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ajdúnánás megmutatta: Hogyan 
lehet sáfárkodni 3 milliárd fo-
rinttal! Hajdúnánáson egy olyan 

közösség él több száz éve, akik akarnak 
és hajlandóak tenni nap, mint nap azért, 
hogy egy szebb és élhetőbb kisvárosban 
éljenek. Egy olyan városban, ahol saját 
erőforrásaikat használják fel az itt élők, 
ahol a külső támogatásokat, lehetőségeket 
átgondoltan valósítják meg. Hajdúnánás 
megmutatta, hogyan lehet a múlt értékeit 
megőrizve és újragondolva alkalmazkodni 
a jelen kihívásaihoz önálló gondolkodás-
sal, innovációval, együttműködéssel.

A közösség mögött álló időszakban a 
pályázati pénzek felhasználása komoly 
változást hozott a településünk életében.

Az elmúlt években a város közössége 
számtalan eredményt, megannyi megvaló-
sult fejlesztést tudhat magáénak. Az elmúlt 
időszakban a pályázati pénzek felhasználá-
sa komoly változást hozott a településünk 
életében – mondta Szólláth Tibor.

Hajdúnánás komoly erőfeszítéseket 
tett és tesz mind a mai napig azért, hogy 
mindenki számára egy élhetőbb, szebb 
környezetet tudjon biztosítani nemcsak 
a ma, de a jövő városlakói számára egya-
ránt. Egy olyan települést, ahol nem cél-
talan fejlesztések valósulnak meg, hanem 

HHH átgondolt, logikus beruházásokkal a kö-
vetkező generációnak is építjük városun-
kat. – hangsúlyozta Hajdúnánás polgár-
mestere. 

Átgondolt, logikus beruházásokkal a 
következő generációnak is építjük vá-
rosunkat.

Összességében több milliárd forintnyi 
fejlesztéseket valósított meg a város az 
oktatás, a kultúra, a sport, a turizmus, a 
biztonság vagy akár a gazdaság élénkítés 
területén. A bölcsődétől egészen a közép-
iskoláig több száz millió forint értékben 
újultak meg épületeink, melyekkel a cél a 
minőségi oktatás és a versenyképes képzés 
megvalósítása. 

A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium épületében 400 millió fo-
rintból kialakított természettudományi 

laboratóriummal még közelebb kerül-
tünk ahhoz a célunkhoz, hogy a Kőrösit 
a térség központi oktatási intézményévé 
tegyük, hiszen 6 település 11 iskolájának 
diákjai tanulnak itt nap, mint nap. A für-
dő környezetét egy olyan európai szintű 
közösségi tér váltotta fel közel fél milliárd 
forintból, amely alkalmas arra, hogy fel-
zárkózzunk a bennünket körülvevő für-
dőkhöz, s európai szinten is megálljuk a 
helyünket. 

A hajdúnánásiak és a tedejiek bizton-
ság érzetét növeli a 13 millió forintból 
megvalósított tér� gyelő kamera-rend-
szer kiépítése. 2013-ban közel 40 millió 

forintból valósult meg a Termelői Piac 
és ezzel együtt a Nánási Portéka márka, 
amely mára a helyi sajátosságok és a szo-
ciális szövetkezet bio gyümölcs és zöldség 
termékeivel bővült ki.

Ezek a fejlesztések mit sem érnek nél-
külünk, hiszen mi, a gyermekeink, az 
unokáink töltik, töltjük meg tartalom-
mal, élettel.

Joggal jelentheti ki a város közössége, 
hogy jó úton jár, jó irányt vett célba, de 
látnunk kell azt is, hogy rengeteg teen-
dőnk van még – tette hozzá Hajdúnánás 
polgármestere.

Harsányi Zsolt
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A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett eseményen in-
formatikai kiállítással és hasznos ismerete-
ket nyújtó szakmai előadásokkal várták a 
helyi vállalkozókat és a téma iránt érdeklő-
dőket. A szakmai konferenciát dr. Skultévi 
Éva, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara főtitkára nyitotta meg, aki 
köszöntőjében kiemelte annak fontossá-
gát, hogy a mikro- és kisvállalkozások is, 
minél szélesebb körben el tudják sajátíta-
ni a naprakész üzleti infokommunikációs 
technológiákat, és megismerkedhessenek 
a munkájukhoz szükséges informatikai 
eszközökkel, amelyekkel bekapcsolódhat-
nak az elektronikus gazdaságba. Koleszár 
Péter, a Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara vezető IKT tanácsadója mutatta 

be részletesen a Modern Vállalkozások 
Programja – Vállalkozz digitálisan! el-
nevezésű infokommunikációs szemlélet-
formáló és kompetenciafejlesztő progra-
mot, amely eddig több mint 1400 vidéki 
mikro-, kis- és középvállalkozás számára 
nyújtott segítséget az informatikai fej-
lődésük előmozdításában. A cégvezetők 
szakértő segítség nélkül gyakran érzik 

Infokommunikációs technológiákkal és eszközökkel, valamint a vállalkozások di-
gitális fejlesztésének lehetőségeivel ismerkedhettek meg a résztvevők az október 
19-én megrendezett Modern Vállalkozások Programjának Hajdúnánási Informá-
ciós Napján. 

úgy, hogy elvesznek a lehetőségek 
tengerében. Ez az oka annak, hogy 
a digitális eszközök adta lehetősége-
ket csak korlátozottan használják, 
viszont emiatt jelentős lemaradásban 
vannak európai uniós versenytársaik-
hoz képest.

Az idén tavasszal indult Modern 
Vállalkozások Programja – Vállalkozz 
digitálisan! projekt ezekre a problé-
mákra nyújt megoldást. Országosan 
29 infokommunikációs tanácsadó áll ren-
delkezésre, akik többéves szakmai tapasz-
talattal felvértezve felmérik a vállalkozások 
digitális helyzetét, megvizsgálják informa-
tikai felkészültségüket, majd javaslatot 
tesznek a cégnél megvalósítandó fejleszté-
sekre. Mindezt a program keretében tel-
jesen ingyen! A vállalkozások a részvételt 
követően a „Digitálisan Felkészült Vállal-
kozás” minősítést is megkapják, amelynek 
birtokában plusz 5% vissza nem térítendő 
többlettámogatást kaphatnak vállalati in-
formatikai pályázatok esetében.

Az előadásokat követően egy fórum-
beszélgetés keretében a felmerülő kérdé-

sekre is választ kaphattak az érdeklődők 
és lehetőség volt szakmai konzultációra is. 
A 10 informatikai céget felsorakoztató 
szakmai kiállításon, közvetlen informá-
cióhoz is juthattak a helyi vállalkozások 
arról, hogy milyen szolgáltatásokkal és 
eszközök segítségével léphetnek a digitális 
fejlődés útjára. 

Az érdeklődő vállalkozások további in-
formációhoz juthatnak a Modern Vállal-
kozások Programjának honlapján: www.
vallalkozzdigitalisan.hu, az IKT tanács-
adók segítségével pedig személyes, cégre 
szabott tanácsadásra is lehetőség van. 

Fotó: Füz László
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hálózatnálhálózatnálhálózatnálhálózatnálhálózatnálhálózatnálHajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-

zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet pályá-
zatkezelési ügyintéző munkakör betöl-
tésére.
 A közszolgálati jogviszony időtarta-

ma: határozott idejű, várhatóan 2018. 
november 30-ig tartó közszolgálati jog-
viszony.

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

gye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-

kenységi körök: Pályázatok előkészíté-
se, megnyert pályázatok lebonyolítása, 
koordináció a pályázatban közreműkö-
dő partnerekkel és a projektmenedzs-
ment tagjaival, az egyes pályázatokra 
vonatkozó jogszabályi, pályázati előírá-
sok betartása, támogatói okiratok, elszá-
molások határidőre történő elvégzése.

 Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

 Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Egyetemi, vagy főiskolai szintű köz-

gazdasági felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; egyetemi vagy főis-
kolai szintű műszaki felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség; egyetemi 
vagy főiskolai szintű végzettség és 
pénzügyi számviteli, számítástechni-
kai felsőfokú szakképesítés

• Felhasználói szintű számítógépes, 
MS O�  ce ismeret (irodai alkalma-
zások)

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban eltöltött szakmai 

gyakorlat
• Közigazgatási szakvizsga
• B kategóriás jogosítvány
• hasonló területen szerzett szakmai 

tapasztalat

Városrész tanácskozás Tedejen
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2016. november 26-án (szombaton) du. 13.00 órai kezdettel a 4085 Haj-
dúnánás-Tedej, Előháti u. 1. szám alatt található Hétszínvirág Óvodában városrész ta-
nácskozást tart a hajdúnánás-tedeji lakosság számára.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Bio takarmány felvásárlás!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat BIO takarmány felvásárlására szerződik a 2017. gaz-
dasági évre! A takarmányok átvételére csak minősítő szervezet által kiállított tanúsítvány 
birtokában van mód! Előzetes ajánlatokat leadni ár és várható mennyiség megjelölésével 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám) fszt. 36. irodájában, vagy e-mailben a konyab@hajdunanas.hu címre, továbbá 
telefonon a 06 52/381-411/143 vagy a 06 30/898-4828 számon lehet.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Esős volt október 3. hete, kivéve 20-át, 
amikor kirándulni vittük a hálózatunk-
ban dolgozó nevelőszülőket. Egy kis ki-
kapcsolódásnak szántuk részükre ezt a na-
pot, vagy ahogyan ma divatos mondani: 
rekreációnak. Nem ez volt az első ilyen 
alkalom. Már hagyomány Intézetünk-
nél, hogy fenntartónk, a Szent Lukács 
Szeretetszolgálat jóváhagyásával és anya-
gi támogatásával, lelki-vezetői kísérettel, 
együtt tölthetünk egy napot a nevelőszü-
lőkkel. Tavaly Boldogkőváralján és Má-
don voltunk, idén pedig Magyarország 
határát átlépve, Szlovákiába mentünk. 

Igazi, szép őszi nap volt. A jó Isten ál-
dása kísérte utunkat. Pont azon a napon 
nem esett az eső, sőt, a nap olykor kika-
csingatott „hálószobája” ablakából, suga-
raival végig simítva arcunkat, élveztük a 
Felvidék szépségét, jó levegőjét. Megér-
kezvén Rozsnyóra, gyönyörködtünk a 
főteret körülvevő, jelentős történelmi em-
lékekkel bíró épületekben. Idegenvezetés-
sel megtekintettük a város legértékesebb 
szakrális építményét, a római katolikus 
Szűz Mária mennybemenetele templomot, 

2016. október 7-én, pén-
teken került megrende-
zésre a 6. őszi vásár a Re-
formátus Óvodában, ami 
az óvoda fennállásának 5. 
születésnapja  is egyben. 
Az immár hagyománnyá 
vált rendezvény helyszí-
nét a viszontagságos idő-
járás miatt a Hajdúnáná-
si Művelődési Központ 
biztosította. Csuja Beáta tagintézmény-
vezető és Nt. Kocsis Áron lelkipásztor 
ünnepélyes megnyitóját az óvodások 
műsora követte. Ezt követően a Csillag 
csoportos (nagy csoport) gyerekek szín-
vonalas vásári műsorát tekinthették meg 
a vendégeink. Az előző évekhez hasonló-
an az óvoda dolgozói közös meglepetés 
műsorral készültek, melyben A szomorú 
királykisasszony dramatizált mesejátékot 
adták elő, a gyermekek nagy örömére. 
A műsorok után a közös tízóraizás, majd 
a vásár következett, melyben óvodánk 
dolgozói által készített termékek kerültek 
árusításra ovitallérért cserébe. Emellett a 
szülői munkaközösség szülői felajánlásból 

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

csi bizonyítvány
• iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata
• a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 

1. melléklete szerinti adattartalom-
mal elkészített fényképes önéletrajz

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 
2016. december 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 25. A pályázati kiírás-
sal kapcsolatosan további információt 
dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 52/381-
411/104 telefonszámon.

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

nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 16702-1/2016, valamint a mun-
kakör megnevezését: pályázatkezelési 
ügyintéző. Elektronikus úton dr. Kiss 
Imre részére a drkissi@hajdunanas.hu 
e-mail címen keresztül.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje: A pályázókat 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője hallgatja meg. Ezt követően 
történik a jegyző döntése alapján – a 
polgármester egyetértésével – az ügyin-
téző kinevezése.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. november 30.

 A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2016. okt. 28.
 Hajdúnánási Újság – 2016. nov. 10.
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 

lényeges információ: A pályázat kiíró-
ja fenntartja a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja:  2016. november 1. A pályá-
zati kiírás közzétevője a Közszolgálati 
Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigaz-
gatási szerv által a KSZF részére meg-
küldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző

amely 1776 óta Püspö-
ki székhelynek számít. 
A „Három Rózsa” étte-
remben elköltött ízletes és 
bőséges ebédet követően 
még volt lehetőség nassol-
ni is, válogatni � nomabb-
nál � nomabb sütemények 
közül egy helyi családi 
vállalkozásként működő 
kis cukrászdában – mind-
kettő tulajdonosa Magyar 
származású! 

Újból felkerekedvén, magunk mögött 
hagyva Rozsnyó városát, tovább utaz-
tunk a Szádelő község határában kialakult 
hatalmas szurdokvölgyhöz, a „Szádelői 
völgybe”. A völgy aljától sétálva indultunk 
tovább, a hasadék belseje felé, a halkan 
csörgedező, kanyargó Szár patak kísé-
retében. A 105 méter magas különálló 
sziklacsúcsig a „Cukorsüveg”-ig nem jutot-
tunk el, ez inkább a hegymászók kedvenc 
célpontja. Mi, botcsinálta turisták, az 
ősz száz színével megfestett növényvilá-
gában gyönyörködtünk, és hallgattuk az 
erős sodrású kis patak csobogását. Saját 
tempónkban sétáltunk egy jót, s megál-
lapítottuk, hogy milyen csodálatos is az 
érintetlen természet.

A hazafelé vezető úton kissé mindenki 
elpilledt. Elnyomott bennünket a jó le-
vegő. Annyi energiánk azonban maradt, 
hogy tervezgessük, jövőre merre menjünk 
együtt rekreálódni.

Ferencziné Vámosi Valéria 
nevelőszülői hálózat vezető, Hajdúsági 

Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ
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Őszi vásár a Református ÓvodábanŐszi vásár a Református ÓvodábanŐszi vásár a Református ÓvodábanŐszi vásár a Református ÓvodábanŐszi vásár a Református ÓvodábanŐszi vásár a Református Óvodában

árultak sós- és édes rágcsálnivalókat, vala-
mint ivóleveket. Külön élményt jelentett 
a gyerekek számára, hogy saját maguk 
gazdálkodhattak a tallérokkal és � zethet-
tek választott kincseikért. A móka a vásár-
ral nem ért véget, hiszen nagy meglepetés-
sel készültünk óvodásainknak. Tompeti és 
barátai interaktív zenés műsorával igazi 
játszóházzá alakult a színházterem, ahol 
minden táncolni, ugrándozni vágyó gyer-
mek kiélhette mozgásigényét és élvezhette 
a színes előadást. A rendezvény zárása-
ként, az előző évekhez hasonlóan közösen 
elfogyasztottuk óvodánk 5. születésnapi 
tortáját.

Nagyné Csengeri Tímea Krisztina
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2016. október 23-án Haj-
dúnánáson ugyanebben az 
időpontban kezdődött a 
Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színházter-
mében a városi megemlé-
kezés nemzeti ünnepünk, 
az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfor-
dulóján. A Himnusz kö-
zös eléneklése után Márai 
Sándor: Mennyből az angyal c. ikonikus 
versét Pomázi László előadásában hall-
hattuk, majd Szólláth Tibor polgármester 
úr köszöntötte az ünneplő közösséget, és 
többek között azon örömének adott han-
got, hogy az idősebb nemzedék képvise-
lői mellett sok � atal is részese az ünnepi 
perceknek. 

Ünnepi beszédet ezúttal Bartha Elek 
professzor úr, a Debreceni Egyetem okta-

tási dékánhelyettese mondott. Professzor 
úr beszédének egyik fő gondolatmenete 
október 23-a ünnepének méltó helyre 
kerülése, egyetemes magyar nemzeti ün-
neppé válása volt. A szónok kiemelte a 
vidék szerepét a forradalomban, és em-
lékeztetett arra, hogy 1956. október 23-
án a forradalmi események Debrecenben 
kezdődtek, majd kitért a 60 évvel ezelőtti 

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény az 1956-os Emlék-
bizottság által meghirdetett pályázatán 
sikeresen vett részt az 1956-os forradalom 
és szabadságharcot felidéző, a hősöknek 
és az áldozatoknak emléket állító rendez-
vények támogatására, így indítottuk el 
2016. október 10–24. között zajló prog-
ramsorozatunkat a középiskolás korosz-
tálynak. 

A sorozat címét „Anyu, most tüntetni 
megyek” Kenneth Klára (vagy ahogyan a 
világban ismerik Claire Kenneth) versé-

ből kölcsönöztük, melyet az írónő 1957-
ben az októberi szabadságharc első évfor-
dulóján írt a legi� abb hőseink emlékére. 
Sorozatunkkal azt az iskolai csoportot kí-
vántuk megszólítani, mely hasonló korú, 
mint a 60 évvel ezelőtti események támo-
gatói, részvevői, hősi halottjai, elszenve-
dői. Az akkori � atalok tüzét, lendületét 
nem tudjuk átadni a mai korosztálynak, 
azonban a sorsukat, a kor történelmi hát-
terét, az eseményeket mélyebben ismer-
hetik meg, és méltóképp emlékezhetnek 
az 56-os országos és helyi eseményekre. 

A programunk öt eleme – melyeket egy 
vers címe vagy sora indít, különböző ol-
daláról ismerteti meg a korabeli esemé-
nyeket. 

„Kormos kövek” (Kannás Alajos) fel-
hívásunkra irodalmi, történelmi, képző-
művészeti írásokat, alkotásokat vártunk, 
melyek témájukban kapcsolódnak 1956-
hoz. A Láthatatlan kőre vésem (Nagy 
Gáspár) és a „Ki tett itt csontból, húsból 
törvényt?” (Márai Sándor) előadásokban 
a korszak történelmi, társadalmi hátterét 
mutatta be Szegő Iván az OSZK 1956-os 

Intézet – Oral History Archívum 
munkatársa. Az „Anyu, most 
tüntetni megyek!” múzeumpe-
dagógiai sorozatban az országos 
történések mellett a helyi, deb-
receni eseményeket is bemutatja 
a diákoknak Korompai Balázs a 
Déri Múzeum történésze. Márai 

Sándor Mennyből az angyal című verse 
nemcsak a város 56-os emlékszobrának, 
hanem az ez évi iskolai emlékműsornak 
is ihletője. A műsorban a Misztrál trio 
a Megkopott harangszó című lemezéről 
énekel néhány számot. 

Partner intézményeink a BSZC Csiha 
Győző Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája és a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium. 

A programot az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára létreho-
zott Emlékbizottság támogatja.

1956. október 23-án délután 15 órakor indult a diáktüntetés a Pető� -szobortól. 
A pesti egyetemisták a Margit hídon át, a budaiak a Duna-parton végigvonulva 
jutottak el a Bem-szoborig. 

A 60. évfordulónA 60. évfordulónA 60. évfordulónA 60. évfordulónA 60. évfordulónA 60. évfordulón

hajdúnánási történésekre. 
Szólt arról is, hogy váro-
sunkban – egy titkos irat 
szerint – még jóval novem-
ber 4-e után is folytatódott 
az ellenállás. Néhány hó-
nappal később aztán, 1957 
tavaszán Hajdúnánáson is 
elkezdődött a megfélemlí-
tés időszaka, a verések, bí-
rósági tárgyalások, amelyek 

nem egy esetben börtönbüntetésekkel zá-
rultak – emlékeztetett professzor úr.

Ebben az időszakban, 1957-ben játszó-
dik Marth P. Ildikó Szépen szabadon című 
kamarajátéka, amelyet a 60. évforduló 
tiszteletére írt, és amelyet a Naná Színház 
mutatott be a városi ünnepen. A darab 
vezérfonala, gondolatisága az 1956-os 
nánási események, a szabadság eszméje, a 
hősiesség vagy a túlélés lehetőségét nyúj-

tó óvatos megalkuvás, 
a „parancsra tettem”, a 
választás szabadságának 
örök kérdése körül fo-
rog, amely négy fősze-
replő alakjában, gon-
dolataiban ölt testet; a 
tehetős nánási paraszt 
gazda, Nagy István, az 
egyszerű munkásember 
Gyulai Miklós, a városi 
vezető, értelmiségi, Sze-
gedi Gyula és az egykori 
rendőrparancsnok, Slossz 
Dávid személyében.

A városi ünnepség 
hagyományosan az 

1956-os emlékműnél fejeződött be, ahol 
Hajdúnánás város önkormányzata, pár-
tok, intézmények, civil szervezetek rótták 
le kegyeletüket, emlékezve 56 hőseire, em-
lékezve egy álomszerű 12 napra, amelyet 
ugyan az orosz tankok sárba tiportak, de 
ami 33 év múltán, 1989. október 23-án 
valósággá vált. 

(erzsé)

A Szépen szabadon darab szereplői: Aszalósné: Kanda Zsuzsa, Slossz 
Dávid: Kovács János, Szegedi Gyula: Nagy Róbert, Nagy István: Nagy 
Sándor, Gyulai Miklós: Kócsi Imre, versmondó: Dulavics Dóra

Ünnepi beszédet mondott 
prof. dr. Bartha Elek

E feledhetetlen élmény részese lehetett 
Szabó Sándorné Török Julianna, aki 
Aranydiplomában részesült. 1945. no-
vember 25-én született Hajdúnánáson. 
Iskolai tanulmányait a városban végez-
te. Általános iskola után 
a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnáziumban érettsé-
gizett le. Ezután felvételt 
nyert Szegedre az Állami 
Védőnőképző Intézetbe. 
Ahogy vall róla: „Nagyon 
szerettem ott lenni, an-
nak ellenére, hogy nagy 
volt a szigorúság… Az 
Aranydiploma osztón a dékán asszony 
úgy nyilatkozott, hogy akkor még az is-
kola félkatonai szervezetként működött.” 
Minden évfolyam élén 3 nevelőnő volt. 
Csak hétvégén volt néhány óra kimenő. 
Egy évben csak 3 alkalommal utazhat-
tunk haza. Mindezek ellenére életem 
legszebb évei voltak… A sok megpróbál-
tatás után vörös diplomával végeztem, 

2016. július 8-án a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális 
Képzési Kara nagyon szép ünnepség keretében adta át a dékán asszony a kitüntető 
diplomákat az érintettek számára. 

Gratulálunk az Aranydiplomához!Gratulálunk az Aranydiplomához!Gratulálunk az Aranydiplomához!Gratulálunk az Aranydiplomához!Gratulálunk az Aranydiplomához!Gratulálunk az Aranydiplomához!

ugyanúgy kitűnő eredménnyel a főiskolát 
is… Szakmai vezetőimtől olyan segítséget 
kaptam, amelyek végig kísérték pályá-
mat. Kalandosnak tűnő életutam után 
Hajdúnánáson dolgoztam 20 évig vezető 

védőnőként. A munkámat 
nagyon szerettem, mert 
ez egy gyönyörű hivatás. 
Szerettem a gyermekeket, 
az embereket, a velük való 
foglalkozást. Munkássá-
gom után többször kap-
tam miniszteri elismerést 
és helyi elismerést. Szabad 
időmben aktívan részt 

vettem a vöröskeresztes és szakszervezeti 
munkában. Boldog voltam, amikor meg-
tudtam, hogy Aranydiplomát kapok volt 
tanintézményemtől. Nagyon szép ünnep-
ség volt. Feledhetetlen, ahová elkísért fér-
jem, gyermekeim és unokáim.” 

Gratulálunk és további jó egészséget 
kívánunk a nyugdíjas években!

Gut István

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt, és kedves családját és baráti társaságát az 

V. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2016. december 10-én a

Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

Az V. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hódos Imre olimpiai bajnok 

birkózó hagyatékának megvásárlására fordítja.

Jegyek válthatók 9000 forint vagy 8000 Bocskai Korona ellenében 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 

2016. november 21.–december 6. között.

A bálról bővebb információ Kelemenné Bogdán Mónika kabinetvezetőtől 
kérhető a 52/381-411/111-es, a 30/696-0978-as telefonszámokon, valamint 

a kabinetvezeto@hajdunanas.hu e-mail címen. 



4 Hajdúnánási Újság 2016. november 10.

 November 10–30-ig tekinthető meg 
a művelődési központ kis előcsarnoká-
ban a „Magyar várak képeslapokon” 
c. kiállítás a Hajdú Képeslapgyűjte-
mény anyagából.

 November 12. (szombat) 14.00: Éb-
redés (Új energiák – új lehetőségek 
az életünkben) – ezoterikus délután 
Közös tisztító meditáció Borsos Lászlóval

 Borsos László: A Föld változásai egy 
asztrológus szemével

 Egészségtorna Kiss Attilával
 Pongor Emília: Egyszerűen, tisztán, 

egészségesen (életviteli tanácsok)
 Dr. Francia Boglárka: A teremtés mű-

vészete
 Záró meditáció dr. Francia Boglárkával
 Szolgáltatások: talpmasszírozás, csont-

kovácsolás, asztrológiai tanácsadás, bio-
büfé. Belépődíj: 1000 Ft.

 November 12. (szombat) 17.00: Ka-
zimierz Heczko lengyel fotográfus 
„Re� exiók” c. kiállítása a művelődési 
központ galériájában. A kiállítást meg-
nyitja: Nagy Ágnes művésztanár. Köz-
reműködik: Kecskés Emese fuvolán. 
Megtekinthető: december 9-ig.

 November 15. (kedd) 19.00: Duma-
színház – Kiss Ádám a Nagyvilágban: 
80 perc alatt a Föld körül (Kiss Ádám 
önálló estje). 

 Belépődíj: 2500 Ft. Jegyek válthatók 
szeptember 14-től a művelődési köz-
pont információjában (52/382-400).

 November 18. (péntek) 19.00: A Bo-
reko Színház bemutatja Koroknai 
Zoltán: Születésnap című darabját.

 Szereplők:
 Falusi bíró – Kócsi Imre
 Amália, a bíró felesége – Csikiné Alföl-

di Borbála
 Fruzsina, a lányuk – Nidáné Pók Éva
 Zsuzska, a szolgáló – Nagy Ibolya
 színész – Kovács Zsolt
 Dr. Csiszár jegyző – Szatmári Tony
 lócsiszár – Reszegi Sándor
 Miska, a lovász – Bodnár Robin
 paraszt a vásárból – Szólláth Zoltán
 Baranyi Ferenc „A lónak vélt menyasz-

szony” című komédiájának felhasználá-
sával írta és rendezte: Koroknai Zoltán.

 Belépődíj: 800 Ft.
 Jegyek válthatók október 17-től a mű-

velődési központ információjában 
(52/382-400).

 November 19. (szombat) 16.00: A 
Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékhangversenye. A belépés díjtalan.

 November 25. (péntek) 18.00: Náná-
si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan.

 November 26–27. (szombat–vasár-
nap) Nánási Advent

 November 26. (szombat) Hajdúná-
nás-Tedej

 10.00: játszóházi foglalkozások, mese-
szoba, kisvonatozás, búzaültetés, kará-
csonyfa díszítés

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

 14.00: Hutter Linda és Drótos Bence 
nosztalgia műsora

 15.00: Maszk Bábszínház: Betlehemi 
történet

 16.00: Budai Laura bűvész műsora
 16.30: Szandi műsora
 November 27. (vasárnap) Hajdúnánás
 10.00: Adventi készülődés – családi 

kézműves foglalkozás az I� házban
 14.00: Családi mozizás
 16.00: Intézmények karácsonyfáinak 

feldíszítése. Adventi műsor a városban 
működő éneklő csoportok közreműkö-
désével

 16.30 „Angyalok üzenete” Czibi Nor-
bert műsora

 18.00: Szekeres Adrien koncertje a 
református templomban.

 Be lépődíj: 1800 Ft, vagy 1500 Bocskai 
Korona. Jegyek válthatók október 1-től 
a művelődési központ információjában 
(52/382-400).

 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

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. felhívásai

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

lálkozó részeként a Nánás Pro Cultura 
Nonpro� t 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. nov. 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-
vábbi információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

 „Így látom Hajdúnánást” – videó-
pályázat. A Hajdúnánási Televízió vi-
deópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására 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, kis� lmmel 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. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. 
 A legjobb alkotások decemberben a Vá-

ros Napján is megjelennek. További in-
formációk a Hajdúnánási Televíziónál 
Pál Kovács Krisztiántól kérhetőek.

2016. szeptember 21-én rendeztük a 
Diák olimpia körzeti mezei futóversenyét, 
amelyen a cél a megyei versenyen indu-
ló gyerekek válogatása volt. A versenyen 
körzetünk általános iskoláinak diákjai 
vettek részt.

Köszönjük a közel 250 gyereknek, hogy 
minket választott, és a Nagy Norbert 
Sportcentrum füves részén megmérette 
magát a korcsoportjának megfelelő távon! 
Köszönet a kísérő tanároknak, szülőknek, 
tesóknak. Nem utolsó sorban a rendező 
DSB testnevelő tanárainak. Támogatóink 
voltak a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport 
és Szabadidő Egyesület, Városunk Önkor-
mányzata. Remélem mindenkinek ízlett a 
Tedej Zrt. által biztosított ropogós alma!

Az 1–3. helyezett érem, a 4–6. helye-
zett oklevél jutalomban részesült, gratulá-
lunk a díjazottaknak:

I. KCS LÁNYOK, 600 M
1. Hadas Tilla – Bocskai Iskola
2. Horváth Hanna – Bocskai Iskola
3. Jóna Regina – Bocskai Iskola

I. KCS FIÚK, 600 M
1. Tóth Sándor – Görbeháza
2. Nagy Ákos Norbert – Bocskai Iskola
3. Szemes Dominik – Bocskai Iskola

II. KCS LÁNYOK, 1000 M
1. Horváth Kata – Bocskai Iskola

2. Varga Fanni – Bocskai Iskola
3. Mirkó Alexandra – Református Ált. Isk.

II. KCS FIÚK, 1000 M
1. Szincsák Sándor – Bocskai Iskola
2. Bolgár Botond – Görbeháza
3. Mircse Iván – Bocskai Iskola

III. KCS LÁNYOK, 2000 M
1. Varga Csilla – Görbeháza
2. Bakó Viktória – Református Ált. Isk.
3. Horváth Maja – Bocskai Iskola

III. KCS FIÚK, 2500 M
1. Kovács Szabolcs – Bocskai Iskola
2. Prepuk Martin – Református Ált. Isk.
3. Molnár István Vajk – Bocskai Iskola

IV. KCS LÁNYOK, 2500 M
1. Kártik Dzsenifer – Polgár Vásárhelyi 

Ált. Isk.
2. Kovács Kinga – Bocskai Iskola
3. Deák Julianna – Bocskai Iskola

IV. KCS FIÚK, 3000 M
1. Kiss Péter – Polgár Vásárhelyi Ált. Isk.
2. Farkas Ferenc – Tiszagyulaháza
3. Barnes Lenon Hartley – Polgár Vásár-

helyi Ált. Isk.
IV. KCS FIÚK, 3000 M

1. Török László – Bocskai Iskola 
Képekkel együtt olvasható a www.bocs-
kai.net weboldalon.

Győriné Tanner Márta 
(DSB elnök)

Körzeti DiákolimpiaKörzeti DiákolimpiaKörzeti DiákolimpiaKörzeti DiákolimpiaKörzeti DiákolimpiaKörzeti DiákolimpiaKörzeti DiákolimpiaKörzeti DiákolimpiaKörzeti Diákolimpia

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 2016. november 11. (péntek) 17.00
 2016. november 18. (péntek) 17.00
 Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
 A kézműves foglalkozásokra minden hé-

ten SZERDÁIG várjuk a jelentkezéseket!
 Jelentkezés és bővebb információ: 
 06-52/381-620; 06-20/919-0838
 NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. november 21. (hétfő) 14.00
 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
 2016. november 14. (hétfő) 14.00
 FILMKLUB
 2016. november 21. (hétfő) 17.00 – Coraline 

és a titkos ajtó
 2016. december 5. (hétfő) 17.00 – Franken-

weenie

 Várunk szeretettel minden fi lmkedvelőt, 
hogy kötetlen baráti társaságban megvitas-
sák a fi lm nyújtotta élményeket. 

 A részvétel ingyenes.
 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN!
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 között le-

hetőség nyílik darts, biliárd, pingpong és tár-
sasjátékok használatára az Ifi házban. 

 A játékok használata ingyenes, de előzetes 
bejelentkezéshez kötött.

 Részletes információ hétköznapokon 9–20 
óra között személyesen a Teleházban, a 06-
52/381-620-as valamint a 06-20/919-
0838-as telefonszámon, illetve az info@
okmasok.hu e-mail címen kérhető.

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlójaOkkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlójaOkkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlója
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IV. Civis CuháréIV. Civis CuháréIV. Civis CuháréIV. Civis CuháréIV. Civis CuháréIV. Civis Cuháré

Akinek van lehetősége szétnézni a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
könyvtárában, az a bejárattól jobbra, a 
második teremben szinte a két világhábo-
rú közötti miliőbe csöppenhet. Az 1946. 
október 29-én, vagyis hetven esztendeje el-
hunyt kiváló irodalom- és színháztörténész, 
Kéky Lajos nevét viselő helyiség több falát 
is a terem névadójának egészen különleges 
könyvgyűjteménye borítja – barna polco-
kon sorakoznak a bordó vagy kék színnel 
bevont kötetek. Az esztéta a végrendeleté-
ben kötötte ki, hogy könyvtárát egykori 
iskolájára hagyja, és ajándékát egyszerűen 
csak „Kéky Lajos, volt tanuló” hagyatéká-
nak kell majd tekinteni. A páratlan gyűj-
teményben – amelyért a háború alatt 450 
ezer pengőt is megadtak volna, Kéky azon-
ban inkább éhezett, mintsem megváljon 
könyveitől – kézzel írt egyetemi jegyzetek, 
irodalomtörténeti kiadványok, bekötött 
folyóiratok is találhatók, de a törzsanyagot 
természetesen a szépirodalmi művek teszik 
ki. A legfőbb kincseket a kifejezetten Kéky-
nek ajándékozott és dedikált kötetek jelen-
tik, a közel száz ilyen mű sorában szerepel 
többek között Szabó Lőrinc, Márai Sándor, 
Gárdonyi Géza, Zilahy Lajos vagy Fekete 
István aláírását rejtő könyv is.

Kéky Lajos 1879 decemberében szüle-
tett Hajdúnánáson, földműves családban. 
Az elemi iskola, majd a gimnázium év-

folyamait is kitűnő eredménnyel végez-
te el, de mivel akkor még nem lehetett 
Nánáson érettségizni, 1898-tól a debre-
ceni református kollégium tanulója lett. 
A pesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
magyar-latin szakán 1904-ben végzett, és 
hamarosan középiskolai tanári állást ka-
pott a fővárosban. Már egyetemi évei alatt 
komoly tudományos munkát folytatott a 
kor legtekintélyesebb irodalomtörténésze, 
Beöthy Zsolt mellett, majd az évek során 
egyre bővült tevékenységeinek sora: több 
folyóiratot szerkesztett, a Kisfaludy Társa-
ság titkáraként dolgozott, a Színművészeti 
Akadémián évtizedekig oktatta a lélektant, 
illetve a magyar színészet történetét. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia előbb levele-
ző, majd rendes tagjai sorába választotta. 
Az irodalomszervezés, a levelezés, a szö-
veggondozás napi teendői mellett mindig 
szentelt időt tanulmány- és kritikaírásra is. 
Főleg 19. századi alkotókkal, Pető�  életével, 
Arany epikus műveivel, Tompa Mihály köl-
teményeivel foglalkozott, viszont kortárs 
szövegek, például Móricz Zsigmond, Ka� -
ka Margit, Németh László írásai felé is ér-

A Hajdúnánási Alapfokú 
Művészetoktatás zászlós 
hajója a néptánc tanszak 
közel 80 utassal a fedélze-
tén képviseltette magát a 
néptáncosok, népzenészek, 
dalosok és népi kézművesek 
hagyományos Debreceni 
összejövetelén. Az egész na-
pos tánctanítás félóránkénti 
váltással keresztmetszetét 
adta az érdeklődő táncos 
� ataloknak és családtag-
jaiknak a Kárpát-medence 

legnépszerűbb tánctípusainak Rábaköz-
től Moldváig, Felvidéktől a Dél-Alföldig. 
A Kelet-Magyarországi régió ismert tánc-
házi zenekarai, a Bürkös, a Bakator, a Bíró 
és a Sugalló zenekar szolgálta a legavatot-
tabb oktató párosok által irányított táncta-
nításokat, ill. a versenyprogramot. Immár 
4. alkalommal Iskolánk kiváló néptánc 
pedagógusa: Márton Attila és testvérpárja 
is a felkért tánctanítók között jeleskedett a 
Nyírség és Felcsík táncainak ismertetésével.

Az igazi újdonság és egyben várakozá-
sunk tárgya az idén először megrendezésre 
került I. Hajdú-Bihar Megyei Gyermek-és 
I� úsági Szóló Néptánc Verseny volt. Régi 
hiányt pótolt az ötlet, hiszen pl. a szom-
szédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye már 
15. alkalmat tudhat magáénak ezen a te-
rületen. A néptánc pedagógusok egyöntetű 
döntése alapján 5 produkcióval neveztünk 
a hagyományteremtő verseny kiírására. 

A kb. 2-2 perces kötelező és sza-
badon választott táncokból álló 
megmérettetésre rövid felkészülés 
után őserővel és különleges tehet-
séggel robbantak színpadra tánco-
saink. Az eredmény ezúttal is fe-
lülmúlta várakozásainkat: a közel 
40 produkcióból álló mezőnyből 
minden táncos párunk, vagy � ú 
szólistánk díjazott lett.

 Nagy Marcell–Gyulai Evelin: kie melt 
nívódíj

 Czipa Hanna–Révész Zsanna: nívódíj
 Pálóczi Gábor: nívódíj
 Erdei Ferenc: kiemelt nívódíj
 Varga László: kiemelt nívódíj
A 3 főből álló szakmai grémium összes-

ségében 8-8 nívódíjat, ill. kiemelt nívódíjat 
osztott ki. Fogadja elismerés és köszönet a 
két felkészítő tanár munkáját. Makkai And-
rea és Márton Attila néptánc pedagógusok 
tettek ki ismét magukért és Iskolánkért. 
Köszönet Bedő Melinda és Bistey Attila 
kollégáknak is a vasárnapi szolgálatért a 
növendékek gardírozásában Ezúton is kö-
szönettel tartozunk fenntartónknak a KLIK 
Hajdúböszörményi Tankerületének és Is-
kolánk vezetőinek, hogy anyagi és erkölcsi 
támogatásukkal nagy mértékben hozzájá-
rultak a Találkozó és Verseny sikeréhez.

Lejegyezte: Bistey Attila 

Kéky Lajos, az irodalom nánási Kéky Lajos, az irodalom nánási Kéky Lajos, az irodalom nánási 
napszámosanapszámosanapszámosanapszámosanapszámosanapszámosa

tőn közelített. Irodalomszemlélete még az 
előző századvég felfogását tükrözte. A pozi-
tivizmusnak nevezett irodalomtudományi 
iskola kései képviselőjeként a tények tiszte-
lete jellemezte munkamódszerét, érdeklő-
dése középpontjában az irodalmi alkotások 
nemzeti jellege állt. Mindez a 20. század 
első évtizedeiben egyre idejétmúltabbnak 
tűnt, mert az újabb, szellemtörténetinek 
nevezett történelem- és irodalomszemlélet 
nem az apró részletek felől, hanem euró-
pai távlatokban próbálta meghatározni az 
egyes korszakok szellemi áramlatait, a mű-
vekben is nyomot hagyó vonásait. 

Kéky Lajos évtizedeken át töretlen 
lendülettel, nagy felkészültségről, stabil 
esztétikai elvekről tanúbizonyságot téve 
dolgozott, tanított; az alkotásokat mindig 

elfogulatlanul vizsgálta, de bírá-
ló észrevételeit sem hallgatta el. 
Unokaöccse, Nábrádi Mihály sze-
rint nagybátyja „végtelen szerény 
és végtelen egyszerű, becsületes 
ember volt”. Konzervativizmusa 
és megkésettsége miatt gazdag 
életműve a maga szakterületén 
nem tudott meghatározó szere-
pet betölteni. Szerb Antal ma is 
népszerű, 1934-ben megjelent 
Magyar irodalomtörténet című 

könyve (mely a szellemtörténeti iskola le-
gismertebb hazai alkotása) például egyszer 
sem hivatkozik Kéky munkáira. A nánási 
irodalmár kötetei, tanulmányai új kiadás-
ban nem is jelentek meg, így ma már alig 
hozzáférhetőek. 

Szomorú lezárását jelentette Kéky, az 
irodalom jegyében eltöltött életének, hogy 
1946-ban a Kisfaludy Társaság a család ké-
rése ellenére sem tudta vállalni az esztéta 
díszsírhelyének � nanszírozását. Részben 
ennek következményeként a Farkasréten 
örök nyugalomra helyezett akadémikus 
sírját hozzátartozói 1981-ben már nem 
találták meg, a nyughelyet valószínűleg fel-
számolták. Kéky Lajos nevét ma városunk 
művelődési központja, illetve egy-egy ná-
nási és debreceni utca őrzi. Az irodalom-
történész szellemi hagyatéka észrevétlenül 
vált részévé a művekről és a szerzőkről való 
tudásunknak, öröksége mégsem nevezhető 
elevennek. Gyűjteményének megmaradt 
kétezer kötete még várja olvasóit a gimná-
ziumi könyvtár polcain. Igaz, egyre fakuló 
színekben.

Vékony Gábor

A Hajdú-Bihar megye és Toya-
ma tartomány között fennálló 
több mint három évtizedes 
együttműködésnek köszönhe-
tően október 21-én a Debre-
ceni Művelődési Központban 
került sor a 2015. esztendőben 
meghirdetett Toyamai Nemzet-
közi Gyermekrajz és Meseíró 
Pályázat díjátadására.

A rendezvényen Pinczés 
István, rendező, Toyama-Debrecen Mű-
vészeti és Kulturális Szövetség vezetőségi 
tagja köszöntötte a megjelenteket. Jantyik 
Zsolt, a Debreceni Művelődési Központ 
igazgatója köszöntőjében a több évtizedes 
kulturális kapocsról és annak hozadékai-
ról, eredményeiről számolt be.

„Van bennünk valami összhang, vala-
mi rezdülés, ami összetart bennünket.” 

„Van bennünk valami összhang, valami 
rezdülés, ami összetart bennünket.” – 
Hajdú-bihari tanulókat díjaztak Debrecenben

A � atal tudós

hangsúlyozta beszédében Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere, a Toyamai 
Kormányzóság Jószolgálati Kulturális 
Nagykövete, a Toyama-Debrecen Mű-
vészeti és Kulturális Szövetség megbízott 
elnöke. A pályázaton két nánási siker is 
született: Borsi Viktória ezüst, míg Éles 
Annamária bronz diplomát kapott. 

HNU
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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. 

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

A nagy érdeklődésre való tekintettel az akciót november 30-ig meghosszabbítjuk! 

A látás hónapja 

alkalmából 

1+1 akció!

A látás hónapja A látás hónapja A látás hónapja 
alkalmából alkalmából alkalmából 1+1 AKCIÓ!1+1 AKCIÓ!1+1 AKCIÓ!

Részletekről érdeklődjön 
üzleteinkben!

VARILUX multifokális 
szemüveglencse vásárlása 

esetén egy másik pár 
VARILUX lencsét adunk 

ajándékba!

BOCSKAI
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Hajdúnánás, Fürdõ út 3.

Programajánló
• Márton-napi Ludas-Est
 2016. nov. 11. (péntek) 18 órától
 MENÜ: Leves: Márton-napi libaleves, zöldséggel
  Főétel: Liba bőségtál 2 személyre
  Desszert: Csokoládés lúdláb szelet
 Töltsön velünk egy kellemes estét!

Jó kedv! Vidámság! 
Élőzene! Tánc!
A részletekért hívjon 
bennünket!
Telefon: +36 30 871 5771

PIZZA Házhozszállítás rendelés: 
06-52/487-637

MeghívóMeghívó
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezete szeretettel 
meghívja Önt a Véradók napja alkalmából rendezett Véradóbáljára.

Helye: Hotel Medián*** 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 13.
Ideje: 2016. november 26. (szombat) 19-00-tól 

Belépő jegy: 3800 Ft • Támogató jegy: 1000 Ft • Tombola: 200 Ft
A tombola megvásárolható a MVK irodájában (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.)

és 2016. november 26-án a helyszínen

Részvételi szándékát, kérjük, szíveskedjen jelezni 2016. november 18-ig  az  52/ 570-614 és 
a 70/ 933 83 93 telefonszámokon, vagy személyesen a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás 

Területi Szervezetének irodájában. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.)

A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezete szeretettel 
meghívja Önt a Véradók napja alkalmából rendezett Véradóbáljára.

Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
Időpont: 2016. november 26. 18.00 óra
Helye: Református Általános Iskola tornaterme

Jegyek ára: 5000 Ft Támogatójegy: 1000 Ft
A jegyek megválthatók 2016. november 7-től 
az iskolatitkári irodában 8 órától 16 óráig. Telefon: 52/570-597

MŰSOR
 Balázsjárás
 A Kis Aranyalma néptánccsoport fellépése
 Mazsorett csoport fellépése
 Trombita: Trázsi György
 Ének: Trázsi-Gábor Judit és 
 Dráviczki Csaba iskolánk pedagógusai

 Vendégek Erdélyből: a magyarlapádi 
 Pirospántlikás Zenekar – Mulatás népzenére
 Vacsora
 A zenét Toronyai Csaba szolgáltatja.
 Tombola
 Éjfélkor hidegtálak
 Hajnalig tánc, büfészolgáltatás

Meghívó
Jubileumi Keresztyén Bálra

SZABÓ JÓZSEF
volt Hajdúnánás, Tiszavasvári út 5. alatti 

lakos halálának 5. évfordulójára.

Megemlékezés

SZABÓ JÓZSEF

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk aki nincs már.

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom

és a szeretet.”
Fájó szívvel emlékezik: Szerető felesége, 

két � a, menye, négy unokája, három dédunokája 
és többi családtagja.

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
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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.)

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. 

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

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

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

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

Tevékenységeink: 

* SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS
 legújabb amerikai technológiával! 

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

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

MAGYAR LEVENTE
Karosszérialakatos Mester

Kedves Betegeim!
2016. december 1-től a háziorvosi tevékenységemet 

megszüntetem!
Üzemi orvosként viszont továbbra is folytatom a praxist.

Kérem Betegeimet, hogy 
további egészségügyi ellátásuk érdekében 

válasszanak új háziorvost! 

Szeretettel ajánlom 2016. október. 1-től 
a nyolcas körzet orvosát dr. Ivánka Ildikó háziorvost. 
Az ápolónői feladatokat Papp Ágnes Erzsébet látja el.

Több évtizedes megtisztelő bizalmukat köszönöm! 
Minden betegemnek jó egészséget kívánok! 

Dr. Suhajda Éva háziorvos 

WWW.BESZEDESMULT.HU              FACEBOOK.COM/GULAGEMLEKBIZOTTSAG

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hírdetett Elhallgatott tör-
ténelem címmel, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékévéhez kapcsolódón.
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény rend-
hagyó történelemórák megtartására nyújtotta be pályázatát, mely-
nek megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma 434 000 
forinttal támogatta. 2016. őszén a pályázati forrásból megvalósuló 
sorozatokon a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium és 
a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diák-
jai vesznek részt. Az „Akiknek még sír sem jutott” programban 
történelmi előadásokat hallgathatnak a kényszermunka táborokról, 
valamint találkoznak az elhurcoltak leszármazottjaival is.
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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.

A kezdeti remek lendület után úgy tet-
szik, hogy megtorpanni látszik csapatunk. 
Igaz, hogy csak az ötödik helyre estünk 
vissza viszont az üldözőink egyre közelebb 
kerülnek hozzánk négy fordulóval a sze-
zon vége előtt. Nézzük az összecsapások 
értékelését.

Hajdúnánás Flexo 2000–Hosszúpályi 
SE 1–2 (0–0)

100 néző. Vezette: Tóth I. T. (Veréb 
M., Kormány T.)

Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 
Kovács M., Fodor T., Bálint T., Mile M., 
Újvári Zs., Berán B. (Cservák T.), Papp 
R., Félegyházi Z. (Fodor J.), Csizmadia 
Cs. (Juhos L.)

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Újvári Zs.
I� : 6–1
Még mindig nem találtuk „régi” énün-

ket és a vendég gárda kihasználta megin-
gásainkat – fogalmazott Bálint Tivadar a 
mérkőzés után. A helyzetek megvoltak, 
melyek kihasználatlanul maradtak, míg 
ellenfelünk rendkívül jól sáfárkodott le-
hetőségeivel.

Kabai Meteorit SE–Hajdúnánás-Flexo 
2000 FK 0–2 (0–0)

100 néző Vezette: Takács I. (Varga Gy., 
Áncsán Gy.)

Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 
Kovács M., Fodor T. (Újvári Zs.), Bálint 
T. (Kiss L.), Mile M., Fodor J. (Juhos L.), 
Berán B., Papp R. (Kállai M.), Félegyházi 
Z. (Cservák T.), Csizmadia Cs. (Takács Á.) 
Edző: Bálint Tivadar.

Gól: Újvári Zs. (2)
I� : 0–5.
Ez már hasonlított a megbeszélt tak-

tikához. Az eredmény akkor jön, ha te-
szünk érte. Megtalálta csapatunk a helyes 
utat! Két helyzetünkkel élve, végre ismét 
győzelemnek örülhetnek szurkolóink. 

Nem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsekNem jönnek a nehezebb meccsek
Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Debrece-

ni EAC 1–2 (1–1)
100 néző. Vezette: Muszka Z. (László J., 

Török Z.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 

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

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Bálint T.
Kiállítva: Kovács M.
I� : 4–2.
Pedig ismételten jól kezdtük a találko-

zót. Már a 6. percben vezetést szereztünk. 
Csapatunk, ezek után is uralta a játékot 
és több helyzetet is ki tudtunk alakítani. 
Sajnos ezek ismételten kihasználatlanul 
maradtak és szinte adta magát az a lehe-
tőség, hogy egyenlít ellenfelünk. Sajnos, 
pont nélkül maradt csapatunk, a 10. for-
duló rangadóján!

Berettyóújfalui SE–Hajdúnánás GB. 
FK 1–0 (0–0)

100 néző Vezette: Török Z. (Szabó II. P., 
Pál G.)

Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 
Takács Á., Fodor T. (Juhos L.), Bálint T., 
Mile M., Kállai M. (Cservák T.), Papp R., 
Fodor J., Félegyházi Z., Szarka I. (Újvári 
Zs.)

Edző: Bálint Tivadar.
I� : 1–11.
Első negyedórában nyerhetett volna 

a hazai csapat, ha berúgja a helyzeteit. 
Utána kiegyenlített játék volt. A második 
félidőben egy hiba eldöntötte a meccs sor-
sát. Sajnos, ismételten pont nélkül maradt 
csapatunk és ennek egyik következménye 
az lett, hogy üldözőink látótávolságba ke-
rültek.

Kócsi Imre

FÉRFI KÉZILABDA NB II. FÉRFI KÉZILABDA NB II. FÉRFI KÉZILABDA NB II. 
Észak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokság

Berettyó MSE–Kispályás Műfüves 
NKFT 25–27 (11–14)

Berettyóújfalu 150 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (október 9.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI Zs (kapus), BATA 6, BODO-
GÁN 3/1, NAGY 7, Ötvös Á 1, Kiss Z, 
Ötvös T 3. Csere: Mezei (kapus), NYES-
TE, NAGY-MENYHÁRT 3, Kiss D 1, 
SZELECZKI 1, Bózsár, HARSÁNYI 2, 
Balogh. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 9/7, illetve 3/1. Kiállítás: 
10 perc, illetve 18 perc.

Hadas Sándor: Örülök, hogy egy jó 
csapat otthonából mindkét pontot elhoz-
tuk. Nagyon jó kapusteljesítményünk, 

kiváló védekezésünk és ötletes támadó 
játékunk alapozta meg sikerünket.

Kispályás Műfüves NKFT–Füzes-
abonyi SC 43–23 (20–12)

Balmazújváros 104 néző. Vezette: Bor-
bély, Ékes. (október 16.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Resze-
gi Zs (kapus), Bata 8/1, Bodogán 3, Nagy 
5, Ötvös Á 1, Kiss Z 1, Ötvös T 5. Cse-
re: Mezei (kapus), Alföldi 1, Nyeste 1, 
Nagy-Menyhárt 2, Kiss D 3/1, Szeleczki 
4, Harsányi 6, Balogh 1, Kovács 2. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 4/2, illetve 2/2. Kiállítás: 
12 perc, illetve 14 perc.

-kábé- 

Hajdúnánás KSE–Püspökladányi KE 
44–20 (19–9)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Nyéki, 
Szilágyi. (október 22.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), 
Dankó 4, Kelemen 2, FEHÉRVÁRI 8, 
BANCSÓK 6, Hadadi 4/1, Ötvös 5. Cse-
re: TORMA (kapus), Alföldi 3, Bodogán 

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

3, Tupicza, Molnár 4/1, Szabó 3, Harsá-
nyi 1, Nyakas, Szombati 1. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 0/0. Kiállítás: 
4 perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Felszabadult könnyed 
játékkal gyűjtöttük be a két pontot. Saj-
nálom a nagyon sok kapott gólt.

Hajdúnánás KSE–Földes KSE 37–27 
(15–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (október 30.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), 

Molnár, Kelemen 2, FEHÉRVÁRI 8, 
Bancsók 3, Hadadi 9/2, ÖTVÖS 8. Cse-
re: RESZEGI Cs (kapus), Dankó 3, Sza-
bó 2, Tupicza 1, Szombati 1. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 3/2. Kiállítás: 
4 perc, illetve 8 perc.

Madai Tamás: Ennyi, eladott labdával, 
és kihagyott ziccerrel hihetetlen ez a nagy 
különbségű győzelem. Ki kell lépnünk a 
megyei bajnokság szürkeségéből, és ne-
künk kell fényt mutatni a többi csapatnak.

-kábé-


