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Régi-régi adósság törlesztődik a főtér arcu-
latát illetően. Sok évi próbálkozás után tel-
jeskörű épületenergetikai felújításon esik át 
Hajdúnánás egyik legrégebbi tömblakása a 
Köztársaság tér 2–3. sz. alatt. A lakóépület 
közössége, illetve az önkormányzat már 
többször nekifutott ennek a témának, de 
a vegyes tulajdon, – a részben önkormány-

zati, részben pedig magántulajdonban levő 
lakások miatt eddig nem jutottak dűlőre, 
leginkább mindig a � nanszírozáson bukott 
el a dolog. A meglehetősen rossz állapot-
ban levő épületet – az Otthon melege pályá-
zat előírásainak megfelelően – úgymond 
tetőtől talpig korszerű, energiatakarékos 
technológiával kell felújítani. A homlok-

ajdúnánáson már az 1970-es 
években szerveztek művésztele-
pet, ahová neves megyei, illetve 

hazai képzőművészeket hívtak meg. Aztán 
ez a művésztelep egy idő után megszűnt, 
majd 2006-ban immár nemzetközivé bő-
vülve ismét megnyitotta kapuit. Azóta is 
minden év nyarán – általában július hó-
nap dereka táján fel-feltűnnek a városban 
festegető, rajzolgató művész emberek. Így 
idén már 11. alkalommal várta vendégeit 
a Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművé-
szeti Alkotótábor. Ebben az évben 26 fő 
vett részt a 10 napos munkában. A helyi és 
magyarországi művészek mellett vendége-
ink voltak Japánból és Lengyelországból. 
A személyes kontaktust a művészet nyelve 
és a helybeliek nyelvismerete segítette.
 Hogyan fogalmazhatnánk meg a tá-

bor fő céljait?
A táborban, mint mindig, most is a mű-

vészi alkotói szabadságon alapuló munka 
folyt. Fő célunk egymás megismerése, a 
közös munka és a kölcsönös tapasztalat-
szerzés volt. A munka mellett igyekeztünk 
bemutatni városunk nevezetességeit, él-
ményt adni lakókörnyezetünk életéből. 
A résztvevők lelkében biztosan szép emlé-
kek halmozódhattak fel, amelyek egy-egy 
jövőbeli alkotáson minden bizonnyal visz-
sza fognak majd tükröződni. Itt szeretném 
megjegyezni, hogy az utánpótlás nevelését 
is ápolgatjuk, hiszen már harmadik alka-
lommal szervezzük meg az i� úsági képző-
művészeti tábort, igen nagy érdeklődés és 
részvétel mellett.
 Az alkotó munka mellett milyen 

programok színesítették a tábor életét?

A munka mellett rendezvényeken, szak-
mai előadásokon, és természetesen baráti 
találkozókon is részt vettünk, ez mindig 
részét képezi a tábori programoknak, hi-
szen az idejáró művészeknek igényük is 
van a különféle szakmai tapasztalatcse-
rékre, és nem utolsósorban ismerkedni 
az itt élő emberekkel. Volt városlátogatási 
sétánk, megrendeztük a nyitó- és záró ki-
állításunkat, jártunk a Kendereskertben, 
megismertettük városunk templomait, 
vacsorán vettünk részt Szólláth Tibor pol-
gármester úrnál és a Nyakas Farmon.
 Egy-egy ilyen tábor jelentős költsé-

gekkel jár, hiszen a meghívott vendégek-
nek nem kell � zetniük, illetve egy-egy 
alkotásukkal járulnak hozzá Hajdúnánás 
kulturális kincseinek gyarapításához. Kik 
voltak a támogatók, akik segítették a tá-
bor sikeres tevékenységét?

Amikor ilyen nagy programot szerve-
zünk, mindig alaposan körbe kell járni, 
honnan, kiktől milyen biztos források-
ra számíthatunk. Fő támogatónk idén 
is Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 
mellette a Nemzeti Kulturális Alap volt, 
továbbá az Ipartestület, és személyesen 
Szólláth Tibor, Hódos Antal, Nagy Sán-
dor, Pál-Kovács Dezső, Kerezsi Sándor és 
Nyakas András. Az elkészült alkotásokat 
zsűri értékelte, melynek tagjai: dr. Hor-
váth Csaba Lajos, Ásztai Csaba, Kopócsi 
Judit, Nemes István és jómagam voltak.

A tábor záró kiállítására 2016. július 
27-én került sor a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ Galériájában. Köszöntő 
beszédet mondott Szólláth Tibor polgár-
mester úr, majd a kiállítást dr. Horváth 

Idén július 18–28. között szervezték meg a XI. Hajdúnánási Nemzetközi Képző-
művészeti Alkotótábort, amelynek most is az Aranyszalma Alkotóház adott ott-
hont. A nagy hagyományú tábor művészeti vezetője Bertalan Ferenc festőművész 
volt, akit a tíz nap legfontosabb eseményeiről kérdezett munkatársunk. 
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Csaba Lajos festőművész nyitotta meg, 
amely szeptember 13-ig tekinthető meg. 
A kiállított alkotások java részét a művé-
szek városunknak ajánlották fel ajándék-
ként.

„Az alkotótáborral életre keltettük és 
felpezsdítettük városunk kulturális kö-
zösségét. Olyan örökélményű alkotások 

születtek, amelyekre méltán lehetünk 
büszkék”, hangzott el. Mindig szomorú 
az elválás egy hangulatosan eltelt 10 nap 
után. „Jövőre visszavárunk mindenkit, 
további sikereket kívánva megköszönjük 
ittlétüket.”

Gut István

zat, tűzfalak szigetelése, szükség szerint 
korszerű, hőszigetelt nyílászárók cseréje, 
teljes tetőszigetelés valósul meg.

Az Otthon melege pályázati forrás és 
egyéb vegyes � nanszírozás mellett, mintegy 
78 millió forint értékben újul meg az 53 
lakásos lakótömb. Mint Szabados Gábor, a 
HÉPSZOLG Kft. üzemeltetési osztályve-
zetője elmondta a homlokzat megjelenését 
tekintve összhangban lesz a Városháza és a 
Csokonai utcán felépülő új társasház hom-
lokzatával. A munkálatok már július máso-
dik felében elkezdődtek és remény szerint 

Közel öt évtized után teljeskörű külső felújításon esik át Hajdúnánás egyik legré-
gebbi tömblakása, a Köztársaság tér 2–3. sz. alatt. A vegyes tulajdonú lakótömb 53 
lakása az Otthon melege program keretében, vegyes � nanszírozás mellett az idei 
fűtési idényre már energiatakarékossá válik és nem utolsó sorban végre eltűnik a 
városképet rontó málló vakolatú homlokzat.

Teljeskörű külső felújításTeljeskörű külső felújításTeljeskörű külső felújítás

október hónapra, a fűtési szezon kezdetére 
átadásra kerül a lakótömb.

HNU

Köztársaság tér 2–3. a kezdeti évek
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Hadadi Imre: Az ez évi aratást sikere-
sen befejeztük. Az utolsó aratási napok az 
esőzés miatt szorosabbra sikeredtek, de 
szerencsénkre számottevő kár nem kelet-
kezett. A betakarított búza mennyiségileg 
jó, minőségileg tűrhető. Elért eredmé-
nyünk 80–85 q/ha.

Ennek a learatott mennyiségnek na-
gyobb hányada kenyérgabona minőségű. 
Gondot inkább az okoz, hogy a felvásár-
lási ár jóval kevesebb az elmúlt évinél. 
Jelenleg folyamatban van a tápanyag 
utánpótlás, a tarlóhántás. Oda� gyelünk a 
növényvédelemre az elszaporodott kárte-
vők és kórokozók miatt. Szépnek mutat-
kozik úgy a kukorica, mint a napraforgó 
állomány, jó terméseredmény van kilátás-
ban. Ha lehetne kívánság, akkor az lenne, 
hogy ne emelkedjenek az input termékek 
árai. Megfelelő időjárás mellett sikerüljön 
az őszi betakarítás. A termények árai le-
gyenek reálisak és stabilak.

Kelemen Imre / Agroszoltek Kft.: 
Az időjárás előrejelzések miatt, amely 
sok esőt ígért, nem szokványos aratásra 
készültünk. Mindezek ellenére sikeres 
aratási időszak után vagyunk. Július 25-
én fejeztük be a kalászosok betakarítását. 
Sikerült mindig azt a területet aratnunk, 
amelyet engedett az idő, ahol kevesebb 
volt a csapadék. A betakarított mennyiség 
mind raktáron van és elértük azt is, hogy 
nem kell szárítást használni. A termés 
mennyisége búzából: 60–70 q/ha, őszi 
árpából: 70 q/ha, tritikáléból: 60–70 q/
ha. Búza termésünkről elmondható, hogy 
szinte 100%-ban malmi 1-es minősítésű. 
Szerencse, hogy így van, mivel a gyengébb 
minőségű terményre nincs vevő. Sajnos, 
de a felvásárlási ár alacsony.

Jelenleg folyamatosan zajlik a csemege 
kukorica betakarítása, a tápanyag után-
pótlása és a tarlóhántás. Az enyhe tél 
következtében elszaporodott kártevők és 
kórokozók miatt rendszeresen végezzük a 
növényvédelmi munkát is. A munkák el-
végzése után természetesen folyamatosan 
végezzük a gépek karbantartását az elő-
írásoknak megfelelően. Kívánságunk az 
év hátra lévő részére az, hogy az időjárás 

Az idei nyáron sem csendes a Tedeji 
IKSZT épülete – hiszen szinte folyamato-
san zajlottak, zajlanak a különféle esemé-
nyek. Július 25-től pl. a harmadik nyári 
kreatív kézművestábor programjai zajlot-
tak az egykori iskola épületből kialakított 
közösségi térben. A tábor vezetője Ma-
dai Tamás, IKSZT koordinátor, segítői 
Madainé Nótin Mónika, illetve Pálóczi 
Anikó voltak. A táborba főként nánási 
gyermekek érkeztek, de volt egy kis� ú 
Kisvárdáról is. 

A 18 táborlakó vegyes életkorú volt, 
a hat évestől a 10 évesig, � úk, lányok 
vegyesen. A napi programokban bölcs 
egyensúllyal valósult meg az ismeretát-
adás, ismeretszerzés, a természet közeli 
élmények, és a szórakozás. A kézműves 
tábor fő tematikáját idén a természet- és 
környezetvédelem adta, amelynek kiváló 
terepe volt a tedeji halastó és környéke, a 
tanösvény, az Előháti erdő és annak gaz-
dag élővilága, közte a mintegy tíz éve itt 
fészkelő rétisas pár.

A gazdag programkínálat eredménye 
már az első napon megmutatkozott, hi-
szen elkészítették „egyen pólójukat”, rá-
festve a ritka és fokozottan védett mada-

A közvélemény mindig érdeklődéssel várja az aratással kapcsolatos híreket, hiszen 
még ma is áll az ősi mondás, ha kenyér van, minden van, azaz ha jó a búzatermés, 
nem kell nagyon aggódni. Szeszélyes volt az idei nyár, főként az aratási időszak, 
sokszor jelentős csapadék hullott, bár mi szerencsére megúsztuk jégverés nélkül. 
Néhány gazdálkodót kérdeztünk meg, hogyan zajlott le az aratás, milyen lett az 
átlagtermés, milyen a minőség, hiszen ez is nagyon fontos, okozott e gondot a 
csapadékos időjárás, milyen aktuális munkák vannak folyamatban. 

megfelelően alakuljon, a kukori-
ca és a cukorrépa zökkenőmen-
tesen kerüljön betakarításra, 
amihez sok erő és türelem kell. 
Az őszi termények ára legyen re-
ális és stabil.

Kelemen Sándor / gazdálko-
dó: Az esős időjárás ellenére si-
került időben befejezni az aratást. 
Egyes területek veszteségesek 
voltak, de az átlagtermés elfo-
gadható, jó közepes. Az átlagos 
learatott mennyiség 55–60 q/ha, 

amelynek 60%-a malmi minőségű, míg 
40%-a takarmánybúza. Sajnos a felvá-
sárlási ár kicsi, 20–30%-al kevesebb az 
élmúlt évinél. 

Jelenleg folyik a tápanyag utánpótlása, 
az input anyagok kijuttatása, a tárcsázás. 
Folyamatos az engedélyezett szerekkel 
való növényvédelem. Sajnos a határban 
túlzottan elszaporodtak a nagyvadak (őz, 
vaddisznó), amelyek kártétele sajnos igen 
nagy. Mindenek ellenére az árukukorica, 
olajretek, repce, napraforgó szépnek mu-
tatkozik, jó termésátlagra utalnak. Kíván-
ságaim? Legyen segítőkészség, megértés a 
kis és nagytermelők között. Ne csak egy 
réteg élvezze a javakat, hanem azt meg-
osztva „az alaptól a végekig”. Áldja meg a 
határt a szeretet, a békesség és egy bőséges 
termés legyen ősszel betakarítható.

Nyakas András / Nyakas Farm: Mire 
beköszöntött az esős időszak, szerencsé-

sen befejeztük az 
aratást. A learatott 
búza átlagmeny-
nyisége 70 q/ha. 
A terményről el-
mondható, hogy 
igen jó minőségű. 
A fel vásárlási ár 

ugyan alacsony, de a jó termésmennyiség 
egalizálhat valamit. Be kell látni, hogy a 
piac már csak így működik. Ha kevés a 
termés, magasabb az ár, ha több a termés, 
akkor az ár letörik.

Jelenleg folyamatosan végezzük a tarló-
hántást, a tápanyag utánpótlást és a nö-
vényvédelmet. Őszi betakarítású növény-
állományunk szép, jó termés várható.

Kívánságot nem kívánok felsorolni, hi-
szen a környezet, a természet diktálja az 
iramot. Tulajdonképpen minden jön sor-
ra, magától. Minden esetre a lényeg abban 
rejlik, hogy a kellő munkát kellő időben és 
jó minőségben végezzük el, ezáltal a siker 
sem maradhat el. Úgy hiszem, hogy mind-
annyiunk érdeke egy sikeres mezőgazdasá-
gi év zárása. Ehhez kívánunk a gazdáknak, 
gazdálkodóknak jó erőt és egészséget.

Gut István
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rat, a harist, amelyet a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 2016-ban 
„Az év madarává” választotta. 

Az öt nap alatt sokat kirándultak, vol-
tak madárlesen, a természetben látottakat 
pedig a délutánokon feldolgozták vala-
milyen kézműves formában, vagy éppen 
számítógépes prezentációt készítettek. Ter-
mészetesen a szórakozásra is bőven jutott 
idő, pl. a tornateremben trambulin és egy 
óriási ugrálóvár szolgálta az esetleges fölös 
energiák levezetését.

Egy-egy nyári tábor kiválasztásánál fon-
tos szempont a szülők pénztárcájának te-
herbíró képessége; azaz mennyibe kerül az 
öt-hat nap, amíg a tábor tart, és mit kap-
nak ezért a gyermekek. Mint Madai Tamás 
táborvezetőtől megtudtuk, a gyermekek-
nek csak az étkezésért és némi eszközökért 
kellett � zetniük, a többi költséget külön-
böző pályázati forrásokból fedezték.

Végignézve a tedeji kreatív kézműves 
tábor egy napját, elmondhatjuk; az itt 
egy hetet eltöltő gyermekek sok-sok él-
ménnyel, testben-lélekben-ismeretekben 
gazdagodva térhettek haza, és valószínű 
jövőre is szívesen eljönnek Tedejre.

(erzsé)

A Nemzeti Tehetség Program keretében 
a 2015–16-os tanévre az Emberi Erő-
források Minisztériuma megbízásából az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályá-
zatot hirdetett tehetséges � atalok felkészí-
tését végző művészetoktatási intézmények 
tehetséggondozó programjainak támoga-
tására. 

Az NTP-MOI-15-0071 „Felvidék kin-
csei” című eredményes pályázat keretén 
belül iskolánk táncos növendékei megis-
merkedhettek a Tiszai táncdialektus Gö-
möri tájegységének tánctípusaival, népda-
laival és népviseletével. 

A 60 órás komplex tehetséggondozó 
program lehetőséget adott szakmailag 
elismert oktatópáros meghívására is, akik 
helyi adatközlők és archív táncfelvételek 
segítségével hiteles formájában őrzik meg 
és tanítják a gömöri táncanyagot. 

A tanév során izzasztó, de ugyanakkor 
nagyon jó hangulatú táncpróbákon vett 
részt a pályázatba bevont 30 táncos nö-
vendékünk, melyek során szorgalmasan és 
kitartóan sajátították el az új táncanyagot 
oktatóik Makkai Andrea és Márton Atti-
la, valamint Husvéth Csaba és Szabó Ág-
nes segítségével. 

A rendszeres próbák eredményeként 
a nyári táborra elkészült gömöri koreog-
rá� át a következő tanévben gyakoroljuk, 

Idén nyáron már harmadik alkalommal szerveztek nyári kézműves tábort a Tedeji 
Integrált Közösségi és Szolgáltató tér munkatársai július 25-től 29-ig.

szinten tartjuk, valamint fellépéseken, 
versenyeken mutatkoznak be vele tánco-
saink, az újonnan készült gömöri visele-
tekben. 

A pályázati forrásból vásárolt digitális 
kamera sok vidám élményt rögzített a cse-
répfalui szakmai tánctáborban, valamint 
fellépések, közös programok megörökíté-
sében is nagy hasznunkra lesz. 

A programhoz kapcsolódóan a tanévet 
lezárva, június 23-án indultunk Cserép-
falura a 3 napos szakmai táborba, ahol 
a gyerekek kigyakorolhatták az elkészült 
gömöri koreográ� át. 

A táborban játszott népi sportjátékok, 
táncházak és vetélkedők segítették a kö-
zösség összekovácsolódását, valamint to-
vább erősítették a néptánchoz, a csoport-
hoz való kötődést. 

Makkai Andrea
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Bensőséges és egyben különleges díját-
adó ünnepségre került sor július 30-án, 
szombaton délután a Móricz Pál Városi 
Könyvtárban. Ezen a délutánon vehet-
te át a Jakab Antal Keresztény Kör által 
alapított Jakab Antal emlékdíjat Buczkó 
József néprajzkutató a székely menekülés 
és befogadás történetének feldolgozásáért, 
és a történés emlékének ápolásáért.

MAGYAROK 
KENYERE PROGRAM               
2016 

A Magyarok Kenyere program jótékonysági kezdeményezés kere-
tében a Kárpát-medence magyarlakta részeiről nemzeti összefo-
gással búzát gyűjtünk össze a segítőkész adományozóktól. Az így 
felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formá-
jában osztjuk szét a határon innen és határon túl a magyar gyer-
mekeket segítő szervezeteknek.

Kérjük, búzaadományával Ön is adakozzon, hogy együtt segíthessünk a rá-

szoruló gyermekeken!

 MEGYEI BÚZAGYŰJTŐPONT HELYSZÍNE, ÉS NYITVATARTÁSI IDEJE:

Téglási Magtár Szövetkezet – H-P: 7.00-16.00
4243 Téglás, Külterület 09/1. hrsz.; Szabó László, 20/410-8052

Püspökladány, Dóra major 0194/111. hrsz. – H-P: 7.30-16.30
Faragó Edit, 70/453-5313, 54/715-001;  Szabó Zsolt, 70/453-5312

Hajdú Gabona zRt. Biharkeresztesi Szárítója – H-P: 7.30-15.30 
4110 Biharkeresztes, Bojti út
Baljer Ferenc, 30/455-9324; raktártelep
ifj. Lakatos Zoltán, 30/292-0198, 52/505-127; központ

A búzagyűjtés ideje: 2016. július 23 – augusztus 19.
Felajánlásaikkal igazgatóságunkon Ábelné Ludman Gabriellát is 
kereshetik,tel.: 52/503-310; 30/596-6828.
Kérjük, hogy a búzaadományokat a hatályos élelmiszerbiztonsági szabályoknak 
megfelelően, lehetőleg bevizsgálva, a szükséges dokumentumokkal és tanúsítványokkal ellátva,
bezsákolva adják le a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által működtetett megyei gyűjtőpontokon.

MK_plakat2016_A3-megyei pont.indd   1 2016.07.27.   8:25:11

Baba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárbanBaba-Mama Klub a könyvtárban

Jakab Antal-emlékdíj átadás HajdúnánásonJakab Antal-emlékdíj átadás HajdúnánásonJakab Antal-emlékdíj átadás HajdúnánásonJakab Antal-emlékdíj átadás HajdúnánásonJakab Antal-emlékdíj átadás HajdúnánásonJakab Antal-emlékdíj átadás Hajdúnánáson
Horváth Gábor Miklós, Varga Gabriella, 
Ft. Vencser László, Tófalvi-Balassa Szilvia, Buczkó József

A 2010. március 13-án – Jakab Antal püspök születésének 101. évfordulóján – alakult, 
összeurópai tagságú és igen tevékeny Jakab Antal Keresztény Kör már a megalakulás 
évében létrehozta a Jakab Antal-emlékdíjat, amelyet évente egy alkalommal egy papi 
és egy világi személy/közösség vehet át. Az alapítók az emlékdíjjal egyfelől ápolni sze-
retnék a néhai püspök emlékét, aki Márton Áron méltó utódaként, megalkuvás nélkül 
vezette egyházmegyéjét, híveit és népét, másfelől elismerni szándékozzák olyan szemé-
lyek, illetve közösségek munkáját, akik a nagy püspök által vallott értékeket maguké-
nak érzik, és aszerint élnek, tevékenykednek. Az emlékdíj világi kitüntetettje ebben az 
esztendőben Buczkó József lett, a díjátadó ünnepségre július 30-án került sor a városi 
könyvtárban. 

A díjátadó ünnepség házigazdái a Ja-
kab Antal kereszténykör alapító elnökei, 
Varga Gabriella újságíró, Jakab püspök úr 
unokahúga, illetve Főtisztelendő dr. Ven-
cser László, erkölcsteológus, Jakab Antal 
egykori tanítványa voltak. Az ünnepi ese-
ményt méltóan szolgálta Tófalvi-Balassa 
Szilvia énekművész, valamint Horváth 
Gábor Miklós költő, előadóművész.

Az idei, világi személynek odaítélhető 
díjról, mint azt Varga Gabriella elárulta, 
már négy évvel ezelőtt megszületett a 
döntés, akkor, amikor találkoztak Buczkó 
Józse� el a Székely Menekültek Emlék-
napján, és megismerték „Szállást adtunk 
hűséges, magyar véreinknek – Székely me-
nekültek Hajdúnánáson 1916–1918” c. 
hiánypótló munkáját. 

Mint a laudációban is elhangzott: „A szé-
leskörű kutatások nyomán született mo-
nográ� a alapműnek számít mind a hazai, 
mind pedig a székelyföldi irodalomban. 
Az ebben foglalt ismeretek javarészt kies-
tek már mindkét népünk emlékezetéből. 
E munkának fontos szakmai hozadéka, 
hogy sikerült feltárni dr. Jakab Antal 
gyulafehérvári püspök életútjának azt 

a szakaszát, melyet menekült 
gyermekként édesanyjával és 
kistestvéreivel Hajdúnánáson 
töltött. Kéttehenes szekérfogat-
tal tették meg az utat az innen 
több mint ötszáz kilométerre 
lévő Kilyénfalváról, s ugyan-
azzal a fogattal is tértek vissza 
másfél esztendő múltán. […] 
A könyv több kiadást is megért 
már és tudományos konferencia 
témája is volt ez év júniusában. 
A kötet formálójává vált annak a 
nemzetegyesülési folyamatnak, 

amely a hajdú és székely magyar népünk 
ismételt egymásra találásában ölt testet.” 
A Kolozsi Tibor szobrászművész által 
készített bronzplakettet Varga Gabriella 
és Főtisztelendő Vencser László adták át 
Buczkó Józsefnek.

Székely és hajdú népünk egykor volt 
kiváló kapcsolatának, közös múltunk em-
lékeinek, értékeinek feltárása, megőrzése 
ezen a délutánon egy szép díj átadásában 
testesült meg, és csak reménykedhetünk, 
hogy ez folytatódik, és nem hagyjuk el-
veszni közös emlékeinket, értékeinket. 
Mert mint ahogy a költő fogalmaz „A lel-
kes eljár ősei sírlakához, s gyújt régi fény-
nél új szövétneket.”

R. Zs.

Egy júliusi délelőtt meglátogattuk a klub 
éppen aktuális foglalkozását, ahol ének-
zeneszó mellett zajlott a kötetlen prog-
ram. Mindez nem is lenne szokatlan egy 
bölcsődében, vagy közösségi házban, de 
egy könyvtár kellős közepén kicsit meg-
lepő, bár nem egyedülálló, hiszen egyre 
több könyvtár működtet, vagy ad helyet 
hasonló kis csoportoknak. 

Rékasiné Zágonyi Margit a könyvtár 
szakmai vezetője elmondta, nagyon örül-
nek, hogy a kis csoport itt van, mert bár 
igen csak szűkében vannak a helynek, de 
úgy gondolja, ezek az apróságok minden 
bizonnyal hozzászoknak a könyves kör-
nyezethez, és belőlük válhatnak – remény 
szerint – a rendszeres, a jövő könyvtár-
használói. 

Dési Viktória, pszichológus, a SzüNeT 
– Baba-Mama Klub vezetője, több mint 
tíz esztendei távollét után az elmúlt évben 
költözött vissza szülővárosába, és miután 
két pici gyermek édesanyja, hiányát érezte 
annak, hogy egyszer-egyszer összejöjjön 
olyan anyukákkal, akiknek hasonló korú 
kisgyermekeik vannak, és hogy ne csak a 
rendelőben, vagy a játszótéren fussanak 
össze. Nagyon rövid idő alatt megszer-
veződött a kis társaság, akik kezdetben 
az I� úsági Házban tartották összejövete-

Újszerű civil kezdeményezésnek adott otthont az utóbbi időben a Móricz Pál 
Városi Könyvtár. A spontán szerveződött SzüNeT Baba-Mama Klub (Szülőkkel 
Nevelési Témákról), amely kezdetben az I� úsági Házban tartotta foglalkozásait, 
egy ideje már a városi könyvtárban várja keddenként az érdeklődő kismamákat 
és kisbabákat. 

leiket, majd áttették székhelyü-
ket a városi könyvtárba. Mint 
a klub vezetője elmesélte, jól 
érzik magukat itt, beszélgetnek 
nevelési témákról, vagy éppen 
valamilyen aktuális dologról, 
teljesen kötetlenül, és nagyon 
fontos dolog pl. az, hogy ott 
helyben kézbe tudják venni azo-
kat a szakkönyveket, folyóirato-
kat, amelyek éppen szükségesek. 
Mindeközben az apróságok egy-
másfél óráig nagyobb közösség-
ben vannak, szokják a másfajta 

környezetet, egymás társaságát, és sokat, 
nagyon sokat mondókáznak, verseket ol-
vasnak, énekelnek, zenélnek, nő a picik 
érzelmi intelligenciája, szocializációs fo-
lyamatok indulhatnak el, anyukájuk biz-
tonságos közelében.

Jó ez a heti egy-két órás kikapcsolódás 
az anyukáknak is, hiszen egy rövid időre 
ki tudnak mozdulni a megszokott életrit-
musból, közösségbe kerülhetnek ismét, 
hiszen amikor egy intézményben különfé-
le érdeklődésű, civil kezdeményezésű cso-
portok kapnak helyet, akkor nemcsak a 
szakmaiságról beszélhetünk, hanem arról 
a nagyon fontos dologról, amelyet közös-
ségnek nevezünk, ahol ezek az emberek 
jól érzik magukat. A városi könyvtárban 
ezzel a baba-mama klubbal akár azt is 
mondhatjuk, hogy teljessé vált a korosztá-
lyi olvasóközösség láncolata, hiszen mind-
emellett évek óta havonta tartja foglalko-
zásait a Családi olvasóklub, hatodik éve az 
Olvasólámpa felnőtt olvasóklub tagjai ta-
lálkoznak, és szintén havonta randevúzik 
a könyvtárban a nyugdíjas pedagógusok 
egy kis csoportja is. Az elmúlt hetekben 
pedig egy újabb kis közösség kapott helyet 
a könyvtárban, a Láncszem kötő-horgoló 
szakkör, amely a tervek szerint havonta 
tartja foglalkozásait. HNU
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Tájékoztató növényvédelmi munkálatokról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy időjárástól függően, 2016. au-
gusztus 15–21. közötti időszakban – az esti órákban – növényvédelmi 
munkálatok elvégzésére kerül sor a közterületen lévő fás szárú nö-
vényzet védelme érdekében, a forgalom legkisebb zavarásával.  

A munkálatok befejeződéséig szíves türelmüket és megértésüket kö-
szönjük!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2016. június 30-án nyilvá-
nos ülésen megtárgyalta a város érvényes 
településrendezési tervével kapcsolatos 
módosítási igényeket. Az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVII. törvény (Étv.) 6 § (1) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében eljárva a tele-
pülésrendezési eszközök módosításáról 
a 186/2016 (VI. 30.) számú Képviselő-
testületi Határozatban foglaltak alapján
a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tá-
jékoztatom:

Jelen módosítással érintett beavatkozási 
pontok az alábbiak:
 Volt Téglagyár és környezetének rende-

zése,
 Kukori Barom�  – Vágóhíd Húsipari és 

Kereskedelmi Kft. 6156/20 és 6156/21 
hrsz.-ú földterületek terület-felhaszná-
lását érintő módosítás,
 Nyak-Ép Kft. Csokonai utca 4. sz. 

(3494 hrsz.-ú) ingatlant érintő, terve-
zett társasházi beruházást elősegítő, sza-
bályozási terv és helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) módosítás,
 Magyar utca mentén kijelölt zöldterü-

letek meghatározott részének terület-
felhasználásának módosítása,
 TEDEJ Zrt. kérelme 0148/45 hrsz.-ú 

út kiszabályozásának törlése, 0327/8 
hrsz.-ú „Kmü” építési övezet beépített-
ség növelése,
 Hajdúnánás, Polgári út mellett felha-

gyott „GE” ipartelep hasznosításához 
szerkezeti, szabályozási terv és HÉSZ 
módosítása,
 HÉSZ felülvizsgálata, módosítása,
 Hajdúnánás város gyógyhellyé minő-

sítéséhez szükséges tervezett határvo-
nalak kijelölése a településrendezési 
eszközökben való felvezetése.

A településrendezési eszközök mó-
dosításának nyilvánossága érdekében az 
Önkormányzat szabályzatot alkotott a 
partnerségi egyeztetésről, mely szerint, 
a módosítással érintett településrésze-
ken tulajdonnal, lakó, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező természetes személyek 
vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek a rendezési terv egyeztetési 
eljárásában partnernek tekintendők, ha 
írásban jelzik részvételi szándékukat a 
412/2013. (X. 31.) számú Képviselő-tes-
tületi Határozattal elfogadott Hajdúná-
nás Város településfejlesztéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai szerint.

Szólláth Tibor polgármester

Kócsi ImreKócsi ImreKócsi Imre

Tisztelt Hajdúnánási 
Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 
2016. július 29-től megnyitjuk a Mártí-
rok út 14. (régi textilüzem épülete) és a 
Penny Market kereskedelmi egység kö-
zött található aszfaltozott, zárt parkolót. 
A parkolóban 20 gépjármű, valamint 35 
kerékpár részére biztosított a kulturált 
és biztonságos megállás. Az intézkedés 

hatására jelentősen enyhülni fog piac na-
pokon a Mártírok útján tapasztalt zsúfolt-
ság. Kérem ügyeljenek a parkoló rendjére 
és tisztaságára.

Az udvarban történő parkolás ugyan-
úgy ingyenes, mint a Mártírok út többi 
részén.

Kérem éljenek az új lehetőséggel!
Tisztelettel:

Szabados Gábor HÉPSZOLG Kft. 
üzemeltetési osztályvezető

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Varga Vilmos Tamás
• Áfra Mona • Süveges Márk

• Krizsán Lajos
• Vitányi László 
 Józsefné
• Hunyadvári Géza 
 Edéné

• Stefán Ferenc
• Kovács Lajosné
• Domán Jánosné
• Révész Imre
• Kántor Lajosné

Akiktől 2016. június hónapban 
búcsút vettünk:

Gratulálunk a július hónapban házasságot 
kötött pároknak!
• Szuvák Norbert–Korpás Tünde Krisztina
• Reszegi Tamás–Hegedüs Nikolett
• Ilyés Roland–Sventek Nikoletta 
• Béres József–Szemán Csilla
• Tóth Antal–Hornyák Ibolya
• Bancsók Zoltán–Fekete Orsolya Enikő
• Reszegi Gábor–Molnár Edina

KócsiSztori/k – Zsóka a könyvtárbanKócsiSztori/k – Zsóka a könyvtárbanKócsiSztori/k – Zsóka a könyvtárbanKócsiSztori/k – Zsóka a könyvtárbanKócsiSztori/k – Zsóka a könyvtárbanKócsiSztori/k – Zsóka a könyvtárban
Pokémon a kisszobábanPokémon a kisszobábanPokémon a kisszobábanPokémon a kisszobábanPokémon a kisszobábanPokémon a kisszobában

HIRDETMÉNYHIRDETMÉNYHIRDETMÉNYHIRDETMÉNYHIRDETMÉNYHIRDETMÉNY

ÚJ PARKOLÁSI LEHETŐSÉG ÚJ PARKOLÁSI LEHETŐSÉG ÚJ PARKOLÁSI LEHETŐSÉG 
A MÁRTÍROK UTCÁN!A MÁRTÍROK UTCÁN!A MÁRTÍROK UTCÁN!

Kócsi Imre, Szabó István, Szólláth Zoltán

Megtörtént a BOREKO Egyesület által 
indított „Szemüveget a bírótól!” című 
többfordulós labdarúgó szabályismereti 
verseny eredményhirdetése. A Solymosi 
Péter hivatásos játékvezető által összeállí-
tott 60 kérdésre a legtöbb helyes választ 
Szabó István – hajdúnánási családi vállal-
kozó – adta aki így megnyerte azt a bírói 
mezt, amelyen valamennyi magyar pro-
fesszionális labdarúgó játékvezető aláírása 
szerepel, köztük Puhl Sándoré (a játékve-
zetői bizottság elnöke) is.

A boldog nyertes elmondta, hogy a 
Hajdúnánási Újságból értesült a játékról 
s nagy izgalommal vetette bele magát 
a kérdések kiértékelésébe. Később már 
a honlapon is tájékozódott, s elismer-
te, hogy az egyre nehezebb feladványok 
egyike-másika bizony némi utánajárást is 
igényelt. Gondolkodóba ejtette például a 
vonalak szélessége, vagy az a kérdés, hogy 

Megvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyerteseMegvan a foci kvíz nyertese

„Lehet e gólt szerezni cipő nélkül”. Aztán 
eszébe jutott, hogy Böde Dániel is rúgott 
nemrégiben egy ilyen gólt. Mindeneset-
re szeretné, ha hasonló játékok ezután is 
megjelennének az újságban. 

-kimi-
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Az Edith Piaf est nagy sikere egyfajta 
lökést adott nekünk a folytatásra. Nem 
sokkal később egy retro bulit szervez-
tünk, mellyel a 30–40 éves korosztályt 
kívántuk megcélozni s mivel rengetegen 
voltak, és remek hangulat kerekedett, 
ezt a rendezvényt azóta is rendszeresen 
megszervezzük – úgy érezzük erre szük-
sége van a nánási � ataloknak. A Borklub 
már hét alkalommal várta vendégeit, ahol 
Egertől Tokajon keresztül Villányig sok 
féle pincészet mutatkozott be. Itt már az 
idősebb „borkedvelő” korosztály inkább 
az érintett kör, többen azóta is visszajáró 
vendégek. Indult Tea klubunk is ahol kü-
lönleges teá kat szolgáltak fel. 

Akusztikus koncertsorozatunkat Szat-
mári Tony estje nyitotta, majd Cseh 
Tamás emlékest következett, júniusban 
fellépett a Zakar Jazz Quartett is. Ezzel 
párhuzamosan karaoké partyk indultak, 
ahol a 70–80-as évek slágereiből lehet 
válogatni, s szintén egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvend. Időközben az ön-
kormányzat felújította a belső udvart is, 
helyet adva a nagyobb létszámú vendég-
seregnek. Így már lehetőség nyílt a labda-
rúgó EB-t kivetítőn közvetíteni, s mond-
hatom hatalmas sikerrel (köszönhetően ez 
a magyar futballisták remek szereplésének 
is). Itt az udvaron volt a közelmúltban 
frenetikus sikere a debreceni Hangfogó 
együttesnek is. Reméljük, nemsokára 
újra vendégül láthatjuk őket. Irodalmi 
esteket is terveztünk, s tervezünk is még. 
Ilyen volt Csuja Imre előadói estje, me-
lyet a nagy érdeklődésre való tekintettel a 
színházterembe kellett megrendeznünk. 
Nemsokára Grecsó Krisztián József Attila 
díjas költő és Kollár-Klemencz László – a 

Az Alapítvány támogatásával 
jutott el a Hajdúsági Humán 
Szolgáltató Nonpro� t Kft. 
Magyar úti telephelyén mű-
ködő Fogyatékosok és Pszi-
chiátriai Betegek intézetében 
évek óta működő színjátszó 
csoport Nagykanizsára, a Pszichi-
átriai Betegek X. Országos Színjátszó Ta-
lálkozójára, ahol kiemelt arany fokozatot 
ért el. A színjátszó csoport tagjai és a fel-
készítők nem állandóak, hanem gyakran 
cserélődnek, de a lelkesedés és a kitartó 

SZABÓ ÁGNES 

KONCERTJE 
Augusztus 19. péntek 16 óra

Hajdúnánási református templom

A városunkból elszármazott � atal tehet-
ség, akit több városi rendezvényen is hall-
hattunk már énekelni ezzel a koncerttel 
szeretne köszönetet mondani a városnak, 
családjának, tanárainak, barátainak és is-
merőseinek mindazért a sok szeretetért és 
támogatásért, amit tőlük kapott. 

Tóth Donát zongoraművész tanár köz-
reműködésével előadásukban felcsendül-
nek többek közt Faure, Casals, Vikár és 
César Frank művei.

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

Egyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlubEgyre népszerűbb a PinceKlub

HELYESBÍTÉS
A Hajdúnánási Újság előző lapszámában 
tévesen jelentettük meg, hogy az augusz-
tus 19-i nóta karaoke programra a belépés 
díjtalan. A belépődíj: 500 Ft/fő. Az eset-
leges kellemetlenségekért elnézést kérünk! 

A szervezők

 Szent István Napi programok – 
2016. augusztus 19–20.

 Augusztus 19. (péntek)
 PinceKlub 
 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!
Belépődíj: 500 Ft

 Augusztus 20. (szombat):
 10.00: Ünnepi Istentisztelet a Refor-

mátus templomban és Ünnepi Szent-
mise a Katolikus templomban.
11.00: Megemlékezés a magyar állam-
alapításról az Erődfal előtti téren. Az 
új kenyér megáldása, megszentelése és 
megszegése.

 A Köztársaság téren:
17.00 a Barabonto zenekar koncertje
20.00: a Hooligans zenekar élő nagy-
koncertje

 kb. 22.00: tűzijáték
 14 órától 20 óráig a gyerekeket ugráló-

várral, csúszdával várjuk a művelődési 
központ parkolójában.

 22.30: „30up” retro party.
 Idézd fel a 80-as, 90-es évek hajdúnánási 

diszkóinak hangulatát! Nem csak 30-asok-
nak, 40-eseknek! Belépődíj: 500 Ft

 Augusztus 26. 20.30: a Tra�  k Band 
koncertje – debreceni akusztikus zene-

kar, rock & roll-lal, pörgéssel, hegedű-
vel, sok-sok élettel. A belépés díjtalan!

 Augusztus 25–28.: Moto-Rock Wee-
kend Motoros Találkozó a Hajdúná-
nási Gyógyfürdőben

 Bulizz velünk a nyár utolsó hétvégéjén!
 Kapunyitás: augusztus 24. (szerda) 15:00
 Motoros felvonulás: augusztus 27. 

(szombat) 13:00
 Kirakodás, 600 négyzetméteres sörsá-

tor és vetélkedők várják vendégeinket!
 Koncertek:
 Szerda 

 18:00 Farkas Family Band
 20:00 Kerozin
 22:30 Ismerős Arcok
 00:00 Mátrix

 Csütörtök
 18:00 Retronome
 20:00 Superstereo
 22:30 Intim Torna Illegál
 00:00 Reálmen

 Péntek
 18:00 Radar
 20:00 Ossián
 22:30 Kowalsky meg a Vega
 00:00 AB/CD

 Szombat
 17:00 Betonlégy
 19:00 Twister
 20:30 Dorothy
 22:30 Road
 00:00 Rockin’Rock Cats

 Jegyárak:
 Szerda–csütörtök–péntek–szombat: 

7000 Ft
 Csütörtök–péntek–szombat: 
 6000 Ft
 Péntek–szombat: 5000 Ft
 Minden napra a koncertjegy: 3000 Ft
https://www.facebook.com/
motorockweekend/?fref=ts
Információ: 06-30/747-2791

Búcsúztasd velünk a nyarat!

2015. októberében egy Edith Piaf emlékkoncerttel nyitott az azóta egyre népsze-
rűbb PinceKlub. A Bocskai utcán a volt kollégium alatt lévő pincesort elég nehéz 
és fáradságos munkával sikerült igazán színvonalassá, különlegessé varázsolni az 
önkormányzatnak. Az eredmény nem is váratott sokáig magára, ugyanis egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend a hely, egyre több érdeklődő vendég teszi tiszteletét 
a többnyire ingyenes, vagy pár száz forintos rendezvényeken. Az elmúlt napokban 
Vadászi Gézával, a PinceKlub projekt menedzserével ültünk le beszélgetni a közeli 
múltról, a jövőről, a tervekről.

Kistehén zenekar énekese – is bemutat-
kozik nálunk. Próbáljuk minél jobban 
színesíteni programjainkat s minél több 
korosztályt elérni. Szeptembertől lesz egy 
nagyszabású latin estünk melyen zene, 
táncoktatás, és különféle koktélok is meg-
találhatók lesznek. 

Augusztus 19-én este egy újszerű prog-
ramra várjuk a magyarnóta kedvelőket, 
ugyanis Tordai Zoltán és zenekara közre-
működésével nóta karaokén bárki kipró-
bálhatja magát, mint nótaénekes. 

Családi, baráti rendezvényekre is ki 
lehet bérelni egyébként a klubhelyiséget 
– volt is már rá példa – s kulturált, im-
pozáns, minden igényt kielégítő környe-
zetben szórakozhatnak, ünnepelhetnek, 
tölthetik el az estét.

Lejegyezte Kócsi Imre

Lúdas Matyi NagykanizsánLúdas Matyi NagykanizsánLúdas Matyi NagykanizsánLúdas Matyi NagykanizsánLúdas Matyi NagykanizsánLúdas Matyi Nagykanizsán
A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért Alapít-
vány 1996-ban jött létre, a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott 
Pszichiátriai és Fogyatékosok Otthonában élő személyek ápolásának, gondozá-
sának személyi és tárgyi feltételeinek javítása céljából. Az Alapítvány feladata az 
intézményi rehabilitációs tevékenység anyagi fedezetének biztosításához segítség-
nyújtás. Az Alapítvány segítségével lehetőség van nyaralások, kirándulások, feszti-
válok � nanszírozására is.

munka mindig meghozza az ered-
ményét. A különböző feszti-
válokról, megmérettetésekről 
mindig dobogós hellyel tér-
nek vissza. 2016. június 28–
29.-én a Völgy Alapítvány ál-

tal, Nagykanizsán megrendezett 
Pszichiátriai Betegek X. Országos 

Színjátszó és Művészeti Találkozóján, 27 
produkcióból a csoport – Lúdas Matyi 
történetével – kiemelt arany fokozatot 
kapott, míg a két főszereplő játékát külön 
emléklappal díjazták. -kb-

Az Alapítvány támogatásával 
jutott el a Hajdúsági Humán 

chiátriai Betegek intézetében 

munka mindig meghozza az ered-

évek óta működő színjátszó 
csoport Nagykanizsára, a Pszichi-

ményét. A különböző feszti-
válokról, megmérettetésekről 

29.-én a Völgy Alapítvány ál-
tal, Nagykanizsán megrendezett 

Pszichiátriai Betegek X. Országos 

Soli Deo GloriaSoli Deo GloriaSoli Deo Gloria
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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

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

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. 

Tevékenységeink: 

* SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS
 legújabb amerikai technológiával! 

* Karosszériajavítás, 
 teljes körű biztosítási ügyintézéssel. 
 (Casco és kötelező)

Hajd únánás,  Tiszavasvári  út  7.  Tel . :  06-70/3-874-179

MAGYAR LEVENTE
Karosszérialakatos Mester

TANÁRI ÁLLÁS
A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda teljes állású 

Angol nyelv és technika szakos tanárt, 
vagy ezen szakok óraadóit keresi.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető az iskola honlapján.
www.re� skola-nanas.sulinet.hu

DE! a megszokott  helyen várjuk ügyfeleinket!
Műszaki vizsga (motorkerékpár, személyautó, teherautó, 
 kamion, mg-i járművek, autóbusz)
Erede� ség vizsga Tachográf-illesztés és -hitelesítés (analóg és digitális)

KPM-NÁNÁS K� . Hajdúnánás, Petőfi  u. 82. 
Telefon: 52/570-542  E-mail: kpm.nanas.k� @gmail.com

MEGÚJULT A MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS�

 új névvel
 új tulajdonossal
 új személyzettel
 hosszabb 
 nyitva tartással
 (7–16 óráig)

Hőszigetelő anyagok gyártásával és forgalmazásával foglal-
kozó Társaságunk dinamikusan fejlődő csapatába keresünk 

munkatársakat az alábbi pozícióba:

OPERÁTOR
Elvárások: 

• minimum alapfokú iskolai végze� ség
• 3 éves szakmai tapasztalat 
• rugalmasság, megbízhatóság, felelősségteljes, 
 elköteleze�  személyiség
• 3 műszak vállalása

Előny: 
• lakatos vagy villanyszerelői végze� ség
• targoncavezetői jogosítvány
• gépkezelői, gyártásban szerze�  tapasztalat

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• Cafeteria
• dolgozók lakhatásának és hazautazásának támogatása
• preferált szakképze� ség után járó bérpótlék
• előrelépési lehetőség, karrierlehetőség
• nyelvtanfolyamok, szakmai képzések

Munkavégzés helye:
• Balatonfűzfő 

JELENTKEZÉS:
Szakmai önéletrajzzal az alábbi elérhetőségeken: 

5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
E-mail: csak.gabriella@bachl.hu



7Hajdúnánási Újság2016. augusztus 11.

Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 
Keressen minket a Facebookon! 

Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 

Látogasson el Erzsike Süteményes Házába is a Hunyadi u 7. sz. alatt! 
Sütemények, Torták, Rétesek, Pogácsák!  Tel.: 06-30/681-0390 

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Panthenol Külsőleges Spray 130 g 1739 Ft 1435 Ft
Kitonail Gyógyszeres Körömlakk 3,3 ml 5283 Ft 4610 Ft
Ibustar 400 mg fi lmtabletta 1340 Ft 995 Ft

Korona Patika

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. 

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

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓMŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
Hajdúnánás, Korponai u. 4.

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

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 augusztus 31-ig tart.

az Okula Optikánál!

Az akció augusztus 31-ig tart.

az Okula Optikánál!

Az akció augusztus 31-ig tart.

az Okula Optikánál!

Az akció augusztus 31-ig tart.

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



8 Hajdúnánási Újság 2016. augusztus 11.

Im
pr

es
sz

um

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� 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

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.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szeretné felhívni a � gyelmet, 
hogy az utóbbi időben visszaélések történtek 
a katasztrófavédelem nevében. A visszaélése-
ket elkövetők egyelőre ismeretlenek, tettük 
oka feltehetőleg az egyéni vagyonszerzés. 

A csalók a Hajdú-Bihar Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság hatósági osztályára hi-
vatkozva több céget, üzletet, telephelyet ke-
restek fel azzal, hogy hamarosan tűzvédelmi 
ellenőrzést tartanak a telephelyen, amelyhez 
bizonyos iratokat elő kell készíteni. A szóban 
forgó vállalkozások, sok esetben megtévesz-
tő, a hatóságokéval könnyen összeköthető 
feliratokat és jelképeket szerepeltetnek a gép-
járműveiken, fellépésük határozott és mindig 
a katasztrófavédelem, a tűzvédelmi hatóság 
bírságolására hivatkozva próbálnak nyomást 
gyakorolni a vásárlás érdekében. Bárhol elő-
fordulhatnak, autószerelő-műhelyben, fod-
rászatban, kozmetikai szalonban, bútorüzlet-
ben és strandon egyaránt megpróbálkoznak 
ilyen jellegű értékesítéssel. 

A magukat a katasztrófavédelem alvállal-
kozójának kiadó emberek az előzetes tájé-
koztatás után több helyen is megjelentek, és 
különféle tűzvédelmi berendezéseket, tűzol-
tó készüléket adtak el, magasabb áron, mint 
amennyiért ezek beszerezhetőek.

A megyében eddig a Püspökladányi Járás 
területén történtek ilyen esetek. A Haj dú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság felhívja a � gyelmet arra hogy:

KÖZLEMÉNYKÖZLEMÉNYKÖZLEMÉNYKÖZLEMÉNYKÖZLEMÉNYKÖZLEMÉNY

A kötelező formaságok – nevezés, orvo-
si igazolás leadása, stb. után 07.45-től 
11.45-ig volt lehetősége a több mint 
8200 indulónak az ideális, 25 fokos víz-
be csobbanni. A szervezők minden év-
ben különös gondot fordítanak az úszók 
biztonságára. Az 5,2 km táv során az 
úszófolyosó jobb oldalán, kb 30–50 mé-
terenként lehorgonyzott hajók, motor-
csónakok biztosították az átkelést. Ezen 
vízi alkalmatosságok kedves tulajdonosai 
szőlőcukorral, vízzel és jó szóval, biztatás-
sal kínálták a fáradó úszókat.

A Boglári strandra érve más dolgunk 
már nem volt, mint egy mosoly a kame-
rának, a szponzorok által felajánlott étkek 
és üdítő elfogyasztása, valamint az átkelést 
bizonyító póló átvétele.

És, hogy kik is úsztak ott: (a név után 
a teljesítések száma) Boros Alexandra 1., 
Csuja Gábor 5. /ki tudja? hiszen ezen a 
napon is kétszer tette meg a távot / Hor-
váth László 2., Ilyés Erzsébet 1., Nyakas 
Beáta 3., Szatmári Sándor 4., Tóth Do-
minik 3., és a mi kis különítményünk a 

Csalók adják ki magukat 
a katasztrófavédelem 

szakembereinek

2016. július 2.-án 34. alkalommal rendezték meg, idén a Suzuki, mint fő szponzor 
támogatásával a Balaton – átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti próbaté-
tel „természetesen” idén sem múlhatott el hajdúnánási résztvevők nélkül. A nap 
eseményeiről Domoszlai Attila így számolt be lapunknak:

BALATON – ÁTÚSZÁS 2016BALATON – ÁTÚSZÁS 2016BALATON – ÁTÚSZÁS 2016

képen: Nagy János 4., Toronyai Csaba 1., 
Nagy Ildikó 1., Domoszlai Attila 1.

Július 2.-án nem könnyű nap után, 
de szép emlékkel térhettünk nyugovóra. 
Folytatás jövőre, részemről „egy kicsit” 
komolyabb felkészülés után.

Lejegyezte: 
Fekete Andrea

2016. július 1-jétől ismét igénybe vehető Haj-
dúnánáson az ingyenes jogsegély az európai 
uniós támogatással megvalósuló JOGpontok 
projektek keretében. 

Hódos Antal, a Hajdúnánási Ipartestület el-
nökének tájékoztatása szerint a korábbi kezde-
ményezés sikerére való tekintettel indította el 
újra a programot a minisztérium. A JOGpon-
tok projektek, melyek európai uniós támoga-
tással valósulnak meg, ingyenes jogi segítséget 
nyújtanak a munka világában 3 éven át, 2019. 
június 30-ig. A szolgáltatás több formában is 

igénybe vehető, az érdeklődők személyesen, 
telefonon és elektronikusan is segítséget kap-
hatnak jogi kérdésekben. 

Városunkban a személyes ügyfélfogadás 
helyszíne a felújított IPOSZ székház (Attila 
utca 127.), amely kulturált körülményeket 
biztosít a szolgáltatást igénybe vevők számára.

Az érdeklődőket, ügyfeleket dr. i� . Szeszák 
Gyula ügyvéd fogadja hétfőn 17–19-ig, csütör-
tökön 17–18-ig.

A szolgáltatás igénybevételéhez előzetes be-
jelentkezés nem szükséges.

Újra indult az ingyenes jogi Újra indult az ingyenes jogi Újra indult az ingyenes jogi 
tanácsadás az IPOSZ székházábantanácsadás az IPOSZ székházábantanácsadás az IPOSZ székházábantanácsadás az IPOSZ székházábantanácsadás az IPOSZ székházábantanácsadás az IPOSZ székházában

 A katasztrófavédelem munkatársai egyen-
ruhában, szolgálati igazolvánnyal, szol-
gálati jelvénnyel felszerelve, megfelelő 
dokumentumok birtokában járnak ellen-
őrizni. Az ellenőrzöttek minden esetben 
kérjék el az ellenőrzést végzők szolgálati 
igazolványát és jelvényszámát.

 A katasztrófavédelem munkatársai soha 
nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszkö-
zöket, berendezéseket. 
 A katasztrófavédelem hatósági ellenőrzé-

sei alkalmával soha nem készpénzben kell 
ki� zetni a bírságot. A bírságokat hatósági 
határozat állítja meg, amelyek pecséttel, 
iktatószámmal vannak ellátva.

 Lehetősége van katasztrófavédelem mun-
katársainak helyszíni bírságot is kiszabni, 
ilyenkor csekket adnak, amelyen a szám-
latulajdonos a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság, amelynek számla-
száma: 10023002-00283494-20000002
 A csalók esetenként a katasztrófavédelem 

szóvivőire hivatkozva tévesztik meg az 
embereket, holott a katasztrófavédelem 
szóvivői nem szerveznek hatósági ellenőr-
zéseket. 
 Az ellenőrzésekről a helyszínen jegyző-

könyv készül, amelynek egy példányát az 
ügyfélnek át kell adni. Minden esetben 
ragaszkodjanak, az aláírt lepecsételt jegy-
zőkönyvhöz az ellenőrzéseken!
 Az esetleg hiányzó iratok pótlása – megszo-

kott határidőn belül – nem kerül pénzbe.
 A hatósági ellenőrzéseket nem alvállalko-

zók, megbízott cégek végzik, hanem min-
dig a katasztrófavédelem képviselői.

 Ha bármilyen visszaélést tapasztal, kérjük 
értesítse a rendőrséget.


