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zületésnapi ünnepséggel egybekö-
tött taggyűlésre érkeztek a Hajdú-
nánási Ezüstkor Nyugdíjas Egye sület 

tagjai június 15-én a művelődési központ 
színháztermébe. A Himnusz hangjai után 
mintegy hitvallásként hangzott fel Veres 
Péter: Ha nem lehettél szálfa című verse 
Sebestyén Miklós tolmácsolásában.

Az ünnepség résztvevőit Timári Balázs, 
az egyesület elnöke köszöntötte, aki a 
Nyugdíjas dal szavaival kezdte mondan-
dóját: „Nyugdíjas klub hová összejárunk, 
benne mindig otthonra találunk.” Mint 
mondta az egyesület 30. évfordulója iga-
zolja, hogy ezek nem üres szavak. Tartal-
mas gondolatok, melyek ott válnak való-
ra, ahol egy közösséget valamennyi tagja 
otthonának tekinti. Számtalan tehetség 
bontakozhatott ki az elmúlt évtizedek 
során, akik 60 éven túl kezdtek vers-
mondást tanulni, a néptánc technikáját, 
a kottaolvasást elsajátítani, vagy verset és 
prózát írni. Az egyesület tagsága, mind-
annyian hozzáadtak valamit a 30 év alatt 
elért eredményekhez. „Van mivel dicse-
kedni: büszkék vagyunk a megrendezett, 
kiállításon látható oklevelekre, serlegekre 
és kupákra. Mindezek mellett ott láthatók 
lesznek kétkezi eredményeink is.”

Elnök úr ezután köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik az egyesület munkáját 
hatékonyan támogatják. Kiemelte azt a 
kapcsolatrendszert, amelyet az évek mú-
lásával sikerült kiépíteni. A köszöntő gon-
dolatok után Szólláth Tibor polgármester 
úr Polgármesteri Elismerő Oklevelet ado-
mányozott Sebestyén Miklósnak és Tí-
mári Balázsnak, az egyesületben kifejtett 
magas színvonalú szakmai munkásságuk 
elismeréseként. Molnár Ferencné a Haj-
dú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas 
Szervezetei Szövetségének elnöke a szer-
vezet emlékplakettjét adományozta Szól-
láth Tibor polgármester úrnak a nyugdí-
jas szervezetek támogatásáért.

A rendezvény következő részében a je-
lenlévők videovetítést tekinthettek meg a 
30 év történéseiről. A vetítés után a klub 
munkáját segítő szép számú tag vehette 
át a megérdemelt oklevelet, elismerést, 
ajándékot. Az évforduló tiszteletére került 
kiadásra a „Naplemente szépsége” című 
kiadvány. Ebből álljon most itt néhány 
idézet: Sebestyén Miklós: „Vagyunk. Ez 
a legfőbb lényegünk. Nem fogytunk el, 
mint a gyertyaszál… Ápoljuk elődeink 
hagyományait és újakat teremtünk.” Szi-
lágyi Erzsébet: „Az évek folyamán ebben 

Jó harminc évvel ezelőtt, 1986 március 16-án 16 fővel alakult meg a Hajdúnánási Nyug-
díjas Klub. Alapvető céljuk volt, hogy a munkahelyen, közösségben töltött évtizedek 
után a nyugdíjas években oldják a magányt. Építsenek egy közösséget, ahol értelmesen, 
hasznosan és nem utolsósorban kellemesen tölthetik el szabadidejüket. A 30. születésna-
pi ünnepségre június 15-én ünnepelte meg a több mint 100 fős tagság.
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Befektetőbarát település lett HajdúnánásBefektetőbarát település lett HajdúnánásBefektetőbarát település lett Hajdúnánás

Szabó László, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium (KKM) államtitkára 
kiemelte: 2015 a külgazdasági rekordok 
éve is volt, Magyarország egyre vonzóbb 
befektetési helyszín a befektetőknek, és 
2016 is jó esztendőnek mutatkozik az 
eddigi befektetési adatok alapján. Ésik 
Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
(HIPA) elnöke hangsúlyozta, növekszik 
a vidéki befektetési projektek aránya, a 
befektetők egyre gyakrabban fedezik fel a 
Budapesten kívüli lehetőségeket is.

Szabó László szólt arról, hogy befekte-
tési szempontból Magyarország különle-
ges helyzetben van, a tőke egyre inkább 
Kelet-Európa felé jön, a befektetőkért 

való verseny egyre élesebb, és már nem-
csak a költséget, hanem a minőséget is 
� gyelik a beruházók a helyszín kiválasz-
tásakor.

A HIPA tájékoztatása szerint a térítés-
mentesen biztosított Befektetőbarát Te-
lepülés Program 2015 őszén megtartott 
képzésein a települések képviselői többek 
között elsajátíthatták az alapvető befek-
tetés-ösztönzési ismereteket, képet kap-
tak a befektetői látogatások menetéről, 
megismerkedtek a leggyakoribb befekte-
tői kérésekkel, elvárásokkal. A képzések 
összeállításánál az ügynökség hangsúlyt 
fektetett a gyakorlati tapasztalatok átadá-
sára, mely pontosabb képet tud festeni a 

Lezárult a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Befektetőbarát Település Prog-
ramja, a zárórendezvényen 34 település vette át a képzés sikeres teljesítését elisme-
rő oklevelet június 16-án Budapesten.

befektetők igényeiről és a velük való tár-
gyalások hatékonyabb lebonyolításáról. A 
képzés lezárultával a résztvevő települések 
befektetői előadásból és stratégiából álló 
pályázati anyagon mutathatták meg a fel-
készültségüket.

Hajdúnánás, olyan nagy 
városok mellett, mint pél-
dául Debrecen, Kaposvár, 
Pécs, Szolnok, Miskolc stb. 
megkapta a Befektetőbarát 
település címet. MTI

a nyugodt, derűs tevékenységben renge-
teg kulturális értéket teremtettek tele-
pülésünknek, sőt elismertté tették Haj-
dúnánás nevét a város határán kívül is.” 
Szólláth Tibor: „Nekünk az idősek meg-
becsülését, a velük való törődést fontos 
feladatunknak, kötelezettségünknek kell 
tekinteni. Nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy a mi jelenünkben elődeink élete, 
munkája, fáradtsága van benne.” Molnár 
Ferencné: „…az eredményes munka felté-
tele az, hogy a klubvezető mellett a pol-
gármester, az önkormányzati képviselők, 
a művelődési ház igazgatója és természe-
tesen a klubtagok is szívügyüknek tekint-
sék az idős korosztály hagyományápoló 

tevékenységét.” Az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület ünnepi programjának kedves 
és megható része volt annak a kiállításnak 
a megnyitása, amely a tagok munkáiból, 
illetve gyűjtéseiből állt össze. Mint Szól-
láth Zoltán megnyitójában is hivatkozott 
rá, ezekben a tárgyakban benne van egy 
ember élete, a kor lenyomata, amelyben 
éltek, élnek. 

A szinte megelevenedő krónika lapjai 
nemcsak az egyesület tagjainak hobbijá-
ról, alkotó tevékenységről szólnak, hanem 
arról a közösségről is, amely az élet alko-
nyi éveiben is értelmet, célokat tud adni 
tagjainak

Gut István
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Polgár-
mesteri Kabinet vezető álláshelyének 
betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony

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

nás, Köztársaság tér 1.
 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-

kenységi körök:
1. A Hajdúnánási Közös Önkormány-

zati Hivatal Polgármesteri Kabinet 
vezetői feladatainak ellátása. 

2. A polgármester feladatellátását segítő 
szervezési tevékenységek ellátásának 
irányítása. 

3. Hajdúnánás város külső és belső 
kapcsolatainak építése (önkormány-
zati intézmények és gazdasági társa-
ságok vezetői, városi intézmények, 
civil szervezetek, kormányzati intéz-
mények, testvérvárosok stb.).

4. Az önkormányzati hivatal külső 
kommunikációjának irányítása, fel-
ügyelete.

5. Kapcsolattartás a képviselő testü-
lettel, felkészülés képviselő testületi 
ülésekre.

6. Szoros együttműködés az önkormány-
zati hivatal szervezeti egységeivel.

 Az irányítása alá tartozó személyek 
száma: 3 fő.

 Jogállás, illetmény és juttatások: 
 A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.), Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
köztisztviselői jogviszonyáról szóló 
20/2016. (IV. 29.) Önkormányzati 
Rendelete, valamint a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Szerve-
zeti és Működési Szabályzata rendelke-
zései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság, cselekvőké-

pesség, büntetlen előélet, főiskolai vagy 
egyetemi végzettség, (közigazgatási, jogi 
végzettség előny), vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, felhasználói 
szintű számítógépes ismeret.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
kommunikációs szintű idegen nyelvis-
meret, szakmai gyakorlat, vezetői gya-
korlat.

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
1. A pályázó részletes szakmai ön-

életrajza a közszolgálati tisztvise-
lők személyi irataira, a 
közigazgatási szerveknél 
foglalkoztatott munkavál-
lalók személyi irataira és a 
munkaügyi nyilvántartásra, 
a közszolgálati alapnyi l-
vántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 
tartalékállományra vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) 
Korm. rend. 1. számú melléklete sze-
rinti formában és tartalommal.

2. Motivációs levél.
3. Három hónapnál nem régebbi ere-

deti erkölcsi bizonyítvány, amely tar-
talmazza azt is, hogy a pályázó fog-
lalkozástól eltiltás hatálya alatt nem 
áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, 
hogy a pályázó a pályázata benyújtá-
sáig az erkölcsi bizonyítványt kérel-
mezte). 

4. A pályázati feltételként előírt felső-
fokú iskolai végzettséget, szakvizsgát 
tanúsító okirat másolata. 

5. A pályázó által a pályázatban hivat-
kozott szakmai, vezetői gyakorlat 
hitelt érdemlő igazolása. 

6. A pályázó arra vonatkozó nyilatko-
zatai, hogy: nem áll cselekvőképes-
ségében teljesen vagy részlegesen 
korlátozott gondnokság alatt, ki-
nevezése esetén alkalmazási tilalom 
vagy munkaköri összeférhetetlenség 
a Kttv. 84–85. és 87. §-ai alapján vele 
szemben nem áll fenn; illetőleg nem 
áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés 
hatálya alatt, amely miatt közigaz-
gatási szervnél nem alkalmazható, az 
egyes vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettséget vállalja, hozzájárul a 
pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. augusztus 1.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. augusztus 31.

 A munkakör betölthetőségének leg-
korábbi időpontja: 2016. szept. 1.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt az 52/381-411/104 mellék tele-
fonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
1. postai úton, a pályázatnak a Haj-

dúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal címére történő megküldésé-
vel (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.), vagy személyesen történő el-
juttatásával,

2. vagy elektronikusan a kabinet.allas.
hajdunanas@gmail.com e-mail címre.

 Kérjük a borítékon vagy az e-mail tár-
gyában feltüntetni a munkakör megne-
vezését: „Polgármesteri Kabinet vezető”.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:
1. A kinevezést megelőzően egy írásbe-

li szakmai feladat benyújtására és a 
pályázó személyes meghallgatására 
kerül sor.

2. A pályázati határidő leteltét követő-
en – az erkölcsi bizonyítvány kivéte-
lével – hiánypótlásra nincs lehetőség.

3. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány 
eredeti példányát legkésőbb a szemé-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal szociá-
lis ügyintézői álláshelyének betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtarta-

ma: 2016. augusztus 15-től kezdődő ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
 A munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök:
 Az önkormányzati bérlakások analitikus 

nyilvántartásával, lakbérszámlázással, 
lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos 
ügyintézés; a települési támogatásokkal, 
krízis segéllyel, köztemetéssel, a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázatra érkezett 
pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés-
ben való részvétel.

 Jogállás, illetmény és juttatások: 
 A jogállásra, az illetmény megállapításá-

ra és a juttatásokra a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény (Kttv.) rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– Felsőoktatásban szerzett közszolgála-

ti, gazdaságtudományi, társadalomtu-
dományi, jogi, bölcsészettudományi, 
orvos és egészségtudományi, hittu-
dományi, pedagógus szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és szociális szakmacsoportba 
tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, 
vagy gyermekvédelmi, vagy szociális 
területen szerzett gyakorlat; vagy 

– középiskolai végzettség és szociális 
szakmacsoportba tartozó szakképesí-
tés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvé-
delmi, vagy szociális területen szer-
zett gyakorlat, 

– számítógépes felhasználói ismeret 
(Word-, Excel-, internet-használat),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.

 Az elbírálás szempontjából előnyt je-
lent a közigazgatásban szerzett szakmai 
tapasztalat.

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány,

– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata,

– fényképpel ellátott szakmai önélet-
rajz a Kttv. 5. mellékletében foglalt 
adattartalommal.

 A munkakör betölthetőségének leg-
korábbi időpontja: 2016. aug. 15. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. július 22. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan in-
formációt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 
52/381-411/104 mellék telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).

 Kérjük a borítékon feltüntetni az adat-
bázisban szereplő azonosító számot 
10681-1/2016., valamint a munkakör 
megnevezését: szociális ügyintéző.

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

 A pályázókat Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője és Polgármestere 
együtt hallgatja meg. 

 Ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével 
– az ügyintéző kinevezése.

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. augusztus 12.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2016. június 23.
 Hajdúnánási Újság – 2016. július 7.
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: – 2016. június 27.
 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF)

 A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző

lyes meghallgatáskor be kell nyújtani.
4. A döntésről a pályázók írásban érte-

sítést kapnak.
5. A Polgármesteri Kabinet vezető ki-

nevezése a jegyző döntése alapján a 
polgármester egyetértésével történik.

6. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hó-
nap próbaidőt köt ki.

7. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy 
a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.

 A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2016. június 29.
 Hajdúnánási Újság – 2016. július 7.
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2016. július 4.
 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF).

 A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző
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Mónus József újabb világrekordot lőtt Mónus József újabb világrekordot lőtt Mónus József újabb világrekordot lőtt 
Olaszországban 40 fontos íjávalOlaszországban 40 fontos íjávalOlaszországban 40 fontos íjával

A városi pedagógusnap méltósága, ahol 
minden jelen lévő örömére a pálya nagy 
„ikonjai” közül, mindenki nagy örömé-
re, méltán ismerték el munkásságukat, 
hosszú évek munkáját. Ilyen előzmények 
után a helyi oktatási intézmények nyug-
díjasait köszönthette Csillikné Szólláth 
Júlia, a „Csillagszóró” program vezetője. 
Bevezetőjében elmondta, hogy ezzel a ren-
dezvénnyel szeretnének hagyományt te-
remteni. Visszaemlékezett, hogy gyermek, 
i� úkori éveiben milyen sokat jelentett 
számára a pedagógusok. Nagy örömmel 
vette, amikor őt is erre a pályára hívták, 
irányították. Végtére is a sors úgy hozta, 
hogy közöttük dolgozhatott tovább. Be-
vezető gondolatai után a megjelenteknek 

2016. június 16-án a Kendereskertbe szólt a meghívó, amely így fogalmazott: 
„A Csillagszóró programunk keretében a városi pedagógusnapi rendezvényen túl, 
szeretnénk külön kedveskedni egy szép programmal minden volt munkatársunk-
nak, áldozatos munkájukat megköszönve.”

Nyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntéseNyugdíjas pedagógusok köszöntése

adta át a szót. Mindenki, szóhoz jutva, 
emlékezett pályára kerüléséről, a mun-
kában eltöltött évtizedekről, sikerekről, 
jelen aktivitásukról és családi helyzetük-
ről, gondjaikról és örömeikről. Megható, 
hogy mindenki említést tett arról, hogy 
ők is olyan pedagógusoktól kapták a pél-
dát, akik őket is erre a szép, de egyáltalán 
nem könnyű pályára vezették.

„Nekünk is voltak mintáink, s mi mind 
magunk is minták, modellek vagyunk 
környezetünknek. Mit adunk mi egymás-
nak? A tudást, amit már megszereztünk, 
egymás iránti érdeklődést, megértést. 
Megosztjuk örömünket, lelkesedésünket, 
amely átragad, átadjuk jókedvünket, tu-
lajdonságainkat, miközben mi is kapni 

A Bologna melletti Via Olmoban került 
sor június első hétvégéjén Olaszország 
nyílt nevezésű íjász-távlövő bajnoksá-
gára.

Mónus József megismételve tavalyi 
sikereit ezúttal is bajnoki címeket szer-
zett saját készítésű íjaival és vesszőivel, az 
50 fontos kategóriában új csúccsal, a 70 
fontos kategóriákban pedig jelentős fö-

tudunk. Mindenre a szeretet tesz képessé 
bennünket.”

A visszatekintő gondolatok után Szól-
láth Tibor polgármester úr köszöntötte a 
megjelenteket. „Amit érdemes csinálni, azt 
érdemes jól csinálni. Bizton állítom, hogy 
a nyugdíjasok mindegyike – ki-ki a maga 
területén – nyújtott annyit és olyat, ami-
vel e hitük beteljesedett. Mármint abban, 
hogy képesek voltak valami olyasmit nyúj-
tani, amit a világ nélküle nem kapna meg.”

Ezt követően emléklapot és ajándék 
tárgyakat adott át a megjelenteknek. Töb-
ben betegség miatt maradtak távol, akik-
nek az oklevelét és a közösség jó kívánsá-
gait kollégák vitték el.

Jó hangulatban elköltött ebéddel, 
egymást megbecsülve zárult az ünnepi 
rendezvény. Mindenki csak a köszönet 
hangján emlékezhet e hagyományteremtő 
alkalomra.

Gut István

lénnyel, a modern-ázsiai 
stílus szabályai szerint – 
tájékoztatott Posta Pál, 
a Hagyományos Íjászok 
Világszövetségének al-
elnöke. A korlátozás nél-
küli összevetésben 575 
méteres eredményével a 
verseny legnagyobb lövése 
is a hajdúnánási íjász ne-
véhez fűződik.

Mónus József a ver-
senyt követően elmondta: 

„Annyira boldog voltam ettől a 414 méteres 
lövéstől, mert szeretek újra és újra a már-
már lehetetlen távolságtól is messzebb lőni. 
Azt pedig, hogy egy 40 fontos íjjal lőttem 
most 414 métert, az új célok felé hajt to-
vább. AZ 575 méteres lövésem pedig még 
az olasz íjászoknak is bizsergető érzést je-
lentett!” A Farkasnak szívből gratulálunk 
eredményéhez! = www.haon.hu
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 Július 9. (szombat) 11.00: a Hajdú-
nánási Lente Lajos Magyar Nóta 
Egyesület nótaéneklő versenye. 

 A zsűri tagjai: Lente Lajos nótaénekes, 
előadóművész, Márkus Ica nótaénekes, 
Farkas Rozika nótaénekes. A gálaműso-
ron fellépnek a zsűri tagjai, a verseny 
győztesei és az egyesület tagjai. A ver-
seny és a gálaműsor ideje alatt Botos 
Lajos és zenekara muzsikál.

 Belépődíj: a versenyre: 500 Ft, a gála-
műsorra: 1000 Ft.

 A gálaműsor után vacsorabál, melyre a 
belépő 1500 Ft/fő. Helye: művelődési 
központ nagy előcsarnoka. A vacsora-
bálon a zenét Barna István szolgáltatja.
További részletekről Toronyainé Zsóká-
tól a 30/750-0204, vagy a 70/530-9586 
telefonszámokon lehet érdeklődni.

 Július 18. (hétfő): a Hajdúnánási If-
júsági Művészeti Alkotótábor záróki-
állítása.

 Július 19. (kedd): a XI. Hajdúnánási 
Nemzetközi Képzőművészeti Alkotó-
tábor nyitókiállítása.

 Július 27. (szerda): a XI. Hajdúnáná-
si Nemzetközi Képzőművészeti Alko-
tótábor zárókiállítása.

 Július 16. (szombat) 19.00: Tram- 
Buli-n zenés nyári este.

 Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, 
hogy a 2016. július 16-ra hirdetett VI. 
Hajdúknak Szépsége Szépségverseny, 
valamint az I. Hajdúk legszebb asszo-
nya rendezvény technikai okok miatt 
elmarad. Helyette ezen a napon 19 
órától Tram-Buli-n néven zenés nyári 
estét rendezünk, ahol 19 órától Roy & 
Ádám, 21 órától Kasza Tibi szórakoz-
tatja az érdeklődőket.

 „Tiéd a színpad!” 
 Mutasd meg tehetséged! Jelentkezz bár-

milyen zenés produkcióval egyénileg, 
zenekarban, duettben vagy csoportban! 
Küldj bemutatkozó anyagot (mozgóké-
pet vagy hangfelvételt) – a legjobbak-
nak fellépési lehetőséget biztosítunk a 
PinceKlubban!

 Július 16. (szombat) 20.00: „30up” 
retro party. 

 Idézd fel a 80-as, 90-es évek hajdúná-
nási diszkóinak hangulatát djrubber 
segítségével! Nem csak 30-asoknak, 
40-eseknek! Belépődíj: 800 Ft

Nyári koncertek a PinceKlub udvarán: 
 Július 1. (péntek) 20.30: Erdős Lász-

ló műsora 
 Erdős Laci egy 23 éves Hajdúböször-

ményi srác, aki már 12 éves 
kora óta énekel. A haj dani 
Meteor rock band front-
embere volt 9 éven át, va-
lamint blues és pop-zene-
karok frontján is énekelt. 

Eseményekben gazdagon búcsúztattuk a 
tavaszt 2016-ban a Hajdúsági Görögka-
tolikus Gyermekvédelmi Központ Neve-
lőszülői hálózatánál. 

Áprilisban egy kis feltöltődést kaptak a 
nevelőszülők a nemzeti kegyhelyünkön, 
Máriapócson. Virágh László atya osztot-
ta meg velük tartalmas gondolatait, s egy 
� nom ebéd után indultunk közösen haza. 

A gyerekeket Nyíregyházára utaztattuk 
ugyanebben a hónapban, egy egész napos 
sport rendezvényen vehettek részt, a „Gye-
re-k-épbe” Gyermekjogi Roadshow-n.

Május a nevelőanyák ünnepére való 
készülődés jegyében telt. Több délután is 
szorgoskodtak a gyerekek, hogy május 24-
re elkészítsék saját kezükkel az ajándékot 
nevelőanyjuknak. Harmadik alkalommal 
ünnepeltük meg a nevelőanyákat. Most 
nem az édesanyák helyett vettek részt egy 

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

Ünnepelve zártuk a tavaszt Ünnepelve zártuk a tavaszt Ünnepelve zártuk a tavaszt 
és nyitottuk a nyaratés nyitottuk a nyaratés nyitottuk a nyaratés nyitottuk a nyaratés nyitottuk a nyaratés nyitottuk a nyarat

Továbbá 5 éven át a megye több mu-
sical színpadán is találkozhattunk vele. 
Simon László jazz-zongorista és nagy-
bőgőművésszel karon öltve már évek 
óta bonyolítanak le különböző zenés 
rendezvényeket.

 A belépés díjtalan!
 Július 8. (péntek) 20.30: a Leoncio 

zenekar koncertje. 
 A belépés díjtalan!
 Július 22. (péntek) 20.30: a Hangfo-

gó Band koncertje.
 A zenekar 2015-ben ünnepelte megala-

kulásának 30. évfordulóját. Alapvetően 
rock’n’ roll stílust játszik a formáció, de 
több színházi jellegű koncertműsora is 
van. Az elmúlt években 11 külföldi or-
szágban léptek fel, rendszeresen játsza-
nak Németországban, itthon pedig főleg 
fesztiválokon és klubokban lépnek fel.

 A belépés díjtalan! 
 Július 29. (péntek) 20.30: a Plug-IN 

zenekar koncertje. 
 A PlugIN zenekar 2013 tavaszán ala-

kult Debrecenben egy tehetségkutató 
kapcsán. Zenéjük leginkább a blueshoz 
áll közel.

 A blueson kívül leginkább a 70–80-as 
évekbeli klasszikus rock zene hatott rá-
juk, de zenéjük az 50–60-as évek szé-
dültségéből is ihletet merít, és igyekez-
nek beemelni a modern vonásokat is.

 A belépés díjtalan!
 Augusztus 10. (szerda) 20.30: zenés 

irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és 
Kollár-Klemencz Lászlóval.

 A dalszerző, frontember és az író kö-
zös estjén előkerül ihlet és barátság, 
szerelmek és szeretők, maradás és me-
nekülés, remény és lemondás. Mindez 
közös dalokban, új novellákban. Régi 
történetek, fülledt esték, adomák és 
legendák. A zenés kalandozás különle-
gessége, hogy Kollár-Klemencz László 
prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig 
dalszerzőként is bemutatkozik. A két 
gitáron kívül – természetesen – a pró-
za is főszereplő: Krisztián is és László is 
felolvasnak saját műveikből.

 A belépés díjtalan!
 Augusztus 19. (péntek) 20.30: Tordai 

Zoltán és zenekara.
 Az országszerte ismert és elismert prí-

más Tordai Zoltán és zenekara egy 
rendhagyó karaoke nótaestre várja az 
érdeklődőket. A jó hangulat garantált! 

 A belépés díjtalan!
 Programjainkról a www.facebook.com/

pinceklubhajdunanas oldalon tájéko-
zódhatnak! További elérhetőségeink: 
pinceklubhajdunanas@gmail.com, 
30/497-6733.

 Nyári szünet a Kendereskertben!

 Újra szünidei foglalkozásokra várunk 
minden 6–12 éves gyermeket az alábbi 
időpontokban:
– 2. csoport: július 11–15., naponta 

8.00–16.00-ig. Jelentkezési határ-
idő: július 4.

– 3. csoport: augusztus 1–5., naponta 
8.00–16.00-ig. Jelentkezési határ-
idő: július 25.

– 4. csoport: augusztus 8–12., napon-
ta 8.00–16.00-ig. Jelentkezési határ-
idő: augusztus 1.

 Ha szereted az állatokat, a természetet 
és a kreatív dolgokat, jelentkezz hoz-
zánk, akár csak pár napra is! 

 A foglalkozások díja 1500 Ft/fő/nap, 

mely háromszori étkezést tartalmaz.
 Jelentkezés és további információ: 
 Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 6. pal� .julia@nanasholding.hu; 06-
70/372-1484

 Családoknak, baráti társaságoknak, cé-
geknek főzési lehetőséget biztosítunk 
50 fő-ig! Csapatépítő tréningek meg-
szervezéséhez segítséget nyújtunk. Ke-
ressenek bennünket bizalommal!

 A Kendereskert magánrendezvényekre 
is kibérelhető.

 Bővebb információ a pal� .julia@nanas-
holding.hu email címen, valamint a 06-
70/372-1484 telefonszámon kérhető.

anyák napi ünnepségen, 
hanem, kimondottan 
az ő munkájukat, erőfe-
szítéseiket, akartuk „ki-
emelni”, rájuk szerettünk 
volna a � gyelmet irányí-
tani. Meghívtuk a már 
nyugdíjas éveiket töltő 
nevelőanyákat is, kik 
örömmel jöttek közénk, 
mi pedig kiemelt tiszte-
lettel köszöntöttük őket.

Nyárindítóként júni-
us 2. szombatján Haj-
dúdorogon tölthettek el 
családjaink egy könnyed 

szórakozással, sok-sok játéklehetőséggel 
teli napot. 

A nyár még sok lehetőséget kínál a gye-
rekeknek és nevelő-családjainknak. 

Júniusban, az évzárót követően 2 tá-
borozási lehetőséget ajánlottunk. Hajdú-
nánáson egy napközis jellegű, izgalmas 
időtöltésre invitálták kollégáink a � úkat-
lányokat, míg Máriapócson egy fergeteges 
4 napot ígérünk azoknak a gyerekeknek, 
akik törekedtek a jó tanulmányi ered-
mény elérésre a tanév során. „Jutalom tá-
borkén”, térítésmentesen élvezhetik a jól 
megérdemelt pihenést, fenntartónknak 
köszönhetően.

S ez még csak a kezdet. Hogy mit tar-
togat még a nyár…, nos, arról majd ősszel 
beszámolok. Szép nyarat kívánok minden 
kedves olvasónak, munkatársaim és ma-
gam nevében!

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Varga Roland • Csiha Bálint • Csiha Balázs • Oláh Enikő
• Máró Emese Mónika • Halász Amira

• Tóth Zoltán–Tóth Ágnes
• Váradi István–Szilágyi Éva Kitti
• Fábián Zsolt–Takács Edina Eszter
• Éliás László–Ilyés Anita

Gratulálunk a 2016. június hónapban 
házasságot kötött pároknak! • Bak Lajos

• Hajdu László
• Hernyák Attila 
 Gábor
• Károlyi Sándor
• Keserű Flórián
• Ozsváth Sándor 
 Imréné

• Porkoláb Lászlóné
• Porkoláb Miklósné
• Pók Antalné
• Szabó Zoltánné
• Timári András
• Tóth János
• Tóth Sándor

Akiktől 2016. május hónapban búcsút vettünk:

Nevelőanyák napja Hajdúnánás
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A Makláry Lajos Városi Énekkar A Makláry Lajos Városi Énekkar A Makláry Lajos Városi Énekkar 
ÉrmihályfalvánÉrmihályfalvánÉrmihályfalvánÉrmihályfalvánÉrmihályfalvánÉrmihályfalván
A Makláry Lajos Városi Énekkar 
Érmihályfalván
A Makláry Lajos Városi Énekkar A Makláry Lajos Városi Énekkar A Makláry Lajos Városi Énekkar 
Érmihályfalván
A Makláry Lajos Városi Énekkar 
Érmihályfalván
A Makláry Lajos Városi Énekkar 
Érmihályfalván
A Makláry Lajos Városi Énekkar A Makláry Lajos Városi Énekkar A Makláry Lajos Városi Énekkar 
Érmihályfalván
A Makláry Lajos Városi Énekkar Mindenki tanítója volt: Emlékezés Mindenki tanítója volt: Emlékezés Mindenki tanítója volt: Emlékezés Mindenki tanítója volt: Emlékezés Mindenki tanítója volt: Emlékezés Mindenki tanítója volt: Emlékezés 

a tíz éve elhunyt Draviczky Imrére a tíz éve elhunyt Draviczky Imrére a tíz éve elhunyt Draviczky Imrére a tíz éve elhunyt Draviczky Imrére a tíz éve elhunyt Draviczky Imrére a tíz éve elhunyt Draviczky Imrére 

Az első szakközép iskolai osz-
tály a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium és Szakközépisko-
lában 1962-ben indult. A IV. D 
1966-ban végzett mezőgaz-
dasági gépszerelő szakmában.

Az ötven éve végzett osz-
tály 2016. június 11-én 15.00-
tól tartotta találkozóját az 
alma materben 15 fővel és 9 
hozzátartozóval. Az ilyenkor 
szokásos emlékidézés, jóízű 
beszélgetések után a találkozó 
a Fürdő utcán a Bocskai Étte-
remben folytatódott nagyon 
jó hangulatban. 

Ígéretük szerint 2018-ban 
újra találkozni szeretnénk.

50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó

19. alkalommal rendezték meg a Bocskai 
István Általános Iskola és AMI Polgári úti 
Intézményegységben a 4. osztályosoknak 
szóló tanulmányi versenyt május 12-én 
délután. A nagy hagyományokkal rendel-
kező versenyre 27 tanuló érkezett: Haj-
dúdorogról, Tiszavasváriból, Tiszalökről, 
Görbeházáról és a szervező iskolából. Az 
érkező gyerekeket és kísérőiket Szabó 
Sándor igazgatóhelyettes és Erdei Erzsé-
bet projektvezető köszöntötte, majd két 
terembe kísérték őket, ahol már „várták 
őket” a 4 területből (szövegértés, matema-
tika, környezetismeret és nyelvtan-helyes-
írás) összeállított feladatlapok.

A szokásoknak megfelelően a verseny 
elején regisztrációs lapot töltöttek ki a 
gyerekek, melyeket borítékba zártak, így a 
feladatok javításáig egy-egy számmal sze-
repeltek. A versenyfeladatok megoldására 

– melyeket az alsós tanítónők állítottak 
össze – 2x45 perc állt a rendelkezésükre. 
A feladatlapok összeállításánál fő szem-
pont volt a meglévő ismeretek mellett az 
átlagosnál magasabb szintű tájékozottság 
az adott tantárgyból, területből. Az össz-
teljesítményben legtöbb pontszámot el-
érő 3 tanulót jutalomkönyvvel díjazták, a 
többi versenyző emléklapot kapott.

A verseny eredménye a következő:
1. Kelly Patrick Alexander Tiszavasvári, 

Kabay János Általános Iskola
2. Tóth Panna Hajdúnánás, 

Bocskai István Általános 
Iskola és AMI Iskola u.

3. Kardos Kevin István Haj-
dúnánás, Bocskai István 
Általános Iskola és AMI 
Iskola u.

Egy kopott aktatáska, hegedű, írógép, 
szemüveg, apró használati tárgyak – és 
sok-sok jegyzet, vagy éppen vaskos kézirat 
kötetek. Elismerő sorok egy-egy helytör-

téneti dolgozatról, több száz fénykép kö-
zös utazások emlékei, precíz aláírásokkal. 

Draviczky Imre tanító úrra emlékez-
tünk halálának 10 évfordulója kapcsán 
május 8-án délután a városi könyvtárban. 
Bár a tanító úr, már több mint 10 éve tá-
vozott a mindenélők útján, azonban pe-
dagógiai, helytörténeti munkássága révén 
neve mindörökre beíródott a város kul-
túrtörténetébe. Ezen a délutánon sokan 
osztották meg emlékeiket egymás között; 
volt tanítványai, kollégái, vagy éppen em-
lékezetes utazásainak résztvevői. 

A megjelent vendégeket Buczkó József 
intézményvezető köszöntötte, aki maga is 
több kedves történetet idézett meg Imre 
bácsival kapcsolatban. Köszöntőjében 
kiemelte azt a pótolhatatlan jelentőségű 
néprajzi gyűjtést, amelyet több mint tíz 
vaskos kézirat kötet fémjelez. Feldolgozta 
a város földrajzi neveit, az aratás-cséplés 
nánási szokásrendjét, a lakodalmi szoká-
sokat, a két világháború nánási vonatko-
zását, a keresztyén és zsidó halottas szo-
kásokat, a helyi ragadványneveket, az 
iparosság múltját, hogy csak a nagyobba-
kat említsük.

Rugalmas határátkelés után délután már 
a Bartók Béla Közösségi Házban voltunk, 
ahol öltözőt és próbalehetőséget kaptunk 
a kedves fogadtatás után. Az érmihályfalvi 

énekkarok karnagya – Darabont Alíz – 
volt az est házi asszonya és műsorközlője is.

Az énekkarok 17.30 órakor összkari 
próbát tartottak, melyet karnagyunk Var-
ga Miklós irányított.

18 órakor kezdődött a kórustalálkozó, 
melyen az alábbi csoportok léptek fel, 
Nyakó József polgármester úr köszöntője 
után: Székelyhídi Búzavirág Kórus, Csi-

linka Gyermekkórus, Margitai Horváth 
János Társaság Vegyeskórusa, Makláry 
Lajos Városi Énekkar Hajdúnánásról, 
Bartók Béla Citeraegyüttes, Székelyhídi 
Fér�  Kórus, érmihályfalvi Jubilate Deo 
Kórus, Püspökladányi Csenki Imre Ve-
gyes Kórus, házigazda Veres László Zsolt 
Városi Kórus. Zárásként minden szereplő 

2016. június 11-én a hajdúnánási Makláry Lajos Városi Énekkar egy kedves meg-
hívásnak tett eleget, amikor a déli órában elindult Érmihályfalvára, a Veres László 
Zsolt Városi Kórus 10. éves évfordulójának megünneplésére.

csoport felment a színpadra és az elé, s az 
összkari művet – Nabucco Rabszolgák 
Kórusa – énekelte nagy átéléssel, szívet 
melengetően Varga Miklós karnagyunk 

vezényletével.
A rendezvény végén 

Szűcsné dr. Sebestyén 
Irén elnökünk és Varga 
Miklós karnagyunk a 
10. évforduló alkalmából 
megajándékozta a házi-
gazda Veres László Zsolt 
Városi Kórust, Bertalan 
Ferenc festőművészünk-
től vásárolt festménnyel 
és élővirággal megrakott 
kaspóval.

Míg átöltöztünk, addig a színházterem 
percek alatt étteremmé alakult, ahol két-
fogásos vacsorát kaptunk. Előkerült egy 
� atal prímás is hegedűjével és tangóhar-
monika kísérettel folyt a nótázás, egy-
folytában. Minden asztalhoz odamentek 
és „elhúzták” a vendégek kedvenc nótáit. 
A jókedvnek véget vetettünk azzal, hogy 
éjfélig át kell lépnünk a határt, ha nem 
akarunk másnapra is útdíjat kiváltani. 
Mindkét magyar énekkar elhagyta Ér-
mihályfalvát, s egy időben érkeztünk a 
határhoz. Ott leszállítottak ellenőrzés 
céljából mindenkit a buszokról, átadva a 
személyét azonosító okmányát, s míg vá-
rakoztunk, mi mást tehettünk volna, hát 
énekeltünk.

A hajdúnánási és püspökladányi karna-
gyok intésére az éjszaka kellős közepén a 
román-magyar határon elénekeltük a Na-
bucco-Rabszolgák Kórusa c. kórusművet 
kotta nélkül, nagy átéléssel, egymás örö-
mére. Így is szövődhetnek kórus barátsá-
gok, csupán véletlenül, de egy szívvel és 
lélekkel.

Köszönjük a lehetőséget és az élményt, 
mellyel gazdagon tértünk haza.

Veres Sándorné 
krónikás

Draviczky Imre tanító úrra, amatőr helytörténeti kutatóra emlékeztek május 8-án 
délután egykori tanítványok, volt kollégák, jó ismerősök, családtagok a Móricz Pál 
Városi Könyvtárban. 

Csiszár Imre alpolgármester úr meg-
nyitójában diákkori személyes emlékeit 
osztotta meg a résztvevőkkel, és utalt Dra-
viczky Imre munkásságának máig érezhe-

tő hatására, mint mondta, 
Imre bácsi mindannyiunk 
tanítója volt.

És a tanítványok, volt 
kollégák, jó ismerősök, 
hol megható, hol meg 
éppen vidám történeteket 
ástak elő emlékeik mélyé-
ről. Sokan többször része-
sei voltak felejthetetlen 
kirándulásainak. Remek 
szervező volt, � gyelme 
mindenre kiterjedt, tudá-

sa, ismeretei mindig ámulatba ejtették a 
résztvevőket. Igazi kis közösségeket ková-
csolt ezekből a kiránduló csoportokból, 
akik ennyi évtized után is nagy-nagy sze-
retettel emlékeztek rá.

Draviczky Imre már több mint 10 éve 
nincs közöttünk, de, mint ahogy nagy 
költőnk írja: Nem hal meg az, ki milliókra 
költi/Dús élte kincsét, ámbár napja múl;/
Hanem lerázván, ami benne földi,/Egy éltető 
eszmévé fínomul,/Mely fennmarad s nőttön 
nő tiszta fénye,/Amint időben, térben távo-
zik;/ (Arany J.: Széchenyi emlékezete) (erzsé)

Megyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi VersenyMegyei Komplex Tanulmányi Verseny
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Telefon: 06-30/871-5771  Web: termalpanzio.hu

BOCSKAI
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Hajdúnánás, Fürdõ út 3. 

Szolgáltatásaink:

• A’la carte rendelések • Napi ebédajánlat, 
elvitelre is • Hideg- és meleg ételek elvitelre

• Rendezvények lebonyolítása: családi ünnepek,
esküvők, eljegyzések, ballagási ebédek és vacsorák, 

vállalati rendezvények, konferenciák

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

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

ORÜLT NYÁR 
az Okula Optikánál!

Az akció július 31-ig tart.

az Okula Optikánál!

Az akció július 31-ig tart.

az Okula Optikánál!

Az akció július 31-ig tart.

az Okula Optikánál!

Az akció július 31-ig tart.

---50%50%50% ---25%25%25%25%25%25%

HAJDÚNÁNÁSON 
Nemzeti Dohányboltba 
munkatársat keresek! 

•
Megbízhatóság, 

munkaszeretet és érettségi 
feltétlen szükséges.

•
Érdeklődni: 06-30/9-250-933

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

(A képek illusztrációk.)

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
145 000 Ft +áfa áron 

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

• járda készítését • sírhely gondozását • síremlék tisztítását.

SZILÁGYI SÁNDOR
volt Hajdúnánás Pető�  u. 47 sz. 

alatti lakos, halálának 20. évfordulójára. 

Megemlékezés

„Megállunk a sírod mellett és könnyezünk,
de jó lenne, ha itt lennél velünk.

Húsz éve már, hogy örök álom zárja le a szemed,
azóta könnyek között emlegetünk

és napról napra mondjuk a Te drága neved.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,

mi téged nem feledünk,
az idő bárhogy is szalad.”

Fájó szívvel emlékezik: Lánya, Fia, Menye, 
Unokái és egy Dédunoka.

Történelmi tábor 
a múzeumban!

6–14 éves korú gyermekek jelentkezé-
sét várják a Helytörténeti Gyűjtemény 
nyári táborába, augusztus 1–5. közö� . 
A Mátyás király keresi apródját elne-
vezésű tábori program sok érdekességet 
ígér a résztvevőknek. 
Jelentkezési határidő: július 10. 
Bővebb információ: 
06-52/381-941, 06-30/367-0033 vagy 
a moricz.helytorteneti@gmail.com 
email címen.
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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. Hajdúnánás, Korponai u. 4.

Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! HA A BR-PLASTIK MEGOLDJA, NEM LESZ RÁ TÖBB GONDJA!

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 
 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Elérhetőség: 06-30/953-3923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

NAGY MIKLÓS 
temetkezési vállalkozó

 
Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 

Keressen minket a Facebookon! 

Látogasson el Erzsike Süteményes Házába is a Hunyadi u 7. sz. alatt! 
Sütemények, Torták, Rétesek, Pogácsák!

Tel.: 06-30/681-0390 

750 Ft
adag

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Vitamintár tőzegáfonya fi lmtabletta 60x 1499 Ft 1199 Ft
Stadalax 5 mg tabletta 50x 1680 Ft 1380 Ft
Infacol szuszp. 50 ml 2256 Ft 1865 Ft
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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

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde Hajdú-
nánás a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde Család- és 
Gyermekjóléti Központ esetmenedzser  
munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth út 19.
 A munkakörbe tartozó lényeges fel-

adatok: Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont jogszabályokban meghatározott 
feladatainak szakszerű ellátása.

 Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a jut-

tatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM ren-

delet által előírt szakképesítés az eset-
menedzser munkakör betöltéséhez,

– családsegítés, gyermekjóléti szolgál-
tatás területén – legalább 3–5 év szak-
mai tapasztalat,

– felhasználói szintű MS O�  ce (irodai 
alkalmazások),

– B kategóriás jogosítvány,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szociális munkás, szociálpedagógus 

végzettség,
– családsegítés, gyermekjóléti szol-

gáltatás területén – legalább 3–5 év 
szakmai tapasztalat.

 Elvárt és előnyt jelentő kompetenciák:
 Kiváló szintű, önálló, felelősségteljes, 

pontos munkavégzés, mobilitás, jó 
kommunikációs készség. Szociális ér-
zékenység, jó problémamegoldó kész-
ség. Saját gépjármű használat térítés 
ellenében.

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

 Motivációs levél, szakmai önéletrajz, 
végzettséget igazoló bizonyítvány má-
solata, nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zatban foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, erkölcsi bizonyítvány.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. július 15.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagyné Juhász 
Krisztina intézményvezető nyújt a 06-
52/381-624-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Család-

és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ 
és Városi Bölcsőde címére történő 
megküldésével (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth út 19. sz.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: Cs. 
S. sz.: 33/2016, valamint a munka-
kör megnevezését: esetmenedzser,

– elektronikus úton Nagyné Juhász 
Krisztina intézményvezető részére a 
csal.gyer.szolgalat@gmail.com e-mail 
címen keresztül,

– személyesen: Nagyné Juhász Kriszti-
na intézményvezető, 4080 Hajdúná-
nás, Kossuth út 19. sz.

 A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: pályázatok értékelése után, a 
kiválasztott pályázók bizottság előtti 
személyes meghallgatását követően az 
intézményvezető dönt.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. július 29.

 A pályázati kiírás továb-
bi közzétételének helye, 
ideje: Hajdúnánási járás-
ban helyben szokásos mó-
don – 2016. június 25.

ÉRDEKEL A MÉDIA VILÁGA?
SZERETNÉD MAGAD KIPRÓBÁLNI?

ÚGY ÉRZED KÉPES VAGY RÁ?

AKKOR NE HABOZZ! 
KERESS MINKET A FACEBOOKON: 

www.facebook.com/hajdunanasimedianyiltter, 
VAGY CSÖRGESD MEG MOBILUNKAT! 

06-70/375-6653 
VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!

Pályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívás

Pénztárcakímélő megoldás 
az autóalkatrész piacon!

Kérjen árajánlatot, jöjjön be hozzánk, 
győződjön meg róla.

Külföldi beszerzések, nagyker ár 
alatti árak!

Az itthon ismert cégek 
kedvezményes árai alatt!

 kuplungok
 vezérlések

 futóműalkatrészek
 fékalkatrészek

 és minden ami az autóhoz kell!

4080 Hajdúnánás, Dorogi út 7. Tel.: 06-52/570-575  06-52/570-576
Mobil: +36-20/981-8920  +36-20/970-3878  +36-20/956-8440
E-mail: mesfem@gmail.com  http://mesfem.uw.hu

MESFÉM Kft.


