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któber 2-án egy olyan kérdésben 
kérik ki véleményünket, teszik 
fel a kérdést, amely gyermeke-

ink, unokáink jövőjét is meghatároz-
hatja. Védekezés a kényszer betelepítés 
ellen. Befogadni, továbbküldeni, visz-
szatoloncolni, problémát megoldani, itt 
vagy a kiinduló országban. Avagy pedig 
a már itt lévőket szétosztani az Unió 
határain belül, annak minden kockáza-
tával. Mit akarunk? Nem – avagy igen? 
Jöjjenek, vagy nem? Egy évvel ezelőtt 
az egész „civilizált, demokratikus” vi-
lág, Európa és a hazai ellenzék is mesz-
szemenően elítélte a kormányt, hogy 
kerítésépítéssel igyekszik útját állni az 
illegális bevándorlásnak. Sőt, voltak, 
akik még a migráns kérdést is nem lé-
tező dolognak nevezték. Aztán mit ad 
Isten, alig néhány hónap múltával már a 
szomszédos Ausztria is elkezdett „szé-
les szárnyú nagy kaput” építeni és ma 
már szinte minden ország szoros ellen-
őrzést követel, netán éppen kerítés/ke-
rítések építését fontolgatja, vagy éppen 
teljes határzárat.

OOOOOOOOO
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Mindeközben még egyre csak jönnek 
és jönnek. Százával, ezrével gyalogol-
nak zöldhatárokon át, tengereken lélek-
vesztőkön, egyre csak gazdagítva az em-
bercsempészek, és a háttérben spekuláló 
„cápák” pénztárcáját. Vannak köztük va-
lódi menekültek, akiket kereszténysé-
gük miatt üldöznek, vagy akik háborús 
viszonyok miatt vettek vándorbotot a 
kezükbe, akiknek elpusztult az ottho-
nuk, köddé váltak megélhetési lehetősé-
geik. A jelenség egyáltalán nem korunk 
szomorú terméke. Amióta ember él a 
földön, háborúk, éhínségek, természeti 
katasztrófák miatt időnként hatalmas tö-
megek keltek útra. Miként ma is.

De napjainkban többségük vélhető-
en csak a nagyobb szelet kenyérért kelt 
útra. S mindeközben ki tudja, hányan 
érkeznek soraik között sanda szándék-
kal. S gondoljunk arra is, hogy az ide-
érkezett, főként fi atalemberek, ha zöld 
utat kapnak, néhány éven belül megsok-
szorozzák számukat, hiszen a család-
egyesítés okán egy helyett akár 8–10, 

Fizetett politikai hirdetés.

vagy még több fővel kell számolni. És 
ne feledjük a szokások, tradíciók szere-
pét ezen emberek életében, és azok kö-
vetkezményeit, ha csak egyre többen és 
többen lesznek. Vannak, akik azt mond-
ják, az Európai Unió nem kötelez senkit 
befogadásra. Hisszük is meg nem is. 
Mi a biztosíték, hogy holnap is ez lesz 
az álláspont? Ne feledjük, az európai 
nagyhatalmak a 20. században egyszer 
már gyalázatosan elbántak hazánkkal 
Trianonban. Hihetünk-e nekik most? 

Sokan mondják, hogy gyűlöletkeltés, 
amit ez a népszavazás jelent, hogy éppen 
a keresztény szellemiséggel ellentétes. 
Ám ha valaki alaposan tanulmányozza 
a Bibliát, bizony ott több helyen olvas-
hatunk a hitsorsosok, a háznép, a nem-
zetség védelméről; Pál apostol pl. azt 
írja Galácia tartomány gyülekezeteinek: 
„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót 
mindenkivel, leginkább pedig azokkal, 
akik testvéreink a hitben”. (Gal 6,10).

Tudjuk legtöbben személyes iratok 
nélkül, vagy éppen hamis okmányok-
kal próbálkoznak Európába jutni. És 
velük együtt érkeznek a rossz szándé-
kú fanatizáltak, akiknek nem számít az 
emberélet pusztulása. Mint ahogy ezt az 
utóbbi hónapok európai merényletei is 
jelzik. Pedig Nyugat-Európa nagyobbik 
fele még egy éve virágcsokorral és él-
jenezve fogadta az érkező migránsokat, 
nem fi rtatta senki ki fi a-borja az illető. 
És most az ellenőrizetlenül beengedett 
sokaság egy részét szét akarják teríteni 
Európa országaiban, köztük Magyar-
országon is – erről kell hát véleményt 
nyilvánítani október másodikán. Nem a 
gyűlöletkeltés, hanem a józan ész okán, 
hogy talán megelőzhetünk egy olyan fo-
lyamatot, amelynek tragikusak lehetnek 
a következményei. Mert Magyarország 
jelenleg még biztonságos, és keresztény.

Rigó Tamásné
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megpróbáltatásainak bemutatásával zár-
tuk. E cikk megjelenését követően jutott 
el hozzám egy korabeli lap, a Pesti Újság 
itt látható fotója, amely 1916 őszén va-
lahol a Gyimesekben készült. Mit is lá-
tunk rajta? A kép bal oldalán batyukkal 
� atal és középkorú székely ruhás fér� ak 
gyalogolnak a vasúti sínek mentén. Kato-
nai parancsot teljesítenek, akik a román 
támadás miatt kaptak azonnali behívót. 

Őket tehát harctérre szólította a háború, 
miközben az idősek és asszonyok a gyer-
mekekkel velük szemben szekérkaravánon 
menekülnek végeláthatatlan sorokban az 
Alföld irányába. 

A sors úgy hozta, hogy szeptember 10-
én éppen ezen a vidéken jártam. A szi-
porkázó napfényben megelevenedett ez 
a száz esztendős felvétel lelki szemeim 
előtt. A változatlan gyimesi táj és a fe-
nyők a lankákkal magukba zárták annak 
a nagy menekülésnek az emlékét. Pedig 
az a nagyon messzi gyimesi út azokban a 
napokban éppen hozzánk vezetett. Hoz-
zánk, befogadókhoz. Dr. Berencsy János 
polgármesterrel az élen Menekülteket Se-
gélyező Bizottság alakult, hogy a „semmit-
len hazátlanokat” élelemmel, ruházattal 
lássák el. Meg cipővel, hiszen elindulásuk 
napjaiban még nyáridő volt, ám hetekkel 

36 tanköteles gyerek rész-
vételével négy 6–10 fős 
csoportot alakítottunk 
ki, ahol hetente egy alka-
lommal ingyenes, játékos 
külön foglalkozásokon 
fejlesztettük a gyerekeket. 
Egy öltöző helyiség átren-
dezésével barátságos fog-
lalkoztatót, a gyermekker-
ti okos baglyok kuckóját 
hoztuk létre, ahol az élmé-
nyeikre építve, a tevékeny-
kedtetés elsődlegességét 
hangsúlyoztuk és az erős oldalaik megtá-
mogatása mellett a gyengébb területiket is 
fejlesztettük. Műhelyeink nevét is a gyere-
kekhez közel állóan választottuk ki:

„Turbó csigák” műhelyvezető: Varga 
Anikó (óvodapedagógus).

A felmérések alapján 9 � ú került ebbe 
a csoportba, ennek megfelelően főleg a 
labdás csapatjátékok kerültek előtérbe. Az 
első alkalommal felmérte képességeiket, 
érdeklődésüket az óvodapedagógus: ösz-
szerendezett mozgás, állóképesség, reak-
ció idő, � gyelem, irányok, lateritás. Ezek 
után mozgásigényüket � gyelembe véve 
a foci, hoki szabályait, játék menetét, is-
merhették meg. Fejlődött labdaérzékük, 
szem-kéz-láb koordinációjuk, csapat-
szellem – közösségi érzés, összedolgozás 
képessége. Záró foglalkozáson a szülőket 
bevonva kerékpározni ment a csoport a 
sportpályára, ahol szüleiknek igazi pályán 
is bemutathatták focista tudományukat. 

„Varázsceruza” műhelyvezető: Révész-
né Varga Éva (szakvizsgázott fejlesztőpe-
dagógus).

Többféle, és különleges technikát vá-
lasztott ki az óvodapedagógusa munká-
hoz. A gyerekek esztétikai érzéke fejlő-
dött, egyre igényesebbé váltak magukkal 
szembe. Ceruzafogásuk, téri látásuk, ön-
és mások értékelése erősödött, reálissá 
vált, önbizalmuk fejlődött. 

„Mágikus manók” műhelyvezető: Pap 
Sándorné (szakvizsgázott fejlesztő peda-
gógus).

Fizikai és kémiai törvényszerűségekkel 
ismerkedhettek, olyan kísérleteket végez-

Sajnos, eltelt ez a nyár is. 
Sok szép emléket őrzünk 
róla, melyekre érdemes 
néhány gondolat erejéig 
visszatekinteni:

A júniusi máriapócsi 
táborból hazatérve, szin-
te rögtön indulhattak is 
a gyerekek Hajdúnánás-
ra a hagyomány ápolásá-
ról híres Kendereskertbe, 
ahol kollégáink szerve-
zésében a friss levegőn 
pihenhettek, játszhattak, 
kézműveskedhettek, élvezhették a termé-
szet szépségét. 

Július közepétől, augusztus közepéig 1-1 
hetes turnusokban, Szakolyba többféle te-
matikus táborozásra volt lehetőség, kedvelt 
tevékenységi témakörök köré szervezve.

Nevelőszülői hálózatunk tánctáborba 
kísérte el az érdeklődő, táncolni vágyó 
i� úságot, ahová mind a 3 hálózatunkból 

később nagy kincsnek számított egy-egy 
használt ruhanemű is. 

1916. szeptemberének utolsó napjai-
ban több mint kétezer menekült lelt már 
otthonra ebben a városban. Ám a saját 
hazájukban földönfutókká vált székely 
társadalom továbbra is ontotta menekülő 
� ait. Több mint 40 Csík vármegyei tele-
pülésről érkeztek hozzánk ezekben a ne-
héz napokban székely testvéreink, akiket a 
vasútállomásról jó szándékú helyi gazdák 

fogatain a gimnáziumba 
szállítottak, ahol a kiürí-
tett tantermek nagy része 
fekvőhelyekkel telítődött. 
Az udvaron „a tornacsar-
nok előtt hatalmas üstök-
ben főtt az ebéd, egy-egy 
osztályteremben friss ke-
nyeret szeleteltek, a torna-
terem öltözője éléskamra 
volt, magában a torna-
csarnokban pedig három 
sor asztal mellett szorong-
tak az erdélyi hajótöröttek 

– írta Váczy József a helyi újságban.” Az 
i� úság pedig a menekült családok ellátása 
körüli feladatokat végezte, s szorgalmasan 
kísérgették őket a befogadó családokhoz. 
„Az én nagyszüleim is befogadtak egy szé-
kely családot – idézi emlékeit Balla Lász-
lóné Vad Katalin (1927). Ők Gyimesbükk-
ről érkeztek. Öten voltak. Tatár Istvánné a 
három gyerekével. A nagyszüleim azért vá-
lasztották őket, mert hoztak magukkal tehe-
net is, amit nagyapám el tudott helyezni az 
istállóban.” 

„Amíg itt tartózkodtak, aki csak tehette, 
segített a befogadó családnak a gazdálko-
dásban” – mondja Kovács Ágoston (1924)

Az élet tehát idegen földön sem állt 
meg. Élni és a gyermekeket még ilyen kö-
rülmények között is iskoláztatni kellett.

Erről szólunk következő írásunkban.
Buczkó József

Az elmúlt nevelési évben a Gyermekkert Óvodában (Dorogi utca) a gyerekek is-
kolára való még hatékonyabb felkészítéséhez elkezdtük az 5–6 évesek tehetség-
segítését. Ennek során nem zseniket azonosítunk, még csak nem is tehetségeket, 
csupán nyiladozó tehetségcsirákat. Kiválasztottuk a gyerek átlagosnál lényegesen 
jobb adottságait, meg� gyeltük az érdeklődési körüket, és hogy ebből adódóan mi-
vel tudnak kitartóan, hosszú ideig foglalkozni. 

tek, melyek során a gyerekek mélyebben 
megismerték a víz tulajdonságait. Az ön-
álló munkavégzéssel gyakorolták a terve-
zést, előkészítést, következtetés – levonás 
lépéseit.

Készítettek szivárványt, mi merül el a 
vízben és mi nem, mi oldódik és mi nem. 
Készítettek vízcsepp segítségével nagyí-
tót, táncoltattak mazsolát, törtek kanalat 
vízzel, készítettek gumitojást, tornádót és 
lebegtettek citrusokat. 

„Csillagút” műhelyvezető: Bakó And-
rea (szakvizsgázott tehetségfejlesztő peda-
gógus).

Mesék, versek felhasználásával a dráma-
játék módszerét alkalmazta a pedagógus, 
ami cselekvésre koncentrál, feltárja a gye-
rekek kreatív képességeit. Védelmet nyújt 
a bátortalanabb, kevesebb önbizalommal 
rendelkezőknek. Segítette a kommuni-
kációs készségek, képességek, mozgás – 
mozgás koordináció kibontakoztatását. 
Bátrabbak, elfogadóbbak, lettek. Erősö-
dött önbizalmuk, fejlődött kooperatív 
képességük, esztétikai érzékenységük, a 
szociális hátrányok enyhültek. 

A Magyar Tehetségsegítő Társasághoz 
benyújtott pályázatunkat elfogadták, így 
óvodánk regisztrált tehetségponttá vált.

Felvettük a kapcsolatot és látogatást tet-
tünk a budapesti Cseresznye Virág Óvo-
dában, ahol már több éve folyik tehet-
ség műhely munka, ötleteket, segítséget 
kaptunk további fejlesztő munkánkhoz. 
Szeptembertől az 56 fő tanköteles korú 
gyerekünknek hat műhelyt indítunk.

Bakó Andrea és a műhelyvezetők

A műhelyek vezetői
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érkeztek gyerekek, kísérőikkel egyetem-
ben. Gyorsan ment az ismerkedés, hamar 
összecsiszolódtunk, segített ebben a közös 
érdeklődési kör. Tanultunk néptáncot, és 
a modern tánc kapui is kitárultak előt-
tünk. Minden nap táncoltunk, énekel-
tünk, és új érdekes játékokat tanulhattak 
a gyerekek, olyanokat, amiket csak csa-
patban lehet és érdemes játszani. Az esté-

ket pedig mi mással lehetett volna tölteni, 
mint tánccal. No és hogy fokozzuk a han-
gulatot, volt Disco félhomályban, smink, 
frizura a lányoknak, no de a � úk sem ma-
radtak le a készülődésben, jól „belőtt” haj, 
macsós illatfelhő és indulhatott a buli. 

A hazautazás napján, elhangzottak a fo-
gadkozások, „jövőre itt találkozunk, addig 
pedig tartjuk a kapcsolatot”. Úgy legyen.

Augusztusban, a nevelőcsaládoknak 
volt lehetőségük 1-1 hetet eltölteni Ga-
csály településén. A szállást térítésmente-

sen vehették igénybe, csak az ellátásért kel-
lett egy jelképes összeget � zetniük, már ha 
igényeltek, de saját maguknak is főzhet-
tek, mivel a feltételek rendelkezésre álltak. 

Gazdag programválasztékot kínáltunk 
erre a nyárra is a gyerekeknek, és a neve-
lőcsaládoknak egyaránt. Bízom benne, 
hogy élményeiket sokáig őrizni fogják.

Ferencziné Vámosi Valéria 
nevelőszülői hálózat vezető Hajdúsági 

Görögkatolikus Gyermekvédelmi 
Központ
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Fontos így száz év után is 
tudni, érezni és meghá-
lálni azt, hogy ha men-
ni kell, akkor nekünk, 
székelyeknek van hová 
menekülni. A száz évvel 
ezelőtti történet, a ma is 
elképzelhető drámaiságán 
túl megmutatja, hogy 
mennyire ragaszkodtak 
őseink ehhez a földhöz, 
merthogy nagy többségük visszatért – fo-
galmazott Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere.

„A lényeg pedig az 1916. augusztus 17-
ei dokumentum, amelyben gyakorlatilag 
Erdélyt kiárusították. Az akkor a hábo-
rúban nem igen jól járó antanthatalmak 
jó diplomáciai érzékkel eladtak egy olyan 
területet, amely sosem volt az övék. És 
gyakorlatilag nem Trianon volt a dön-
tő momentum, az csak a kiteljesedése, a 
csattanója volt a kiárusításnak. Hanem ez 
a szerződés volt az. Ezért még soha senki 
nem kért bocsánatot tőlünk. De azért sem 
kért senki bocsánatot tőlünk, hogy meg-
annyi évtizeden keresztül nem szabadott 
szólni arról, hogy a román hadsereg fel-
gyújtotta „szeretetből” távozásában Csík-
szeredát. Ma sem nagyon ildomos erről 
beszélni, mert aki kimondja a valóságot, 
aki nem hazudja a hivatalos történelmi 
vonalat akár európai, akár nemzeti, akár 
országszinten, azzal baj van és azt el kell 
hallgattatni.”

Ráduly Róbert Kálmán az elődök ne-
vében megköszönte a jelen lévő Szólláth 
Tibor Zoltánnak, Hajdúnánás polgár-
mesterének a gondoskodást és szeretetet, 
amellyel fogadták a székelyeket. Rámu-
tatott, ha vannak katartikus pillanatok 
egy nemzet életében, akkor ez ilyen volt. 
Szólláth Tibor Zoltán Hajdúnánás közös-
ségének üdvözletét tolmácsolta, és örömét 
fejezte ki, hogy közösen emlékezhetünk 
egy olyan szomorú történetre, amelynek 
mégiscsak van tanulsága a mai kor embe-
re számára. Elmondta, az akkor 17 ezer 
lakosú Hajdúnánás háromezer-kétszáz 
székely menekültet fogadott be.

Száz esztendővel ezelőtt ezekben a napokban érkeztek meg a magyarországi Hajdú-
nánásra az első székely menekültek. Az akkori történéseket, a menekülést és visz-
szatérést kiállításon elevenítik fel a Csíki Székely Múzeumban, melynek megnyi-
tóját szombat délután 
tartották a múzeum ud-
varán. A kiállítás három 
hétig látogatható. 

A kiállítás két részből áll, az egyik te-
remben lévő tárlat a csíki lakosság szem-
szögéből foglalja össze az eseményeket, 
bemutatva a menekülők útvonalát, sze-
mélyes történetekkel kiegészítve, a má-
sik teremben pedig egy Hajdúnánásról 
érkezett vendégkiállítás látható, amely a 
39. császári és királyi gyalogezred történe-
tét mutatja be. A kiállítás kurátora, Kiss 
Róbert a megnyitón röviden felidézte az 
ezred történetét, majd rátért arra, hogyan 
kapcsolható össze az ezred Csíkszeredával. 
„Sok nánási katona épp ezen a vidéken 
harcolt. És ott voltak azok a csíkszeredai 
katonák, akiknek családja épp Hajdúná-
násra menekült. Így mindannyian közös 
hátországra leltek Hajdúnánásban.”

A kiállítást Darvas-Kozma József es-
peres nyitotta meg. Átfogó előadásában 
olyan háttértörténeteket, tényeket, ko-
rabeli eseményeket osztott meg a jelen-
lévőkkel, amelyek megvilágították 1916. 
augusztus 17-ét, azt, hogy miért kellett 
meneküljenek a székelyek, hogy miért 
következett be Trianon. „Vannak sebeink, 
de találtunk jóakarókra a Hajdú megyei-
ekben, ezeket a gyökereket ápoljuk a jelen 
és a jövő szempontjából” – hangsúlyozta.

Buczkó József a Székely menekültek 
Hajdúnánáson című kötetét és annak ke-
letkezését ismertette, mint mondta, a kö-
tetben található történeteket innen vitte 
el, és most hazahozta a csíkiaknak. Daczó 
Katalin a megnyitóünnepség végén a ki-
állításon is látható képek történeteiből 
mesélt a jelenlévőknek.

Péter Beáta
Forrás: www.szekelyhon.ro

A vendéglétszámunk – nyílván az egyéb 
és főleg az esős idők következtében csök-
kent 10%-ot a tavalyihoz képest, viszont 
mivel különböző intézkedéseket fogana-
tosítottunk ez a bevételen nem látszik. 
A szállásunk, az hozta a tavalyi formáját 
melynek nagyon örülünk. Augusztusban 
például 800 fő vendégeskedett nálunk és 
itt töltött összesen 2100 vendégéjszakát. 
Ők 5–10 százalékban szlovákok, közel 
20%-ban lengyelek, a többi pedig ma-
gyar. Nagyobb létszámmal a külföldi ré-
gióból idén is Lengyelországból érkeztek 
hozzánk.

A gyógykezelés lényegesen jobban tel-
jesített az idén. A vendégszámban pon-

Újabb Mónus nevek a távlövő íjász Újabb Mónus nevek a távlövő íjász Újabb Mónus nevek a távlövő íjász 
világranglistánvilágranglistánvilágranglistánvilágranglistánvilágranglistánvilágranglistán
Szeptember első hétvégéjén a kedvezőtlen időjárás ellenére Mónus József és ta-
nítványai újabb jelentős sikereket értek el az Egyesült Államok idei hagyományos 
távlövő világranglista versenyén. 

A Farkas tavaly tűzte ki 
először a magyar zászlót 
az évtizedek óta veze-
tett rekord listára, idén 
– ahogy ígérte – két 
tanítványa is felkerült 
a World Archery szer-
vezet által FITA STAR 
címmel járó táblázatra. 
Prokaj Kiara 35, Mó-
nus László 62 méterrel 
szárnyalta túl a koráb-
ban jegyzett rekordokat 
és világcsúcsokkal vet-
ték át kategóriájuk első 
helyét. A női kategória 
ranglistájának élére is felkerült a Mónus 
név, a Farkas felesége, Ruszin Anna révén, 
aki világcsúcsot ért el a modern ázsiai íjak 
versenyében.

Eredményeik röviden: Mónusné Ru-
szin Anna nevét két helyen lőtte fel a vi-
lágrekordlistára és lőtt egy Harry Drake 
aranyérmet is kézsérülése ellenére:
 70# Modern Ázsiai stílusban 349,73 m
 korlátlan Modern Ázsiai stílusban 

337,86 m.
 Prokaj Kiarát két kategóriában indítot-

ta a Farkas. Lőtt két világrekordot, két 
Harry Drake aranyérmet és egy World 
Archery világrekordot! 

 35# Conventional Target bow stílus-
ban 397,01 métert lőtt! A régi 373 mé-
teres világcsúcsot lőtte túl ezáltal. 

 50# Field bow kategóriában pedig 
429,28 métert lőtt a régi 423 méteres 
világrekorddal szemben!

 A másik tanítvány a Farkas � a, Mónus 
László József volt, őt egy kategóriában 

indította az apja, mert rendkívüli nehéz 
feladatnak ígérkezett és várt is rá való-
jában! De megoldotta a 22 éves gyerek! 
Egy világrekordot és egy Harry Drake 
aranyérmet szerzett és lőtt egy World 
Archery világrekordot! 

 35# Conventional Target bow stílus-
ban 455,13 métert lőtt! A régi 393,8 
méteres világcsúcsot lőve túl.

 Végezetül a Farkas lőtt három világre-
kordot, szerzett két Harry Drake arany-
érmet és a vadászhegyes kategóriá ban is 
történelmet írt.

 50# Field bow kategóriában pedig 
496,95 métert lőtt a régi 473 méteres 
világrekorddal szemben.

 - 35# Modern Ázsiai stílusban 321,07 
métert.

 Korlátlan íjerősségben vadászhegyes 
kategóriában kétfa íjával mintegy 30 
méterrel túllőve a régi világrekordot 
egy új világrekordot állított fel. 

A csapat: Mónusné Ruszin Anna, Mónus József, Mónus László, 
Prokaj Kiara, Kovácsné Soós Edit

Véget ért idén is a strandszezon s bár bővelkedtünk hosszú forró nyári napok-
ban azért be-be köszöntött minden strandozók rémálma, az esős hétvége is. Ju-
hász István a Hajdúnánási Gyógyfürdő vezetője kérésünkre készséggel adott fel-
világosítást, és értékelte az idei nyarat a 2015. esztendő nyárvégéhez viszonyítva. 
A kérdések közt kitértem többek között arra is, hogy miként érintette a strandolni 
vágyókat a jegyáremelés, hiszen véleményem szerint a nánási ember elég érzékeny 
– főleg az árakat illetően.

Szezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőbenSzezonzárás a nánási gyógyfürdőben

tosan 23% – növekedés látható, míg a 
bevétel az egész szezonra kivetítve 25%-al 
emelkedett

A strandunk viszont 10%-kal alultel-
jesített, de amilyen időjárás volt nem is 
csoda. Bizonyára a jegyárak emelése is 
közrejátszott, viszont ha körbenézünk a 
környékbeli strandok között, és � gyelem-
be vesszük, hogy mit nyújtanak, ahhoz 
képest a nánási gyógyfürdő nagyon is az 
áránál van. Tiszavasváriban lehet olcsób-
ban fürdőzni, s ők szépen fejlődnek is, de 
még mindig nem egy nánási méretű, s tel-
jesen más az értékrendje. Az összes többi 
strand viszont drágább.

A nem itthoni vendégeket folyamato-

san kérdőíveztük s elmondhatjuk, hogy 
600–700 vendégből 80% úgy nyilatko-
zott, hogy elfogadható a jegyár. Ősszel 
viszont már visszaálltunk a tavaszi árakra 
s a Nánás Kártyás felnőtt jegyek például 
a teljesárhoz képest így 500 forinttal ol-
csóbbak. Nincs már ugye nagymedence, 
s nincs már teljes üzem, viszont ugyanúgy 
nyitva vagyunk.

Meg szeretném még említni, hogy ko-
molyabb műszaki hiba nélkül lement a 

teljes szezon (egyszer volt mikor az úszó-
medencét le kellett engedni, de szerencsé-
re ez is egy esős időszakot fogott ki).

Lopások, egyéb bűncselekmények az 
idén szerencsére nem voltak (tavaly elő-
fordult) sőt semmiféle rendőri intézke-
désre sem került sor. Reméljük jövőre leg-
alább így vagy még jobban, pozitívabban 
zárhatjuk az idényt.

Lejegyezte: Kócsi Imre 



4 Hajdúnánási Újság 2016. szeptember 22.

A könyvkötő munka volt édesapám, Rácz 
Miklós foglalkozása, róla szeretnék – va-
lószínűleg utoljára – megemlékezni.

A könyvkötészet Hajdúnánáson az 
1800-as évek végén már ismert volt, ki-
sebb nyomdai munkák, papírkereskedés 
kiegészítéseként. A legismertebb Barta 
Imre műhelye volt, aki az addig használt 
kézi faszerszámokat kezdte modernebb 
gépekre kicserélni.

Édesapám nála tanulta a mesterséget és 
1900-ban lett könyvkötő segéd. Ismerete-
it Budapesten és a környező országokban 
is gyarapította, a könyvkötő műhely bő-
vült Lipcsében vásárolt modern, de igen 
drága gépekkel. Katonaideje letöltése 
után könyvkötő segédként dolgozott, de 
álma egy saját műhely kialakítása, min-
den keresetét ezért tette félre. Erre sor ke-
rült, amikor Barta Imre 1912-ben eladta 
neki műhelyét, így ebben az évben kötött 
házasságakor már önálló műhellyel ren-
delkezett, és a Klapka utca 8. szám alatt, 
későbbi otthonunkban működött. Itt ala-
kította ki a közismert szép, tágas műhelyt, 
ahol a megnövekedett munkájához szük-
séges gépek kényelmesen elfértek (lemez-
olló, sodronyfűző, perforáló, papírvágó és 
présgépek).

Édesapám mindenféle könyvkötő 
munkát végzett, tankönyvek, vállalati, 
üzleti, hivatalos könyvek bekötése, a ná-
nási gimnázium és a dorogi polgári isko-
lai könyvtárának évenkénti átkötése, de 
sokan a Bibliák, imakönyvek, albumok, 
regények szép bekötéséről ismerték. Talán 
még sokan őrzik zsoltárjukon az arany ke-
hely, vagy kereszt díszítést.

Az 1930-as évektől nagy fellendülést 
jelentett, hogy Katona Ferenc papírkeres-
kedőnek modern nyomdája is volt, sőt, 
akkor még ritkának számító autó-tulaj-
donosként Debrecenből és a környékről 
is, sok, főként hivatalos munkát szerzett 
a nyomdája, bekötésükkel az édesapám 
műhelye számára.

Az idős nánásiak még biztosan em-
lékeznek arra, hogy régen, temetéseken 
a drága, széles selyemszalagokra a felírat 
aranybetűkkel volt nyomtatva, ezt a mi 
műhelyünkben készítették, aranylapok 
bronzbetűkkel való rápréselésével.

Nemcsak a nánási, a debreceni izraelita 
templom részére is dolgozott édesapám. 
Emlékszem. hatalmas vallásos könyvek 
voltak, nagyon szép bőrkötéssel, arany dí-
szítéssel a hátlapjukon. Hogy a széthullott 
lapok össze ne keveredjenek, édesapám 
megtanulta a héber számokat.

A II. világháborúban, 1944-ben a 
Klapka utcát is gettónak jelölték, de 
1946-tól a régi helyén működött a mű-
hely, bár igen-igen kevés igény volt abban 
az időben a könyvkötésre.

Édesapámat megkeresték a Városi 
Tanácstól, hogy a helyszínen be tudná-
e kötni a keletkezett iratokat, így a leg-
szükségesebb anyagokat magával vitte, és 
ott végezte el a munkát. A környékről is 
kapott hasonló megrendeléseket. (Tisza-
vasvári, Tiszalök, Polgár, Görbeháza stb.), 

Az oktatási intézmény vezetője Pappné 
Fülöp Ildikó igazgató asszony Héraklei-
tosz szavait idézve „Semmi sem állandó, 
csak a változás maga.” kezdte meg tan-
évnyitó ünnepi beszédét. Tájékoztatta a 
résztvevőket az iskolánk névváltozásáról. 
E mögött az átkeresztelkedés mögött a 
szakképzés tartalmi átalakulása áll. Ebben 
a tanévben tanulmányaikat 4+1-es ágaza-
ti képzésben megkezdő informatikusok 
és turisztikások szakgimnazistáknak szá-
mítanak, négy év múlva a négytárgyas 
érettségi mellett OKJ-s szakmai vizsgát 
is tesznek. Amennyiben a megkezdett 
tanulmányaikat ugyanezen a vonalon fe-
jezik be, akkor technikusi végzettséghez 
jutnak. Az eddigi szakmunkás tanulókat 
szakközépiskolás jelző illeti. Három év 

A Fehér Bot Alapítvány által szervezett kiál-
lítása nyílt szeptember 15-én Romanek Inka 
Art-díjas festőművésznek a művelődési köz-
pont Galériájában. Kitapintható festményei-
vel első és egyetlen a világon, aki úgy alkotja 
plasztikussá kemény, karakteres színekkel 
műveit, hogy azok a vakoknak, látássérültek-
nek ujjbeggyel, ahogy ő fogalmaz, „lélekkel” 
láthatóak, érthetőek, élvezhetőek legyenek, de 
a szemükkel látóknak is élményt jelentsenek. 
A művésznő hajdúnánási tárlatáról következő 
lapszámunkban olvashatnak részletesen. Kiál-
lítása október 3-ig tekinthető meg. 

HNU

 Október 4. (kedd): 15 óra
 „Barátunk a természet” – játékos fog-

lalkozás
 „Csak egyetlen Földünk van” – totó 

az Állatok világnapja alkalmából
 Október 5. (szerda): 13 óra
 Rólad–Neked – Könyvekkel az önfel-

fedezés útján, előadó: Börcsök Gyöngyi 
pszichológus

 Október 7. (péntek): 14 óra
 Trimágus tusa 
 A Harry Potter-univerzummal és álta-

lános tudással kapcsolatos ügyességi, 
valamint műveltségi vetélkedő 

 Október 8. (szombat) 10 óra:
 Családi olvasóklub
 Október 9. (vasárnap) 8–12 óráig:
 Könyves vasárnap
 „Belépés ingyenes, kilépés egy könyvvel!”
 Rendkívüli nyitva tartással, ingyenes 

beiratkozási lehetőséggel várjuk láto-
gatóinkat. Ezen a napon késedelmi díj 
meg� zetése nélkül hozhatják vissza a 
könyveket.

 A programok helyszíne: 
 Móricz Pál Városi Könyvtár 
 (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12–14).

Egy ritka, szép mesterség: Egy ritka, szép mesterség: Egy ritka, szép mesterség: Egy ritka, szép mesterség: Egy ritka, szép mesterség: Egy ritka, szép mesterség: 
a könyvkötészeta könyvkötészeta könyvkötészeta könyvkötészeta könyvkötészeta könyvkötészet

ez kettőjük megélhetését biztosította, mi 
akkor már önálló életet éltünk.

Az Ipartestületnek tagja és pénztárosa 
volt édesapám, 1962-ben ünnepelte ön-
álló munkásságának 50. éves jubileumát, 
ekkor a KIOSZ oklevéllel tüntette ki. 
1972-ben a műhely gépeit Lente Endre 
tanító vette át, aki megtanulta a könyv-
kötészetet, így az általános iskolában po-
litechnikát tudott tanítani, de a mester-
séget már nem folytatta folyamatosan. 
A gépek tőle Hajdúböszörménybe kerültek.

A könyvkötő mesterség lelkiismeretes, 
szép munkát igényel, édesapám nagyon 
szerette ezt végezni. Megrendelői szeret-
ték és megbecsülték pontos, megbízható 
munkájáért. Keresetből családunk megél-
hetését, taníttatásunkat biztosítani tudta. 
Négyen voltunk testvérek, tanulmányain-
kat a hajdúnánási gimnáziumban kezd-
tük. Kisebbik bátyám 18 éves korában 
meghalt, nagyobbik bátyám, nővérem és 
én dolgozókként elkerültünk Nánásról. 
Édesapám 90 éves korában, 1973-ban halt 
meg. Szerény, becsületes, dolgos iparosem-
ber volt, akik ismerték, őszintén tisztelték 
és szerették. Ma már – úgy gondolom – ke-
vesen emlékezhetnek rá. A városrendezés-
kor a Klapka utca 8. szám alatti házunkat 
az elsők között bontották le. Édesanyám 
akkor már nővéremnél és nálunk lakott 
1981-ben bekövetkezett haláláig. Gyer-
mekeink még nyaraltak otthon, unokáink 
már csak a helyén épült épületeket látják 
a temetői hazalátogatásainkkor.

Nekem Hajdúnánás a boldog � atal-
ságot jelenti, férjhezmenetelem, 1951 
óta Miskolcon élek, de minden hírnek 
örülök, amit Nánásról hallok, én most is 
nánásinak tartom magam. Rácz Miklós 
hajdúnánási könyvkötő mester családjá-
ból már csak én élek, de én is a 90-ik évet 
taposom…

Miskolc, 
dr. Szabó Lászlóné, Rácz Emma

Rácz Miklós könyvkötő a présgép mellett, 
1940-es évek eleje, a volt Klapka u. 8. szám  
alatti műhelyében

A városi könyvtár az Országos A városi könyvtár az Országos A városi könyvtár az Országos A városi könyvtár az Országos A városi könyvtár az Országos A városi könyvtár az Országos 
Könyvtári Napok keretében az alábbi Könyvtári Napok keretében az alábbi Könyvtári Napok keretében az alábbi 
programokkal várja az érdeklődőket:programokkal várja az érdeklődőket:programokkal várja az érdeklődőket:programokkal várja az érdeklődőket:programokkal várja az érdeklődőket:programokkal várja az érdeklődőket:

Szeptember elsején reggel nyolc órától a Berettyóújfalui SzC Csiha Győző Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolájában is megtartották a tanévnyitó ünnepséget. 
A megnyitó színvonalát növelték Kántor Magdolna, Csiszár Nikolett 10/A osztá-
lyos tanulók, valamint Gencsi Zsuzsanna és Dallos-Nagy Anikó 11/D osztályos 
diákok előadásai.

alatt megszerzik az OKJ-s szak-
májukat és utána lehetőségük 
nyílik két közismereti évfolya-
mon az érettségit megszerezni. Az 
igazgatónő hangsúlyozta „Olyan 
diákokra van szükségünk, akik 
nemcsak az iskolatáskát hozzák 
magukkal nap mint nap, hanem 
mindenki a kötelességtudatból és 
az akarásból is nagy munícióval 
rendelkezve teszi meg az iskolába 
vezető kilométereket.”

Pappné Fülöp Ildikó beszédében kö-
szönetet mondott a szülőknek, hogy a mi 
iskolánkat választották gyermekeik okta-
tására. A tanévnyitón Csiszár Imre alpol-
gármester úr köszöntötte és biztató szép 
szavakkal látta el a diákságot. A 2016/17 
– es tanévben 455 nappalis és 80 esti fel-
nőtt oktatásban tanuló diák kezdi meg, 
vagy folytatja tanulmányait az intézmény 
falai között. 9–14. évfolyamokon belül 
53 tanár és szakoktató dolgozik együtt 
azért, hogy ez a 180 napos tanév is ered-
ményesen záruljon.

„Az akadályok azok az ijesztő dolgok, 
amiket akkor látunk, amikor leveszed a 
szemed a célról.” (Henry Ford)

V. A.

Idén is tanulni kell!: Tanévnyitó ünnepség Idén is tanulni kell!: Tanévnyitó ünnepség Idén is tanulni kell!: Tanévnyitó ünnepség 
a Berettyóújfalui SzC Csiha Győző a Berettyóújfalui SzC Csiha Győző a Berettyóújfalui SzC Csiha Győző 
Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájábanSzakgimnáziuma és SzakközépiskolájábanSzakgimnáziuma és Szakközépiskolájában

TAPINTHATÓ KÉPEK



5Hajdúnánási Újság2016. szeptember 22.

Rubin diplomát kapott Rubin diplomát kapott Rubin diplomát kapott Rubin diplomát kapott Rubin diplomát kapott Rubin diplomát kapott 
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40 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

2016. július 30-án 40 éves általános iskolai osztálytalálkozót szerveztek a volt 3. sz. Általános 
Iskola 1976-ban végzett növendékei. A találkozót a Tájházban tartották, ahol egész napos prog-
ramot szerveztek maguknak. A negyven éve végzettek közül 18-an vettek részt a találkozón 
osztályfőnökük, Mónus Imre nyugalmazott levéltár igazgató vezetésével. 

Irénke nénit Tán-
csics Mihály utcai 
otthonába keres-
tük fel, ahol hosz-
szú évtizedeket élt 
együtt a család, és 
kérdeztük múltról, 
emlékekről, hiva-
tásról.

 1927. május 12-én születtem a Sza-
bolcs-Szatmár megyei Demecserben, gaz-
dálkodó szülők gyermekeként. Iskoláimat 
szülőfalumban, a Református Elemi Nép-
iskolában kezdtem, majd 4 évig a nyír-
egyházi Leány-Kálvineumba jártam re-
formátus polgári iskolába. Ezután tovább 
folytattam tanulmányaimat a Nyíregyházi 
Tanító Képzőben, ahol 5 évig tanultam. 
1946-ban végeztem, ekkor kaptam meg a 
tanítói diplomámat is. A családban már 
akkoriban voltak néptanítók, akiktől su-
gallatot, ihletet kaptam, hogy én is a pe-
dagógus pályára lépjek.
 Nem volt egy egyszerű időszak, hiszen 

iskolai évei a háború idejére estek. Milyen 
körülmények között, hol tetszett kezdeni a 
tanítást? Tanított-e tanyasi iskolában, hi-
szen akkoriban a kezdő tanítók gyakran 
kerültek ki tanyasi iskolába, ami ugyan na-
gyon embert próbáló volt, viszont roppant 
gyakorlatias és sok mindenre megtanította a 
kezdő tanítót.
 Pedagógus munkámat 1946-ban a 

demecseri Népiskolában kezdtem el – � -
zetés nélkül!

A tanítás nagyon szegényes körülmé-
nyek között, a református templom mel-
lett lévő gyülekezeti házban volt. A há-
ború miatt a szülők nem nagyon merték 
engedni a gyermekeket az iskolába. Akik 
ott voltak, szinte semmilyen felszerelésük 
nem volt. Így nagyon nehéz volt a tanítás, 
de én kitartottam, és mindent elkövettem, 
hogy minél többet tanuljanak a gyerme-
kek. Tanyán nem tanítottam, viszont ab-
ban a háborús időszakban számomra is 
bizony emberpróbáló volt a tanítás.
 Férje Draviczky Imre bácsi volt. Vele 

hol, hogyan, mikor ismerkedett meg? 
 Imrével egy sítáborban ismerkedtem 

meg 1953-ban. Házasságunkból két gyer-
mek született: Imre és Marianna-Lilla. 
Sajnos, a � unk 29 éves korában rövid be-
tegség után elhunyt, amit még a mai na-
pig sem tudtam kiheverni, szintúgy a kis 
unokám halálát sem. Lányunk követett 
bennünket a pedagógus pályán, két dip-
lomát is szerzett. A pedagógus hivatást, 
elkötelezettséget volt kitől örökölni. 
 Mikor került Hajdúnánásra? – Itt 

melyik iskolában kezdett, ki volt akkor az 
igazgató, milyen körülmények voltak ezek-
ben az években a hajdúnánási oktatási in-
tézményekben, hogyan fogadták a kollégák?
 1954-ben, házasságkötésünk után ke-

A főtéri templom harangjai augusztus 
utolsó napjának verőfényes délutánján 
tanévnyitóra hívogatták a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium tanára-
it, diákjait és az érintett szülőket. Az in-
tézmény hosszú évtizedek után a tavalyi 
tanévben tért vissza az egyház köteléké-
be. Nagytiszteletű Kocsis Áron, az iskola 
hitéleti igazgatóhelyettese ez alkalomra 
Lukács evangéliumából azt az igét válasz-
totta (24. rész, 36. vers), melyben Jézus 
a feltámadás után így üdvözli tanítványa-
it: „Békesség néktek!”. Ennek kapcsán a 
lelkipásztor köszönéseink, legfőképpen 
az „Áldás, békesség!” mélyebb jelentése-
it tárta fel. Végkövetkeztetésként pedig 
azt fogalmazta meg, hogy Jézus Krisztus 
megtalálása a legbiztosabb út az áldott 
élethez és a lelki békességhez.

A vendégek között helyet foglaló Gro-

Szép hagyomány a felsőoktatási intézményeknél, hogy bizonyos évtizedek múltá-
val díszes okleveleket adományoznak egykor volt hallgatóik számára. Arany-, Gyé-
mánt-, Vas-, vagy éppen a Rubin-diplomát. 2016. szeptember 3-án a Nyíregyházi 
Egyetemen Rubin diplomát vehetett át Draviczky Imréné, aki 70 éve kapta kézhez 
a Nyíregyházi Állami Református Tanítóképző Intézet tanítói oklevelét.

rültem Hajdúnánásra, az akkori Leány 
Iskolába. Az igazgató Sütő Julianna volt. 
Mind ő, mind a kollégák szeretettel fo-
gadtak, és segítettek beilleszkedni a tan-
testületbe. Az iskolában szűkös volt min-
den, de a legszükségesebb taneszközök 
megvoltak.
 1956 után koholt vádak alapján Imre 

bácsit elhelyezték Hajdúnánásról. Hogyan 
élte meg mindezt Irénke néni, hogyan viszo-
nyultak ehhez a kartársak?
 1957-ben férjemet Tiszacsegére he-

lyezték át. Viszont megtudta, hogy Ti-
szavasvári legnagyobb iskolájában több 
nevelő hiány is van. Ő átment, felkeres-
te az igazgatót. A sok kérdés-felelet után 
másnap már Nyíregyházára ment Imre a 
szerződést megkötni. Tehát a büntetés, 
áthelyezés helyett az általa választott Álta-
lános Iskolában (Kabay János) 12 feledhe-
tetlen évet töltött el!

Igaz, így nehezebb volt ellátni a csalá-
dot, az öreg szülőket, felkészülni a más-
napi tanításra, de én mindig, mindenben 
helytálltam. A kartársak megértőek voltak.
 Hány évet töltött el a pedagógus pályán 

– volt-e munkahelyváltás, vagy csak egy is-
kolában tanított végig – összeszámolta-e ez 
idő alatt kb. hány kisgyermeket tanított? – 
volt-e közöttük olyan, aki/akik később jelen-
tős karriert futottak be?
 Több, mint 40 évet töltöttem el a pe-

dagógus pályán. Hajdúnánáson a nyugdí-
jazásomig egy iskolában tanítottam, ami 
kezdetben Leány iskola, később II. sz. 
Általános Iskola volt.

A kezdetektől hosszú ideig első osztály-
ban, később 1. és 2. osztályban tanítottam 
a gyermekeket írni, olvasni, számolni, tor-
názni, énekelni, kézműveskedni, valamint 
neveltem őket a szépre-jóra, emberségre, 
egymás segítésére, hazaszeretetre, a nagy-
betűs ÉLET-re. Sok éven keresztül nagy 
csoportokat tanítottam, ami azt jelentet-
te, hogy nem volt ritka a 45–50 gyermek 
egy osztályban – mégis mindenkit meg-
tanítottam az alapvető készségekre, és 
minden tanítványomból becsületes állam-
polgár lett. Tehát ha ezeket a magas osz-
tálylétszámokat megszoroznánk a több, 
mint 40 évvel, igencsak meglepődnénk a 
magas számon.

Nagyon sok tanítványom követett a pe-
dagógus pályán. Talán nem véletlenül…

S itt szeretném megemlíteni, hogy bár-
melyik igazgató bátran hozhatta hozzám, 
az óráimra, – akár váratlanul is – a látoga-
tókat, mert tisztában voltak a felkészültsé-
gemmel, rátermettségemmel, megbízha-
tóságommal.

Férjem tanító, néprajzkutató, helytör-
ténész volt. Mindenben sokat segítettem, 
támogattam őt. Többek között a számta-
lan feledhetetlen gyermek- és pedagógus 
kirándulások alkalmával. Pótolhatatlan 

segítő voltam a 19 kötet, egyenként 300-
500 oldalas néprajzi-helytörténeti pá-
lyázati munkáinál is, – valamint lányom 
családjánál is.
 Ha egy-két mondatban meg lehet fo-

galmazni, milyen szellemi útravalót adna 
a ma kezdő, a pedagógus pályát választó 
� ataloknak?
 Csak akkor válasszák a pedagógus 

pályát, ha elhivatottságot, eltökéltséget 
éreznek a pálya iránt, nagy türelmük van 
a gyermekekhez, és szeretik őket. Itt csak 
szívvel-lélekkel lehet helytállni. A jövő 
nemzedékéről van szó. 

Szívből gratulálunk Irénke néninek, és 
további erőt, egészséget kívánunk.

Lejegyezte: 
Rigó Tamásné

Tanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumbanTanévnyitó a gimnáziumban
ma Gézáné Nagy Judit, 
nyugalmazott, Budapes-
ten élő pedagógus meg-
hatottan idézte fel, hogy 
hetven évvel ezelőtt a 
nánási gimnáziumban 
érettségizett. A Himnusz 
eléneklése után a 11.-es 
Erdei Ferenc a neves pe-
dagógiai, � lozó� ai író, 
Karácsony Sándor gon-
dolatait tolmácsolta az 
iskola pad alatti és pad 
fölötti világáról. A diákot 
Haranginé Simon Tímea 

tanárnő készítette fel az előadásra. 
Gömöri József, a gimnázium igazgatója 

beszédében az előző tanév eredményeit 
állította példaként az érettségi felé haladó 
i� abb generációk elé. A kőrösisek érett-
ségi átlaga 2016-ban középszinten 4,38, 
emelt szinten 4,54 volt, és a továbbtanu-
lásra jelentkezett ötvenöt diák 98%-a be-
jutott az általa első vagy második helyen 
megjelölt egyetemre. 

A gimnáziumot most elkezdő 7. A és 9. 
B osztályfőnökeinek, illetve a tantestület 
új tagjainak köszöntése után, búcsúzóul 
nagytiszteletű Gacsályi Gábor áldotta meg 
az intézmény tanulóinak, dolgozóinak ed-
digi és elkövetkező munkáját. A templom-
ból kilépve a szemkápráztató napfény arra 
emlékeztetett bennünket, hogy nem a nyár 
ért véget, „csak” a vakáció. 

V. G.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal építés-
hatósági ügyintézői álláshelyének betöl-
tésére.
 A közszolgálati jogviszony időtarta-

ma: 2016. november 1-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:
 A jogszabályokban meghatározott ese-

tekben az építési munka engedélyezése, 
egyszerű bejelentés elbírálása, épület, 
építmény bontásának elrendelése, épí-
tésügyi hatósági eljárások lefolytatása.

 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:
– Magyar állampolgárság, 
– Cselekvőképesség, 
– Büntetlen előélet, 
– Egyetemi szintű építészmérnöki vagy 

építőmérnöki (magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány) szakkép-
zettség, főiskolai szintű magasépítő 
üzemmérnöki, építészmérnöki, épí-
tőmérnöki (magasépítő területen 
szerkezetépítő szakirány) vagy vá-
rosgazdasági üzemmérnöki (ezzel 
egyenértékű településmérnöki) szak-
képzettség vagy ezekkel egyenértékű-
nek elismert szakképzettség, vagy

– Alapképzésben szerzett építész, 
épületszerkezeti konstruktőr vagy 
magasépítési szakirányán szerzett 
szakképzettség, mesterfokozatú kép-
zésben szerzett tervező építészmérnö-
ki, szerkezettervező építészmérnöki 
szakképzettség, osztatlan képzésben 
szerzett építész szakképzettség vagy 
ezekkel egyenértékűnek elismert 
szakképzettség,

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

– Felhasználói szintű levelező rendsze-
rek (LotusNotes, Outlook), 

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

– Az elbírálás szempontjából előnyt je-
lent a munkavégzés helyéhez közeli 
lakóhely, közigazgatási gyakorlat, 
építéshatósági feladatok ellátásában 
szerzett tapasztalat.

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
– fényképpel ellátott szakmai önélet-

rajz a Kttv. 5. mellékletében foglalt 
adattartalommal,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének legko-
rábbi időpontja: 2016. november 1.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. október 14.

 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 
(14614-1/2016.), valamint a munkakör 
megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

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

 A pályázókat Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője és Polgármestere 
együtt hallgatja meg. Ezt követően tör-
ténik a jegyző döntése alapján – a pol-
gármester egyetértésével – az ügyintéző 
kinevezése.

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.
– A pályázat elbírálásának határideje: 

2016. október 26.
– A pályázati kiírás további közzététe-

lének helye, ideje: www.hajdunanas.
hu – 2016. szeptember 15.

 Hajdúnánási Újság – 2016. szeptem-
ber 22.

– A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: – 2016. szeptember 19.

– A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF)

– A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző
...............................................................
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény magasabb vezető (in-
tézményvezető) beosztás ellátására.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás időtartama: A ve-

zetői megbízás határozott időre, 5 évre, 
2016. 11. 01. napjától 2021. 10. 31. 
napjáig szól.

 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-
gye, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12.

 A beosztáshoz tartozó, illetve a veze-
tői megbízással járó lényeges felada-
tok: Az intézmény tevékenységi körébe 
tartozó feladatok vezetői irányítása.

 Illetmény és juttatások: Illetmény és 
egyéb juttatások a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint annak végrehajtásá-
ról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet vonatkozó szabályai szerint.

 Pályázati feltételek:
– I. szakirányú egyetemi végzettség és 

szakképzettség, vagy nem szakirá-

nyú egyetemi végzettség és felsőfokú 
szakirányú munkaköri szakvizsga, 
vagy főiskolai könyvtárosi képzett-
ség; és

– a felsőfokú szakirányú végzettségé-
nek és szakképzettségének, vagy fel-
sőfokú szakirányú munkaköri szak-
vizsgának, és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jog-
viszonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlat, vagy 

– 2009 után szerzett főiskolai könyv-
tárosi képzettség esetén az előzőektől 
eltérően legalább 10 éves szakmai 
gyakorlat, vagy

– II. szakirányú egyetemi végzettség és 
szakképzettség, vagy 2009 előtt szer-
zett szakirányú főiskolai végzettség és 
szakképzettség, és

– végzettségnek és szakképzettségnek 
és egyben az intézmény alaptevé-
kenységének megfelelő jogviszony-
ban legalább három éves szakmai 
gyakorlat,

– továbbá vagyonnyilatkozat tételi el-
járás lefolytatása,

– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 

tudományos tevékenység 
 A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
– részletes szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, 

szakmai helyzetelemzésre épülő, fej-
lesztési elképzeléseket is részletező 
program,

– iskolai végzettséget és szakképzettsé-
get, amennyiben van: tudományos 
fokozatot, állami nyelvvizsgát igazo-
ló okiratok másolatai, 

– három hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ah-
hoz, hogy a pályázatot véleményező 
és elbíráló testület a személyét érin-
tő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést 
tartson,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó 
a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.

 A beosztás betöltésének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2016. novem-
ber 1. napjától tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. október 17.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat polgármestere nyújt. 

 Cím: Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; 
Telefon: 06 (52) 381-411/105 mellék.

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

nás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zott munkakör megnevezését.

 A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt. 

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. október 20.

 A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: Hajdúnánás Váro-
si Önkormányzat honlapján – 2016. 
szeptember 2. Hajdúnánási Újság – 
2016. szeptemberi szám.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2016. szeptember 16.

 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által a KSZF részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.

Szólláth Tibor polgármester
...............................................................
Pályázati felhívás: Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Mezei Őrszolgálata a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján mezőőr munkakör betöltésére pályá-
zatot hirdet.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 A munkakörbe tartozó feladatok: 
 Hajdúnánás város közigazgatási terüle-

tén a termőföldek őrzése, a termőföldön 
lévő, illetve ahhoz tartozó termények 
és termékek, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági 
építmények, földmérési jelek vagyon-
védelme, (A mezőőr feladatait, illetve a 
tevékenység folytatásának feltételeit az 
1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.)

 A munkavégzés helye: 
 Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-

nás, Kisfaludy u. 15. szám, illetve Haj-
dúnánás város külterülete

 Illetmény és juttatások: 
 Az illetmény megállapítására és a jut-

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

 Pályázati feltételek: 
– Alapfokú végzettség,
– B kategóriás jogosítvány,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet 

(a 2012. évi CXX. törvény 5. § sze-
rinti foglalkoztatást kizáró ok nem 
áll fenn), magyar állampolgárság,

– saját tulajdonú gépjármű használatá-
nak vállalása.

Előnyt jelent:
– érvényes mezőőri vizsga (2012. évi 

CXX. törvény 23. §-a szerinti vég-
zettség),

– fegyvertartási engedély sörétes fegy-
verre.

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: 
– fényképpel ellátott, részletes szakmai 

önéletrajz,
– végzettséget ig azoló dokumentumok 

másolata,
– B kategóriás jogosítvány másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, amellyel a pályázó iga-
zolja, hogy az egyes rendészeti felada-
tokat ellátó személyek tevékenységé-
ről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
tv. 5.§ (2)–(3) bekezdésében ismer-

PÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOK
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tetett kizáró okok hatálya alatt nem 
áll, vagy az igényléséről szóló postai 
feladóvevény másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betöltésének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2016. no-
vember 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. október 14.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt a Mezei őrszolgálat 
vezetője, Török Róbert nyújt.

 Cím: 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 
15. Telefon: 06 (52) 382-050

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat Mezei Őr-
szolgálata címére történő megküldésé-
vel (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. 
szám). Kérjük a borítékon feltüntetni az 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
14605-1/2016., valamint pályázott 
munkakör megnevezését: mezőőr.

 A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: A beérkezett pályázatok elbí-
rálásáról Hajdúnánás Város Mezei Őr-
szolgálatának vezetője dönt. 

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

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. október 21. A pályázati kiírás 
további közzétételének helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2016. szeptem-
ber 14. Hajdúnánási Újság – 2016. 
szeptember 22.
– A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-

pontja: 2016. szeptember 18.

– A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF)

– A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel.

Török Róbert 
Mezei Őrszolgálat vezető

...............................................................
Pályázati felhívás: Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Mezei Őrszolgálata a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján mezőőr munkakör betöltésére pályá-
zatot hirdet.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 A munkakörbe tartozó feladatok: 
 Hajdúnánás város közigazgatási terüle-

tén a termőföldek őrzése, a termőföldön 
lévő, illetve ahhoz tartozó termények 
és termékek, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági 
építmények, földmérési jelek vagyon-
védelme, (A mezőőr feladatait, illetve a 
tevékenység folytatásának feltételeit az 
1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.)

 A munkavégzés helye: 
 Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-

nás, Kisfaludy u. 15. szám, illetve Haj-
dúnánás város külterülete

 Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 Pályázati feltételek: 
– középfokú végzettség,

– B kategóriás jogosítvány,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet 

(a 2012. évi CXX. törvény 5. § sze-
rinti foglalkoztatást kizáró ok nem 
áll fenn), magyar állampolgárság,

– számítógép felhasználói szintű ismerete,
– saját tulajdonú gépjármű használatá-

nak vállalása.
Előnyt jelent:
– érvényes mezőőri vizsga (2012. évi 

CXX. törvény 23. §-a szerinti vég-
zettség),

– hasonló munkakörben szerzett ta-
pasztalat,

– fegyvertartási engedély sörétes fegy-
verre.

 A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: 
– fényképpel ellátott, részletes szakmai 

önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok 

másolata,
– B kategóriás jogosítvány másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, amellyel a pályázó iga-
zolja, hogy az egyes rendészeti felada-
tokat ellátó személyek tevékenységé-
ről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
tv. 5.§ (2)–(3) bekezdésében ismer-
tetett kizáró okok hatálya alatt nem 
áll, vagy az igényléséről szóló postai 
feladóvevény másolata,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betöltésének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2016. no-
vember 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. október 14. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt a 
Mezei őrszolgálat vezetője, Török Ró-
bert nyújt. Cím: 4080 Hajdúnánás, Kis-
faludy u. 15. Telefon: 06 (52) 382-050

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat Mezei 
Őrszolgálata címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 
15. szám). Kérjük a borítékon feltün-
tetni az adatbázisban 14606-1/2016., 
valamint pályázott munkakör megne-
vezését: mezőőr.

 A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: a beérkezett pályázatok elbírálásáról 
Hajdúnánás Város Mezei Őrszolgálatá-
nak vezetője dönt. 

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

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. október 21. A pályázati kiírás 
további közzétételének helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2016. szeptem-
ber 14. Hajdúnánási Újság – 2016. 
szeptember 22.
– A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-

pontja: 2016. szeptember 18.
– A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF)

– A pályázati kiírás a közigazgatási 
szerv által a KSZF részére megkül-
dött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv 
felel.

Török Róbert 
Mezei Őrszolgálat vezető

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a képvi-
selő-testület a nyári szünetben három rendkí-
vüli ülést tartott.

A 2016. július 20-i ülésen a testület egész-
ségügyi feladat-ellátási szerződések megkötésé-
ről, közbeszerzési terv módosításáról, ingatlan 
megvásárlásáról, telekalakítási eljárás kezdemé-
nyezéséről és kültéri sportparkok megvalósítá-
sára pályázat benyújtásáról döntött. A 2016. 
augusztus 5-i ülésen a testület emléktábla elhe-
lyezéséről hozott határozatot.

A 2016. szeptember 1-jén a testület pályá-
zat kiírását határozta el a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény intéz-
ményvezetői feladatainak ellátására, illetve a 
véleményező bizottság felállítását határozta el. 
Módosításra került az elfogadott egészségügyi 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Hajdúnánás város területén a UPC Ma-
gyarország Kft. (1095 Budapest, Sorok-
sári út 30–34. Tel.: +36 1/688-1220) az 
MT-Telecom Kft. megbízásából kábelte-
levíziós hálózat kiépítésének kivitelezési 
munkáit végzi. 

A hálózat meglévő oszlopokra kerül 
felszerelése. 

A kivételezés megkezdésének időpont-
ja: 2016. szeptember 2. 

A kivitelezés várható befejezése: 2016. 
november 30. 

Kérjük a lakosság türelmét és együtt-
működését!

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

 HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

 HVI Vezető: dr. Kiss Imre jegyző
 Cím: Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
 Hivatal, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
 HVI Vezető elérhetőségei: személyesen: 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
emeletének 17. számú irodája

 Telefon: 52/381-411 104-es mellék, 
 illetve 30/489-0928
 Fax: 52/381-087
 E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
 HVI Vezető helyettes: 
 Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző
 Elérhetőségei: személyesen: Hajdúnánási 

Közös Önkormányzati Hivatal emeletének 
20. számú irodája

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 27/2015. 
(X. 30.) Önkormányzati Rendelet 1. mellékle-
tének megfelelő 2 db hirdető szekrényt állított 
fel a városközpontban, melyek hirdetési felüle-
te bárki számára bérbe vehetőek. 

A hirdetési felület igénybevételéhez a hivat-
kozott rendelet 3. melléklete szerinti kérelem 
kitöltésére van szükség, mely a város honlap-
járól (www.hajdunanas.hu) tölthet le, vagy a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

feladat-ellátási szerződés egy pontja; közbeszer-
zést lezáró döntésre került sor a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújításá-
hoz szükséges építőanyagok beszerzése tárgyá-
ban; határozat hozatalára került sor a Hajdúná-
nás, Bocskai u. 3–5. 7. szám alatti társasházban 
az önkormányzati tulajdonrész mértékéig tör-
ténő felújításra összeg meghatározásával; egy 
esetben pedig az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlan vonatkozásában került sor döntés 
meghozatalára. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések előter-
jesztései és a hozott rendeletek, határozatok a 
www.hajdunanas.hu honlapon az Önkormány-
zat részben Testületi ülések/Meghívók, előter-
jesztések menüpont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság! 30. sz. irodájába kérhető. A kitöltött kérelmet 
ugyanezen irodán, vagy a Hivatal titkárságán 
van lehetőség leadni.

A kérelem elbírálását követően, a kiállított 
engedélyben meghatározott feltételek � gye-
lembevételével, illetve megfelelő díjazás ellené-
ben kerül kihelyezésre a hirdetmény. 

A hirdetésfelvétellel kapcsolatban további 
felvilágosítást az 52/381-411/133-as telefon-
számon kérhetnek, vagy személyesen a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 30. sz. 
irodáján (Közterület-felügyelet).

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Népszavazással kapcsolatos információk Népszavazással kapcsolatos információk Népszavazással kapcsolatos információk Népszavazással kapcsolatos információk Népszavazással kapcsolatos információk Népszavazással kapcsolatos információk 

Közérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közlemény
 Telefon: 52/381-411 102-es mellék, 
 illetve 30/603-1232
 Fax: 52/381-087
 E-mail: aljegyzo@hajdunanas.hu

 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI TERÜLETI 
 VÁLASZTÁSI IRODA

 TVI Vezető: dr. Dobi Csaba
 Cím: Hajdú-Bihar Megyei 
 Területi Választási Iroda
 4024 Debrecen, Piac u. 54.
 TVI Vezető elérhetőségei: 
 Telefon: 52/507-524 
 Fax: 52/507-514
 E-mail: valasztas@hbmo.hu

Dr. Kiss Imre jegyző

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 2016. október 2. napjára kiírt népszavazással kap-
csolatban a VÁLASZTÁSI IRODÁK ELÉRHETŐSÉGEI az alábbiak:
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Egy utolsó halk 
futam a zongo-
rán, a karmeste-
ri pálca is örökre 
pihen már, nem 
szólnak többé 
kedvéért a klasz-
szikus kedven-
cek, csendes lett 

a Mártirok utcai kis első emeleti lakás. El-
ment a gazda a mindenélők útján. Kövecs 
Imre nyugalmazott zeneiskolai igazgató, 
képesített könyvelő, karvezető, római 
katolikus kántor 2016. augusztusában 
örökre lehunyta szemét. Kanyargós élet-
út vezette a Dorogi Szénbányászati Tröszt 
könyvelőjét Hajdúnánásra, s a zenetanári 
pályára. Édesapja katolikus kántortanító 
volt, édesanyja művészi szinten zongo-
rázott – volt kitől örökölni a zene szere-
tetét. Ám az inspiráló környezet ellenére 
érettségi után könyvelő lett. Bár a zenével 
kapcsolata soha nem szűnt meg, hiszen 
édesapja mellett segédkarnagy volt. Aztán 
a dunántúli � atalember az ötvenes évek 
közepén Hajdúnánásra került, kereszt-
mamája lányának a barátnője – Makláry 
Ella, Makláry Lajos karnagy lánya – lett 
a felesége. Bár kezdetben itt is könyvelő 
volt, de a zene ott élt mindennapjaiban, 
eljárt apósa énekkarába, szabadidejében, 

Mielőtt ebbe belekezdek, feltétlenül el 
kell mondanom, hogy az iskolában min-
ket ebben a szellemben neveltek: legyünk 
büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, 
és ezért, ha sor kerül rá, tennünk is kell 
valamit. Nemcsak az iskolában, hanem 
otthon is ez volt az alapállás. Soha nem 
tudom elfelejteni, hogy 1938 késő őszén, 
miután az első bécsi döntés létrejött, 
apám Puch-motorjára ültetett és bevitt 
engem Esztergomba végignézni a bevo-
nulást. Az Esztergom és Párkány között 
átívelő híd közelébe álltunk. 

Mérhetetlen nagy tömeg gyűlt ösz-
sze akkor a városban, egymás mellett a 
különböző katonai alakulatok, melyek 
aztán sorban egymás után indultak a híd 
feljárójához, majd azon átvonulva vissza-
foglalták a Trianon igazságtalan szerző-
désében tőlünk elvett területek egy részét. 
Felejthetetlen élmény volt ez számomra. 

Még elemisták voltunk, nyári szünet 
volt, midőn kitört belőlünk a haza� . Ut-
cánk végén – iskolánk udvarának éppen 
e miatt elkerített része felett – vezetett 
keresztül a dunai szénrakodóhoz szenet 
szállító kötélpálya. Ezzel jó néhányszor 
előfordult, hogy leszakadt, s akkor bizony 
néha napokig a földön feküdtek a drótkö-
telek és a csillék. 

Egy ilyen alkalommal az iskola udva-
rában fociztunk vagy mást játszottunk, 
sokszor az volt a mi játszóterünk annak 
ellenére, hogy a csillékről a szél által lefújt 
szénportól jó feketék lettünk. Miközben 
játszottunk, megláttunk egy elegánsan 
öltözött szalmakalapos úriembert. Néze-

Elmúlsz lassan megint nyár
De a szívem vissza vár
Még érzem az illatod
Az emléked itt hagyod
Virágaim illata
Lágy szellőd fuvallata
Kertem minden gyümölcse
A nyár legszebb emléke

Ködös őszi reggelen
Hideg téli délután
Lágy tavaszi estéken
Én te reád emlékszem
Hiányzol majd és várlak
Sóvárgom utánnad
Emlékül neked és várlak
Emlékül a jó meleg nyárnak

2016. szeptember 10-én a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban került sor 
arra a rendezvényre, amelyet immár 11. 
alkalommal szervezett és rendezett meg 
a Hajdúnánási Nyugdíjas Érdekvédelmi 
Egyesület. Kérdéseimmel az Egyesület el-
nökét, Jeneiné Kristóf Irént kerestem meg.
 Mi a fő célja a rendezvényeteknek?
Rendezvényünk, amely mára már nem-

zetközivé vált -hiszen határon túlról is ér-
keztek- a baráti kapcsolatok elmélyítését 
szolgálja. Jól eső érzés, hogy a meghívot-
tak és megérkezett vendégeinkkel meg-
tudjuk osztani mindennapjaink örömeit, 
nehézségeit. Visszaidézzük beszélgetése-
ink során a múltat, megosztjuk minden-
napi problémáinkat, gondolatainkat, sőt 
még a jövőbeni terveinkről is szó esik.
 Honnan érkeztek a vendégek?
Szeretettel üdvözölhettük városunkban 

az Érsemlyénből, Bihardiószegről, Érmi-
hályfalváról, Nyíradonyból és Hajdúbö-
szörményből érkezett vendégeinket.
 A hajdúnánási Egyesületben, hogyan 

készültetek a találkozóra?
Mint köztudott, Egyesületünk az ön-

kéntesség alapján jött létre. Sok segítő kéz 
van sorainkban, akik kiveszik részüket 
az Egyesület mindennapi munkájából. 
Egész éves munkánk során – az aktuális 
feladatok mellett – készülünk a követke-
ző találkozókra. Ez az alkalom az, ami-
kor vendégeink mellett köszönthetjük 
helyi aktivistáinkat és támogatóinkat is. 
A nyugdíjas társakat, az Egyesületet segítő 

Kövecs Imre haláláraKövecs Imre haláláraKövecs Imre haláláraKövecs Imre haláláraKövecs Imre haláláraKövecs Imre haláláraKövecs Imre haláláraKövecs Imre haláláraKövecs Imre halálára

csak úgy a maga kedvére komponálgatott. 
Aztán 30 éves fejjel elkezdett zenei szakis-
kolába járni, majd később zenei szaktaná-
ri képzőbe, ahol harmincnégy évesen dip-
lomát kapott. Ettől kezdve már egyenes 
volt az út; 1962-ben kezdett el tanítani 
a Zeneiskolában, majd apósa halála után 
átvette a kórus vezetését és hosszú időn át 
vezényelte a nánási dalostestvéreket. Meg-
számlálhatatlanul sok nánási kisgyerme-
ket vezetett be a zene bűvös birodalmába, 
tanította őket zongorázni, s az elméleti 
alapokat, a szolfézst. A Városi Énekkar-
ral számtalan hazai és külföldi fellépésük 
volt, közte Finnországban, amelyre Imre 
bácsi mindig nagy szeretettel emlékezett. 

A zene szeretete soha nem fogyott el. 
Nyugdíjas éveiben, szinte élete utolsó 
percéig a katolikus templomban kántor-
kodott. 

Kedves Imre Bácsi! Hangod, alakod 
örökre megmarad a maradottak emléke-
zetében, és az utánunk következő nemze-
dékekében is, hiszen amit alkottál, a gyer-
mekek zenei nevelése, a kórusmozgalom 
mindezeket megőrzik. Nyugodj békében, 
a Jó Isten vigyázza lépteidet immár oda-
át, abban a másik világban. „Csak az hal 
meg, akit elfelednek / Örökké él kit na-
gyon szeretnek.” 

HNU

Kövecs Imre nemcsak a zenét szerette, hanem az irodalmat is, jó tollú szerző volt, 
� atalkora emlékeit papírra vetette és a Dorogi Füzetek sorozatban meg is jelentek. 
Ezekből a történetekből választottunk most egyet, a Kémtörténet címűt, emléke-
zés gyanánt.

KémtörténetKémtörténetKémtörténetKémtörténetKémtörténetKémtörténetKémtörténetKémtörténetKémtörténet

lődött egy ideig, majd meglátván minket 
odajött hozzánk, s kérdezősködni kezdett 
a csillék, a kötélpálya felől. Mikor szakadt 
le?, milyen gyakran szokott leszakadni?; 
meg hasonlókat. Aztán tovább nézelődött.

Összedugtuk a fejünket és kisütöttük, 
hogy ez biztosan azért érdeklődik eny-
nyire, mert kém. Mit kell ilyenkor tenni 
egy haza� nak? Láng bácsiék laktak ott a 
legközelebb, ráadásul tudtuk, hogy az is-
kolai telefonhoz bármikor hozzá tudnak 
jutni, még tanítási szünetben is. Azonnal 
hozzájuk szaladtunk. A fér� ak nem voltak 
otthon, csak tanító néni. Nagy lihegések 
és izgalom közepette elmondtuk neki az 
esetet, s persze azt is hozzáfűztük, hogy 
ez az ember kém lehet, kellene talán je-
lenteni a csendőrségnek. Tanító néni be is 
vette ezt, azonnal sietett át az iskolába és 
felhívta a csendőrséget. Negyedóra eltel-
tével már meg is tudtuk, hogy kémünket 
letartóztatták és bevitték a csendőrségre. 
A büszkeség jó alaposan kidomborította 
mellkasunkat – hiszen kémet fogtunk! 

Csak másnap ért bennünket hallatlan 
nagy csalódás, mert megtudtuk, hogy ez 
az ember fényképész volt, aki templo-
mokról, műemlékekről készített felvétele-
ket. Nálunk is a templomot fényképezte 
le, ahonnan, tekintve, hogy kb. 100 mé-
ternyire volt, meglátta a leszakadt kötél-
pályát. E haza� as cselekedet véghezvivői 
mi voltunk: Jenő barátom, én, és két test-
vérem. Ez után már soha nem igyekez-
tünk kémeket leleplezni.

Kövecs Imre János

XI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas TalálkozóXI. Regionális Nyugdíjas Találkozó
önkénteseket, szervezeteket. Számunkra 
testi- és lelki erőt ad a kapcsolat tartása, 
az együttműködés, a baráti beszélgetés, új 
ismeretek, ismerősök és barátok szerzése.

A rendezvényen megjelenteket kávéval, 
üdítő italokkal, � nomabbnál � nomabb 
süteményekkel várták a házigazdák. Ké-
sőbb a kellemest a hasznossal összekötve, 
színvonalas előadást hallgathattak meg 
Hajdú Lajos előadásában, aki képekkel, 
adatokkal illusztrálva szólt arról, hogyan 
tudunk spórolni a drága energiával, mi-
lyen lehetőségek rejlenek a napenergiában.

Időközben megfőtt „Lali papi” hozzá-
értő kezei nyomán a marhapörkölt, ame-
lyet ebédként fogyaszthattak el a résztve-
vők. A � nom falatok után tovább folyt a 
baráti beszélgetés, majd felcsendült a zene 
is. Kívánság szerint szóltak a dallamok, a 
táncos lábak táncra kelhettek.

Az önkormányzat, a cégek, a magán-
személyek illetve a vendégek által felaján-
lott ajándékok pedig tombolasorsoláson 
leltek gazdára.

A jő hangulatban telt nap után vettek 
egymástól búcsút a következő találkozás 
reményében a vendégek és a vendéglátók.

Úgy hiszem, hogy ez a rendezvény bi-
zonyította, hogy rohanó világunkban is 
találni kell egy-egy olyan alkalmat, ami-
kor kellemesen és hasznosan ki tud az em-
ber kapcsolódni. Barátokra, ismerősökre, 
sorstársakra tud találni határon innen és 
határon túl.

Gut István

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

• Varga Luca
• Pusztai Attila
• Kiss Kincső Anna
• Hegedűs-Lukács 
 Flóra
• Máté Zsombor
• Máró Antal

• Nagy Zora Nikoletta
• Tóth Benjámin
• Ónodi Krisztina
• Virág Bálint
• Szuvák Olívia Hanna
• Balogh Laura
• Potóczky Benett

Gratulálunk a 2016. augusztus hónapban 
házasságot kötött pároknak!
• Babály Balázs Detre–Sebestyén Lilla
• Konyári János–Torma Éva
• Magi József–Nagy Eszter
• Benedek Zsolt–Nagy Kitti
• Musek Krisztián–Kalapos Andrea
• Máró Tamás–Sebestyén Erika
• Ujvárosi Richárd–Molnár Anita Magdolna
• Lukács Zoltán–Szebenyi Zsuzsa Anikó
• Csiszár Tamás Ferenc–Biró Zsófi a
• Varga Péter–Vitányi Nikolett Lívia
• Szabó Dávid–Krupánszki Anita

• Balogh Imréné
• Berkes István
• Csiszár Antalné
• Debreczeni László
• Fábián Antalné
• Fejér László Sándor
• Fejér Péterné
• Harangozó Sándorné

• Horváth Imre László
• Horváth Miklós Gábor
• Kövecs Imre János
• Nagy Józsefné
• Nagy Lajosné
• Papp Miklósné
• Rékasi József
• Szabó Zoltán András

Akiktől 2016. augusztusában búcsút vettünk:

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!

NAGY GÁBOR 

Emlékül a Nyárnak

1930–2016
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Köszönhetően annak, hogy 2003-ban 
Éles András akkori polgármester úr el-
vitt Penyigére az első országos kisbíró 
versenyre, nos, azóta elég sok meghívást 
kapok – dobolni, hirdetni, kikiáltani. 
Nagy örömömre nem csak a környékbeli 
városokba, hanem Budapestre is többször 
hívtak már.

Így történt most is, de mivel már kora 
reggel „munkába” kellett állnom előző 
nap felutaztam fővárosunkba, Budára s 
a nagybátyámnál töltöttem az éjszakát. 
Másnap a megbeszélt időpontban jött 
is az autó értem, bepattantam beöltözve 
dobbal az oldalamon – s nem is én len-
nék, ha nem történne valami probléma. 
Jóval a Duna túloldalán jutott eszembe, 
hogy a cipőm ott maradt a bácsikámnál. 
Ezzel csak az a baj, hogy nem tudok mi-
ben hazavonatozni. Vagy menjek nagy-
csizmában, népviseletben? Azt meg nem 
kérhetem, hogy idétlenségem miatt vigye-
nek vissza, meg még egyszer vissza. Sofő-
rünk azonban megnyugtatott, hogy Kő-
bánya felé van egy monumentális Kínai 
Áruház, ott tudok olcsón venni valami 
lábbelit, s ha délután kivisz, a vonathoz 
majd beugrunk.

Így is történt, viszont a fárasztó délelőtt 
után az volt a „22-es csapdája” hogy csak 
kisbíróként tudtam vásárolni, mert ha 
átöltözök, akkor mezítláb kell bemenni 
a boltba. Az csak egy másik sztori lenne, 
hogy bámult rám a sok kicsi eladó mikor 
megláttak a jelmezemben. Végül vettem 
egy jópofa papucsot, de már jött is a kö-
vetkező kérdés, mégpedig az, hogy most 
hol fogok átöltözni. Erre is jött a válasz 
miszerint az állomás melletti hatalmas 
terminálban szép tágas mellékhelységek 
vannak, erre a célra tökéletesen megfe-
lelnek. No, be is csattogtam, a valóban 
patika tisztaságú szép tágas toalettre 
(amerikai � lmekben láttam ilyeneket) s 

az utolsó fülke előtt elkezdtem dobálni 
lefelé magamról a ruhákat a nyitott bő-
röndömbe. Bevallom legfőbbképpen a 
csizmáktól féltem, – mivel most vettem 
őket s még ki sem nagyon próbáltam –, 
hogy lejönnek e egyáltalán. Beültem hát 
gyorsan az ülőkére, s a nyitott ajtónál 
(azért a cuccomat � gyeltem) viszonylag 
könnyen némi erőlködés folytán sikerült 
megszabadulni tőlük. Boldogan léptem 
ki az ajtón – majdnem pucéron, mikor 
meglepetésemre egy zömök kis kínai fér� t 
vettem észre, aki szinte tátott szájjal bá-
mul rám. Ügyet sem vetettem rá, gyorsan 
belebújtam vadi új papucsomba és sietve 
öltözködni kezdtem. Azonban a kis kínai 
még két perc után is tovább bámult, mint 
aki legalább egy földönkívülit lát nagy fe-
kete kalapban.

Végül mégis elment s én csak másnap 
otthon Hajdúnánáson jöttem rá a lehetet-
len helyzetre, a poénra. 

Képzeljük el a történetet az ő szemszö-
géből! Távolról jött „hon� társunk” bejön 
a patinás toalettre, s mit lát? Balra tőle a 
sarokban az utolsó fülke sarkig nyitott aj-
tajában hatalmas bőrönd, rajta egy csomó 
ruha. Bentről félhangos nyögések zaja szű-
rődik ki (elvégre nehezen jött le a csizma). 
Aztán egyszer csak nagy megkönnyebbült 
arccal kiugrik egy majdnem meztelen 
nagydarab fér� , mezítláb, mustársárga 
bokszeralsóban, nagy fekete kalappal a 
fején (ez voltam én. Örültem, hogy meg-
szabadultam a csizmáktól, s a nadrágot s a 
zoknit is levettem sietve, hiszen mindjárt 
indul a vonat). Aztán meglepetten végig 
nézi, amint komótosan öltözködni kez-
dek. Ha most végig gondolom, hogy mire 
gondolhatott, mi járhatott a fejében kicsit 
talán sajnálom is. Mindenesetre úgy em-
lékszem, hogy dolgavégezetlenül távozott.

Kócsi Imre

KócsiSztori: Az értetlen kínaiKócsiSztori: Az értetlen kínaiKócsiSztori: Az értetlen kínaiKócsiSztori: Az értetlen kínaiKócsiSztori: Az értetlen kínaiKócsiSztori: Az értetlen kínai

K. Szeged SE–Hajdúnánás SK 23–27 
(12–13) 

Szeged 50 néző. Vezette: Kovács, Wen-
czel. (szeptember 10.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), POÓR 
3, LÁNYI 8/3, ZIHOR 1, Lengyel 1, DU-
DÁS 4, Tóth 5/3. Csere: GYŐRI, Dorogi 
(kapusok), Darabos, Takács 3, Tar Cs, Bu-
daházy, Biró 1, Fábián 1, Lakatos. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 3/1, illetve 7/6. Kiállítás: 
8 perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Értékes győzelmet 
arattunk egy rendkívül ambiciózus, � atal 
csapat ellen.

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B Juniormérkőzés: K. Szeged SE–Hajdú-
nánás SK 26–27 (14–14)

Szeged 50 néző. Vezette: Járdi, Kazi. 
(szeptember 10.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR 
Cs 7, LENGYEL 4, Balázs 2, NAGY V 
3, BARÁTH 3, Gönczi 3. Csere: TAR L 
5, Nagy D, Pók, Molnár, Karócz. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 5/5, illetve 11/9. Kiállítás: 
12 perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: Egy végig kiélezett mér-
kőzésen nyertünk egy időntúli hétméte-
ressel, hogy ne tudjanak már egyenlíteni. 
A Tar szülők büszkék lehetnek! Gratulá-
lok a csapatnak!

-kábé-

Új háziorvos Új háziorvos Új háziorvos ––– új körzet október  új körzet október  új körzet október 
elsejétőlelsejétőlelsejétőlelsejétőlelsejétőlelsejétől
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete új háziorvosi körzet 
indítását határozta el, amelynek működ-
tetésére dr. Ivánka Ildikóval kötött szerző-
dést. Az újonnan indított VIII. számú fel-
nőtt háziorvosi körzet október 1-től kezdi 
meg működését. A képviselő-testület a 
körzet létrehozásával azt a lehetőséget 
teremti meg a lakosság számára, hogy 
egy új háziorvos szolgáltatásait vegye 
igénybe, ugyanakkor mindez szabadon 
választható minden hajdúnánási részére 

körzethatártól függetlenül. Felhívjuk a 
� gyelmet, hogy a háziorvosi szolgálatról, 
az ahhoz tartozó körzetekről, valamint az 
ügyeleti rendről további információkat az 
alábbi elérhetőségeken kérhetnek.

Telefonszám: 06 52/381-659; 
06 52/381-598; 
06 52/381-811
Fax: 06 52/570-658;
E-mail: hnvri@nanaskabel.hu
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. 

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

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

Nyílászáróink 6 kamrás, 70 mm-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! 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓMŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ Hajdúnánás, Korponai u. 4.

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

VÉRADÁS
Számodra egy bökés, mások számára egy élet!

2016. szeptember 23. péntek 8.00–13.30
Helye: Szakorvosi Rendelőintézet, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

Számodra egy bökés, mások számára egy élet!

Az Országos Rendőr-főkapitányság pá-
lyázatot hirdet a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Bevetési Osztályainak állo-
mányába Járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. élet-
évüket betöltött, a felvételi követelmé-
nyeknek megfelelő magyar állampolgárok 
jelentkezését várjuk.

Legyél Te is határvadász! Legyél Te is határvadász! Legyél Te is határvadász! Legyél Te is határvadász! Legyél Te is határvadász! Legyél Te is határvadász! 
Határvadász-képzésHatárvadász-képzésHatárvadász-képzésHatárvadász-képzésHatárvadász-képzésHatárvadász-képzés

A felvételt nyert pályá-
zók 6 hónapos időtartamú 
moduláris képzésben vesz-
nek részt, amelyet követően 
– sikeres vizsga esetén – őr-
járőrtárs rész-szakképesítést 
(OKJ 51 861 03) szerez-
nek. A résztvevők a képzés 
első két hónapjában mun-
kaviszonyban állnak, majd 
a második hónap végén 
– sikeres modulzáró vizsga 
letétele esetén – a Készen-
léti Rendőrség hivatásos ál-
lományába 12 hónap pró-
baidő kikötésével kerülnek 
kinevezésre. A beosztásban 
ellátandó feladatok: az őr-, 
járőrtárs rész-szakképesí-
téssel rendelkező hivatásos 
állományú járőrtársak a 
Határvadász Bevetési Osz-
tályok feladatainak ellátá-
sában vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes 
anyaga, illetve a szükséges 
dokumentumok megtalál-

hatóak a www.police.hu weboldalon a 
Határvadász-képzés menüpont alatt.

Jelentkezni és további felvilágosítást 
lehet kérni személyesen a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányságon vagy munkaidő-
ben az (52) 570-050 telefonon.

Dr. Vincze István r. alezredes, 
rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető
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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)

BOCSKAI
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Hajdúnánás, Fürdõ út 3. • Telefon: +36 30/871-5771

Szolgáltatásaink:
• A’la carte rendelések • Napi ebédajánlat, 
 elvitelre is • Hideg- és meleg ételek elvitelre
• Rendezvények lebonyolítása: családi ünnepek,
 esküvők, eljegyzések, vállalati rendezvények
 konferenciák

Őszi rendezvényeink: 

HALAS-EST október 21.
MÁRTON-NAPI LUDAS-EST

november 11.

MUNKALEHETŐSÉG 
kimagasló bérezéssel! 

Hajdúnánási munkahelyre, rajzot olvasni tudó lakatosokat 
keresünk, átlagon felüli órabérrel!

Tel.: 06-70/367-9263

Akciós OTP Személyi kölcsön
A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal. 
THM 11,53%–20,72%
Akciós időszak: 2016. augusztus 1-től visszavonásig, 
de legkésőbb szeptember 30-ig.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu  06 1 366 6032

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke  
a feltételek változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja.  
A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és  
az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban  
vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül 
ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

 „Gyakran költségesebb az iskolakezdés, 
mint amire számítunk.”

Vachó Ildikó, OTP Bank, budafoki fiók

ön
attal. 

ke 
. 
s 
ókjaiban 

minősül

Szolgáltatásaink
Műszaki Vizsga:

Személygépkocsi, 3.5-t-ig tehergépkocsi, utánfutó. Műszaki előtti átvizsgálás 
műszaki vizsgára felkészítés. Teljes körű szerviz, autószerelés, motor felújítás. 

Futómű javítás, műszeres beállítás.

Légkondicionáló ápolás, töltés, javítás, gépkocsi és légkondi ózongenerá-
toros fertőtlenítése, szagtalanítása.

Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás. Motor és egyéb vezérlőrendszer 
diagnosztika. A környék legkedvezőbb áraival, gyors, 
rugalmas ügyintézéssel várjuk kedves ügyfeleinket.

Szerviz, ahol a 40 év tapasztalat Önnek dolgozik!

Hajdúnánás, Attila u.–Petőfi u. sarok Tel.: 06-30/9-558-627 Nyitva: H–P.: 7.00–17.00 Szo.: ügyelet

ÁLLAMPAPÍR FORGALMAZÁS
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN

GONDOSKODJON GYERMEKE JÖVŐJÉRŐL!
Nyisson részére Kincstári Start-értékpapírszámlát!

A Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával az egyszeri állami 
támogatás és a befi zetések összege is automatikusan infl áció fe-
letti 3%-os kamatozású Babakötvénybe kerül befektetésre. Az éves 
befi zetésekre további támogatás jár, melynek összege a befi zetett 
összeg 10%-a, legfeljebb 6000 Forint.

Számlavezetési díj nélkül, 100% állami garanciával.
Hajdú-Bihar megyében keresse fel debreceni, 

hajdúszoboszlói, berettyóújfalui, püspökladányi 
és hajdúnánási értékesítési pontjainkat.

Cím: Hajdúnánás, Bocskai utca 12–14. 
(a járási Hivatal épületében)
E-mail: api.haj@allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: (70) 198-7139

További információk megtekinthetőek a honlapunkon: www.allamkincstar.gov.hu

Nyitva tartási idő
Szerda 8.00–16.00
Csütörtök 8.00–16.00
Péntek 8.00–14.00



11Hajdúnánási Újság2016. szeptember 22.

Házhoz menő temetési ügyintézés!

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

NAGY MIKLÓS 
temetkezési vállalkozó

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. 

 

Tisztelt vendégeink! 
A rosszindulatú híresztelések ellenére nem zártunk be, 
sőt Hajdúdorogon megnyitottuk A'la carte kisvendéglőn-
ket, ahol pizzát is készítünk.

Szolgáltatásaink
 Menü készítés: házhoz szállítás, helyben fogyasztás,
 elvitelre saját edényben.
 Szociális étkeztetés
 Rendezvények teljes körű lebonyolítása 
 Hidegtálak készítése
 A'la carte vendéglátás (Hajdúdorog)
 Pizza készítés
 Pizza házhozszállítás október 1-től.

Elérhetőségek:
Hajdúnánás, mozi: 06-30/622-0300  Hajdúdorog: 06-52/487-637

Erzsike Süteményes háza: 06-30/681-0390
Lali Papi (Rendezvény): 06-30/525-9676

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tranzit-Ker Zrt. Hajdúnánási Tuncsik 
Baromfitelepére, baromfigondozót keres. 
Telefon: 06-30/638-7841

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Accu-Chek Active tesztcsík 50 db 3212 Ft 2620 Ft
Béres Csepp Extra 4x30 ml 4278 Ft 3590 Ft
Supradyn Drazsé 60 db 3999 Ft 3560 Ft

Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm a II. felnőtt háziorvosi praxisba 

bejelentkezett pácienseknek, hogy több évtizeden át 
megtiszteltek a bizalmukkal 

és rám bízták legféltettebb értékük, 
– az egészségük – védelmét.

2016. október 1-től a praxist 
dr. Szabó Ágnes működteti 

Domoszlainé Virág Erika és 
Tarné Hadadi Beáta segítségével.

Kérem, hogy forduljanak hozzájuk is 
bizalommal!

Mindenkinek jó egészséget kíván a volt háziorvosa: 

dr. Juhász Endre
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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.

Első helyen a HajdúnánásElső helyen a HajdúnánásElső helyen a Hajdúnánás

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.
Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE 22–34 
(9–15)

Polgár 80 néző. Vezette: Oláh, Szikszay. 
(szeptember 11.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Öt-
vös 6, Fehérvári, Bancsók 1, Kelemen 2, 
Nagy 5, HADADI 7. Csere: Reszegi Zs, 
Reszegi Cs (kapusok), Harsányi 5, Mol-
nár 1, Tupicza, Dankó 6, Bodogán, Szabó 
1. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: A szezon első bajnoki 
mérkőzésén számos olyan körülménnyel 
találtuk magunkat szemben, amihez ed-

dig a csapat nem volt hozzászokva. Ezt is 
meg kell szokni, alkalmazkodnunk kell a 
körülményekhez, ha céljainkat el akarjuk 
érni. A kezdeti nehézségek ellenére foko-
zatosan játékba lendültünk, és magabizto-
san hoztuk el a két bajnoki pontot.

A hazai mérkőzések helyszíne: bal-
mazújvárosi Kőning Rendezvényköz-
pont (kivétel a december 10-i amelyik 
a hajdúnánási Somorjai László Városi 
sportcsarnok)-ban kerül megrendezésre.

A mérkőzések változtatás jogát a csapat 
és a vezetőség fenntartja.

-kábé-

A szép számú dorogi szurkolótábor a nagy 
meleg ellenére hatalmas „zakóval” ment 
haza. Bocsánat az ironizálásért, a poénko-
dásért de had folytassam! A Nánási Tele-
vízió kreatív operatőre Csiki Laci barátom 
nagy merészen átment az ellenfél szurko-
lói közé – hóna alatt kézi kamerájával a 
második félidőben – néhány vágóképet 
készíteni, s a következő párbeszéd zajlott 
le közte s a szomszédvár kicsit szomorkás 
nézői között:

Férfi  Kézilabda Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda mérkőzés 2016-2017 
őszi fordulói
1. szept. 11 (v) 11:00 óra Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE
2. szept. 17 (sz) 10:00 óra Püspökladányi KE–Hajdúnánás KSE
3. szept. 24 (sz) 16:00 óra Földes KSE–Hajdúnánás KSE
4. okt. 9 (v) 16:00 óra Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás KSE
5. okt. 15 (sz) 18:00 óra Hajdúnánás KSE–Polgár VKSK
6. okt. 22 (sz) 14:00 óra Hajdúnánás KSE–Püspökladányi KE 
7. okt. 30 (v) 15:00 óra Hajdúnánás KSE–Földes KSE 
8. nov. 12 (sz) 10:00 óra Hajdúnánás KSE–Hajdúszoboszlói KSKE

A juniorcsapat a Balmazújvárosi utánpótláscsapataként Kispályás 
Műfüves NKFT néven NB II Észak-Kelet osztályban lépnek pályára, 
íme, a sorsolás 
1. szept. 15 (cs) 18:00 óra Hajdúszoboszlói KSKE–Kispályás Műfüves NKFT
2. okt. 2 (v) 15:00 óra Nádudvari ASK–Kispályás Műfüves NKFT
3. okt. 8 (sz) 15:00 óra Berettyó MSE–Kispályás Műfüves NKFT
4. okt. 16 (v) 16:00 óra Kispályás Műfüves NKFT–Füzesabonyi SC
5. okt. 30 (v) 16:00 óra Hajdúböszörményi TE–Kispályás Műfüves NKFT
6. nov. 6 (v) 16:00 óra Kisvárdai KC–Kispályás Műfüves NKFT
7. nov. 18 (p) 16:30 óra DEAC–Kispályás Műfüves NKFT
8. nov. 27 (v) 12:00 óra Kispályás Műfüves NKFT–Kazincbarcikai KSE
9. dec. 10 (sz) 18:00 óra Kispályás Műfüves NKFT–Fehérgyarmati VSE

 Kamerázol öreg? – tette fel a kérdést 
egy borízű hang.
 Igen. A helyi tévének csinálok néhány 

felvételt – válaszolt „Bandi” barátom mi-
közben apró pillantásokkal menekülési 
útvonalat keresett, ha esetleg valami baj 
történne.
 Akkor majd gyászzenét is tegyetek hoz-

zá! – hangzott a „lelombozódott” felelet.
Ennyi kis bevezető után nézzük a két, 

gólarányt javító mérkőzéseinket, Bálint 
Tivadar játékosedző segítségével!

2016. szeptember 8-án 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Hajdu Zsuzsan-
nát Szólláth Tibor Hajdúnánás város pol-
gármestere.

Isten éltesse sokáig Zsuzsika nénit 
erőben és egészségben családja körében!

Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! 

Hajdúnánás-Flexo 2000 FK–Szövet-
kezetek SE 7–0 (3–0)

Néző: 200
Vezette: Mészáros Cs. (Butt T., Gulyás S.)
Hajdúnánás: László T.–Takács Á., Ko-

vács M., Kondora K. (Kállai M.), Fodor J. 
(Félegyházi Z.), Bálint T. (Kiss L.), Csiz-
madia Cs., Újvári Zs. (Szarka I.), Berán 
B. (Cservák T.), Papp R., Fodor T.

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Újvári Zs. (3), Papp R., Fodor T., 

Félegyházi Z., Csizmadia Cs. I� : 1–0.
Korántsem becsültük le ellenfelünket, 

de a meccs már a 6. percben eldőlt. Az 
igazsághoz tartozik, hogy kétgólos elő-
nyünk kicsit kényelmessé tette a játékosa-
inkat, de a félidő végén sikeresített újabb 
találatunk ismét demoralizálta a szom-
szédokat. A második félidőt nevezhetjük 
örömjátéknak, bár több ziccer is kima-
radt. A játékon lehet még javítani, de az 
enerváltan játszó Dorog ellen most ennyi 
is elég volt.

Monostorpályi SE–Hajdúnánás GB. 
FK 0–4 (0–3)

Néző: 100
Vezette: Tatár I.(Butt T., Gáti Cs.)
Hajdúnánás: László T.–Takács Á., Ko-

vács M. (Kállai M.), Fodor J., Bálint T., 
Fodor T., Újvári Zs., Berán B., Papp R., 
Kiss L. (Szarka I.), Félegyházi Z.

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Újvári Zs. (3), Bálint T.
Kiállítva: Rózsa N. (Monostorpályi)
I� : 1–4.
Újvári Zsolt újabb sziporkázásának kö-

szönhetően most 30 perc után dőlhettünk 
kényelmesen hátra. A második játékrészre 
már megnyugtató 3 gólos előnyünkkel 
nem volt mitől tartanunk. Könnyed mér-
kőzés könnyű, de megérdemelt győzelem. 
Jobb gólarányunknak köszönhetően, az 
első helyről várjuk a Derecske elleni újabb 
hazai mérkőzésünket.

Kócsi Imre


