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Vihar a gyógyfürdőben: Hajdúnánási 
Holding Zrt. kontra bérlők

3. oldal

Német cserediákok a gimnáziumban

2. oldal

Iparkamarai választások

9. oldal

Élni és álmodni tanítanak képei

9. oldal

1956–2016: A szAbAdság éve
indig új élet lesz a vérből” 
– írta Márai Sándor New 
Yorkban, 1956 karácsonyán 

siratva az elbukott magyar szabadságot, 
ugyanakkor hitet téve az új élet reménye 
mellett. Különös magyar sors – október 
hónapjában kétszer is vértanúkat sira-
tunk. Alig múlik el az „aradi tizenhárom” 
gyászünnepe, máris elérkezünk a másik 
felejthetetlen dátumhoz: október 23-hoz.

Ki tudja pontosan megállapítani, hány 
halottja volt az 1848/49-es szabadság-
harcnak? Hány kárvallottja volt házak, 
falvak, városok ostromának, égésének?  
S ki tud számot adni arról, hogy – száz 
évvel később – hány életet követelt 1956 
ősze, s az utána következő zord idők? 
Mennyi ember hagyta el ősei földjét, 
kényszerűségből, kalandvágyból, talán 
a jobb élet reményében? Hányan haltak 
meg az utcákon, tereken a harcok alatt? 
Hányan pusztultak el börtönök mélyén a 
kínzások alatt? S mennyi lehetett a kivég-
zettek pontos száma?

„M „Egy nép kiáltott. Aztán csönd lett.” – ol-
vashatjuk Márai versében. S mi, idősebb 
nemzedék tudjuk, értjük, hogy mit jelen-
tett a „kiáltás” akkor, és milyen volt az a 
„csönd”.

De a forradalmak – ha elbuknak is – 
mindig új rendet szülnek. A kiontott vér 
soha nem hull hiába! A történelem min-
dig jóváírja a nemzet életében a hazáért el-
szenvedett hősi halált. Csak az anyáknak 

volt nehéz kibírni gyermekeik 
elvesztését! Csak az itt maradot-
taknak nem volt vigaszuk. Mert 
az élet „egyszeri és megismétel-
hetetlen” mivoltában a meghalt, 
megölt hozzátartozók helye 
mindörökre üresen tátongott a 
családi tűzhelyek mellett.

Áldottak a halottjaink! Az 
utcai harcok gyermekáldozatai. 
A pincékbe menekült öregek. 
A megrettent kisgyermekek. 
A csecsemőiket féltő szülők. 

Áldottak a munkások. Akik kenyeret sü-
töttek a harcok alatt. Áldottak a szállítók, 
akik kihordták az üzletekbe a mindennapi 
betevőt. Áldottak mindazok, akik – csa-
ládjuktól távol – biztosították a lakosság-
nak a villanyt, a gázt, a vizet. Áldottak a 
mentők, akik golyózáporban szállították 
a sebesülteket a kórházakba, gyakran éle-
tükkel fizetve helytállásukért. És áldottak 
az orvosok, akik gyógyították a sebeket.

Hatvan éve történt. Hatvan éves a 
lyukas zászló. Mi történt velünk! Mi lett 
belőlünk? Megöl a közöny! A fojtogató 
semmi, ami körülvesz. Nem idegen tan-

kok felejtetik a múlt dicsőségét! Az elmúlt 
évtizedek butító szelleme sötétlik! Hálát-
lan nép vagyunk, mint annyiszor életünk 
során? Biztosan nem. Csak alszunk. Az 
álomból pedig van felébredés. Nem úgy, 
mint a halálból.

1956 szelleme éltessen bennünket to-
vább! Mert tőle jött a mi szabadságunk! 
1956 tépte fel a határok zárait. Hőseik 
szaggatták szét a vasfüggöny drótjait. 

Október 23-án és az elkövetkező na-
pokban a hősökre gondolunk. A fiatal 
áldozatokra, akik meghaltak a hazáért. 
Áldozatuk a haza és a népük érdekében 
vált szentté. Ők váltották meg a mi sza-
badságunkat. Nekik köszönhetjük függet-
lenségünket. Áldott legyen emlékezetük! 

(Bertalan Emma írásaiból 
összeállította a HNU)

Meghívó
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956-OS FORRADALOM 

60. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE

2016 OKTÓBER 23. 15 óra
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme
Program:

 Köszöntő: Szólláth Tibor polgármester
 Ünnepi beszédet mond: Prof. Dr. Bartha Elek 
  a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese
 „SZÉPEN SZABADON” – kamarajáték ősbemutatója
  a Naná Színház előadásában
 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél

Minden érdeklődőt szeretettel vár Hajdúnánás Város Önkormányzata 
és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

A Nemzeti Gyásznap délutánján a művelődési 
központ színháztermében az iskolák tanulói 
mellett intézmények, civil szervezetek kép-
viselői álltak meg jelképesen egy rövid időre 
és gondoltak azokra, akik 167 évvel ezelőtt a 
legdrágábbat, életüket áldozták a haza oltárán.

Tiba István országgyűlési képviselőnk em-
lékező beszédében kiemelte, hogy október 6-a 
vértanúira az utódok tisztelettel emlékeznek, 
hiszen az, hogy ma szabadon élhetünk, az ne-
kik is köszönhető. Mert a szabadság eszméjét 

Az aradi tizenháromra emlékeztünk október 6-án, délután a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színháztermében. A Nemzeti Gyásznap ünnepi szónoka ezúttal Tiba István 
országgyűlési képviselőnk volt.

Főhajtás vértanúink emléke előtt

a hóhérok nem ölhették 
meg, az mindig ott élt né-
pünk lelkében, s ha kerülő 
utakon is, ha néha el-elté-
vedve, jó másfél évszázad 
múlva győzött.

A kivégzett vértanúk 
szabadságharcuk szent 
igazában megveretteté-
sük iszonyú perceiben is 
hűek maradtak elveikhez. 
A haza szabadságának Is-
tentől adott jogához. Nem 
alázkodtak meg az elnyo-
mó osztrákok előtt. Az 
orosz csapatoknak adták 

meg magukat, a túlerőnek, akiket a császár 
hívott segítségül a rebellis magyarok ellen. 
Egyedül nem bírt velük. 

Halálos bosszú következett a honvéd tábor-
nokokra. Kit golyó terített a földre, ki kötél 
általi halállal lakolt. Bátor, emberi tartással, 
emelkedett lélekkel várták sorsuk beteljesedé-
sét életük kioltásának perceiben is.

A megemlékezés ünnepi perceit a kegyelet 
és a léleklángok elhelyezése zárta a Kossuth 
szobornál. HNU
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat idén 
is csatlakozott a 2017. évre vonatkozó 
Bursa Hungarcia Ösztöndíj pályázati 
rendszerhez. 

A pályázat „A” típusán részt vehet-
nek azok a Hajdúnánáson állandó la-
kóhellyel rendelkező hallgatók, akik fel-
sőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes ide-
jű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a diá-
kok jelentkezhetnek, akik Hajdúnáná-
son állandó lakóhellyel rendelkeznek, 
és a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások, 
vagy felsőfokú diplomával nem rendel-
kező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek, és 
a 2017/2018. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-

képzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx

A pályázat Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatalhoz történő benyújtásá-
nak határideje: 

2016. november 8.
A részletes pályázati felhívás a hajdu-

nanas.hu internetes oldalon, a Hajdú-
nánási Televízió Képújságjában, illetve 
a Hajdú nánási Közös Önkormányzati 
Hivatal hirdetőtábláján elérhető, bővebb 
felvilágo sítás pedig ügyfélfogadási időben 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál az ügy-
félszolgálati irodában, illetve telefonon, 
52/381-411/109-es melléken kérhető. 

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyel-
mét arra, hogy az EPER rendszerbe 
történő regisztráció során megadott fel-
használó nevet és jelszót őrizzék meg, 
mivel a regisztráció nem ismételhető! 

Az előkészületek során bevontuk a gye-
rekeket, szülőket egyaránt. A szülők sok-
sok gyűjtőmunkával járultak hozzá e na-
punkhoz (termések, állatok behozatala).  
A gyerekek az idényjellegű munkából ki-
vették a részüket. Az óvodaudvar tisztítá-
sa, gyomlálás, kapálás kis konyhakertünk-
ből való termés betakarítás remek terepet 
biztosít a környezetünkért érzett felelősség 
megalapozására, erősítésére. Előző napon 
készítettük el óvodánk dekorálását a gye-
rekekkel közösen. Őszi termések, fűzött 
gesztenyeláncok tették játékossá udvarun-
kat. A folyosón csoportonként kisállat ki-
állítást raktunk ki a gyerekek munkáiból. 
Elkészítettük „Őszanyót”, melyet közös 
verssel köszöntöttünk. Négy óvodai cso-
portunk Mesevár, Csillagfény, Szivárvány 
és a Kamilla csoport felvonult a nagypá-
lyára udvarunkon. Elsőként egy pályázat 
során megnyert „Biztonságos óvoda” táb-
la avatása történt meg. Ezután Nagyné 
Pósa Judit tartott zenés tornát kislabdával 
mindannyiunknak. Ezt követően lehetett 
diót törni, kukoricát hántani, homokból 
répatúrást játszani Mazsolával. A szülők 
tökfaragásba kezdhettek, szebbnél szebb 
formákat sikerült kivágniuk. Köszönet 
a Herperger család tök felajánlásáért. Az 
Alkotóházból négy fő érkezett hozzánk, 
akik szalmafonást és nemezelést mutattak 

Még ez év március 15-én történt, hogy az 
1848–18949-es forradalom és szabadság-
harc ünnepén, nemzeti ünnepünkön, Faze-
kas Sándor földművelésügyi miniszter ma-
gas állami és miniszteri kitüntetéseket adott 
át. Ezen alkalomból jeles atyánkfia, dr. Öt-
vös László egyháztörténész, biblia kutató, 
költő, református lelkipásztor a Magyar Ér-
demrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette 
át Fazekas Sándor miniszter úrtól.

Mint a méltatásban elhangzott dr. Öt-

vös László példaadó elhivatottsággal vég-
zett lelkipásztori szolgálata, kimagasló gyü-
lekezetépítő és pedagógusi tevékenysége, 
valamint az egyháztörténet, a bibliakutatás 
és a szépirodalom területén egyaránt je-
lentős életműve elismeréseként részesült e 
magas kitüntetésben. Megkésve ugyan, de 
szívből gratulálunk olvasóink nevében is 
Laci bácsinak, akit sokan csak a „Bibliás” 
Ötvös Lászlónak szólítanak. 

HNU

Nagyon izgatottan vártuk szeptember 
15-én este a Kőrösi Csoma Sándor Re-
formátus Gimnázium parkolójában, hogy 
végre megérkezzen az a busz, amely a bu-
dapesti repülőtérről tizenhárom német 
cserediákot hozott, akik egy Berlin mel-
letti településen, Neuenhagenben élnek. 
Megnyugvással tapasztaltuk, hogy nem-
csak mi, hanem ők is nagyon izgatottak 
amiatt, hogy vajon meg fogjuk-e érteni 
egymást. Miután mindenki megtalálta és 
hazakísérte a saját „gyerekét”, vacsorával 
fogadtuk őket. A német diákok kedves 
ajándékokkal leptek meg bennünket. 

Tanáraink, Brendzsákné Boros Anikó, 
Gömöri Józsefné, Sinka Györgyné és Tó-
thné Harsányi Anikó igyekeztek olyan 
programokat szervezni erre a hétre, me-
lyek során a vendégek jobban megismer-
hetik hazánkat és Hajdúnánást. Pénteken 
Egerben voltunk, ahol a német nyelvű ide-
genvezető segítségével megnéztük a várat, 
majd Szilvásváradra is elvittük új barátain-
kat. Hétvégén családi programokat szer-
veztünk, mi Sátoraljaújhelyen töltöttük 
a szombati napot, ahol hatalmas élmény 
volt a libegő és a bobozás kipróbálása. 

Hétfőn városunk látványosságait néz-
tük meg. Az iskolában meglátogattuk a 
könyvtárt, a labort és a biológia szertárt. 

Német cserediákok a gimnáziumban

Ezt követően a református templomba 
mentünk, melynek tornyából városunk 
látképét is megcsodálhattuk. A délutáni 
órákban lovas szekérrel a Kendereskertbe 
mentünk, ahol a rossz idő ellenére remek 
volt a hangulat, mindenki élvezte a nép-
táncot. A keddi napon Fejér Imre tanár 
úr vezetésével Erdőhorváti és Erdőbénye 
területére utaztunk, ahol különféle kőze-
teket gyűjtöttünk.

A szerdai nap a gyógyfürdőben, majd 
az alkotóházban telt, ahol lehetőségünk 
volt betekinteni a szalmafonás, az agyag-
művesség, a bőrművesség és a nemezelés 
mesterségébe. A szerdai búcsúesten mind 
a német tanárnők, mind Gömöri József 
igazgató úr értékelte a hét eseményeit, 
majd a vacsorát követően táncoló német 
és magyar diákok lepték el a díszterem 
színpadát. Az utolsó nap mindenki köny-
nyes búcsút vett megismert új barátaitól, 
és ezt követően elindult a busz a repülő-
térre. Hosszú és tartalmas hetünk volt, 
ami nagyon sokat segített a nyelvtanu-
lásban is. Örülünk, hogy részt vehetünk 
ebben a programban, nagyon várjuk már 
a jövő évi találkozást, amikor majd mi 
utazunk Németországba.

Major Ágnes és Nyitrai Tilla (10. A)

Ezzel a gondolattal rendeztük meg idén az őszi játszónapunkat. Az időjárásra való 
tekintettel kicsit hamarabbra szerveztük össze a programsorozatot, hiszen ezt a 
napot az udvarra terveztük a szülőkkel együtt, így a magas létszám és a feladatok 
milyensége csak jó idő esetén valósulhatott meg. Így kihasználtuk kora őszi jó időt 
és szeptember 28-án, szerdán délelőtt tartottuk meg játszónapunkat.

Eszterlánc óvoda „Összetartozunk”

be. Gyapjúból szappan és víz segítségével 
kislabdát készítettek a gyerekek. Másik se-
gítőnk volt az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági 
Egyesületből két fő, akik a vizuális kézfes-
tésnél segédkeztek. 

A közelgő Állatok Világnapjára való te-
kintettel a gyerekek behozhattak otthon-
ról saját kis élő állataikat és az udvaron 
állatsimogatót, nézegetőt is tartottunk. 
Köszönjük az állatkereskedésből felaján-
lott kisállatokat (teknős, tengerimalac), 
így erősítettük a gyerekek állatszereteté-
nek kialakulását. A 150. számú Kisállat 
és Galambtenyésztő Egyesület csodálatos 
madarait is szemügyre vehettük. A Tedej 
Zrt. felajánlott almalevét fogyaszthattuk 
el pihenés közben. Napunkat Szemere 
Zsolt őszi dalcsokra még hangulatosabbá 
tette. A visszajelzések alapján megerősí-
tést kaptunk mind a szülőktől, mind a 
gyerekektől, hogy ezt a hagyományunkat 
máskor is rendezzük meg. Átérezhettük 
az együtt játszás örömét, szülők, gyerekek, 
óvodai dolgozók egyaránt, mely által ér-
zelmi világunk gazdagodott, összetartozá-
sunk erősödött.

Mindenkinek köszönet a hozzájárult 
munkájáért.

Kelemenné Ilyés Judit 
óvodapedagógus, 

munkaközösség vezető

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetést kapta Ötvös László 
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3 milliárd Ft érkezett Hajdúnánásra – 
pályázati aktivitásból jeles

Vihar a gyógyfürdőben: 
Hajdúnánási Holding Zrt. kontra 
bérlők

Felsorolni is nehéz lenne, mi minden fej-
lődött az elmúlt években Hajdúnánáson. 
Csak néhány a legjelentősebb fejleszté-
sek közül: Aranyszalma Gyógycentrum 
átadása, Városi Bölcsőde kapacitásfej-

lesztése, Városi Sportcsarnok felújítása, 
energetikai korszerűsítése, Nánási Porté-
ka Termelői Piac kialakítása, oktatási 
intézményeink felújítása, Kendereskert, 
belterületi gyűjtőút (Ady Endre körút) 

felújítása, Bocskai Korona ház felújítása, 
Magyar utca útszakasz felújítása, Baross 
utcai kollégium kialakítása, Skate pálya 
kialakítása, új buszpályaudvar kialakítása, 
Fürdő utca felújítása, hogy csak néhányat 
említsünk.

A Hajdúnánási Holding Zrt-nél tudatos 
szakmai munka folyik, hiszen a Hajdúná-
nási Gyógyfürdő folyamatos fejlesztése, 
keretében eddig sikerült azt gyógyfürdővé 
minősíteni, szállodát építeni, a régió meg-

határozó fürdőgyógyászati szolgáltatójá-
vá, a megye második legkedveltebb für-
dőjévé tenni és a Magyar Fürdőszövetség 
támogatásával elnyerni a 4* minősítést 
mind strand-, mind pedig gyógyfürdő 
kategóriában.

A gyógyhelyminősítés komoly presz-
tízst jelent az egész település számára.

A következő lépés a gyógyhellyé válás, 
de a kitüntető címet nem adják ajándék-
ba, sőt nem is osztogatják. A minősítés-
nek komoly feltételei és követelményei 
vannak, amelynek elérése nem egyszerű. 
Ma Magyarországon a 3200 település 
közül mindössze 26 rendelkezik ezzel a 
minősítéssel, többek között Hévíz, Parád, 
Balatonfüred, Zalakaros, Gyula, stb. 

A gyógyhely megnevezés akkor hasz-
nálható, ha azt az Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos 
Tiszti Főorvosi Hivatala gyógyhellyé nyil-
vánítja.

Ennek eléréséhez kiemelt figyelmet kell 
fordítani a környezet védelmére, alapve-
tő elvárás, hogy biztosítani kell a meg-
felelő színvonalú minőséget nem csak a 
gyógyszolgáltatások terén, de a zavartalan 
pihenéshez is. A gyógyhelyminősítés ko-
moly presztízst jelent az egész település 
számára: fellendül a turizmus, fejlődik 
az infrastruktúra és nem utolsó sorban 
a gyógyhelyek számára kiemelt pályázati 
forráslehetőségek állnak rendelkezésre.  
A minősítés jellemzően egy erre alkalmas, 
lehatárolt településrészen végezhető el. 
Hajdúnánáson a gyógyfürdő környéke 
próbálkozik ezzel.

Elkezdték felszámolni a Hajdúnáná-
si Gyógyfürdő mellett található üdülő-
telep területén kialakult áldatlan álla-
potokat.

A minősítési eljárás már elindult, a vá-
ros a célegyenesbe ért, de hátra van még jó 
néhány teendő, többek között az üdülőte-

Évekkel ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy pályázati forrásokat hozzunk a városba. 
Látva a Hajdúnánáshoz hasonló helyzetű települések eredményeit, büszkék lehe-
tünk arra, amit eddig elértünk. Az volt a cél, hogy a pályázati pénzek ésszerű fel-
használásával komoly lépéseket tegyen a város fejlődése érdekében azért, hogy ne 
másoknak kiszolgáltatott, hanem saját lábára álló város legyen. 

Hajdúnánás a saját 
lábán is meg tud állni 
azzal, hogy saját, helyi 
erőforrásait használja.

Az elmúlt években 
városunk élni tudott a 
helyben megtalálható erő-
forrásaival. Hajdúnánás 
újragondolta azokat az 
értékeit, melyek mindig is 
helyben voltak. Ilyen erő-
forrásunk többek között 
a Kendereskert, a Nánási 

Portéka, vagy a Bocskai Korona. Ezek a 
helyi erőforrások, amelyek évtizedeken 
keresztül parlagon hevertek, és amelyek 
az elmúlt időszakban újraépültek, és ma 
több száz nánási családnak adnak munkát 

nap, mint nap. A helyi 
emberek keze által olyan 
értékeket hoztunk létre, 
melyek rámutatnak arra, 
hogy Hajdúnánás a saját 
lábán is meg tud állni az-
zal, hogy helyi erőforrása-
it használja.

A korszerűsítésekkel 
mindig teszünk egy lé-
pést ahhoz, hogy Hajdú-
nánás a térség központi 
településévé váljon.

Az oktatási, egészségügyi vagy akár 
közösségi tereinken történő fejlesztések, 
korszerűsítések a város lakosságát szolgál-
ják. Azokét a szülőkét, akik nap, mint nap 
viszik gyermekeiket korszerű óvodákba, 
iskolákba, azokét a gyerekekét, akik felújí-
tott tantermekben, a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő eszközök segítségével 
sajátíthatják el a tudást, azokét a hajdúná-
násiakét, akik egyre több egészséges élel-
miszert vásárolhatnak, egyre nagyobb biz-
tonságban érezhetik magukat, egyre szebb 
és színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtó 
közintézmények mellett sétálhatnak el.

A korszerűsítésekkel mindig teszünk 
egy lépést, s közelebb kerülünk ahhoz a 
közös célunkhoz, hogy ne jelentsen hát-
rányt Hajdúnánáson felnőni, hanem ezek-
ben a változó időkben is erősödjön a város, 
ennek a térségnek a központi településévé 
váljon, amely munka és összefogás nélkül 
nem érhető el.

A megvalósult pozitív 
eredményeken keresztül 
látnunk kell azt is, hogy 
bizony még nagyon sok 
tenni valónk van, hiszen 
jönnek az új pályázati le-
hetőségek, amelyekkel él-
nünk kell a jövőben is.

Önkormányzati és 
Igazgatási Iroda 

Polgármesteri Kabinet

Az utóbbi hetek történése, hogy a Hépszolg Kft. megszünteti a fürdő mellett talál-
ható üdülőtelepen uralkodó áldatlan állapotokat és normál piaci alapokra helyezi 
az üdülő bérleti díjakat. A cél az, hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő és környéke 
tovább menjen a fejlődés útján és megkapja a gyógyhellyé minősítést. A területren-
dezés, és a tervezett magasabb bérleti díj azonban konfliktus helyzetet teremtett a 
Hajdúnánási Holding Zrt. és a bérlők között. 

rület rendezése. Az elérendő célokat szem 
előtt tartva elkezdték rendezni az üdülő 
övezet évtizedek óta elhanyagolt környe-
zetét, megelőzni a környezet szennyezést 
és megkezdték mind a bérlők, mind pe-

dig a cég számára előnyös 
szerződéses rendszer kiala-
kítását. Horváth Tibor ve-
zérigazgató, aki a gyógy-
hely projekt vezetője is 
egyben, elmondta, hogy 
a terület rendezéséhez 
idén ősszel kezdtek hozzá.  
A tervek között szerepel 
az utak rendbe tétele, a 
veszélyes fák eltávolítása, 
a tó partjának környezet-
tudatos rendezése, azaz 

egy négycsillagos gyógyfürdőhöz méltó 
üdülőövezet kialakítása. 

Rendeznék a területen a bérleti díja-
kat – a területet eddig a piaci ár töredé-
kért biztosította a cég.

A környezet rendezése mellett az eddig 
irreálisan alacsony 600 Ft/nm éves bérleti 
díjakat szeretné a cég a piaci árhoz köze-
líteni, így annak emelésére tett javaslatot, 
ami indulatokat váltott ki a bérlők köré-
ben. Az elmúlt napokban egyeztettek 
a bérlőkkel, ahol elmagyarázták a fenti 
célokat és olyan kompromisszumos javas-
latot dolgoznak ki, amely mind a terület 

rendezettsége, mind a bérleti díjak, mind 
pedig a hosszú távú stabil működés szem-
pontjából elkerülhetetlen. Fontos kiemel-
ni, hogy az üdülő övezet rendezését nem 
a város pénzéből, nem a fürdőbelépőkből, 
hanem az üdülők bérleti díjaiból akarja a 
cég megoldani.

Hogy a minősítés körül kialakult konf-
liktus meg fogja-e akadályozni a gyógy-
fürdő környékének gyógyhellyé minő-
sítését, azt egyelőre nem lehet tudni, de 
sok pénztől és nagy lehetőségtől esne el 
Hajdúnánás, az biztos. 

HNU
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A hónap műtárgya: A Babba Mária 
szobor

A székely menekülés és befogadás cente-
náriumi ünnepnapján, szeptember 18-án 
az ünnepi szentmise kezdetén a jelenlévők 
ámulatára különleges szobrot lepleztek le 
az adományozók. A Jakab Antal Keresz-
tény Kör alapítói ugyanis a nánásiak száz 
évvel ezelőtt tanúsított befogadó szerete-
tének emlékezetére, valamint az akkori 
események feltárásával és az évenkénti 
ünnepnapok megszervezésével felmuta-
tott eredményeinkért adományozta Haj-
dúnánás városának ezt a különleges, fából 
faragott műalkotást. 

Alkotója egy székelyudvarhelyi szob-
rászművész. Az egy méteres szobrocska 
pontos mása a csíksomlyói csodatévő 
Babba Mária kegyszobrának, amely még 
a XVI. században készült, s 2,2 méteres 
magasságával a világ legnagyobb Mária 
ábrázolása.

Azokban a nehéz napokban a csíksom-
lyói Szűz Anya csupán Kolozsvárig mene-
külhetett népével, ott el kellett válniuk, 
ám a székelység száműzetésének helyén, 
így Hajdúnánáson is szüntelenül ehhez az 
égi édesanyához imádkoztak.

De ki is valójában a székelyek Babba 
Máriája? Nevének eredete népünk ősi, 

A Magyar Honvédség 5. Bocskai István 
Lövészdandár, valamint Debrecen Megyei 
Jogú Város Önkormányzata támogatásá-
val a rendezvény túlnőtt a megye határa-
in. A szomszédos megyék és erdélyi nyug-
díjas szervezetek is felléptek: Nagyvárad, 
Nagyszalonta, Nyíregyháza, stb. Éneklő 
csoportunk eddig mind a 10 rendezvé-
nyen részt vett és dobogós helyen végzett. 
Az első díjak, különdíjak mellett büszkék 
vagyunk a Honvédelmi Minisztériumtól 
kapott díjra és a megye legjobb csapatá-
nak járó kupára. A sok munka, tanulás, 
gyakorlás most is meghozta gyümölcsét: a 
szakmai zsűri döntése alapján kiérdemel-
tük a Magyar Honvédség Katonai Igaz-
gatási és Központi Nyilvántartó Parancs-
nokának különdíját a 26 fellépő csoport 

Bevallom őszintén, hogy nagyon vártam 
a találkozást Szolnoki Tibor művész úr-
ral. Nagy rajongója vagyok, nagykamasz 
koromban mindig ott ültem a televízió 
előtt, mikor az „Én táncolnék veled” 
című műsor ment az ő vezetésével s utá-
na zárt ajtók mögött azonnal gyakorolni 
kezdtem a lépéseket.

Gondoltam ezt meg is mondom neki, 
ha szignót kérek a Nánási Újság olvasói 
részére. Mikor megérkeztek már első 
pillantásra meglátszott, hogy igazi talpig 
úriemberrel van dolgunk – mint ahogy 
azt sejtettük is. Benkő Gyula után – aki 

Idén október 3–10. 
között került megrende-

zésre az Országos Könyvtári Napok prog-
ramsorozat. Mint kezdetektől mindig, a 
városi könyvtár most is kiemelt progra-
mokkal várta az érdeklődő könyvtárlá-
togatókat. Hétfőn délelőtt Dési Viktória 
pszichológus várta játékos fejlesztő felada-
tokkal és nevelési tanácsokkal SZÜNET 
baba-mama klubjába a kisgyereket és 
anyukáikat. Csütörtökön 13 órától Bör-
csök Gyöngyi pszichológus, a Kávészünet 

keleti bölcsőhelyére utal. Elődeink hitvi-
lágában Ő kísérte már az első emberpárt 
is földi útján, mint a Föld égi vigyázója, 
mint népünk égi Istenasszonya.

A Babba kultusza tehát már Szent Ist-
ván királyunk előtt is olyan fennkölt és 
tiszta volt, hogy lényét az új vallásban, a 
római katolikus hitben is minden további 
nélkül Máriára, Jézus édesanyjára vihették 
át. Így lett a székelyek Babbájából Babba 
Mária, Szép Szűz Mária, hiszen a Babba 
azt jelenti, hogy Szép. Szép a teljesség, a 
mindenség értelmében. Neve pedig itt 
rejtőzködik közöttünk is, hiszen babá-
ja születik az asszonynak, akit még nem 
is olyan régen bába segített a világra, Az 
anya babázik csecsemőjével, miközben 
babusgatja, ugyanezt teszi majd leánykája 
is játék babájával. Ha pedig felcseperedik, 
babája lesz egy legénynek: akire még ma 
is azt mondják a fiúk: ez aztán baba.

Ősi Istenasszonyunk neve alföldi ma-
gyarságunk lelkében és emlékezetében 
Boldogasszonyként őrződött meg. Az ő 
oltalmába ajánlotta országunkat Szent Ist-
ván király, s hozzá fohászkodott népünk 
századokon át.

Ilyen ősi égi édesanyánk tehát a telő 
Holdból, égi jelképéből előlépő Babba 
Mária, aki egyik kezében jogart, másik-
ban pedig a Szent Koronánkat fején vise-
lő kisded Jézust tartja. Nos, ezt a tizenkét 
csillagos (a tizenkét apostolt jelképező 
fénypontot), Boldogasszony koronával 
és a Nap sugaraival ékesített kegyszobrot 
tiszteli székely népünk, s hozzá, a Napba 
Öltözött Asszonyhoz zarándokol el pün-
kösd ünnepén ezredévek óta a somlyói 
nyeregbe.

Ennek a kegyszobornak a másolatát 
őrzi tehát szeptember 18-a óta Hajdúná-
nás városa, a Római Katolikus Templom 
szentélyében. A csonka ország területén ez 
az egyetlen ilyen kegyszobrunk. A széke-
lyek hite szerint az égi édesanya ott lakik 
velük a Hargita hegyvonulatain.

Szobra előtt megállva mostantól mi 
magunk is elrebeghetjük székely népünk 
imáját, melyet száz évvel ezelőtt a náná-
siak is gyakran hallhattak: „Régtől fogva 
Édesanyánk, szépen kérünk: vigyázz reánk!”

Buczkó József

közül, melyet Nagy Zoltán mérnök-alez-
redes adott át.

Egyesületünk 40 tagja indult a reggeli 
órákban, hogy az év egyik legjelentősebb 
rendezvényén, mint fellépő, vagy mint 
kísérő ott legyen. Nem kis feladat és fe-
lelősség egy közel 500 fős közönség előtt 
színpadra lépni, azzal a tudattal, hogy 3 
fős szakemberekből álló zsűri is figyeli és 
értékeli előadásunkat. Nagy öröm szá-
munkra, hogy a nagyszámú közönség és 
a zsűri is nagyra értékelte műsorunkat. Is-
mét jó volt nánásinak, az Ezüstkor Nyug-
díjas Egyesület tagjának lenni, a gratulá-
ciókat fogadni. Külön öröm számunkra, 
hogy sikerült városunk és egyesületünk jó 
hírét és nevét tovább is öregbíteni.

Tímári Balázs egyesületi elnöke

A Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége X. alka-
lommal szervezte meg a Katonadalok Fesztiválját a nyugdíjas klubok, egyesületek 
részére.

Debrecenben jártunk, sikert arattunk!

Az igazi úriember
a magyar filmtörténet nagy ikonja volt – 
úgy gondolom őrá is igazán illik ez a jel-
ző. Szólláth Zoli barátom segíteni próbált 
neki a kellékek behozatalában, de ő ked-
vesen, megköszönve elhárította. Végig ki-
fogástalan modorba tárgyalt, beszélgetett 
velünk. Én legalábbis bármit kérdeztem, 
a választ nyugodt hangon már-már zavar-
ba ejtő tisztelettel adta, s ha kértem tőle 
valamit, a „boldogan” szócskával kezdte a 
feleletet. Ezt úgy szokták mondani, hogy 
nagyon kellemes volt a társasága. Mikor 
zavartan ecseteltem neki, hogy „sokat 
csiszolódott” tánctudásom a hajdani tévé 
műsornak, s főleg neki köszönhetően ked-
vesen elmosolyodott. Közölte, hogy egyre 
jobban érdekli a fiatalságot az e fajta tánc, 
s meglepetésére, az operettekre is egyre 
többen fogékonyak. A színpadhoz a fele-
ségével karonfogva sétáltak ki. Öltözékük 
kifogástalan mintha nem is a művelődé-
si házból, hanem egy skatulyából léptek 
volna ki. Egy óra múlva szűnni nem aka-
ró taps közepette láthatólag boldogan, s 
elégedetten jöttek le a színpadról. Erőt 
vettem magamon, hozzájuk léptem, s 
megkérdeztem.
 Készíthetnénk egy közös fotót bent 

az öltőzőben?
 Boldogan! – válaszolt kissé fejet hajt-

va a művészúr.

Kócsi Imre
Országos Könyvtári Napok
helyi programok

Pszichológussal című youtube csatorna 
üzemeltetője tartott középiskolások szá-
mára önismereti előadást, melyet könyv- 
és filmajánlókkal is színesített. Példaként 
említette a Bűn és bűnhődés, a Trónok 
harca, a Végjáték és a Harry Potter köny-
vek szereplőinek karakterfejlődését. Szó 
esett az énképről, az énideálról, az önér-
tékelésről és arról, hogy hogyan találjuk 
meg az egyensúlyt a saját és mások elvárá-
sai között. Ugyanezen a napon 16 órától a 
Láncszem kötő-horgoló kör találkozott, 

hogy ellássák egymást új ötletekkel és ta-
nácsokkal.

A pénteki nap a játék jegyében telt. 10–
14 éveseket vártunk a Harry Potter törté-
netre épülő Trimágus tusa vetélkedőre. 
A program három próbatételből állt. Az 
elsőben a sárkányokat kellett legyőzniük 
ügyességükkel és tudásukkal. A második 
próba egy hosszabb Harry Potter univer-
zum ismeretét felmérő tesztből állt. Amíg 
ezeket javítottuk, „szabadító képességü-
ket” mértük fel ördöglakatok segítségé-
vel. Az utolsó próbatétel a labirintus volt. 

Minden gyerek saját útvonalat kapott, 
ahol különböző könyvtárismereti felada-
tok megoldásával jutottak egyre közelebb 
a célhoz, azaz a Trimágus Kupa megtalá-
lásához. A vetélkedő győztese Bakos Bi-
anka lett. Szombaton családi olvasóklub 
várt kicsiket és nagyokat egyaránt játékos 
foglalkozással és könyvajánlóval. Vasárna-
pi nyitva tartásunk idén is népszerű volt, 
több mint negyven beiratkozó jelent meg 
ezen a napon és vette igénybe a könyvtár 
szolgáltatását. 

F. N.
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Felhívás

Városunk szülötte Néhai Főtiszteletű dr. 
Hegedűs Lóránt püspök úr, Hajdúnánás 
Város Díszpolgára lelkipásztori, igehirde-
tői, tudományos és közéleti, egyházkor-
mányzói tevékenysége ismert idehaza és 
külföldön egyaránt. Egyházának – nép-
ben-nemzetben gondolkodó – felelős őrál-
lójaként mindig nagy súlyt helyezett a ma-
gyarság súlyos, élet-halál sorskérdéseinek 
megoldására, a világ magyarságának egye-
temes érvényű „lelkigondozására”, a ma-
gyarságtudat, s az egyházhoz való tartozás 
tudatának megőrzésére, az anyanyelv, s a 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2016. szeptember 22-
én ülésezett. 

A napirendek elfogadása után a testület 
módosította az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.) 
Önkormányzati Rendeletét. 

A testület 50 millió Ft összegű hosszú 
lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozta 
el, melyet támogatásként kíván biztosíta-
ni a Hajdúnánási Sportklub számára az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
non és az ehhez csatolandó területeken az 
egyesület által – egyéb támogatás mellett 
– megvalósítandó sportcsarnok építési be-
ruházásához.

Elfogadta az önkormányzat és intéz-
ményei 2016. év I. félévi gazdálkodásáról; 
az önkormányzat bizottságainak 2015. 
szeptember-2016. augusztus havi munká-
járól; a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal 2015. július 1. és 2016. június 
30. közötti időszakban végzett munkájá-
ról; a Városi Rendelőintézet 2015–2016. 
évi munkájáról; a Hajdúnánási Óvoda 
2015/2016. nevelési évben végzett tevé-
kenységéről; a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft. 2015. évi közfeladat-ellátási 
beszámolóit.

Döntött a Szavazatszámláló Bizottsá-
gok tagjainak és póttagjainak megválasz-
tásáról.

A testület egy esetben határozata vissza-
vonásáról, egy esetben pedig határozata 
módosításáról döntött.

Határozatot hozott a Városi Rendelő-
intézet szakmai és gazdálkodási lehetősé-
geinek feltárása érdekében az intézmény 
infrastrukturális és strukturális átalakítá-
sának lehetőségei felülvizsgálatáról.

A testület módosította a 2016. évi ösz-
szesített közbeszerzési tervét, illetve köz-
beszerzési eljárást lezáró döntést hozott.

A testület kinyilvánította azt a szándé-
kát, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

A szavazás országos és minden közigazga-
tási szinten érvénytelen volt, hiszen sehol 
sem érte el az érvényességi küszöböt, azaz 
a minimum 50% + egy főt. 

Országosan a részvételi arány 41,32% 
volt, azaz a 8 272 625 választópolgár kö-
zül 3 418 387 szavazott érvényesen. Az 
érvényesen szavazók közül 98,36% volt a 
nemek aránya, az igeneké 1,64%, azaz 
a 3 362 224 nem szavazattal szemben 
mindössze 56 163 igen szavazat áll. Az 
érvényesen szavazók tehát szinte 100%-
ban nemet mondtak a kötelező betelepí-
tési kvótára.

Hajdúnánáson az érvényesség alacso-
nyabb volt, úgy az országos, mint a megyei 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete új háziorvosi körzet indítását hatá-
rozta el, amelynek működtetésére dr. Ivánka Ildikóval kötött szerződést. Az újonnan indí-
tott VIII. számú felnőtt 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 figyelmet, 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.

Képviselő-testületi ülés hírei Voksoltunk: Egyértelmű igen a nemre
rendszer 2017. évi fordulójához, illetve a 
pályázat kiírásáról döntött. 

2016. szeptember hónaptól 2017. jú-
nius hónapig a gimnáziumi képzésben 
továbbtanuló tehetséges diákok támoga-
tásáról döntött.

Határozat hozatalával engedélyezte a 
Hajdúnánási Óvoda csoportjának a maxi-
mális létszámtól való túllépését.

A testület elfogadta a NYAK-ÉP Épí-
tőipari Szolgáltató Kft-vel kötendő egyez-
séget. 

A testület Hajdúnánás város közigazga-
tási területén lévő 77 db közkifolyó meg-
szüntetéséről döntött.

A testület megismerte és támogatta az 
egyházak kérelmét útszéli szakrális emlék-
jel elhelyezése tárgyában. 

A képviselő-testület pályázat benyújtá-
sát határozta el a Kábítószer-prevenciós 
program megvalósításához.

A testület hét esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
vonatkozásában. 

A képviselő-testület 2016. október 
10-én rendkívüli ülést tartott. A testület 
ezen az ülésén megismerte három önkor-
mányzati képviselő beadványát, illetve 
meghallgatta a Gyógyfürdő területéhez 
tartozó ingatlanok bérlőinek képviselőjét 
és a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigaz-
gatóját. A testület a továbbiakban telepü-
lésrendezési eszközök kérdésében, értelmi 
fogyatékosok nappali ellátása szociális 
alapszolgáltatási feladat 2017. január 1. 
napjától történő ellátásáról, valamint köz-
beszerzési eljárást lezáró döntésekről ho-
zott határozatokat. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztési és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Testületi ülé-
sek/Meghívók, előterjesztések menüpont 
alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor
polgármester

magyar kultúra értékeinek megmaradására 
bárhol a világon, ahol magyar diaszpóra él. 

Ezért missziói-jószolgálati körútjai so-
rán szinte az egész világot bejárta, az elsza-
kított területeken élő magyar református-
ságtól kezdve egész Kanada és Ausztrália 
magyar reformátusságáig. Tudományos 
pályáját számos magyar és világnyelven 
írt könyv, továbbá több száz tanulmány és 
cikk dokumentálja. 

Bár hivatása messzire szólította, szülő-
városáról soha nem feledkezett meg, és 
amikor tehette, hazalátogatott. Folyama-
tosan figyelemmel kísérte a nánási esemé-
nyeket, és segítő kezét nyújtott a települé-
sünk számára.

Most a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat kéri a hajdúnánásiak segítségét. 
Az önkormányzat a család hozzájárulá-
sával és segítségével egy emlékszobát sze-
retne berendezni városunkban a püspök 
úr emlékére, amelyhez fotókat illetve 
tárgyakat keresünk. Ha Ön vagy isme-
rőse püspök úr vagy családjához kap-
csolódó emléktárgyat, fotót őriz, kérjük 
jelezze felénk az alábbi elérhetőségeken:

Október 2-án zajlott a Magyarország kormánya által kezdeményezett népszavazás, 
amelyen arra kérdésre kellett válaszolni, igennel avagy nemmel, akarjuk-e hogy 
az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?

szintnél, 39,88%, azaz a névjegyzékbe 
vett 13 963 szavazásra jogosultból min-
dössze 5568 fő járult az urnákhoz. Az ér-
vényesen leadott szavazatok száma 5339, 
érvénytelen volt 228.

Az igenek száma 68, ez százalékosan 
1,27%, míg a nemeké 5271, azaz 98,73%

Néhány érdekesség: a 18 szavazókör 
közül legkevesebben a 2. számú szavazó-
körben jelentek meg – ez a belváros egy 
része – arányuk 33,66%, míg a legtöbben 
a 18. szavazókörben adták le voksukat, 
itt ugyanis 48,62%-os volt a részvétel.  
A többi szavazókörben az átlagos 36–38% 
között mozgott. 

HNU

Sz
av

az
ók

ör
 

sz
ám

a Névjegyzékbe 
vett választók 

száma

Megjelentek 
száma

Érvénytelen 
szavazatok

Érvényes 
szavazatok

Igen szavazatok 
száma

Nem szavazatok 
száma

1. 957 382 38 344 5 339

2. 817 275 9 266 4 262

3. 883 336 21 315 4 311

4. 928 383 11 372 3 369

5. 926 345 12 333 3 330

6. 913 371 16 355 5 350

7. 592 236 7 229 0 229

         8.* 575 221 1 219 1 218*

9. 578 245 14 231 4 227

10. 802 292 15 277 2 275

11. 873 340 15 325 1 324

12. 894 351 13 338 5 333

13. 876 368 9 359 4 355

14. 782 334 16 318 3 315

15. 841 349 18 331 8 323

16. 811 326 2 324 6 318

17. 588 255 7 248 1 247

18. 327 159 4 155 9 146

Hajdúnánási eredmények szavazókörönként 

*A 8. számú szavazókörben 220 lebélyegzett szavazólap volt, –1 fővel kevesebb, 
mint a megjelentek száma. (forrás: www.valasztas.hu)

Kelemenné Bogdán Mónika
kabinetvezető
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Polgármesteri Kabinet
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám

Telefon: +36-52/381-411/111
Mobil: +36-30/696-0978
Fax: +36-52/381-087
E-mail: kabinetvezeto@hajdunanas.hu
Segítségüket előre is köszönjük!

Szólláth Tibor
Hajdúnánás polgármestere

Új háziorvos – új körzet október elsejétől
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A protestánsok számára október 31-e a 
reformáció emlékünnepe, mert 1517. ok-
tóber 31-én szegezte ki a wittenbergi vár-
templom kapujára 95 vitatételét dr. Luther 
Márton (1483–1546) Ágoston-rendi szer-
zetes, teológiai professzor 
és helyi városi plébános. 
Nem messze Wittenberg-
től, de már az államha-
táron túl árusította ak-
kor bűnbocsátó céduláit 
Tetzel János dominikánus 
szerzetes. E cédulák szö-
vege értelmében a legkü-
lönfélébb bűnökre – még 
el nem követettekre is 
– ígért bűnbocsánatot a 
pápa. Luther a bűnbo-
csátó cédulák léte és áru-
sításának módja ellen lépett fel. Luther 
szerint a pápa, ha tudná, hogy mit mű-
velnek a nevében, akkor bizonyára meg-
tiltaná a bűnbocsátó cédulák árusítását. 
A könyvnyomtatás Európában akkor már 
jó hetvenéves múltra tekintett vissza, Né-
metországban és másutt számos nyomda 
működött. Az élelmes nyomdászok rög-
tön kinyomatták Luther tételeit latinul 
és németül, ami így hihetetlen rövid idő 
alatt elterjedt szerte Nyugat-Európában és 
kirobbantotta a reformációt, amit Luther 
eredetileg egyáltalán nem akart. Lehet azt 
mondani, hogy fejlett könyvnyomtatás 
nélkül nem lett volna reformáció Luther 
vitára hívó tételei kiszegezéséből.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvá-
nította október 1-jét az Idősek Világnap-
jává. Ez a nap az idős emberekről, az ő 
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magába 
foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket és annak kifejezését, hogy 
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és 
mindannyiunknak nagy szükségünk van 
rájuk. Szükségünk van mindarra a sok 
élettapasztalatra, arra a higgadt bölcses-
ségre, amivel csak ők rendelkeznek, és a 
türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, 
nevelnek bennünket. 

Világszerte, így Hajdúnánáson is ne-
vezetes ez a nap. 2016. szeptember 30-án 
szépkorúakkal telt meg a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ színházterme.  
A megjelenteket Szólláth Zoltán üdvözöl-

te, majd dr. Juhász Endre alpolgármester 
úr mondott köszöntő beszédet. Szólt ar-
ról, hogy ez a nap egy olyan pótolhatatlan 
alkalom, amely lehetőséget nyújt arra, 
hogy megköszönjük az idős embereknek 
mindazt, amit a társadalomért tettek és 
tesznek. Köszönet jár azoknak is, akik a 
szépkorúak mindennapjaival, hétköznapi 
problémáival is foglalkoznak. Ez a mai al-
kalom is legyen kellemes szórakozás, ahol 
mindenki érezze jól magát, érezzék kör-
nyezetük szeretetét.

A köszöntő beszéd után nagy sikerrel 
adták elő műsorukat a meghívott művé-
szek: Tóth Éva és Leblanc Győző énekesek 
„Túl az Óperencián…” című élő kívánság-
műsorukkal.

Gut István

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy versenyfelhívás. Elküldtük a kis me-
seíróink műveit, hadd próbáljanak sze-
rencsét Hajdúdorogon is. Telt-múlt az 
idő, egyszer csak levél érkezett, hogy a 
legügyesebb meseírókat várják a díjátadó-
ra. Nagy volt az öröm, amikor átvehették 
megérdemelt jutalmukat, a szép könyve-
ket. De még jobban meglepődtünk, hogy 
a szervezők azokra is gondoltak, akik nem 
értek el helyezést. Vigaszdíjakkal megra-
kott tarisznyával tértünk haza.

Ezután már vártuk, mikor érkezik a 
Hajdúdorogi Mesefesztivál felhívása. 
Minden évben elküldtük a legjobb mesé-
ket, és minden évben szerencsével jártak: a 
legjobb helyezéseket, különdíjakat hozták 
haza tanulóink.

A reformáció hozadéka
A következő években a kibontakozott 

reformáció az egyház megújítását tűzte 
zászlajára. A Biblia és az azzal megegye-
ző egyházi hagyomány alapjára óhajtotta 
visszaállítani az egyházat (reformáció = 

visszaalakítás). Valójában 
Luther és a többi refor-
mátor tudtán és akaratán 
kívül modernizálta az 
egyházat. Saját koruk kö-
vetelményeinek, gondol-
kodásának megfelelőjére 
alakították, más szóval 
korszerűsítették a nyugati 
egyházat.

Három fő iránya bon-
takozott ki és terjedt 
el a reformációnak, az 
evangélikus, más néven 

lutheránus, a református, vagy kálvinista 
és az anglikán, amit VIII. Henrik angol 
király vezetett be országában. Két mellék 
iránya is volt a reformációnak, az egyik az 
anabaptista, ami azonban parasztháborút 
robbantott ki Németországban és felkelést 
Németalföldön, ezt leverték, követőit ki-
irtották, későbbi hívei kis békés közössé-
gekben éltek többnyire üldözötten, vagy 
alig megtűrten, ők a gyermekkeresztséget 
elvetették és csak felnőtteket keresztel-
tek. A másik mellékirány az antitrinitá-
rius, azaz szentháromság tagadó, későbbi 
nevén unitárius irányzat, amit csupán 
Lengyelországban tűrtek meg egy ideig, 
és Erdélyben élveznek 1568-tól törvényi 

Idősek Világnapja

Könyvajánló – nem csak olvasni, 
írni is jó!

védelmet. Ma Erdélyben és Csonka-Ma-
gyarországon működik unitárius egyház. 
A reformáció korában sokszor fegyveres 
küzdelmeket vívtak egymással a római 
katolikus és az evangéliumi felekezetek 
követői. Ezek nem csupán vallásháborúk, 
hanem annak örve alatt hatalmi harcok 
voltak. Erdélyben történt meg a törté-
nelemben először, hogy 1551 és 1571 
között négy felekezetet ismert el egyen-
jogú, törvényesen bevett felekezetnek az 
országgyűlés, a római katolikust, az evan-
gélikust, a reformátust és az unitáriust.

A római katolikus egyház sem tudott 
ellenállni teljesen a reformáció kihívásai-
nak. A tridenti zsinaton (1545–1563) el-
határolta magát a reformációtól. Az ahhoz 
csatlakozottakat eretneknek nyilvánította 
és kiátkozta a római katolikus egyházból, 
majd megindította az ellenreformációt, 
ami eltartott a 18. század végéig és sok 
véres és vértelen erőszakkal kényszerített 
vissza sokakat a magát egyedül üdvözítő-
nek nevező római egyházba. Ugyanakkor 
a tridenti zsinat számos, a reformáció által 
kifogásolt dolgot elhagyott, vagy átalakí-
tott, így megszüntette a bűnbocsátó cédu-
lák árusítását. A reformáció késői eredmé-
nye volt a római katolikus egyházban a II. 
Vatikáni Zsinat (1962–1965), amely szá-
mos újítást vezetett be, így az anyanyelven 
történő misézést, a kötelező prédikálást, a 
protestánsokat eretnekek helyett elszakadt 
testvéreknek nyilvánította, velük az igehir-
detéses közös istentiszteletet engedélyezte.

Az evangéliumi egyházakban a refor-
máció megvalósította az anyanyelvű szer-
tartásokat, amiket ráadásul egyszerűsítet-
tek. Az istentisztelet középpontjába az 
igehirdetés (prédikáció) került. A Bibliát 
anyanyelvre fordítva adták az egyháztagok 
kezébe. Tömeges népoktatást vezettek be, 
hogy az emberek tudják olvasni a Bibliát 
és a nagyszámú kegyességi iratot, de ez az 
általános művelődés útját is megnyitotta. 
Magyarországon a reformáció századában 
29 nyomda működött, ebből egyetlen egy 
volt katolikus, a többi protestáns. A pro-
testáns egyházközségekben négyosztályos 
elemi, ún. nemzeti iskolákat állítottak 
fel, amelyekben nemzeti nyelven folyt az 
oktatás, a középfokú és felsőfokú iskolák 
oktatási nyelve latin volt. Ugyancsak a 
reformáció századában Magyarországon 
138 latin iskola létezett, abból 134 pro-
testáns volt és mindössze 34 római katoli-
kus. A protestáns egyházakban megszűnt 
a hierarchikus egyházi vezetés, nem léte-
zett külön papi rend, amely közvetítő lett 
volna Isten és a hívők között. Az egyete-
mes papság elve érvényesült, mely szerint 
minden hívő ember pap. A lelkészek ta-
nultságuk okán, szakemberként végezték, 
és végzik ma is a lelkészi szolgálatot. Még 
további számos tanítása volt a reformáció-
nak, ami hihetetlen vallási megújulást, 
szellemi, kulturális technikai és társadal-
mi haladást tett lehetővé, amik nélkül el-
képzelhetetlen lenne korunk élete.

Dr. Csohány János

2016 tavaszán azt olvashattuk a felhívás-
ban, hogy jubileumi évéhez ért a verseny. 
Mi ugyanúgy elküldtük a legügyesebben 
fogalmazók munkáit. Szeptemberben, 
a népmese napja alkalmából pedig jött 
megint a meghívó a díjátadóra. De idén 
nagy meglepetésben volt részünk, ugyanis 
abból az alkalomból, hogy 10 éve rende-
zik meg a versenyt, a szervezők kiadták a 
2. mesekönyvüket az utóbbi 5 év díjazott 
meséiből.

A kötet 88 mesét tartalmaz, amiket 
8–12 éves diákok írtak, illusztráltak.  
A Görög Demeter Művelődési Ház térségi 
versenyére 4 település (Hajdúböszörmény, 
Hajdúvid, Hajdúdorog és Hajdúnánás) 
tanulói pályáztak. Büszkék lehetünk rá, 
hogy 45 mese a Bocskai István Általános 
Iskola tanulóinak alkotása.

A gyerekek tündér-, állatmeséket vagy 
mai ihletésűeket írtak, amelyek néha hu-
morosak, máskor tanulságosak. De egytől 
egyig igényes, meseszerű, könyvbe illő, 
olvasásra váró mesék.

Aki nem hiszi, járjon utána! Az iskolai 
könyvtárban lehet olvasni, kölcsönözni a 
mesekönyvet.

Utóirat: A kötetet dedikáltattam a ta-
nítványaimmal, hiszen lehet, hogy egy új 
Móricz Pál vagy Krusovszky Dénes ül a 
padjainkban, s tarthatjuk a kezünkben 
első publikációjukat.

Szabó Éva

1 Bata Antal
1 Bata Miklós
1 Bata Sándorné
1 Daróczi Lajos
1 Deme Károly
1 Dobó Zsolt
1 Dombi Sándor
1 Fejér Péterné
1 Gyöngyösi Antal
1 Ilyés Imréné
1 Jóna Ilona Mária
1 Kiss József
1 Kiss Gyula
1 Nagy Imre

1 Nagy Lajosné
1 Nyakas Imre
1 Ötvös Sándor
1 Pap János
1 Pálóczi Andrásné
1 Péntek Lajosné
1 Pénzes Sándor
1 Reszegi Lászlóné
1 Szabó Zoltán András
1 Takács Sándor
1 Tóth Piroska Erika
1 Vadászi Sándorné
1 Zilahi Istvánné

Anyakönyvi hírek

3 Koszta Balázs Dávid
3 Jámbor Jázmin
3 Veress Miklós
3 Kovács Janka

3 Ujvárosi Kinga
3 Lente László Milán
3 Sári Hédi

Gratulálunk a 2016. szeptember hónapban 
házasságot kötött pároknak!

2 Varga Tímea–Deminger Szabolcs
2 Radó Erika–Kuli István
2 Horváth Edina–Girus Dávid
2 Borbély Kitti–Fejér László

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

Akiktől 2016. szeptember hónapban búcsút 
vettünk:
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vábbi információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

	„Így látom Hajdúnánást” – videópá-
lyázat

 A Hajdúnánási Televízió videópályáza-
tot hirdet Hajdúnánás város bemutatá-
sára az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet be-

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

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

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

 Pályázni csak videóval, kisfilmmel le-
het, melynek hossza maximum 180 
másodperc (3 perc). Kérjük, az elké-
szült alkotásokat DVD-n küldjék el, 
a lemezen feltüntetve az alkotó nevét, 
címét és a választott kategóriát. Egy 
alkotó több kategóriában is, akár több 
videóval is nevezhet. 

 A videónak a 2016-os esztendőben kell 
készülnie Hajdúnánás közigazgatási 
határán belül. Az elküldött és zsűrizett 
pályaművek megjelennek a Hajdúná-
nási Televízió műsorában és a televízió 
internetes felületein, ahol a közönség is 
szavazhat a pályaművekre.

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

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotások decemberben a Város Napján 
is megjelennek. További információk 
a Hajdúnánási Televíziónál Pál Kovács 
Krisztiántól kérhetőek.

	A PinceKlub bérelhető családi esemé-
nyekre, baráti összejövetelekre, céges 
rendezvényekre. 

 Bővebb információ a pinceklubhajdu-
nanas@gmail.com e-mail címen, vala-
mint a 06-70/372-1495-ös telefonszá-
mon kérhető.

	Elindult a 2016/2017-es tanév! To-
vábbra is a megszokott környezet-
ben várjuk óvodai/iskolai csoportok 
jelentkezését a Kendereskertbe ki-
rándulások, klubdélutánok megtar-
tásának céljából. Főzési lehetőséget 
nyújtunk bármely csoportunknak, az 
ehhez szükséges eszközök biztosításá-
val. A Hajdúnánási Helyi Sajátosságok 
kézművesei segítségével a gyerekek 
kipróbálhatják a nemezelést, bőrdísz-
művezést, valamint betekinthetnek a 
szalmafonás rejtelmeibe.

	A Kendereskert magánrendezvények-
re továbbra is bérelhető.

 Csapatépítő tréningek megszervezéséhez 
segítséget nyújtunk. Keressenek ben-
nünket bizalommal! Bővebb információ 
a palfi.julia@nanasholding.hu email cí-
men, valamint a 06-70/372-1484 tele-
fonszámon kérhető.

	Október 23. (vasárnap) Nemzeti Ün-
nep. Fellép a Naná Színház „Szépen 
szabadon” egy felvonásos kamaradarab 
ősbemutatójával.

	2016. október 25. (kedd) 14.00: 
1956, te csillag – a Dongó Együttes 
megzenésített versei háttérvetítéssel kí-
sérve. Az előadásra a megvásárolt bérle-
tek érvényesek, illetve jegyek válthatók 
600 Ft-os áron a művelődési központ 
információjában (52/382-400) közvet-
lenül az előadás előtt.

	Október 28. (péntek) 9.00: Sütifesz-
tivál a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bi-
har Megyei Egyesülete szervezésében.

	Október 28. (péntek) 17.00: Berta-
lan Ferenc festőművész kiállítása a mű-
velődési központ galériájában. Megte-
kinthető: november 13-ig.

	November 3. (csütörtök) 17.00: El-
hurcoltak Kegyeleti Emléknapja 
– megemlékezés az erődfalnál a Haj-
dúnánásról 1944. november 3-án a 
benderi munkatáborba elhurcoltakról.

	November 5. (szombat) a Lente Lajos 
Magyarnóta Egyesület nótaestje.

	November 8. (kedd) 18.00: „Olvas-
tam, költőtárs…”. A debreceni Cso-
konai Színház Arany János és Petőfi 
Sándor levelezését feldolgozó darabjá-
nak bemutatója a magyar nyelv napja 
alkalmából. „Előadásunk a reformkor 
két legnagyobb költőóriásának kíván 
emléket állítani. Petőfi Sándor és Arany 
János legendás barátsága példa lehet 
emberségből, hazaszeretetből, hitből, 
tenniakarásból, egymás iránti odaadás-
ból minden nemzedék számára.”

 Szereplők: Petőfi Sándor–Bakota Ár-
pád, Arany János–Dánielfy Zsolt Ren-
dezte: Dánielfy Zsolt.

 Belépés: ingyenes regisztrációs jeggyel, 
amely október 17-től igényelhető a 
művelődési központ információjában 
(52/382-400).

	November 10. (csütörtök) 17.00–
18.30: Hobby Börze Szeretettel vá-
runk mindenkit, akik érdeklődnek bár-
mely gyűjtési terület iránt, cserélnének, 
vásárolnának,

	Október 26-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ galériájában Maksai 
János festőművész kiállítása.

	Október 22. (szombat) 19.00: Ka-
raoke est. Mutasd meg tehetséged, és 
énekeld el kedvenc dalaidat! A belépés 
díjtalan.

	November 3. (csütörtök) 19.00: Bor-
klub a Nyíregyházi Borozó csapata 
szervezésében. Részvételi díj: 6000 Ft/
fő. Bővebb információ: Máthé Csaba, 
06/20-965-6444, mathe.csaba001@
gmail.com.

	November 4. (péntek) 19.00: Arató 

Martin, Arató Hanna és Lipták Sán-
dor akusztikus koncertje. A belépés 
díjtalan.

	November 11. (péntek) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 500 Ft

	Október 21. (péntek) Behajtási ün-
nep a Kendereskertben.
14.30 Köszöntőt mond Szólláth Tibor 

Hajdúnánás polgármestere
14.40 A pásztorokat köszönti Gencsi 

Zoltán Hortobágy alpolgármes-
tere

14.50 A Szalmakalap Citeracsoport 
műsora

15.00 A Szalmaszálak Citeracsoport 
műsora

15.20 A Bocskai AMI nevesített nép-
tánccsoportjainak műsora

16.00 Behajtás, számadás
16.45 Lente Lajos Magyarnóta Egyesület
17.00 Márió a harmonikás fellépése
17.50 Pásztortűz gyújtása és táncház

 A nap folyamán a Bürkös Zenekar gon-
doskodik a jó hangulatról.

 Bio ételek kóstolójával várjuk a rendez-
vényre érkező vendégeinket. Ára: 500 
Ft/adag.

 A rendezvényen folyamatos kézműves 
foglalkozások és Öko játszóház várja a 
kilátogatókat.

 További információ kérhető a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban: 
06-52/382-400, illetve Pálfi Júliától: 
06-70/372-1484.

	Őszi szünet a Kendereskertben!
 A korábbi iskolai szünetekhez hasonló-

an az őszi szünetben is várja a gyereke-
ket a Kendereskert kézműves tábora!

 Időpontja: 2016. november 2–3–4. 
Minden nap 8.00–16.00-ig.

 Indulás 7.45-kor a művelődési köz-
pont melletti parkolóból, visszaérkezés 
16.00 órakor.

 Részvételi díj: 1500 Ft/fő/nap, mely 
napi háromszori étkezést is tartalmaz.

 Jelentkezési határidő: 2016. október 
21. További információ és jelentkezés: 
Pálfi Júlia 06-70/372-1484, palfi.ju-
lia@nanasholding.hu.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívásai

	„Egy nap” fotókiállítás
 A „Megye-Járás” Járási Kulturális Ta-

lálkozó részeként a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívást tesz közzé az 
„Egy nap” fotókiállításon való részvé-
telre. Témája: Hajdúnánás egy napjá-
nak, az aznap történő eseményeknek, 

a mindennapi életnek fotókon történő 
bemutatása. A fotók mindegyikének 
2016. október 15-én (szombaton) 
kell készülniük. A képeket az info@
nanasvmk.hu e-mail címre várjuk di-
gitálisan, nagy felbontásban. Kérjük, a 
kép alkotójának nevét és a kép címét 
is tüntessék fel. A beérkezett fotókból 
a rendezvény napján, 2016. december 
3-án kiállítást szervezünk, ahol telepü-
lésenként 10 db, zsűri által kiválasztott 
fotót mutatunk be.

 A képek beküldési határideje: 2016. 
november 16.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 06-70/372-1494-es tele-
fonszámon, vagy az info@nanasvmk.
hu e-mail címen.

	Vers- és Novellapályázat
 A „Megye-Járás” Járási Kulturális Ta-

lálkozó részeként a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. vers- és novellapályáza-
tot hirdet. A pályázatra olyan műveket 
várunk, amelyek témájukban a Hajdú-
nánáshoz kötődnek. A pályamunkákat 
zsűri bírálja el. A legjobb alkotásokat 
díjazzuk, illetve a rendezvény napján a 
műveket, vagy azok részletét felolvas-
suk. A legjobb alkotók meghívást kap-
nak a 2017-ben Hajdúnánáson meg-
rendezésre kerülő Irodalmi Teaházba.

 Az alkotásokat 2016. november 16-ig 
várjuk az info@nanasvmk.hu e-mail 
címre word formátumban.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 06-70/372-1494-es tele-
fonszámon, vagy az info@nanasvmk.
hu e-mail címen.

	„Hajdúnánás 2016” fotópályázat:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont fotópályázatot hirdet Hajdúnánás 
város bemutatására az alábbi kategó-
riákban:
  I. A város (az épített környezet be-

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

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

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

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el és a fotókon ne helyezze-
nek el feliratot! A fotók mindegyikének 
a 2016-os esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

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

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. A beküldött fotó-
kat megjelentetjük a facebookon, ahol 
közönségszavazáson vesznek részt. To-

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Kedves Családok, Közösségek, Hajdúnánásiak!
Várjuk azok önzetlen segítségét, akik szívesen segítenek Kárpát alján, a Barkaszó településen élő 

magyar gyermekeknek, időseknek. Tartós élelmiszerek, vitaminok, meleg taka rók, könyvek, 
játékok kerülhetnek a csomagokba.

A dobozokat a Bocskai Iskola irodáiban lehet leadni 

2016. október 28-ig.

Bővebb információ: Csillikné Szólláth Júlia, cs.julika7@gmail.com 
e-mail címen, ahol a gyűjtési szándékot is jelezni lehet.

Dobozba szállt szeretet. Gyűjtés Kárpátaljáért, Barkaszóért
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Az elmúlt években megnőtt azon háztar-
tások száma, ahol szilárd tüzelőanyaggal 
fűtenek. A szilárd anyagok, vagy olaj ége-
tésekor keletkező korom lerakódik a ké-
mény falára. Az egyre vastagabb koromré-
teg leszűkíti a kémény belső kerületét, sőt, 
magas hő hatására akár meg is gyulladhat. 
Mindez elkerülhető azzal, ha mindenki 
beengedi a kéményseprőt, aki el tudja vé-
gezni a kémény tisztítását. Szilárd tüzelő-
anyaggal és olajjal működő fűtőeszközök 
esetén az ingyenes lakossági kéményseprés 
változatlanul évente történik, gázüzemű 
fűtőberendezések esetén kétévente.

Gyakori, hogy az emberek nem olyan 
anyaggal fűtenek, mint amilyen tüzelő-

Nyereményekre hivatkozva próbálják 
megtéveszteni a hívott félt. Kérjük, ne 
dőljenek be a csalóknak! Az elmúlt idő-
szakban országosan előfordult a trükkös 
csalások újszerű elkövetési módja. En-
nek lényege, hogy ismeretlen személyek 
többnyire számkijelzés nélkül, eseten-
ként számkijelzéssel telefonon felhív-
ják a sértetteket. Közlik, hogy az egyik 
telefontársaság, vagy gazdasági cég által 
meghirdetett nyereményjátékban pénz-
összeget, vagy nagyértékű tárgyat nyertek. 
A csalásra irányuló telefonálás elkövetője 
nyájas hangon arra kéri a sértettet, hogy 
telefonos egyenlegfeltöltést hajtson végre. 
A becsapott félt egy a lakhelyéhez köze-
li ATM automatához irányítja és ott az 
általa diktált tranzakció végrehajtására 
kéri. Esetleg egy számsort diktál, melyet 
meghatározott telefonszámra kell elkül-
deni SMS-ben. Ezt szabja feltételül annak 
érdekében, hogy az elnyert pénzösszeg 
átutalható legyen a sértett bankszámlá-
jára. A jóhiszemű és gyanútlan sértett, 
reménykedve az ígért több százezeres, de 

akár milliós nagyságú pénzösszeg, vagy 
nagyértékű tárgy elnyerésében, a felszólí-
tásnak eleget tesz és 15 ezertől akár 180 
ezer forint nagyságig a csaló által diktált 
számsorra feltöltést hajt végre a kijelölt 
ATM automatánál vagy az SMS-ben.  
Azonban ezt nem követi az ígért nyere-
mény átadása, átutalása. A csalók a hívott 
fél korosztályához igazodnak és kész-
pénzt, vagy nagy értékű márkás termékek 
nyereményének ígéretével próbálják azo-
kat megtéveszteni. A rendőrség kéri, hogy 
a hasonló esetek elkerülésének érdekében 
fokozott fenntartással kezeljék a jelzett 
tartalmú telefonhívásokat. A csalást elkö-
vetni szándékozó személyek utasításait ne 
hajtsák végre. Kérjenek egy visszahívható 
központi számot. PIN kódjukat illeték-
teleneknek ne adják meg. Amennyiben 
hasonló jellegű bűncselekmény áldozatá-
vá váltak jelentkezzenek az ingyenesen 
hívható 06-80-555-111-es „Telefon-
tanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 
központi telefonszámok valamelyikén.

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

A betegséget egy fonálféregfaj okozza, 
amely bizonyos szúnyogfajok segítségé-
vel fertőzi az állatokat. Korábban trópusi, 
szubtrópusi területeken jelentett problé-
mát, de a klímaváltozás kedvező feltétele-
ket teremtett arra, hogy a mérsékelt égövi 
területeken, így hazánkban is szaporod-
janak és hosszú ideig fertőzőképesek ma-
radjanak a szúnyogok.

A 2000-es évek elejétől jelentek meg 
környékünkön az első beteg állatok, de 
ezek külföldön fertőződtek. 2007-ben 
került sor az első hazai eset kimutatására.

A féreg előalakját a fertőzött szúnyog 
oltja be a kutyákba, majd több hónapos 
(7–9 hónap) fejlődési ciklus indul el. Eny-
nyi idő kell ugyanis, hogy az előalakból 
kifejlett élősködő (parazita) legyen. A vég-
leges helyüket a tüdőartériákban, súlyos 
esetben a szívben foglalják el.

Kimutatásuk:
Az előalak vérből történő mikroszkópos 

Vigyázat, új telefonos trükkel 
próbálkoznak a csalók 

Előzzük meg a kéménytüzeket
Bár a hivatalos fűtési szezon csak október 15-én kezdődik, a hidegre fordult idő 
miatt sok háztartásban már fűteni kezdtek. Komoly veszélynek teszik ki otthonu-
kat és szeretteiket azok, akik úgy kezdenek fűteni, hogy elmulasztják a fűtőeszkö-
zük éves karbantartását, vagy nem megfelelő tüzelőanyagot égetnek.

anyag elégetésére az adott fűtőeszközt 
megtervezték, esetleg nem tartják karban, 
nem tisztítják fűtőberendezésüket. A nem 
rendeltetésszerű használat jelentős anyagi 
kárral és esetenként súlyos sérülésekkel 
járó tűzesetekhez is vezethet. A fűtőesz-
köz takarításához hívjanak szakembert, a 
kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé 
a kéményseprők részére. A katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szerve elérhető a 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ weboldalon és a 1818-as telefonszá-
mon a 9.1-es menüben.

Ha kéménytüzet észlel, azonnal hívja a 
112-es segélyhívó telefonszámot!

Kötelező lesz a permetezők ellenőrzése: 
A gazdáknak december közepéig 
meg kell rendelniük a felülvizsgálatot, 
különben bírságot kaphatnak
Felülvizsgálják a több mint hároméves permetezőgépek műszaki állapotát. Az or-
szágban hamarosan huszonnégy mobil alállomás működik majd, és akár a gazda 
telephelyén is elvégezhetik a vizsgálatot. A gazdáknak december 14-ig meg kell 
rendelniük az ellenőrzést.

MNMNK NGEA az országot 
huszonnégy alállomással fedi 
le, ebből tizenegy már mű-
ködik – közölte a MANOK 
ügyvezetője, Bakonyi István. 
A rendszer előnye a mobilitás, 
az MNMNK NGEA szak-
emberei a gazda saját telepü-
lésén, telephelyén is el tudják 
végezni az ellenőrzést. A vizs-
gálatra az ngea.hu oldalon ke-
resztül lehet bejelentkezni egy 
online megrendelőlap kitölté-
sével, így a gép adatai bekerül-

nek egy központi nyilvántartásba. Eddig 
ezer kilencszáz gazdálkodó jelentkezett a 
felülvizsgálatra, háromszázötven gépet el-
lenőriztek, tíz százalékuk nem felelt meg. 
Az egyik fő ok, hogy a fúvókák állapota 
rossz. Az MNMNK NGEA igazgatója, 
ifjabb Bakonyi István jelezte: egy alállo-
más három év alatt ezerötszáz gépet el-
lenőrizhet. A vizsgálat díja a növényvédő 
gép méretétől függ, negyvenezer forintra 
tehető, de ez megtérül, egy jól működő 
gép révén nincs élelmiszerbiztonsági vagy 
környezetvédelmi probléma. Az a gazda, 
aki december 14-ig leadja a megrendelést, 
használhatja a gépét az ellenőrzésig, hiszen 
önhibáján kívül nem történt meg a mérés. 
Azok, akik ezt nem teszik meg, növény-
védelmi bírságra számíthatnak, sőt a terü-
letalapú támogatás egy részét is elveszítik.

Vöő György = mno.hu

Egyre jobban felértékelődik az egészséges 
élelmiszer, amelynek az alapja a növény és 
a talaj megfelelő kezelése. Tarcali Gábor, 
a Magyar Növényvédő Mérnöki és Nö-
vényorvosi Kamara (MNMNK) elnöke 
elmondta: a növényvédő szereket egyen-
letesen kell kiszórni, különben élelmiszer-
biztonsági problémák adódhatnak. Uniós 
előírás és FVM-rendelet szerint december 
14-ig kötelező felülvizsgálni a hároméves-
nél régebbi permetezőgépek műszaki álla-
potát. Az MNMNK elnöke hangsúlyoz-
ta: a kamara költségvetési forrás nélkül, 
saját erőből, illetve egyetemek, szakmai 
szervezetek segítségével kétszáznegyven-
millió forintból kiépítette az ehhez 
szükséges országos rendszert. A kamara 
tulajdonában lévő MANOK-Növényor-
vos Kft. működteti most a Növényvédő 
Gép Ellenőrző Állomást (NGEA). Az 

A kontrolláló rendszer egyik nagy előnye a mobilitás 
(Fotó: Hegedüs Róbert)

A kutyatartók egyre gyakrabban találkoznak ezzel a már nevében is rosszat sejtető 
betegséggel, ezért szeretnék kicsit bővebb felvilágosítást nyújtani számukra.

Gazdiknak: A kutyák szívférgessége

vizsgálata (1 csepp vér elég) pozitív 
esetben biztos diagnózist adhat, de 
változó számuk miatt nem 100%-os 
módszer.

A kifejlett férgek antigénjeinek ki-
mutatása biztosabb, de ez a fertőzést 
követő kb. 6. hónaptól lehetséges. Ez 
vérből vagy vérsavóból történhet egy 
gyorsteszt segítségével.

Tünetek: a betegség súlyossága 
nagyban függ a szívférgek számá-

tól. Enyhe esetben tünetmentes az állat, 
esetleg köhögés tapasztalható. Súlyosabb 
formában a köhögés fokozódik, fáradé-
konyság, rendellenes szívhangok, hasvíz-
kór jelentkezhet.

Gyógykezelés: elég hosszadalmas és 
költséges, a kifejlett paraziták eltávolítá-
sától a gyógyszeres kezelésig több verzió 
lehetséges.

A lényeg a megelőzés lenne. Erre 2 féle 
lehetőségünk van:
1. Megakadályozni, hogy a szúnyogok 

vért szívjanak és fertőzzenek. Ezt ún. 
repellens hatású csepegtető készítmé-
nyekkel érhetjük el, de a tapasztalatok 
szerint ez nem ad kellő védelmet.

2. Olyan tablettás vagy spot-on (rácse-
pegtető) készítményt használhatunk 
(esetleg a kettőt kombinálva), amely 
az előalakokat pusztítja el, megelőzve a 
féreg kifejlődését.

Dr. Adorján Nándor állatorvos

Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás KSE 
26–35 (12–20)

Hajdúszoboszló 187 néző. Vezette: Pusz-
tai, Takács. (október 9.)

Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), 
ÖTVÖS 6, HADADI 8, BANCSÓK 7, 
FEHÉRVÁRI 3, Kelemen 1, Nagy 2. Csere: 
Reszegi Zs (kapus), Szabó, Tupicza, Molnár, 
BATA 4, Dankó 3, Alföldi 1/1, Bodogán. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/0, illetve 3/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc.

Madai Tamás: A megyei bajnokság rang-
adóján a két eddig veretlen csapat mérkő-
zött egymással. Az első félidőben mutatott 
védekezésünk, remek kapusteljesítményünk 
és gyors indításból szerezett góljaink ered-
ményezték azt, hogy már csak a Hajdúnánás 
veretlen és bízunk abban, hogy verhetetlen 
ebben a bajnokságban!

-kábé-

Férfi kézilabda megye I.
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Élni és álmodni tanítanak képei

2016. október 6-án 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Molnár Lász-
lónét Szólláth Tibor Hajdúnánás város 
polgármestere.

Isten éltesse sokáig Zsuzsika nénit erő-
ben és egészségben családja körében!

 
2016. október 6-án 90. születésnapja 

alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Tóth Mihályt 
Szólláth Tibor Hajdúnánás város polgár-
mestere.

Isten éltesse sokáig Misi bácsit erőben 
és egészségben családja körében!

Az ünnepélyes eseményen Miklóssy Fe-
renc, a HBKIK elnöke köszöntötte a 
résztvevőket. A mögöttük álló ciklust úgy 
jellemezte, amire mindenki büszke lehet. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a követ-
kező ciklusban még több kihívással kell 
majd szembenézni. Célként határozta 
meg egy megyei mintapélda kialakítását a 
felnőttképzés területén, amit a következő 
5 évben szükséges lenne elérni. A termelé-
kenység és hatékonyság feltételeit többek 
között a menedzsment és a piaci ismere-
tek oktatásával kell megalapozni – emelte 
ki a kamara elnöke. Mint azt elmondta, 
a megye szerkezetét reprezentálja a ka-
mara összetétele, hiszen egyaránt szükség 
van kis- és nagyvállalkozókra is. Ahogy 
az elnök fogalmazott: azt kívánja, hogy 
a jövőben a következő generáció büszkén 
vehesse majd át a stafétabotot.

A rendezvényen tiszteletét tette dr. 
Parragh László, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke is, aki kifejtette: 
2010-ben következett be az a fordulat, 
amire a teljes magyar üzleti közösség 
büszke lehet, hisz végre elindult a kom-
munikáció a kormány és a kamara kö-
zött, aminek pozitív hatásai folyamato-
san bővülnek majd. Ma már nincs olyan 

A megjelent vendégeket 
Szólláth Zoltán műve-
lődésszervező üdvözölte, 
majd egy nagyon szép 
fuvola-zongora darab kö-
vetkezett Kecskés Emese 
és Tóth Erika előadásá-
ban. A kiállítást Rigó 
Tamásné, a Hajdúnánási 
Újság főszerkesztője nyi-
totta meg, akinek gon-
dolataiból idézek most 
néhányat. 

„A mai alkalommal egy olyan festő-
művész tárlatát van szerencsénk látni, aki 
már több mint négy évtizede a festészet 
vonzásában él. Maksai János valamikor a 
1970-es évek elején jutott arra az elhatá-
rozásra, hogy gyermekkori álmait valóra 
váltsa…A próbálkozások egyre jobban 
sikerültek a szakmai irányítás mellett.  
A debreceni Medgyessy Képzőművészeti 
Kör volt induló állomása. Olyan meste-
rektől tanult, mint Bíró Lajos, Kapcsa 
János és Félegyházi László.” Egy másik 
műhelyben, a Vasutas Képzőművészeti 
Körben is ténykedett párhuzamosan. „Ki-
állított képei olajtechnikával készültek. 
Ezt a technikát Kárpáti Gusztáv men-
torsága mellett sajátította el…Szakmai 
tudását különböző alkotótáborokban is 
csiszolta, fejlesztette. Neves művészektől 
tanulhatott, sajátíthatott el különböző 
szakmai fogásokat, technikákat…”

A művész – mint meséli, kezdetben 
kizárólag figurális dolgokat festett, aztán 
a 80-as évek közepétől társaival elindult 
a természetet felfedezni. És beleszeretett a 
tájba, ami a mi vidékünkön sok esetben 
hozza felszínre a síkságot, a düledező ta-
nyákat, magányos gémeskutakat stb. De 
képein ott vannak a szülőváros, Debrecen 
utcái, hangulatai. Ebben kiváló mester 

A Naná Színház Taktaszadán
Egy szerencsés véletlennek köszönhetően a 
taktaszadai Művelődési Ház évek óta pró-
bálja meghívni a nánási Naná Színházat egy 
fellépésre, de valahogy sohasem sikerült idő-
pontot egyeztetni. Vagy nekünk nem volt 
jó, vagy náluk volt probléma az időponttal. 
Idén azonban az Idősek Világnapja alkalmá-
ból csak sikerült összehozni a várva várt ta-
lálkozót. Daruka Józsefné a szadaiak közös-
ségszervezője csak annyit kért tőlünk, hogy 
valami vidám darabot vigyünk, hogy a meg-
fáradt szép korúaknak derűs, tartalmas estét 
szerezhessünk. Marth P. Ildikó társulatunk 
író-rendezője a Kukás Guru című bohózatot 
választotta. A Szerencs melletti közel 2000 
fős településnek igencsak impozáns, igényes, 
egyedi, a faluképet jól kiemelő művelődési 
házának a látványa a társulatot is meglepte. 
Az előadás kezdetére megtelt a nézőtér s a 
köszöntők majd Filep András polgármester 
úr ünnepi beszéde után megkezdődött a 
műsor. Nem kis örömünkre szolgált hallani 

a hangos nevetéseket, önfeledt kacagásokat 
s a hosszú-hosszú tapsokat. Úgy gondolom 
felemelő érzés tudni, a rendezőnek, s a társu-
lat minden tagjának, hogy hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy egy kellemes estét szerezzen egy 
település kisnyugdíjasainak, ám a meglepe-
tés azonban ezután következett. A főszerve-
ző asszony rohant be gratulálni a csapatnak, 
s azonnal megkérdezte, hogy van e még egy 
ilyen hasonló vidám darabunk, mert feltét-
len számít ránk a jövőben. Ildikó csendesen 
válaszolt, hogy van bizony. Vendéglátónk 
ekkor szintén halkan, de jól hallhatóan csak 
ennyit mondott:
 Tudjátok, hogy ebben a faluban, még 

sohasem volt színházi előadás? Ti vagytok 
az elsők.

Nos, ezt is megértük. Elmondhatjuk 
büszkén magunkról, hogy egy Borsod-me-
gyei kis faluban a nánásiak nyújtottak elő-
ször színházi élményt az ott lakóknak.

- kimi -

Október 5-én délután nyílt Maksai János debreceni festőművész tárlata a Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ Galériájában. A lírai romantika kiváló festőjének 
kiállítását Rigó Tamásné nyugalmazott könyvtáros, a Hajdúnánási Újság főszer-
kesztője nyitotta meg.

Maksai János. Visszaadni az adott hely 
hangulatát, érzékeltetni apró szépségeit, 
amit rohanó hétköznapjainkban észre 
sem veszünk.” A természet, a táj meg-
örökítése mellett továbbra is megmaradt 
a lírai romantika, ami főként különleges, 
titokzatos hölgy portrékban ölt testet. 
A kiállított képek alapján elmondható: 
„örök igazság: a művésznek legfontosabb, 
hogy alkotásai eljussanak a közönséghez, 
megismerjék, elidőzzenek egy-egy kép 
előtt, és elgondolkozzanak, hogy az elsőd-
leges üzenet mögött mi minden húzódhat 
meg… Dr. Vitéz Ferenc írja: „Maksai Já-
nos alkotói világának nem lehet alapvető-
en más célkitűzése, mint élni és álmodni 
tanítani.”

A megnyitó gondolatok után Maksai 
János mondta el, hogy „Alkotásaim meg-
találhatók a világ sok országában magán-
gyűjtőknél. Olajtechnikával dolgozom. 
Szeretném a festészet nyelvén elmondani, 
láttatni a körülöttünk levő csodálatos vi-
lágot, ami mellett a napi gondjainkba fe-
ledkezve észrevétlen élünk. Öröm tölt el, 
hogy Hajdúnánás közönségének is bemu-
tatkozhatom.” A kiállítást ajánlom min-
denki figyelmébe, amely 2016. október 
26-ig látogatható a Galériában.

Gut István – Fotó: Füz László

Tisztújító küldöttgyűlésen szavaztak a következő 4 éves ciklus tisztségviselőiről a 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Az október 10-ei küldött-
gyűlésen több tisztségviselőt is megválasztottak, köztük az elnököt, alelnököket, 
elnökségi tagokat, ellenőrző és etikai bizottság tagjait, az országos kamarai kül-
dötteket. Leadták a jelöléseket az országos elnökségi tagok, az országos elnök, az 
országos alelnökök és országos ellenőrző bizottsági tag pozíciókra is. 

Iparkamarai választások

gazdasági, sőt kormányzat-
politikai kérdés, amiben a ka-
mara véleményét ne kérnék ki.  
A politikának szüksége van 
az üzleti stabilitásra, politika 
nélkül viszont nincs erős gaz-
daság sem. A kamarai válasz-
tások kapcsán hangsúlyozta, 
milyen egyedülálló, hogy 
egy üzleti közösségben meg-
választott szereplőt maguk 
az üzletemberek választanak 
meg. Megköszönte az előző 
ciklusban végzett munkát és 

fáradozást, ami mind az ország előrébb 
jutását szolgálta.

A Hajdú-Bihar Megyei kereskedelmi 
Iparkamara elnöke újabb 4 évre ismét 
Miklóssy Ferenc lett, általános alelnökké 
Török Istvánt, az UNIHOLZ Kft. tulaj-
donos ügyvezetőjét választották.

A kamarai tisztújítások során a Hajdú-
Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Területi Szervezetinek elnökségeit 
is megválasztották, akik szintén 4 évre 
kaptak mandátumot, hogy képviseljék a 
vidéki vállalkozásokat a megyei kamará-
ban. Szeptember 16-án, Hajdúnánáson 
46 vállalkozás élt szavazati jogával és adta 
le voksát a megyei küldöttekre, valamint a 
Hajdúnánási Szervezethez tartozó önkén-
tes kamarai tagok megválasztották a helyi 
szervezet 7 fős elnökségét is.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Hajdúnánási Szervezet 
2016–2020 ciklusára megválasztott el-
nökségének tagjai: Török István – elnök, 
Pók Antal – alelnök, Oláh Imréné – el-
nökségi tag, Mészáros János – elnök-
ségi tag, Pál-Kovács Dezső – elnökségi 
tag, Bakó Sándor – elnökségi tag, Nagy 
Attila – elnökségi tag. 

(MÉDIAINFO – HNU)

Kranyik László megyei küldött, dr. Parragh László a MKIK 
elnöke és Török István a HBKIK általános alelnöke

Boldog születésnapot Zsuzsika néni és 
Miska bácsi!
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750 Ft
adag

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

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

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.

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

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

MEGÚJULT A MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS!

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

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 
ózongenerátoros 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

A kívül-belül megújult hajdúnánási CBA Házhelyi élelmiszerboltba meg-
bízható bolti eladó, árufeltöltő munkatársakat keresünk, pályakezdők 
jelentkezését is várjuk!

Elvárásaink:
 kereskedői, eladói szakirányú végzettség, képesítés,
 egészségügyi alkalmasság,
 vevőközpontú szemlélet,
 önálló, illetve csapatban való munkavégzés,
 lelkes és elkötelezett hozzáállás,
 terhelhetőség.

Feladatok:
 áruátvétel, árufeltöltés, árazás elvégzése,
 eladótér folyamatos rendben tartása,
 udvarias kiszolgálás. 

Amit kínálunk:
 stabil céges háttér,
 hosszú távú munkalehetőség,
 szakmai fejlődési lehetőség,
 kiemelt bérezés.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal 
az iroda02014@gmail.com email címen 

vagy a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2–4. címen várjuk. 

Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-eu-
rópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány „Sin-
kovits Imre” elnevezésű pályázatot hírdetett meg az 1956-os for-
radalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket 
állító kulturális és tudományos programok támogatására. A Mó-
ricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény programjai 
megvalósítására 755 000 forint támogatást nyert. „Anyu, most 
tüntetni megyek” programsorozatunk öt elemből áll, melyben al-
kotó pályázat, történelmi előadások, múzeumpedagógia sorozat, 
ünnepi műsor szerepel. A programokon a BSZC Csiha Győző Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája valamint a Kőrösi Csoma Sán-
dor Református Gimnázium diákjai vesznek részt. 

A programokat az 1956-os Emlékbizottság támogatja
és A magyar szabadság éve programsorozat keretében valósul meg.

http://www.magyarforradalom1956.hu/
www.facebook.com/magyarforradalom1956
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Házhoz menő temetési ügyintézés!

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

nAGy miKlóS 
temetkezési vállalkozó

Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Korona Patika

Bocskai Korona elfogadóhely! 
Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Eucerin 
ajándékcsomagok 
érkeztek! 

2016 október 24-től közel 100 
gyógyszertári termék havonta megújuló akciója 
várja kedves vásárlóinkat! Részletek a patikában! 

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 profilokból 
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! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

 
Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 

Keressen minket a Facebookon! 

Erzsike Süteményes Háza a Moziba költözött! 
Kóstolja meg finom süteményeinket az új helyen is! 

Sütemények, Torták, Rétesek, Pogácsák! Tel.: 06-30/681-0390

Megbízható, kerékpárral rendelkező kézbesítőt 
keresek hajnali munkavégzésre Hajdúnánás területén.

Rehabilitációs ellátás, nyugdíj 
vagy főállás mellett is végezhető 1–2 órás 

reggeli tevékenység.

Telefon: 06-20/365-3899

VÉRADÁS

Adj vért 
és ments 

meg három 
életet!

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el
bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból
és Hirdetményekből! A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított
kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási
szerződés megkötése vagy megléte szükséges.
1A THM a 2016. szeptember 4-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek
és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat.
A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A THM mutató értéke 5 millió Ft
kölcsönösszegre 20 éves futamidő mellett került meghatározásra. A THM mértéke nem tartalmazza
a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.

Érdeklődjön kedvezményprogramunkról és hűségszolgáltatásunkról
az OTP Bank fiókjaiban!

THM: 5,4% - 8,2%1

Részletes feltételek:
www.otpbank.hu • 06 1 299 2999 • 06 1 366 6037
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Tájékoztatjuk	olvasóinkat,	hogy	a	cikkekben	megjelenő,	a	hirdetések	és	játékok	során	felvett	személyek	személyes	adataik	az	információs	önrendelkezésről	és	az	információszabadságról	szóló	2011.	évi	CXII.	törvénynek	
megfelelően	kerülnek	kezelésre.	Az	adatok	kezelése	az	érintettek	hozzájárulásával	történik.	Az	adatokat	a	hirdetések	közzététele,	illetve	a	játékok	lebonyolítása	céljából	kezeljük,	az	adatok	feldolgozását	a	Nánás	Pro	
Cultura	Nonprofit	Kft.	végzi.	Az	érintettek	felvilágosítást	kérhetnek	az	általunk	kezelt	személyes	adatok	köréről,	felhasználásuk	módjáról	és	céljáról,	és	bármikor	kérhetik	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 Nonprofit 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: Litográfia 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.

NŐI KÉZILABDA NB I/B

FÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet Junior bajnokság
Nádudvari AS–Kispályás Műfüves NKFT 
18–38 (8–18)

Nádudvar 111 néző. Vezette: Borbély, 
Hadházi. (október 2.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RESZEGI 
Zs. (kapus), BATA 6, BODOGÁN 4, NAGY 5, 
ÖTVÖS Á. 4, KOVÁCS 4/3, Ötvös T. 2. Csere: 
MEZEI (kapus), Nyeste, Nagy-Menyhárt 2, 

Pénzügyőr SE–Hajdúnánás SK 29–28 
(16–14) 

Budapest 70 néző. Vezette: Juhász, Szi-
lágyi. (szeptember 24.) 

Hajdúnánás SK: Győri (kapus), Poór, 
LÁNYI 6, Zihor 2, Lengyel 4, Budaházy 
1, Tóth 5/5. Csere: Dorogi (kapus), Da-
rabos, Dudás 2, Takács, Tar Cs, Biró 3, 
Fábián 5, Lakatos.  Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/2, illetve 6/5. Kiállítás: 
16 perc, illetve 6 perc. 

Juniormérkőzés: Pénzügyőr SE–Hajdú-
nánás SK 20–22 (8–9)

Budapest 40 néző. Vezette: Juhász, Szi-
lágyi. (szeptember 24.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR 
Cs 9/4, LENGYEL 3, Balázs 2, Nagy 
V 1, Baráth 1, Gönczi 3. Csere: Karócz 
(kapus), TAR L 1, Nagy D, Molnár A 1, 
Molnár F 1, Oláh. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/3, illetve 5/5. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: Végig vezetve sikerült 
idegenből elhozni a két pontot. Azt gon-
dolom, hogy nagyon sok csapat meg fog 
szenvedni a Pénzügyőr otthonában. Gra-
tulálok a lányoknak.

Hajdúnánás SK–Orosházi NKC 16–31 
(9–12) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kovács, 
Major. (október 1.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór 3, 
Lengyel 1, Zihor 2, Dudás 3, Lányi 5/1, 
Budaházy. Csere: Győri, Dorogi (kapu-
sok), Fábián 2, Darabos, Tar Cs, Takács, 
Lakatos.  Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/1, illetve 3/3. Kiállítás: 4 
perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Gyenge első félidő 
után minősíthetetlen második!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Oros-
házi NKC 22–19 (13–7)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (október 1.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TAR Cs 3, LENGYEL 5, Balázs 2, Nagy 
V 1, GÖNCZI 5, Molnár A. Csere: Ka-
rócz (kapus), Oláh, MOLNÁR F 5/2, Tar 
L 1/1, Nagy D, Pók, Baráth. Edző: Nagy 
Attila

Hétméteres: 6/4, illetve 1/1. Kiállítás: 
12 perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Jó erőkből álló orosházi 
csapatot sikerült legyőznünk. A gyerekek 
emberfeletti nyújtottak, nagyon éret játé-
kot mutattak be. Gratulálok a csapatnak

-kábé-

Annak ellenére, hogy 7 mérkőzés után 
még mindig sikerült a dobogón marad-
ni sőt, az augusztusi Nagyhegyes elleni 
fiaskó óta veretlenek vagyunk (5 mérkő-
zésből egy döntetlen a többi győzelem – 
kétszer is nagyarányú) az edzőnk – Bálint 
Tivadar – mégsem teljesen elégedett.

Nem mindig azt a játékot hozzák a 
fiúk, amit megbeszélünk, sokszor van baj 
a koncentrációval, még mindig sok ziccer, 
hatalmas lehetőség marad kihasználatla-
nul. Természetesen mondhatnánk, hogy 
egyelőre gond egy szál sem, de vigyáz-
zunk, mert az erősebb ellenfelek ezután 
következnek.

Hajdúnánás Flexo 200 FK–Derecskei 
LSE 2–0 (1–0), 100 néző. 

Vezette: Haraszin Sz. (Nagy F., dr. Kál-
lai G.)

Hajdúnánás: László T.–Kondora K. (Kál-
lai M.), Kovács M., Mile M. (Takács Á.), Bá-

lint T., Fodor T., Fodor J. (Csiz-
madia Cs.), Újvári Zs. (Szarka 
I.), Berán B., Papp R. (Kiss L.), 
Félegyházi Z. (Cservák T.)

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Papp R., Félegyházi Z.
Ifi: 1–1.
Immáron, sorozatban a ne-

gyedik mérkőzésünket hozzuk 
le győztesként és ezen a találko-
zón szintén nem kaptunk gólt.

Továbbra is az élmezőnyben
„Nem erre számítottam. Rossz játék-

kal is simán nyertünk, ez tanulság a jö-
vőre nézve”. Ezt Bálint Tivadar mondta a 
meccs után. Sokkal jobban kell koncent-
rálni egy mérkőzésen.

DASE–Hajdúnánás Flexo 2000 FK 
2–2 (0–0), 100 néző.

Vezette: Tóth T. (László J., Jóni T.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 

Kovács M. (Csizmadia Cs.), Bálint T., 
Mile M., Fodor T., Fodor J. (Takács Á.), 
Újvári Zs., Berán B., Papp R., Félegyházi 
Z. (Kiss L.)

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Csizmadia Cs., Berán B.
„Nem értem mi történt” Idézzük is-

mét Bálint Tivadart, aki azt is elmondta, 
hogy a csapat nem azt csinálta amit meg-
beszéltek s a kapu előtt is jobban kellett 
volna koncentrálni. Láthatóan, hoztuk 
a Derecske elleni langyos játékunkat és 
kétszer is hátrányból kellet egalizálnunk. 
Mintha egy kisebb gödörbe került volna a 
társaság, melyből minél hamarabb ki kell, 
hogy másszunk! Mindenesetre elhoztunk 
Debrecenből az 1 pontot, s a mezőny ele-
jén maradtunk. A jelenlegi állás a 7. for-
duló után:

1. DEBRECENI EAC
2. NYÍRADONY VVTK
3. HAJDÚNÁNÁS Flexo 2000 FK.
4. NAGYHEGYES KSE
5. BERETTYÓÚJFALUI SE

Kujbus, Szeleczki 2, Bózsár 2, HARSÁNYI 4, 
Balogh 2, Dobány 1. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Gratulálok a fiúknak, hogy 
a mérkőzés végéig koncentráltan játszottak és 
ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyer-
tek a lelkes hazai csapat ellen. -kábé- 


