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A hajdúság és a hazai tájak festője

9. oldal

Karate világbajnokság 
a Fekete-tenger partján

9. oldal

Szalagtűző a Csihában

3. oldal

Az akadálymentes életért: 
20 éves a Fehér Bot Alapítvány

2. oldal

öbb száz nánási család volt érintett 
abban a tragikus november eleji éj-
szakán 1944-ben. Az összeszedettek 

seregéből voltak, akik meg tudtak szökni, 
voltak, akiket elengedtek, de 274-en örök-
re odamaradtak. Sokan már útközben, 
sokan az embertelen körülmények miatt 
vesztek Benderi lágerében, vagy a többi 
moldovai haláltáborban. Itthon még hosz-
szú évekig várták őket, hátha hazatérnek, 
hátha egy este zörgetik az ablakot és haza-
tér a várva várt apa, testvér, férj.

De bizony sok családban örökre üres 
maradt a családfő, vagy nagyfiú helye az 
asztal körül. Időben már több mint 70 
évre vagyunk ezektől az embert próbáló 

November 3-án kegyeleti megemlékezésre került sor – mint ahogy már több éve 
ezen a napon – a református templom előtti erődfalnál az 1944. november 3-ról 
4-re virradó éjszaka városunkból elhurcoltak emléke előtt. 

időktől, és akik visszatértek a földi pokol-
ból azok is elmentek már a mindenélők 
útján. Különös ez az alkalom, hiszen kar-
nyújtásnyira van halottak napja, ilyenkor 
egyébként is kicsit más lelkiállapotba ke-
rülünk, ilyenkor időutazunk, megidézzük 
a szeretteinkkel eltöltött éveket, napokat. 
És így van ez azokkal is, akiket sok évtized 
távlatából szólítunk meg. Sokszor gondo-
lunk arra, vajon lát, hall bennünket az, 
akiért a harang szól? Hogyan élték meg 
utolsó óráikat? Valószínű gondolataik 
hazaszálltak, eszükbe jutott sok-sok szép 
emlék, az itthoni táj, a család, a város, 
hazai ízek, illatok, tanyázások, kalapkötős 
esték hangulata.

Mi, maradottaknak, pedig emlékezünk, 
mécsesekkel a kezünkben, már több mint 
tíz éve a templom tövében, a bástyafalnál, 
neveik kis táblácskája előtt, és tesszük fel a 
kérdés: Miért? Miért éppen ők? 

A második világháborúban Sztálin 
egyre növekvő türelmetlenséggel figyelte 
a szovjet csapatok előrenyomulását. Ma-
linovszkíj a megtorlástól való félelmében 
egyre nagyobb létszámú ellenséget jelen-
tett Moszkvának. Ennek következménye 
volt az, hogy a már meglévő hadifogoly lét-
számot civil lakosokkal egészíttette ki. Ma-
gyarország vesztesége az 1941 és 1945-ös 
évek közötti államhatárok szerint összes-
ségében elérte a 800–950 ezer főt. Jelenle-
gi ismereteink szerint kb. 600 ezer magyar 
katona esett hadifogságba és további 300 
ezer polgári személy került szovjet fogság-
ba, 150–200 ezren sohasem tértek vissza.

1944. november 3-ról 4-re virradó 
éjszaka Hajdúnánásról 760 civil lakost 
hurcoltak el Debrecenbe s az ottani szor-
tírozás után 292 embert ún. „málenkij 
robotra”.

A Himnusz közös eléneklése után  
dr. Csiszár Imre alpolgármester köszön-
tő beszédében többek között ezekről a ma 
már nyilvánvaló szomorú tényekről is be-
szélt. Az orosz levéltárakból előkerült do-
kumentumok is azt igazolják, hogy a civil 
foglyok megnevezése, hogy azok hadifog-
lyok, internáltak vagy csak egyszerűen 
letartóztatottak, az mindig a felsőbb szer-
vek parancsaitól függött. Dr. Kerepeszki 

Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja

A természettudományi képzést és tehetséggondozást elősegítő megállapodást kö-
tött a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara a hajdúnáná-
si Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziummal.

Közösen keresik a jövő tudósait 

Szakmai programokkal, módszertani irány-
mutatással és kutatási lehetőségekkel is 
támogatja ezentúl a Természettudományi 
és Technológiai Kar a hajdúnánási gim-
náziumot. Az egyetem beiskolázási tevé-
kenységét és a tehetséggondozást segítő 
együttműködési megállapodást kedden 
írták alá Hajdúnánáson. Csiszár Imre al-
polgármester felidézte, hogy a város és a 
Debreceni Egyetem tavaly nyáron kötött 
stratégiai megállapodást, mely nyomán 
a gimnázium az egyetem partneriskolája 
lett, ezúttal pedig a természettudományi 
képzés fejlesztésére koncentrálnak a felek.

Pintér Ákos dékán kiemelte, hogy a 
megye településein működő középiskolák 

– így a hajdúnánási intézmény is – meg-
határozó hallgatói bázisai a karnak.
 Fontos, hogy már fiatal korban: az 

általános iskola végén, a középiskola ele-
jén felkeltsük a diákok figyelmét a termé-
szettudomány, a kutatói és mérnöki pálya 
iránt. Ebben nagy feladat hárul a térség 
középiskoláira. Remélem, ez az együtt-
működés is hozzájárul ahhoz, hogy még 
több és még jobban felkészült természet-
tudóst és mérnököt képezzünk a karon – 
fogalmazott Pintér Ákos.

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 
igazgatója szerint mindkét intézmény be-
iskolázási tevékenységére jótékony hatás-
sal lesz a megállapodás.

T

Kerepeszki Róbert 

Az emlékezők

Róbert történész megemlékező beszédé-
ben szintén olyan dokumentumokat tárt 
a megjelentek elé melyek a mai világban 
érthetetlennek felfoghatatlannak tűnnek.

A túlzsúfolt táborban a mostoha higié-
nés körülmények, a gyenge élelmezéssel 
párosulva a fogságra felkészületlen foglyok 
nem megfelelő, hiányos öltözékével, az 
evőedények és – eszközök hiányával, vala-
mint a fűtési hiányosságok miatt a legyen-
gült szervezetű emberek tömegével haltak 
meg. A visszaemlékezők szerint naponta 
100–120 embert földeltek el jeltelen tö-
megsírokban a tábor mellett. Hajdúná-
násra a közel 300 főből mindössze 27 élő 
ember tért vissza.

Az emlékező műsorban Makkai Andrea 
és tanítványai énekeltek illetve Veres Sán-
dorné, Nagy Sándor, és Erdei Ferenc vers 
és próza részleteket olvasott fel. A sok-sok 
családtag s több mint 20 intézmény, szer-
vezet és közösségek koszorúi s emlékező 
virágainak elhelyezése után Nagytiszteletű 
Gacsályi Gábor áldotta meg a Hajdúná-
násról elhurcoltak emlékét.

Kócsi Imre

 Már az általános iskolások pályavá-
lasztásánál fontos tényező lehet, hogy en-
nek a gimnáziumnak élő kapcsolata van 
egy egyetemi karral. A mi diákjaink eseté-
ben pedig már nemcsak a tájékozódásban, 
információszerzésben van jelentősége, ha-
nem tényleges segítséget jelent például a 

tehetséggondozás területén – magyarázta 
Gömöri József. Az együttműködés kereté-
ben november 25-én és december 2-án a 
Természettudományi és Technológiai Kar 
oktatói tartanak látványos bemutató órát 
az iskola kémialaboratóriumában.

= DE Sajtóiroda TPL
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Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a Bocskai Korona címle-
tek 2016. december 31-én lejárnak. Ugyanebben az évben és hónapban kibocsátásra 
kerülnek az új címletek.

Amennyiben a régi címletek visszaváltását vagy az új címletekre történő váltását 
kívánja megtenni, úgy

2017. december 31-ig lesz lehetősége rá, az alábbi forgalmazói pontokon.
Bocskai Korona címletek visszaváltása és átváltása: 
• Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. (Pénztár)

Bocskai Korona címletek kiváltása és átváltása:
• Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (Pénztár)
• Hajdúnánási Tourinform Iroda 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

Az idén első alkalommal 
került megszervezésre Nap-
raforgó csoportunkban a 
Márton nap. A gyerekek-
kel október közepétől fo-
lyamatosan beszélgettünk 
a Márton-legendákról. 
Megismerhették a „napra-
forgócskák” Szent Márton 
püspök személyét övező 
mesés történetét a ludak-
kal: amikor el akart bújni 
püspökké választása elől, 
s hogyan buktatták le Mártont a gágogó 
szárnyasok. Ezt a leírt rövid történetet a 
gyerekek szívesen eljátszották, a szabad já-
tékukba beépítve. A hagyományőrzés el-
engedhetetlen részeként megismertettük 
a napraforgócskákat a népszokásokkal és 
az év ezen időszakára vonatkozó hiedel-
mekkel, jóslatokkal. Megbeszéltük a Már-
ton naphoz kapcsolódó népi mondások 
jelentését is többek között. „Ha Márton 
napján a lúd jégen jár, karácsonykor sár-
ban poroszkál”, „aki Márton napon libát 
nem eszik, egész éven át éhezik”. A gyere-
keink megkuncogták ezeket a története-
ket, bölcsességeket, hiszen megmozgatták 
képzelő erejüket az értelmezés közben s 
egyben látták maguk előtt az eseménye-
ket. Azt is megtudhatták a gyerekek egy 
nagymamától, hogy ezen a napon zárul-
tak le régen a mezőgazdasági munkák, 
ekkor került megkóstolásra az új bor és 
vágták le a libákat. Erre a jeles napra fon-
tos eleme volt a felkészülésünknek a vers-
tanulás, az ünnephez kapcsolódó dalos 
játékok, népi játékok gyakorlása. Mind 
ezen megtanult mondókákból, dalokból, 
népi játékokból műsorra való színes csok-
rot kötöttünk meglepetésként a szülők 
számára. A napraforgócskák Márton nap-

Immár egy éve teljesít szolgálatot váro-
sunkban a Református Egyházközségnél 
Porcs Mária, akit augusztus 1-én exmisz-
szusból segédlelkésszé, majd pedig – a 
szeptember 14-i képesítő vizsga elvégzése 
után, október 9-én – lelkipásztorrá szen-
teltek. Ebből az alkalomból köszöntötte 
őt – a következő istentisztelet után – Ga-
csályi Gábor vezető lelkipásztor a gyüle-
kezet előtt.

Porcs Mária Felsőnyárádon egy Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei kis községben 

Az akadálymentes életért: 
20 éves a Fehér Bot Alapítvány

Márton napi ludaskodás 
a Gyermekkert Óvoda Napraforgó 
csoportjában

A jubileumi ünnepség része volt az ok-
tóber 13-án, Hajdúdorogon a Mészáros 
Károly Városi Könyvtárban megrendezett 
közéleti-irodalmi délután. A Fehér Bot 
Alapítvány és a Rózsa Dezső által évek 
óta futó, a Szavamat adom c. beszélgetős 
műsor vendégei ezúttal a három hajdú-
város, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény 
és Hajdúnánás polgár-
mesterei voltak. Mint 
a beszélgetésekből is ki-
derült az Alapítvány és 
a három város kapcso-
lata kezdetektől fogva 
igen kiváló. A kellemes 
és sok-sok megszívle-
lendő gondolattal teli 
délután záró részeként 
a három polgármester 
az Alapítványt segítő, 
támogató munkájuk el-
ismeréseképpen a Fehér 
Bot Alapítvány kitünte-
tő oklevelét és emlékplakettjét vehették át 
dr. Szabóné Bokis Edinától az Alapítvány 
elnökétől.

Két nap múltán, október 15-én, a Fehér 
Bot Nemzetközi Napján ismét a Mészáros 
Károly Városi könyvtárban folytatódott 
a jubileumi rendezvénysorozat, ezúttal 
Romanek Inka, Burai István és László 
Ákos festő és grafikus művészek Tapint-
ható képek kiállításával, amelyet Csige Ta-
más polgármester nyitott meg. A három 
művész egyedülálló képei a látássérültek 
számára is lehetővé teszik a művészi alko-
tások befogadását. Ez a kiállítás is példa 
volt arra, hogy látó és sérült emberek ho-
gyan tudnak együtt működni, hogy szív 
és akarat jobbá, szebbé teheti fogyatékkal 
élő embertársaink életét. 

Az idén 20. születésnapját ünneplő Fehér Bot Alapítvány egész hetes rendezvény-
sorozattal emlékezett arra, hogy 1996-ban Hajdúdorogon megalakult a látássérül-
teket segítő szervezet néhai dr. Szabó Miklós vezetésével. 

Bocskai Korona tájékoztató 

A központi ünnepség a kiállítás meg-
nyitását követően a Móra Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény dísztermében folytatódott. 
Dr. Szabóné Bokis Edina a Fehér Bot 
Alapítvány elnöke köszöntőjében szólt az 
alapítvány létrejöttéről, szerteágazó tevé-
kenységéről, és kiemelte, munkájukkal 

szeretnék felhívni a figyelmet a látássérül-
tek mindennapi nehézségeire, gondjaira. 

A 20 éves jubileum alkalmából 20 
munkatárs vehetett át elismerő oklevelet, 
illetve a jubileumi alkalomra létrehozott 
dr. Szabó Miklós Emlékplakettet két 
munkatárs vehette át; Gálné Sallai Irén 
az alapítvány pénzügyi vezetője, és Fekete 
Antalné személyi segítő. Dr. Szabó Mik-
lós Posztumusz Emlékplakettet vehetett 
át az alapító-elnök özvegye dr. Szabóné 
Fodor Julianna, aki évtizedeken át fárad-
hatatlanul segítette férjét munkájában.  
A rendezvényen közreműködött Szatmári 
Tony, megzenésített versek, Szkiba Ist-
ván és Szkiba Istvánné, és a hajdúnánási 
Aranyszalma Ifjúsági Néptáncegyüttes és a 
Cinegelábúak Néptánccsoportja. (F. Zs.)

Gálné Sallai Irén átveszi a kitüntetést dr. Szabóné Bokis Edinától

ra otthon is készülhettek 
a szüleikkel együtt. Meg-
hirdettünk liba-báb szép-
ségversenyt és libás mese 
kitaláló versenyt. Mindez-
zel színesíthették a közös 
játszódélutánunk élmény 
pillanatait. 

Hosszú előkészületek 
előzték meg ezt a sikeres 
napot. Csoportunkban 
igazi fonó hangulatot si-
került varázsolni. Minden 

gyerek-szülő megtalálhatta kedves kéz-
műves tevékenységét. Kreatív műhelyeket 
alakítottunk ki: ahol a gyerekek kukoricát 
hántolhattak, liba zokni bábok tömő-
anyagához, libagége nyakláncot fűzhet-
tek, lúdtollal festhettek, liba képeket, bá-
bokat-lámpásokat készíthettek különböző 
technikákkal. A fonó hangulathoz a közös 
népdaléneklés, és a vendéglátó liba zsíros 
kenyér libatepertő falatkák illetve a forró 
teafogyasztása is hozzátartozott. 

A gyerekek kreatív, ügyes kezű anyu-
kák, apukák segítség nyújtása mellett ké-
szítették el többek között a lámpásaikat is 
Márton napunk közösség formáló erejét 
sötétedés utáni meggyújtott lámpások 
fokozták. Lámpafénynél kimentünk az 
udvarra, ahol Meseországból Ludas Matyi 
bábot kellett megtalálni a gyerekeknek a 
lámpások fényénél. Úgy gondolom mara-
dandó élményként élte meg kicsi-nagy ezt 
a közösségformáló hagyományőrző prog-
ramunkat. Márton nap fényének melege 
a gyerekek csillogó szeme a szülők hálás 
jelei arra a meglátásra ösztönöz bennün-
ket, hogy érdemes „nyitni kapuinkat”.

Máróné Zubor Gizella 
óvodapedagógus

született. Édesapja hegesztő, édesanyja 
pedig vegyész volt, így nagy derültséget 
okozott amikor – a családi legendárium 
szerint – 3 éves korában egy istentisztelet 
után kijelentette, hogy ő bizony lelkipász-
tor szeretne lenni. Erre persze az általános 
iskola kezdeti éveiben nem emlékezett, 
mégis az ezt követő évek során, egyre 
többször érezte úgy, hogy ez a neki ren-
delt út. A Sárospataki Református Gim-
náziumba tanulmányait már azzal az elha-
tározással kezdte meg, hogy amennyiben 
megmarad az Elhívás érzése, akkor a gim-
názium után a teológiára fog jelentkezni. 

A gimnáziumi tanulmányok végére 
elhatározása már szilárd meggyőződéssé 
érett, és – ahogy mondta – más lehetőség 
fel sem merült. Nem tudott elképzelni 
más utat magának. Ennek szellemében 
folytatta tanulmányait a Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetemen, 

teológia-lelkész szakon, jelenleg pedig a 
másoddiplomáján dolgozik hittanár-ne-
velőtanár mesterszakon.

Hajdúnánás rendezettségét, békessé-
gét és csendjét hamar megszerette és bár 
a Zempléni-hegységben töltött fiatalkora 
után kezdetben furcsának találta alföldi 
„lapos” városunkat, mára otthonának 
érzi. Városunkba érkezése után kezdetben 
kántorizációs feladatokat, majd hitokta-
tást végzett, jelenleg pedig a lelkipásztori 
szolgálatok mellett a városi hitoktatást 

végzi és szervezi. Tervei között szerepel az 
egyházközségi énekkar újraindítása. Ma-
radandó emlék az a nap amikor először 
lépett a szószékre. „Nagyon izgultam, de 
ahogy elkezdtem, megnyugodtam. Onnan-
tól kezdve már csak az számított, hogy amit 
Isten üzen általam, azt át tudjam adni a 
gyülekezetnek.” Az izgalom érzése mai na-
pig megmaradt, de ahogy Gacsályi Gábor 
lelkipásztor mondta neki „Ha egy nap el-
múlik az izgalom, akkor már baj van.”

Szabó Endre

Porcs Mária városunk református 
lelkipásztora
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel és szeretettel 
meghívja Önt, kedves családját és baráti társaságát az 

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

Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

2016. november 11-én tartotta a BSZC 
Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája szalagtűző ünnepségét a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban. 
Idén 4 osztály tanulói viselhetik büszkén 
a tanulmányaik befejezésére emlékeztető 
kis szalagot, melyet a 12. D-nek Horvá-
th Tamara, a 12. E-nek Skaliczki Imre, a 
11. I-nek Csuka László, a 11. J-nek pedig 
Kathi István osztályfőnökök tűztek fel.  
A 12. D és 12. E szakközépiskolai osztá-
lyok, akik vendéglátás-idegenforgalom, 
szociális, közlekedésgépész, valamint gé-
pész ágazati képzésben az első végzőseink 
lesznek. A két 11. osztály pedig szociális 
gondozó és ápoló, asztalos, szerkezetlaka-
tos és hegesztő képesítést fog szerezni a 
vizsgák teljesítése után. 

Mindannyian kitartóan és lelkesen ké-
szültek a szalagtűzőre. Több hónapon át 

tartottak a táncpróbák, de nagy gondot 
fordítottak az öltözékükre is. Értük és 
róluk szólt ez az este, amelynek műsor-
felelősei a tantestület részéről Veláczki 
Anikó és Tarné Kovács Andrea voltak. 
A program első részében a legfontosabb 
természetesen a maturandusz szalagok fel-
tűzése volt. Pappné Fülöp Ildikó Igazgató 
Asszony a tőle megszokott közvetlenség-
gel szólt külön a diákokhoz, szüleikhez, 
illetve a meghívott vendégekhez. Topa 
Beatrix 12. D osztályos tanuló Antoine de 
Saint-Exupéry Ima című versét szavalta 
el, amely igazán megható és megszívlelen-
dő gondolatokat fogalmaz meg. A végzős 
diákok nevében a 12. E osztályos Gulyás 
Róbert mondott köszönetet, nagy gondot 
fordítva a szülők és tanárok munkájának 
elismerésére. 

Ezek után az immár 14 éve hagyo-

A bál fővédnöke: Tasó László a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára
A bál védnöke: Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
Házigazda: Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere

Program:
17.30 Vendégek fogadása
18.00	 Védnöki	köszöntők
18.20	 Dívák	éjszakája	–	Fésűs	Nelly	és	Ladinek	Judit	műsora
19.00	 Menüválasztásos	vacsora	zeneszó	mellett
23.00	 Jótékonysági	képárverés	a	Hajdúnánási	
	 Nemzetközi	Képzőművészeti	
	 Alkotótábor	alkotásaiból.
24.00	 Svédasztalos	éjféli	menü
01.00	 Tombolasorsolás
01.30	 Tánc	hajnalig

A	bál	ideje	alatt	az	előcsarnokban	italpult	működik.	

A	jó	hangulatról	a	Coctail	Band,	
valamint	Tordai	Zoltán	és	zenekara	gondoskodik.
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.

Szalagtűző a Csihában

A pénz csak egy eszköz! 
Ami mögötte van, az számít igazán!

„Több milliárd forintnyi fejlesztéseket valósított meg a város az oktatás, a kul-
túra, a sport, a turizmus, a biztonság vagy akár a gazdaság élénkítés területén.”

„Hajdúnánás a saját lábán is meg 
tud állni azzal, hogy saját, helyi erő-
forrásait használja.”

„A korszerűsítésekkel mindig teszünk 
egy lépést ahhoz, hogy Hajdúnánás a 
térség központi településévé váljon.”

„A közösség mögött álló időszakban 
a pályázati pénzek felhasználása ko-
moly változást hozott a településünk 
életében.”

„Átgondolt, logikus beruházásokkal 
a következő generációnak is építjük 
városunkat.”

(Kép és szöveg: „Kabinet”)

mányként őrzött Csiha-díjak átadása 
következett, amellyel az arra méltó dol-
gozók és diákok eredményeit ismeri el az 
intézmény. A pedagógusok közül Berkes 
Ildikó és Skaliczki Imre részesült a díjban, 

a diákok közül pedig az idén érettségizett 
Simon Kristóf vehette át az elismerést. 
Őket köszöntötte Csiszár Nikolett gitár-
játéka. A második részben a végzős diákok 
osztálytáncokkal szórakoztatták a közön-
séget, amelyben például szerepelt filmze-
nére koreografált „Börtönláz”, látványos 
fénytechnikával tarkított hip-hop tánc, de 
fergeteges sikert aratott a 12. D-s lányok 
mulatós egyvelege is. Kovács Dániel 12. 
D osztályos tanuló és táncostársai kerin-
gővel emelték az est színvonalát, míg La-

katos Ádám a 12. E osztályból nagyecsedi 
verbunkot mutatott be egyedül. Minden 
osztály készült közös énekkel, amelyet 
az elmúlt évek emlékeiből összeállított 
fényképekkel tettek színesebbé. Az este a 

továbbiakban az iskolában folytatódott a 
szalagavató bállal, ahol diákok, meghívott 
vendégeik és a tanárok egyaránt jól mu-
lattak hajnalig. 

Köszönet és elismerés illeti a végzősö-
ket, akik minden tőlük telhetőt megtettek 
a szalagtűző érdekében, szüleiket, akik a 
megfelelő hátteret biztosították ehhez, 
illetve az iskola tantestületét, amely min-
den évben példátlan összefogást tanúsít az 
ünnepség lebonyolításában. 

Tarné Kovács Andrea
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Zörgő sárgult leveleket kergetett már a 
morcos novemberi szél, amikor leültünk 
egy kicsit hosszabb beszélgetésre Mónus 
Józseffel, a Farkassal, sokszoros harci cél- 
és távlövő íjász világrekorderrel, hogy év 
vége közeledtével szerbe-számba vegyük, 
hogyan is telt el a 2016-os esztendő. Mint 
tudjuk, ebben az évben változás állt be éle-
tében. Már nemcsak a távoli országokat jár-
ta, kihívásokat keresve idegen népek harco-
sai között; egész évben szinte folyamatosan 
úton volt, ismeretlen ismerősök, barátok 
meghívásának tett eleget, amikor bemuta-
tókat, előadásokat tartott országszerte, és a 
Kárpát-haza számtalan városában.
 Józsi, kezdjük az elején; nem teljesen 

úgy indult ez az év, ahogy szeretted volna, 
hiszen a 2015-ös esztendő érzékeny vesztesé-
get hozott számodra. Gondolok a nyílvesszők 
eltűnésére. Hogyan sikerült ezt valamilyen 
szinten pótolnod?
 Gyakorlatilag sehogyan sem. A ver-

senyek, amiken részt vettem nagyon kí-
vánták a jó nyílvesszőket, de nem tudtam 
csak összesen 2 db nyílvesszőt – nevezzük 
verhetetlennek – készíteni ebben az évben. 
Így a meglévőeket versenyeztettem, de sem 
tartalékot, sem újakat nem volt kellő időm 
készíteni. Nyilván a világ legjobb nyilaihoz 
a világ legjobb íjait is el kellett készítenem. 
Azt nyugodtan merem állítani, nem tud-
nak az íjkészítők hasonlóan eredményes 
íjat készíteni. Miért? Azt nem árulom el, 
de az alapvető lényege, hogy egy új elven 
működő íjat akartam, aminek a világrekor-
der íjak lettek az eredményei.
 Sokszor meséltél már róla, hogy életfor-

máddá vált ez a folyamatos megmérettetése-
ken, versenyeken való részvétel. Ez egy belső 
ösztönzés valamire?
 Én fel akarom hívni a világ figyelmét a 

magyar nép történelmi múltjára, élni akará-
sunkra, hitünk erejére! Én a győztes jogán, 
a győzelmem jogcímével akarom ezt elmon-
dani a világnak. Nyilván ehhez már minden 
erőmre szükség van, hogy legyőzzek bárkit 
a világon, de nyugodtan kijelentem, nem 
ismerek olyan harcost, akit ne tudnék le-
győzni, vagy akinek megengedném, hogy 
legyőzzön engem, a múlt becsületéért.
 Ebben az évben elindítottál egy soro-

zatot, mondjuk így, a Farkas „várháborúi”. 
Ezekkel mi a célod? 

Csendes beszélgetés 
a legyőzhetetlennel

 A saját erőmet akarom, a legmélyebb 
erőtartalékomat akarom felhasználni a si-
keres lövés érdekében. Nem hiszem, hogy 
sokan vannak, akik el tudják képzelni 
egyáltalán, milyen feladat 100 kamera 
előtt odaállni harci nyílvesszőkkel egy vár 
bástyájára, és a nézők szeme láttára, próba-
lövések nélkül sikeresen eltalálni a több 
100 méterre lévő elképesztően pici cél-
pontot pár lövésből. Hónapokon keresztül 
készülök, de az időjárás minden esetben új 
forgatókönyvet ír, de én soha sem magya-
rázkodom, csak egyszerűen eltalálom a célt.
 Idén is hihetetlen eredményeket értél el. 

Vegyük sorba; hol kezdtél, és mi volt az utol-
só állomás, ami egyébként egészen hihetetlen 
volt, bár sokszor használjuk ezt a jelzőt veled 
kapcsolatban. Egyetlen nyílvessződ maradt, 
és mégis sikerült, negyedszerre is az Eurázsia 
Bajnoka címet elhoznod.
 Lengyelországban kezdődött az első 

versenyem. Nehéz feladatnak ígérkezett, 
mert a legnépesebb kategóriában, az 50# 
íjak versenyében indultam. Az első napon 
ismét összeakadtam a lengyel bajnokkal. 
Nagyon nagy lövő az biztos, de végül is 
sikerült legyőznöm őt is és minden más 
indulót. Ezután szeptemberben elmentünk 
az Amerikai Egyesült Államokban, Utah 
államban rendezett világrekordlövő verseny 
helyszínére. Világrekordokkal jöttünk haza! 
Végezetül elmentem egy Eurázsia Bajnok-
ságra Törökországba ahol az 50# íjak ver-
senyében lőttem túl a 2. helyezettet több 
mint 50 méterrel. Ezzel megszereztem a 
4. Eurázsia Bajnoka címet, amire nagyon 
vágytam! Azt hiszem Törökországban 
nyerni mindenképpen elégtétel a magam 
módján a múlt sérelmeiért, a zászlónk be-
csületéért. Azt gondolom a magyar zászló 
és Hajdúnánás zászló ismét a győztes jogán 
hirdette harcosságunkat, győzni akarásunk.
 Kanyarodjunk kicsit vissza a szezonra. 

Amerikában ismét óriási sikereket „zsebelt” 
be, hogy így mondjam a Mónus család.
 A Sós sivatag a „világrekorderek hazá-

ja”. Ez egy olyan hely, ahol 100 évente esik 
eső és 50°C fok van. Mondanom sem kell 
esőben érkeztünk a verseny helyszínére és 
25°C volt a sivatagban. A versenyen azután 
az időjárási körülmények kedvezőtlen ha-
tását meg is éreztük. Nem akart repülni a 
nyílvessző, nagy szél uralkodott, és az most 
hátrányt jelentett nekünk. A nyílvesszők 
zömét nem ilyen időjárási körülményekre 
készítettem. A világ leghitelesebb távlövő 
versenye ez, az USA Archery és a World 
Archery rendezi. 1940 óta jegyzik ezt a 
versenysorozatot, és világrekordot az tud 
csak lőni, aki azóta a legnagyobbat lövi itt. 
Nagy siker lett a vége, hiszen 7 világrekor-
dot értünk el.

A feleségem Mónusné Ruszin Anna 70# 
Modern asiatic kategóriában lőtt egy világ-
rekordot. Nagyon boldog volt, hiszen ez 
a lövés ún. „Harry Drake” érmet jelentett 
számára is. Ani tanárnő, nagyon kevés ide-
je volt év közben felkészülni. Az íját későn 
készítettem el, olyannyira, hogy végül az 
enyémmel kellett lőnie. Emlékszem, mi-

kor kint voltunk az első nap 450 métert 
lőtt edzésen, de szinte azonnal megsérült a 
csuklója. Végül mégis világrekorddal zárt. 
Nagyon akart, mert meg akart felelni az is-
kolájának is. A tanítványaim minden idők 
legnagyobb lövéseivel óriási sikert értek el. 

A fiam, Mónus Laci egy kategóriában, 
a 35# conventional target bow stílusban 
a felnőtt férfiak mezőnyében lőtt felfog-
hatatlanul nagyot, 455 métert, több mint 
60 méterrel lőtte túl régi világrekordot! 
Ezzel Laci egy „Harry Drake”aranyérmet 
lőtt. Prokaj Kiara, az egri 18 éves lány, 

ténylegesen tündökölt. Az 50# Field bow 
stílusban 429 métert míg a World Archery 
által is jegyzett 35# conventional target 
bow kategóriában óriási fölénnyel lőtte túl 
a régi világrekordot. 397 métert lőtt! Két 
„Harry Drake”aranyérem a jutalma érte. 
Ezek a lövések, Ani és a tanítványok sikerei 
több boldogságot jelentettek nekem, mint 
a sajátjaim. Azt tartom ezeket a lövéseket 
lehet 30 évig sem lesz ember, aki túl tudja 
lőni azt hiszem.

Végezetül én is lőttem három világre-
kordot. 50# Field bow kategóriában 497 
méter volt a legnevezetesebb világrekor-
dom, de lőttem a Modern asiatic 35# és 
a korlátlan, Unlimited simple composit 
kategóriában is egy-egy világrekordot még.
 Továbbra is egyengeted tanítványaid út-

ját, vagy azt mondod, elindítottad őket egy 
úton, innen harcolják meg ők is a maguk 
harcát, mint ahogy Te.
 A tanítványaimról van szó, úgy fogal-

maznék: most és mindörökké. Azért emel-
tem fel őket erre a szintre, mert meggyő-
ződtem kivételes tehetségükről, embersé-
gükről, magyarságtudatukról. Ezek együt-
tesét birtokló ember állhat csak mellettem 
a harcban. De a harc egy életen keresztül 
tart! Egy örökkévalóságig.
 Az idei év egy Guinness-rekord sikert is 

hozott. 

 Fűzérre mentem egy 
„bástyalövésre”. Mit is 
jelent ez? 315 méterre a 
120 méter magasan álló 
bástyától beleszúrtam a 
földbe egy vízszintesen 
leterített 40 cm lőlap 
közepét, ami a közepét 
jelentette az 1 m sugarú 
célfelületnek. A nyílvesz-
sző mintegy 350 métert 
repült, míg a célfelület 
középpontjától 68 cm-re 
találtam el a célfelületet. 

Magyarországon kézi, egyszerű íjjal hitele-
sített Magyar Rekord lett belőle, illetve a 
Guinness-hez is beterjesztettük. 
 Ez az év a sok szakmai siker mellett is-

mét két magas társadalmi-közéleti megbecsü-
lés kifejezését is jelentette: a Magyar Arany 
Érdemkereszt és a Magyarok Világszövetsége 
által adományozott Magyar Nemzetért Ér-
demérem ezüst fokozata. Mit jelentenek ne-
ked ezek az elismerések?
 Örömet jelentenek nyílván, hiszen 

azok az emberek, akik érdemesnek talál-
tak ezen kitüntetésekre, azok személye, 

ismeretségi és baráti köre 
emeli a kitüntetés nagysá-
gát számomra. Azt gon-
dolom nincs olyan falu 
ahol legalább egy ember 
nem hallotta valamelyik 
nevezetes lövésemet vagy 
győzelmemet! 
 Ezek a hivatalos elis-

merések. De mit jelent Ne-
ked az emberek elismerése? 
És hogyan érzed, itthon, 
Nánáson mennyire érté-
kelik azt a teljesítményt, 
amit leteszel a város, a kö-
zösség asztalára?

 Azt tudom, hogy nagyon nehéz célo-
kat tűzök ki magam elé. Azt is tudom, csak 
az érdek nélküli emberek barátsága számít. 
Azt is tudom, ha van 10 000 íjász abból 
9800 irigy rám. Azért mert ők magukért 
versenyeznek, én pedig a zászlónkért har-
colok. Azt is tudom minden 100 irigy 
mellett 100 000 érdek nélküli barátom 
lett. Hajdúnánás? Boldogság-öröm-bará-
tok, ez jut eszembe röviden róla. Született 
valaha ember, aki többször emelte fel a Ná-
nás zászlót olyan örömmel, boldogsággal, 
dicsőséggel a győztes jogán, ahogyan én 
tettem? Ezt hálálta meg a városom teljes 
mértékben, azt hiszem.
 Szokták mondani, mindent a csúcson 

kell abbahagyni. Hogyan érzed, a csúcson 
jársz, vagy van még erő, kurázsi, technika, 
titok, muníció? 
 Még meglövöm a 907 métert! Addig 

nem akarok meghalni!
 Lassan beköszöntenek a téli napok. Mi-

vel töltöd ezeket?
 Készülök tovább az újabb harcokra. 

Annyit mondhatok: fogtok még hallani 
rólam, mert amíg élek azt a zászlót meg-
mutatom a világnak a múlt sérelmeinek 
kapcsán, a győztes jogán!

Barátsággal a Farkas!

Lejegyezte: Rigó Tamásné

USA 2016 – a világrekorderek: Mónusné Ruszin Anna, Mónus 
József, Mónus László, Prokaj Kiara, Kovácsné Soós Edit

A tanítványok: Mónus László, Prokaj Kiara
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COPD Világnap – november 17.
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást 
az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft. végzi településünkön. A szolgálat a 
lakosságot az alábbiakról tájékoztatja: Az 
orvosi ügyelet irányítása, a telefonhívások 
fogadása a következők szerint történik:

2016. december 1-től a sürgősségi 
betegellátás hatékonyságának fokozása, a 
párhuzamos hívások számának csökken-
tése, valamint az azonnali elérhetőség biz-
tonságának javítása érdekében az ügyelet 
irányítására Diszpécserszolgálatot mű-
ködtet.

A Diszpécserszolgálat működésének 
előnyei:
 A kórkép súlyossági fokozata szerint 

biztosítja az ellátást (az esettől függő-
en küld ügyeletet vagy akár azonnal 
mentőt ill. biztosít szakszerű tanács-
adást).

 Közvetlen kapcsolatot biztosít a szol-
gáltatón belüli és szolgáltatók kö-
zötti hatékony együttműködéshez. 
(OMSZ, Rendőrség, Katasztrófavé-
delem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető sürgősségi 
hívószámon a lakosság segítséget hívhat. 
Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és 
a diszpécserszolgálat egy időben elérhető. 
Így a beteg egy belépési ponton keresztül 
kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértel-
mű beteg utakon át jut ellátáshoz.

2016. DECEMBER 1-TŐL az alapel-
látási ügyelet a következő számokon hív-
ható: ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:

06-70/3703-104, (06-703-703-104)
Mentőszolgálat / mentési hívószám: 104
Bejelentéskor a diszpécserszolgálat egy-

séges kérdezési és szakmai elvek figyelem-
bevételével dönt a riasztandó sürgősségi 

A betegség kialakulásában azonban jelen-
tős kockázati tényező a munkahelyi kör-
nyezet, különösen a mezőgazdasági, ipari 
tevékenység. A betegség gyakran alul di-
agnosztizált, melynek oka az, hogy a bete-
gek akár egy évtizedig is panaszmentesek, 
tehát nem fordulnak orvoshoz. 

A gyakran emlegetett egészségveszteség 
kialakulásának kettő tényezője van: az 
egyén viselkedése, és az életet befolyásoló 
környezet. 

Rendkívül fontos tehát annak a felis-
merése, és önmagunkban történő tudato-
sítása, hogy nem elegendő a hosszú életre 
való törekvés, hanem legalább ennyire 
fontos az egészségesen eltöltött éveknek a 
jelentősége. 

A betegség jellemzően a 40. életévü-
ket betöltötteken jelentkezik. Kezdetben 
csak fizikai terhelésnél jelentkező légzési 
nehézség, a gyakori köhögés, a reggeli kö-
petürítés, és alkalmanként a beteg által is 
észlelt sípoló légzés az első tünetek. A fo-
lyamat előrehaladtával a tüdőszövet egyre 
jobban károsodik, kialakul a tüdőtágulat. 
Fontos, hogy a tünetek lassan alakulnak 
ki, majd egyre jobban romlik a beteg álla-
pota. Tehát akkor, amikor a beteg hasonló 
panaszok miatt keresi fel orvosát, akkor 
bizonyos, hogy már több éve meg lévő, 
eddig még panaszokat akutan nem okozó 
betegségre derül fény. 

Tisztelt Lakosság!
egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat (or-
vos, mentőtiszt), kiemelt mentőegység, 
esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányí-
tó a rendelkezésre álló információk alapján 
a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és 
a legfelkészültebb egységet küldi a beteg 
segítségére. Amennyiben a bejelentéskor 
egészségügyi tanácsadásra van szüksége 
az irányítás ebben is a segélyhívó rendel-
kezésére áll. A bejelentőnek, amennyiben 
panaszai megengedik, az irányítás felajánl-
ja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az 
ügyeleti körzethatárokon belül működő 
ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyer-
mekek számára) igénybe vehető.

A sürgősségi ellátás láncszemei/teendői:
1. Beteg: fel kell ismernie az életveszélyes 

állapotot – döntését meghozva értesítenie 
kell az egységes számon elérhető sürgősségi 
rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat 
kell adnia – elsősegélyt kell nyújtania illet-
ve az orvos megérkezéséig a mentésirányító 
tanácsai alapján kell eljárnia.

2. Diszpécser: a beteg vagy a hozzátar-
tozó bejelentését a sürgősségi telefonszá-
mon fogadja – tanácsot adhat a kiérkezésig 
elvégzendő beavatkozásokról – helyszínre 
irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt 
leghamarabb elérő sürgősségi egységet.

3. Sürgősségi egységek:
 Központi ügyeleti ambulancia
 Orvosi ügyeleti kocsi – szakorvos 

ill. mentőtiszt/szükséges életmentő 
eszközökkel. 

 Kiemelt mentőegység – mentőszak-
ápoló. 

 Esetkocsi – mentőorvossal/mentő-
tiszttel. 

 Rohamkocsi – sürgősségi szakorvos-
sal (oxyologus).

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 2016. november 25. (péntek) 17.00
 2016. december 2. (péntek) 17.00
 Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

A kézműves foglalkozásokra minden 
héten SZERDÁIG várjuk a jelentke-
zéseket! Jelentkezés és bővebb informá-
ció: 06-52/381-620; 06-20/919-0838.

 NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. december 5. (hétfő) 14.00
 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB
 2016. november 28. (hétfő) 14.00
 FILMKLUB
 2016. december 5. (hétfő) 17.00 – 

Frankenweenie
 2016. december 19. (hétfő) 17.00 – 

Karácsonyi lidércnyomás
 Várunk szeretettel minden filmkedvelőt, 

hogy kötetlen baráti társaságban meg-
vitassák a film nyújtotta élményeket.  
A részvétel ingyenes.

 BABABÖRZE – HASZNÁLT BABA- 
ÉS GYEREKHOLMIK VÁSÁRA

 2016. december 10-én (szombaton) 
8–12 óráig az Ifiházban.

 Várunk mindenkit szeretettel, aki ol-
csó, de jó állapotban lévő kismama-, 

A mai ismeretek szerint a betegség visz-
szafordíthatatlan, ugyanakkor az időben 
történő felismeréskor és megfelelő keze-
léssel a romlás mértéke jelentősen lassít-
hatók, a beteg életminősége javítható, sok 
esetben meg is szüntethetők. A dohányzás 
fenntartása azonban kizárja ennek lehető-
ségét!

Tehát erre a betegségre különösen érvé-
nyes az egészségveszteség kialakulásának 
oka, az „egyén viselkedése.”

Amennyiben három, vagy több kérdés-
re igennel válaszolt, keresse fel családorvo-
sát, mert felmerülhet a COPD gyanúja. 
Szükséges lehet a légzésfunkciós vizsgálat 
elvégzése, mert a COPD korai felismerése 
és kezelése segít a további tüdőkárosodás 
megelőzésében. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság kezdeményezésére a Máró József 
Emlékalapítvány szervezésében novem-
ber 28-án, 9 óra 00-tól 14 óra 00-ig a 
mentőállomás épületében a mentődol-
gozók szűrést végeznek. A szűrővizs-
gálatra a dohányzó, 40 éven felülieket 
várjuk, akik panaszmentesek, betegsé-
gekről nem tudnak. A szűrővizsgálat 
egyszerű, néhány percet vesz igénybe. 
A „kiszűrt” betegeinket dokumentum-
mal látjuk el, melyben rögzítjük a lég-
zési értékeiket.

Egészségügyi és Szociális Bizottság

A COPD krónikus obstruktív (obstrukció=szűkület) légúti betegséget jelent, 
amelyben ma kb. 500 000 ember szenved, és 90%-uk dohányzik. (A COPD tehát 
nem azonos a tüdőasztmával.)

Köhög-e gyakran, a napok többségében? igen nem

Van-e köpet vagy váladék ürítése a napok többségében? igen nem

Az Önnel egy korosztályba tartozókhoz hasonlítva könnyebben 
kifullad-e, mint mások? (pl. egy társaságban vannak, és feltű-
nik, hogy társa jobban bírja a táncot, könnyebben felmegy az 
emeletre, stb…)

igen nem

Ön 40 évnél idősebb? igen nem

Jelenleg dohányzik-e vagy dohányzott korábban? igen nem

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója baba- és gyerekruhákat, babakocsit, 

babakelengyét, játékokat, könyveket, 
kiegészítőket, és sok más kinőtt, vagy 
megunt „kincset” keres és/vagy kínál. 
A belépés és az árusítás ingyenes, de a 
korlátozott férőhely miatt az árusítás-
hoz asztalt kell foglalni. 

 Asztalfoglalás november 28-tól hét-
köznapokon 9–20 óráig személye-
sen, vagy a 06-52/381-620-as és a 
06-20/919-0838-as telefonszámon 
lehetséges. A börzét kizárólag magán-
személyek számára rendezzük, ezért ke-
reskedők jelentkezését nem fogadjuk!

 CSALÁDI ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
 Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt 2016. november 27-én 
(vasárnap) 10 és 14 óra között az Ifi-
házba, hogy családias légkörben, együtt 
készüljünk a közelgő ünnepi időszak-
ra. A látogatók készíthetnek adventi 
koszorút, asztali díszeket, valamint 
sor kerül az Okkal-Más-Okkal Ifjúsá-
gi Egyesület karácsonyfájának közös 
díszítésére is. A részvétel ingyenes, de 
koszorúalapot, és gyertyákat hozni kell.

 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN!
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 kö-

zött lehetőség nyílik darts, biliárd, 
pingpong és társasjátékok használatá-
ra az Ifiházban. A játékok használata 
ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez 
kötött. Részletes információ hétköz-
napokon 9–20 óra között személyesen 

a Teleházban, a 06-52/381-620-as va-
lamint a 06-20/919-0838-as telefon-
számon, illetve az info@okmasok.hu 
e-mail címen kérhető.

Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület

1 Csiszár Miklós
1 Csuka Lajos
1 Dobos László
1 Hernyák Gábor
1 Herperger Istvánné
1 Jónis Péter
1 Kiss János
1 Kovács László
1 Magi Balázsné

1 Máró Sándorné
1 Mikó László
1 Molnár Mihályné
1 Nagy Imre
1 Oborzil Dezső
1 Ötvös Imréné
1 Pálóczi Antal
1 Takács Antal
1 Varga László Gábor

Anyakönyvi hírek

3 Kristóf Noémi
3 Révész Máté
3 Seres Gréta

Gratulálunk a 2016. október hónapban 
házasságot kötött pároknak!

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit! Akiktől 2016. október hónapban búcsút vettünk:

2 Ádám Tamás–Nagy Andrea
2 Sándor János–László Zsanett
2 Pajkos Ferenc–Nagy Anikó
2 Daróczi András Antal–Kató Kitti
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet szociá-
lis csoportvezető munkakör betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtarta-

ma: határozatlan idejű közszolgálati jog-
viszony.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő.

 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:

 Az önkormányzati bérlakások analiti kus 
nyilvántartásával, lakbérszámlázás sal, 
lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatos 
ügyintézés. A települési támogatásokkal, 
krízis segéllyel, köztemetéssel, a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjpályázatra érke-
zett pályázatokkal kapcsolatos ügyin-
tézésben való részvétel. Csoportvezetői 
feladatok ellátása.

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

tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

 Pályázati feltételek:
– Felsőoktatásban szerzett jogi, közszol-

gálati, gazdaságtudományi, társada-
lomtudományi szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség és szociális szakmacsoportba tar-
tozó szakképesítés, vagy gyámügyi, 
vagy gyermekvédelmi, vagy szociális 
területen szerzett gyakorlat

– Magyar állampolgárság
– Cselekvőképesség
– Büntetlen előélet
– Felhasználói szintű számítógépes, 

MS Office 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

Pályázat
 A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások:
– a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti adattartalom-
mal elkészített fényképes önéletrajz

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata

 A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2017. január 16. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. december 16. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104 telefonszá-
mon.

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

nánási Közös Önkormányzati Hiva-
tal címére történő megküldésével. 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1.) Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 17348-1/2016, 
valamint a munkakör megnevezését: 
szociális csoportvezető.

– Elektronikus úton Magi Dániel ré-
szére a magi.daniel@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: 
2017. január 13.

 A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2016. 11. 16.
– Hajdúnánási Újság – 2016. 11. 24.

 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 19. 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

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2016. október 27-én 
ülésezett. A testület elfogadta a Telepü-
lési Értéktár Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót.

Kinevezte 2016. november 1. napjától 
2021. október 31. napjáig a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény magasabb vezetőjét, Buczkó József 
személyében. 

Egészségvédelmi tanácsnoknak válasz-
totta meg Kovács Zsolt képviselőt 2016. 
november 1. napjától.

Döntött a Szakképzésben Tanulók Tá-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 204/2016. (VI. 30.) szá-
mú határozata értelmében pályázati úton 
történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves 
határozott időtartamra, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen 
Gábor krt. 41–45. szám alatti, 14 m2 
alapterületű 4. számú garázst 500 Ft/m2/
hó+ÁFA kiinduló licitáron. 

A pályázatok beérkezési határideje: 
2016. december 2. (péntek) 1200 óra.  
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám fszt. 36-os iroda.

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2016. december 5. (hétfő) 1100 óra.

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
36-os irodájában, vagy telefon a (06) 
52/381-411/142 vagy 143-es melléken. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Pályázati felhívás 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 203/2016 (VI. 30.) 
számú Határozata alapján versenytárgya-
lásos pályázati úton történő értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 
7. szám alatti 37 m2 alapterületű „lakás” 
megnevezésű ingatlant. Az ingatlan be-
csült forgalmi értéke valamint a megajánl-
ható minimum vételi ár: 2 990 500 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2016. december 2. (péntek) 1200 óra.

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés 
nélkül): 2016. december 5. (hétfő) 1000 óra.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal 

fszt. 36-os irodájában adható le, zárt bo-
rítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 98. fszt. 7. szám alatti ingatlan 
megvásárlásra” felirattal.

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hiva-
tal 36-os irodájában vagy telefon a (06) 
52/381-411/142 vagy 143-es melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 411/2015. (XII. 17.) 
számú Képviselő-testületi Határozata 
alapján versenytárgyalásos pályázati eljá-
rás keretében történő bérbeadásra meg-
hirdeti az önkormányzat tulajdonát ké-
pező hajdúnánási 2539 helyrajzi számú 
közterületen (Kossuth utca–Nyíregyházi 
utca kereszteződése) elhelyezkedő buszvá-
ró épületét 6 hónapos határozott időtar-
tamra 5000 Ft+ÁFA/hó kiinduló licitár 
meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2016. december 2. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám fszt. 36-os iroda.

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2016. december 5. (hétfő) 900 óra.

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
36-os irodájában, vagy telefon a (06) 
52/381-411/142 vagy 143-es melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Pályázati felhívás – ingatlanok, bérlet

mogatására Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatban való támogatásról.

A testület 2016. november 26-i nap-
jára városrész tanácskozás megtartását 
határozta el a hajdúnánás-tedeji lakosság 
számára. 

Határozatot hozott a Hajdúnánás–Fo-
lyás–Tiszagyulaháza–Újtikos Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
jogutód nélküli megszüntetéséről, illetve 
módosította a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 
alapító okiratát.

Engedélyezte a Hajdúnánási Óvoda 

egy csoportja maximális létszámtól való 
eltérését. 

A testület egy esetben pályázat benyúj-
tásáról döntött, vidéki térségek közleke-
dési infrastruktúrájának fejlesztésére, 
illetve a mezőgazdasági közfoglalkoztatás 
– járási startmunka mintaprogram kereté-
ben hűtőkonténer beszerzését határozta el.

A testület döntött Hódos Imre birkózó 
olimpiai bajnok hagyatékának megvásár-
lásáról.

A testület egy esetben határozata hatá-
lyon kívül helyezéséről döntött. 

A testület hat esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lan vonatkozásában. 

A képviselő-testület 2016. november 
7-én rendkívüli ülést tartott. A testület 
ezen az ülésén közbeszerzési eljárást lezá-
ró döntést hozott; a Nánás Pro Cultura 

Nonprofit Kft. részére visszatérítendő tá-
mogatás nyújtásáról hozott határozatot; 
készfizető kezesség vállalásról döntött a 
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ál-
tal felvenni kívánt kölcsönre. 

Elfogadta a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft. által kezelt társasházak kezelé-
sével kapcsolatos tájékoztatót. 

A testület egy esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
vonatkozásában, illetve adásvételi előszer-
ződés megkötéséről hozott határozatot. 

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

Képviselő-testületi ülések hírei

November 18-án mutatta be a Boreko Színház Születésnap c. komédiáját. Részletes beszámoló a következő lapszámban.



7Hajdúnánási Újság2016. november 24.

Erdélyi gazdák látogattak 
Hajdúnánásra

Népes gazda küldöttség érkezett Er-
délyből október utolsó előtti hétvégéjén 
Hajdúnánásra, hogy szakmai tapasztala-
tokat szerezzenek a mezőgazdaságban, 
és a helyi feldolgozó kézművesiparban 
tetten érhető értékteremtő-értékmentő 
gazdálkodásról, hagyományok felélesz-
téséről. 

Az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesü-
letei Szövetségének egyik fontos célki-
tűzése ugyanis, hogy az erdélyi magyar 
gazdatársadalom a magyar gazdasági 
térbe integrálódjon, és a „Budapest–Bu-
karest–Brüsszel” tengely mentén pró-
báljanak meg forrásokat szerezni. 

Mint Jakab Ernő a szövetség elnöke 
elmondta, Szólláth Tibor polgármester 
úr meghívására érkeztek hozzánk, akik 
az első napon részesei voltak a kenderes-
kerti behajtási ünnepségnek, majd más-
nap a termelői piacon folytatták, ahol 
részletesen megismerkedtek a Nánási 
Portékával, mint helyi márkával, azaz 
az őstermelők által előállított termékek-
kel, és gyűjtöttek tapasztalatokat arról, 
hogyan lehet piacon maradni a helyi 
portékákkal.

A két nap során a fent említetteken 
túl eljutottak a Martinek és a Nyakas 
Farmra is. A Martinek Farmon arra lát-
hattak kiváló példát, hogyan lehetséges 
egy kisüzemi tejfeldolgozót úgy üzemel-
tetni, hogy a takarmánytól a tejtermé-
kekig mindent saját maguk állítsanak 
elő, míg a Nyakas Farm a professzio-
nális tejtermelő gazdaságot prezentálta. 
Mindkét helyen magas színvonalú gaz-
dálkodást láthattak. Mint megtudtuk, 
Erdélyben általában a 10–50 tehenes 
gazdaság a jellemző, és elég sok problé-
májuk akad az értékesítéssel is. 

Magyar szemmel nézve picit meglepő 
volt, hogy viszonylag sok fiatal gazda 
érkezett a küldöttséggel. Tiboldi László, 
a szövetség elnökhelyettese elmondta, 
hogy az utóbbi időben egyre több fiatal 
vállalkozik otthon az agráriumban, ezzel 
is elősegítve a helyben maradást, a szü-
lőföldön való boldogulást.

Két nap elteltével a székelyföldi, kö-
zép-erdélyi és partiumbeli gazdák sok 
értékes tapasztalattal gazdagodva tértek 
haza. 

(efzsé)

2016. október 23-án a Bocskai Iskola 
Polgári úti tornatermében egy 40 mm át-
mérőjű fehér labda játszotta a főszerepet. 
Ugyanis a HÓDOS IMRE SE asztalite-
nisz szakosztálya regionális ünnepi egyéni 
és páros versenyt rendezett ezen a napon 
több, mint 30 pingpongos részvételével.

Szakosztályunk tudatos, tervszerű és 
eredményes sportszakmai munkájának 
köszönhetően ebben a bajnoki évadban 
immár 3 csapatunk szerepel az NB/III-
ban, a megyei I., megyei II. osztályú baj-
nokságokban sikeresen.

Az elmúlt két évben a Hajdú-Bihar 
Megyei Asztalitenisz Szövetség elismerve 
a sportág népszerűsítéséért, Hajdúnánás 
és térségének asztalitenisz szakmai fej-
lődéséért tett lelkiismeretes és áldozatos 
törekvéseinket egyesületünk rendezhette 
meg a MEGYEI TOP 12 egyéni és páros 
bajnokságot. A játékosok és a szövetség 
elnökének rendkívül pozitív visszajelzése 
és támogatása motiválta egyesületünket 
az október 23-i HÓDOS IMRE KUPA 
megrendezésére.

Ez a nap egy tradicionális verseny szü-
letésnapja is egyben. Így szeretnénk em-
lékezni Hódos Imre emberi és sportolói 
nagyságára. Példát állítunk fiataloknak, 
az asztaliteniszt szere tő amatőr és igazolt 

Hajdúböszörményi TE–Kispályás 
Műfüves NKFT 17–21 (11–12)

Hajdúböszörmény 120 néző. Vezette: 
Pusztai, Szabó. (október 30.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI Zs (kapus), BATA 7/1, BODO-
GÁN 2, Ötvös Á 1, ALFÖLDI 4, KISS D 
4, Ötvös T. Csere: Mezei (kapus), Nyeste 
1, Harsányi 1, Nagy-Menyhárt, Szeleczki 
1, Kiss Z, Balogh, Kovács, Kujbus. Edző: 
Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: A mérkőzésen sok hely-
zetet alakítottunk ki, melyeket nagy több-
ségben ki is hagytunk. Így is megérdemelt 
győzelmet arattunk.

Kisvárdai KC–Kispályás Műfüves 
NKFT 30–25 (15–10)

Hajdúnánás KSE–Polgár VKSK 37–
16 (15–8)

Hajdúnánás 111 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (október 15.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), 
Nagy L 2, Kelemen, Fehérvári 2, BAN-
CSÓK 9/2, Hadadi 3, ÖTVÖS 8. Csere: 
TORMA (kapus), Harsányi 1, Bata 8, 
Dankó 1, Molnár 2, Tupicza 1, Nyakas, 
Szabó. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 1/0. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Nagyon gyenge lagy-
matag első félidőt játszottunk, felvettük 
az ellenfél ritmusát, de a második félidő-
ben rendeztük a sorokat.

Hajdúnánás KSE–Hajdúszoboszlói 
KSKE 44–29 (20–13)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Bíró, 
Konyári. (november 12.)

2016. október 5-én rendezték meg Deb-
recenben a mezei futóversenyt. Kellemet-
len időben nagy reményekkel indultunk 
erre a korai megmérettetésre, bízva egyéni 
és csapat sikerekben. Első futam az I. kor-
csoportos fiúké volt, rögtön az 1. helyet 
sikerült megcsípni Nagy Ákos Norbert-
nek. A lányok szuper egyéni helyezések-
kel EZÜST érmesek lettek csapatban: 
6. Horváth Hanna, 7. Hadas Tilla, 11. 
Jóna Regina, 13. Kapusi Lili, 22. Varga 
Nóra. II. korcsoportban kimagasló egyé-
ni helyezések születtek: 2. Horváth Kata, 
6. Szincsák Sándor Dominik, 10. Mircse 
Iván Zoltán. III. korcsoportban 4. Kovács 
Szabolcs Vendel, ezzel már egyénileg is 
bekerült az országos Diákolimpiára, még-

is a fiúk a csapat éremben reménykedve 
várták az eredményhirdetést: 17. Győri 
Norbert, 22. Gurbai Balázs, 27. Molnár 
István Vajk helyezésének köszönhetően 
csapatban 2. helyen végeztek így ők is 
bejutottak az országos megmérettetésre. 
Csapat tagjai voltak még Pálfi Imre és Öt-
vös Dávid. V. korcsoportban 4500 méte-
ren 7. helyezést ért el Török László. Gra-
tulálok Nekik a csodás teljesítményhez, 
a továbbjutóknak jó felkészülést kívánok 
az országos versenyre. Az I. korcsoportos 
lányoknak kitartást a következő tanévig, 
akkor már ők is bejuthatnak a következő 
fordulóba!

Győriné Tanner Márta 
(DSB elnök)

Székelyföldről, Közép-Erdélyből és a Partiumból érkeztek magyar gazdák szak-
mai látogatásra Hajdúnánásra október 21-e és 23 között. Vendégeink az Erdé-
lyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetsége által szervezett tanulmányúton 
vettek részt, elsősorban tapasztalatszerzés céljából. 

FÉRFI KÉZILABDA NB II. 
Észak-Kelet Junior bajnokság

Bocskais sikerek a megyei 
mezei futóverseny Diákolimpián

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

Kisvárda 370 néző. Vezette: Héjjas, 
Tóth. (november 6.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI Zs (kapus), Bata 4/1, Bodogán, 
ÖTVÖS Á 3, ALFÖLDI 8, Kiss D 2, 
ÖTVÖS T 3. Csere: MEZEI (kapus), 
Nyeste, Harsányi, NAGY-MENYHÁR 3, 
SZELECZKI, Kovács 1, Kujbus, Nagy 1, 
Bózsár. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 8/5, illetve 1/1. Kiállítás:  
8 perc, illetve 16 perc.

Hadas Sándor: Jól kezdtük a mérkő-
zést, majd a félidő közepétől a mérkőzés 
végéig csak futottunk az eredmény után. 
Ahhoz, hogy nyerjünk a „túlerővel” szem-
ben, több jó egyéni teljesítményre lett 
volna szükség.

-kábé-

HÓDOS IMRE KUPA
sportolóknak egyaránt. 
Egyesületünk szeretettel 
fogadja a szabadidős ér-
deklődőket is! Edzéseink 
időpontja: kedd, csütör-
tök 1700–1830, helyszíne: 
A Bocskai Iskola Polgári 
úti tornaterme.

Versenyünk már most 
nagy vonzerőt jelentett, 
hiszen Debrecenből, Ka-
báról, Hajdúdorogról, 

Nádudvarról, Tiszavasváriból, Hajdúná-
násról adták le nevezésüket azok, akik egy 
jó hangulatú, izgalmas, színvonalas ver-
seny részeseivé váltak. A HÓDOS IMRE 
SE pingpongosai kimagaslóan szép ered-
ményeket értek el ezen a napon.

Eredmények:
I. kategória: 1. Cserép T. (Hódos I. 

SE), 2. Pataki Z. (Hódos I. SE), 3. Gere 
Sz. (Kaba), Hajduk L. (Kaba)

II. kategória: 1. Ambrus G. (Hódos 
I. SE), 2. Pergéné N. Sz. (Nádudvar) 3. 
Urgyán T. (Hódos I. SE), Herperger M. 
(Hódos I. SE)

Női egyéni: 1. Pergéné N. Sz. (Nádud-
var), 2. Papp D.(Hódos I. SE)

Páros I. kategória: 1. Cserép T.–Varga 
Z. (Hódos I. SE) 2. Pataki Z.–Oláh L. 
(Hódos I. SE) 

3. Hajduk L.–Gere Sz. (Kaba), Majo-
ros I.–Földesi J. (Hódos I. SE–Kaba)

Páros II. kategória: 1. Herperger M.–
Szurkos P. (Hódos I. SE) 2. Ambrus G.–
Tóth R. (Hódos I. SE)

3. Pergéné N. Sz.–Papp D. (Nádud-
var–Hódos I. SE), Urgyán T.–Balogh E. 
(Hódos I. SE)

Székely Barnabás 
a Hódos Imre SE asztalitenisz 

szakosztály vezetője, főszervező 

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Nagy 
7, BATA 8, BANCSÓK 4, FEHÉRVÁRI 
9, Hadadi 3/1, Ötvös 5. Csere: RESZEGI 
Cs (kapus), Tupicza, Alföldi 1, Bodogán 
1, MOLNÁR 3, Kelemen 1, Dankó 2. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/1, illetve 5/5. Kiállítás: 4 
perc, illetve 2 perc.

Madai Tamás: A mérkőzést végig ural-
va, magabiztos játékkal újabb lépést tet-
tünk a bajnoki cím felé.

- kb -
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	3276 expedíciós nap, dr. Balázs 
Dénes geográfus munkásságát bemuta-
tó vándorkiállítás 2016. november 24–
2017. február 28 között tekinthető meg 
a Helytörténeti Gyűjteményben.
	Őrhegy és lármafa: a Kárpát-haza 

virágai festett kazettákon – kiállítás meg-
nyitó a helytörténeti gyűjteményben.

Időpont: 2016. december 9. 16 óra
	Ki tud többet Hajdúnánásról? – já-

tékos helyismereti vetélkedőt hirdetünk 
Hajdúnánás felnőtt lakói számára.

A feladatok megoldása nem igényel 
különösebb felkészülést, persze nem baj, 
ha a csapatok a versenyre készülve olvas-
gatnak, barangolnak a neten vagy éppen 
megnézik Hajdúnánás nevezetességeit.

A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentke-
zését várjuk.

Időpont: 2016. december 13. (kedd) 
17 óra.

Jelentkezéseket 2016. november 30-
ig lehet leadni.

A jelentkezés során kérjük megadni a 
csapat képviselőjének nevét, telefonszá-
mát és/vagy e-mail címét!

Szeretettel várjuk vállalkozó kedvű 

munkahelyi közösségek, baráti társasá-
gok, egyesületek, klubok csapatainak je-
lentkezését.
	A IX. Vihar Béla Versmondó ver-

senyre várjuk az iskolák legjobb versmon-
dóit.

Nevezni iskoláknak lehet, a felhívásban 
található korcsoportokban és létszámmal.

A zsűri elnöke a költő lánya: dr. Vihar 
Judit, az ELTE főiskolai tanára

Időpont: 2016. december 15. (csü-
törtök) 13.30 óra: alsó tagozatos tanu-
lóknak, 16.00 óra: felső tagozatos tanu-
lóknak.
	Helyismereti vetélkedő 5-6. osztá-

lyos gyerekek részére.
Téma: A hajdúnánási Testhalom mon-

dája.
Időpont: 2016. december 16. (péntek) 

14 óra.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás az 

alábbi elérhetőségeken:
Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12–14.
telefonon: 52/381-941, 70/372-1509
e-mail: nanaskonyvtar@gmail.com. 

A 60 hektáros Juhász Pincészet birtoka az 
Egri Borvidéken helyezkedik el. A legfon-
tosabb dűlőik Eger, Egerszalók, Demjén, 
Andornaktálya és Maklár határaiban ta-
lálhatók. A telepített fajták között megta-
lálható kékszőlők a Kékfrankos, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, 
Portugieser, Zweigelt, Blauburger és Mer-
lot, melyek kitűnő alapot képeznek az 
Egri Bikavér készítéséhez. Fehérborokat 
a Muscat Ottonel, Olaszrizling, Char-
donnay, Sauvignon Blanc, Pinot gris és 
Leányka fajtákból állítanak elő. Két leg-
fontosabb dűlőjük a mára már sokaknak 
ismerősen csengő Paptag (10 ha) és Gesz-
tenyés (6 ha). Ezen két dűlő adja minden 
évben a pincészet csúcs vörösborait. 

December 1-én az alábbi borsort 
kóstolhatják:
 Sauvignon Blanc 2015
 Olaszrizling 2014
 Egri Csillag 2014
 Rosé 2016
 Pinot Noir Grand Selection 2012

Lengyel testvérvárosunkban, Ustronyban 
minden évben megrendezik a városban élő 
és tanuló, kiemelkedő zenei és énekes elő-
adói tehetséggel megáldott fiatalok egész 
hétvégét betöltő találkozóját. A vendéglá-
tók évről évre kiválasztanak egy külföldről 
meghívott küldöttséget is a város testvér 
települései közül. Most Hajdúnánáson 
volt a sor és így jutott el a megtisztelő fel-
kérés a Bocskai Általános Iskola Makláry 
Lajos Alapfokú Művészeti Tagintézménye 
Zeneművészeti Ága zenetanáraihoz.

Gyors tanszaki egyeztetés után a fu-
volisták kiválósága, a 2016. Év Művésze 
Kecskés Emese készíthette az úticsomag-
ját, s bele kedves hangszerét. Ezután már 
nem volt nehéz meggyőzni Csiszár Milán 
zongora tanszakos növendékünket sem, 
hogy kíséretet adjon a „Művésznőnek”. 
A két felkészítő tanár: Hallgató-Barka-
szi Andrea és Tóth Erika tanárnő profi 
sofőrt keresett és talált a Városi Önkor-
mányzat által biztosított gépjármű vo-
lánjához. Gyuró Zoltán tanár úr, a cite-
ra tanszak vezetője örömmel vállalta ezt 
az új szerepet. Hosszú, esős 7–8 órás út 

	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 IKSZT
10.00 Játszóházi foglalkozások, mese-

szoba, kisvonatozás, búzaülte-
tés, karácsonyfa díszítés.

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 kéz-

műves foglalkozás az Ifiházban.
14.00 Családi mozizás.
15.00 Intézmények karácsonyfáinak 

feldíszítése. Adventi műsor a vá-
rosban működő éneklő csopor-
tok közreműködésével.

16.00 „Angyalok üzenete” Czibi Nor-
bert műsora.

18.00 Szekeres Adrien koncertje a re-
formátus templomban. 

 Szekeres Adrien koncertjére a 
belépődíj: 1800 Ft, vagy 1500 
Bocskai Korona. Jegyek vált-
hatók október 1-től a művelő-
dési központ információjában 
(52/382-400).

	December 3. (szombat) 10.00: „Me-
gye-Járás” Járási Kulturális Találkozó 

a Hajdúnánási Járás és a Berettyóúj-
falui Járás települései között.
10.00 Megnyitó.
10.10–17.00: A meghívott települések 

kulturális bemutatói a színpadon.
17.00 A vers- és novellapályázat ered-

ményhirdetése, a nyertes alko-
tások előadása.

17.30 A rendezvény zárása.
A nap folyamán a következő kí-
sérőprogramok, események zaj-
lanak a színpadi bemutatókkal 
párhuzamosan:
– Kisfilmvetítések a színpadi 

bemutatók átállási szünetei-
ben: a résztvevő települések 
bemutatkozó anyagainak ve-
títése.

– „Egy nap” fotókiállítás. 
– Alkotó, gyűjtők kiállítása.
– Kézműves foglalkozások.

	December 6. (kedd) 10.30: Városi 
Mikulás. A Bóbita zenekar koncertje. 
Belépés ajándékjeggyel.

	December 1. (csütörtök) 19.00: Bor-
klub a Nyíregyházi Borozó csapata szer-
vezésében. Részvételi díj: 6000 Ft/fő. 
Bővebb információ: Máthé Csaba, 06-
20/965-6444, mathe.csaba001@gmail.
com

	December 2. (péntek) 18.00: Pozitív 
est. Interaktív beszélgetés és előadás el-
sősorban a pozitív gondolkodás téma-
körében. A belépés díjtalan.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

A Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
decemberi programjai: 

Fiatal zenész tehetségek Fesztiválja
után érkezett küldöttsé-
günk az őszi pompájá-
ban tündöklő Beszkidek 
lábánál fekvő városba.  
A programban való rész-
vételkor derült ki, hogy 
a hajdúnánásiak vették 
„komolyan” a meghívást, 
hiszen a helyi dalosok 
és zenészek a könnyű 
műfajokat preferálták 
nagyon magas művészi 

színvonalon, a magyar fiatal művészek 
pedig egy klasszikus zenei szóló és kamara 
programmal rukkoltak elő. A műsorunk-
ban szereplő művek és előadók az alábbi-
ak voltak: Doppler: Fantázia – Quantz: 
Trio sonata”andante” – Mendelsson: Dal 
szöveg nélkül - Monti: Csárdás Az egyes 
művek megszólaltatásában tanár és nö-
vendék példaértékű közös örömzenélésé-
nek lehettek szem- és fültanúi a vendég-
látók. Bizony az olasz zeneszerző európa 
hírű csárdása: a Monti Csárdás, mint záró 
darab csattanós vastapsra késztette hallga-
tóságát. Küldöttségünknek természetesen 
volt alkalma pihenni, a gyönyörű őszi er-
dőt járni, vagy lanovkán” felgördülni” a 
7–800 méteres gerincekre.

Ezúton is köszönjük a felkészítő taná-
rok és a sofőr lelkiismeretes munkáját, s 
reméljük, hogy kiváló növendékeink fel-
töltődve, új erőre kapva folytatják a mu-
zsikálást mindannyiunk örömére. Külön 
köszönet Hajdúnánás Város Önkormány-
zatának az utazás feltételeinek körültekin-
tő biztosításáért.

Lejegyezte: Bistey Attila

Juhász Ádám, az egri Juhász Testvérek Pincészet világjáró borásza zárja az idei Haj-
dúnánási Boresteket december 1-én, csütörtökön a PinceKlubban este 19. órától. 
Új-Zélandon 10 ezer tonna szőlőből készítettek a közreműködésével bort, utána a 
legjelentősebb francia pincészeteknél pallérozódott, elég ha csak a Romanée-Con-
tit említjük. 

A Paptagot is hozza Juhász Ádám

 Egri Bikavér Selection 2011
 Paptag Cuvée 2011
 Kékfrankos Grand Selection 2009
 Cabernet Sauvignon Grand Selection 
 2009
 Gesztenyés 2012
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Bertalan Ferenc – bár hajdúböszörményi 
születésű, azonban már közel négy év-
tizede hajdúnánási, itt él, itt alkot, aki a 
festéssel, rajzolással az általános iskolában, 
ötödikes korában kezdett el foglalkozni. 
Alig 14 éves, amikor oly sok kortársához 
hasonlóan a térség meghatározó művész-

képzőjébe, a debreceni Medgyessy Kép-
zőművészeti Körbe került, ahol mesterei 
Bíró Lajos, Topor András, Török Anna, 
Kapcsa János, Félegyházi László voltak. 
Mint mondja, tőlük nemcsak a mester-
ségbeli tudást, hanem emberséget, a mű-
vészi közlés alázatosságát is megtanulta.

Szakmai tudását – a különböző alko-
tótáborok mellett – több alkalommal is 
különböző külföldi tanulmányutak során 
is gazdagította. Így járt öt alkalommal 
Olaszországban, háromszor a csodálatos 
spanyol tájak bűvölték el, és nyolcszor 
is ellátogatott az európai kultúra bölcső-

Néhány nappal ezelőtt Oláh Péter (Beth-
len Gábor krt. 12. sz.) felajánlásából ke-
rült a múzeumba az itt látható, kiszolgált, 
megroskadt fedeles kisajtó. Közel egy 
évszázadon át szolgálta építtetőjét és a le-
származókat. Új helyén, 
restaurálását követően, 
időjárástól védve, a mú-
zeum udvarán látványá-
val emlékezteti majd a 
látogatókat egykori sze-
repére, és ácsmestereink 
tudására. Köszönjük.

A régiek csak kisaj-
tóként emlegették azt a 
kisebbik utcai kaput, 
amely az emberi közle-
kedésre készült. A jószá-
gok, a terményszállítás, 
a szekerezés számára ott 
volt, vele egybeépítve 
a szárnyas kapu. Még-
pedig kétszárnyas, ám 
fedél nélkül. Mert ilyet 
csak a kisajtó fölé helyeztek, két egymás-
nak borított deszkalapból, nyeregre állít-
va, hogy védje az alatta lévő szemöldökfát 
és a kisajtót. Az ugyancsak deszkalapok-
ból rótt palánk kerítések legszebb részei 
voltak ezek a kapuk. Legfőképpen az osz-
lopok, vagy kapubálványok. Valameny-
nyi ácsremek volt, s helyben használatos 
motívumokat, úgynevezett hurkákat és 
csipkéket véstek rá.

Az oszlopok testessége és a rájuk vésett 
„hurkák” száma a vagyoni helyzet hirde-

1981-ben egy szép nyári délutánon, Mis-
kolcon az egyik mozi ajtaján kilépett Kis 
Zoltán. Az 1972-es kyokushin VB-ről 
készült filmet tekintette meg, s bár nagy 
hatással volt rá, sőt alig-alig látott hason-
lót mégsem sejtette, hogy olyan döntést 
fog hozni életvitelével kapcsolatban, hogy 
ma már 6 danos fekete öves mesterként 
köszönthetjük Hajdúnánáson, s gratu-
lálhatunk neki egy újabb világversenyen 
elért remek eredményéhez. 

Zoli még abban az évben barátaival a 
Keleti főcsatorna partján kezdte fejleszte-
ni az ellesett technikákat, de a következő 
év tavaszán már beiratkozott egy debre-
ceni iskolába Géczi Tihamér edzéseire. 
Ezután sorra következtek az edzőtáborok, 
vizsgák, versenyek. A szinte mindennapi 
edzéseknek köszönhetően – mondhatni – 
viharos gyorsasággal jöttek az eredményei. 
Nemsokára saját klubja lett Nánáson s 
1984–85-ben már kékövesként lehetősé-
get kapott arra, hogy Fujinaga Sensei Ma-
gyarországon induló edzésprogramjának 
részese lehessen. 1986 Debrecenben se-
gédedzői tanfolyamot végezett. 1994-ben 
Sawada Senseinél vizsgázott 1. dan-ra. 
Első hivatalos, C kategóriás vizsgáztatói 
engedélyét 1995-ben kapta, a JKA Szö-
vetségtől. Majd 1996-ban 2. danra vizs-
gázott, aminek az érdekessége, hogy a ki-
hont Sawada, a kata-t Osaka és a kumite-t, 

A hónap műtárgya: Fedeles kisajtó A hajdúság és a hazai tájak festője
Október 28-án Hajdúnánástól Japánig címmel nyílt tárlata Bertalan Ferenc festő-
művésznek a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Galériájában.

tője volt. És persze a kapu kisajtója is, 
hiszen ezek is míves ács-, illetve asztalos 
munkák voltak. Az ilyen kapuzatok osz-
lopai főként „Ríten nőtt” akácból készül-
tek. Ezek az olykor évszázados alkotások 

mostanában tűnnek el 
végleg utcáinkról. Pedig 
e fedeles kis- és nagyka-
puk az oszlopaikra vésett 
díszekkel a mi székelyka-
puink. Székely népünk 
ma is őrzi portája előtt 
a több százados kaput 
is, amely ősei iránti tisz-
teletéről beszél, s egyben 
nemzeti azonosságtuda-
tuk kifejezője is.

Hajdú eleink is 
megalkották a mi szé-
kelykapunkat. Amíg 
csak lehet, vigyázzunk 
reájuk! Ha eltűnik va-
lamennyi, múltunk egy 
darabja semmisül meg. 

Ne hagyjuk! A ma még viszonylag jó ál-
lapotban lévő, gyönyörű ácsmunkák fel-
újításukat követően, vagy helyükön újat 
építve ma is ékkövei lehetnének utcáink-
nak, portáinknak, s beszédesen vallaná-
nak rólunk, maiakról, akik megbecsülik 
elődeink hagyatékát. Ha másként már 
nem lehetséges, építtessünk tehát újat a 
régi helyén, annak mintájára, úgy, ahogy 
ezt a felajánló is tette.

Buczkó József

jének színhelyére, Görögországba. Az 
elmúlt év őszén pedig eljutott Japánba is 
– mint a kiállítás címe is jelzi - a Hajdúná-
nás-Toyama tartomány közötti kulturális 
együttműködésnek köszönhetően. Az ott 
eltöltött két hét feledhetetlen élményeket 
és inspirációt jelentettek számára. 

Alkotói munkásságát 
ha össze kellene foglalni 
néhány mondatban ta-
lán azt mondhatnánk a 
hazai, a hajdúsági táj ih-
letett ábrázolója. Képein 
varázslatos színek, tájak 
bűvölnek el bennünket, 
magas mesterségbeli tu-
dással. Sok esetben lát-
hatunk tőle olyan képe-
ket, ahol éppen jelen van 
az ember, de az ábrázolt 
természeti környezethez 

képest kicsinyke, törékeny, szinte alig ész-
revehető. Minta azt üzenné, a természet 
hatalmas erőihez képest gyarló porszem 
az ember, de csakis vele egységes, harmo-
nikus a táj. A kiállított képeken – főként 
az olajfestményeken dominánsak a meleg 
vörösek, narancsok, barnák. És a termé-
szet itt is jelen volt, legyen szó olaj-, vagy 
éppen pasztellképről, kedves kis tanyák, 
gémeskutak pusztai táj formájában, min-
den, ami az alkotót megfogta/megfogja 
a hajdúsági tájban, amelyhez ezer szállal 
kötődik. 

(erzsé)

Tanaka Sensei bírálta el. Hosszan sorol-
hatnánk az egyre kiválóbb és izgalmasabb 
eredményeket, vizsgákat, de ugorjunk 
kicsit előre 2002-ig. Ekkor már a kótaji 
Tsuzukete klubot, irányítja, amivel aztán 
kimagasló versenyeredményeket érnek el. 
2007-ben az AJKA Szövetségből kilépve, 
11 egyesülettel, kb 300 fővel, megalapí-
tották az SKDUN Hungary-t, aminek 
az alelnöke lett. Ekkor már az 5. danos. 
2008-tól a nánási karate klub új nevet 
kapott: Hódos Imre SE Karate Szakosz-
tálya. 2013-ban az SKDUN Nemzetközi 
Stílusszövetség, 6. dan-ra emeli.

Idén pedig következett a 24. SKDUN 
Shotokan Karate Világbajnokság mely 
Bulgáriában került megrendezésre 90 or-
szág részvételével a Fekete-tenger partján 
lévő gyönyörű üdülővárosban, Burgasz-
ban. Magyarországról több mint ötvenen 
neveztek – Pécsről, Paksról, Budapestről, 
Nyíregyházáról stb. A verseny egyenes 
kieséses rendszerrel működött, tehát ha 
valaki kikapott, akkor már számára be is 
fejeződött a programsorozat. Sokat számít 
az ilyen versenyeken a szerencse is, mivel 
nincs mérlegelés, mint a bokszban s így 
apró emberke is összecsaphat egy Góli-
áttal, minden a sorsolástól függ. Zolinak 
sem indult a kezdés szerencsésen, mert 
a két évvel ezelőtti világbajnokot húzták 
ki neki mindjárt az elején. S bár ezt az 

akadályt sikeresen vette a – további „sze-
rencsétlenségek” miatt (pl. szerb ellenfél 
szerb bíró) a 8 közé nem sikerült bejutnia. 
Persze koránt sem akar magyarázkodni 
annál is inkább, mert katában azaz forma-
gyakorlatok bemutatásában viszont a do-
bogó harmadik fokán végzett. Ez viszont 
olyan eredmény, amire saját maga sem 
számított. Beszélgetésünk végén mégis-
csak megkérdeztem (furdalta oldalamat a 
kíváncsiság), hogy előfordult e már, hogy 
tudását alkalmaznia kellett valamilyen 
vészhelyzetben például az utcán.
 Sokan mondják – feleli mosolyogva 

– hogy a karatésnak nem szabad vissza-
élnie a tudásával. Ez így is van, de nem 
azért tanultam, edzettem hosszú-hosszú 
évekig, hogyha esetleg megtámadnak, el-
bújjak, vagy elszaladjak. A régi nyolcvanas 
évek Hajdúnánása is valahogy más volt, 

mint ma, s bizony többször előfordult, 
hogy a szép szó nem használt vagy nem is 
volt időm magyarázkodni. Mindenesetre 
én sohasem kezdeményeztem, de töb-
ben voltak, akik presztízsből is le akartak 
győzni. Maradjunk annyiban, hogy soha-
sem veszítettem.

A jövőbeni terveiről annyit mondott a 
ma már 6 danos feketeöves nemzetközi 
versenybírónk, hogy amíg bírja erővel ad-
dig csinálja. A következő danig pedig hét 
évnek kell eltelnie (ahány dan annyi év) s 
hiába 10 a maximum – mondja nevetve 
–, ő 15-ig sem állna meg, hiszen a kedv 
s az akarat szerencsére nem enyhül, nem 
csillapodik. 

Reméljük lesz még a jövőben is magyar 
zászló a dobogón hajdúnánási sportoló 
vállán!

Lejegyezte: Kócsi Imre

Karate világbajnokság 
a Fekete-tenger partján
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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

Bocskai
Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdõ utca 3.

Menü:	 Előétel,	főétel,	desszert
ÉjfÉlkor:	 Pezsgő,	az	újév	első	falatjai
	 Élőzene!	Tombola!	Játék!
Jegyek	válthatók	az	étteremben	december	20-ig:	
7000	Ft/fő
A	földszinti	kisterem	baráti	társaságnak	kiadó!

szilveszterezzen a hajdúnánási 
Bocskai Étteremben!

Részletek személyesen 
az étteremben vagy 

a 06-30/871-5771-es 
telefonon!

PAPP SÁNDOR 
volt Hajdúnánás,Tiszavasvári u. 58. sz. alatti 

lakos halálának 4. évfordulójára.

Megemlékezés

Fájdalom költözött 4 éve szívünkbe, nem múlik el soha, 
itt marad örökre. Nem hallhatjuk hangod, 

nem foghatjuk kezed, nem lehetünk mi már soha többé veled. 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél elváltál azoktól, 

akiket szerettél. A fájdalomtól most is könnyes a szemünk,
mert te gondolatban mindig itt vagy velünk.

Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz örökre.

Soha el nem múló szeretettel emlékezik: 
Feleséged, gyermekeid, unokáid, húgod és családja. 

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

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

Hajdúnánási	Református	Általános	Iskola	és	Óvoda
Időpont:	2016.	november	26.	18.00	óra
Helye:	Református	Általános	Iskola	tornaterme
Műsor
	Balázsjárás
	A	Kis	Aranyalma	néptánccsoport	fellépése
	Mazsorett	csoport	fellépése
	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

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

A „Mi Érted Élünk” 
Egyesület tisztelettel megköszöni 2015 évi támogatóinak személyi 

jövedelemadójuk 1%-át amely 997 388 Ft.
Kérjük továbbra is támogassák egyesületünket.

Egyesületünk adószáma: 18554810-1-09
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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. 

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.)

 

Pizza Házhozszállítás rendelés: 
06-52/487-637

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)

A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal.
THM: 11,5%–20,7%
Akciós időszak: 2016. november 1-től visszavonásig,
de legkésőbb 2016. december 16-ig.
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

„A legszebb ajándék
a lehetőség!”

Akciós oTP Személyi kölcsön

Vachó Ildikó, OTP Bank, budafoki fiók

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

Hódmezővásárhelyi LKC–Hajdúná-
nás SK 28–29 (16–17) 

Hódmezővásárhely 112 néző. Vezette: 
Ónodi, Sztrakovics. (október 15.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór, 
Lengyel 1, Zihor 2, DUDÁS 6, LÁNYI 
5, Budaházy. Csere: Dorogi (kapus), FÁBI-
ÁN 8/4, Darabos, Tar Cs, Takács 2, Laka-
tos, BÍRÓ 5, Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/5, illetve 6/4. Kiállítás:  
2 perc, illetve 16 perc. 

Molnár András: Újra csapatként küz-
döttünk, aminek nagyon fontos idegen-
beli pontszerzés lett a vége.

Juniormérkőzés: Hódmezővásárhelyi 
LKC–Hajdúnánás SK 42–23 (20–9)

Hódmezővásárhely 100 néző. Vezette: 
Kiss, Polgár. (október 15.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tar 
Cs 2, Lengyel, Mekes 2, Nagy V 2, Gön-
czi 1, Molnár A. Csere: Karócz (kapus), 
Balázs 2, Oláh, Molnár F 8/5, Tar L 2/1, 
Nagy D 1, Baráth 1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/2, illetve 8/6. Kiállítás:  
2 perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Totális csődöt mondtunk 

NŐI KÉZILABDA NB I/B
a játék minden elemében. Egy jó csapat-
tól kaptunk ki, a legfontosabb feladatunk 
most az lesz, hogy kiküszöböljük a csor-
bát és bebizonyítsuk magunknak, hogy 
tudunk ettől jobban is kézilabdázni. Gra-
tulálok az ellenfélnek!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Szent 
István SE 36–30 (16–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kato-
na, Konyári. (október 26.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR 
Cs 7/2, LENGYEL 10, Mekes, GÖN-
CZI 7, Molnár A 2, Balázs 2. Csere: Ka-
rócz (kapus), Nagy V 1, Oláh, MOLNÁR 
F 5/5, TAR L 2, Nagy D, Baráth, Pók. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 8/7, illetve 4/4. Kiállítás:  
8 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Hullám völgyek és hul-
lámhegyekkel tarkított mérkőzésen mi 
jöttünk ki jobban. Fontos kétpontot sze-
reztünk egy sportszerű ellenféllel szem-
ben. Gratulálok a lányoknak.

Hajdúnánás SK–PC TRADE Szeged 
KKSE 24–32 (11–17) 

Hajdúnánás 100 néző. 

Vezette: Hardi, Őri. (október 29.) 
Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Buda-

házy 1, Fábián 1, Lengyel 1, Tóth 6/2, 
Lányi 6/4, Zihor 3. Csere: Győri 1 (ka-
pus), Takács 2, Darabos 1, Lakatos, Tar 
Cs, Karacs 1, Csontos 1, Nagy V, Mekes. 
Edző: Molnár András

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

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Sze-
ged KKSE 24–25 (13–9)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Móré, 
Pásztor. (október 29.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Ba-
lázs, Tar Cs 8/3, Lengyel 4, Gönczi 5, 
Mekes 1, Molnár F 2/1. Csere: Karócz 
(kapus), Tar L 3, Oláh, Molnár A, Nagy 
V 1, Nagy D, Baráth, Mezei, Pók. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 7/4, illetve 4/4. Kiállítás:  
4 perc, illetve 2 perc

Pilisvörösvári KSK–Hajdúnánás SK 
30–31 (15–13) 

Solymár 75 néző. Vezette: Balogh, Tóth. 
(november 6.) 

Hajdúnánás SK: Győri (kapus), Karacs 
6, Lengyel 8, Zihor, Dudás 1, Lányi 2/2, 
Budaházy. Csere: Szabó (kapus), Fábián 5, 
Tóth 7/2, Darabos, Tar Cs, Takács, Laka-
tos, Bíró 2, Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 6/4. Kiállítás:  
2 perc, illetve 8 perc. 

Juniormérkőzés: Pilisvörösvári KSK–
Hajdúnánás SK 19–30 (8–14)

Solymár 50 néző. Vezette: Báthori, 
Lamberg-Liszkay. (november 6.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tar 
Cs 6/2, Lengyel 1, Mekes 3, Nagy V 3, 
Gönczi 6, Molnár A 2. Csere: Karócz (ka-
pus), Balázs 2, Oláh 1, Molnár F 1/1, Tar 
L 2/2, Reszegi 1, Mezei 2. Edző: Nagy 
Attila

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

- kb -

TELEVÍZIÓK: 3%–20% KEDVEZMÉNY

NOTEBOOKOK: 3%–11% KEDVEZMÉNY

MOBILTELEFONOK: 5%–21% KEDVEZMÉNY

TABLETEK: 10%–53% KEDVEZMÉNY

CSISZER 
BLACK FRIDAY

Keress és kövess minket 
a facebookon!

www.facebook.com/csiszerkft

CSISZER KFT.
Hajdúnánás, Széchenyi u. 36.

Tel.: 52/570-563, 30/403-92-62
www.csiszerkft.hu 

2016. november 25–26. 

További akciók hamarosan!
Az akciók csak a bolti készleten lévo termékekre vonatkoznak!

Akciós ajánlatok csak a készlet erejéig érvényesek!


