
www.hajdunanas.hu

  XXVIII. (XXXVIII.) ÉVFOLYAM 12. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA (881. SZÁM)2015. JÚNIUS 18.

Mesterek köszöntéseMesterek köszöntéseMesterek köszöntéseMesterek köszöntéseMesterek köszöntéseMesterek köszöntése

4. oldal

Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!

3. oldal

Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert 
ÓvodábanÓvodábanÓvodábanÓvodábanÓvodábanÓvodában
Gyermeknap a Gyermekkert 
Óvodában
Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert 
Óvodában
Gyermeknap a Gyermekkert 
Óvodában
Gyermeknap a Gyermekkert 
Óvodában
Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert Gyermeknap a Gyermekkert 
Óvodában
Gyermeknap a Gyermekkert 

5. oldal

Újabb világrekordot lőtt Újabb világrekordot lőtt Újabb világrekordot lőtt Újabb világrekordot lőtt Újabb világrekordot lőtt Újabb világrekordot lőtt 
Mónus József!Mónus József!Mónus József!Mónus József!Mónus József!Mónus József!

5. oldal

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJANAPJANAPJA

Június 4-én, – a Trianoni békeszerződés 95. évfordulóján, amely 2010 óta a Nemzeti 
Összetartozás Napja – országszerte megemlékezések zajlottak, így Hajdúnánáson is. 

z első világháborút lezáró Pá-
rizs környéki békeszerződések, a 
győztes nagyhatalmak elhibázott 

döntései a mai napig éreztetik hatásukat 
Európában, de világviszonylatban is. Ezek 
a békeszerződések/diktátumok, lényege-
sen korábban elindult folyamat végered-
ményei voltak, amelyek átrajzolták több 
vesztes állam határát. A Magyar Királyság 
a világtörténelemben addig nem látott te-
rület- és emberveszteséget szenvedett Tria-
nonban; ekkor zsugorodott hazánk földje 
és lakossága mintegy egyharmadára. Közel 
100 esztendő telt el azóta, s bár „Trianon 
sebeit az idő bekötözte, de a vér átüt még 
mindig a sebeken”. 

90 év múltával, 2010 májusában a magyar 
országgyűlés meghozta a Nemzeti Összetar-
tozásról szóló törvényt, melynek értelmében 
minden magyar, államhatároktól függetle-
nül, része az egységes magyar nemzetnek, 
és a trianoni gyásznap helyett a Nemzeti 
Összetartozás Napja lett június 4-e.

Az idei városi megemlékezés a harangok 
szavával vette kezdetét, majd a Himnusz 
eléneklése után Dánielfy Zsolt színművész 

előadásában hallhattuk Juhász Gyula: Tria-
non című versét. Emlékező beszédet ezúttal 
Nyakó József, testvérvárosunk, Érmihály-
falva polgármestere mondott, aki többek 
között a partiumi, erdélyi magyarság több 
olyan égető kérdésére hívta fel a � gyelmet, 
mint pl. a szórványban élők megmaradása 
szülőhelyükön, a kivándorlás, a kényszerű 
asszimiláció. Váci Mihályt idézve mondta, 
nekik szülőföldjükön kell a napok horda-
lékából kimosni életük maroknyi aranyát. 
A szülőföld, a haza szeretete, a bölcsőhely, 
az ősök sírja az, ami még a mai napig ott-
hon tart sok magyart, vállalva így is a min-
dennapok nehézségeit.

Sok még az adósságunk Trianonnal kap-
csolatban, főként a felnövekvő nemzedék 
tekintetében. Mert gondoljunk bele; meg-
tanítottuk-e a gyermekeinket, unokáinkat 
arra, hogy fel tudják sorolni az elszakított 
területek vármegyéit, nagyobb városait, 
jelentősebb hegyeit, folyóit? Vajon megta-
lálják-e tétovázás nélkül a térképen Balassi 
Bálint, Arany János, Tamási Áron, Ady 
Endre, Bocskai, Rákóczi Ferenc, Bethlen 
Gábor szülőhelyét, a nándorfehérvári győ-
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Június 5-én ismét történész-néprajzos tudósok, kutatók, doktorandusz hallgatók 
adtak randevút egymásnak, ezúttal a hajdúnánási városháza patinás dísztermében. 

Az idei, immár negyedik konferencia igen 
fajsúlyos témával foglalkozott, a 20. szá-
zadi Kárpát-medencei földkérdéssel, an-
nak apropójaként, hogy idén volt 70 éves 
évfordulója az 1945. évi földosztásnak. 
A konferencián 14 előadó olyan témák-
ban kutatott, mint pl. az 1921. évi erdélyi 
földreform, az 1945. évi földosztást és a 
katolikus egyház, a debreceni földosztás 
néhány eddig tisztázatlan kérdése, vagy 
éppen a magyar mezőgazdaság alapvető 
dilemmái a 20. század második felében. 
A konferenciát, mint eddig mindig Haj-
dúnánás Város Önkormányzata és a Deb-
receni Egyetem Történelmi és Néprajzi 
Doktori iskolája közösen szervezte. 

A megjelent előadókat, vendégeket 
Buczkó József a Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény igazga-

tója köszöntötte, majd Forisek Péter a 
Debreceni Egyetem BTK oktatási dékán 
helyettese köszöntötte a konferencia részt-
vevőit, aki kiemelte Hajdúnánás és a Deb-
receni Egyetem együttműködését, mely-
nek legfőbb célja hogy ennek a térségnek a 
kultúráját, történelmét, néprajzát, irodal-
mát és egyéb értékeit felkarolja, gondoz-
za, s átörökítse az utókornak. A program 
keretében a hallgatók betekintést nyer-
hetnek a térségi levéltárak, múzeumok 
kutatómunkáiba, mindemellett pedig be-
kapcsolódnak az itteni tudományos és kul-
turális életbe. A rendezvény időpontjára 
elkészült, és a résztvevők kötet formájában 
is kézbe vehették a konferencia anyagát, 
amelynek szerkesztői Varga Zsuzsanna a 
Eötvös Loránd Tudományegyetem docen-
se és Pallai László, a Debreceni Egyetem 

adjunktusa voltak. 
A konferencia leveze-
tő elnöke és egyben 
első előadója Fehér 
György, a Magyar 
Mezőgazdasági Mú-
zeum nyugalmazott 
főigazgatója volt, aki 
egy elfeledett kivá-
ló agrárpolitikusról, 
Darányi Ignácról és 
birtokpolitikai elképzeléseiről szólt.

Természetesen idén is sorra került egy 
hajdúnánási téma; Csiszár Imre a sajátos, 
sok tekintetben az országos tendenciáktól 
eltérő módon és időben zajló 1945. évi 
nánási földosztásról írta dolgozatát. Mint 
elhangzott a város földterületének kb. 
10%-a került kiosztásra, mintegy 500 fő 
között, így átlagosan 9 hold földhöz jutot-
tak a nánási új gazdák, amely már tisztes 
megélhetést tudott biztosítani. Az igény-

lők száma azonban több mint 2000 volt, 
és a földigénylő bizottság nekik is próbált 
valamilyen módon segíteni telek osztással, 
ekkor jött létre az Új házhely.

Az érdeklődők a Föld – parasztság – 
agrárium: Tanulmányok a XX. századi 
földkérdésről a Kárpát-medencében c. 
kiadványhoz a városi könyvtárban, vagy a 
múzeumban juthatnak hozzá. 

(HNU)

Nyakó József Érmihályfalva polgármestere

zelem helyszínét? Elmagyaráztuk-e nekik, 
hogy hol élnek, milyen nyelven beszélnek 
a székelyek, a csángók, merre keressék Ka-
lotaszeget, a Zobor vidéket vagy a Mura 
vidékét? Ezekre a kérdésekre a válaszokat 
mindenkinek magának kell megadni, s 
akkor talán majd egyszer eljő az az idő, 
amikor Trianon emlékét is békévé oldja az 
emlékezés.

A megemlékezés zárásaként koszorúk 
virágok borították el az Trianoni emlékje-
let, emlékeztetve a juhász gyulai verssorok-
ra, hogy mindig-mindig gondoljunk rá.

(HNU)
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Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője pályázatot hirdet tele-
fonközpont-kezelő és ügyfélszolgálati 
munkatárs munkakör betöltésére. 
 A jogviszony időtartama: határozat-

lan idejű, a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvényben meghatá-
rozott munkaviszony. 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 

Megye Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 A munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök: A Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal telefonköz-
pontjának kezelése, általános informá-
ciónyújtás az ügyfelek részére, város-
kártya kezelése. 

 Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Munka Törvénykönyvé-
ről szóló 2012. évi I. törvény, valamint 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Közszolgálati Szabályzata, Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 
23.) Önkormányzati Rendeletének ren-
delkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek: magyar állampol-
gárság, cselekvőképesség, büntetlen elő-
élet, gimnáziumi érettségi bizonyítvány, 
számítógép felhasználói szintű ismerete.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Felsőfokú képesítés, közigazgatásban 
szerzett munkatapasztalat.

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: végzettséget igazoló 
okmányok másolati példánya, önélet-
rajz, 3 hónapnál nem régebbi, büntet-

Az előző lapszámban megjelent, hogy a Hajdú-
nánási Gyógyfürdő környezetének fejlesztése 
kapcsán felújított Fürdő utcai útburkolat védel-
me, továbbá a Gyógyfürdő előtti turisztikai kí-
nálat bővítése miatt Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete új forgalmi rend ki-
alakítását tervezi. Tájékoztatásul közöljük, hogy 
az időközben meghozott döntés értelmében 
2015. június 1-től a Fürdő utcába mezőgaz-
dasági vontatóval történő behajtás TILOS! 

Továbbá a képviselő-testület a közúti köz-
lekedés kárósító hatásának mérséklése és a 
forgalom biztonságának növelése érdekében 
a Hajdúnánás, Fürdő utca és az úgynevezett 
üdülő övezet 30 km/h sebességű korlátozott 
sebességű övezetként történő – mellékelt 
térképen jelöltek szerinti – kijelölésében is 
határozott. 

Kérjük az új forgalmi rend fokozott betartását!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2015. április 30-án és 
2015. május 14-én rendkívüli nyilvános 
ülést tartott, ahol egyrészt előterjesztés 
készült az „Otthon Melege Program”-
hoz történő hozzájáruláshoz, valamint a 
2015. évi szociális nyári gyermekétkezte-
tés pályázatának benyújtásához, másrészt 
a testület közbeszerzési eljárást lezáró 
döntést hozott a Hajdúnánási Gyógyfür-
dő környezetének funkcióbővítő fejleszté-
se pályázata tárgyában. 
 A képviselő-testület az elfogadott mun-

katerve alapján 2015. május 28-án ülé-
sezett. 

 A napirendek elfogadása után a testület 
elfogadta a Hajdúnánási Rendőrka-
pitányság tájékoztatóját Hajdúnánás 
város 2014. évi közbiztonságának hely-
zetéről.

 Elfogadta az önkormányzati fenntar-
tású költségvetési intézményeknél a 
2014. évben végzett pénzügyi-gazdasá-
gi ellenőrzésről; a 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról; a vállalkozó gyógytor-
nászok 2014. évi munkájáról; a Hajdú-
nánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális 
és Gyermekjóléti Önkormányzati Tár-
sulás 2014. évi munkájáról szóló beszá-
molókat. 

 Elfogadta és jóváhagyta a Hajdúnánási 
Holding Zrt. 2014. évi gazdálkodásá-
ról szóló beszámolót és a Holding Zrt. 
2014. évi mérleg szerinti eredményét.

 Megalkotta a 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló Önkormányzati 
Rendeletet, valamint kinyilvánította azt 
a szándékát, hogy módosítani kívánja a 
8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Ren-
deletét akként, hogy a gyermekszületési 
támogatást bevezeti.

 Megismerte és elfogadta a szociális szol-
gáltatók munkájáról készített tájékoz-
tatót; a Hajdúnánási Tartósító és Építő 
Szociális Szövetkezet és a Hajdúnánás 
és Térsége Legeltetési Szociális Szövet-
kezet tájékoztatóját.

 A testület dr. Gócs Viktor gyermek-
orvos távozása miatt a II. számú gyer-
mekorvosi alapellátásra vonatkozóan 
feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
döntött Pappné dr. László Ibolya gyer-
mekgyógyász szakorvossal. A testület 
döntött arról, hogy 2015. július l-jétől 
a 18 hónapos korosztályban bevezeti a 
bárányhimlő elleni védőoltást, mely-
nek költségeit az önkormányzat vállalta 
magára.

 A testület megismerte a „Fenntartható 
településfejlesztés a kis- és középváro-
sokban – Integrált Településfejlesztési 
Stratégiák kidolgozása” tervezetét.

 A testület Közművelődési szerződést 
kötött a Nánás Pro Cultura Nonpro� t 
Kft.-vel, illetve megismerte Hajdúná-
nás város Közművelődési Koncepció-
jához kapcsolódó Intézkedési Terv 
2014–2016. című anyagot.

 A testület elfogadta a Hajdúnánási 
Óvoda alapító okiratát és döntött a 
2015/2016. évben indítható óvodai 
csoportok számáról.

 A testület támogatta a Hajdúböszörmé-
nyi Városgazdálkodási Kft. indítványát, 
mely szerint kezdeményezték Will Csa-
ba ügyvezető visszahívását. 

 A Hajdúnánás, Fürdő utca vonatko-
zásában forgalomtechnikai változások 
bevezetéséről határozott a testület. 

 A testület határozatot hozott arról, 
hogy Nagy Norbert válogatott sportoló 
emlékére emléktáblát avat, illetve dr. 
Hegedűs Lóránt emlékére is emléktáb-
lát avatásról és közterület elnevezéséről 
döntött.

 A testület döntött arról, hogy a Hajdú-
nánási Testhalmot és környezetét kul-
tikus hellyé kívánja kialakítani, illetve 
a Hajdúnánási Erődrendszer bemu-
tatásának szemléltetésére városmakett 
készítését határozta el.

 A testület a „Tiszta környezet – Jó 
közérzet 2015.” verseny jutalmazására 
összeg biztosításáról döntött, illetve 
a 2015. évben megrendezésre kerülő 
Virágos Magyarországért versenyre a 
jelentkezést benyújtja.

 A testület felajánlott zártkerti ingatla-
nok megvásárlásáról is döntött. 

 A testület határozattal támogatott há-
rom civil szervezetet, illetve a Hajdúná-
nási Görög Katolikus Egyházközséget a 
benyújtott kérelmeik alapján.

 A testület elfogadta a Hajdúsági Szilárd 
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 
társulási megállapodásának módosítását.

 A testület a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
környezetének funkcióbővítő fejlesz-
tése című nyertes pályázat kapcsán a 
konzorciumi együttműködési megálla-
podás módosítását elfogadta. 

 A testület hozzájárult a Hajdúnánási 
Református Egyházközség által benyúj-
tandó energiahatékonysági fejlesztési 
pályázat benyújtásához.

Rendkívüli képviselő-testületi ülés meg-
tartására került sor 2015. június 4-én is, 
ahol módosításra került a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Szerve-
zeti és Működési Szabályzata, illetve a 
testület közbeszerzési eljárás lefolytatását 
határozta el a város lakosságának köz-
ponti orvosi ügyeleti ellátásának bizto-
sítása érdekében, majd haszonkölcsön 
szerződés megkötéséről, illetve pályázat 
benyújtásáról döntött.

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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Tájékoztatás forgalmi rend változásról 

len előéletet igazoló erkölcsi bizonyít-
vány vagy annak megkérését igazoló 
szelvény. A pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályá-
zat tartalmának és személyes adatainak 
a pályázat elbírálásában résztvevők álta-
li megismeréséhez. 

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 
2015. július 1. napjától tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 24. 

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

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
címére történő megküldésével). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
13500-1/2015., valamint a munkakör 
megnevezését: telefonközpont-kezelő 
és ügyfélszolgálati munkatárs.

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

 Pályázni részletes, fényképpel ellátott, a 
pályázó szakmai, személyes motiváció-
it, kompetenciáját is tartalmazó szak-
mai önéletrajz, továbbá a képzettségre 
és egyéb képesítésekre vonatkozó okira-
tok, referenciák másolatának benyújtá-
sával lehet. A kizárólag elektronikus 
úton történő jelentkezés érvénytelen-
nek minősül.

 A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot a pályázati eljárás eredménytelen-
nek nyilvánítására. 

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. június 30. 
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Sikeres pályázatot írtak ez év áprilisában 
a hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. 
a és 7.b osztályának osztályfőnökei. Alig 
merték elhinni a jó hírt, hiszen a kézhez 
kapott értesítőben ez állt: „Örömmel érte-
sítem, hogy az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által meghirdetett »Tanul-
mányi kirándulás hetedikeseknek« című 
pályázati felhívásra benyújtott Az idő és 

hírnév (Zrínyi Miklós) című pályázatuk az 
oktatásért felelős miniszter döntése alapján 
1 239 600 Ft vissza nem térítendő támoga-
tásban részesül.”

A Pályázati program célja az volt, hogy 
a szakmai feladatok támogatásával elő-
segítse a nappali rendszerű oktatásban 
részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok 
külhoni magyarsággal kapcsolatos isme-
reteinek bővülését. Az iskola 7. osztályos 
diákjai előtt nem ismeretlen a szórvány-
ban élő magyarság, hiszen többen ön-
kénteskedtek már a Partiumban az előző 
tanévben.

A Bocskai Iskola Óvoda utcai intéz-
ményegységének 7.a és 7.b osztályos 34 
tanulója 4 felnőtt kísérővel (Daróczi Ildi-
kó 7.a osztályfőnöke, Csillikné Szólláth 
Juliánna, Józsi-Tóth Sándorné és Veressné 
Fehér Erzsébet a 7.b osztályfőnöke) május 
4-én indult el a nagy útra, s május 7-én 
érkezett vissza Hajdúnánásra. A 4 napos 
tanulmányi kirándulás útvonala: Sziget-
vár, Eszék, Fiume, Csáktornya – a Zrínyi-

ek nyomában. Horvátországban három 
csodálatos ember segítette munkájukat: 
egyikük Andócsi János intézményvezető, 
aki Eszéken járult hozzá a pályázat sikeres 
megvalósításához, Viola Éva költőnő pe-
dig ajándékkötetekkel lepte meg a részt-
vevő diákokat Fiume városában. Prof. 
Ágoston Gergely a � umei magyar emlé-
keket mutatta be a kirándulóknak. Csák-
tornyán éppen a Horvát Nemzeti Televí-
zió forgatott. A Turisztikai magazinban 

Józsi-Tóth Sándorné angol nyelven adott 
interjút az utazás céljáról, ami adásba is 
került a nemzeti TV-ben.

Gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon 
sokat készültek erre az útra, hiszen szó-
noki beszédeket tanultak meg, prezen-
tációkat készítettek, megismerték Zrínyi 
Miklós életútját, illetve Zrínyi Miklós: 
Szigeti veszedelem című barokk eposzá-
ból memoriterek tanultak meg, melyet 
Szigetváron elő is adtak. Mindezeken 
kívül Buczkó József előadását is meghall-
gatták, amiért köszönet az előadónak. 
Ezek mellett előkészítő és értékelő órákat 
tartottak, valamint fakultatív előkészítő 
tevékenységek és bemutató előadások 
megtartásával tették egymásnak is él-
ményszerűvé és felejthetetlenné a kirán-
dulást. A „Határtalanul!” program tehát 
határtalan örömet szerzett a gyerekeknek 
és pedagógusoknak egyaránt, melyet talán 
egész életükben nem felejtenek el – me-
sélték lapunknak a résztvevők.

Fekete Andrea

Magyarországon jelenleg kb. 2200 be-
jegyzett szociális szövetkezet van. Ebből 
105 jött létre a közfoglalkoztatási progra-
mok alapjain. Tevékenységük jellemzően 
mezőgazdasági termelés, élelmiszer feldol-
gozás, helyi termék előállítás, szolgáltatás. 
A Belügyminisztérium a szociális szövet-
kezetek működési feltételeinek javítása 
érdekében uniós források bevonásával 33 
közfoglalkoztatási program alapjain lét-
rejött szövetkezetet támogatott – köztük 
Hajdúnánást is. A nánási szövetkezet – 
mint a szociális szövetkezetek általában – 
a helyi gazdaság fejlesztése érdekében jött 
létre, megteremtve a lehetőségét annak, 
hogy a közmunkából fokozatos átmenetet 
biztosítson a nyílt munkaerőpiacra, esélyt 
adjon az újrakezdésre, az állandó munká-
hoz jutásra. Ha egyetlen mondattal kelle-
ne leírni: a szociális szövetkezet átmenet 
a közmunkából a nyílt munkaerő piaci 
foglalkoztatásba – ez minden hajdúnánási 
ember érdeke. 

A közfoglalkoztatás és a szociális szö-
vetkezet egymással szorosan összefüggő 
rendszer, aminek lényege abban van, hogy 
a szociális szövetkezet a közfoglalkoztatot-
tak számára egyfajta továbblépési lehetősé-
get biztosít a nyílt munkaerőpiacra, tehát 
rendszeres jövedelmet és, kiszámítható 
megélhetési lehetőséget kínál a munka-
vállalói számára, akik tudnak és akarnak 
piacképes teljesítményt nyújtani. A szö-
vetkezet ugyanis önálló gazdasági egység, 
így piaci alapon teremti meg a működésé-
hez szükséges forrásokat. Ez annyit jelent, 
hogy ha a szövetkezetben dolgozóknak 

sikerül olyan terméket előállítania, ame-
lyet pozitívan fogadnak a fogyasztók, 
megszeretik és vásárolják azokat, akkor 
biztosítani tudja a szövetkezet a hosszú 
távú működését és munkahelyei megtar-
tását, munkahelyei bővítését. 

A Hajdúnánási Tartósító és Építő Szo-
ciális Szövetkezet jelenleg két üzletágat 
működtet, az élelmiszer feldolgozást és 
az építőipart. Mindkét üzletág célja, hogy 
lehetőséget biztosítson azon hajdúnáná-
siak számára, akik szeretnének tovább-
lépni a közfoglalkoztatás rendszeréből a 
teljes munkaidős foglalkoztatásba. Nyil-
vánvaló, hogy önmagában a közmunka 
nem jelent megoldást egy település fog-
lalkoztatási problémáira, ezért minden 
lehetőséget meg kell ragadni a munka-
helyteremtésre. Ha nincs olyan szeren-
csénk, hogy bekopog egy befektető, aki 
egyik napról a másikra 300 főnek adna 
munkát, akkor kisebb lépésekben, egy-
ről a kettőre haladva kell újabb és újabb 
munkahelyet teremteni. A szociális szö-
vetkezetben jelenleg 15 fő foglalkoztatása 
zajlik: kőműves és asztalos szakemberek, 
zöldség-gyümölcs előkészítő és tartósító 
munkatársak. Ez most 15 munkahely, de 
a számok mögött emberek, családok van-
nak: 15 nánási ember, 15 nánási család. 
Ha e logika mentén is végiggondoljuk a 
szociális szövetkezet helyét, szerepét a vá-
rosban, könnyen belátható: a szövetkezet 
nem ellenség, inkább eszköz. Eszköz a 
helyi gazdaság előrelendítéséhez, eszköz a 
munkanélküliség csökkentéséhez, eszköz 
a munka világába való visszatéréshez. 

Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!Határtalanul!
Hajdúnánás is azon települések sorába tartozik, akik felismerték a szociális szövet-
kezetekben rejlő kiaknázható lehetőségeket, ezért 2014. decemberében megkezdte 
működését a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet.

Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?Ellenség-e a szociális szövetkezet?

A 2014/2015-ös tanév május-júniusi vizs-
gaidőszakában a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégiumban 135 végzős tanuló – 58 
gimnazista, 77 szakközépiskolás – tesz 
rendes érettségi vizsgát. 

A kötelező tárgyak – magyar, történe-
lem, matematika, idegen nyelv – mellett 
megmérettetnek a diákok biológiából, 
kémiából, � zikából, földrajzból, informa-
tikából, mozgóképkultúra és médiaisme-

retből, testnevelésből, szakmai előkészítő 
tárgyakból (szociális, gépészeti, informati-
kai, közgazdasági, vendéglátás-idegenfor-
galom alapismeretek) is. 

32 tanuló jelentkezett egy vagy két tan-
tárgyból emelt szintű érettségire. Egyre 
több szak esetében szükséges emelt szintű 
érettségi a felvételhez. Többen azért dön-
töttek így, mert az emelt szinten teljesí-
tett legalább 45%-os eredményű érettségi 
vizsgáért a felvételi pontok számítása so-

Érettségi hírek a Kőrösi GimnáziumbólÉrettségi hírek a Kőrösi GimnáziumbólÉrettségi hírek a Kőrösi GimnáziumbólÉrettségi hírek a Kőrösi GimnáziumbólÉrettségi hírek a Kőrösi GimnáziumbólÉrettségi hírek a Kőrösi Gimnáziumból

rán 50 többletpont jár. A 11. évfolyamon 
tizenhat tanuló jelentkezett előrehozott 
érettségire angol, illetve német nyelvből, 
valamint informatikából. Az írásbeli érett-
ségi vizsgák május 4-e és 26-a között zaj-
lottak. A kijavított dolgozatokat a tanulók 
június 2-án tekinthették meg. A vizsgázók 
az elvárt szinten teljesítettek. A dolgoza-
tok igazolják az eddigi felkészítő munka 
eredményességét, de a végső minősítéshez 
szükséges a jó szóbeli teljesítmény is. Az 
emelt szintű szóbeli vizsgák június 7-e 
11-e között zajlanak a kijelölt középis-
kolákban, a középszintű vizsgákra június 
16-a és 24-e között kerül sor. 

A végzős diákok többsége az érettségit 
követően szeretné tanulmányait tovább 
folytatni. Egyetemre, főiskolára a gimná-
ziumban érettségizők 89, a szakközépis-

kolában érettségizők 42%-a jelentkezett, 
a többiek az érettségire épülő szakképzés 
keretében szeretnének képesítést szerez-
ni. Többen a Kőrösiben induló képzések 
– gépgyártástechnológiai technikus, in-
formatikai rendszergazda, vállalkozási és 
bérügyintéző, rehabilitációs nevelő, segí-
tő, turisztikai szervező, értékesítő – közül 
választottak. 

Az első helyen megjelölt felsőoktatási 
intézmények között 53%-kal a Debrece-
ni Egyetem vezet. A jelentkezők 25%-a 
választott budapesti egyetemet vagy főis-
kolát. A legnépszerűbbek a műszaki, in-
formatikai szakok, de sokan jelentkeztek 
az egészségügyi, agrár, gazdasági, bölcsész 
és idegen nyelvi képzések szakjaira is.

Gut István

Az elmúlt hetek izgalmasan teltek a gimnázium végzős tanulói számára. Az írásbeli 
érettségivel és a továbbtanulással kapcsolatos kérdéseimmel kerestem meg Pappné 
Fülöp Ildikó igazgató asszonyt, aki a következőket mondta el:
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Izgalommal teli érzésekkel in-
dultunk útnak, néhány tanu-
lónak ez volt az első „határon 
túli kalandja”. Az első állomá-
sunk Nagyvárad volt, ahol a 
monumentális székesegyház 
barokk jegyeit csodáltuk meg, 
majd a Kanonok-soron tet-
tünk egy rövid sétát. Ezt kö-
vetően Ady kedvenc kávézója 
előtt álltunk meg, a főtéren 
pedig megnéztük a „Holna-
posok” szoborcsoportját. Az 
egyéb nevezetességek megtekintése után a 
Boncza-kastélyt látogattuk meg Csucsán.

Továbbutazva Körösfőre érkeztünk, 
ahol a Koós Károly Általános Iskola he-
tedikes tanulói igazgatójukkal már na-
gyon vártak és nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Hamar összebarátkoztunk a 
körösfői diákokkal, sőt a � úk egy baráti 
focimérkőzést is játszottak, még a szitáló 
eső sem zavarta őket. Majd a református 
templomban megcsodálhattuk a kalota-
szegi varottasokat, ezután pedig Vasvári 
Pál emlékművét koszorúztuk meg. Innen 
szálláshelyünkre, Torockóra mentünk, 
ahol vendéglátónk, Kati néni, nagy szere-
tettel fogadott minket. 

Másnap Tordára látogattunk, ahol a 
hasadék és a sóbánya bűvölt el bennün-
ket, ahol igen különleges világ tárult 
elénk, ugyanis a mélyben volt óriáskerék, 
mini golfpálya, játszótér, sőt csónakázó-
tó is. Kirándulásunk következő állomá-
sa Nagyenyed volt, ahol a híres Bethlen 
Kollégiumot kerestük fel. Itt iskolánk 
névadójának, Kőrösi Csoma Sándornak 
az emléktábláját koszorúztuk meg. Visz-
szatérve Torockóra, a környék gazdag 
növényvilágát tanulmányoztuk, majd a 
Böjte Csaba által alapított Kis Szent Te-
réz Gyermekotthonba látogattuk el. Az 

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium 
7. A osztálya – 23 fő – 2014 áprilisában sikeresen pályázott a népszerű Határtala-
nul program keretében.  A tanulmányi kirándulás célja, hogy a diákok megismer-
jék Erdély kulturális és természeti értékeit, ugyanakkor erősítsék az összetartozás 
tudatát is. Az előkészítő foglalkozások után 2015. május végén jártak Erdélyben.

itt lakó gyerekek azért kerültek ide, mert 
szüleik annyira szegények, hogy nem tud-
ják őket eltartani, s bár anyagi tekintetben 
szűkölködnek, viszont árad belőlük a sze-
retet. Az itteni élmények mindnyájunkat 
nagyon elgondolkodtattak.

Kirándulásunk utolsó napján a to-
rockói unitárius templomlomot és a Nép-
rajzi Múzeumot látogattuk meg. Ezután 
Kolozsvárra érkezve a főtéren megtekin-
tettük a Szent Mihály templomot, Mátyás 
király híres szobrát, majd ellátogattunk 
Mátyás király és Bocskai István szülőhá-
zához, és megkoszorúztuk a Bocskai-em-
léktáblát. Utunkat a kolozsvári botanikus 
kert szemet kápráztató növényei között 
folytattuk. Végül a híres Házsongárdi 
temetőben tisztelegtünk az erdélyi szel-
lemi és művészeti élet nagyjai előtt. Úgy 
gondolom, hogy ezen a kiránduláson 
életre szóló ismeretekkel, élményekkel 
gazdagodtunk. Azt is megtapasztaltuk, 
hogy az Erdélyben élő magyarok sokat 
tesznek azért, hogy megőrizzék nyelvü-
ket, kultúrájukat. De vendégszeretetük is 
példaértékű lehet számunkra. Utazásunk 
a „Határtalanul”program keretében, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával valósult meg.

Pók Flóra, Kőrösi Gimnázium 7. A

 A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő. 

 Munkavégzés helye: Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6.

 A munkakörbe tartozó feladatok: ha-
gyományos művelődésszervezői felada-
tok ellátása, rendezvények, programok 
szervezése, civil kapcsolatok gondozása, 
közönségszervezés, információs tevé-
kenység, az intézmény marketing-PR 
tevékenységének lebonyolítása

 Pályázati feltételek: felsőfokú szakirá-
nyú végzettség, felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeretek, magyar állampol-

gárság, büntetlen előélet. B kategóriás 
jogosítvány előnyt jelent.

 Elvárt kompetenciák: kiváló kommu-
nikációs és szervezési készség, rugal-
masság, kreativitás

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: önéletrajz, végzett-
séget igazoló okiratok.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 30.

 A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton a Nánás Pro Cultura 
Nonpro� t Kft. részére szilagyie.npc@na-
nasholding.hu e-mail címen keresztül.

KIEGÉSZÍTÉS
Elmúlt lapszámunkban jelent meg az „Én is jó vagyok” című írás. Sajnos a felkészítő 
munkatársak sorából kimaradt Varga Viktória neve. Elnézését kérve pótoltuk.

Városunk kézműves meste-
reinek állít faragott emléket 
a Diófa Motel és Csárda új 
kerthelyisége. A gondolat az-
zal a céllal született a tulajdo-
nosok fejében, hogy azokat a 
mesterembereket ábrázolják 
és jelenítsék meg az épület 
tartóoszlopai, akik egész éle-
tükben olyan foglalkozást űz-
tek, amelyre mi és az utókor 
is büszkék lehetünk. A gon-
dolatot Réti Szabó Sándor 
fafaragó valósította meg, aki faragókésé-
vel Reszeginé Marika néni szalmafonót, a 
pásztor Máró családot, Menyhárt László 
kovácsot, Daróczi László kerékgyártót, 
Szabó Sándor vályogvetőt, Tóth Imre 
hegedűkészítőt, Vitéz Istvánné népi gyer-
mekjáték-készítőt, valamint a mindenki 
Duci bácsijaként ismert cigány prímást 
faragta, illetve fogja belealkotni ezekbe az 
oszlopokba. A kézműves mesteremberek 
mellé az oszlopok szimbólumokat is áb-
rázolnak, olyanokat, mely rájuk, foglalko-
zásukra irányítja � gyelmünket.

A fafaragás, a faragott kapu jellemző 
ránk, magyarokra, hiszen azt mondják: 
vele mesélünk utódainknak rólunk, ál-
taluk kérünk bocsánatot a fától, melyet 
kivágtunk. Ezzel otthonunkat díszítjük, 
kellemes nyugalmat árasztva lakónak és 

2015. június 2-án nyílt meg a Helytör-
téneti Gyűjtemény kiállítótermében az a 
fotókiállítás, amelynek anyagát a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium 9. A osztályos tanulói 
által készített fotókból válogatták össze.

A kiállítás anyaga a Hajdúnánási Vá-
rosháza, a református és a katolikus 
templom, a tájház és a temetőkertek leg-
érdekesebb részeit mutatják be. A tanulók 
nevében Tar Zsanett Hanna köszöntötte 
a megjelent tárlat látogatókat. „A 2014-
2015-ös tanév elején a Helytörténeti 
Gyűjtemény munkatársai egy rendhagyó 
programsorozatra hívtak bennünket…
Megismerkedhettünk a fotózás alapjaival, 
majd csoportosan vagy egyénileg, már fo-
tós szemmel jártuk a várost…Válogattunk 
az elkészült képek közül, és a legjobban si-

 Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő.

 A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6.

 A munkakörbe tartozó feladatok: 
hang- fény- és színpadtechnikai eszkö-
zök beállítása, kezelése, munkatársak-
kal szoros együttműködés, rendezvé-
nyeken a hang- fény és színpadtechnika 
teljes körű üzemeltetése.

 Fizetés: megegyezés szerint.
 Pályázati feltételek: szakirányú vég-

zettség, hang- fény- és színpadtechnikai 
rendszerek üzemeltetése terén legalább 

1–3 év szakmai tapasztalat, gyakorlott 
szintű informatikai rendszerismeret, B 
kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet.

 Elvárt kompetenciák: problémameg-
oldó készség, precizitás, önállóság.

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: önéletrajz, végzett-
séget, szakképzettséget igazoló okiratok.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 30.

 A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton a Nánás Pro Cultura 
Nonpro� t Kft. részére szilagyie.npc@na-
nasholding.hu e-mail címen keresztül.

vendégnek egyaránt. Az átadási ünnepség-
re valamennyi, még élő mester, illetve csa-
ládtagjaik, vagy leszármazottjaik ellátogat-
tak. Meghatódva álltak fel nevük hallatán, 
foglalkozásuknak, tevékenységüknek mél-
tatásakor. Bárdosi Ildikó népdalénekes, 
Molnár Miklós prímás és Battai István 
furulyás, tárogatós zenészek muzsikáját, 
és megszívlelendő köszöntőjét követően 
Kiss Anna mesteremberekről írt versével 
kezdte az alkotások készítője elmesél-
ni az oszlopok történetét, keletkezését. 
A Szalmaszálak gyermek citeraegyüttes 
summás dalokkal színesítették a meghitt 
hangulatot, majd a délután egy kellemes 
beszélgetéssé alakult, mely jól eső érzések-
kel töltötte fel a résztvevőket: mestereket, 
családtagokat, vendégeket egyaránt.

Fekete Andrea

Séta a városbanSéta a városbanSéta a városbanSéta a városbanSéta a városbanSéta a városbanSéta a városbanSéta a városbanSéta a városban kerültekből nyílik mostani kiállításunk.” 
A kiállítás mottójaként Kara� áth Orso-
lya Álom-város című versét választották, 
amelyet Erdei Ferenc adott elő.

A kiállítást Buczkó József, a Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
igazgatója nyitotta meg. Elmondta, hogy 
a Gyűjtemény munkatársai a TÁMOP 
3.2.8.B-12/1. „Útravaló múlt” című pá-
lyázati projektjének keretében a városunk 
látnivalóit, nevezetességeit mutatták meg 
a közreműködő 9. A osztály tanulóinak 
„Séta a városban” címmel egy tematikus 
foglalkozás-sorozat keretében Dicsérő 
szavakkal méltatta a tanulók lelkiismere-
tes, oda� gyelő munkáját, amelynek méltó 
eredménye a kiállított anyag is. A meg-
nyitó zárásaként a résztvevők átvehették 
azt a díszes fotóalbumot, amely erre az al-
kalomra készült a Galéria Hungarica Bt. 
szerkesztésében. Gut István

A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. pályázatot A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. pályázatot A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. pályázatot 
hirdet művelődésszervezői munkakör betöltésére.hirdet művelődésszervezői munkakör betöltésére.hirdet művelődésszervezői munkakör betöltésére.hirdet művelődésszervezői munkakör betöltésére.hirdet művelődésszervezői munkakör betöltésére.hirdet művelődésszervezői munkakör betöltésére.

A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. pályázatot A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. pályázatot A Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. pályázatot 
hirdet hangtechnikus munkakör betöltésére.hirdet hangtechnikus munkakör betöltésére.hirdet hangtechnikus munkakör betöltésére.hirdet hangtechnikus munkakör betöltésére.hirdet hangtechnikus munkakör betöltésére.hirdet hangtechnikus munkakör betöltésére.
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Gyermeknap a Gyermekkert ÓvodábanGyermeknap a Gyermekkert ÓvodábanGyermeknap a Gyermekkert ÓvodábanGyermeknap a Gyermekkert ÓvodábanGyermeknap a Gyermekkert ÓvodábanGyermeknap a Gyermekkert Óvodában

Újabb világrekordot lőtt Mónus József!Újabb világrekordot lőtt Mónus József!Újabb világrekordot lőtt Mónus József!

 Június 21. (vasárnap) 18.00: „10 év 
a tánc bűvöletében” – a Hajdúnánási 
Gimnasztráda jubileumi gálaműso-
ra. Helyszín: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színházterme. Belépő: 
800 Ft

 Június 27-én (szombaton) VII. Ha-
gyományőrző Aratók Találkozója a 
hajdúnánási Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Csoport és a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ rendezésében. 
Fővédnök: Szólláth Tibor Házigazda: 
Nyakas András és felesége Éva asszony. 
Olyan 10 fős közösségeket várunk, 
amelyek magukba foglalják a főzőket 
és aratókat (kaszás, kévekötő, marok-
szedő). Két kategóriában – kezdő és 
haladó – várjuk a jelentkezőket. A kez-
dők kérhetnek szakmai segítőket-men-
torokat. Várjuk kertbarátkörök, baráti 
csoportok jelentkezését, akik be tudják 
mutatni a kézi aratás eredeti munka-
folyamatait! Regisztrációs díj nincs! Az 
aratófesztivál látogatása ingyenes!

 Program: 7 órától - gyülekezés, regiszt-
ráció, felkészülés, aratópálinka elfo-
gyasztása

 8 óra: az aratás kezdése
 A csoport létszámát legkésőbb 2015. 

június 15-ig kérjük jelezni a szervezők-
nek, hogy a megfelelő húsmennyiség 
rendelkezésre álljon!

 A jó hangulatról a Hajdú Bokréta cso-
portja és Tordai Zoltán cigányzenekara 
gondoskodik, Jó ebédhez szól a nóta 
címmel. Lehetőség nyílik az arató cso-
portoknak vagy kísérőiknek kulturális 
műsor előadására max. 8–10 percben. 

 A helyszín, mint előző években a Nya-
kas Farm. (Hajdúnánásról Polgár felé 
vezető úton a Keleti főcsatorna után 
balra)

 Bővebb felvilágosítás: Veres Sándorné 
06-30/773-0356, 52/382-178 e-mail: 
veresneicus52@gmail.com, Varga Lajos 
70/372-1502

 Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők!

 Június 28. (vasárnap) 11.00: Simo-
nyi Napok – megemlékezés Simonyi 
óbester tiszteletére a Bástyafalnál

 Motorok földön vízen levegőben! 
2015. július 2–5.: Moto-rock Wee-
kend a Hajdúnánás Gyógy és Strand-
fürdőben! Fellépő zenekarok: 

 Július 2.: Nemzeti Hang, Egészséges 
Fejbőr, Omen, SenoR

 Július 3.: Retronom, Betonlégy, AB-
CD, Ossian, Blues Company

 Július 4.: Különkiadás, Matrix, Where 
Is Cooper, Deák Bill, Radar

 Egyéb programok: Vízi bemutató, légi 
show, siklórepülő, bungee Jumping, 
motorblokk dobáló verseny, street � -
ghter show, oldalkocsis bemutató, mo-
toros felvonulás, Nánási Betyárok-csi-
kós bemutató, karaoke, siklóernyőzés, 
sárkányrepülés, tandemrepülés és más 
nagyon sok színes, érdekes program.

 Az időjárás viszontagságai ellen 300 
négyzetméteres sörsátor védi a fesztivá-
lozókat!

 Strand belépő csak 300 Ft a fesztiválo-
zóknak!

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

A Bocskai Néptáncegyüttes és a Hajdú-
böszörményi Bocskai Néptáncegyüttes 
Baráti Körének Egyesülete idén 5. alka-
lommal rendezte meg a Hajdúböszörmé-
nyi Gyermek- és I� úsági Néptáncfeszti-
vált május 30-án 10 órától a Sillye Gábor 
Művelődési Központban.

A találkozón részt vett az ebben a tan-
évben megalakult Aranyvessző néptáncs-
csoport is, akiknek tagjai a Bocskai István 
Általános Iskola és AMI 2–3, osztályos 
tanulói, csoportvezetőjük Márton Attila 
néptáncpedagógus. A gyerekek hatalmas 
lendülettel készültek a nagy megmérette-
tésre, hiszen először szerepeltek szakmai 
zsűri előtt.

Csoportvezetőjük jókedve, energiája, 
néptáncszeretete megmutatkozott szereplé-
sükön; úgy robbantak be a színpadra, mint 
a dinamit. Mosolyogva, jókedvűen, ener-

Minden évben hagyomány, 
hogy megünnepeljük az óvo-
dában a Gyermeknapot, így 
történt ez idén is, 2015. június 
6-án rendeztük meg a „Gyer-
mekkerti Kavalkádot”, melyre 
minden óvodásunkat, szülei-
ket és a város összes szórakoz-
ni vágyó gyerekeit szeretettel 
vártunk. Nevelőközösségünk 
rendkívül fontosnak tartja a 
gyerekek egészséges testi – és 
lelki fejlődését, a jó kapcsolat 
kialakítását és fenntartását a gyerekekkel 
és a szülőkkel egyaránt. A közös együtt-
működés példátlanságát mutatja a szülők 
aktivitása a rendezvény szervezésében, és 
lebonyolításában. Külön köszönetet mon-
dunk Váradi György és Oborzil Dezső Na-
pocska csoportos apukáknak, akik � nom 
őzpörköltet főztek számunkra. A gyerme-
kek sok érdekes játékban vehettek részt, 
próbára tették ügyességüket az akadálypá-
lyán és a horgászos játék során. Kézműves 
foglalkozáson gyurmaképet, szélforgót és 
pillangót készíthettek. A csillámtetoválás, 
hajfonás és arcfestés sem maradhatott ki 
a programunkból. Eközben a színpadon a 
Margaréta csoportos gyerekek Szivárvány 
táncát tekinthettük meg, majd Pálmainé 

A Bologna melletti Via Olmoban került sor 
június első hétvégéjén Olaszország nyílt ne-
vezésű íjász-távlövő bajnokságára.

Ezen a versenyen óriási világrekorddal 
győzött ellenfeleivel szemben Fehér Farkas 
Mónus József.

Az új világrekord: modern ázsia stílusú 
íjjal 40 fontos kategória, 414 méter! Továb-
bi olaszországi eredményei: 70 fontos íjjal 
455 méter . Ennek a világrekordját is a Far-
kas tartja 502,11 méterrel! A korlátlan erejű 
vadász re� ex kategóriában 575 métert lőtt.

Mónus József a versenyt követően el-
mondta: „Végtelenül boldog voltam, na-

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA

A fórum témája: Az Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt az „Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiájának teljes körű véleményezése” című, ÉAOP-
6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú projekt keretében tartandó lakossági 
fórumra.

Időpont: 2015. június 25. (csütörtök) 17 óra

Helyszín: Mozi, Hajdúnánás Köztársaság tér 16.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Magoss Judit és barátai „A Furulyás Pal-
kó” című mese előadásukkal gondoskod-
tak a közönség szórakoztatásáról. Az örök-
mozgó gyermekek az egész délelőtt során 
szabadon ugrálhattak, csúszdázhattak a 
légváron, illetve megtekinthették és kipró-
bálhatták a rendőrautót és tűzoltóautót is. 
A vidám délelőttöt tombolasorsolás zárta. 
A program teljes bevételét az óvodánk 
virágosítására, parkosítására fordítjuk. 
Bízunk abban, hogy mindenki jól érezte 
magát, és egy felejthetetlen délelőttöt töl-
töttünk közösen. Ennek reményében jö-
vőre is várunk minden kedves érdeklődőt 
a városunkból!

Szervezők: Révészné Varga Éva, Ador-
jánné Varga Anikó óvodapedagógusok.

gyon örültem ennek a 414 méteres lövésnek, 
mert szeretek újra és újra a már-már lehetet-
len távolságnál is messzebb lőni. Azt pedig, 
hogy egy 40 fontos íjjal lőttem most 414 
métert, az új célok felé hajt tovább”.

Gratulálunk Józsi! Nagy léptekkel haladsz 
a 900 méter felé! (HNU)

Az i� ú táncosok a táncoló hajdú ősök szobra 
előtt Böszörményben

Aranyvesszős siker HajdúböszörménybenAranyvesszős siker HajdúböszörménybenAranyvesszős siker Hajdúböszörményben

giával telve lenyűgözték a nézőközönséget 
és a zsúrit: előadásukat arany minősítéssel 
jutalmazták, valamint kiemelkedő teljesít-
ményükért megkapták a zsűri fesztivál dí-
ját is. A csoport munkáját Makkai Andrea 
néptáncpedagógus is segítette, aki a szép 
ruhák és hajfonatok szakértője is volt.

Fekete Andrea

Várjuk mindazon lányok jelentke-
zését (16 és 25 év között), akik sze-
retnék megméretni magukat ezen a 
rendezvényen!

Minden jelentkező, aki a versenyen 
szerepel, 7 alkalomra szóló strandbelé-
pőt kap a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe.

A verseny ideje: 2015. július 17.
Jelentkezni lehet: 2015. július 

7-ig a hajdúnánási Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban személye-
sen vagy telefonon: 52/382-400, 
70/372-1494 számokon, illetve az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen.

Jelentkezési lap és bővebb informá-
ció a Művelődési Központban kérhető.

V. Hajdúknak Szépsége!V. Hajdúknak Szépsége!V. Hajdúknak Szépsége!V. Hajdúknak Szépsége!V. Hajdúknak Szépsége!V. Hajdúknak Szépsége!
Felhívás Felhívás Felhívás 
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Eladó Hajdúnánáson! 
Ady Endre 37. II/8 sz. alatti 52m2-es 

részben felújított lakás légkondicionálóval.
Irányár: 7 200 000  Tel.: 70/52-42-201

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

és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

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

Hajdúnánás, Dorogi u 5.
Tel: 06/52 570-613  06/70 933-85-29

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezete 

„Tiszta Virágos Hajdúnánás” címmel versenyt hirdet, 
melyre várja a lakosság jelentkezését. 

A mozgalom célja, hogy szebbé tegyük szűkebb környezetünket. 
A versenyre bármely hajdúnánási lakos jelentkezhet. 

Nevezési határidő: 
2015. június 22. (hétfő)

Érdeklődni lehet: 
Hajdúnánási Területi Szervezet irodájában.

Cégünk munkatársat keres mezőgazdasági ügyintéző, 
adminisztrátor munkakörbe.

Elvárás: érettségi 
Előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A fényképes szakmai önéletrajzokat az 
iroda02014@gmail.com e-mail címre várjuk!!!!

Cégünk munkatársat keres mezőgazdasági segédmunkás 
munkakörbe, hosszú távra.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
A fényképes szakmai önéletrajzokat az 

iroda02014@gmail.com e-mail címre várjuk!!!!

Cégünk kereskedelmi eladó, árufeltöltő munkakörbe keres 
munkatársat hajdúnánási élelmiszerüzletébe.

Elvárás: kereskedelmi, vagy bolti eladói végzettség. Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 
A fényképes szakmai önéletrajzokat az 

iroda02014@gmail.com e-mail címre várjuk!!!!
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Korona Patika

Advil Ultra Forte lágy kapszula 16 db 1652 Ft 1440 Ft
Panthenol külsőleges spray 130 g 1676 Ft 1395 Ft
Sperti végbélkenőcs 25 g 1692 Ft 1389 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 HÁZHOZSZÁLLÍTÁSINGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSINGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSINGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü 
választékkal. Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

Kérjük, hogy személyi igazolványát, 
TAJ kártyáját és véradó igazolványát felétlenül hozza magával.

VÉRADÁS Helye: Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
Dorogi u. 78.

Ideje: 2015. június 25. (csütörtök) 8.00–12.30

Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
NEM VEHETED EL A MAGYAROK MUNKÁJÁT!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Csak a pünkösdi   
hétvégén több 

mint 1000 tiltott 
határátlépőt fogtak 

el a rendőrök.

Hajdunanasi_215x135mm_0618_M.indd   1 6/5/15   12:00 PM

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

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

Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?Elfáradtunk a végére?

Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda Férfi  kézilabda NB IINB IINB IINB IINB IINB II

2014/2015 NB II Északkelet Felnőtt tabella – végeredmény
Hely Csapat M.sz. Gy. D. V. D.g. K.g P.

1. VKK Nyíradony 22 22 0 0 723 459 44
2. Kazincbarcikai KSE 22 16 1 5 636 583 33
3. Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 22 15 2 5 631 533 32

2014/2015 NB II Északkelet junior tabella – végeredmény
Hely Csapat M.sz. Gy. D. V. D.g. K.g P.

1. Debreceni EAC 22 18 2 2 693 541 38
2. Kisvárdai KC SE 22 17 1 4 735 589 35
3. Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 22 17 0 5 619 532 34

Igaz, hogy a cél, az 5.–8. hely megszerzése 
sikerült, hiszen 11 győzelemmel 7 döntet-
lennel 12 vereséggel 57–70 gólaránnyal és 
40 megszerzett ponttal a 6. helyen zártuk a 
2014/2015 évi szezont, mégis keserű kicsit 
a szánk íze mivel az utolsó fordulók ko-
rántsem úgy alakultak ahogy elképzeltük.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Nagyhe-
gyes 3:6 (2:4)

100 néző, vezette Hajdú I. (Katona L. 
Nemes Cs.)

Hajdúnánás: László T–Kovács M. O., 
(Csatári D.) Félegyházi Z., Jóna G., Sze-
mán P., (Fodor T.), Fábri D., Bálint T., 
(Fábián Sz.), Tímári G., Oláh T., (Bálint 
T.) Hogya Á.,

Gól: Fábri D. 2 Oláh T.
Az őszi nagyarányú vereségért szeret-

tünk volna törleszteni a Hegyesieknek, de 
sajnos most sem sikerült. Ideig- óráig par-
tiban voltunk pedig, de végig ők voltak a 
mérkőzés irányítói

Balmazújváros–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK. 2–0 (0–0)

100 néző, vezette: Nagy N. (Szabó F., 
Hornyik M.) Hajdúnánás: László T.–Ko-
vács M., Csatári D. (Dallos-Nagy T.), 
Jóna G. (Kállai M.), Szemán P. (Félegyhá-
zi Z.), Fábri D., Bálint T., Tímári G. (Fo-
dor G.), Oláh T. (Fábián Sz.), Hogya Á., 
Fodor J. (Dávid T.). Edző: Daróczi Péter. 
Kétarcú mérkőzést láthattunk, hiszen mi 
kihagytuk helyzeteinket, az első félidőben 
megérdemelten kellett volna vezetnünk. 
De a futball törvényszerűsége itt is igaz 
volt: ezt a játékot gólra játsszák, s a Bal-
mazújváros két szép kontratámadásból 
meg is szerezte a győzelmet.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Sárrét-
udvari 2–2 (1–1)

100 néző, vezette: Tatár I. (Csizmadia 
M., Kohn D.)

Hajdúnánás:László T.–Kovács M., Csa-
tári D., Jóna G., Szemán P., Fábri D. (Dá-
vid T.), Bálint T., Oláh T. (Fábián Sz.), 
Hogya Á., Fodor J. (Richter A.), Dallos-
Nagy T. (Kállai M.). Edző:Daróczi Péter.

Gól: Oláh T., Hogy Á., illetve Kerti L., 
Vass A.

Bajnokaspiráns látogatott a Fürdő útra, 
és rangjához méltóan hamar vezetést is 
szerzett. A mérkőzés előtt mindenki ki-
egyezett volna a döntetlennel, de én azt 
gondolom, elvesztettünk két pontot. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–DEAC 
1–2 (1–1)

100 néző, vezette: Csiszár K. (Dobi 
Zs., Forgács K.)

Hajdúnánás: László T.–Kovács M., 
Csatári D., Jóna G., Szemán P. (Dávid 
T.), Fábri D., Bálint T., Oláh T. (Félegy-
házi Z.), Hogya Á., Fodor J., Tímári G. 
(Kállai M.). Edző: Daróczi Péter.

Gól: Szemán P.

Múlt heti jó hozzáállásunkat nem tud-
tuk áthozni erre a hétvégére, de egy jó 
színvonalú, hajtós meccset játszottunk a 
DEAC-cal. Két védelmi megingásunkat 
kegyetlenül kihasználták, és bár voltak le-
hetőségeink, nem tudtunk élni velük.

Téglás–Hajdúnánás Flexo 2000 FK. 
3–3 (2–2)

100 néző, vezette: Muszka Z. (Pál G., 
Papp J.)

Hajdúnánás: László T.–Kovács M., 
Csatári D. (Félegyházi Z.), Jóna G., Sze-
mán P., Fábri D. (Dávid T.), Bálint T. 
(Fábián Sz.), Dallos-Nagy T., Fodor T., 
Fodor J., Tímári G.

Gól: Szemán P., Fábri D., Bálint T.
Kiállítva: Danó Zs., illetve Jóna G., 

Fodor J.
Az első félidőben 2 gólos előnyre tet-

tünk szert, Szemán és Fábri jóvoltából, 
melyet a hazaiak a félidő hosszabbításában 
egalizáltak. Sajnos, ez a „fura” mérkőzés 
áldozatokkal is járt, 3 komolynak tűnő 
sérülés mellé, két eltiltás már biztos lesz.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Berety-
tyóújfalu 2–3 (0–1)

100 néző, vezette: Szűcs Cs. (Szűcs N., 
Szűcs N.)Hajdúnánás: Imrő L. (László 
T.)–Kovács M., Kállai M., Fodor T. (Rich-
ter A.), Tímári G., Oláh T. (Cservák T.), 
Dallos-Nagy T., Fábri D., Bálint T., Sze-
mán P., Fábián Sz. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Fábri D., Kovács M., illetve Nagy 
R., Szitkó R. (2).

A szezon utolsó hazai meccsén szépen 
szerettünk volna búcsúzni – ez nem sike-
rült a jó erőkből álló, masszív Berettyó el-
len, akik megérdemelt győzelmet arattak. 
Sok sikert kívánunk a további munkához 
Imrő László kapusunknak, aki utolsó íz-
ben állt be hálóőrként a kapunkba, de a 
labdarúgásnak nem fordít hátat.

Derecske–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK. 5–0 (1–0)

100 néző, vezette: Krizbai Zs. (Horváth 
M., Katona D.)

Derecske: Kiss G.–Kovács B., Berán 
B., Tóth Sz., Hegedüs T., Mile M., Papp 
R., Bernáth K., Jeney D., Csizmadia Cs., 
Juhos L. Edző: Makleit Tibor.

Hajdúnánás: László T.–Kovács M., 
Csatári D., Fodor T., Tímári G., Richter 
A. (Kállai M.), Dallos-Nagy T., Fábri D., 
Bálint T., Dávid T. (Fábián Sz.), Jóna G. 
Edző: Daróczi Péter.

Sajnos, a remek őszi mutatóval rendel-
kező csapatunk, tavasszal már nem tudta 
hozni jó formáját és ezt az utolsó mérkőzés 
is híven tükrözte. Az első félidőben még 
csak egy gólos hátrányban voltunk, de a 
fordulás után, a hazaiak, egyértelművé tet-
ték mi lesz a mérkőzés végkimenetele.

Kócsi Imre

Kisvárdai KC SE–Hajdúnánás Rob zol 
2000 KSE 26–32 (14–15)

Kisvárda 250 néző. Vezette: Dohány, 
Nagy. (május 16.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), ÖTVÖS 5, BANCSÓK 
3, FEHÉRVÁRI 4, CSONKA 2/1, BATA 
7/2, TÓTH 6. Csere: TORMA (ka-
pus), HADADI 4, MADAI, DANKÓ, 
TUPICZA 1. Edző: Hadas Sándor.

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

Hadas Sándor: A hazai csapat jelentős 
erőket mozgósított a győzelem érdekében. 
A 40. percig fej-fej mellett haladtunk, 
majd a CSAPATUNK megmutatta, hogy 
nálunk egységben az erő. Sikerünk meg-
érdemelt.

Juniormérkőzés: Kisvárdai KC SE–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 30–27 (11–10)

Kisvárda 70 néző. Vezette: Flórián, 
Szilágyi. (május 16.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Nagy 6, Németh, Kelemen 3, 
Tupicza 4, Bodogán 4, Dankó. Csere: 
Mezei, Bata 8, Harsányi 2, Körtvélyesi, 
Nyeste, Molnár. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 9/5, illetve 0/0. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc. 

Madai Tamás: Sajnálom, hogy a sze-
zon egyik leggyengébb játékát produkál-
tuk ezen a fontos mérkőzésen. Hibáinkból 
tanulni kell, hogy jövőre a bronzéremtől 
még csillogóbb érmet szerezzünk.

- kábé -

45-éves találkozó
A Hajdúnánási 2.számú Általános Iskola 
/ ma Református Iskola / 1969/70-es tan-
évben végzett 8/c osztályos tanulói Május 
24-én – Pünkösd első napján – 45-éves 
találkozót rendeztek az I� házban.

A találkozó szervezője Dózsa Miklós 
volt! A program a következő volt a talál-
kozó napján: Délután – 14 óra előtt a te-
metőbe virágot vittek a meghalt Tanáraik 
és volt Osztálytársaik sírjára. 14 órakor az 
I� házban gyülekeztek, Dózsa Miklós el-
mondta, hogy 34-en végeztek az 1969/70-
es tanévben a 8/c osztályban / ekkor még 
három osztály végzett egy iskolában /, az 
osztályfőnökük Pataki Sándor volt. Az is-
kola elvégzése után most a harmadik alka-
lommal találkoznak. A 34 fős végzős osz-
tályból 15-en jöttek el a találkozóra. Sajnos 
már 4 volt osztálytársuk meghalt.

Amikor mindenki jelen volt – fényképe-
ken megörökítették a találkozó eseménye-
it. Boldogan és vidáman visszaemlékeztek 
az iskoláskorukra, s az azóta eltelt 45 évre. 
Este 18 órakor a Mozi Éterbár vezetője – 
Gál Lajos / Lali Papi / � nom vacsorát ké-
szített számukra. – A fehér asztal mellett 
tovább folytatták az örömteli beszélgetést. 
Elhatározták, hogy a jövőben ismét talál-
koznak. Kívánjuk, hogy jó egészségben 
éljék meg a következő találkozót is.

Kép és szöveg: Tar József

Kajak-kenu Diákolimpia
17 érem, 4 egyéni országos bajnok szü-

letett a közel 30 főt nevező egyesületünk-
től. a Velencei-tavi Sukorón.

Bajnokok: Oláh Zoltán, Horváth Maja, 
Iván Bence, Bónis Ádám.

Ezüst érmesek: Asztalos Áron, Veláczki 
Ákos, Kovács Szabolcs, Iván Bence.

Bronz érmesek: Oláh Zoltán, Kovács Sza-
bolcs, Csuka Sándor (2x), Asztalos Áron, 

Tóth Nóra, Veláczki Ákos, Zsuga Patrik, 
Dráviczki Tibor. (www.bocskai.net) 

Szabóné Varga Éva


