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7. Hagyományőrző 
Aratók Találkozója Hajdúnánáson

6. oldal

Emléktáblát avattak 
Nagy Norbert emlékére
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Pásztor volt és cseléd…!
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Pályázati felhívás

Anyakönyvi hírek

Akiktől 2015. június hónapban búcsút vettünk:

Gratulálunk a 2015. május-június hónapban 
házasságot kötött pároknak!

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóját! 
3 Bacskai Léna

2 Tompa Tibor–Zimogljad Tatjana Nyikolajevna
2 Vigh Tamás–Kiss Nóra Eszter 
2 Varga László–Éles Andrea
2 Kovács Tibor–Veres Gabriella
2 Cziffra Zoltán–Zombor Erzsébet
2 Timári Zoltán–Mester Emőke
2 Dagusztin Lehel Péter–Tatárka Katalin
2 Bata Zoltán–Tóth Andrea

1 Dr. Béresné Oláh Zita Emese
1 Boda Sándorné
1 Csorvási Áron
1 Daróczi Sándorné
1 Kéki Imre
1 Nagy Imréné
1 Oláh Imréné

1 Péter Jánosné
1 Porkoláb Gábor
1 Soós Lajosné
1 Szabó József
1 Tóth Béla Mártonné
1 Ungvári Sándor Miklósné
1 Váradi László

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. augusztus 17-től kezdődő ha-
tározatlan 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 
által ellátandó feladatkörök: képviselő-
testületi és bizottsági működéshez kap-
csolódó feladatok ellátása, 
 képviselő-testületi döntések, önkor-

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

veinek elkészítése,
 választáshoz kapcsolódó feladatok el-

látása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-

állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendel-
kezései az irányadók.

Pályázati feltételek: jogász szakkép-
zettség; államigazgatási és szociális igazga-
tási felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség, főiskolai szintű igazságügyi ügyintéző 
szakképzettség. Számítógépes felhasználói 
ismeret (Word-, Excel-, internet-haszná-
lat). Elvárt nyelvtudás: középfokú tár-
gyalóképes angol, vagy német nyelvtudás 
(C típusú államilag elismert középfokú 
nyelvvizsga). Magyar állampolgárság, cse-
lekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 
legalább egy év közigazgatásban eltöltött 
szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: három hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, isko-
lai végzettséget, szakképesítéseket igazoló 
dokumentumok másolata, fényképpel el-
látott szakmai önéletrajz a 2011. CXCIX. 
törvény 5. mellékletében foglalt adattar-
talommal.

A munkakör betölthetőségének leg
korábbi időpontja: 2015. augusztus 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 

nyújt, az 52/381-411/104 mellék tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 277-2/2015., 
valamint a munkakör megnevezését: ön-
kormányzati és szervezési ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá
lásának módja, rendje: A pályázó(ka)t a 
jegyző hallgatja meg, ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján – a polgár-
mester egyetértésével – az ügyintéző ki-
nevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 
6 hónap próbaidőt köt ki. A kizárólag 
elektronikus úton történő jelentkezés ér-
vénytelennek minősül.

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: www.hajdunanas.hu 
– 2015. július 15. Hajdúnánási Újság – 
2015. július 23.

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet

Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Közgazdasági Iroda Költségve
tési Csoportjánál költségvetési ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtarta
ma: határozatlan idejű

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

nás, Köztársaság tér 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesíté

si előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök: 
pénzügyi igazgatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé
kenységi körök: Analitikus nyilvántar-
tás, főkönyvi könyvelés, beszámolók és 
jelentések készítése, valamint számlázási 
feladatok az önkormányzat és a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal vo-
natkozásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-

lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Közszolgálati Szabály-
zata, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. 
(II. 23.) Önkormányzati Rendeletének 
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állam-
polgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, felsőoktatásban szerzett gazdaság-
tudományi, közszolgálati, műszaki mene-
dzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, informatikai, műszaki, logisz-
tikai felsőfokú, illetve mérlegképes köny-
velő szakképesítés, felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), vagyonnyi-
latkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Azonos vagy hasonló területen szerzett 
szakmai gyakorlat, mérlegképes könyvelői 
képesítés és gyakorlat, közigazgatási alap-
és/vagy szakvizsga.

A munkakör betölthetőségének idő
pontja: A munkakör a pályázatok elbírá-
lását követően 2015. augusztus 17től 
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104-es telefonszá-
mon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) címére 
történő megküldésével). Kérjük a borí-
tékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 13251-
3/2015., valamint a munkakör megneve-
zését: Költségvetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá
lásának módja, rendje: Pályázni részle-
tes, fényképpel ellátott, a pályázó szakmai, 
személyes motivációit, kompetenciáját is 
tartalmazó szakmai önéletrajz, továbbá a 
képzettségre és egyéb képesítésekre vonat-
kozó okiratok, referenciák másolatának 
benyújtásával lehet. A kizárólag elektroni-
kus úton történő jelentkezés érvénytelen-
nek minősül.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. augusztus 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: A munkáltató fenn-
tartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítsa. 

www.hajdunanas.hu – 2015. július 15.

Képviselő-testületi ülések hírei
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület az elfogadott munka-
terve alapján 2015. június 25-én ülésezett.

A napirendek elfogadása után a testü-
let módosította a városképet meghatározó 
hirdető-berendezések, hirdetmények el-
helyezéséről; az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről, valamint a Hajdúnánás 
Kártyáról szóló rendeleteit.

A testület megismerte és elfogadta a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Hajdúnánási Tankerülete 2014–2015. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, illetve 
a Központ használati szerződés-módosí-
tásáról döntött; elfogadta a Református 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 2015. január–június között 
végzett tevékenységéről, valamint a köz-
foglalkoztatási programok 2014. évi meg-
valósulásáról szóló beszámolókat. 

A testület a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatát és aktualizálását 
határozta el.

A testület támogatta a Hajdúnánási 
Vendéglátó Rendszer szoftver fejlesztését 
és bevezetését. 

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánási 
Óvoda pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 
szóló előterjesztést, valamint döntött az 
intézmény 2015. szeptember 1-jétől enge-
délyezett álláskeretéről.

Megismerte és elfogadta a Hajdúkerü-
leti Hajdúvárosok alapszabályának módo-
sítását. 

Kinyilvánította azt a szándékát, hogy 
a Segítséggel Élők Alapítványával ellátási 
szerződést köt 2015. július 1-től.

A KEOP program keretében együttmű-
ködési megállapodás kötéséről döntött a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft-vel, 
illetve a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-
vel, illetve az ÉAOP pályázat keretében ha-

szonkölcsön szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetését kezdeményezte. 

A testület „Rendezvényszervezés, ta-
nácsadás, disszemináció” tárgyában köz-
beszerzést lezáró döntést hozott.

A testület rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatásra és rendkívüli 
szociális támogatásra nyújtott be igényt, 
valamint döntött közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatás benyújtásáról is.

2015. július 27-től 2015. augusztus 
8-ig – a korábbi évekhez hasonlóan – nyá-
ri igazgatási szünetet rendelt el a testület. 

A testület a nyári napközi megszervezé-
séhez forrás biztosításáról döntött.

A testület megismerte a családok ott-
honteremtési kedvezményéről szóló tájé-
koztatót. 

Megismerte a Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizott-
ságának javaslatát, jóváhagyta a Hajdú-Bi-
har Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány alapító okiratának módosítását.

A testület tizenhárom esetben hozott 
döntést az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások, helyiségek, belterületi ingat-
lanok vonatkozásában. 

A képviselő-testület 2015. július 10-én 
rendkívüli ülést tartott, ahol tájékoztatás 
hangzott el a Hajdúnánás, Ifjúsági utca 
parkolási rendjével kapcsolatban, majd 
kártalanítás megfizetéséről döntött a tes-
tület, illetve pályázat benyújtásáról határo-
zott a II. Hajdúk Világtalálkozója rendez-
vény megvalósításának támogatására. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztési és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Testületi ülé-
sek/Meghívók, előterjesztések menüpont 
alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester 
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Lakossági fórumEmléktáblát avattak Nagy Norbert 
emlékére

Kellemes nyári napon avatták fel 2015. 
július 11-én a Nagy Norbert válogatott 
labdarúgó tiszteletére állított emléktáb-
lát. A Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat támogatásával létrejött mű Babusa 
János szobrászművész alkotása, amely a 
Nagy Norbert Sportközpont bejárati fa-
lára került. Szólláth Tibor polgármester 
úr köszöntő szavai után dr. Tiba István, 
térségünk országgyűlési képviselője tartott 
avató beszédet. 

Az egykori fáradhatatlan szélső védő 
1996 és 2001 között 226 mérkőzésen 
szerepelt a Ferencvárosban. NB I-es pá-
lyafutását a Nyíregyháza csapatában kezd-
te. 1992 augusztusában az Újpesti Torna 
Egylet ellen lépett először pályára az élvo-
nalban. Később megfordult Diósgyőrben, 
majd az első osztályú Stadler FC játékosa 
lett, ahonnan a válogatottba is bekerült. 

1995 szeptemberében a törökök elleni 
Európa Bajnoki selejtezőn húzhatta ma-
gára először a válogatott címeres mezét. 
Szombathelyen, mindössze 34 esztendő-
sen egy tragikus autóbalesetben hunyt el 
az egykori labdarúgó. Több, mint 200 al-
kalommal játszott az első osztályban, ahol 
két gólt lőtt. A nemzeti csapatban 16-
szor lépett pályára. Nagy Norbert 2005. 
december 12-én, a Város Napján posz-
tumusz kitüntetésben, Somorjai László 

Testnevelési és Sport Díjban részesült. 
„Csak azok előtt szeretek játszani, akik 
ismernek. Akik gyengébb teljesítmény 
után sem követeleik a fejem. Akik tudják, 
hogy legközelebb helyre tudom hozni a 
dolgokat” – vallotta egyszer alig húszéve-
sen Nagy Norbert, mely a Hajdúnánási 
Újság 2003. májusi lapszám hasábjain 
olvasható.

Az ünnepi köszöntők után Fridli Edit, 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere 
és dr. Tiba István, térségünk országgyűlési 
képviselője leplezték le a Nagy Norbert 
emléktáblát. Ezt követően a történelmi 
egyházak képviselői Kocsis Áron refor-
mátus lelkipásztor, Főtisztelendő Boksay 
Péter görög katolikus atya és Főtisztelen-
dő Kerekes László római katolikus káplán 
megáldotta és megszentelte a sportköz-
pont megújult bejáratát, mely a „Hajdú-

nánási Gyógyfürdő környezetének funk-
cióbővítő fejlesztése” című projekt keretei 
között valósult meg.

Az ünnepélyes perceket követően Szűcs 
Mihállyal, a Fradi egykori játékosával kie-
gészült Parlamenti Válogatott és a főként 
egykori csapattársakból álló hajdúnánási 
futballcsapat barátságos gálamérkőzésére 
került sor a Nagy Norbert Sportközpont-
ban.

(HNU)

Tájékoztatom Hajdúnánás város la-
kosságát, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
224/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-
testületi Határozatával igazgatási 
szünetet rendelt el 2015. július 27-

től 2015. augusztus 8-ig. Az igaz-
gatási szünet a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal munkarendjét 
érinti. 

A szünet időtartama alatt a Hiva-
talban a sürgős, azonnali beavatko-

zást igénylő ügyek intézésére ügyelet 
működik, a zavartalan ügymenet és 
folyamatos feladatellátás a halaszt-
hatatlan döntést igénylő eljárásokban 
biztosított. Kérjük ügyfeleinket, hogy 
az igazgatási szünet idején esedékes 

hatósági eljárás indítása, ügyeik inté-
zése során vegyék figyelembe az igaz-
gatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre jegyző

2015. június 25-én 17 
órakor az Ifjúsági Ház-
ban került megrendezés-
re az a lakossági fórum, 
amelynek témája Hajdú-
nánás Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiájá-
nak (ITS) megismerése 
és véleményezése volt.  
A fórumot Szólláth Ti-
bor polgármester úr nyi-
totta meg. Felhívta a fi-
gyelmet, hogy egy olyan 
témáról van szó, amely 
meghatározó szereppel 
bír városunk, mint járási 
székhely életében. Ki-
emelte, hogy a 2020-ig 
kapott támogatásokból, 
amely nem kevés, 60% 
jut a gazdaság fejlesztésé-
re, míg 40% egyéb (intézmény, lakótelep, 
játszótér, liget stb.) fejlesztésre. Bevezető 
gondolatai után átadta a szót Gélák Pál-
nak, a Városi Önkormányzat Pályázatke-
zelő Csoport vezetőjének, aki részletesen 
ismertette az ITS előzményeit, majd nagy 
vonalakban bemutatta a 2014–2020 idő-
szakra vonatkozó fejlesztési stratégiát.  
A körvonalazódott fejlesztési stratégia lét-
rejöttét hosszú tervezési időszak előzött 
meg. Megalapozó vizsgálatok, partnersé-
gi egyeztetések folytak az elérendő célok 
érdekében. Előadásában felvázolta azt a 4 
fő területet, amelyekre a program irányul. 
Ezek: belváros, két körút közötti terület, 
körúton kívüli terület és Tedej. Ezt kö-
vetően részletesebben vázolta az ITS-ben 
foglaltakat.

„A járásközpont városoknak ITS-t kell 
készíteniük, amelyekben megfogalmazzák 
a városfejlesztési elképzeléseket, s amely 
az egyik alapdokumentuma a 2014–2020 
közötti tervezési időszakban a település-
fejlesztésre fordítandó Európai Uniós for-
rások felhasználhatóságának is… Az ITS 
7 évre szóló dokumentum, amelynek leg-
fontosabb célja, hogy megalapozott stra-
tégiai alátámasztást nyújtson Hajdúnánás 

A Fürdő utcán megújult sporttelep bejáratának névadó ünnepségére és a Nagy Norbert 
emléktábla avatására került sor 2015. július 11én, szombaton a délutáni órákban.

A városrészi övezetek térképe

Igazgatási szünet a Városházán

2014–2020 között tervezett fejlesztési 
elképzelései számára.”

A Hajdúnánás Város ITS a bevezető 
gondolatok után helyzetelemzést ad a jelen 
helyzetről. Ezt követi a középtávú célok 
meghatározása, ezen belül városrészi szin-
tű területi célokkal. A megvalósítást szol-
gáló beavatkozások részben akcióterületek 
vannak kijelölve, az ott megvalósítandó 
célokkal és feladatokkal. Az anti-szegrá-
ciós program felvázolása után az anyag 
kitér a stratégia külső és belső összefüggé-
seire, arra, hogy nagy szükség van úgy a 
nemzetközi, mint a hazai, megyei fejlesz-
tésekhez illeszkedni, illetve a stratégiai cé-
lok megvalósíthatóságát, összefüggéseit, a 
tevékenységeket körültekintően vizsgálni.

Az ITS-ben foglaltak nagymértékben 
hozzájárulnak jövőnk alakulásához. Úgy 
hiszem, hogy minél több városlakónak 
kellene megismernie ezt az anyagot. Tu-
dom, hogy időigényes feladatról van szó, 
de megéri áttanulmányozni, sőt vélemé-
nyezni is azt.

Az anyag megtalálható, elérhető az in-
terneten is a www.hajdunanas.hu oldalon 
ITS címszó alatt az Önkormányzati hírek 
között. Gut István

Munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2015. 08. 01.
Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet 
(erkölcsi bizonyítvánnyal történő igazolás), érettségi, számítógépes alapismeret 
(Windows, Word, Excel, Internet), előny: ügyfélkezelésben szerzett jártasság
Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 
Önéletrajz (fénykép mellékelésével), végzettséget igazoló dokumentumok 
másolata
Pályázat benyújtásának módja és helye: 
Személyesen a Hépszolg Kft. titkárságán, a Kossuth utca 22. szám alá kell leadni.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. 07. 27.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
pályázatot hirdet díjbeszedői munkakör betöltésére.
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Nemzeti tehetség Program a Bocskai iskoláBaN 

A Nemzeti Tehetség Program pályázat ke-
retén belül Fényes Tehetségeink címmel 
érdekes kísérleteken, előadásokon, meg-
figyeléseken vehettünk részt, amelyről 
ezen a szép nyári napon egy bemutatót 
tartottunk. Balázs Emma és Reszegi Pan-
na mutatta be a nézőknek a megvalósított 
programot. Készítettünk logót, amely 
felkerült a kapott pólóra, ültettünk nö-
vényeket, ahol a fotoszintézist vizsgáltuk, 
fénnyel kapcsolatos kísérleteket végez-
tünk, tanulmányi kiránduláson vettünk 
részt a Csodák Palotájában, a Magyar 
Filmstúdióban, a Planetáriumban, a Ter-
mészettudományi Múzeumban, asztrofo-
tós interaktív előadásán vehettünk részt, 
Öveges laborban kísérleteztünk, napórát 

készítettünk az iskolaudvaron. És mind-
eközben játszva tanultunk. A lányok 
bemutatója után egy videót nézhettünk 
meg, amely a pályázat rendezvényein ké-
szült fotókból állt össze. Ezután minden 
résztvevő diák oklevelet kapott a pályázat-
ban végzett kiemelkedő munkájáért. Mi 
is szeretnénk itt megköszönni a pályáza-
tot író és megvalósító tanárok munkáját 
és segítségét: Seres Tímea, Kissné Semsei-
Tóth Mária, Józsi-Tóth Magdolna tanár 
néniknek és Petrus Tamás tanár bácsinak. 
Köszönjük szépen! Nagyon sokat tanul-
tunk és mindezt játékosan úgy, hogy szin-
te észre sem vettük. Reméljük, jövőre újra 
részt vehetünk hasonló pályázatban.

Bakó Dóra, Bakó László 

NTP – Fényes Tehetségeink pályázat záró rendezvénye
2015. június 8án az Óvoda utcai intézményegység aulájában kiállítást szerveztünk 
32 gyerek és 4 pedagógus. Célunk, hogy bemutassuk az érdeklődő gyerekeknek, 
szülőknek, pedagógusoknak, hogy milyen munkát végeztünk az elmúlt hónapban.

Mielőtt nekiálltunk volna a Marika néni 
és Tamás bácsi által szerkesztett vázlat 
megvalósításához, meghallgattuk mi is az 
a napóra és, hogy honnan származik. Ezt 
a történetet két diák olvasta fel a jelenlé-
vő gyerekeknek és felnőtteknek. Miután 
meghallgattuk a jól elkészített és előadott 
beszámolót elkezdtük összeállítani a nap-
órát. Először kicsit nehezen indult, de a 
vázlat alapján sikerült elkezdenünk. Az 
elején csak krétával rajzoltuk a betonra a 
vonalakat és egy seprű segítségével ellen-

őriztük, hogy jól van-e megszerkesztve. 
Ezek után festékkel átrajzoltuk a vonala-
kat és a számokat. A festésre nagyon sok 
gyerek jelentkezett, így sokan festettünk. 
A végeredmény mindenkinek tetszett. 
Sokan ki is próbálták, hogy jól üzemel-
e az újonnan elkészített napóra. Másnap 
az iskolában, a többi gyereknek is nagyon 
tetszett a mi napóránk. Mivel maradandó 
a következő években is jól hasznát tudjuk 
venni.

Reszegi Panna Lili, Balázs Emma 7.A

Napórát készítettünk az iskolában
2015 június 2án kedden délután tanáraink segítségével napórát készítettünk, az 
NTPs Fényes tehetségeink című pályázat egyik részeként. Helyszínül az iskolánk 
udvarát jelöltük ki.

A pályázaton elnyert összeget táboroztatás 
keretében megvalósuló hagyományőrző 
kézműves alkotó tábor lebonyolítására 
fordították a Hajdúnánás határában lévő 
egykori balázstelki iskolában június 21–
25 között.

A tábor célja a néptáncban tehetséges 
gyerekek meglévő tudásának, tehetségé-
nek a felszínre hozása volt, azoknak az 
ősi értékeknek a megszerettetése, mely 
az egészséges szellemiségük kialakulását 
eredményezi. Eddigi néptáncos ismeretei-

Balázstelki KisMesterek alkotó tábora
A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápo
lását felvállaló tehetséggondozó program megvalósításához nyert pályázat útján  
979 000 Ft vissza nem térítendő támogatást a Nemzeti Tehetség Program kereté
ben a Bocskai István Általános Iskola és AMI. 

ket olyan szakemberek irányításával erő-
sítették a tábor ideje alatt (Makkai And-
rea néptáncpedagógus, Patalenszki Máté 
néptáncos), akik a magyar néprajz iránti 
elkötelezettségüket, népi énektudásukat 
is beépítették a közös táncokba – melyek 
kiegészültek a népi hangszerek (pl. citera, 
köcsögduda, fafurulya) megismerésével, 
megszólaltatásával.

Kézműves ismereteket elméleti és gya-
korlati szinten kiscsoportos foglalkozá-
sokon – neves szakemberek (Reszeginé 
Nagy Mária szalmafonó, a Népművészet 
Mestere, valamint Hutkai László bőr-
műves Népi Iparművész), s az iskolában 
tanító, a népi kismesterségek iránt elkö-
telezett szakpedagógusok (Vargáné Papp 
Júlia, Papp Anita, Fekete Andrea) tanítot-
ták meg a résztvevőkkel. Olyan komplex-
tudás anyagot kaptak a gyerekek az 5 nap 
alatt, mely nemcsak saját kis világukat 
szélesítette ki, hanem erősítette személyi-
ségüket, hovatartozásukat, nemzeti öntu-
datukat, mintát adott a felnőtt életükhöz 
is. Ezeket azok a tevékenységformák segí-
tették és erősítették, melyben lehetőségük 
volt minden résztvevőnek sikerélményhez 
jutni, hiszen az alkotás élményéhez, a kész 
munkadarab bemutatásához minden fog-
lalkozásnál lehetőségük volt. Megtanultak 
nemezelni, szalmát fonni, bőrözni, íjjal 
bánni, szőni, fonni, gyöngyöt fűzni. Elké-
szített munkáikból szeptemberben kiállí-
tást rendeznek a Kéky Lajos Művelődési 
Központ Galériájában. 

Népzenénket élőben is hallották több 

formában népzenészek előadásában. Ven-
dégünk volt a csángó népzenét játszó 
Csángató zenekar, akik remek hangulatú 
táncházat varázsoltak a búcsúesten, vala-
mint a Szalmakalap Citerazenekar közös 
énekléssel egybekötve adott ízelítőt táj-
egységünk népdalaiból. 

Egyik nap a Sóstói Falumúzeumba ki-
rándultunk, ahol a népi építészetünk re-
mekeit, a céhes manufaktúrákat ismerték 
meg a gyerekek, valamint ugyanezen a na-
pon egykori gyermekjátékokat próbálhat-
tak ki a Helytörténeti Gyűjteményben, a 
Kenderes Kertben pedig megnézhettük a 
magyar házak jellegzetes háziállatait.

A Hajdúnánási Helyi Sajátosságok 
dolgozói is segítették a táborban történő 
alkotó tevékenységet, hiszen bőrözni, hí-
mezni, szalmát fonni, íjazni ők is tanítgat-
ták a résztvevőket.

Tartalmas, színes, tevékenységekben 
gazdag 5 nap áll a résztvevők mögött, 
mely természetesen nem valósult volna 
meg segítők nélkül, köszönet nekik önzet-
lenségükért, segítőkészségükért! (Többek 
között: Reszeginé Kállai Anikó, Soltész 
Gyula, Rostás Sándor, Simon György, a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjtemény-, a Gyermek- és Közét-
keztetési Nonprofit Kft. dolgozói )

S köszönet a résztvevő gyerekeknek és 
felnőtteknek, a Balázstelki Kis- és Nagy-
Mestereknek, akik nyitott szívvel, tudásra 
szomjazva, aktív lelkesedéssel biztosítot-
ták a program sikerességét.

Fekete Andrea
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„Szerválj a jövődért!”: Asztalitenisz tehetségkutató 
bajnokság a Bocskai Iskolában.

„SZERVÁLJ A JÖVŐDÉRT!” címmel 
sikeres pályázatot nyújtott be a Bocskai 
István Általános Iskola és AMI az NTP-
SV-14-0064 számú Nemzeti Tehetség 
Program tehetségeket kiválasztó sportver-
seny megrendezésére. Ez a pályázati anyag 
az asztalitenisz sportág tehetségeinek fel-
kutatására egy felmenő rendszerű (iskolai, 
városi, regionális) bajnokság megszerve-
zésére és lebonyolítására nyert támoga-
tást. A tehetségek kiválasztása mellett a 
program fontos célként tűzte ki a sportág 
népszerűsítését, az egészséges életmód és 
a rendszeres testmozgás iránti motiváció 
kialakítását. A versenyt 3 korcsoportban 
(II., III., IV.) fiú, lány, egyéni, fiú-, lány 
páros kategóriákban rendezték meg a Pol-
gári úti intézményegység tornatermében 
3 hétvégén.

A projekt megvalósítását szakmai tá-
mogatásával segítette a Hajdú-Bihar Me-
gyei Asztalitenisz Szövetség, a hajdúnáná-
si Hódos Imre Sportegyesület asztalitenisz 
szakosztálya és a Hajdúnánási Spartacus 
SE. Hajdúnánáson a nagy hagyományok-
kal és sikerekkel rendelkező asztalitenisz 
sportágat napjainkban az előbb említett 
2 egyesület képviselteti magát a megyei I. 
osztályú bajnokságban. A pályázati prog-
ram megvalósítása során célként szerepelt 
ezen egyesületek utánpótlás bázisának 
biztosítása, fejlesztése. A legtehetségesebb 
nebulók a rendszeres edzéslehetőség és 
szakmai irányítás mellett sajátítsák el a 
pingpong alapvető ütésfajtáit és fortélya-
it. A versenyeken a 2 egyesület játékosai 
nemcsak a tehetségek felkutatására vál-
lalkoztak megfigyelőként, hanem játék-
bemutatót tartottak felvillantva a játék 

szépségét. Betétprogramként nagy sikerű 
családi bajnokságot is szerveztek a vállal-
kozó kedvű szülőkből és gyerekekből álló 
csapatoknak. 

A Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz 
Szövetség elnöke, Andrási Zoltán szakmai 
felügyelete és versenybírói tevékenysége 
mellett – mivel a püspökladányi egyesület 
aktív játékosa is egyben – arra is vállalko-
zott, hogy az önként jelentkező „csiszo-
latlan gyémántokkal” néhány alapvető 
ütésfajtát gyakoroljon. 

A következőképpen foglalta össze ta-
pasztalatait a szövetség elnöke: „Őszinte 
szívből gratulálok a pályázatot megvalósí-
tó pedagógusoknak, mert kiváló szervezés, 
nagyszerű hangulat, izgalmas és színvonalas 
mérkőzések jellemezték a versenysorozatot. 
Példaértékű, ahogyan népszerűsítették az 
asztaliteniszt, mint kiemelt sportágat és az 
egészséges életmódra nevelést. Úgy gondolom 
követendő példa, amit tapasztaltam Haj-
dúnánáson – a megyei pingpongélet egyik 
fellegvárában – három hétvégén keresztül”. 
A 3 hétvégén közel 200 tanuló vett részt 
az izgalmas jó hangulatú, színvonalas baj-
nokságon. 

Ezúton is gratulálunk a versenysoroza-
ton elért helyezése és a szakmai támoga-
tók véleménye alapján a következő aszta-
litenisz tehetségeknek: Pálfi Imre, Katona 
Mátyás, Prónay Tamás, Ilyés Imre, Pálóczi 
Zsanett, Papp Anna, Gyulai Enikő, Gyu-
lai Viktória, Szurkos Péter, Erdei Gergő, 
Tóth Richárd, Pálfi László, Herperger Mik-
lós. További sok sikert kívánunk nekik!

A pályázat írói és megvalósítói: Székely 
Barnabás, Madai Tamás, Nagyné Zsiros 
Irén, Székelyné Nádas Zsuzsanna.

Ebben a tanévben Deméné Czeglédi Éva 
projektvezető irányításával Móra Ferenc: 
Rab ember fiai című regény feldolgozása 
történt a 4. évfolyamon, amikor is a gye-
rekek 4 alkalommal, különböző helyszí-
neken találkoztak, s elemezték a regény 
különlegességeit, tartalmát, helyszínét, 
eseményeit. Kihasználva városunk lehető-
ségeit nemcsak az iskolákban, hanem az 
Aranyszalma Alkotóházban és a Tájház-
ban is tartottak foglalkozásokat.

A néhány gyerek véleménye az egész 
tanévet átölelő projektről: 
	Amikor a projekt megkezdődött, az 

első dolgunk az volt, hogy egymást 
megismerjük. Aztán a második talál-
kozón az Ecsedi – láp növény- és ál-
latvilágának bemutatására került sor.  
A harmadik fordulón a csapatom a 
XIX. századi fegyvernemeket mutatták 
be, a 2. reguláris egységet. Én nagyon 
jól éreztem magam a foglalkozásokon. 
(Reszegi Gréta 4.a)

	Nem is gondoltam, hogy ennyire jó 
lesz! Az első találkozásunkkor egy kicsit 
izgultam. A második alkalommal már 
bátrabb voltam. Egy lápi vízivilágot 
mutattam be, nagyon élveztem az elké-
szítését. A harmadik fordulón az Alko-
tóházba mentünk. Nekem legjobban a 
4.c-sek bemutatója tetszett a fegyverek-
ről. (Lantos Antal 4.b)

	Nekem az tetszett a legjobban, amikor 
a fegyvereket mutattuk be és igazi fegy-

vereket nézhettünk meg. Az is jó volt, 
hogy engem beöltöztettek katonának. 
Az előadás után tarsolyt nemezeltünk. 
(Kovács Dávid 4.c)

	A harmadik foglalkozáson mi a nemez-
ruhákat és ékszereket mutattuk be. Az-
tán jött a nemezelés. Alig várom a kö-
vetkező foglalkozást! (Kiss Tamás 4.d)

	Én azért szerettem a könyvet, mert egy 
izgalmas, lebilincselő történet. Már há-
rom éve veszek részt a programban, és 
mindig új ismeretekkel térhettem haza. 
A foglalkozások érdekesek, játékosak 
és tanulságosak. Minden alkalommal 
kaptunk valami finomságot is. Igaz, 
hogy cukorbeteg vagyok, de ez most 
nem számít! (Baráz Noémi 4.e)

A projekt utolsó, befejező foglalkozá-
sa április végén volt, melyen játékos for-
mában csapatversenyben adtak számot a 
csapatok eddigi tudásukról, leleményes-
ségükről, ügyességükről. Az akadályver-
seny után az egész éves munkát egy remek 
hangulatú számháború zárta, mely olyan 
vidám, önfeledt játékká alakult, hogy a 
résztvevők alig akartak hazamenni a vé-
gén. Mint ahogy a mesében is minden 
jó, ha jó a vége, hát elmondhatjuk: en-
nek nemcsak a vége, hanem a 3 közösen 
eltöltött tanév minden perce tartalmas, 
hasznos és egyben szórakoztató is volt 
gyermekeknek, tanítóiknak egyaránt!

Fekete Andrea

Az olvasóvá nevelés, az olvasás megszerettetése kiemelt feladat a Bocskai isko
lában. Projektben való fejlesztése immár harmadik éve folyik az alsó tagozaton, 
egyegy, a gyerekek által közkedvelt regényt dolgoznak fel játékos formában, 6 fős 
csapatokban.

Kalandozás a Szitáry testvérekkel

Édesapám 84 éves és nyugalmazott pedagó-
gus. Hosszú évekig tanította, nevelte és te-
relgette a rábízott gyermeksereget. Tette ezt 
tudással, szeretettel és nagy-nagy szakmai 
elhivatottsággal. Köszönetként ott volt a sok 
csillogó gyerekszem, a szülők hálás mosolya 
és az utcán sokszor felhangzó „csókolom 
igazgató bácsi még engem is tetszett taníta-
ni, most meg a fiamat, Pistit”. Igen, mert 
igazgató és helyettes is volt: Sonkoly Tibor-
ral együtt dolgozott a tanyasi iskolák igazga-
tóságán, járták a város határában lévő isko-
lákat. Mentek hóban, sárban, esőben, tűző 

A Norvég Civil Támogatási Alap segítségé-
vel pályázati program keretében megvalósí-
tott foglalkozás célja a gyermekjogokkal való 
alaposabb megismerkedés volt sokszínű, 
rendhagyó feldolgozással. A kreatív foglal-
kozáson résztvevő 5. osztályosokkal együtt 
gondolkodtak, alkottak, játszottak erről az 
igen komoly témáról a meghívott szülők, 
pedagógusok, az iskola rendőre, alapítvány 
képviselője, gyermek- és ifjúságvédelmi fele-
lős, az Okkal Más Okkal Ifjúsági Egyesület 
képviselői, mintegy ötvenen. A rendezvény-
be bekapcsolódott segítőként négy közössé-
gi szolgálatot vállaló középiskolás diák is. 

A programot megelőzte a Szitakötő folyó-
irat tavaszi számában meghirdetett „Jogos 
kérdések” alkotó pályázat, melynek témája 
a Gyermekek jogairól szóló egyezmény va-
lamely pontjáról való véleményalkotás volt 
történetben, ill. képekben elmesélve. A gye-

rekek osztályfőnöki és könyvtári órákon 
megismerhették ezeket a fontos jogokat, és a 
jogokkal járó felelősséget, valamint kitöltöt-
ték a programhoz kapcsolódó „Ki mit tud 
a gyerekjogokról?” szóló online kvíz kérdő-
ívet, melynek helyes válaszadói virtuális va-
rázsjogar tulajdonosai lettek. 

A játékban a pedagógusok és a szülők is 
próbára tehették a témában való ismerete-
iket. A pályázaton Dózsa Regina és Kéki 
Jázmin 5.d osztályosok pályaműve a nyer-
tesek közé került, akik júniusban meghívást 
kaptak Budapestre, az Alapjogok Biztosának 
Hivatalába a díjátadóra, ahol dr. Székely 
László Ombudsmantól vehették át értékes 
könyv- és tárgyjutalmaikat. 

A program a következő tanévben is foly-
tatódik mind több diák és felnőtt bevoná-
sával.

Bodnárné Varga Márta

„Varázsjogar” címmel tartott kreatív gyermekfoglalkozást a Bocskai Iskola Polgári ut
cai Intézményegységének Könyvtárában 2015. május 29én dr. Horgas Judit, a Liget 
Műhely Alapítvány Szitakötő oktatási programjának vezetője. 

Varázsjogar: 
Gyermekjogokról játékosan

Nyílt levél az illetékeseknek a városi peda
gógusnap kapcsán!

Tér-Fél napsütésben – gyalog, szekéren, kerékpáron, 
kismotoron, mikor mi adódott. Felügyelték 
a tanyasi iskolákban folyó tanítást és segí-
tették az ott tanító pedagógusok egyáltalán 
nem irigylésre méltó munkáját. Évekkel ké-
sőbb – amikor már megszűntek ezek az isko-
lák – elvállalta az akkori Kisegítő Iskola igaz-
gatói posztját. Hátrányos helyzetű gyerekek, 
sokszor még hátrányosabb helyzetű családi 
háttérrel és maroknyi elhivatott pedagógus-
sal. Kollegái és a diákok szerették, tisztelték. 
Így telt el sok-sok év és évtized. Hogy miért 
írtam mindezt le? Mert hiába volt pedagó-
gusnap, hangzottak el szép szavak a háláról 
és a megbecsülésről, az illetékesek szerint Ő 
nincs, nem volt soha pedagógus: a városi 
pedagógusnapra egyszer sem kapott meghí-

vót, csak a felesége – annak ellenére, hogy 
már évekkel ezelőtt jeleztem, „hiányzik” az 
érintettek listájáról. Fáj neki, fáj nekem, a 
gyermekének, hogy tisztességgel leélt élete 
már csak nekünk, a családnak fontos, de a 
megbecsülendők listájáról „valami” miatt 

hiányzik: pedig oly kevesen élnek már a „ré-
giek” közül, hát illene számon tartani őket, 
azért is, mert jó pár, a ma tanító pedagógus-
nak ők voltak a mentorai, példaképei! Csak 
velük együtt lehet teljes az a bizonyos lista!

Szabóné Mezei Etelka
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Rengeteg program várta azokat az érdek-
lődőket, akik kilátogattak a Hagyomány-
őrző Falunap és Óvodai Vidor Fesztiválra. 
Idén ez volt az első ilyen nagyszabású ren-
dezvény, melyre nemcsak 
a tedejieket, hanem a 
hajdúnánásiakat és a kör-
nyéken élőket is szívesen 
fogadták. Két helyszínen 
kezdődtek meg a délutáni 
programok. A sportpá-
lyán felállított színpadon 
Szólláth Tibor Hajdú-
nánás polgármestere kö-
szöntötte a vendégeket, 
majd a kicsik nyitották 
meg a kulturális progra-
mok sorát. Elsőként a Hajdúdorogi Ma-
zsorett Együttes fellépését tekinthették 
meg a vendégek, ezt követően a „Vidor 
Fesztivál” keretében hat óvodás csoport 
versenye vette kezdetét, akik közül 4 cso-

Egy nép életében nagyon fontos szereppel 
bír az, hogy hagyományait hűséggel igye-
kezzen ápolni. E nemes szándékot erősí-
tette az a rendezvény is, amelyre 2015. 
július 11-én került sor a Kéky Lajos Váro-
si Művelődési Központ színháztermében.  
A Lente Lajos Magyar Nóta Egyesület 
hívta meg és várta a nótakedvelő közön-
séget, hogy együtt tekinthessük meg a 
versenyre jelentkezők színvonalas előadá-
sát. A versenyre érkezőket finom ebéd-
del, töltött káposztával várták. Az ebéd 
elfogyasztása után jó hangulatban folyt a 
lázas előkészület az esti megmérettetésre. 
A zenére, nótára éhes közönség tapsa kö-
szöntötte a műsorvezető Pálócziné Tábori 
Irénkét, aki sorra szólította a versenyzőket 
a közönség illetve a zsűri elé. A rangos 
zsűri tagjai voltak: Farkas Rozika, Márkus 
Ica és Lente Lajos. A fellépők teljesítmé-
nyét 3 kategóriában értékelték, mégpedig 
magyar nóta, magyar népdal és cigány 
dal. A versenyzők előadása után hozta 
meg döntését a zsűri. Magyar nóta kate-
góriában első helyezett lett Jóna László 
Hejőkeresztúrról, a magyar népdal győz-
tese Varga Sándor Hajdúnánásról, míg a 

cigány dal kategóriában a balmazújvárosi 
Szegedi Mónika lett az első. A műsorban 
közreműködött Botos Lajos prímás és ze-
nekara, akik kiváló tudásukkal igyekeztek 
segíteni a fellépők sikerét.

Az eredményhirdetést vacsorával és 
bállal összekötött nótaest követte. Ezen 
felléptek a zsűri kiváló művészei, vala-
mint a kategória győztesek. A rendezvény 
lebonyolításáért köszönet illeti az Egyesü-
let tagjait, közöttük Toronyai Lászlónét, 
Varga Sándort, Ország Bélánét, Pogácsás 
Antalnét, Kiss Lászlónét Szabó Gábornét, 
Mészáros Sándort, Kelemenné Ibolyát és 
Kozákné Marikát.

Ugyancsak köszönet a szponzoroknak, 
akik támogató felajánlásaikkal segítették a 
rendezvényt.

Az alkalmat megragadva sok gratulá-
ciót kapott Ország Béláné, aki régiónk 
képviseletében már második alkalommal 
lehet részese augusztus hónapban a Győr-
ben megrendezésre kerülő Magyar Nóta- 
és Népdal Országos Éneklő Verseny dön-
tőjének. Sok sikert kívánunk neki.

Gut István

Kellemes napsütéses reggelre virradtunk 
június 27-én, szombaton reggel, min-
den adott volt ahhoz, hogy ismét egy jó 
hangulatú arató ünnep legyen a Nyakas 
farmon. A Hajdú Bokréta Hagyomány-
őrző Csoport által hét éve életre keltett 
arató nap gondolata láthatóan termékeny 
talajra talált, és egyre többen érzik magu-
kénak ezt az egész napos hagyományőrző 
rendezvényt.

Az arató találkozón idén a szervezők 
több kuriózummal is várták a vendégeket: 
idén először a helyszínen is betekintést 
nyerhettek az érdeklődők a szalmakalap ké-
szítés rejtelmeibe. Emellett a Hajdúnánási 
Helyi Sajátosságok munkatársai kézműves 
foglalkozásokat tartottak gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt, melynek keretében 
az érdeklődők kipróbálhatták a nemez, a 
bőrműves és szalmafonás készítését.

A vendégek, a megmérettetésre jelent-
kező csoportok már reggel hat óra után 
érkeztek a helyszínre, s míg a csoportok 
egy része a hivatalos regisztrációt intézte, 
addig a többiek készülődtek a főzéshez, 
amelyhez az alapanyagokat ismételten a 
házigazda Nyakas András biztosította, 
aki elsőként köszöntötte az aratókat és 
segítőiket. Köszöntőjében megemlékezett 
az arató nap elindítójáról, az év elején 
elhunyt Veres Sándorról. Szólláth Tibor 
polgármester úr a Nyakas családnak mon-
dott köszönetet mindazért a nagylelkű 
segítségért, amit immár évek óta biztosít 
a rendezvény megszervezéséhez.

Az aratásra, az aratókra áldást ezúttal 
Gacsályi Gábor nagytiszteletű úr mon-
dott, majd ezután sorba rendeződve, 
nóta- és muzsikaszó mellett elindult az 

7. Hagyományőrző 
Aratók Találkozója Hajdúnánáson
Idén már hetedik alkalommal gyűltek össze a Nyakasfarmon a környező települé
sek kertbarát körei, a helyi civil szervezetek, csoportok képviselői, hogy ismételten 
megmutassák; ismerik a hagyományos aratás mesterfogásait. A széleskörű össze
fogással megvalósuló programot június 27én szervezték meg a Nyakasfarmon.

Hagyományőrző Falunap és 
Óvodai Vidor Fesztivál Tedejen
Kulturális programok széles választékával várták Tedej aprajanagyját a Hagyo
mányőrző Falunap és Óvodai Vidor Fesztiválon június 27én a Tedej Ifjúságáért 
Alapítvány szervezésében.

V. Hajdúnánási Országos 
Nótaverseny

aratók menete a 
búzaföldre, hogy el-
kezdődjön az egykor 
legnagyobb paraszti 
munka bemutatója. 
A gyakorlott, szor-
gos kezek csavarták 
a kötelet, suhogtak a 
kaszák, szépen sorjá-
ra dőlt a búza a „fal-
hoz”, a marokszedők 
szedték a hónaljat, 
kötötték a kévéket, 
majd rövid idő el-

telte után már szépen, lassan alakultak 
a keresztek is. Jó érzés volt látni, hogy a 
jobbadán idősebb generáció mellett ott 
találtuk a fiatalokat is, a Kőrösi Gimnázi-
um tanulói személyében.

Az elmúlt évben, azt is mondhatjuk 
nemzetközivé bővült a mezőny, hiszen 
akkor is és most is jelen voltak ustronyi 
vendégeink. Lengyel barátaink isme-
rősként mozogtak a nánási búzaföldön; 

nem idegen ez tőlük, 
hiszen mint mesél-
ték mindannyian a 
mezőgazdaságban 
dolgoznak, s bár az 
aratást náluk is kom-
bájnok végzik, az ősi 
munka fogásait ők is 
őrzik. 

Újdonság volt 
idén, hogy a kende-
reskerti csoport a 
hordás folyamatát is 
bemutatta; kereszt-

jeiket egy négyökrös szekérre pakolták, és 
Pandúr, Buda, Bicskás és Bandi (szürke 
marha tinók) közreműködésével jelképe-
sen be is hordták az életet a gazda szé-
rűjére.

A déli harangszó meghozta a szemlebi-
zottság döntését is, akik alaposan megvi-
zitálták a csoportok munkáját, értékeltek, 
de mint dr. Hadházy Jenő a szemlebizott-
ság elnöke mondta, nem sorrendet állítot-
tak fel, hiszen mindenki munkája kiváló 
volt valamiben. A szemlebizottság és a 
szervezők döntése alapján minden részt-
vevő csapat szép ajándékokkal térhetett 
haza, köszönhetően a nagylelkű felaján-
lásoknak. 

Valószínű azonban, hogy ennek a nap-
nak nem ez volt a legfontosabb mozga-
tórugója. Sokkal inkább a közös munka, 
a cseppnyi virtus, a jó hangulat, a nóta, 
egyszóval egy jó kis fesztivál hangulat, 
amiért érdemes volt idén is néhány kilo-
métert megtenni a Polgári útfélen, hiszen 
a jóízűen elfogyasztott marhapörkölt után 
már a szórakozásé volt a főszerep, a ha-
gyományőrző csoportok dalosai egymást 
váltották a nagy sátor színpadán. 

(HNU)
Fotók: Füz László

port Hajdúnánásról, 1 
csoport Hajdúdorogról 
és 1 csoport Tedejről ér-
kezett. 

A végeredmény: 1. he-
lyezett a Magyar úti óvo-
da, 2. helyezett a Dorogi 
úti Óvoda, míg a 3. he-
lyezett a Kasza úti óvoda 
lett.

A színpadi programok 
mellett ugrálóvár, trambu-
lin, csillámtetoválás, ping-

pong, csocsó és kalandpálya várta a kicsi-
ket és nagyokat egyaránt. Az eredmény-
hirdetéseket követően a nap sztárvendé-
gei Jolly és Suzy, majd a Gimnasztráda 

Tánccsoport gimnasztikai bemutatója 
szórakoztatta a közönséget. A nap zárása 
a tombolasorsolás volt, amit kicsik és na-
gyok már reggel óta izgatottan vártak.
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A mi nagyapánk életéből egy rövid pilla-
nat jut az eszembe, mikor a Magyar Ki-
rályi Földművelésügyi Miniszter Dicsérő 
Oklevelét nézem.

Id. Máró Sándor a XIX. század végén 
született Hajdúnánáson, nemesi család 
leszármazottja, de szegény emberek gye-
rekeként. A gyermek és serdülő, majd ifjú 
felnőtt évek kemény paraszti munkával, 
cselédsorban teltek.

A családi hagyomány folytatásaként 
mint közpásztor-gulyás-számadó lett, ön-
álló életet élő emberként. Házasságkötése 
is kapcsolódott a pásztor élethez, mivel a 
szintén pásztor Bata család Juliánna nevű 
lányukat vette feleségül. A nászból tíz 
élő gyermeknek adtak életet, azonban a 
keserű cselédsor és szegénység rányomta 
bélyegét életük minden napjaira. A II. 
világháború minden nánási családot érin-
tett, így nagyapámékat is. A háborúból 
két fiuk nem tért haza, a fronton elestek. 
Miklós és András gyermeküket a szülők 
elvesztették. János fiuk hadifogságból tü-
dőbetegen jött haza, és rövid idő múlva 
meghalt. 

A XX. század második felét már jobb 
körülmények között élték feleségével a 
családjuk körében. Visszaemlékezve nagy-
apámra egy magas, száraz, szikár, egyenes 
tartású ember volt. Ebben az emberben lát-
tam mindazt, amit a Magyar Királyi Föld-
művelésügyi Miniszter által adományo-
zott kitüntető oklevélre írtak 1941-ben:  
„Id. Máró Sándor hajdúnánási gazdasági 
cseléd szorgalmas munkálkodását, példás 
hűségét, derék becsületes viselkedését elisme-
réssel és dicsérettel méltányolom. Kelt. Bu-
dapest 1941. évi december hó 20-án. Ma-
gyar Királyi Földművelésügyi Miniszter”

A dicsérő és elismerő gesztust egy sze-
gény, cselédsorban élő nagycsaládos em-
ber kapta, akit méltónak találtak életvi-
tele, embersége és tevékenysége alapján a 

„Báró vitézvári Simonyi József huszár 
ezredes emléktáblájánál tisztelegve sok 
mindent elmondtunk már az ünnepelt 
életéről az elmúlt években. Most egy 
olyan mozzanatról beszéljünk, ami nem 
csupán a vitéz katonával eshetett meg, de 
az ő korában és az óta, még napjainkban 
is minden emberrel egyszer megtörténik, 
a haláláról.

1832. augusztus 23-án, életének 59. 
évében, az aradi vár börtönében üszkö-
södésben hunyt el báró vitézvári Simonyi 
József közhuszár. Hogyan került bör-
tönbe és miért közhuszárként töltötte 
büntetését? Ezekre a kérdésekre keressük 
most a választ. 1823. október 5-én hagy-
ta el ezredével Simonyi óbester Debre-
cent és vonult Hajdúnánáson keresztül 

új állomáshelyére, a galíciai Tarnopolba. 
Akkor már sűrű felhők gyülekeztek az ez-
redes feje felett. Azon a nyáron állították 
hadbíróság elé Freiberger Antal hadbíró 
századost, a Simonyi ezredéhez beosz-
tott hadbírót békeidőben jogellenesen 
alkalmazott statáriális büntetések miatt. 
1825-re a hadbíró ítélete megszületett, és 
mivel ő a felelősséget ezredesére hárította, 
elkezdődött Simonyi pere.

Ellene két vád volt, az egyik, hogy bé-
keidőben engedte a hadbírónak az akkor 
jogellenes statáriális ítélkezést, a másik 
pedig okirat-hamisítás. Azzal követett el 
okirat-hamisítást az ezredes, hogy egy el-
halálozott közhuszárját altisztnek igazol-
ta, hogy annak árván maradt fiát katonai 
árvaházban helyezhesse el, ami egyébként 
csak altiszttől felfele lett volna lehetséges. 

Az Udvari Haditanács azt javasolta, hogy 
Simonyit szigorú dorgálással és 6 heti fog-
sággal fenyítsék. A császár azonban hadbí-
rósági eljárást rendelt el.

1830-ban született meg a másodfokú 
ítélet: lefokozás, a kitüntetésektől történő 
megfosztás, kétévi várfogság. Az Udvari 
Haditanács legfelsőbb kegyelemre terjesz-
tette elő: legyen 1 évi fogság, lefokozással 
és kitüntetéseitől megfosztással. A császár 
elutasította a kegyelmi javaslatot. 1831 
áprilisában báró Simonyi József közhu-
szár az aradi várban megkezdte kétéves 
börtönbüntetése letöltését. A várparancs-
nok nagy tisztelője volt a híres ezredesnek. 
Egy lakrészt bocsátott rendelkezésére, vele 
lakhatott felesége és gyermekei, saját élel-
mezésükről gondoskodhattak. Ezt meg 

is tehette, hiszen bárói rangja és birtoka 
megmaradt. A várparancsnok fegyelmi-
vizsgálatot kapott, mert kegyelemre aján-
lotta Simonyit.

Kideríthetetlen, hogy Simonyi óbester 
elitélésének hátterében valójában mi állt. 
„Ez azonban nem lehet akadálya annak, 
hogy a Simonyi Józseffel szemben lefolyta-
tott eljárást méltatlanul kíméletlennek, ki-
fejezetten igazságtalannak ítéljük meg azért 
is, hogy emléke a köztudatban a bátor, 
vakmerő, sikert sikerre halmozó magyar hu-
szárezredes képében éljen tovább.” (Kardos 
Sándor: „Perújítás”, avagy: in integrum 
restitutio Simonyi óbester büntetőügyé-
ben. In: Az óbester ébresztése. Tanulmá-
nyok Simonyi Józsefről. Debrecen–Nyír-
egyháza, 2001. 90. p.)

Csohány János

Pásztor volt és cseléd…!

XII. Ligetaljai Kulturális Napok

Simonyi óbester méltatlan vége

dicsérő szavakra. Nagyapámat Hajdúná-
náson úgy ismerték, mint a nagy gulyás 
dinasztia egyik leszármazottja, de úr és 
gazda, gazdag ember is tisztelte és felnézett 
rá. Nem volt tanult ember, mert az élet és 
a sors nem engedte a cselédnek, hogy ta-
nuljon, művelődjön, fejlődjön és kilépjen 
a cselédi sorsból. Vállalta sorsát, amit az 
élet adott neki, és feleségével halálukig, 
boldogságban, szeretetben éltek. Egész 
életét úgy élte le, mint gulyás, cseléd és 
szegény ember, de tele lelki boldogsággal 
és békével, szeretettel, melyben feleségével 
nevelték a nagy családot. A gyermekáldás 
és a nagycsalád vállalásáért és neveléséért 
nagyanyámat 1951-ben a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa „Anyasági érdemérem III. 
fokozat”-ával tüntette ki.

Ma a XXI. század küszöbén, e rohanó 
világban álljunk meg egy pillanatra és 
gondoljunk vissza, hogy kik voltak őse-
ink, elődeink. Életük ma is méltó az el-
ismerő és dicsérő szavakra. Míg van kitől 
és miből emlékeket, adatokat, tényeket 
meríteni, addig tegyük meg és gyűjtsük 
hagyatékaikat, ápoljuk és tartsuk életben 
a gyökereket, mert a nagy fák is csak ak-
kor maradnak meg, ha kapnak éltető erőt. 

A mi gyermekeink, unokáink, déduno-
káink tudnak e majd olyan értékrendet 
felmutatni, mint őseink? 

E pénz centrikus, rohanó világ a kapzsi 
életmód, értékek, vagyontárgyak felesle-
ges felhalmozása elveszni hagyja az olyan 
örök emberi értékeket, mint szeretet, be-
csület, hűség, szorgalom, munkálkodás és 
még sok minden más. 

E gondolatok jegyében mégis boldogan 
és büszkén gondolok vissza gyökereimre, 
akik cselédsorban, nagyon szegényen, de 
becsületesen, szorgalmasan, példásan és 
boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

Máró András

A XIII. Regionális Simonyi Napok keretében tartottak ünnepi megemlékezést jú
nius 28án vasárnap Simonyi József huszár ezredes emléktáblája előtt Hajdúná
nás Város Önkormányzata és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szervezésében. 
Csohány János egyháztörténész a Pro Patria Alapítvány nevében az alábbi ünnepi 
beszéddel emlékezett a „legvitézebb huszár” fájdalmas és méltatlan halálára.

Simonyi huszár ezredes átvonul az arcolei égő hídon(1795-ben). – Tull Ödön festménye. (Forrás: 
Vasárnapi Újság. 1900.)

A programokra a környező településekről 
is szép számmal érkeztek. A három napos 
rendezvényen a kicsik és nagyok egyaránt 
megtalálhatták a számukra legmegfelelőbb 
kikapcsolódási lehetőséget. A színes prog-
ramok között volt sétavonat, játszóház, 
kézműves foglalkozások, főzőverseny, utazó 

vidámpark, labdarúgó torna, asztalitenisz-
verseny, sakktorna és kerékpártúra is. A ren-
dezvényen jelen volt Tasó László, a Nemzeti 
Fejlesztésügyi Minisztérium államtitkára, 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzatok Közgyűlésének elnöke, va-
lamint Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgár-
mestere.

A 22. alkalommal Nyíradonyban megrendezett Ligetaljai Kulturális Napokon koncer
tek, sport és főzőverseny várta az érdeklődőket június 26–27–28a között. A rendezvény 
egyik díszvendége Hajdúnánás volt. Kondásné Erdei Mária, Nyíradony pol-

gármestere köszöntőjében hangsúlyozta: a 
kulturális rendezvények közösség összetartó 
erővel is bírnak, hiszen a szomszédos tele-
pülések számára is lehetőség nyílik, hogy 
bemutassák hagyományőrző, kulturális cso-
portjaikat. Polgármester asszony beszédében 
kiemelte a Nánási Portéka nemzetközi si-

kerét is, mely nemcsak városunkat, hanem 
hazánk hírnevét is öregbíti. 

Az eseményen igen nagy érdeklődés övez-
te portékásainkat, a Bocskai Korona stand-
ját és a régi hagyományokat, kézműves ipart 
felelevenítő szalmafonással, bőrdíszműves, 
hímző és nemezeléssel foglalkozó Hajdúná-
nási Helyi Sajátosságok termékeit is. 
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Tisztelt Szólláth Tibor Zoltán 
Polgármester Úr! 

Magyarország köztársasági elnökeként 
szólítom meg Önt. Segítségét, aktív köz-
reműködését kérem egy olyan ügyben, 
amely mindannyiunk jövőjét alapvető-
en befolyásolja, függetlenül attól, hogy 
hazánk mely településén élünk, miben 
hiszünk, vagy mit tekintünk fontosnak 
személyes és közös sorsunk alakulása 
szempontjából. Az elmúlt hónapok hír-
adásaiból bizonyára Ön is értesült arról a 
világméretű klímavédelmi kezdeménye-
zésről, amelyet Al Gore, a környezetvédel-
mi tevékenységéért Nobel-békedíjjal elis-
mert volt amerikai alelnök indított el, és 
amit Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár is támo-
gat. Az Élő Bolygónk aláírásgyűjtő hon-
lap elindításával (www.elobolygonk.hu) 
Magyarország elsőként csatlakozott ehhez 
a nemzetközi összefogáshoz. A kezdemé-
nyezésre azért van szükség, mert ha nem 
teszünk semmit az emberi tevékenység 
okozta globális éghajlatváltozás ellen, ak-
kor belátható időn belül nem fogunk rá-
ismerni megszokott világunkra. A klíma-
változás negatív hatásait az özönvízszerű 
esőzések, az évről évre rekordokat döntő 
árvizek és a minden korábbinál súlyosabb 
aszályok formájában már ma is a bőrün-
kön érezzük. Ez az akció nem pusztán ter-
mészeti értékeink védelméről szól, hanem 
a saját életünk, javaink, biztonságunk és 
gyermekeink jövőjének megvédéséről, 
különös tekintettel arra, hogy a klímavál-
tozás hatása itt, a Kárpát-medencében sú-
lyosabb következményekkel jár, mint Eu-
rópa más térségeiben. Idén decemberben 
Párizsban tárgyalóasztalhoz ülnek a világ 

vezetői, hogy döntsenek a klímaváltozást 
okozó üvegházhatású gázok visszaszorítá-
sáról, a világ szén-dioxid-kibocsátásának 
mérsékléséről. Sem az emberiség, sem 
Európa, sem Magyarország nem enged-
heti meg, hogy a párizsi klímacsúcson ne 
szülessen érdemi döntés.

Az esély ma még megvan erre. De ko-
rántsem érdekelt mindenki a sikerben. 
Fontos, hogy amikor a világ döntéshozói 
tárgyalóasztalhoz ülnek, kellő erővel szól-
jon mindazoknak a hangja, akik olyannak 
szeretnék megőrizni világunkat, amilyet 
nyugodt szívvel hagyhatunk az utánunk 
jövőknek örökségül. A cél az, hogy a 
www.elobolygonk.hu segítségével Ma-
gyarország polgárai közül is minél többen 
emeljék fel a hangjukat klímánk védelme 
érdekében. Most Önt szeretném szemé-
lyesen megkérni arra, hogy www.eloboly-
gonk.hu klímavédelmi honlapunkra 
ellátogatva támogassa a kezdeményezést. 
Arra kérem, ossza meg az aláírásgyűjtő 
akció hírét szeretteivel, barátaival, min-
den Ön számára fontos közösség tagjával, 
mert mindannyiunk hangja fontos közös 
jövendőnk alakításában! Cselekvő támo-
gatásában bízva köszönöm figyelmét! 

Budapest, 2015. június 18. 
Tisztelettel Áder János 

Magyarország köztársasági elnöke

Tisztelt Lakosság!
Arra kérem Önöket, hogy a www.eloboly-
gonk.hu honlapon történő regisztráció-
jukkal támogassák Áder János köztársasá-
gi elnök úr kezdeményezését.

Szólláth Tibor
polgármester

Magyarország Köztársasági 
Elnökétől

Minden év július elseje a magyar 
egészségügy ünnepe. Ezen a na-
pon született Semmelwis Ignác, az 
anyák megmentője, akinek nevét 
orvostörténeti múzeum, emlék-
tábla, és orvosi egyetem is büszkén 
viseli. 2011 óta az egészségügyi 
dolgozók ünnepe. Városunkban 
már ötödik alkalommal az ün-
nepség mellett kreditpont szerző, 
tudományos szakmai konferenci-
át szerveztek, elsősorban az egészségügyi 
szakdolgozók részére.

A konferenciát dr. Juhász Endre Haj-
dúnánás város alpolgármestere nyitotta 
meg, aki örömét fejezte ki, hogy olyan 
résztvevői voltak a konferenciának, akik 
a rendezvény hírnevét fokozták, emellett 
hangsúlyozta azt is, hogy Hajdú-Bihar 
megye meghatározó rendezvényévé nőtte 

ki magát az elmúlt években. Alpolgármes-
ter hozzátette: olyan hagyomány kelt újra 
életre, amelyet tovább kell ápolnunk. 

Dr. Kincsesné Szónya Katalin a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Haj-
dú-Bihar Megyei Területi Szervezetének 
elnöke beszédében megköszönte mind az 
előadóknak, mind pedig a szakdolgozók-
nak a magas számú részvételt, mely elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy betekintsenek 
egymás munkájába, megosszák egymással 
tapasztalataikat, tudásukat egyaránt. 

A június 27-én megtartott városi ün-
nepségen hét előadás hangzott el, többek 
között a szürkehályog sebészetről, annak 
műtéti technika fejlődéséről, a TAVI asz-
szisztensi feladatairól, új alternatíváiról.  
A konferenciát megtisztelte jelenlétével dr. 
Temesvári Péter is, az Országos Mentő-
szolgálat orvosigazgatója, aki a legkorsze-
rűbb, emelt szintű légútbiztosítási eljárást 
(RSI) mutatta be a Hajdúnánás mentő-

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara HajdúBihar Megyei Területi Szer
vezete, a Máró József Emlékalapítvány és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
egészségügyi szakdolgozók részére június 27én szervezett tudományos szakmai to
vábbképző konferenciát a Semmelweis Nap alkalmából. A konferenciát követően 
kitüntetések átadására került sor.

Szakmai konferencia 
a Semmelweis Napon

Tejágazati szereplők tanácskoztak 
Hajdúnánáson

állomás munkatársainak közreműködé-
sével. Az előadásokat követően Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, majd a ha-
gyományokhoz híven az évek, évtizedek 
óta kimagasló szakmai munkát végzők 
jutalmazása következett. 

Polgármesteri Elismerő Címet idén 10-
en vehettek át: Bata Lászlóné, a Hajdú-

nánási Református Egyházközség Idősek 
Otthona és Szociális Gondozási Központ-
jának ápolási vezetője. Pásztor Lászlóné, 
a Hajdúnánási Református Egyházközség 
Idősek Otthona és Szociális Gondozási 
Központjának ápolója. Mirkó Lajosné, a 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 
ápolója. Nagy Imréné, a Hajdúnánási 
Humán Szolgáltató Otthon ápolója. Csi
szárné Szabó Éva, a Hajdúnánás Városi 
Rendelőintézet ápolója. Molnár András
né, a Hajdúnánás Városi Rendelőintézet 
ápolója. Fábián Antalné, a Hajdúnánás 
Városi Rendelőintézet ápolója. Ivánné 
Kozma Irén, a hajdúnánási Hospit Ápo-
lási Intézet ápolója. Ötvösné Nagy Erika, 
a hajdúnánási Hospit Ápolási Intézet ápo-
lója. Dr. Suhajda Éva, a Hajdúnánás Vá-
rosi Rendelőintézet orvosa. Az ünnepség 
a Nána Táncstúdió műsorának bemutató-
jával ért véget. Sok szeretettel gratulálunk 
az elismerésben részesülteknek!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Haj-
dú-Bihar Megyei Szervezete szakmai ta-
nácskozást tartott 2015. július 1-jén 14 
órai kezdettel Hajdúnánáson. Az össze-
vont ülésen a NAK Hajdú-Bihar megyei 
Tejfeldolgozási, Állattenyésztési és Hal-
gazdálkodási, valamint az Állattenyésztési 
és Beszállítóipari Kereskedelmi Osztályá-
nak tagjai vettek részt a meghívott elő-
adók társaságában. Országos szinten Haj-
dú-Bihar megye rendelkezik a legnagyobb 
tejelő tehén állatállománnyal, összesen  
26 610 egyeddel, így megyénk kiemelten 

érintett a tejtermelésében és 
feldolgozásában. Érdekes-
ségként elmondható, hogy 
ebből számításaink alapján 
körülbelül 10 000 tehén 
tulajdonosa volt jelen az 
osztályülésen. Az esemény-
nek a hajdúnánási Nyakas 
Farm adott helyet, melynek 
fő célja a tejágazati szerep-
lők közötti érdemi párbe-
széd kialakítása volt. Az 
osztályülés alkalmával Éder 
Tamás, a NAK élelmiszer-

iparért felelős országos alelnöke előadásá-
ban az élelmiszeripar aktuális kérdéseivel 
foglalkozott. Mélykuti Tibor, a Tej Szak-
maközi Szervezet és Terméktanács elnöke 
is megtisztelte a rendezvényt, aki beszédé-
ben átfogó helyzetértékelést adott a hazai 
tejpiaci helyzetről. Dr. Béri Béla, a Deb-
receni Egyetem Állattenyésztési Tanszéké-
nek egyetemi docense beszédében néhány 
takarmányozási és tenyésztési lehetőséget 
ismertetett a tejtermelés hatékonyságának 
növelésére. Zárásképpen Papp Gergely, 
a NAK szakmai főigazgató-helyettese az 

idei évben benyújtott egységes kérelem 
számadatait összegezte. A szakmai tanács-
kozást telepbejárás követte, mely alkalmá-
val Nyakas András tulajdonos mutatta be 

korszerű szarvasmarhatelepét és gazdasá-
gát a résztvevő osztálytagoknak.

Kerékgyártóné Mislovics Anita 
falugazdász
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 Július 19-től tekinthető meg a II. Haj-
dúnánási Ifjúsági Alkotótábor kiállítása 
a művelődési központ kis előcsarnoká-
ban

 Július 28-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ nagy előcsarnokában 
Mika Ionue japán kortársművész kali-
ografikus alkotásaiból készült kiállítás.

 Július 28. (kedd) 17 ó a X. Hajdúná-
nási Nemzetközi Képzőművészeti Al-
kotótábor zárókiállítása a művelődési 
központ galériájában.

 Felhívás 
A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont meghirdeti „Nánási menyecske” 
nevű főzőtanfolyamát a Nánási Portéka 
háziasszonyainak közreműködésével.
A tanfolyam tematikája: 

1. Lekvár vagy dzsem készítés (sárgabarack) 
A foglalkozást Vargáné Kalapos Magdi 
tartja. 

 Ideje: 2015. augusztus 6. (csütörtök) 
16 órától

 Helyszín: Alkotóház. Ára: 2600 Ft
2. Szörpkészítés (gyógynövényes szörpök)  

A foglalkozást Szabó Katalin vezeti.
 Időpont: 2015. augusztus 13. (csütör-

tök 16 órától)
 Helyszín: Művelődési Központ / Alko-

tóház / Ára: 2600 Ft
3. Kelt tészta sütése / dübbencs vagy kapros 

túrós / A foglalkozást Illés Gézáné tartja.
 Időpont: 2015. augusztus 27. (csütör-

tök 16 óra)
 Helyszín: Alkotóház. Ára: 2600 Ft
 A három tanfolyam ára összesen 7800 Ft.

Jelentkezni lehet július 30-ig a műve-
lődési központban telefonon (382-400; 
70/372-1494), vagy személyesen.

 „Hajdúnánás 2015” fotópályázat:
 A művelődési központ fotópályázatot 

hirdet Hajdúnánás város bemutatására 
az alábbi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

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

Pályázni csak digitális képekkel le-
het. Kérjük a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el. A fotók mindegyikének a 
2015-ös esztendőben kell készülnie Haj-
dúnánás közigazgatási határán belül. 

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

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015. május 31.

„A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért” 
Alapítvány FOF 2014/77 kódszámú „Velünk teljes a világ” pályázata 2015. 
január 1-től május 31-ig került lebonyolításra. Az alapítvány 2 450 000 Fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyert a pályázattal. Integrált és egyenlő 
esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sportprog-
ramok megrendezését és lebonyolítását vállalta fel. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlő-
ségéért Közhasznú Nonprofit Kft. írta ki ezt a pályázatot, melyben a fogyatékos 
személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai 
programját kívánta támogatni. 
A pályázat során öt rendezvény valósult meg, melyek hangsúlyos elemei az integ-
ráció, komplexitás és érzékenyítés. A programok időrendben a következők voltak:
 „Alkossunk együtt”, ahol négy új kézműves technikával ismerkedtünk 

meg.
 „Tengeri hántó”. A szép korúak, a fogyatékkal élők és a helyi népzenei 

kultúrát örökítő csoport felelevenítette a népszokást.
 „Mi és Ti”: Az érdeklődők betekintést nyerhettek a különböző fogyatékkal 

élők életébe.
 „Mozdulj”: A Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Magyar utcai 

telephelyének udvarán sportpark került kialakításra. A rendezvényen 
ünnepélyes keretek között történt ennek átadása és „birtokba vétele”.

 „Én is jó vagyok”: Színházi előadáson mutatkoztak be a fogyatékosok és 
segítőik közös produkciókkal és kiállítással.

A pályázat legnagyobb beruházása a sportpark, ami magában foglalja a kültéri 
fitness eszközöket, egy röplabdapályát, egypalánkos kosárlabdapálya, illetve a 
kapu elektronizálását.

„A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi 
Fogyatékosok Otthona Lakóiért” Alapítvány
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46.
Tel.: 20/2248607
E-mail.: hnialapitvany@hotmail.com

A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlója

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért” Alapít-
vány nevében ezúton szeretnénk megköszönni az FOF 2014/77 „Velünk teljes  
a világ” című pályázat megvalósítását segítő személyek, illetve szervezetek se-
gítségét, támogatását, akik a következők voltak:

 Bindis Lajos
 Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
 Bózsár László
 Fehér Bot Alapítvány – Kilátó Ifjúsági Iroda
 Hajdúnánási Helyi Televízió
 Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona
 Hajdúnánási Újság
 Hajdúnánási Városi Önkormányzat
 Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesülete
 Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, 
 Szakiskola és Kollégium
 Makkai Andrea, néptáncpedagógus
 Martinek Kft.
 Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
 Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület
 Papp Anita, népi kézműves, nemezkészítő
 Péntek Sándor, építési vállalkozó
 Reszeginé Nagy Mária, népi iparművész
 Segítséggel Élők Otthona
 SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jelnyelvi Tolmács Szolgálat
 Szalmakalap Citerazenekar

Köszönettel: „A Hajdúnánási Pszichiátriai 
és Értelmi Fogyatékosok Otthona 

Lakóiért” Alapítvány

A Tanyafejlesztési Progra-
mot a tanyai gazdálkodás 
megújítására, a tanyák 
sajátos értékeinek megőr-
zésére és a tanyai életmód 
hátrányainak csökken-
tésére hirdetik meg. Hat 
alföldi megyéből, illetve 
Pest megye déli járásaiból 
lehet pályázatot benyújta-
ni, a program több mint 
hétszáz települést érint.

A programot az előző 
évekhez hasonlóan kizá-
rólag nemzeti forrásból finanszírozza a 
Földművelésügyi Minisztérium. A 2015. 
évi Tanyafejlesztési Program kapcsán 
az előzetes regisztrációra 2015. július 
15től nyílik lehetőség. 

A felület egészen augusztus 14-éig lesz 
nyitva a pályázók számára. Az idei kiírás 
során többek között az önkormányzati 
térségi fejlesztésekben a villany nélküli ta-
nyák villamosenergia-ellátásához 50 millió 
forintos, vagy a vízminőségi vizsgálatokra 
5 millió forintos támogatásra pályázhat-
nak az önkormányzatok. A tanyagondnoki 
szolgálatok fejlesztésére szolgáló pályáza-
tokban kisebb értékű eszközök beszerzé-

Július 15től újra lehet pályázni tanyafejlesztési támogatásra. Idén ötödik alkalom
mal hirdette meg a szaktárca a Tanyafejlesztési Programot, amelynek idei keretösz
szege 1,4 milliárd forint.

Tanyafejlesztés 2015 – 
Újra lehet pályázni tanyafejlesztésre

sére is lehetőség nyílik. A tanyagazdasá-
gok fejlesztésére pedig 400 millió forintot 
különítettek el. A tanyagazdaságok indí-
tásához 3 millió forintos támogatást lehet 
kérni 75 százalékos, fiatal gazdálkodók 
esetében 90 százalékos támogatottság 
mellett, erre 150 millió forintot szán a 
szaktárca. Hálózati villamos energiá-
val nem rendelkező tanyák esetében 10 
millió forintos egyedi támogatásra lehet 
pályázni.

Kiss Attila
Hajdúk Vidékfejlesztési 

Egyesülete elnök
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Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

• 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.

UNgVÁRI SÁNDoRNÉ 
szül. Molnár Zsuzsánna

volt Hajdúnánás Soós Sára u. 15. sz. 
alatti lakos

DR. NAgy MIHÁLy
szülész-nőgyógyász szakorvos
életének 75. évében elhunyt.

PETRIMÁN FERENCNÉ 
született Ráskai Juliánna

halálának 20. évfordulójára.

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Megemlékezés
Édesanyánkra

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek,

bánatunkban részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család

Hamvait 
– akaratának megfelelően – 

szűk családi körben helyezzük 
végső nyugalomra. 

A gyászoló család

„Nem vársz minket ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk, tündöklő lelkeddel,

Úgy mentél el, ahogy jöttél,
Csendesen és szerényen.”

Szeretettel emlékeznek: 
Gyermekei és Családjaik

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

Mélyen megrendülve 
adjuk hírül mindazoknak, 

akik ismerték, hogy

Örökké bánatos Feleséged, Édesanyád

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezek szeretteimre:

ÁDÁM MIKLÓS
egyetlen gyermekemre

halálának első

ÁDÁM MIKLÓS
férjemre

halálának harmadik

és

évfordulóján.



11Hajdúnánási Újság2015. július 23.

Korona Patika

Advil Ultra forte 16X 1697 Ft 1389 Ft

Nagy Svédcsepp Naturland 500 ml 1520 Ft 1349 Ft

Szúnyog és kullancsriasztó spray 
Naturland 100 ml 1295 Ft 999 Ft  

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

720 Ft
adag Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

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

Ügyeskezű virágkötőt keresünk 
hajdúnánási virágboltunkba!
Előnyt jelent: virágkötő gyakorlat, „B” kategóriás jogosítvány
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal személyesen 
a Virágboltban (Hajdúnánás, Kossuth u. 3.) 
vagy e-mailben az oazis.tm@gmail.com címen.
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Az országos verseny mellett ma már városi, 
megyei, régiós versenyeket is rendeznek, 
amelyek évente közel kétmillió embert moz-
gósítanak a szebb, kulturált, rendezett, tisz-
ta, virággal díszített környezet megteremté-
se, s megőrzése érdekében. 

A „Virágos Magyarországért” versenyre 
benyújtott pályázat eredményeként július-
ban háromtagú, szakemberekből álló zsűri 
érkezett városunkba, akik több szempon-
tot figyelembe véve értékelték településünk 
rendezettségét. Alapvető követelményként 
fogalmazódott meg a bíráló bizottság ré-
széről városunk tisztasága, gyommentessége 

és az épített környezet állapota. A „Virágos 
Magyarországért” versenynek minden év-
ben van kiemelt témája, mely az idei évben 
a templom vagy vallási épület kertjének 
gondozottsága. Az általános tényezőkön túl 
Hajdúnánás turisztikai megjelenését is érté-
kelték, így látogatást tettek többek között 
főterünkön, oktatási intézményeinkben, és 
a templomkertekben.

A verseny fődíja Magyarország képvisele-
te a 2016. évi Európai Virágos Városok és 
Falvak környezetszépítő versenyében.

(HNU)

Hatóságunk nyomozást folytat az alábbiak 
alapján: 2015. április 23-án 17 óra 50 perc 
körüli időben E. J. gyermekkorú sértett 
Hajdúnánás Széchenyi utca 10. szám előtt 
gyalogosan közlekedett a járdán. Ekkor 
megállította őt egy számára ismeretlen fiatal, 
150–160 cm magas, kicsit telt alkatú, rövid 
hajú fiú. Az ismeretlen elkövető a sértettől 
néhány dolgot kérdezett, majd néhány alka-
lommal megpofozta.

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy aki a 
fenti cselekménnyel kapcsolatban érdem-

Az Országos Magyar Vadászkamara 
Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete

és a Hajdú-Bihar Megyei Vadgazdálkodók 
és Vadászok Szövetsége 

2015-ben is Hajdúnánáson rendezi meg a

XXIV. Hajdú-Bihar Megyei Vadásznapot
együttműködve

a Hajdúnánás Városi Önkormányzattal, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetével 

és a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségével

Időpont: 2015. augusztus 15. (szombat)
Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő fesztiválterülete

PrOGrAMOK:
 Vad- és halételek, valamint a helyi ízek gasztronómiai főzőverseny

 A Magyarországon vadászható vadfajok elejtett példányainak behozatala 
 a teríték elkészítése és bemutatása

Hajdú-Bihar megyei Dianák gyermekprogramjai: 
 ingyenes arcfestés  ugráló vár  rodeó bika

Szórakoztató és kulturális programok a szabadtéri színpadon:
 művészeti és hagyományőrző csoportok bemutatója, 

 sztárvendég  tombolasorsolás
 a nap végén élőzene és tánc

A rendezvényen való részvétel ingyenes!

Országos Magyar Vadászkamara
Hajdú-Bihar megyei Területi 

Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei 
Vadgazdálkodók és Vadászok 

Szövetsége

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei Horgász 
Szervezetek Szövetsége Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Im
pr

es
sz

um

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 érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik 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 Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Az idén 165 éves

ez alkalommal is a Vadásznappal egybekötve rendezi meg

a XIII. Hajdúnánási Vállalkozói Napot
A XIII. Hajdúnánási Vállalkozói Napra várjuk vállalkozók, cégek, gazdák és ter-
melők jelentkezését, akik kiállítóként be szeretnének mutatkozni, valamint 
azon szervezeteket, baráti társaságokat, akik megmérettetnék főzőtudomá-
nyukat a helyi ízek gasztronómiai főzőversenyen.

Felhívjuk a vállalkozók figyelmét, hogy kiállítani csak egyéni sátorban, vagy önállóan felállí-
tott pavilonban van lehetőség a rendezvény erre kijelölt területén, melyről a kiállítóknak kell 
gondoskodniuk. A kiállítás és bemutatkozás díjmentes a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara önkéntes tagjainak és a rendezett regisztrációval rendelkező vállalkozásoknak, 
valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak. 

Jelentkezési határidő: 2015. július 31.

A kiállítóhelyek kiosztása a jelentkezés sorrendjében, előzetes helyszíni egyeztetés alapján 
történik. A főzőverseny nevezési díja minden jelentkező számára ingyenes.

Jelentkezés és bővebb információ a rendezvényről:

Török István főszervező
Tel.: 30/935-8752

és a HBKIK Hajdúnánási Területi Irodájában: 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 3.
Tel.: 52/351-785, 20/2670-690
E-mail: papp.monika@hbkik.hu

Hajdúnánási Szervezete

Kedves Olvasóink!

A Virágos Magyarországért verseny több mint két évtizede hazánk legsikeresebb kör
nyezetszépítő versenye, amelyre Hajdúnánás idén harmadik alkalommal jelentkezett.

2015-ben is útjára indult a Virágos 
Magyarországért verseny

Rendőrségi felhívás!

leges információval rendelkezik, vagy a 
mellékelt grafikus rajzon szereplő személyt 
felismeri, az jelentkezzen a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán.

Segítő közreműködésüket köszönjük!

Bizonyára sokuknak feltűnt, hogy az utób-
bi két hónapban az újság másfajta papíron 
jelenik meg, többen meg is jegyezték, hogy 
a fotók minősége nem olyan jó, mint az 
eddig megszokott. Viszont azt is nagyon 
sokan jelzik folyamatosan, hogy kevés 
„olvasni valót” találnak lapunkban. Értik 
ezalatt azt, hogy viszonylag nagy terjede-
lemben vannak jelen hirdetések, önkor-
mányzati közlések, nem jut hely nagyobb 
terjedelmű, olvasmányos írásoknak.

A kétheti megjelenésről nem szeret-
tünk volna lemondani, így maradt ez a 
fajta „spórolás”; a magazin minőségű pa-
pír helyett ilyen papíron jelentessük meg 
a Hajdúnánási Újságot. Így már teljesít-
hetőbb cél a gazdagabb tartalom elérése.

Terveink szerint ez év második félévé-
től, minden hónap második lapszáma 12 
oldal terjedelemben jelenik meg, ahol jut 
hely olyan nagyobb lélegzetű írásoknak is, 
amelyek erősítik azon elkötelezettségün-
ket, hogy jelen értékeink mellett múltunk 
hétköznapjainak és ünnepnapjainak ér-
dekesebb, fontosabb eseményei is időről 
időre helyet kapjanak a Hajdúnánási Új-
ságban. Itt szeretnénk helyi alkotóknak is 
teret biztosítani, főként az írástudóknak, 
de alkalmasint képzőművészeti alkotások 
is helyet kaphatnak.

Mindemellett, miután immár harma-
dik éve járási központ városunk, szeret-
nénk ezekben a 12 oldalas lapszámok-
ban a Hajdúnánási Járás településeiről is 
folyamatosan hírt adni. Megismertetni a 
legkisebb települést is, hiszen mindezek 
járulhatnak hozzá ahhoz, hogy az utá-
nunk következő nemzedékek ezekből, a 
most talán nem annyira fontosnak tar-
tott eseményekből, emlékek felidézéséből 
kaphassanak teljesebb, plasztikusabb ké-
pet közösségünk jelenkori történelméről, 
a közelmúlt és a most megélt hétközna-
pokról. És egyúttal szeretnénk is kérni 
az Önök segítő közreműködését olyan 
események, történések felidézésével, ame-
lyek nem annyira közismertek, vagy talán 
egyáltalán nem ismertek a nagy nyilvá-
nosság előtt, gondolunk itt elsősorban az 
1950–70-es évek világára, de bármilyen 
más, napjainkban megtörtént más ese-
mény is érdekes lehet olvasóink számára. 
Továbbra is várjuk észrevételeiket, véle-
ményüket Tér-Fél rovatunkba. Fényképe-
ket is szívesen veszünk, amelyeket rögzítés 
után visszaszolgáltatunk. Írásaikat, véle-
ményeiket a következő e-mail címekre 
várjuk: hajdunanasi.ujsag@gmail.com, 
hajdunanasi.ujsag@nanasholding.hu 

Tisztelettel Rigó Tamásné főszerkesztő


