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8. oldal

Egy, a Magyar Kultúra Napjának eszmei-
ségével egyező, meglepetés program része-
sei lehettek január 22-én este a művelő-
dés központ színházi előadására érkezők. 
A Spirit színház Márai műsora előtt ugyan-
is együttműködési megállapodás aláírására 
került sor a nagy múltú Rákóczi Szövetség 
és Hajdúnánás Város Önkormányzata kö-
zött. A Szövetség szerteágazó, az egész Kár-
pát-medencét átfogó tevékenységét Csáky 
Csongor főtitkár úr mutatta be.

Mint elmondta, az 1989-ben alakult 
Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-meden-
cei magyarság sokoldalú támogatása hosz-
szú távú megmaradásáért folytatott küz-

MERÍTÉS 
élután 17 órától Fátyol Zoltán, 
Holló László- és kétszeres Káplár 
Miklós-díjas festőművész kiállí-

tása nyitotta meg Szabó Elemér. A tárlat 
vendégeit Csiszár Imre alpolgármester úr 
köszöntötte, aki kitért a kultúra nemzet 
megtartó szerepére. Mint mondta, hazát 
lehet kard által szerezni, de egy nemzetet, 
egy országot a közös nyelv, a közös kultú-
ra tud megtartani. 

Fátyol Zoltán festőművész 1954. júni-
us 9-én született Debrecenben.

Művészeti alapismereteit a Medgyes-
sy Ferenc Képzőművészeti Körben Bíró 
Lajos és Félegyházi László mesterektől 
szerezte. 1984-től a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületének, 1992-től a 
Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Országos Szövetségének és a Magyar Fes-
tők Társaságának tagja. 1986 óta él és dol-
gozik a Debreceni Művésztelepen. Több 
magyarországi és külföldi nemzetközi 
művésztelep tagja – svédországi és auszt-
riai művészeti ösztöndíjas. A Vámospér-
csi Nemzetközi Művésztelep vezetője, a 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző 
Főiskola rajztanára. 1972 óta rendez ha-

D
zai és külföldi, 
egyéni és cso-
portos (köztük 
az experimen-
tális műfajo-
kat is felölelő) 
kiállításokat. 
Hajdúnánási 

kiállítása mintegy merítés az elmúlt évti-
zedek legjobb terméséből, amely február 
14-ig tekinthető meg a Kisgalériában.

Máraira hangolva – 
Mesterek gondolatai zenével 

„Mindig hallani kell egy hangot, amely 
egyszerre szól a világból és a költő lelké-
ből. Ezt a hangot kell visszaadni.” Ez a 
Márai idézet a mottója annak a pódium 
előadásnak, amelyet ezen az estén Hajdú-
nánásra hozott el a Spirit Színház két mű-
vésze, Perjés János és Kutik Rezső. Szepes 
Mária és Faludy György gondolatait han-
golták Máraira, miközben Kutik Rezső 
fantasztikus gitárjátéka mellett felhang-
zottak a mögöttünk hagyott 20. század 
hazai és külföldi nagy slágerei is.

Sokan gondolhatnák, hogy szentség-
törés a komoly, helyenként komor gon-

dolatokat népszerű slágerekkel elegyíteni. 
Érdekes módon azonban ezen az estén jól 
megfért egymás mellett a sok � lozó� ai 
mélységű gondolat és Tolnay Klári, Ka-
rády Katalin, Jávor Pál, a Képzelt riport 
egy két dala, Louis Armstrong örökzöldje 
vagy éppen a Quimbi alternatív zenéje. 
Miközben hallgattuk Márai vagy éppen 
Szepes Mária megrendítő szavait, 20. szá-
zadi híres-hírhedt képsorok peregtek sze-
münk előtt, talán erősítve a mondandót, 
talán a tűnékeny időt érzékeltetve. 

Mint Perjés János mondta, a műsort 
sok helyen előadták már, nagyvárosban, 
kisvárosban, és mint vallják, szeretnének 

rávilágítani arra, hogy az emberek szere-
tik, szerethetik a költészetet, irodalmat, 
olyan emberek gondolatait, akik vezetővé, 
mesterré tudtak válni. Közönségük lehet 
bárki, aki boldog, aki problémákkal küzd, 
aki társas, aki magányos. 

Perjés János és Kutik Rezső műsorában 
ezen az estén szó, zene, kép egy különös 
egységet alkotott és egymást kiegészítve 
adott maradandó élményt a hajdúnáná-
si hallhatóságnak. És talán hitet is, hogy 
bármilyen nehéz, mindig van újrakezdés, 
és minden szörnyűség ellenére milyen 
gyönyörű az élet.
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Ismét több programmal várta az érdeklődőket január 22-én a Magyar Kultúra Nap-
ján a Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. Kéky Lajos Városi Művelődési Központja.

Az idei Magyar Kultúra Napjának egyik jelentős eseménye volt annak az együtt-
működési megállapodásnak az aláírása, amely a Rákóczi Szövetség és Hajdúnánás 
Város Önkormányzata között jött létre. A határon túli magyarság megsegítését 
1989 óta végző civil szervezet már több mint 400 településen van jelen, ehhez 
csatlakozott most Hajdúnánás is. 

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 
a Rákóczi Szövetséggela Rákóczi Szövetséggela Rákóczi Szövetséggela Rákóczi Szövetséggela Rákóczi Szövetséggela Rákóczi Szövetséggel

delmében, valamint II. Rákóczi Ferenc, 
a Nagyságos Fejedelem szellemi öröksé-
gének népszerűsítése. Az anyagi segítség-
nyújtás mellett kiemelkedően fontos a 
szomszédos országokban kisebbségben 
élő magyarság oktatásügyének, kultúrá-
jának támogatása, valamint a Kárpát-me-
dencei magyarság összetartozás-tudatá-
nak erősítése. A Rákóczi Szövetség több 
mint négyszáz szervezete és a 18 ezer főt 
is meghaladó taglétszáma révén gazdag 
programsorozatot valósít meg minden év-
ben. Mint megtudtuk 2014-ben pl. 2000 
fővel bővült a tagság, akiknek átlagos élet-
kora 24 év. Egyik kiemelt programjuk a 

Beiratkozási program: amely a magyar 
iskolakezdők támogatását célozza meg, a 
magyar civil társadalom összefogásában. 
Emellett fontos megemlíteni az Óvodai 
programot, vagy az Anyanyelvi táboro-
kat, kulturális, történelmi vetélkedőket, 
kirándulásokat.

Az együttműködési megállapodást a 
Rákóczi Szövetség részéről Csáky Csongor 
főtitkár úr, míg Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata nevében Csiszár Imre alpolgár-

Csáky Csongor és Csiszár Imre

mester úr írta alá. Ezt követő beszédében 
alpolgármester úr emlékezetett arra, hogy 
Hajdúnánás a jelen mellett a múltban is 
mindig befogadó volt nemzettestvéreivel, 
így az 1916-ban érkezett székely mene-
kültekkel is, és egyben reményét fejezte 
ki, hogy ez a most aláírt megállapodás is 
erősítheti a Szövetség áldozatos, nemzet-
mentő munkáját.
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Kedves Hajdúnánásiak!
A hajdúnánási mentőállomás eszközbe-
szerzését, szakmai színvonalának, ezzel 
együtt a betegellátás minőségi javítását 
szolgáló Máró József Emlékalapítvány 
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik adójuk 1%-val támogatták 
küldetésünket.

2015. évben az adó 1%-ból származó 
összeg 768 983 Ft. volt.

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület az új évben, január 12-
én rendkívüli üléssel kezdte meg a mun-
káját.

Az ülésen a testület határozatot ho-
zott arról, hogy a Somorjai László Váro-
si Sportcsarnok pályaburkolat felújítása 
tárgyában pályázatot nyújt be, valamint 
döntött a közmeghallgatás időpontjáról 
és helyéről.

A testület 2016. január 28-án tartot-
ta meg a munkaterv szerinti első ülését. 
A napirendek elfogadása után módosítás-
ra került az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzata; a 2015. évi költ-
ségvetésről; a települési adóról; a mezei 
őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 
önkormányzati rendeletek, megalkotásra 
került a talajterhelési díjról szóló önkor-
mányzati rendelet.

A testület felülvizsgálta és megállapí-
totta, hogy a Hajdúnánási Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodását ez évben nem 
szükséges módosítani. Módosításra került 
viszont a Baptista Tevékeny Szeretet Misz-
szióval kötött ellátási szerződés.

A testület egy esetben döntött korábbi 
határozatának módosításáról.

Eredménytelennek nyilvánította a Haj-
dúnánási VIII. számú háziorvosi körzet 
betöltésére közzétett pályázatot, ezzel egy-
idejűleg ismételt pályázat közzétételéről 
döntött.

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft., mint a Hajdú-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 12/2016. (I. 28.) számú 
Képviselő-testületi Határozata értelmé-
ben versenytárgyalásos pályázati úton 
történő értékesítésre meghirdeti az ön-
kormányzat tulajdonát képező az Eszlári 
utca–Nyúl utca–Brassai Károly utca által 
határolt 29 db építési telket kedvezmé-
nyes, 1 000 000 Ft+ÁFA/telek kiinduló 
licitár meghatározásával.

A nyertes pályázó az ingatlanon 1 éven 
belül köteles megkezdeni a beépítést!

Az önkormányzat a telkekhez tervdo-
kumentációt is biztosít, melynek előzetes 
egyeztetése érdekében keressék Kissné 
Barta Piroska városfejlesztési és üzemel-
tetési irodavezetőt a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1. szám) fszt. 29. 
irodájában.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2016. február 26. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázaton fel kell tüntetni a pályá-

zandó ingatlan helyrajzi számát!
A pályázatok benyújtásának helye: a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal földszint 36-os szoba (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1. szám).

Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2016. február 

29. (hétfő).

A versenytárgyalás, licitálás helye: a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal „Kis tanácskozó” terme (4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1. sz.).

Az ingatlanokról és a pályázati feltéte-
lekről bővebb felvilágosítást kérhetnek a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám) fszt. 36. irodájában Kónya Bri-
gitta ügyintézőtől. Elérhetősége: 52/381-
411/143 mellék, e-mail: konyab@hajdu-
nanas.hu.

Kutyák lánconKutyák lánconKutyák lánconKutyák lánconKutyák lánconKutyák lánconKutyák lánconKutyák lánconKutyák láncon

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei
nánás, Csokonai u. 16. szám alatti társas-
házak ingatlankezelőjének tájékoztatóját. 

A testület hét esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok vonatkozásában. 

A testület határozatban foglalva uta-
sította el a kötelező betelepítési kvótát, 
védve ezzel az ország és Hajdúnánás város 
lakosságát is. 

A testület úgy határozott, hogy 100 
eFt összegű támogatást biztosít a Magyar 
Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szer-
vezete által szervezett Véradóbál lebonyo-
lításához. 

A testület egy esetben használati jog-
ra vonatkozó megállapodást, két esetben 
garázs/üzlethelyiség bérbeadásának meg-
hosszabbításáról döntött. 

A testület megismerte a Hajdúsági Hul-
ladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. döntés-
hozatalra vonatkozó határozati javaslatát 
és támogatta azt. 

2016. február 1-jén a képviselő-testü-
let közmeghallgatást tartott, ahol a jelen-
levőknek lehetősége volt hozzászólások, 
észrevételek megtételére a 2016. évi költ-
ségvetés tervezetével kapcsolatban, illetve 
az egyéb felvetődő kérdésekre is választ 
kaptak.

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 

Az állatvédelmi törvény módosítása kapcsán 
nagy port kavart a láncon tartás kérdése egy 
helyi internetes fórumon. A kutyások és 
„nemkutyások” között kialakuló feszültsé-
gekért legtöbbször a felelőtlen kutyatartók 
okolhatók. A hosszú évekig, vagy egész éle-
ten át láncon tartott, elhanyagolt kutya az 
ingerszegény környezet miatt idegronccsá 
válik és ez a  legtöbb esetben visszafordítha-
tatlan állapotokat eredményez, tragédiákhoz 
vezet. De egyik napról a másikra nem sza-
bad egy eddig láncon tartott kutyát szélnek 
ereszteni. Tehát, ha egyesek, azért szeretnék 
a kutyájukat leadni a gyepmesteri telepen, 
mert jelenleg láncon tartják, akkor ezért ne 
vigyék ki. A tartósan láncon tartásról van 
szó, és a nem megfelelő méretű láncon tar-
tásról. A törvény nem egyértelmű.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
törvény, ami alapelvként rögzíti, hogy aki 
állatot tart, köteles a jó gazda gondosságával 
eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani 
szükségleteinek megfelelő életfeltételekről, 
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezé-
séről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról gondoskodni. Minden 
gazdának kötelessége megfelelő kerítéssel 
megóvnia kutyáját és környezetét.

A kedvtelésből tar-
tott állatot úgy kell 
tartani, hogy az állat 
tartása lehetővé tegye 
annak természetes vi-
selkedését, kielégítse 
mozgásigényét, ugyan-
akkor a környező lakóközösség kialakult 
élet- és szokásrend jét tartósan és szükségte-
lenül ne zavarja. Ebben benne foglaltatik, 
hogy nem kötöm le egy életre, hanem el-
engedem, sétáltatom, foglalkozom, játszom 
vele, és az is, hogy nem hagyom, hogy az 
utcán kóboroljon és megharapjon valakit.

A törvénymódosítás előtt az emberek 
szemléletén kellett volna változtatni. Nyu-
gaton a kutya családtag, sőt csak az tarthat 
kutyát, aki levizsgázik belőle. Létezik ku-
tyajogosítvány. Sajnos Magyarország még 
távol áll ettől, az emberek nagy része, nem 
is tekinti élőlénynek őket, csupán egy jelző-
rendszernek. Az első és legfontosabb cél és 
egyben feladat a szemléletváltás! Felelős ku-
tyatartókká kell válnunk! 

Jelenleg 49 kutyáról gondoskodunk men-
hely nélkül. Ha támogatni szeretné a mun-
kánkat, az alábbi számlaszámon megteheti: 
11600006-00000000-76150667

Szojka Beáta, Hajdúnánási Állatvédő 
Alapítvány elnöke

A Máró József A Máró József A Máró József A Máró József A Máró József A Máró József 
Emlékalapítvány közleményeEmlékalapítvány közleményeEmlékalapítvány közleményeEmlékalapítvány közleményeEmlékalapítvány közleményeEmlékalapítvány közleménye

Külön köszönjük azoknak a nyug-
díjasoknak és hozzátartozóiknak, akik 
magánszemélyként támogatták alapítvá-
nyunkat!

Kérjük, hogy adójuk 1%-val továbbra 
is támogassák a sürgősségi ellátást, a helyi 
mentést szolgáló alapítványt!

Adószámunk: 18568514-1-09
Máró József

Emlékalapítvány kuratóriuma

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Ignáth Bettina Linett
• Fűz Zoltán Dávid
• Sebestyén Zorka
• Csuka Nándor Kevin
• Nagy Zalán
• Szanyi András

Akiktől 2016. január hónapban búcsút vettünk:
• Áfra Péter
• Csiha Gyuláné
• dr. Dienes 
 Miklósné
• Ilyés Miklósné
• Ilyés István
• Józsi Gábor

• Katona Jenő
• Kéki Antalné
• Kéki Lászlóné
• Kovács Lászlóné
• Ludányi Antalné
• Mirkó Gábor
• Muraközi Lajos

• Nagy Imréné
• Rékasi Sándorné
• Szabó Imréné
• Szabó István
• Timári Imréné
• Tóth László Sándor
• Varga Miklós Ambrus

Gratulálunk 
a 2016. január hónapban 
házasságot kötött pároknak!
• Pusztai Gabriella–Pető 
 Richárd
• Seres Enikő–Korpás 
 Richárd
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A hajdúnánási járás 6 településén 30 018 
fő él. A járásszékhelyen kívül Polgáron ta-
lálható kormányablak. Görbeházán, Folyá-
son, Újtikoson, valamint Tiszagyulahá-
zán ügysegéd tart fogadóórát, így a járás 
minden településének lakója közvetlenül 
lakóhelyén intézheti a járási hivatal hatás-
körébe tartozó államigazgatási ügyeit.

2015. december 29-én a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 12–14. szám alatt nyílt meg a 
felújított Kormányablak, ahol összesen 8 
munkaállomás és 1 fotófülke üzemel. 

Az állampolgárok a Kormányabla-
kokban jelenleg több mint 600 féle 
ügykört intézhetnek, illetve  kezdemé-
nyezhetnek. A Kormányablakokban in-
tézhető ügykörök felsorolását a kormány-
ablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet mellékletei tartalmazzák.
 Azonnal intézhető ügyek (pl.: sze-

mélyazonosító igazolvánnyal, lakcím-
igazolvánnyal, járműnyilvántartással, 
forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyek).
 Saját hatáskörben intézhető ügyek 

(pl.: egyéni vállalkozói igazolvánnyal, 
vezetői engedéllyel, magánútlevéllel 
kapcsolatos ügyek).
 Továbbítás céljából előterjeszthető 

beadványok (pl.: GYES, GYED, anya-
sági támogatások, nyugdíjfolyósításhoz 
kapcsolódó bejelentés, Nyugdíjbiz-
tosítási igazgatóságnál nyilvántartott 
adatokba történő betekintés iránti ké-
relem, Társadalombiztosítási Azonosító 
Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti 
kérelmek).
 Tájékoztatás nyújtása (pl.: házasság-

kötés, bejegyzett élettársi kapcsolat, 
születés vagy haláleset bejelentése, épí-
tésügyi hatósági engedélyezési eljárá-
sok, öröklés, biztosítási jogviszony). 
Az ún. „Tudástár” információs bázis 

segítségével a Kormányablak munkatársai 
az ügyindításhoz, ügyintézéshez szüksé-
ges valamennyi tájékoztatást megadják az 
ügyfelek számára, személyre szabottan se-
gítik problémájuk megoldását, kérdéseik 
megválaszolását.

A költségvetés tervezetét Szólláth Tibor 
polgármester úr ismertette, kitérve a be-
vételek, kiadások, központi költségvetési 
támogatások tételeire.

Mint kiderült Hajdúnánás városa 2016-
ban mintegy 3,5 milliárd forintból gazdál-
kodhat, hasonló nagyságrendben, mint az 
előző évben. Viszont a központi költség-
vetési támogatás ebben az esztendőben je-
lentősen csökkent, a város adóerőképesség 
növekedésének következtében.

A tervezet szerinti költségvetés összege 
3 542 177 eFt, mely 3 206 558 eFt mű-
ködési és 258 763 eFt felhalmozási költ-
ségvetési kiadást, valamint 76 856 eFt 
felhalmozási hiteltörlesztést tartalmaz. Ez 
a tervezet 58 409 eFt költségvetési hiányt 
tartalmaz, melyből 7646 eFt működési 
többlet, 66 055 eFt felhalmozási hiány. 
A költségvetési hiányt és a � nanszírozá-
si kiadásokat 110 756 eFt felhalmozási 
hitel és 24 509 eFt felhalmozási célú 
pénzmaradvány � nanszírozza. Emellett 
75 910 eFt működési célú pénzmarad-
vány igénybevétele és 170 386 eFt műkö-
dőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatás tervezete biztosítja a költségve-
tés egyensúlyát. A központi költségvetési 
támoga tás szinte minden területen csök-
kent, jelentősen pl. a településüzemeltetés 
tekintetében, egyedül az óvodai nevelés 
támogatása nőtt csekély, míg a gyermek-
étkeztetésre biztosított támogatás jelentő-
sebb mértékben. 

A költségvetés bevételi oldalának má-
sodik legjelentősebb része a helyi adókból 
és gépjárműadóból származó bevétel. E te-
kintetben a települési adó, a Kúria bal-
mazújvárosi esetének döntése alapján az 
elmúlt évi 70 milliós bevétellel szemben 
mintegy 30 millió Ft. áll a tervezetben. 
A mezőőri járulék viszont jelentős növe-
kedés mutat. A mezőőri járulékot � zetők 
mentesülnek a települési adó meg� zetése 
alól.

A számszerű ismertetés után polgár-
mester úr azokról a folyamatokról szólt, 
amelyek mentén az idei városfejlesztési, 
és egyéb az önkormányzat számára kö-
telező, illetve önként vállalt feladatokat 
tervezték, amelyeknek alapja az Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában megfogalma-
zott célok. Egyik fontos eleme ezen cé-
loknak, ami már a megvalósul útjára is 
léphet az a fejlesztés, amely a város, közte 

A Hajdúnánási Járási Hivatal azokon 
a településeken, ahol kormányablak vagy 
okmányirodai szolgáltatások nem érthe-
tők el, ún. ügysegédek útján, helyben, 
a helyi igényeknek megfelelően nyújt 
államigazgatási szolgáltatásokat. Az ügy-
segéd a Kormányablak munkatársa, 
ezáltal az ügyfelek a járás valamennyi tele-
pülésén első kézből kaphatnak segítséget 
és információt a kormányablakban intéz-
hető ügyekről.

Egységessé vált a megyében a kormány-
ablakok nyitva tartása. Hétfőn 7–17 
óráig, csütörtökön 8–18-ig, kedden-
szerdán 8–16-ig, pénteken 8–14 óráig 
várjuk az ügyfeleket (azaz hétfőn és csü-
törtökön országosan egységes, hosszabb 
nyitva tartással, a többi napon hivatali 
munkaidőben).

Egységesítésre került 2016. január 1-jé-
től a járási hivatalok kormányablakon 
kívüli osztályainak ügyfélfogadása is. Fog-
lalkoztatási Osztályunk minden nap 8–13 
óra között, a Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályunk hétfőn, 
szerdán, csütörtökön 8–12 óra között, a 
Hatósági és Gyámügyi Osztályunk min-
den nap 8–12 óra között várja ügyfeleit.

A kormányhivatalok ügyfélszolgálati 
tevékenységének súlypontja a kormány-
ablakok felé tolódik el, amely megalapoz-
za a kormányablakokban intézhető ügy-
körök későbbi, további bővítését.

A kormányablakok kialakításával létre-
jött egy olyan egységes arculat, egyablakos 
rendszer, ahol:
 gyors, kényelmes, versenyképes az ál-

lamigazgatási szolgáltatás, 
 „egy hivatalban egy időben” intézhetőek 

az ügyek, 
 a bürokratikus utak lerövidültek, 
 szakértő ügyintézők biztosítják a gyors 

és azonnali ügyintézést, 
 az állampolgárok a legfontosabbak, a 

cél az, hogy ne az ügyfél, hanem a papír 
utazzon.

Dr. Orosz Erika
hivatalvezető

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala – a járás 
nagyságára és a települések számára tekintettel hajdúnánási járási székhellyel és 
polgári kirendeltséggel látja el feladatait. 

Megújult környezet, kibővült Megújult környezet, kibővült Megújult környezet, kibővült Megújult környezet, kibővült Megújult környezet, kibővült Megújult környezet, kibővült 
szolgáltatások: Kormányablak szolgáltatások: Kormányablak szolgáltatások: Kormányablak 
a Hajdúnánási Járási Hivatalbana Hajdúnánási Járási Hivatalbana Hajdúnánási Járási Hivatalban Szokásos év eleji, a város 2016. évi költségvetésével kapcsolatos, törvény által előírt 

közmeghallgatását tartotta február elsején Hajdúnánás Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a művelődési központ színháztermében. 

3,5 milliárd forint a közös kasszában: 3,5 milliárd forint a közös kasszában: 3,5 milliárd forint a közös kasszában: 
Költségvetési közmeghallgatás 2016Költségvetési közmeghallgatás 2016Költségvetési közmeghallgatás 2016Költségvetési közmeghallgatás 2016Költségvetési közmeghallgatás 2016Költségvetési közmeghallgatás 2016

Tedej szinte teljeskörű csatornázottságát 
célozza meg. Továbbra is elsőrendű cél a 
középületek felújítása, főként energetikai 
szempontból.

A költségvetés számszerű és szóbeli 
ismertetése után a résztvevők kérdései 
hangzottak el, esetenként személyeskedés-
től sem mentesen. Többen sérelmezték a 
települési adót, főként a Kúria közelmúlt-
beli döntésének alapján. Így pl. Mirkó 
Lajosné is, aki emellett a dűlőutak kar-
bantartásának megoldását szorgalmazta és 
kitért a kerékpártárolók számának növe-
lésére is.

Az előző évekhez hasonlóan ismét na-
pirenden volt a járdák, közterületek álla-
pota, a városközpont parkolási gondjai. 
E témában szólalt föl Nagy István, aki 
főként a lakótelepi szervizutak, járdák 
állapotát kifogásolta, valamint a Kossuth 
utcai parkolási lehetőségeket, különös 
tekintettel a Rendelőintézetre és a � zetős 
parkolásra.

Ehhez a témához csatlakozott Médi 
Istvánné is, aki konkrétan a Bocskai utca 
járdáinak enyhén szólva is kifogásolható 
állapotára hívta fel a � gyelmet, illetve az 
artézi kút vizének minőségére kérdezett 
rá. 

Aktuális kérdést feszegetett Girus Ta-
más, aki a Debreceni Egyetemmel kötött 
együttműködés kapcsán a város megtartó 
képességéről kérdezett, illetve arról, mi-
lyen lehetőséget tudna a város biztosítani 
az esetleges befektetőknek.

A feltett kérdésekre polgármester úr 
adott választ. A települési adó tekinteté-
ben kifejtette; eleddig a képviselő-testü-
letet nem marasztalták el ez ügyben. A 
rendelet módosítása után 2016-ban már 
sokkal kisebb mértékben számol ezzel az 
adóbevétellel a város. Elmondta továbbá, 
hogy éppen a települési adó lehetne az 
forrás, amelyből a nagy mennyiségű dű-
lőutakat karban lehetne tartani. Utcák, 
járdák, közterületek állapotára vonatko-
zóan: folyamatosan szem előtt tartják, és 
megpróbálnak ezekre forrásokat találni. A 
város megtartó képessége jelenleg nagyon 
alacsony, sok mindennel próbálkoznak, 
de ez egy hosszú folyamat. Az ipari park-
kal kapcsolatban elhangzott, hogy ma 
már kizárólag barnamezős beruházásban 
lehet kialakítani – tehát roncsolt, vagy 
előzőleg is ipari területként hasznosított 
részeken. A város költségvetését a köz-
meghallgatást követően februári ülésén 
tárgyalja a képviselőtestület.

HNU
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 Február 19. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánc tanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!
 Február 20. (szombat) 19.00: Sziget 

Színház: James Rado – Gerome Rag-
ni – Galt MacDermot: Hair – musi-
cal két felvonásban.

 A musical a hatvannyolcas életérzést 

tükrözte, a hippik, a „virággyermekek” 
életstílusát vitte színpadra. Lázadásukat 
a szexuális szabadságért, tiltakozásukat 
a vietnámi háború és harcukat a tár-
sadalmi kötöttségek ellen. Mindez ma 
már történelem, azonban a musical 
azóta klasszikussá és világsikerré lett. 
A zseniális zene átmentette a Hair-t 
az „utókornak”, hiába szűnt meg a da-
rab napi aktualitása. Aki esetleg nem 
hallotta az eredeti musicalt, az Milos 
Forman korszakalkotó � lmjéből megis-
merhette az azóta már világsikerré lett 
dalokat.

 Főbb szerepekben: Pintér Tibor, Vár�  
Sándor, Bordás Barbara/Béke�  Viktó-
ria, Bencze Sándor, Mező Zoltán, Vö-
rös Edit/Ilyés Jenifer, Táborossi Márk, 
Hábentius György, Rosta Claudia/
Szabó Dorottya, Makrai Pál/Csizmadia 
Ákos, Lőrincz Andrea, Mohácsi Márk

 Szerző: James Rado – Gerome Ragni – 
Galt MacDermot

 Rendező: Pintér Tibor
 Koreográfus: Patuzzi Mónika
 Díszlet és látvány: Domján Gábor
 Belépődíj: 3300 Ft vagy 3000 Bocs-

kai Korona. Jegyek január 14-től 
válthatók a művelődési központ in-
formációjában (52/382-400).
 Február 22–28. (hétfő–vasárnap): 

Interaktív Hulladékgazdálkodási 
kiállítás a művelődési központ nagy 
előcsarnokában. 

 A kiállítás egy száz négyzetméteres 
felfedezőút, aminek a struktúráját az 
Európai Uniós és a hazai hulladékos 
szabályozás törzse, a hulladékhierarchia 
adja. Fő cél a komoly beruházások árán 
megvalósított hulladékgazdálkodási 
rendszerek hatékony működésének el-
érése, a hulladék, mint erőforrásnak a 
megbecsülése és a hulladék-megelőzés 
praktikáinak népszerűsítése. A kiállítás 

Kedves szállásadók, 
hajdúnánásiak! 

A 2015-ös év több változást hozott a tu-
rizmusban érdekelt helyi vállalkozások és 
szervezetek működésében. Talán a két leg-
jelentősebb változás, amelyet szeretnénk 
kiemelni, és sokakat érint, az a hajdúná-
nási szállásadók részére kifejlesztett HA-
VER (HAjdúnánási VEndégnyilvántartó 
Rendszer) szoftver és a Tourinform Iroda 
új honlapja.

A HAVER szoftver megkönnyíti a szál-
lásadók adminisztrációját, segít a piac-
építésben, valamint irodánk visszajelzései 
alapján segítséget nyújt a városban végbe-
menő folyamatok, tendenciák megisme-
réséhez.

Tájékoztatjuk azokat a szállásadókat, 
akik még nem csatlakoztak a rendszerhez, 
hogy az önkormányzat döntése alapján 
2016-ban is díjtalanul, változatlan felté-
telek mellett tehetik ezt meg!

A másik jelentős változás, hogy irodánk 
új honlapja elkészült és teljes egészében a 
város turisztikai kínálatának bemutatását 
hivatott ellátni. Minden, ami egy váro-
sunkba látogatni kívánó turistát érdekel-

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

során a résztvevők Hulladék TOTÓ ki-
töltésével adhatnak számot a megszer-
zett tudásukról.
 Február 22. (hétfő) 14.00: Filharmó-

niai előadás – a Debreceni Helyőrségi 
Zenekar gyermek-i� úsági koncertje.

 Az előadásra a megvásárolt bérletek ér-
vényesek, illetve jegyek válthatók 500 
Ft-os áron.

 Február 23. (kedd) 
17.00: a Miskolci Fo-
tóklub kiállítása a mű-
velődési központ galéri-
ájában. Megtekinthető: 
március 17-ig.

PinceKlub 
(Hajdúnánás, Bocskai 

utca 2., a volt középisko-
lai kollégium pincéje)
 Február 11. (csütör-
tök) 19.00: Borklub ren-
dezvénysorozat. A Nyír-
egyházi Borozó csapata 

szervezésében bemutatkozik a Zsirai 
Pincészet. Mádról, Villányból és Som-
lóról származó borokat kóstolhatnak az 
érdeklődők. Részvételi díj: 6000 Ft/fő
 Február 12. (péntek) 19.00: Valentin 

Napi ,,30up” retro party. Idézd fel a a 
80-as, 90-es évek hajdúnánási diszkó-
inak hangulatát djrubber segítségével! 
Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! Be-
lépődíj: 800 Ft/fő
 Február 18. (csütörtök) 18.00: Tea-

klub. a Darlington Teabolt szervezésé-
ben. 10 féle tea kóstolása és bemutatá-
sa. Részvételi díj: 1500 Ft/fő
 Február 24. (szerda) 18.00: Irodalmi 

teaház – hajdúnánási alkotók bemu-
tatkozása, „Skálázás” felolvasás kortárs 
magyar szépirodalmi művekből. Köz-
reműködnek: Szatmári Tony, a Bocskai 
AMI zeneművészeti tanszakának tanu-
lói és a Naná Színház tagjai). A belépés 
díjtalan!
 Február 26. (péntek) 19.00: Szat-

mári Tony: Dalversek. A XX. század 
legismertebb költőinek megzenésített 
versei. A belépés díjtalan!

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. felhívásai

 Nánás Hangja tehetségkutató ének-
verseny – nem csak nánásiaknak

 Jelentkezni lehet bármilyen könnyűze-
nei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) dal zenei alapra 
történő énekes előadásával. Minden elő-
adó a fenti kategóriába tartozó két dal 
eléneklésével vehet részt a versenyen. 
Zenei alapot (CD vagy hangszer) min-
denkinek magának kell biztosítania!

 A verseny időpontja: 2016. május 1. 
 A versenyt megelőzően előzsűrizésre 

kerül sor, melynek időpontjáról a je-
lentkezőket értesítjük!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Köztársaság 
tér, szabadtéri 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 elektro-
nikus formában. (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6., info@nanasvmk.hu) 
A jelentkezési lap kérhető a művelődési 
központban, vagy letölthető a www.na-
nasvmk.hu honlapról.

 Jelentkezési határidő: 2016. április 17.
 A verseny győztese 40 000 Ft díjazás-

ban részesül.
 Hajdúknak Szépsége, Hajdúk leg-

szebb asszonya
 A VI. Hajdúknak Szépsége Szépség-

versenyre várjuk mindazon lányok je-
lentkezését (16 és 25 év között), akik 
szeretnék megméretni magukat ezen a 
rendezvényen!
 Az I. Hajdúk legszebb asszonya cím 

elnyerésére várjuk azoknak a nőknek 
a jelentkezését, akik betöltötték a 25 
évüket és szeretnék megméretni magu-
kat a fenti cím elnyeréséért. 

 A helyezettek értékes jutalomban része-
sülnek.

 A verseny ideje: 2016. július 16.
 Jelentkezési határidő: 2016. július 6.
 Jelentkezni lehet a hajdúnánási Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központban 
személyesen vagy telefonon: 382-400, 
70/372-1494 számokon, illetve az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen. Je-
lentkezési lap és bővebb információ a 
művelődési központban kérhető.
 „Hajdúnánás 2016” fotópályázat:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont fotópályázatot hirdet Hajdúnánás 

város bemutatására az alábbi kategó-
riákban:
– I. A város (az épített környezet be-

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

lalkozások, rendezvények stb. bemu-
tatása)

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

 Pályázni kizárólag digitális képek-
kel lehet. Kérjük, a fotókat nagy fel-
bontásban készítsék el és a fotókon 
ne helyezzenek el feliratot! A fotók 
mindegyikének a 2016-os esztendőben 
kell készülnie Hajdúnánás közigazga-
tási határán belül. A képek beadásakor 
minden alkotó legyen szíves címmel 
ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2016. november 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotásokból decemberben a Város Nap-
ján kiállítást szervezünk. A beküldött 
fotókat megjelentetjük a facebookon, 
ahol közönségszavazáson vesznek részt. 
További információ a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhető.

Családi és céges rendezvényekre, 
csapatépítő tréningekre, baráti ösz-
szejövetelekre bérelhető a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft. által üzemel-

tetett Kendereskert és PinceKlub.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ:
KENDERESKERT: +36-70/372-1484-es 

telefonszámon 
és a palfi .julia@nanasholding.hu 

email címen. 
PINCEKLUB: +36-70/372-1495-ös 

telefonszámon, illetve 
a pinceklubhajdunanas@gmail.com 

e-mail címen.

A Tourinform Iroda felhívásaA Tourinform Iroda felhívásaA Tourinform Iroda felhívásaA Tourinform Iroda felhívásaA Tourinform Iroda felhívásaA Tourinform Iroda felhívása
het, amit városunk nyújtani tud számára, 
az ezen az oldalon megtalálható lesz. Lát-
nivalók, szállások, programok, vendéglá-
tóhelyek és egyéb szabadidős kikapcsoló-
dási lehetőségek.

Ezúton szeretnénk felhívni minden – a 
turizmusban érdekelt és turisztikailag re-
leváns tevékenységet folytató – szolgálta-
tót, hogy amennyiben szeretne felkerülni 
a honlapunkra, úgy vegye fel a kapcsola-
tot irodánkkal. A honlapunkon való meg-
jelenés ingyenes, mindössze egy szolgálta-
tásaikat bemutató leírásra, illetve néhány 
jó minőségű fényképre van szükségünk. 

Részletekért keressenek minket az aláb-
bi elérhetőségek valamelyikén:

Turista információ – Tourist information

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Tel.: 06-52/382-076
 06-30/375-6642
E-mail: hajdunanas@tourinform.hu
Web: http://nanastourinform.hu
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Három hónappal ezelőtt még az Önök 
segítségét kértük az első 1956-os kopjafa 
felkutatásához, s munkánkat siker koro-
názta, hiszen megkerült az elveszett mű-
tárgy, amely most a múzeum kiállítását 
gyarapítja. Ott áll párja oldalán, a máso-
dikként felállított kopjafa mellett.

De nézzük sorjában ennek a méltatlan 
sorsú műalkotásnak a történetét. Hosz-
szúra nyúlt előzmények után 1992 de-
cemberében végre közös nevezőre jutott a 
képviselő-testület abban, hogy az 1956-os 
forradalom helyi eseményeinek tiszteleté-
re emlékjelet állítson. Egy fából készült 
szimbólum készíttetésében állapodtak 
meg. Ennek elkészítésére az Erdőbényén 
élő Égerházy László fafaragót kérték fel. 
Az avatási ünnepséget a hajdútelepítés 
napjára, december 12-ére kívánták kitűz-
ni, ám végül 17-én valósult volna meg.

Csakhogy a főhajtás és a leleplezés nem 
következhetett el, mert az emberi van-
dalizmus ezt megakadályozta. Részlet a 

korabeli sajtó alapján a képviselő-testület 
határozatából: „Felháborodással értesültünk 
arról, hogy az 1992. december 17-én átadás-
ra váró – az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc tiszteletére emelt – kopjafát ismeret-
len tettes vagy tettesek megrongálták. …A 
testület a cselekményt, bármilyen indíték 
álljon is mögötte, mélységesen elítéli: a meg-
rongált emlékmű sorsáról később dönt, addig 
azt mementóként a felállítás helyén hagyja.”

Nos, ezt a brutalizmust fejszével kö-
vették el. Több mint 40 csapást mértek a 
felvésett évszámokra és az új, egyben tör-
ténelmi jogaiba visszaállított köztársasági 
címerre és az alkotás sok-sok pontjára. 

A tettes sajnos mindmáig rejtőzködik. 
A kopjafa helyett újat rendelt a város 
vezetése, melyet 1993. június 22-én, a 
köztársaság kikiáltásának emléknapján 
avattak fel. Ez is a régi helyére került, oda, 
ahol gránit talapzaton most a szabadság 
zászlóját hozó angyal szobor áll. 

A régi kopjafa pedig rejtekhelyére vo-
nult, a Városháza egyik melléképületének 
sötét padlására. Az elmúlt napokban vé-
letlenül bukkant elő, s most odaállhatott 
párja mellé a múzeum előcsarnokába.

Azt gondolom, van ebben 
a végkifejletben valamiféle 
isteni gondviselés. Meg-
mentődött az utókor számá-
ra egy olyan műtárgy, amely 
a fejszecsapások által magán 
viseli a rendszerváltás utáni 
évek zaklatott lelkivilágát az 
56-os forradalomról való sú-
lyos vélekedéssel. Hiszen ezt 
az alkotást, mint szimbólu-
mot nem csupán a faragó 
keze-lelke formálta, hanem 
az a felfokozott történelmi 
helyzet is, amelyben meg-
született ez az alkotás.

Akik a múzeumba térnek, 
rögtön az ajtón belépve egy-

más mellett láthatják e két kopjafát, mint 
fontos kortörténeti dokumentumokat.

Buczkó József

Békeidőben szokatlan katonai menetosz-
lop indult Hajdúdorogról Hajdúnánás 
felé január 30-án délután, élükön az egy-
kori magyar királyi honvédség egyenru-

háját viselő katonákkal. A Doni Hősök 
emléktúra résztvevői voltak ők, második 
világháborús katonai hagyományőrzők, 
katonaiskolások, hivatásos katonák.

Ezt a tisztelgést immáron 16. alkalom-
mal szervezte meg a Magyar Tartaléko-
sok Szövetsége a Magyar Honvédséggel 
karöltve, így emlékezve arra a több mint 
százezer magyar hősre, akik 73 évvel ez-
előtt, 1943 telén a Doni katasztrófában, 
majd a végtelen orosz hómezőkön, vagy 

éppen hadifogságban vesztették életüket. 
A megyénket érintő menet, több mint 80 
fővel, január 28-án indult Debrecenből, 
majd Hajdúhadház, Hajdúböszörmény, 
Hajdúdorog érintésével január 30-án dél-
után érkezett a túra végállomására, Haj-
dúnánásra.

A hős katona elődökre emlékező, a 
jelen és a jövő katonáit harangzúgással 
fogadta városunk, akik díszmenetben ér-
keztek a Hősi emlékmű elé. A katonai re-
gulának megfelelően Vargha Tamás, a Ma-
gyar Honvédség parlamenti államtitkára, 
honvé delmi miniszterhelyettes fogadta 
Lippai Péter ezredes, a Magyar Honvédség 
5. Bocskai István Lövészdandár parancs-
nokhelyettese jelentését. 

A Himnusz hangjai után Hajdúnánás 
városa nevében Csiszár Imre alpolgármes-

Ezzel a címmel tartottunk 4 he-
tes projektet a tedeji Hétszínvirág 
Óvodában. A téli szünet elmúltá-
val a legtöbb gyerek túl volt egy 
kisebb megfázáson, és jó néhá-
nyan a bárányhimlőn. Így aztán 
még nagyon friss volt az élmény, 
hogy milyen a betegség és az 
egészség. A 4 hét alatt beszéltünk 
a betegségekről, megismerked-
tünk a megelőzés lehetőségeivel. 
Foglalkoztunk a testrészeinkkel, 
az érzékszerveinkkel. Megismerkedtünk 
az orvos gyógyító munkájával, melyben 
Balogh Elemér doktor bácsinak, és Andi 
néninek köszönjük a segítséget. Abafalvi 
Zsuzsa doktor néni pedig elmagyarázta, 
hogy hogyan kell helyesen fogat mosni, 
és minden kisgyerek fogát ellenőrizte. 
Nagyon bátran viselkedett minden óvo-

A XVI. Doni Hősök Emléktúra résztvevői – körülbelül háromszázan – idén elő-
ször öt különböző útvonalon teljesítették a különböző menettávokat, egy időben. 
A Debrecen, Hajdúhadház, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás kö-
zötti szakaszt nyolcvanketten teljesítették. Köztük korabeli egyenruhákat viselő 
katonai hagyományőrzők, a Magyar Honvédség katonái és a debreceni Kratochvill 
Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulói.

Hősök nyomában: Hősök nyomában: Hősök nyomában: Hősök nyomában: Hősök nyomában: Hősök nyomában: 
Doni Hősök Emléktúra 2016Doni Hősök Emléktúra 2016Doni Hősök Emléktúra 2016Doni Hősök Emléktúra 2016Doni Hősök Emléktúra 2016Doni Hősök Emléktúra 2016

ter úr köszöntötte az emléktúra résztvevő-
it és megjelent vendégeket, aki egy szemé-
lyes emlékkel, egy a doni frontot megjárt 
családi fénykép felmutatásával kezdte kö-

szöntőjét. „A fotó Hajdúnáná-
son készült 1942 őszén, amely 
az anyai nagyanyámat, nagybá-
tyámat és nagynénémet ábrá-
zolja”. „Ez a kép végig ott van 
a háború hátralévő részében 
nagyapám szíve fölött, mindad-
dig, míg haza nem tért.”

A második 2. magyar hadse-
reg áldozatairól, nem szólhatott 
még csak megemlékezés sem 
évtizedeken át, és hosszú-hosz-
szú hallgatásra ítéltettek a szo-

cialista rendszer által azok is, akik élve 
hazatértek az orosz pokolból. Hazajöttek, 
mert itthon várták őket, s akiknek ezt sok 
évtizedeken át soha nem köszönte meg 
senki, sőt a társadalom peremén éltek hű-
séges és hősies szolgálatuk miatt.

Egy nemzetet ítélt hallgatásra a zsarnok 
diktatúra, fogalmazott emlékező beszédé-
ben Vargha Tamás miniszterhelyettes úr; 
„A toll berozsdásodik, a tinta beszárad, 
az elfojtott gondolat előbb-utóbb elhal – 

megírhatjuk-e, amit nem írtak 
meg kellő időben, hogy tanul-
sággá váljon, és minden időben 
erkölcsi alapként szolgáljon a 2. 
magyar hadsereg katonai, nem-
zeti, emberi hősiességének felül-
múlhatatlan megnyilvánulása”

Az ünnepi beszéd után mi-
niszterhelyettes úr kitüntetést 
adott át kimagasló szakmai 
munkájának elismeréseként 
Berkecz Gábornak, a Krato-
chvill Károly Honvéd Közép-
iskola és Kollégium igazgató-
jának, és Halmai Péternek, a 

Magyar Tartalékosok Szövetsége Hajdú-
Bihar megyei alelnökének. 

Az ünnepség zárásaként hagyományosan 
a Magyar Takarodó hangjai a koszorúzást 
követően tisztelegtek az elhunyt hősök em-
lékműve előtt. Aztán az emléktúra résztve-
vői elvonultak, zárt, fegyelmezett sorok-
ban, mi nézők, hallgatóság pedig őrizzük 
szívünkben, emlékezetünkben ezt a külö-
nös délutánt, és elgondolkodhatunk korok 
történésein, a kisemberek, a magyar baka 
sorsán, a 2. magyar hadsereg katonáinak 
nemzeti, emberi hősiességének példáján.

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, fele-
ség, gyerek. / Elszórt / Testünk nyomtalanul 
nyelte magába a föld. / Szívetek őrizzen: 
milliók eleven milliókat. / Áldozatunk nem 
a gaz jogcíme. Jóra parancs.” 

(Keresztury D.: Sírvers)

Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes ünnepi beszé-
dét mondja

Ilyen volt…                                                     …és ilyen lett

A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: 
Az első ’56-os kopjafaAz első ’56-os kopjafaAz első ’56-os kopjafaAz első ’56-os kopjafaAz első ’56-os kopjafaAz első ’56-os kopjafa

„Egészséges, mint a makk!”„Egészséges, mint a makk!”„Egészséges, mint a makk!”„Egészséges, mint a makk!”„Egészséges, mint a makk!”„Egészséges, mint a makk!”

dás, és azóta is nagy hangsúlyt fektetnek 
a fogmosásra. Köszönjük szépen a segítsé-
get. A projektet az Apák napjával zártuk, 
ahol többek között mozgásos játékokkal, 
sorversenyekkel igyekeztünk az egészséges 
életmódra felhívni a � gyelmet. 

Csiszárné Török Éva
óvodapedagógus
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Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

Seres ErikaSeres Erika

INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel. Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. Igény szerint szombat, vasárnapra is. 750 Ft

adag

Süldő Eladó! 
Hajdúnánás, 

Ifjúság utca 29.
Tel.: 382-525

Fodrászüzlet kiadó 
az Ady Endre krt. 41. sz. 

alatt.
Az üzlethelység más 

tevékenységre alkalmas! 
Tel.: 06-70/212-6860

„2016. január 25-én 
90. születésnapja 
alkalmából 
virágcsokorral, 
és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által 
megküldött emléklappal 
köszöntötte Nagy Pál 
Gábort Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város 
polgármestere.

Isten éltesse sokáig Pali bácsit erőben és 
egészségben családja körében!”

Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi 
köszöntőköszöntőköszöntőköszöntőköszöntőköszöntő

Várjuk régi és új 
vendégeink 

megrendeléseit! 

* Sütemények *
* Torták *
* Rétesek *

* Pogácsák *

Megnyitott Erzsike Süteményes Háza!

Megrendelhetők az alábbi telefonszámon. Tel.: 06-30/681-0390

Macska ivartalanítási akció 
február és március hónapban!

Bővebb információ:
http://www.nanasiallatorvos.hu/ 

oldalon, a 30/525-2995-ös 
telefonszámon, vagy személyesen 

az Irányi u. 23. alatti 
Állatorvosi rendelőben.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány idén 
is megnyitotta a kedvezményes üdülési 
pályázatokat több célcsoport számára.

A kiírt pályázatok február 4-től elér-
hetőek.

A pályázat benyújtására kizárólag onli-
ne formában van lehetőség.

Pályázni a www.erzsebetprogram.hu 
honlapon található regisztrációt követő-
en lehet.

A pályázatokhoz digitalizált formában 
csatolni kell a pályázati kiírásban megje-
lölt kötelező mellékleteket is.

A támogatási feltételek a pályázati 
keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 
2016. február 29. napjáig állnak fenn.

A pályázatok elbírálásánál előnyben ré-
szesül az a pályázó, aki a 2014, valamint 

a 2015-ös évben nem nyert támogatást 
az Alapítványtól.

Amennyiben Ön szeretne pályázni, de 
nem rendelkezik internet hozzáféréssel, 
vagy nem boldogul az elektronikus adat-
lap kitöltésével, valamint a pályázathoz 
szükséges mellékletek digitalizálásával és 
feltöltésével, forduljon bizalommal a Te-
leház munkatársaihoz.

A Teleház címe: Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 16. (Bocskai Filmszínház épülete).

Itt – az előző évekhez hasonlóan – hét-
köznapokon 9–20 óráig bővebb felvilágo-
sítást adnak a pályázattal kapcsolatban, 
illetve térítésmentesen segítenek annak 
elkészítésében.

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület

Erzsébet-program pályázatai: Erzsébet-program pályázatai: Erzsébet-program pályázatai: Erzsébet-program pályázatai: Erzsébet-program pályázatai: Erzsébet-program pályázatai: 
Térítésmentes segítségnyújtás a TeleházbanTérítésmentes segítségnyújtás a TeleházbanTérítésmentes segítségnyújtás a TeleházbanTérítésmentes segítségnyújtás a TeleházbanTérítésmentes segítségnyújtás a TeleházbanTérítésmentes segítségnyújtás a Teleházban

„A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének az UNRA-tól kapott egészségügyi autója 
országos vándor-szakorvosi körútra indult. A gyógyszerekkel, műszerekkel és gyer-
mektápszerekkel megrakott modern teherautó első állomása Hajdúnánás volt.”

© Forrás: Filmhíradók Online

 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB
 2016. február 11. (csütörtök) 17:00 

Valentin napi készülődés
 2016. február 18. (csütörtök) 17:00 

Filc poháralátétek
 2016. február 25. (csütörtök) 17:00 

Vászontáska díszítés
 Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb in-

formáció: Deme Mariann 06-52/381-
620; 06-20/919-0838

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 2016. február 12. (péntek) 16:30 Szí-

vecskés üzenő
 2016. február 19. (péntek) 16:30 Űrlé-

nyes faldekoráció
 2016. február 26. (péntek) 16:30 Má-

tyás-napi hal
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

 A kézműves foglalkozásokra SZER-
DÁIG várjuk a jelentkezéseket!

 Jelentkezés és bővebb információ: Deme 
Mariann és Zsuga Anett 06-52/381-
620; 06-20/919-0838

 NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. február 15. (hétfő) 14:00 
 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB
 2016. február 22. (hétfő) 14:00
 FILMKLUB

2016. február 22. (hétfő) 17:00 Whiplash
 Újra Filmklub az Ifi házban! Várunk sze-

retettel minden érdeklődőt, a program 
ingyenes.

 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN
 Hétköznapokon 14:00 és 20:00 között 

lehetőség nyílik darts, biliárd, pingpong 
és társasjátékok használatára az Ifi -
házban. 

 A játékok használata ingyenes, de elő-
zetes bejelentkezéshez kötött.

 INTERNET TANFOLYAM
 Az Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 

ingyenes internet- tanfolyamot indít 
nyugdíjasok számára, kezdő szinten.

 Helyszín: Ifi ház (Bocskai Filmszínház)
 Kezdés: I csoport: 2016. február 22. 

(hétfő)
 II. csoport: 2016. március 7. (hétfő)
 Időtartam: 20 óra
 A korlátozott férőhely miatt (egy-egy 

csoport 5 főből áll) kizárólag nyugdí-
jasok jelentkezését tudjuk fogadni!

 Érdeklődni és jelentkezni személyesen 
az Ifi házban, valamint az 52/381-620-
as, vagy a 06-20/919-0838-as tele-
fonszámokon lehet Tóth Aliznál feb-
ruár 15-től, 9.00–16.00 óra között.

 CSERE-BERE BÖRZE
 Az Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 

újrahasznosítási délutánokat szervez 
kicsiknek és nagyoknak a „nulla hulla-
dék” jegyében.

 2016. február 12-én, 2016. március 
4-én és 2016. március 25-én 14.00–
19.00-ig várjuk az érdeklődőket. Ezen 
délutánok kreatív ötleteket nyújtanak 
az otthoni szemeteink újrahasznosí-
tására, gyermekeink kézügyességé-
nek és gondolkodásának fejlesztésére, 
valamint megunt vagy kihasználatlan 
tárgyaink elcserélésére, hiszen, ami 
nekünk kacat, az másnak érték lehet. 
Részletes információ hétköznapokon 
9–20 óra között személyesen a Te-
leházban, a 06-52/381-620-as vala-
mint a 06-20/919-0838-as telefon-
számon, illetve az info@okmasok.hu 
e-mail címen kérhető.

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület

Hetven éves hír: Így érkezett ’46-ban Hajdúnánásra Hetven éves hír: Így érkezett ’46-ban Hajdúnánásra Hetven éves hír: Így érkezett ’46-ban Hajdúnánásra Hetven éves hír: Így érkezett ’46-ban Hajdúnánásra Hetven éves hír: Így érkezett ’46-ban Hajdúnánásra Hetven éves hír: Így érkezett ’46-ban Hajdúnánásra 
az egészségügyi autóaz egészségügyi autóaz egészségügyi autóaz egészségügyi autóaz egészségügyi autóaz egészségügyi autó

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

Dr. Adorján Nándor



7Hajdúnánási Újság2016. február 11.

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Korona Patika

Dipankrin forte 50x 2374 Ft 1885 Ft
Prospan szirup 1787 Ft 1475 Ft
Otrivin menthol orrspray felnőtteknek 1839 Ft 1530 Ft

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

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

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

kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

Dorogi út 2. 1. emelet 2.

Az akció február 29-ig tart.
Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Keressen minket facebook-on is! Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.hu

Zavarja Önt szemüvege párásodása?

A megoldás:
OPTIFOG LENCSÉK!

ÚJ TECHNOLÓGIA A PÁRÁSODÁS ELLEN

MOST 20% KEDVEZMÉNNYEL!

Kiss Imre és neje 
Kiss Imréné 
január 30-án 
ünnepelték a 60-ik 
házassági 
évfordulójukat. 

Isten Éltesse őket!
Köszöntik: 

Gyermekeik, unokáik, a családjaik és dédunokáik

Tóth Imre és neje 
Boda Margit 
január 16-án 
ünnepelték 
családjuk körében 
a 60-ik házassági 
évfordulójukat. 

Isten Éltesse őket!

Házassági Házassági Házassági Házassági Házassági Házassági 
évfordulóévfordulóévfordulóévfordulóévfordulóévforduló

Házassági Házassági Házassági Házassági Házassági Házassági 
évfordulóévfordulóévfordulóévfordulóévfordulóévforduló
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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. 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

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
Mélyrepülésben a fér�  kézilabda csapat, 
az őszi szezont a tízedik helyen zárta a 
csapat ennek okát próbáljuk kideríteni az 
edzővel, Hadas Sándorral, akit arra kér-
tem, értékelje röviden az őszi szezont.
 Igazság szerint a 2015–2016-os baj-

nokság őszi félévében rengeteg problé-
mával küszködtünk. Bár teljesítményünk 
az első fordulókban reális volt, hiszen 
bravúrt értünk el Kazincbarcikán, meg-
vertük a Bőcsöt, itthon pontot szereztünk 
a Mezőkövesd ellen. Igaz, hogy kikap-
tunk a bajnok esélyes Tiszavasváritól, de 
ez egyáltalán nem kedvetlenített el ben-
nünket. De aztán olyan nagyfokú sérülési 
hullám, illetőleg tanulási és munkahelyi 
elfoglaltságok miatt visszalépő játékosok 
jelentkeztek a csapatnál, akiket nem tud-
tunk pótolni.
 Mik a változások a csapatnál, lesznek-

e új játékosok?
 Anyagiakban nem állunk olyan jól, 

hogy játékosokat igazoljunk, ezért próbá-
lunk az utánpótlásból meríteni a junior 
csapat idősebb játékosait próbáljuk beépí-
teni a csapatba. Az ősz folyamán a tavalyi 
bronzérmes csapatból tizenkét játékos 
nem áll a rendelkezésünkre. Ez azt jelenti, 
másfél csapatnyi játékos pótolni nagyon 
nehéz. Nagyon nehéz dolgunk lesz az 
elkövetkezendő időkben is a bajnokság 
második részében, hiszen ez a mélyre-

pülés tovább tart; Bata Róbert kiment 
külföldre, Ötvös Ádám, továbbtanulása 
miatt nem áll rendelkezésünkre, Takács 
Gábor pedig még mindig nem épült fel 
sérüléseiből. Így aztán nagy teher nehe-
zedik az olyan idősebb játékosokra, mint 
Bancsók Károly, Madai Tamás, Hadadi 
László valamint Csuzda Máté, akik még 
rendelkezésére állnak, a többiek pedig 
még � atalok. További gond, hogy Kele-
men Zsoltinak eltört az ujja, gipszben 
van. Tehát nagyon � atal játékos állomány-
nyal próbáljuk indítani a tavaszi szezont. 
Megpróbáltam megkeresni a Nyíregyházi 
NB I/B-és csapatot, hogy onnan esetleg 
milyen � atal tehetséges junior játékosok-
kal tudnának bennünket kisegíteni, de az 
még nem forrt ki teljesen, hogy kik lesz-
nek azok. Bár szükségünk lesz rá, hiszen a 
felnőtt mérkőzések lesznek hamarabb és 
mivel nagyon sok junior játékos van a fel-
nőtt keretbe ezért ezeknek a játékosoknak 
két mérkőzést kellene játszani egy napon, 
és nem biztos, hogy � zikálisan és szellemi-
leg mindenki kibírná ezt a terhelést.
 Hogyan készült a csapat a tavaszi sze-

zonra?
 Január 3.-án kezdtük el a felkészü-

lést a február 20-ai rajtra. Az edzéseken 
való részvétel függött attól, hogy ki mi-
kor volt szolgálatba, vagy az egyetemen 
milyen vizsgák voltak. Megpróbáltunk 

A szikszói V-33 Galamb és Kisállattenyész-
tők Egyesülete kiállítást rendezett 2016. 
január 9–10 között a város sportcsarnoká-
ban. A hajdúnánási galambászok, a V-150 
Hajdúnánási Galamb és Kisállattenyésztő 

Egyesület tagjai, természetesen ki sem 
hagyhatták volna e nívós rendezvényt, s 
ha már ott voltak, a számos kitüntető díj 
mellett elhozták a város vándorserlegét is, 
a Szikszó Kupát. Kovács Miklóst az egye-
sület elnökét kértük meg, hogy meséljen a 
versenyről, az élményekről.
 Egyesületünkből kilencen vettünk 

részt ezen a kiállításon, galambokkal és 
díszbarom� kkal. Megérkezésünk után kap-
tuk a hírt, hogy egyesületenként lehetőség 
van nevezni 30 egyedes csapatversenyre 
(vegyesen barom� k és galambok) Szlová-
kiából, (Kassáról), Nagyidáról, Ózdról, 
Nyíregyházáról, illetve versenyen kívül 
a helyiek neveztek, s mi megelégedtünk 
volna azzal is, ha csak felkerülünk a do-

Tovább folytatják a magukat TIGÁZ 
szakembereiként feltüntető csalók a fo-
gyasztók átverését, ezúttal Borsod-Aba-
új-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Hajdú-Bihar megyékben. A trükközők 
arra igyekeznek rávenni a gyanútlan fo-
gyasztókat, hogy cseréltessék ki gázberen-
dezéseik csöveit, csatlakozóvezetékeket és 
egyéb tartozékokat – mondván azok nem 
felelnek meg az EU szabványoknak –, 
vagy vásároljanak CO riasztó készüléke-
ket. A csalók a beígért fejlesztésért előle-
get kérnek, és a valós piaci árakhoz képest 
lényegesen drágábban kínálnak csereal-
katrészeket, vagy nem megfelelő minősé-
gű eszközöket, pl. CO-riasztót.

A csalók megjelenéséről a TIGÁZ tájé-
koztatta a rendőrséget, miután magukat 
a Társaság megbízottjainak álcázó isme-
retlen személyek a TIGÁZ szolgáltatási 
területén több településen is megpróbál-
ták megtéveszteni az ügyfeleket. A csalók 
jellemzően idős, tájékozatlan vagy cselek-
vőképességükben korlátozott embereket 
szemelnek ki. Ugyan a lakosság már ébe-
rebb a trükkös átverésekkel szemben, még 
mindig nem árt az oda� gyelés, a jövőben 
is fordulhatnak elő hasonló átverések.

A Tigáz Zrt. és a TIGÁZ-DSO Kft. arra 
kéri ügyfeleit, hogy csak olyan személyek-
nek nyissanak ajtót, és engedjék eljárni, 
akiknek személyazonosságáról, valamint 
szándékairól meggyőződtek. Felhívjuk 
fogyasztóink � gyelmét, hogy a TIGÁZ 
nem foglalkozik CO-riasztó berendezé-
sek értékesítésével, nem végez karban-
tartási munkát a fogyasztó tulajdonában 
lévő vezetékrendszeren, vagy berendezé-
seken. Ismételten felhívjuk ügyfeleinek 
� gyelmét, hogy a Társaság munkatársai, 
valamint megbízott külső vállalkozói 
semmilyen körülmények között nem jo-
gosultak készpénz átvételére és átadására. 
A Társaság a be- és ki� zetéseket kizárólag 
folyószámláról történő utalással vagy pos-
tai úton kiküldött (a Tigáz Zrt. nevével és 
azonosítójával ellátott) csekken bonyolítja 
le. A TIGÁZ munkatársai fényképes iga-
zolvánnyal, megbízott vállalkozói pedig 
a TIGÁZ által kiállított megbízólevéllel 
igazolják kilétüket. Amennyiben vissza-
éléseket tapasztalnak, kérjük, forduljanak 
a területileg illetékes rendőri szervekhez, 
valamint jelezzék ügyfélszolgálatunkon a 
következő telefonszámon: 06 (40) 333-338.

TIGÁZ Zrt. 

Férfi  kézilabda NB II Észak-kelet 2015–2016 
tavaszi bajnoki szezon fordulói

12. február 20. (sz) 16:00 (18:00) óra. Hajdúnánás KSE–Tiszavasvári SE 
13. február 27. (sz) 17:00 (19:00) óra. Bőcs KSC–Hajdúnánás KSE
14. március 5. (sz) 20:00 (18:00) óra. Hajdúnánás KSE–Kazincbarcika  
15. március 13. (v) 18:00 óra. Mezőkövesdi KC–Hajdúnánás KSE
16. március 18. (p) 17:00 (19:00) óra. Hajdúnánás KSE–Fehérgyarmati VSE
17. április 3. (v) 14:00 (12:00) óra. Balmazújvárosi KK–Hajdúnánás KSE 
18. április 15. (p) 19:00 (17:00) óra. Hajdúnánás KSE–Rádió M Miskolc 
19. április 23. (sz) 16:00 (18:00) óra. Kisvárdai KC–Hajdúnánás KSE
20. április 30. (sz) 16:00 (18:00) óra. Hajdúnánás KSE–DEAC
21. május 7. (sz) 18:00 (16:00) óra. Hajdúböszörmény–Hajdúnánás KSE
22. május 15. (v) 12:00 (14:00) óra. Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE

Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időponját tüntettük fel
A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.

Újra megjelentek a „gázos” csalókÚjra megjelentek a „gázos” csalókÚjra megjelentek a „gázos” csalók

tisztességesen felkészülni, mert szeretnénk 
előrébb végezni a tabellán. A felkészülést 
segítették a különböző tornák és edző 
meccsek.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?

 Szeretnénk bennmaradni az NB II-
ben, de ez is nagyon nehéz cél. Megpróbá-
lunk ennek érdekében mindent megtenni.
 Ehhez kívánok sok sikert, köszönöm a 

riportot.
-kábé-

Nánási galambászoké a Szikszó Kupa Nánási galambászoké a Szikszó Kupa Nánási galambászoké a Szikszó Kupa Nánási galambászoké a Szikszó Kupa Nánási galambászoké a Szikszó Kupa Nánási galambászoké a Szikszó Kupa 
bogóra. Akkurátusan válogattuk ki a 30 
aspiráns madarat s jókedvűen utaztunk 
haza „sorsukra” hagyva őket. Pénteken 
már kaptunk egy telefont, hogy nagy esé-
lyünk van az első háromba kerülni, s va-

sárnap mikor visszamen-
tünk a kedvencekért, a 
katalógust lapozva (ilyen-
kor kiadnak a versenyről 
egy hivatalos eredmény-
katalógust) meglepődve 
tapasztaltuk, hogy elsők 
lettünk. Aminek még 
jobban örültünk, hogy 
20 ponttal előztük meg 
a második helyezet Nyír-
egyházát s 22 ponttal a 
bronzérmeseket. Azt tud-
ni kell, hogy száz pont a 
maximálisan adható egy 
galambra, de ahogy mon-
dani szoktuk ilyen nincs. 
Ettől függetlenül nekünk 

egy kisállatunk sem teljesí-
tett 93 pont alatt. Mind a kilencen részt 
vettünk a versenyen, – egyéniben is –, s 
ebből nyolcan 96 pontos galambbal hoz-
tunk el különdíjat. A szikszói egyesület el-
nöke az eredményhirdetés után csendesen 
a fülembe súgta: 
 Hogyan tudtátok ilyen jól kiválogat-

ni a galambokat?
Nos, erre a válasz a takarmányozás, a 

higiénia, a megfelelő körülmények közöt-
ti tartás, a faj illetve fajtaválasztás, s annak 
tökéletes, precíz ismerete. Mindenesetre 
óriási sikernek tartjuk ezt az eredményt, 
melyre büszke lehet úgy az egyesület, s re-
mélem városunk Hajdúnánás is.

Kócsi Imre

A győztes csapat – fotó: facebook.hu


