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ZARÁNDOKÚTONZARÁNDOKÚTONZARÁNDOKÚTON

015. február 20-án ismét jelképe-
sen kezükbe vették a „zarándok-
botot” a hajdúvárosok képviselői, 

polgármesterei és látogattak el Kassára, 
Kolozsvárra, Nagyváradra, hogy elvi-
gyék a históriás városokba a hajdú utó-
dok üzenetét, leróják kegyeletüket a 
nagy fejedelem emléke előtt. A zarándo-
kokat, mint mindig, most is Szólláth Ti-
bor, Hajdúnánás polgármestere vezette. 
Az első út Kassára vezetett, ahol megko-
szorúzták a Bocskai domborművet. 

A következő napon az erdélyi út 
első állomására, Kolozsvárra érkeztek 
a zarándok, a fejedelem szülőházához, 
amelyben napjainkban a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem rek-
tori hivatala található. A küldöttséget 
az egyetem vezetői fogadták, akik kö-
szöntőjükben kiemelték: Bocskai István, 
mint erdélyi fejedelem és magyarországi 

uralkodó, a legnagyobb összekötő ka-
pocs a határ két oldalán.

Ennek az összekötő kapocsnak az erő-
sítését szolgálják ezek az utak, erősítette 
meg Szólláth Tibor, aki a 410 éves haj-
dúvárosok üdvözletét tolmácsolta. Pol-
gármesterünk kiemelte: az elpusztításra 
ítélt hajdúkat Bocskai István letelepítet-
te, akik aztán templomokat és iskolákat 
építettek. Az egyetem előcsarnokában 
álló Bocskai-szobor koszorúzása után a 
külső emléktáblánál is tisztelegtek, ahol 
Tasi Sándor mondott köszönetet Bocskai 
kultuszának ápolásáért. 

A következő állomás a gyulafehérvári 
római katolikus székesegyház volt, ahol 
több erdélyi fejedelem, többek között 
Bocskai István is alussza örök álmát. Gu-
dor Botond református esperes, házigaz-
da, bemutatta gyülekezete templomát, 
melyben kiderült: a negyvenezres Gyula-

fehérváron 1200 magyar él, akiknek fele 
katolikus, fele református, s kb. 300-an 
tartják el az egyházat. A lélekszám csök-
kenése itt is félelmetes – tette hozzá.

Az utolsó napon – szintén hagyomány 
– a zarándokok megálltak Nagyenyeden, 

Idén februárban már 9. alkalommal indult útnak a hajdúvárosok küldöttsége, 
hogy ismét leróják tiszteletüket a nagy fejedelem, Bocskai István és életműve előtt. 

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség elmúlt évi szakmai munkáját 
értékelték február 27-én a Városházán. Az 
elöljárók és a társszervek köszöntése után 
Szabó Norbert tű. őrnagy, kirendeltség-
vezető beszámolója nyitotta az értekezle-
tet, melyben a 2014-es szakmai munkát 
mutatta be részletesen. A kirendeltség négy 
járás 16 településének mentő-tűzvédelmét 
látja el, jelentős munkát adva ezzel mind a 
beavatkozó tűzoltóegységeknek, mind pe-
dig a hatósági munkát végző állománynak.

A tavalyi esztendő az új hatósági jog-
körökhöz való alkalmazkodás éve volt, 
valamint, hogy ezen részcselekmények 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 
Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját a március 
15-i megemlékezésre. 
9.00 Ünnepi műsor, koszorúzás a Kossuth 

és a Petőfi  szobornál, néptáncműsor, 
toborzás.

 Közreműködik: a Bocskai AMI néptánc 
tanszaka, a Bürkös Zenekar, a Hajdú 
Bokréta, valamint hajdúnánási lova-
sok.

10.00 A pályázatokon, versenyeken eredmé-
nyesen szerepelt diákok jutalmazása a 
művelődési központ színháztermében.

„A mi Március 15-énk!” Élőlánc az 1848-
1849-es szabadságharc hőseinek emlékére
A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendez-
vényszervező Hivatal az 1848. március 15-i 
események és a ’48-as hősök tiszteletére kö-
zös ünneplésre hívja Magyarországot.

Találkozzunk 2015. március 15-én (vasár-
nap) 15.00 órakor a Kossuth utcán, a Bocskai 
Filmszínház előtt, fogjunk össze, hogy együtt 
szavalhassuk el a forradalom himnuszát, Pe-
tőfi  Sándor Nemzeti dal című költeményét!

Az eseményekről készült videókat és fény-
képeket közzétesszük a Facebookon és a 
marcius15.kormany.hu oldalon. 

Emlékezzünk együtt ’48 hőseire!

és a vár falánál koszorút helyeztek el az 
1849. január 8-án lemészárolt magyarok 
emlékére. Az út ezt követően Nagyvá-
radra vezetett, a Partiumi Keresztény 
Egyetemre. Ünnepi szónok ezúttal Tő-
kés László európai parlamenti képviselő, 
korábbi református püspök volt. „Bocs-
kai István, mint egykori váradi kapitány, 
úgy beleépült múltunkba, jelenünkbe, 
mint Szent László. Olyan korban került 
az ország élére, amikor őrá várt a haza 
becsületének megmentése” – emelte ki 
Tőkés László, hozzátéve: a vallásszabad-
ságért, az országért való küzdelmek ve-
zérelték Bocskai tetteit. 1605/1606-ban 
akkora hőstettet vitt végbe, mint más 
50 év alatt sem – utalt egyetlen győztes 
szabadságharcunkra, illetve a hajdú le-
telepítésére. Tőkés László bejelentette, 
hogy ezentúl – felkérésre – Erdély mel-
lett Hajdú-Bihar képviseletét is ellátja az 
Európai Parlamentben, ami által hivata-
losan is a határok feletti nemzetegyesítést 
szolgálja.

A Bocskai-emléktáblánál Gacsályi Gá-
bor mondott áhítatot, majd itt is elhelyez-
ték a kegyelet és megemlékezés virágait.

(Nyírő Gizella – HNU)
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lefolytatásába az állományt 
szélesebb körben vonják 
be, természetesen a megfe-
lelő szakmai ismeretekkel 
felvértezve. A 2013-ban 
induló Hajdúböszörményi 
Katasztrófavédelmi Őrs 
megfelelően beilleszkedett 
a rendszerbe, csökkentve 
ezzel az úgynevezett „fehér 
foltokat” az országban, a 
vonulási statisztikák alap-

ján pedig a létjogosultsága megkérdője-
lezhetetlen. – emelte ki. Ezt követően a 
tűzoltói beavatkozásokat, a hatósági és 
iparbiztonsági tevékenységet ismertette 
számszerűsítve is, végül, de nem utolsó-
sorban pedig a polgári védelmi szakterü-
letről beszélt. 

Természetesen, mint megyénkben min-
denhol, a közösségi szolgálat itt is nagyon 
népszerű a diákok körében, ebben az évben 
pedig bővíteni akarják a középiskolákkal 
kötött együttműködési megállapodásokat. 
„A diákok nagyon szívesen jönnek hoz-
zánk, érdekli őket a tűzoltó hivatás és a ka-
tasztrófavédelem munkája, ezzel is hozzá-

járulunk ahhoz, hogy tudatosabb felnőtt 
váljon belőlük.” – hangsúlyozta kirendelt-
ségvezető úr. A négy nemzeti minősítést 
szerzett járási mentőcsoport összesen 
142, döntő többségében önkéntes tagot 
számlál, melyek a baj óráiban hathatós 
segítséget tudnak nyújtani a beavatkozó 
egységeknek. Végezetül megköszönte a 
társszervek, és az állomány tavalyi évi 
munkáját, és a 2015-ös esztendőre is ha-
sonlóan pozitív együttműködést kívánt.

Ezt követően Pintér Tamás tű. alezre-
des, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság helyettes vezetője szólt 
néhány szót a kirendeltség 2014-es évéről. 
Alezredes úr úgy fogalmazott, hogy Haj-
dúnánás több szakterületen is kimagasló 
teljesítményt nyújtott az elmúlt esztendő-
ben, egy kiegyensúlyozott, korrekt szak-
mai munkát végző állomány dolgozik itt, 
és reméli, hogy ez a jövőben is így marad. 
Igazgatóhelyettes úr a helyszíni szemlék 
professzionalitására is felhívta a � gyel-
met, a tűzoltósági felügyelőktől e téren 
magas szintű szakmai munkát vár el. Az 
értekezlet végén ő is megköszönte min-
denkinek az elvégzett nem kis munkát, és 
a jövőben is hasonló teljesítményre számít 
a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség teljes állományától.

Kelemen-Madai Petra tű.hdgy.

MEGHÍVÓ
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2015. március 1-jétől változik a szociá-
lis igazgatásokról és szociális ellátásokról 
szóló törvény több rendelkezése. A pénz-
beli és természetbeni szociális ellátások 
rendszere jelentős mértékben átalakul. 
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai elválasztásra kerül-
nek. Az önkormányzatok által nyújtható 
támogatás neve egységesen települési tá-
mogatás lesz, amelynek jogosultsági fel-
tételeit, típusait az önkormányzatok hatá-
rozhatják meg.

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 
2015. március 1-jétől a Járási Hivatal 
állapítja meg. Ezek az ellátások a követ-
kezőek: 
 aktív korúak ellátása,
 időskorúak járadéka, 
 ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű 

és kiemelt ápolási díj), 
 közgyógyellátás (alanyi és normatív 

formák), 
 egészségügyi szolgáltatásra való jo-

gosultság. 
A hatáskörváltozás tehát az aktív ko-

rúak ellátását érinti, a felsorolt többi el-
látást az eddigiekben is a Járási Hivatalok 
állapították meg. 

2015. március elején még az önkor-
mányzat � zeti ki az arra jogosultaknak a 
február hónapra járó foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatást, valamint a rendsze-
res szociális segélyt. Március 1-jétől az ak-
tív korúak ellátása már a Járási Hivatal 
hatáskörébe kerül, így ettől az időpont-
tól kezdődően az ellátások intézésére is 
a Hajdúnánási Járási Hivatal jogosult. 
Mindenki vagy bankszámlára, vagy pos-
tai utalással kapja meg járandóságát.

A hatáskör-változással egyszerre márci-
us 1-jével megszűnik a rendszeres szo-
ciális segély, helyébe az egészségkáro-
sodási és gyermekfelügyeleti támogatás 
lép. Ez utóbbit azok kaphatják meg, akik 
egészségkárosodottak vagy 14 év alatti 
gyermek felügyeletét másképp nem tud-
ják ellátni.

A másik változás, hogy – a Járási Hi-
vatal által megállapított támogatásoknál 
már megszokott módon – bankszámlára, 
vagy postai utalással kapja meg mindenki 

járandóságát. Ehhez azonban a március 
elejei pénzfelvételnél – az önkormány-
zatnál – feltétlenül nyilatkoznia kell 
mindenkinek, hogy bankszámlára, 
vagy lakcímre kéri-e ezután utalni a tá-
mogatást. Aki eddig is így kapta meg, 
annak teendője nincs.

Aki március 1. után lesz jogosult fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatásra vagy 
egészségkárosodási és gyermekfelügyele-
ti támogatásra, annak kérelmét a Járási 
Hivatalban kell beadnia, illetve a tele-
püléseken hetente ügyfélfogadást tartó 
járási ügysegédektől kaphatnak segítséget. 
Megmarad a lehetőség a kérelmek be-
nyújtására a Polgármesteri Hivataloknál 
is, amelyek azt továbbítják a Járási Hiva-
tal részére.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20., 

tel.: 06/70/436-2662, email: hajdu-
nanas.jh@hbmkh.gov.hu ügyfélfo-
gadási idő: hétfő, csütörtök, péntek 8 
és 13 óra között, kedden 12 és 16 óra 
között, szerdán 8 és 16 óra között,
 4090 Polgár, Zólyom u. 5., tel.: 

06/52/573-532, ügyfélfogadási idő: 
hétfő, szerda, péntek 8 és 13 óra kö-
zött, kedden 12 és 16 óra között, csü-
törtökön 8 és 16 óra között.

JÁRÁSI ÜGYSEGÉDEINK ELÉRHETŐSÉGE: 
 4095 Folyás, Kossuth u. 13., tel.: 

06/52/391-943, ügyfélfogadás min-
den hétfőn 14 és 15 óra között,
 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 

39., tel.: 06/52/578-035, ügyfélfoga-
dás minden hétfőn 9 és 13 óra között,
 4096 Újtikos, Arany J. u. 12., tel.: 

06/52/391-960, ügyfélfogadás min-
den kedden 8 és 12 óra között,
 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth. u. 73., 

tel.: 06/52/391-990, ügyfélfogadás 
minden kedden 13 és 16 óra között.
Tisztelt Ügyfeleink, kérem, fordulja-

nak hozzánk bizalommal, és esetleges 
kérdéseikkel keressenek bennünket 
fenti elérhetőségeinken.

Dr. Orosz Erika 
a Hajdúnánási Járási Hivatal 

hivatalvezetője
A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-
latosan felhívjuk a � gyelmüket, hogy a 
2014. augusztus 1-jétől kötelező a város 
területén az ingatlanhasználók számára 
háztartási hulladék elkülönített gyűjté-
se. Amennyiben még nem rendelkeznek 
a szükséges szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyekkel, akkor 2015. március 17.–2015. 
május 31. között minden kedden 9.00 
órától 15.30-ig átvehetőek térítésmente-
sen a 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 14. 
szám alatt. 

A hulladékgyűjtőket átveheti:
 kertes ingatlan tulajdonosa/használó-

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

zottja.
Amennyiben a kukákat meghatalma-
zott útján kívánják átvenni, a meghatal-

mazásnak tartalmaznia kell a meghatal-
mazó és a meghatalmazott nevét, lakcí-
mét, születési helyét, idejét, anyja nevét, 
személyi igazolvány számát, aláírását. 
A meghatalmazást 2 tanú aláírásával 
kell hitelesíteni. (Formanyomtatvány 
kérhető a helyszínen vagy a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám, fszt. 36. irodájában.) Az edények 
ürítésének követésében szelektív hulla-
dékgyűjtési naptár segíti a lakosokat, 
amely elérhető az önkormányzati hir-
detőkön, valamint a város honlapján.
Hulladékszállítással kapcsolatos észrevé-

telekkel, esetleges panaszokkal az Adóügyi 
Csoport Irodájához fordulhatnak (31. szo-
ba), ahol 2014. november 1-től a Hajdú-
sági Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. 
ügyfélfogadást tart.

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 2015. február 19-ei 
ülésén alkotta meg a települési támogatás 
megállapításának, ki� zetésének, folyósítá-
sának, valamint felhasználása ellenőrzésé-
nek részletes szabályairól szóló, 8/2015. 
(II. 25.) Önkormányzati Rendeletét, 
melyben a 2015. március 1-jétől alkalma-
zandó új szociális ellátó-rendszer alapjait 
kívánta szabályozni.

A változások az alábbiak szerint foglal-
hatóak össze: 

A 2014. évben megállapított, 2015. 
évre áthúzódó lakásfenntartási támoga-
tások, méltányossági közgyógyellátások 
a határozatban szereplő időtartamig 
továbbra is élnek, azokban a jogosult-
ságokban nem következik be változás. 

Az aktív korúak ellátása (foglalkoz-
tatást-helyettesítő támogatás, illetve a 
rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás) 2015. március 1-jétől a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdúnánási Járási Hivatalának hatás-
körébe került át, tehát az ügyintézés a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál teljes 
egészében megszűnik, az érintetteknek 
a Járási Hivatalnál szükséges a további-
akban ezen ügyekben intézkedniük. 

A korábbiakban normatív lakásfenn-
tartási támogatás néven nyújtott ellátás 
helyébe a lakhatási támogatás lépett. 
Erre az ellátásra az a kérelmező szerezhet 
jogosultságot, akinek az egy fogyasztási 
egységre jutó jövedelme a 71 250 Ft-ot 
nem éri el. 

A támogatást továbbra is tüzéphez, vil-
lamosenergia szolgáltatóhoz, gázszolgál-
tatóhoz, vízszolgáltatóhoz, vagy a HÉP-
SZOLG Kft-hez lehet kérni. 

A támogatás összege az alábbiak szerint 
változik: 

Azon háztartás, ahol az egy fogyasz-

tási egységre jutó jövedelem a 37 050 
Ft-ot nem éri el: 3000 Ft, vagy Bocs-
kai Korona/hó, azon háztartás, ahol az 
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 
37 051–71 250 Ft közé esik: 2000 Ft, 
vagy Bocskai Korona/hó. 

Tájékoztatjuk azon kérelmezőinket, 
akik a támogatást természetben, tüze-
lőben kérik megállapítani, esetükben a 
támogatást kizárólag Bocskai Koronában 
folyósítjuk. Kérelmezőinknek emiatt 
nem kell külön Bocskai Koronát vásá-
rolniuk, hiszen a támogatás folyósítása az 
érintett tüzép és az önkormányzat között 
közvetlenül történik. 

A méltányossági közgyógyellátások 
helyébe a gyógyszertámogatás lépett. 
A támogatás összege 5000 Ft/hó, melyre 
azon kérelmezők szerezhetnek jogosultsá-
got, ahol az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 42 750 Ft-ot, egyedül élő 
kérelmezők esetében a 71 250 Ft-ot, és a 
havi gyógyszerköltségük a 8550 Ft-ot el-
éri. A gyógyszerköltséget a gyógyszertárak 
árazzák be, a háziorvosok által kiállított 
igazolás alapján. 

Természetesen önkormányzatunk to-
vábbra is biztosítja a létfenntartást veszé-
lyeztető rendkívüli élethelyzetben nyújt-
ható egyszeri pénzbeli támogatást, melyre 
azok a kérelmezők szerezhetnek jogosult-
ságot, akiknek az egy főre jutó jövedel-
mük a 37 050 Ft-ot, egyedül élők eseté-
ben az 57 000 Ft-ot nem haladja meg, és 
dokumentumokkal alátámasztva igazolják 
a rendkívüli élethelyzetet. 

Az ügyfélfogadás helyszíne továbbra 
sem változott, a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal udvari épületében 
várjuk Önöket. 

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
Szociális Csoportja

Tájékoztató települési szociális Tájékoztató települési szociális Tájékoztató települési szociális Tájékoztató települési szociális Tájékoztató települési szociális Tájékoztató települési szociális 
támogatások változásairóltámogatások változásairóltámogatások változásairóltámogatások változásairóltámogatások változásairóltámogatások változásairól

Változás az aktív korúak ellátásábanVáltozás az aktív korúak ellátásábanVáltozás az aktív korúak ellátásábanVáltozás az aktív korúak ellátásábanVáltozás az aktív korúak ellátásábanVáltozás az aktív korúak ellátásában
Tisztelt Ügyfeleink!Tisztelt Ügyfeleink!Tisztelt Ügyfeleink!Tisztelt Ügyfeleink!Tisztelt Ügyfeleink!Tisztelt Ügyfeleink!

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Akiktől 2015. február hónapban búcsút vettünk:

Gratulálunk a 2015. február hónapban házasságot kötött párnak!
• Nagy Mária Magdolna–Kurucz László

• Ádám Sándorné
• Ádámi Károly István
• Bába Ferenc Imre
• Berecz Margit Juliánna
• Boda Lászlóné
• Boda Miklós
• Burján János Gyula

• Dézsi Imre
• Fejér Zsigmond Lászlóné
• Fülöp Lajosné
• Ilyés László
• Mező Ferencné
• Nagy Antalné
• Nagy Lászlóné

• Ónodi Bernát
• Reszegi Lajos László
• Ruszin Erzsébet
• Ruszin Mihályné
• Semsei Tóth Józsefné
• Szűcs Istvánné

Ügyintézők: Baloghné Kiss Ágnes és 
Tacsi Katalin

Elérhetőségük: 52/381-411/171 mel-
lék, illetve 52/561-375

(Hétfő: 0800–1200 és 1300–1600, Szer-
da, Csütörtök és Péntek: 800–1200)

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonpro� t Kft.
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A kommunista diktatúrák áldozataira A kommunista diktatúrák áldozataira A kommunista diktatúrák áldozataira 
emlékeztünk emlékeztünk emlékeztünk emlékeztünk emlékeztünk emlékeztünk Február 26-án páratlanul értékes anyag-

gal gazdagodott városunk múzeuma. 
A debreceni Déri Múzeum ugyanis ne-
künk ajándékozott egy több mint négy-
száz darabból álló néprajzi gyűjteményt, 
amely korábban a mátai tájház kiállítási 
anyaga volt. 1997-ben szállították be a 
megyei múzeumba, s mint raktári készlet 
sorsára várt. Szakmai tárgyalásaink ered-
ményeként született az elhatározás, hogy 
a teljes gyűjteményt Hajdúnánásnak 
ajánlják fel. Természetesen nagy örömmel 
fogadtuk ezt a lehetőséget, hiszen ilyen 
néprajzi anyagot ma már lehetetlenség 
volna összegyűjteni, mert ezek a tárgy ak 
régen kikoptak a mindennapokból. 

A gyűjteménybe parasztbútorok, gaz-
dasági eszközök, konyhai felszerelések, 
textíliák, stb tartoznak. Számunkra azért 
is nagy jelentőségű ez a gesztus a megyei 
múzeum részéről, mert évszázados mú-

Február 13-án Csíkszereda megyei jogú vá-
ros meghívására a Városháza dísztermében 
mutatták be az 1916. évi székely menekü-
lésről és hajdúnánási befogadásukról szóló 
könyvet, melynek szerzője Buczkó József. 
Ez az esemény az ötödik ilyen alkalom volt 
már, amely jelzi a székelység mély érdeklő-
dését népük sorsa iránt. A rendezvényre egy 
kulturális rendezvény sorozat keretében ke-
rült sor, melyet a polgármesteri hivatal szer-
vez havonta egy alkalommal, s ahová a szé-
kely történelemmel, kultúrával kapcsolatos 
témákat tűznek napirendre. Buczkó József 

A Debreceni Déri Múzeum évről évre 
szervez olyan interaktív pedagógiai foglal-
kozásokat, melyben történelmi, irodalmi 
ismereteket nyújtanak kicsiknek és na-
gyoknak, melyek nemcsak érdekesek és 
lebilincselőek, de tanulságosak is az isko-
lában elsajátított tananyag kiegészítéséül.

A Bocskai iskola alsós nevelői évek óta 
kihasználják ezeket a remek alkalmakat a 
gyerekek további fejlesztése céljából, rend-
szeresen járnak be a múzeum foglalkozá-
saira a tanulók nem kis örömére. Február 

A hajdúnánási városi szintű megemléke-
zés résztvevői – mint 2010 óta mindig – 
elsőként a tedeji deportáltak emlékművé-
nél gyülekeztek, az egykori internálótábor 
helyszínén. A megemlékezésen ezúttal is 
jelen volt az emlékmű állításának kezde-
ményezője, egykori táborlakó, élő tanú, 
Apatini Ferenc Illés is. Az emlékműnél 
Csiszár Imre, Hajdúnánás alpolgármeste-
re, történész mondott beszédet, melyben 
felidézte az egykori szörnyűségeket. A vé-
res XX. század szenvedései sorában városi 
adatokról szólt: az I. világháborúban el-
esett 642 főről, a II. világháborúban meg-
halt 573 főről, a deportált 640 főről és a 
„málenykij robotra” elhurcolt 350 főről. 
A háború utáni 40-es évek második felé-
re a belső ellenséggel való leszámolás volt 
a jellemző, politikai döntésen alapuló, 
előre megírt, koncepciós perek zajlottak, 
melyek során mintegy 300 ezer embert 
hurcoltak meg az államrend megsértésé-
ért. Az igazi terror 1948-ban bontakozott 
ki az ÁVO majd ÁVH vezetésével. Hóhér 
törvények születtek, laikus, hozzá nem 
értő népbíróságok ítélkeztek. 1949-ben 
megszületett az un. „kulák lista”. Folyt a 
tagosítás, elkobzás, házkutatás és a pad-
lássöprés. Szovjet mintára megkezdődtek 
az internálások, csoportos kitelepítések 
során kényszermunkatáborokat hoztak 
létre a Hortobágyon, majd itt Tedejen is. 
E tábort 1951. decemberében 343 rab-
bal indították, amely 700 főre duzzadt. 
1953-ban, Sztálin halála után szűnt meg 
ez a bánásmód, de a terror folytatódott 
tovább kevésbé látványos formában. „Em-
lékezünk, de nem felejtünk. A mi felelőssé-
günk, hogy ápoljuk azoknak a hősöknek az 

Idén 15. alkalommal emlékeztünk a kommunista diktatúrák áldozataira február 
25-én. A magyar országgyűlés még 2000-ben határozott arról, hogy ezt a napot 
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánítja, annak emlékére, hogy 
1947-ben e napon tartóztatták le koholt vádak alapján Kovács Bélát a Kisgazda-
párt főtitkárát, országgyűlési képviselőt. 

„Közlekedési eszközök” projekt „Közlekedési eszközök” projekt „Közlekedési eszközök” projekt 
a tedeji óvodábana tedeji óvodábana tedeji óvodában

Megmozdult a szótárMegmozdult a szótárMegmozdult a szótárMegmozdult a szótárMegmozdult a szótárMegmozdult a szótár

Ajándék a városnakAjándék a városnakAjándék a városnak

emlékét, akik elszenvedték a kommunizmus 
rémtetteit. Miért is? Mert emberek próbál-
tak maradni egy embertelen világban.”

A beszéd elhangzása után a résztvevők 
elhelyezték a kegyelet koszorúit és virágait 
az emlékmű talapzatán.

Az emléknap következő állomása Wass 
Albert emléktáblájának megkoszorúzá-
sa volt. Az erdélyi író és költőé, aki még 
életében – távol a hazájától – 90. szüle-
tésnapján fogalmazta meg, hogy „nem 
hősi halált kell halni, hanem hősi életet kell 
élni.” Szerette az igazságot, gyűlölte a ha-
zugságot, búcsúgondolatait is e szellemi-
ség járta át: „Ismertessétek az igazságot s az 
igazság szabadokká tészen!”

Az emléknap rendezvényeként dr. Ke-
repeszki Róbert, a Debreceni Egyetem 
adjunktusa „…vigyétek őket, mutassátok 
meg nekik, mi a kommunizmus!” – Dik-
tatúrák és ideológiák áldozatai a 20. szá-
zadi magyar történelemben címmel tartott 
előadást a művelődési központban. A nap 
eseményeinek zárásaként a Helytörténeti 
Gyűjtemény „Kitaszítottak” című kiállítá-
sát tekinthették meg az érdeklődők.

Gut István

2015. január 19-től 4 héten keresztül a 
közlekedési eszközökkel foglalkoztak a 
Hétszínvirág Óvoda gyermekei. Meg-
ismerkedtek a különféle járművekkel, a 
munkagépekkel, a megkülönböztetett 
járművekkel, stb. Kilátogattunk a vasút-
állomásra, közúti forgalmat számoltunk. 
Óvodásainkat igyekeztünk megismertetni

a gyalogos közlekedés szabályaival, a 
különböző jelzőtáblákkal.

Köszönet a hajdúnánási Tűzoltó-
ság munkatársainak és a Rendőrka-
pitányság Közlekedési Osztályának, 
hogy kilátogattak Tedejre, s előadá-
sukkal és bemutatójukkal színesítették 
a gyerekek hétköznapjait. Felejthetet-
len élményt nyújtottak számukra. 
Köszönetünket fejezzük ki még a Te-
dej Zrt. 1-nek amiért lehetővé tette a 
gépjavító műhelyben való látogatást 
és buszt biztosított részünk re egy 
hajdúnánási útra, hogy ott is meg-

� gyelhessük a jelzőlámpák mű ködését, 
gyakorolhassuk a gyalogos közlekedés 
szabályait.

A projekt zárásaként az apukákkal jár-
műveket barkácsoltunk.

Csiszárné Török Éva
óvodapedagógus 

zeumi hagyományaink ellenére, a város 
többször is elveszítette gyűjteményét. 
Ennyi anyagot egy esztendőnyi munká-
val sem tudnánk beszerezni. Ma már csak 
olyanokat tudunk ugyanis gyűjteni, me-
lyeket még meghagyott számunkra az idő. 
A tárgyak hazahozatalát hamarosan meg-
szervezzük, s gondoskodunk arról is, hogy 
kiállítás formájában mielőbb közönség elé 
kerülhessenek.

Buczkó József 
igazgató

Könyvbemutató 
Csíkszeredában

Vajon tudja-e mindenki, ki is az a BÖZSIBÁ? Vagy milyen állat a RÓKELEDE, vagy a 
PAGÓME? Tudjuk-e, melyik költőnk alkotott ilyen, kissé értelmetlennek tűnő szavakat 
két vagy három másikból? Természetesen Weöres Sándor, akit minden gyermek és fel-
nőtt ismer, hiszen nincs olyan olvasókönyv, melyben legalább 1 verse ne szerepelne, nincs 
olyan óvodás csoport, aki legalább 1 – de inkább több lüktető versikéjét ne fújná kívülről.

utolsó hetében Weöres Sándor 
költőnk műveivel ismerkedhet-
tek meg a Weöres 100 – A meg-
mozdult szótár című irodalmi 
időszaki kiállításon. A kiállító 
teremben saját maguk is alkot-
hattak a résztvevők verseket, a 
fentebb már említett szavakat, 
melyeket le is rajzolhattak saját 
képzeletük alapján. Szerkeszt-
hettek képverseket, ütemeket 
koppinthattak a verssorokhoz, 
s a költő életének, életrajzának 

megismeréséhez is közelebb juthattak a 
digitális és a számítógépes technika segít-
ségével. A Pető�  Irodalmi Múzeum archív 
képanyaga, kéziratai színesítették a prog-
ramot a költő életrajzi elemeivel és a XXI. 
századi technika keveredésével.

50 kisgyermek ismerete bővült játékos 
formában a nagy gyermekköltőnkről ezen 
a délutánon, akik érdeklődéssel telve, bol-
dogan vettek részt a kísérő tanítónénikkel 
ezen a múzeumpedagógiai foglalkozáson.

Fekete Andrea

előadása a 142. volt ebben a sorozatban. 
A népes hallgatóság főként az idősebbek 
köréből tevődött ki, akik a beszélgetések 
során felidézték a szüleiktől, nagyszüleiktől 
hallottakat az első világháborús menekülés-
sel kapcsolatban.

Az eseményen jelen volt dr. Darvas-Koz-
ma József római katolikus esperes-plébános 
is, akit Buczkó József meghívott szeptem-
ber 20-ára, a Székely Menekültek Emlék-
napjára, templomi szolgálatra, amely az 5. 
megemlékezés lesz már. A helyi katolikus 
egyházközség valamint a város vezetése 
nevében ugyancsak meghívta az őszi hajdú-
nánási eseményekre a város elöljáróit, élen 
Ráduly Róbert polgármesterrel. B. J.
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„Most szép lenni katonának…”?„Most szép lenni katonának…”?„Most szép lenni katonának…”?„Most szép lenni katonának…”?„Most szép lenni katonának…”?„Most szép lenni katonának…”?

A Magyar Honvédségben a rendszerváltást 
követően gyökeres változások következtek 
be, amelyek az utolsó sorkatona leszerelé-
sével teljesedtek ki. Több mint tíz éve ha-
zánkban professzionális haderő működik, 
a katonaság a � atal nők és fér� ak válogatott 
csoportjává vált, ahol kizárólag a legjob-
bak, a legtehetségesebbek, a legelkötelezet-
tebbek szolgálnak. Az elmúlt időszakban a 
honvédségnél régóta nem volt bérfejlesz-
tés, így nagyon komoly lemaradások kelet-
keztek a munkaerőpiac többi szereplőjével 
szemben. Ez változhat most meg, hiszen 
július 1-jén új bérezési és előmeneteli 
rendszer lép hatályba. Ekkor átlagosan 30 
százalékos béremelés valósul meg, amelyet 
2019. január 1-jéig évi 5–5 százalékos nö-
vekedés követ majd. Összesen tehát átlago-
san 50 százalékos illetményemelés várható, 
amelynek révén minden katona jövedelme 
nőni fog. Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a 
Honvéd Vezérkar főnöke szerint az illet-
ményfejlesztéssel meg lehet célozni azokat 
a � atalokat, akikkel feltölthető a több ezer 
fős létszámhiány.

Megyénkben a katonai pálya mindig 
is népszerű hivatás volt, a tavalyi évben is 
régiónkból csatlakoztak legtöbben a Ma-
gyar Honvédséghez. A katonaságra eddig 
is sokan úgy tekintettek, mint egy megbíz-
ható és vonzó munkalehetőségre, főképp a 
járandóságok stabilitása és az extra jövede-
lemmel járó külszolgálat lehetősége miatt. 
A nyártól életbe lépő pozitív változások-
nak köszönhetően, várhatóan az idén sem 
lesz ez másképp.

„A sereg az idei évben is több száz mun-
kavállaló jelentkezését várja szerződéses 
katonai szolgálatra.” – tájékoztatta la-
punkat Nagy Zoltán alezredes, a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai 
Igazgatási Központjának parancsnoka. 
„Elsősorban lövész, felderítő, díszelgő, 
illetve – „C” kategóriás gépjárművezetői 
engedély megléte esetén – gépjármű-
vezetői munkakörök tölthetők be, de a 
legbátrabbak akár ejtőernyős vagy búvár 
beosztásokba is beadhatják pályázatukat. 
A jelentkezés feltétele a betöltött 18. 
életév, magyar állampolgárság meglé-
te, belföldi lakóhellyel való rendelkezés, 
legalább 8 általános iskolai végzettség és 
büntetlen előélet. A hivatásos és szerződé-
ses katonák utánpótlása ma már csak to-
borzás útján történik, ezért az érdeklődők 
Debrecenben a Péter� a utca 58/a alatt 
lévő toborzó irodában tájékozódhatnak a 
betölthető álláslehetőségekről.”

A DEBRECENI TOBORZÓ IRODA ELÉRHE-
TŐSÉGE:

4026 Debrecen, Péter� a utca 58/A
Telefon: 52/314-200; 30/815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@regiment.hu
Ügyfélfogadás: 
H: 08.00–12.00, 13.00–18.00
K: 08.00–12.00
Sz: Zárva
Cs: 08.00–12.00, 13.00–15.30
P: 08.00–12.00

Mert dolgozni kell, hogy meg legyen a 
mindennapi betevő falat és ki legyen � -
zetve a polcon sorakozó csekkek serege. 
Dolgozni jó, mert betölti a lelket az al-
kotás öröme. Alkot, aki szobrot épít, s ki 
utcát seper, mert egyaránt értéket teremt.

2012 óta folyamatosan növekszik a 
közfoglalkoztatottak száma. 2011-ben 
66 milliárdot költött közfoglalkoztatásra 
Magyarország. 2018-ra pedig 700 milli-
árd forint a cél a kormány terve szerint. 
Ha az volt a cél, hogy az 1 millió új mun-
kahely mind a közfoglalkoztatás rendszer-
ében létesüljön, akkor jó úton járunk. 
Ez a próbálkozás azonban igen drága a 
költségvetésnek, és ne feledjük elsősor-
ban nekünk, adó� zető állampolgároknak. 
Ez a tündérmese arra jó, hogy látszatra a 
statisztikák szerint nő a foglalkoztatottak 
és csökken a segélyen élők száma. „Mini-
szocializmus épül. Az embert ellátják, nem 
hal éhen, el lehet lenni benne, de közben 
nem történik vele semmi és nem is vezet ki 
semmi a valódi munkaerőpiacra.” (Cseres-
Gergely)

És innen nincs út felfelé, csak ellen-
ni valahogy. Ez pedig nagyon veszélyes, 
mert minden makroökonómiai modell 
kritériuma, hogy ne legyen nulla az esé-
lye annak, hogy valaki a legtetejéről alulra 
zuhan vagy fordítva. Évek óta azt látjuk, 
hogy rengeteg ember egyszerűen belera-
gadt ebbe a struktúrába. És már el is hiszi, 
hogy neki csak ez jár, sőt még jó is. Már 
nem is feltételezi magáról, hogy többre 
érdemes. Ma már egyre több kutatás bi-
zonyítja, hogy a szegények tartós leszaka-
dása és a szegmentált munkaerőpiac dön-
tően befolyásolja a gazdasági növekedést, 
és sajnos nem jó irányba. Hosszú távon a 

közmunka a gazdasági növekedést vissza-
fogja. Nem lehet cél, hogy a közmunka 
legyen a szociális ellátások egyetlen tere-
pe. Hiszen egy széles réteg egyre mélyebb-
re kerül és egyre nő a kiszolgáltatottsága. 
A tömeges méretű közmunka éppen el-
lentétes irányba hat, mint amit a kor-
mány állít róla. Csapdahelyzetet teremt, 
ahol a foglalkoztatáspolitikai és a szociál-
politikai célok egymással szemben állnak. 
Kialakulhat az a helyzet, hogy a közmun-
kások teljesen ki vannak szolgáltatva a 
helyi vezetők jó indulatának. Néha úgy 
tűnik, mintha igyekeznénk a „szegények” 
jövedelmét maximalizálni, egy széles réte-
get alacsony életszínvonalon tartani. Így 
aztán nem fog többet � zetni bármelyik 
vállalat vagy vállalkozó sem, mert ha nem 
tetszik a dolgozónak mehet közmunká-
ra. Emberek, akik el vannak könyvelve 
olyannak, mint akikkel már semmit sem 
lehet kezdeni. Én hiszem, ha értelmes fel-
adatot és lehetőséget kapnak, elkezdenek 
újra élni. Kezdik azt hinni, hogy ők is jók 
valamiben, ők is értékes emberek, értékes 
tagjai a társadalomnak.

Rajtunk múlik, hogy: „Azt gondoljuk-e, 
hogy ott fejleszthető emberek vannak, akik-
nek még lehet kiutat kínálni, vagy pedig 
úgy állunk hozzá, hogy ott vannak, akiknek 
minden mindegy már.” (Cseres-Gergely)

És ebben van a felelősség: megfogjuk 
vagy elengedjük a többség kezét. Alulról 
felfelé vagy fentről lefelé építünk közép-
osztályt. Az eltérő gondolatból ne ellen-
ségesség, hanem partnerség legyen, az 
ellenvéleményből egyetértés. Ne kioltsuk, 
hanem erősítsük egymást.

Papp Gáborné

Hajdúnánás határában szinte pillanatok 
alatt építették fel a Kossuth Vadásztár-
saság vadászházát, melynek ünnepélyes 
megnyitórendezvényén Hadadi Imre, a 
vadásztársaság elnöke köszöntötte az egy-
begyűlteket.

A médiában több helyen elhangzott már, hogy július 1-től a honvédelmi tárca 
jelentős illetményemelést tervez, ami része az új honvédségi életpályamodellnek. 
A katonai vezetés céljai egyértelműek: elérni, hogy a katonai pálya vonzó lehetőség 
legyen az állást keresők körében.

Fotó: Csehiné Sárkány Beáta

Tér-fél: Munka, munka, közmunkaTér-fél: Munka, munka, közmunkaTér-fél: Munka, munka, közmunkaTér-fél: Munka, munka, közmunkaTér-fél: Munka, munka, közmunkaTér-fél: Munka, munka, közmunka

A Vadász-pihenőházat 2015. február 
20-án hivatalosan is birtokba vehették 
a vadászok a Róka és Nefelejcs utca ke-
reszteződésében, melyet több mint 27 
millió forintból építettek fel.

Vadász-pihenőházat adtak át Vadász-pihenőházat adtak át Vadász-pihenőházat adtak át Vadász-pihenőházat adtak át Vadász-pihenőházat adtak át Vadász-pihenőházat adtak át 
HajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánáson „A szükség megtanít – Nem mindent 

felélni, önös érdeket mindenáron kiszol-
gálni, hanem mindent a közösség érde-
kében kell tennünk. Vadgazdálkodást 
a léc alól, a léc fölé kellett felvinnünk, 
mely azt gondolom sikerült. Sikerült, hi-
szen a békesség szolgálatába állítottuk az 
emberi energiát. Az a feladatunk, hogy 
ennek a létesítménynek a használata 
során erősítsük összetartozásunkat, ott-
hont teremtsünk nemcsak a társaság, de 
a természet iránt érdeklődő iskoláskorú 
gyerekek számára egyaránt, ezzel is pél-

dát mutatva környezetünknek” – fogal-
mazott Hadadi Imre.

Szólláth Tibor köszöntőjében a kö-
zösségek, társadalmi csoportok szerepét 
hangsúlyozta, melyek az összetartozás, az 
együttműködés révén tudnak erőt meríte-
ni, s ez által építeni, gyarapítani értékeiket. 
Az ünnepség részeként Polgármesteri Elis-
merő Oklevelet vehetett át Hadadi Imre, a 
Kossuth Vadásztársaság elnökeként végzett 
kimagasló és lelkiismeretes tevékenységé-
nek, szakmai munkájának elismeréseként.

A rendezvény keretében „Vadásztársa-
ságért” emlékplakettet vehetett át Nya-
kas András és Alföldi Gábor. Az ünnepi 
köszöntőket követően Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere és Ha-
dadi Imre, a Kossuth Vadásztársaság 
elnöke átvágta a nemzetiszínű szalagot, 
ezzel hivatalosan is átadták az épületet a 
vadászoknak, majd dr. Csohány János, 
egyháztörténész, nyugalmazott egyete-
mi tanár áldotta meg az épületet. 

(HNU)



5Hajdúnánási Újság2015. március 12.

 Március 13. (péntek) 17.00: Náná-
si Lakodalmas (népszínmű) Veres 
Sándor emlékére Máté Lajos 1899. 
évi gyűjtése alapján a 30-as években 
dr. Nagy Imre az akkori nánási jegyző 
gyűjtötte és dolgozta fel. A lakodalmas 
az ismerkedéstől a csigacsináláson át a 
lakodalomig kíséri végig és mutatja be, 
hogy egykoron – és nyomokban még 
ma is –, mi történt, ha egy lány és egy 
� ú szerelembe estek.

 Helyszín: a Kéky Lajos VMK színház-
terme. A belépés díjtalan!
 Március 13. (péntek) 18.00: Patai 

István festőművész kiállítása. Meg-
nyitja: dr. Tóth Péter. Közreműködik 
Patai Petra. A kiállítás április 9-ig te-
kinthető meg a művelődési központ 
galériájában.
 Március 24. (kedd) 18.00: Az egész-

ség új távlatai – dr. Francia Boglárka 
előadása: Vallyon Imre kozmikus tuda-
tú mester tanításai. A belépés díjtalan!
 Március 25. (szerda) 17.30: Múlt-

idéző a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban Szeretettel várjuk egy kö-
tetlen beszélgetésre mindazokat, akik 
szívesen nézegetnek régi hajdúnánási 
fotókat, megosztják azokkal kapcsola-
tos emlékeiket a többiekkel. Kérjük, 
hozza el Ön is a várossal kapcsolatos 
régi fotóit, tárgyi emlékeit, vagy mond-
ja el gondolatait, élményeit a régmúlt 
időkről! A beszélgetés kiemelt témái: 
egykori disznótorok a városban, kato-
naélet, katonasorsok, háborúk. A rész-
vétel díjtalan!

 Március 26. (csütörtök) 17.00: Man-
dala Dalszínház előadása. Móricz 
Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós 
Tibor: Légy jó mindhalálig (musical) 
Belépődíj: 800 Ft
 Március 27. (péntek) 18.00: Nánási 

Fonó – néptánctanítás kicsiknek és na-
gyoknak. Táncoktató: Bistey Attila és 
Makkai Andrea. A belépés díjtalan!

Hajdúnánás Hangja – tehetségkutató 
énekverseny felhívás

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

A verseny időpontja: 2015. május 1. 
A versenyt megelőzően előzsűrizésre 

kerül sor, melynek időpontjáról a jelent-
kezőket értesítjük!

Helyszíne: Hajdúnánás, Liget, szabad-
téri színpad

Jelentkezni csak 14 éves kort betöltött 
személyeknek lehet!

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

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

szesül.

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

Pócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi KatalinPócsi Istvánné Busi Katalin

A Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület tagjai is minden év februárjá-
ban nagy örömmel készülnek a farsang-
ra. Így történt ez idén is. Meghívott ven-
dégeink között üdvözölhettük Szólláth 
Tibor polgármester, és dr. Juhász Endre 
alpolgármester urakat, illetve több helyi 
civil szervezet mellett a hajdúböszörmé-
nyi Varga Lajos Kultúrkör tagjai. 

A bál megnyitójára vidám, hangu-
latos műsorral készültünk. Nosztalgia 
keringőt énekelt Papp Mátyás és Kiss 
Lászlóné. Lukácsné Inci, humorfele-
lős-kultúrfelelősünk konferálta a jel-
mezesek felvonulását. Felléptek tánc 
produkcióval a Rokolya néptánc, a Tóni 
és a Sárgarózsák cigánytánc együttesek. 
A Bőrdeszka produkció házaspárja be-
mutatta, hogy milyen a nyugdíjas élete 
éjszaka, természetesen odaillő zenével, 
Idősebbek is elkezdhetik. Az álarc mö-
gött Pomázi Laci bújt el, és kedves fele-

sége Irénke segédkezett szorgalmasan. 
A televízióból jól ismert Jockey olajmág-
nás hősiesen árulta a hajolajat, a kenőola-
jat, és ehhez hasonló termékeket. Örök 
humorfelelőseink Papp Mátyásné Mar-
gitka és Borosné Oláh Zsó� a némaje-
leneteket adtak elő, fergeteges sikerrel. 
Hatalmas taps fogadta produkciójukat, 
de nemcsak az övékét, hanem a többi jel-
mezesét is. A rendezvényt tombolasorso-
lás színesítette, szép nyeremények talál-
tak gazdára. Barna Pisti zenéjére éjfélig 
ropták a táncot a klubtagok, meghívott 
vendégek, barátok. Mindenki remekül 
szórakozott. Kedvünket csak az szegte, 
hogy a péntek még munkanap volt.

Köszönet valamennyi támogatónk-
nak, közöttük Nyakas Andrásnak akik 
anyagi felajánlásaikkal támogatták a 
rendezvény sikerét. 

Szabó Gáborné 

Hajdúnánáson született 1932. szeptem-
ber 27-én, édesapja Busi Sándor asztalos 
mester, édesanyja Gedeon Katalin, akik 
Hajdúnánáson, a Nyíregyházi utca ele-
jén laktak. Általános iskolai és gimnázi-
umi tanulmányait szülővárosában kitűnő 
eredménnyel végezte. Továbbtanulását a 
Rákosi Mátyás Ösztöndíj tette lehetővé, 
így Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem orosz-magyar tanári szakán 
szerzett oklevelet. Doktorálásra készült, 

de végül a tanítást és a családalapítást 
választotta. Példás tanár, feleség és család-
anya lett. Pócsi Istvánnal kötött házassá-
gából két leánya, egy � a és hat unokája 
született. Sajóörösön élte le életét.

2014. szeptember 9-én rövid szenvedés 
után családja körében szenderült örök 
álomra. Református vallása szerinti teme-
tési szertartásán a helyi római katolikus 
plébános és a Jehova Tanúi prédikátora is 
imát mondott. A gyászoló gyülekezetben 
Sajóörös szinte egész lakossága mellett, a 
kunmadarasi tantestület és számos ottani 
volt tanítványa is részt vett.

Húga, Tasiné Busi Julianna férjével a 
Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gim-
názium és Szakközépiskolában tevékeny-
kedett a forradalom utánig, a férj igen 
népszerű tanárként, Julianna könyvtáros-
ként. Unokatestvérei közül, az ugyancsak 
hajdúnánási Lente Erzsébet Papp Antalné 
ny. klinikai főápolónő haláláig intenzív 
kapcsolatot tartott az elhunyttal és család-
jával. Alulírott a hajdúnánási gimnázium-
ban 1945–48 között osztálytársa voltam, 
a mindnyájunk példaképének számító 
Busi Katalinnak, akinek emlékét kegye-
lettel őrizzük. Csohány János

Ott volt közöttük a Kőrösi gimnázium 
két tanulója is, s mindketten kiváló ered-
ménnyel térhettek haza: Kórik Csilla a 
11–12. évfolyamosok között országos 
negyedik lett, míg Fehérvári Nándor a 
7–8.-osok között végzett a hetedik he-
lyen. A két diák felkészítője, Maginé Seres 
Marianna tanárnő elmondta, hogy ezen 
a versenyen a Kőrösi tanulói több mint 
tíz éve vesznek részt, de az országos dön-
tőben ilyen előkelő helyen még sohasem 

Az ország legjobbjai közöttAz ország legjobbjai közöttAz ország legjobbjai közöttAz ország legjobbjai közöttAz ország legjobbjai közöttAz ország legjobbjai között
A miskolci Földes Ferenc Gimnázium egykori tanáráról elnevezett Árokszállásy 
Zoltán országos biológia-környezetvédelmi versenyen minden évben több száz 
tanuló méri össze tudását. Idén kilencszáz diák nevezett, de a február 20–21-én 
megrendezett döntőre már csak a legjobb kilencven juthatott el.

végeztek. Már a legjobbak közé is nehéz 
bekerülni, hiszen a sikerhez a diákoknak 
óriási fajismeretre, a tananyagot bőven 
meghaladó, precíz tudásra, jó probléma-
megoldó-képességre és gyors munkavég-
zésre van szükségük. A döntő írásbelijén 
a versenyzőknek húsz hazai állat-, nö-
vény-, illetve gombafajt kell fotó alapján 
felismerniük, a szóbelin pedig a kiadott 
negyven tétel egyikéből kell rövid felké-
szülés után egy bizottság előtt felelniük. 
Ez utóbbi a 11–12. osztályosoknak kiváló 
próbatétel az emelt szintű érettségi vizsga 
előtt, de a 7–8.-osoknak embert próbáló 
feladat. 

A két kőrösis tanuló kiválóan megáll-
ta helyét a nagyrészt biológia tagozatos 
iskolákból érkező versenytársak között. 
A végzős Kórik Csilla korosztálya leg-
jobbja lett a Hajdú-Bihar megyéből be-
jutottak közül, Fehérvári Nándi előtt 
pedig még ott a lehetőség, hogy a kö-
vetkező évek versenyein is gyarapíthassa 
oklevelei, érmei számát.

V. G.

Jelmezbe bújtunk!Jelmezbe bújtunk!Jelmezbe bújtunk!Jelmezbe bújtunk!Jelmezbe bújtunk!Jelmezbe bújtunk!
A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete, az, amit vízkeresztnek neve-
zünk. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a IV. századig Jézus születésnapját és az évkezdetét 
is ezen a napon ünnepelték. A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre; a kö-
zépkorban azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban – amikor rövidek a nappalok 
és hosszúak az éjszakák – a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, 
jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábuk használatával akarták elűzni ezeket.
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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.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 130 000 Ft +áfa áron 
(a betűvésést az ár nem tartalmazza)

• síremlékek helyreállítását, kiemelését 
• járda készítését • sírhely gondozását • síremlék tisztítását.

NAGY IMRE LÁSZLÓ 
volt Hajdúnánás, 

Polgári u. 16/A alatti lakos 
halálának 3. évfordulójára. 

MegemlékezésMegemlékezés

„Nélküled már semmi sem
olyan mint régen, fájó

könnycsepp lettél 
mindannyiunk szemében.

Idézzük, szavaid, mosolyod,
emléked, szerettünk és 

szeretünk,
nem feledünk Téged.”

Szerető feleséged, gyermekeid, 
menyed, vejed, unokáid. 

OLÁH ZSIGMONDNÉ
született Jámbor Margit

volt Hajdúnánás, Batthyány u. 28. 
sz. alatti lakos temetésén megjelentek, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
bánatunkban részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.

Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

Szerető lányaid, 
unokád és testvéreid.

Köszönetet mondunk mindazoknak akik

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezik: leányuk Mária

„Ma is úgy mint réges-régen. 
Ők volnának végső menedékem. Minden ami fáj, 

szívemet tépi elpanaszolnám sorba Nékik. 
Fejemet a vállukra hajtanám, hogyha élne még Édesanyám, Édesapám.”

volt hajdúnánási lakosok
halálának 2.                                  halálának 40.

évfordulójára.

DOMBI ANDRÁSNÉ
született Murvai Mária

DOMBI ANDRÁSés

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BOCZ-N Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth út 70. fszt.

A BOCZ-N KFT 4400 Nyíregyháza, Kossuth út 70. fszt. székhelyű vállalkozás 
ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0130 azonosító számú projektjének befejezéséről.

Projekt neve: „Üzemcsarnok bővítés és forgácsolóipari fejlesztés” 
Helyszíne: 4080 Hajdúnánás, Petőfi  út 85. (4758/19 hrsz.)
Munkahely teremtés: 9 fő
Összköltsége: 108 548 856 Ft
Támogatás összege: 54 274 428 Ft
A projekt megvalósulásának kezdete: 2013. június 28.
A projekt tényleges befejezése: 2014. december 14.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

 Termál medencefürdõ
 Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs)
 Szénsavas kádfürdô
 Iszappakolás
 Súlyfürdõ

 Gyógytorna
 Gyógymasszázs
 Víz alatti gyógytorna
 18 év alatti csoportos gyógyúszás
 Termál kádfürdõ

Korszerû gyógyászati épületünkben várjuk fürdõgyógyászati 
kezeléseinkkel régi és új vendégeinket! 

Pihenjen és gyógyuljon nálunk 2015-ben is!
A hajdúnánási lakosok részére a fürdőgyógyászati kezelések önrészét május 1-ig tudjuk átvállalni. 

Május 1 és szeptember 1 között csak önrész megfi zetése mellett vehetik igénybe kezeléseinket. 
Használják ki most a lehetőséget!

Várjuk önöket TÉLI pénztárunknál!  Nyitva tartás: H–Cs: 8.00–19.00, P–V: 8.00–20.00
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Korona Patika

Neo Citran Cold+Sinus por 10x 1922 Ft 1650 Ft
Multi-tabs Immuno kid tbl. 30X 3416 Ft 2905 Ft
Béres csepp extra 2x30 ml 2433 Ft 1990 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

1922 Ft 1650 Ft

Továbbra is várom vendégeinket, 
házi süteményekkel húsz féle pizzával 

és három féle menüvel.
Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és 

szerviz bérelhető.

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AJÁNDÉK DIOPTRIÁS AJÁNDÉK DIOPTRIÁS AJÁNDÉK DIOPTRIÁS 
NAPSZEMÜVEGLENCSE!NAPSZEMÜVEGLENCSE!NAPSZEMÜVEGLENCSE!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.huTelefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.huKeressen minket facebook-on is!

KÖNYVELÉS
E.váll., Bt., Kft. Ősterm.  Adótanácsadás. Pályázatirás.

Fiatal váll. pályázat 3 M  Fiatalgazda pályázat 30 M 
Szja bevallás 2015 0520.  Új eu pályázatok 2015.
Meglévő cég eliminálás.  Új cég alapítási ötletek.

Üzleti pénzügyi tanácsadás.

Tel.: 06-30/269-3131  E-mail: kerekasztalon@gmail.com

Az ajánlat 2015. április 30-ig tart.

Megéri betérni hozzánk, hiszen
+50% NYEREMÉNYBEN részesülhet!

A MARTINEK FARM BT 
a következő állások betöltésére várja a jelentkezőket:
- TEJIPARI TECHNIKUS (előny: pasztőrös gyakorlat, 
   számítógépes ismeret) önéletrajz szükséges
- FELDOLGOZÓ ÜZEMBE ÁRUKIADÓ, önéletrajz szükséges
- MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ – ÉS SZERELŐ
- B KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ GÉPJÁRMŰ VEZETŐ
  önéletrajz szükséges
- KŐMŰVES MELLÉ SEGÉDMUNKÁS
 Jelentkezni: önéletrajzokat Hajdúnánás, Mátyás Király u. 34. szám alá 
kérem. Tel: 06/20-972-1795
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

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

Bőcs KSC–Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE 27–28 (14–15)

Bőcs 100 néző. Vezette: Tóth G, Tóth 
I. (február 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), Bancsók 3, Ötvös 6, Csonka 
3, Hadadi 6/3, Takács 3, Fehérvári 1. 
Csere: Reszegi, Torma (kapusok), Póser 2, 
Tóth 1, Csuzda 2, Szabó 1, Daróczi, Ma-
dai, Tupicza. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 5/4, illetve 4/3 Kiállítás: 
10 perc, illetve 18 perc.

Hadas Sándor: Idény eleji formában, 
sok hibával játszottunk. Aminek örülhe-
tünk, az a 2 pont.

Juniormérkőzés: Bőcs KSC–Hajdú-

nánás Robzol 2000 KSE 20–32 (11– 13)
Bőcs 100 néző. Vezette: Dúber, Tóth. 

(február 21.)
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-

SZEGI (kapus), Tupicza 5/1, KELE-
MEN 5, Bodogán 3, Harsányi 3, Nagy 
4/1, Körtvélyesi 2. Csere: Torma (kapus), 
Németh 2, ALFÖLDI 3, FAZEKAS 3, 
Molnár 2, Kovács. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Szezon eleji formában, 
sok hibával játszottunk. A hiányosságain-
kat csapategységgel pótolva a végén maga-
biztos győzelmet arattunk.

-kábé-

Férfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB II

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B
Hajdúnánás SK–Szent István SE 31–17 
(17–9)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Fibec, 
Szammer. (február 13.) 

Hajdúnánás Termál SC: SZILÁGYI 
(kapus), Poór 5, Zihor 3, UMANETS 
4/1, Lengyel, SOM 4, Kovács 2. Csere: 
Juhász (kapus), Tóth 1, Dudás 1, Marti-
nek 2, TAKÁCS P 8/6, Budaházy 1, Csi-
csószki, Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/7, illetve 2/1. Kiállítás: 
6 perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Végig nagyon feszes 
védekezésünknek köszönhetően, meg-
nyugtatóan tartottuk itthon a számunkra 
nagyon fontos két bajnoki pontot. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK - Szent 
István SE 31–28 (15–8)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (február 13.)

Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus), 
Csontos, TAKÁCS P 5/2, Tóth 4, Du-
dás 5, KOVÁCS 11, LENGYEL 3. Csere: 
Jóna (kapus), Mekes, TAR 3, Mezei, Pé-
ter, Nagy V, Csiki, Lakatos. Edző: Nagy 
Attila

Hétméteres: 2/2, illetve 5/3. Kiállítás: 
6 perc, illetve 18 perc.

Nagy Attila: Az akarat diadalma volt, 
megint nem játszottunk jól, de a kritikus 
helyzetekben a szerencse is mellénk állt. 
Kovács Krisztina nagyon nagyot játszott, 
a hátán vitte a csapatot. Gratulálok a győ-
zelemhez.

Gödi SE–Hajdúnánás SK 40–31 
(24–16)

Göd 150 néző. Vezette: Bodó, Kékesi. 
(február 22.)

Hajdúnánás SK: Szilágyi (kapus), Ta-
kács, Lengyel, Som 2, Umanets 3, Poór 7, 
Zihor 9. Csere: Juhász (kapus), Martinek 
6, Szőnyi 1, Kovács 1, Budaházy, Dudás 
2/2, Mekes, Tóth. Edző: Molnár András

Hétméteres: 6/6, illetve 5/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc.

Molnár András: Sajnos nagyon hamar 
eldőlt a mérkőzés. Azt gondolom a mér-
kőzés elején le is fütyültek bennünket a 
pályáról, és hát nagyon tiszteltük a nagy 
nevekből álló ellenfelünket. Ez ahhoz 
vezetett, hogy kilenc gólos vereséget szen-
vedtünk, amire nem lehetünk büszkék.

Juniormérkőzés: Gödi SE–Hajdúná-
nás SK 26–27 (11–13)

Göd 60 néző. Vezette: Magyar, Varjas-
di. (február 22)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
TAKÁCS P 7/4, Tóth 4, SZŐNYI 4, 
DUDÁS 7, Kovács 3, Csontos. Csere: 
Varga (kapus), Lengyel 2, Mekes, Laka-
tos, Tar, Mezei, Nagy. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 6/4, illetve 5/4. Kiállítás: 
6 perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: A felnőtt meccsre pihen-
tetvén a kezdő játékosok nagy részét, így 
elég „nyögvenyelős” győzelmet arattunk, 
de a két pont így is a miénk. Gratulálok a 
csapatnak. -kábé-

Hajdúnánás, autóbusz állomás – Debrecen, autóbusz állomás
Indulás Érkezés Közlekedik
04:15 05:25 mindennap
05:30 06:40 szabad és munkaszüneti napokon
05:30 06:40 hetek első munkanapját megelőző napokon
05:40 06:45 iskolai előadási napokon
06:00 07:15 munkanap
06:15 07:20 iskolai előadási napokon
06:25 07:40 szabad és munkaszüneti napokon
06:30 07:45 munkanap
06:45 07:50 iskolai előadási napokon
07:00 08:15 hetek első munkanapját megelőző napokon
07:15 08:20 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
07:30 08:45 munkanap
08:00 09:15 iskolai előadási napokon
08:15 09:30 szabad és munkaszüneti napokon
08:33 09:40 munkaszüneti napok kivételével naponta
09:50 10:57 mindennap
10:40 11:55 munkaszüneti napok kivételével naponta
11:30 12:40 munkanap
11:30 12:40 szabad és munkaszüneti napokon
12:20 13:35 mindennap
13:05 14:12 mindennap
13:45 14:55 munkanap
14:30 15:45 szabadnapokon
14:30 15:45 munkanap
15:00 16:10 munkanap
15:00 16:10 munkaszüneti napokon
16:20 17:35 mindennap
17:10 18:17 mindennap
18:00 19:10 munkanap
18:00 19:10 szabad és munkaszüneti napokon
19:00 20:10 munkanap
20:25 21:35 mindennap

Debrecen, autóbusz állomás – Hajdúnánás, autóbusz állomás
Indulás Érkezés Közlekedik
05:45 06:41 munkaszüneti napok kivételével naponta
06:15 07:25 mindennap
06:50 07:57 mindennap
07:20 08:35 munkanap
07:20 08:35 szabad és munkaszüneti napokon
08:35 09:45 mindennap
09:30 10:40 munkanap
09:40 10:50 szabad és munkaszüneti napokon
10:15 11:25 munkanap
10:40 11:55 szabad és munkaszüneti napokon
11:00 12:15 munkanap
11:45 12:55 munkanap
12:30 13:40 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
12:40 13:50 szabad és munkaszüneti napokon
13:00 14:10 munkanap
13:20 14:30 iskolai előadási napokon
13:45 14:55 mindennap
14:00 15:15 iskolai előadási napokon
14:30 15:40 mindennap
15:00 16:10 iskolai előadási napokon
15:15 16:30 hetek első munkanapját megelőző napokon
15:15 16:30 szabadnapokon
15:30 16:45 iskolai előadási napokon
16:00 17:15 munkanap
16:40 17:50 mindennap
17:45 18:55 munkanap
18:20 19:35 mindennap
19:15 20:20 mindennap

19:45 20:43 a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napon

20:15 21:25 mindennap
22:40 23:40 munkanap

Nyíregyháza, autóbusz állomás – Hajdúnánás, autóbusz állomás
Indulás Érkezés Közlekedik
07:50 08:32 m.szüneti napok kivételével naponta
09:05 09:47 mindennap
10:30 11:19 m.szüneti napok kivételével naponta
12:20 13:02 mindennap
15:10 15:48 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
15:10 15:46 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
16:25 17:07 mindennap

AUTÓBUSZ MENETRENDEK
Érvényes: 2015. december 12-ig

Hajdúnánás – autóbusz állomás – Nyíregyháza, autóbusz állomás
Indulás Érkezés Közlekedik
06:42 07:24 munkaszüneti napok kivételével naponta
08:00 08:42 mindennap
08:40 09:15 IV.30-ig és IX.1-től naponta
08:45 09:20 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
09:50 10:32 mindennap
11:30 12:19 munkaszüneti napok kivételével naponta
15:00 15:42 mindennap

20:44 21:26 a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
m.szüneti napokon


