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2–3. oldal

gerházi László Erdő-
bényén alkotó faszob-
rász 2016 őszén kü-

lönleges ajándékkal járult 
hozzá múzeumunk gyűj-
teményéhez. Ez a közel 
két méter magas, színezett 
dombormű nem egyéb, 
mint a hajdúk fejedelmé-
nek és az általa vezetett, 
egyetlen győzedelmes sza-
badságharcunk fába fara-
gott története. Vezér gon-
dolata a Bocskai halálát 
követően született sirató 
ének egy részlete, melyet 
Debreceni Szappanyos 
János vetett papírra, s így 
hangzik: „az szép szabad-
ság, magyarság javára tö-
rekedő jó urunk”.

E veretes szavak plasz-
tikai kifejezője a vörös ha-
dizászló, melyet a bátorság 
szimbóluma, az oroszlán 
emel magasba. A Bocskai 
család ősi címerének egy 
eleme ez, amely hadizászló-
in is megjelent a tölgylevél 
ábrázolással. Az oroszlán a 
király, még Zsigmond által adományozott 
nemesi rangot megtestesítő koronából 
emelkedik ki. Alatta e fejedelmi méltó-
ság legfőbb szimbóluma, egy ló ábrázolás 
látható, melynek teste a szabadságharc 
történeti üzenetének hírmondója. Színe 
kék, hiszen Bocskai korában a főúri pa-
ripák testszíne szintén méltóságjelző volt, 
csakúgy, mint a pirosra festett pataszín is. 
Mindkettő a legfőbb méltóságot jelké-

pezte. Egy ilyen fejedelmi jó-
szág nyergéből vezette Bocskai 
a szabadságharcot, melynek 
nyomán egyesülhetett a Ma-
gyarország Erdéllyel, benne a 
székelységgel. Az Árpád-sávos 
magyar nemzeti jelképünk 
mellett ott látható Erdély 
turulmadaras címere és a szé-
kelység ősi szimbólumai, a 
Nap és a telő Hold. Ebben az 
időben született ez a címer-
ábrázolás, amely ezt a tör-
ténelmi eseményt meséli el 
képi eszközökkel. Eredetije 
Bocskai szülőházának falán, 
Kolozsváron látható. 

A plasztikai ábrázolások 
záró eleme nem más, mint 
Bocskai István arcképe, úgy, 
ahogy azt korabeli ábrázo-
lások alapján ismerhetjük. 
Alakját az ugyancsak Zsig-
mond király által adomá-
nyozott sárkánykígyó övezi, 
amely az általa létrehozott 
Sárkányrendre utal. Ez a 
farok véget szájában tartó 
ősi szimbólum egyben a 
Bocskai által adományozott 

Hajdú szabadságlevél alapmotívuma is, 
amely Hajdúböszörmény és Hajdú megye 
címerében is meghatározó elem.

Ez a műtárgy a képírás különleges for-
mája is. Hangulata, színvilága a középkori 
címerek megidézője. Vésővel és színekkel, 
azaz festéssel elregélt hajdú múlt, melynek 
színezője, festője Rózsa Éva, a mester fele-
sége és alkotótársa volt.

Buczkó József

A Bocskai életfaA Bocskai életfaA Bocskai életfa

ÉÉÉ

2016. november 6-a sokáig emlékezetes 
marad a hajdúnánásiak, leginkább a ke-
resztyén-keresztény hívek számára. Ezen 
az esős szürke november eleji vasárnap 
délutánon egy olyan emlékjel avatására 
került sor, amely egyedülálló hazánkban. 

A dorogi útfélen a három nagy törté-
nelmi egyház, a görög- és a római kato-
likus, valamint a református egyház helyi 
képviselői, karöltve Hajdúnánás város ön-
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kormányzatával valósította meg a három 
vallást jelképező emlékjelet. 

A különleges mementót az irgalmasság 
rendkívüli szent éve, illetve a reformáció 
500. évfordulója tiszteletére állíttatta a 
három felekezet.

A Török József kőfaragó mester és Mo-
nostory Viktória által megalkotott em-
lékjel avatási szertartása a görögkatolikus 
kereszt megszentelésével kezdődött, Ke-

resztes Szilárd nyugalmazott püspökatya 
vezetésével. A református emlékjelet Sza-
badi Árpád, a Hajdúvidéki Református 
Egyházmegye esperese áldotta meg.

A római katolikus keresztet megáldotta 
és megszentelte Juhász Imre az Újfehér-
tói Római Katolikus Plébánia plébánosa 
és Kerekes László atya, a plébánia hajdú-

nánási � liájának papja. A megszentelt, 
megáldott emlékjel immáron vigyázza 
és üdvözli az itt lakókat, az útonjárókat, 
a megérkezőket, a visszatérőket, vagy int 
búcsút a távozóknak miközben egy város 
közösségének összefogását hirdeti. 

(F. Zs.)
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 Talán kezdjük a beszélgetésünket a 
végén. Hitte volna a kezdet-kezdetén, hogy 
ilyen sikeres lehet a Bocskai Korona és meg-
éri az első kibocsátási időszak végén?
 Az ötlet megszületésekor magam 

is óvatos voltam, hiszen olyan dologba 
kezdünk bele, ami nem hétköznap, ami 
az átlagos gondolkodástól eltér, aminek 
minden elemét nekünk kell felépítenünk. 
Abban azonban biztos voltam, hogy az 
csapat akivel együtt dolgoztam mindent 
meg fog tenni, a legjobb tudását fogja 
adni, így sikerülni fog egy olyan innova-
tív dolgot létre hoznunk Hajdúnánáson, 
amely példa értékű lesz és amelyre büsz-
kék lehetünk majd.
 Hogyan indult a történet, kinek az öt-

lete volt, hogy jó lenne Hajdúnánás számá-
ra létrehozni egy önálló � zetőeszközt?
 2011 őszén Szólláth Tibor polgár-

mester úr vetette fel a hajdúnánási � zető-
eszköz létrehozásának gondolatát és bízott 
meg a rendszer kidolgozásával. Nem sok-
kal később képviselő testületi támogatás-
sal a Hajdúnánási Holding Zrt. csapata 
hozta létre városunk helyi pénzét a Bocs-
kai Koronát.
 Milyen célok fogalmazódtak meg a 

létrehozáskor? Nyilván igyekeztek pontosan 
kijelölni az utat, hiszen egy ilyen lépésbe 
nem lehet úgy belevágni, hogy vagy sikerül 
vagy nem?
 Ez pontosan így van. A kiindulá-

si alap az volt, hogy hogyan lehetne egy 
olyan rendszert kiépíteni, amelynek ke-
retében a helyi embereket és a helyi vál-
lalkozásokat hozzuk előtérbe úgy, hogy 
helyben tartjuk a pénz. Éppen ezért első 
lépésben készítettünk egy átfogó hely-
zetértékelést, amely keretében megvizs-
gáltuk, hogy melyek azok a problémák, 
amelyek leginkább sújtják városunkat. 
Ebből egyértelműen láttuk, hogy nagyon 
magas a tőkekiáramlás, vagyis nagyon sok 
pénz megy ki a városból. Folyamatosan 
lassult a pénzáramlás, ami értelemszerű-
en hozzájárult ahhoz, hogy a már eddig is 
versenyhátrányban lévő vállalkozók még 
inkább leszakadjanak a multiktól, illetve 
a környező nagyvárosok vállalkozásaitól. 
Ne feledjük, hogy ekkoriban még érez-
hetőek voltak a 2008-as pénzügyi válság 
hatásai, az emberek kevésbé nézték, hogy 
mit lehet megvásárolni helyben a helyi 
termelőktől, inkább azt keresték mi és 
hol a legolcsóbb. Az elmúlt évtizedek-
ben a helyi fogyasztás elszakadt a helyi 
termeléstől ami akár egy közösség szét-
esését is eredményezheti hosszútávon. 
A fenti problémákra kellett megoldásokat 
keresni, amelynek csak az egyik eszköze 
volt a Bocskai Korona bevezetése. A leg-
fontosabb célkitűzés az volt, hogy olyan 
� zetőeszközt hozzunk létre, amely meg-
jelenésében méltó Hajdúnánás és a Haj-
dúság történelmi múltjához, közösségé-
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2012-ben indult útjára Hajdúnánás saját � zetőeszköze a Bocskai Korona. Kez-
detben sokan pesszimisták voltak létét és szükségességét illetően, de mára el-
mondhatjuk, hogy az egyik legsikeresebb helyi � zetőeszközzé nőtte ki magát. 
A kibocsátó Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója dr. Horváth Tibor szerint 
azonban nagyon sok feladat áll még a Bocskai Korona előtt, annál is inkább, 
hiszen 2016 decemberében megújul a � zetőeszközünk.

hez, szerethető, törvényes és biztonságos, 
illetve amely a helyi fogyasztást összeköti 
a helyi termeléssel. Ez volt talán a leglé-
nyegesebb, hisz ily módon képes lehet 
hozzájárulni a város gyorsabb fejlődésé-
hez és negatív külső hatásokkal szembeni 
ellenálló képességéhez. Fontos célkitűzés 
volt, hogy a helyben működő kereske-
dő, szolgáltató és termelő vállalkozások, 
őstermelők vagy gazdák számára biztos 
keresleti oldalt képezzünk ezzel ösztönöz-
ve a nánásiakat, hogy a helyben gyártott 
termékeket, illetve a helyi szolgáltatásokat 
vásárolják.
 Nyilván most, hogy véget ért az első ki-

bocsátási időszak és elkezdődik egy újabb fe-
jezet a Bocskai Korona életében nagyon fon-
tos, hogy mit sikerült megvalósítani ezekből?
 Egyszerűen megfogalmazva a Bocskai 

Korona Magyarországon törvényesen el-
ismert, működő és a többi város számára 
példaértékű � zetőeszközzé vált. Olyan he-
lyi pénze van ma már városunknak, ame-
lyet a világ számos pontjáról keresnek, 
vásárolnak, gyűjtenek és ismernek. Ered-
mény, hogy ma már Hajdúnánáson közel 
200 helyen lehet vele � zetni, gyakorlatilag 
minden helyben kapható áru és szolgál-
tatás elérhető. Évente nagyon sok média 
megjelenést kap a Bocskai Korona, így je-
lentősen hozzájárult Hajdúnánás ismert-
ségéhez. Sőt még az oktatás területén is 
megjelent, hisz számos egyetemi, szakmai 
előadás, szeminárium, konferencia állan-
dó vendége, tehát országosan elismerik az 
értékeit. De fontos megemlítenem azt is, 
hogy a Magyar Nemzeti Bank felügyeli a 
működését. 2016-ban egy részletes átfogó 
ellenőrzést kaptunk az MNB-től, ahol a 
Bocskai Korona kiválóan teljesített. De 
ami a legfontosabb, éves szinten mintegy 
2–2,5 milliárd forint forgalmat generál 
Hajdúnánáson a helyi vállalkozásoknál 
és termelőknél, ami azt gondolom, hogy 
már érezhető a város gazdaságában.
 Ez a nagy forgalom nyilván, azt jelen-

ti, hogy nagy mennyiségű Korona van kint 
az embereknél. A mostani címletek érvé-
nyessége 2016. december 31-el lejár vagyis 
elméletileg innentől már nem tudják hasz-
nálni � zetéskor?
 Ez így van, de fontos megjegyezni, 

hogy a kint lévő Bocskai Koronát eddig az 
időpontig minden megkötés nélkül fel le-
het használni. December 31-e után pedig 
még egy évig, azaz 2017 december 31-ig 
ingyenesen kicseréljük a lejárt címleteket 
az újra, vagy akár vissza is lehet váltani a 
Tourinform irodában, az Önkormányzat-
nál és a Hépszolg Kft-nél.
 Decemberben egy újabb szakasz kez-

dődik el a Bocskai Korona életében. Mit 
hozhat a jövő. Az eddigi előjelek pozitívak, 
hiszen úgy tűnik képes lesz a Korona átlépni 
a település határait is.
 Ez most talán az egyik leglényege-

sebb dolog a Korona életében, hisz im-
már három másik település Hajdúhad-
ház, Balmazújváros és Vámospércs is úgy 
döntött, hogy csatlakoznak a Bocskai 
Korona rendszeréhez, így helyi pénzből 
térségi pénzzé növi ki magát. Jelentős lé-
pés ez, hiszen mind az elismertsége, mind 
a vásárló ereje jelentősen nőni fog. Ezen 
kívül december közepén mutatjuk be az 
új címleteket is. Bár óriási változás nem 
lesz észlelhető ezen a téren azonban aki 
� gyelmesen szemléli az új Koronát, az 
látni fogja, hogy megjelennek rajta az 
újonnan csatlakozó települések motívu-
mai is. Ezzel kezdetét veszi a Bocskai Ko-
rona életének egy újabb fejezete. Vannak 
eredményeink, de tudjuk azt is, hogy sok 
teendőnk van még és nem dolgoztunk 
hiba nélkül. Azt látjuk, hogy a városon 
kívül komoly elismerés övezi a munká-
kat, viszont itthon rengeteget kell még 
tennünk a nagyobb elfogadásért. Tovább 
kell növelnünk az elfogadó helyek és a fel-
használási lehetőségek számát is. Fontos 
célkitűzésünk, hogy az elfogadói oldalon 
olyan rendszert építsünk, ami javítja a 

minőséget, ahol értéket képvisel a rend-
szerhez való tartozás. Ki kell gyomlálnunk 
a használat körüli hibákat, azaz a vásár-
lóknak tényleg az előnyöket kell érezniük, 
fontos, hogy ne kísérje esetlegesen rossz 
szájíz a használatot. Feladatunk, hogy a 
Bocskai Korona elfogadó helyei egyfajta 
minőségi közösséget alkossanak, ahová 
csak az tartozhat, aki érti, akarja és tesz is 
a közös céljainkért. Még több hangsúlyt 
kell fektetünk a használatra, azaz arra, 
hogy minden hajdúnánási maga is keres-
se, használja és váltsa a Koronát. Ehhez 
erősebb jelenlét, tájékoztatás, információ-
áramlás, azaz kommunikáció szükséges. 
Meg kell értetnünk az emberekkel, hogy a 
Bocskai Korona használatával úgy tudnak 
a saját városukért, közösségükért tenni, 
hogy gyakorlatilag mindenfajta befektetés 
nélkül, csupán csak a használattal erősítik 
a helyi gazdaságot, megmutatva a világ-
nak, hogy a hajdúnánásiak még mindig 
képesek összefogni a saját és a gyermekeik 
jövője érdekében.

Szabó János

Vámospércs, a legkisebb Hajdúváros, 
napjainkban egy hozzávetőlegesen húsz-
ezer fős mikrotérség vezető településeként 
működik. A városban helyet kapó ügyin-
téző, egészségügyi, kulturális központok 
egyszerűbb, biztosabb, kényelmesebb és 
színvonalas szolgáltatást tesznek lehetővé 
a helyi és környékbeli emberek számára. 
Vámospércs optimális infrastrukturális 
helyzete (Debrecen megyeszékhely és az 
országhatár közelsége, a város öt irányú 
közúti nyitottsága) lehetővé teszi, hogy 
a város értékeivel mind többen ismer-
kedhessenek meg és a város által kínált 
lehetőségekkel mind többen éljenek. 
Számos nagy cég és vállalkozás hozott 
létre üzemet vagy telephelyet nálunk, 
megélhetést biztosítva lakóinknak és 
az ingázó munkavállalók sokaságának. 
Vállalkozhat-e a „legkisebb” arra, hogy 
merjen nagyot álmodni? – tehetjük fel a 
kérdést. Hiszünk benne hogy igen. Egy 
kisváros vonzáskörzete jól kigondolt és 
jól szervezett projektekkel még inkább 
kiterjeszthető: képes átlépni saját árnyé-
kán, képes összehozni, produktívan ösz-
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szekapcsolni a lehetőséget az adottsággal. 
Ne feledjük: településnevünk „vámos” 
előtagja is jelzi azt a kiváltságot, hogy Vá-
mospércs vámszedőhelyként kivételes ko-
rabeli gazdasági pozícióval bírt. Ez a – 14. 
századtól írásos forrásokban is rögzítetett 
privilégium nyilván már akkoriban is a 
helyi gazdaság fellendülésével járt. A XXI. 
századi Bocskai Koronától szintén egyfaj-
ta gazdaságélénkítő, számunkra is újabb 
perspektívákat megnyitó hatást várunk. 
A helyi termelőket a helyi kereskedőkön 
keresztül a helyi vásárlókkal összekötő (a 
helyi vállalkozásainkat helyzetbe hozó, 
vásárlóinknak kedvezményt biztosító) 
ökonomikus modell a szövetséges ön-
kormányzatok pártfogásával, a Magyar 
Nemzeti Bank által ellenőrizve válhat 
térségi márkává. Üzenetértékűnek gon-
dolom, hogy miközben a Bocskai Korona 
a gazdaságfejlesztési célok mellett a közös 
kulturális identitásra és a térségi kohézió 
fontosságára is felhívja a � gyelmet, kifeje-
ződhet benne a hajdú és vámos tradíciónk 
önszervező és önfelmutató erénye is.

Ménes Andrea polgármester

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a Bocskai Koro-
na címletek 2016. december 31-én lejárnak. Ugyanebben az évben és hónap-
ban 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.

Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató Bocskai Korona tájékoztató 
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Néma harangszóNéma harangszóNéma harangszóNéma harangszóNéma harangszóNéma harangszó

November 12-én osztályfőnököm hívá-
sára kimehettem én is azokkal a tanár 
nénikkel és diákokkal a Partiumba, akik 

Az ukrajnai kon� iktus, a belső mene-
kültek, a nemzeti � zetőeszköz elérték-
telenedése súlyos helyzet elé állította 
Kárpátalja lakosságát, s az ott élő több 
mint 150 000 magyart. Segélyszerveze-
tek, magánemberek, önkormányzatok 
kapták fel fejüket az aggasztó hírek 
kapcsán, s láthatatlan, de hallható ha-
rangok kondultak meg szinte egyszerre 
megannyi magyar ember szívében: segí-
tenünk kell.

A Bocskai István Általános Iskola és 
AMI közössége 3. alkalommal gyűjt 
adományt,illetve biztosítja a gyűjtéshez a 
helyszínt a Barkaszón élő emberek segíté-
sére. Az onnan érkező hírek egyre szívszo-
rítóbbá váltak. Fizetésük egyre kevesebb 
(a pedagógus � zetés 16 000 Ft!), az isko-
lákban alig kapnak pénzt (90 Ft/nap/fő), 
vagy nem is a gyerekek étkeztetésére… 

Ez a kis település – Barkaszó – Mun-
kácstól 25 kilométerre, délnyugati irány-
ban fekszik, több mint 700 évvel ezelőtt 
alapították. Neve a magyar berek és aszó 
szavakból alakult ki. Első említése 1312-
ből való, ekkor Burkuzlou néven említik. 
Helyi televíziónk korábban beszámolt 
már arról, hogyan történt a „szeretet-do-
bozok” elszállítása, milyen könnyfakasztó 
élményekkel tértek haza az adományt 
kiszállítók, s milyen alázattal telt hálával 
vették az ottani emberek a segítséget.

Csillikné Szólláth Julianna, aki ezt az 
adományozást közel egy éve elindította, 
nemcsak iskolánk diákságát és felnőtt-
jeit akarta érzékenyíteni, hanem más 
közösségeket,intézményeket is. A város 
óvodái, vállalkozói, a Városi Önkor-
mányzat munkatársai, a Fürdő úti Idő-
sek otthonának dolgozói, sok névtelenül 
adakozói és a Református Általános Iskola 
közössége is csatlakozott. Elsősorban tar-
tós élelmiszerekből álló ajándékaikkal, 
hogy a szinte kenyéren és vízen élő testvé-
reink sorsát enyhíteni tudják. A legutóbbi 
alkalommal sokan pénzbeli hozzájárulá-

A helyi két középiskolán (Kőrösi Csoma 
Református Gimnázium, Berettyóújfalui 
SZC Csiha Győző Szakgimnázium és 
Szakképző Iskolája) kívül két debreceni 
szakközépiskola, a hajdúböszörményi 
gimnázium és két szakképző iskola, a haj-
dúdorogi, tiszavasvári és polgári gimnázi-
um és szakközép iskola mutatta be színes 
kínálatát. Az Óvoda úti intézményegység-
ben egy helyen, ugyanannyi időkeretben, 
szórólapokkal, diasorral színesítve mond-
ták el a megjelent intézményvezetők a 
tájékoztatójukat, kínálatukat, az iskolájuk 
egyedi sajátosságait. Minden igazgató 
egyetértett abban, hogy ha a gyerekek 
lakóhelyén van továbbtanulási lehetőség, 
akkor maradjanak helyben. Csak akkor 
válasszanak más iskolát, ha annak olyan 
kínálata van (pl. szakma), ami helyben 
nem található. Aki érettségi után egye-
temre, főiskolára szeretne menni, vagy 
még nem tudja, mi szeretne lenni, azok-
nak ajánlható elsősorban a gimnázium. 
De kiemelték, hogy van olyan felsőok-
tatási intézmény, ahol a szakgimnázium-
ban, szakképző iskolákban tanultakra 
építenek. 

A tájékoztatókból megtudhattuk, hogy 
mikor lesznek az intézményekben nyílt 
napok. Központi felvételit csak a hajdú-
böszörményi Bocskai István Gimnázium-
ban kell írni, a többi helyen az 5–7. év-
folyamon szerzett év végi, illetve 8. félévi 
jegyek alapján dől el a felvétel. E mellett 
Hajdúdorogon felvételi elbeszélgetésre 
hívják a tanulókat februárban. A szakkép-
ző iskolákban egészségügyi alkalmassági 
feltétele a szakma tanulásának.

Az iskolavezetők bemutatták az ösz-
töndíjjal támogatott képzési formákat. 
A hátrányos helyzetű tanulók segítésére 
született meg az Út az érettségihez illet-
ve Út a szakmához program. A hiány-
szakmák (pl. hegesztő, lakatos, szociális 
munkás) tanulására anyagi juttatásokkal 
szeretnék motiválni a diákokat. Több 
iskolában működik az Arany János Tehet-

sukkal segítették a gyűjtést, s ennek hatá-
sára közel 400 000 Ft gyűlt össze, melyből 
gyógyszert és élelmiszereket tudtak vásá-
rolni.

A Református Szeretetszolgálat segítsé-
gével alig tudták bepakolni a dobozokat, 
csomagokat az autóba, melynek egy ré-
sze (a ruházat) nem is fért be- még így is 
többet vittek az autóban szállítható meg-
engedettnél. Mindenféle segítséget igény-

be véve, ha nehezen is, de célba értek a 
csomagok oda, ahol erre a legnagyobb 
szükség van. Azokhoz az emberekhez, 
akik nem panaszkodnak, békében élnek 
egymás mellett nem hangoztatva nemze-
tiségüket, etnikumukat. Maradt még az 
ajándékokból – hisz a rengeteg ruha nem 
fért be az autóba, de lesz alkalom, ami-
kor célba érnek, hisz azokra is nagy szük-
ség van a hideg-fázós mindennapokban. 
S ezeken túl még egy jó hír: november 
14-től a hajdúnánásiak kedvességinek, 
jó lelkének köszönhetően újra kapnak a 
gyerekek az iskolákban ingyen tízórait és 
ebédet Barkaszón.

Az adományok gyűjtésén túl a nyáron 
2 alkalommal voltak a városunk vendégei 
a „Híd építés határon innen és túl” szór-
ványprogramunk keretében. Júniusban 
a Barátságnap alkalmából a pedagógu-
sok, augusztusban az I. Kárpát-medencei 
Szórványtáborban voltak itt a barkaszói 
diákok és pedagógusok.

Csillikné Szólláth Julianna májusi kint-
létükkor egy újabb lehetőséget keresett 
arra,hogy mélyíthessük a két település 
kapcsolatát, illetve egy másfajta módon 
is segítségükre lehessünk. Az a gondolata 
támadt,hogy kirándulásokat kellene erre 
a részre szervezni (Hajdúnánás-Barkaszó-
Munkács-Vereczkei hágó) és az ott elfo-
gyasztott ételek,szállás díjazásával is őket 
lehetne segíteni. Október 7–8-án ezt az 
útvonalat 5 fő az iskola részéről végig is 
járta, hogy bátran tudják ajánlani az osz-
tályoknak, szülőknek, kollegáknak és vá-
rosunk lakóinak, közösségeinek. Bízunk 
abban, hogy sorsuk könnyebbre fordul, s 
segítségünk sokszor célba érhet – a néma 
harangok hallatán… Fekete Andrea

Ugye mennyi a szép?
Csak látni kell,
s magunkkal
szívünkben vinni el.
Úgy szeretném megmutatni.
(Rajki Sándor: Látni)

Pályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezletPályaválasztási szülői értekezlet

séggondozó Program, a jó sportolók ver-
senyeztetését is támogatják anyagilag. 
Vannak olyan intézmények, ahol HÍD 
program működik azok számára, akiknek 
a 8 általános elvégzése is gondot okoz, 
vagy enyhe fokban értelmi fogyatékkal 
élők. Több helyen csoportbontással segí-
tik a hatékonyabb tanulást. Anyanyelvi 
tanár is tanítja az idegen nyelvet, cseredi-
ák kapcsolatok szolgálják a nyelvtanulást.

Az iskolabemutatók után lehetett kér-
déseket feltenni, személyesen beszélni 
az iskolavezetőkkel. A modern kornak 
megfelelően honlapcímet, facebook elér-
hetőségeket adtak meg, szórólapokat osz-
togattak az iskolák képviselői. Azt taná-
csolhatjuk a továbbtanuló gyerekeknek, 
szüleiknek, hogy menjenek el a középis-
kolák nyílt napjaira, hogy saját szemük-
kel győződjenek meg arról, hogy milyen 
oktatás folyik az intézményekben, hiszen 
most minimum 3 évre, de lehet, hogy egy 
életre kihatóan döntenek a középiskola, 
szakma kiválasztásával. 

Szabó Éva

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évről évre gondot 
fordít arra, hogy a pályaválasztásra felkészítse a diákokat. 2016. november 9-én 
a 8. osztályos tanulók és szüleik számára szerveztünk egy pályaválasztási szülői 
értekezletet. A városban, szomszédos településeken, a megyében található 10 kö-
zépfokú intézmény vezetője mutatatta be iskoláját.

A Partiumban jártamA Partiumban jártamA Partiumban jártam

több éve havonta kijárnak oda foglalko-
zásokat tartani az ottani gyerekeknek. 
Nagyon örültem a lehetőségnek, szíve-
sen keltem útra kora reggel. Elég sokáig 
buszoztunk, mire odaértünk Szentjobb 
településre, mely a Wikipédia szerint 
„nevét Szent István király kézereklyéjéről, 
a Szent Jobbról kapta. Az első magyar ki-
rály leválasztott jobb karját Mercurius, a 
székesfehérvári királyi bazilika őrkanonoka 
vitte az akkor Berekisnek nevezett telepü-
lésre 1061 körül, minden bizonnyal azért, 
hogy az ereklyét megóvja az akkortájt kitört 
pogánylázadásoktól. I. István székesfehér-
vári sírjának a király szentté avatása kap-
csán történt 1083-as felnyitása után Szent 
László királynak tudomására jutott, hogy a 
jobb kezet hol őrzik. Ekkor elzarándokolt a 

faluba, amelynek a Szentjobb nevet adta.”
Amikor megérkeztünk, már várt ben-

nünket a tiszteletes úr és a gyerekek, 
akikkel Jucika nénivel és Piroska nénivel 
Arany János életéről beszélgettünk, ol-
vastunk, majd plakátot készítettünk róla. 
Meghallgattuk a Családi kör című versét, 
ami mindnyájunknak nagyon tetszett. 
Ezután a Márton-napi hagyományokat 
elevenítettük fel és papírból libát ké-
szítettünk. Délután indultunk haza, de 
megálltunk Bihardiószegen, ahol nagyon 
� nom töltött káposztával és kaláccsal 
vártak bennünket! A fárasztó nap után el-
mondhatom: nagyon jól éreztem maga m 
és máskor is szívesen elmegyek oda.

Taskó Luca 5. D
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Újabb pályázati program megvalósításába 
kezdtek az ősz folyamán a Bocskai István 
Általános Iskola és AMI Polgári úti In-
tézményegységében. Hagyományaink és 
nemzeti kulturális örökségünk megőrzé-
sére adtak be pályázatot az elmúlt év vé-
gén, melyet a Nemzeti Tehetség Program 
elfogadott, s 1 000 000 Ft-tal támogatásra 
is javasolt. A pályázat célja a helyi sajátos-
ságaink, néprajzi értékeink, kultúránk 
megismerése, azoknak a foglalkozásoknak 
a megidézése, melyek őseink megélhetését 
biztosították. Mindezeket olyan emberek-
kel, helyekkel teszik emberközelivé, akik/
amik értékeink, büszkeségeink. A prog-
ram címe a fentebb látható cím utal an-
nak tartalmára, melyben projekt módszer 
segítségével, műhelymunkákkal, eredeti 
helyszíneken válik élővé a 15 tehetséges 
gyerek számára a program lényege.

Városunk történelmében kiemelkedő 
fontosságú volt a pásztorkodás, mely az 
emberek alapvető kenyérkereseti forrását 
jelentette. A pásztoremberek élete, párat-
lan népművészeti alkotásainak megisme-

rése haza� as kötelesség, a gyerekek ezáltal 
fogják múltunkat megismerni, őseinket 
tisztelni, helyüket felnőtt életük során 
helyes mederbe terelni. Műhelymunkák 
során lehetőségük lesz városunk legősibb 
pásztorcsaládját megismerni, a még élő 
tagjaival riportot készíteni, azzal, aki át-
élte azt a kort, s aki át tudja adni a jövő 
generációjának – akik ezt csak a mesékből 
ismerik – pásztorkodással kapcsolatos él-
ményeit. A pásztorélet viszontagságait, az 
állattartást, a pásztorművészetet eredeti 
helyszíneken ismerik majd meg, ilyenek 
a városunk és környékének tanyái (Ken-
dereskert, Virágoskút, Vókonyapuszta), 
a Helytörténeti Gyűjteményünk pász-
tor- és állandó szalmakiállítással, a Táj-
ház, az Alkotóház. Filmet, beszámolókat 
készítenek, néznek, kipróbálják a kora-
beli használati eszközöket, hangszereket, 
pásztortáncot látnak élő előadásban nép-
táncpedagógusok segítségével. A pásztor-
művészet alfajával, a fafaragással maguk is 
megpróbálkoznak, a szalmafonással, mint 

„Cifraszűrök nyomában, avagy a ná-„Cifraszűrök nyomában, avagy a ná-„Cifraszűrök nyomában, avagy a ná-„Cifraszűrök nyomában, avagy a ná-„Cifraszűrök nyomában, avagy a ná-„Cifraszűrök nyomában, avagy a ná-
nási pásztorok élete és művészete”nási pásztorok élete és művészete”nási pásztorok élete és művészete”nási pásztorok élete és művészete”nási pásztorok élete és művészete”nási pásztorok élete és művészete”

városunk egykori legpiacképesebb ipar-
ágával is megismerkednek, Népi Iparmű-
vészeink segítségével maguk is alkotnak 
majd. A pásztorművészet mintakincsét 
saját nemezalkotásokkal elevenítik meg, 
az elkészített anyagokba szűrhímzéssel 
varrják bele a mintákat. A hajdúsági cifra 
szűrök sokféleségét is megtanulják, meg-
nézik, ezekből albumokat készítenek ki-
emelve a helyi sajátosságokat. A pásztorok 
állatait megismerik, fotózzák, lerajzolják. 
Korabeli forrásanyagokat tanulmányoz-
nak, ezekből beszámolót készítenek. Szel-
lemi alkotásként képet és tudást kapnak 
városunk történelmi hagyományaiból, a 
pásztorélet rejtelmeiből, mindennapjaiból. 

A tartalmas program egyik összetett 
része az Aranyszalma Alkotóházban ke-
rült megrendezésre november 18-án, hi-
szen a pályázat írói és megvalósítói (Papp 
Anita és Fekete Andrea) úgy gondolták, 
másokat is érdekelhet ez a téma – nem-
csak az iskolás gyerekeket, hanem szüle-
iket, testvéreiket és tanáraikat is. Ezen a 
régi Tanyázó hangulatát idéző beszélge-

tős esten betekintést 
nyerhettek a népes 
számú résztvevők a 
pásztorhangszerek 
világába a Szalma-
kalap Citeraegyüt-
tes jóvoltából, akik 
pásztorcsokrukban a 
citerán kívül a pász-
torfurulya hangját is 
megszólaltatták Papp 
Levente előadásában. 
Zenéjükre a furulyás 
legényen kívül Páló-
czi Gábor is táncra 

pattant, hiszen a pásztorbotolóst is eljár-
ták a citeracsokor hallatán.

Ezek után a program szervezői bemu-
tatták a meghívott vendégeket – Máró 
Gábor nyugalmazott tűzoltót, aki a 
Hortobágy Örökös Pásztorainak egyike, 
Harangozó Imre néprajzkutatót, az este 
fő előadóját, Magi Imre fafaragó Népi 
Iparművészt és Márton Attila néptánc pe-
dagógust, aki Aranysarkantyús táncos és a 
Cifraszűr Egyesület vezetője. A vetítéssel 
egybekötött előadáson néprajzos szem-
mel láthattak bele a résztvevők a pászto-
rok életébe, mindennapjaikba, anekdotá-
kat hallhattak róluk, s visszarepülhettek 
képzeletben eleink világába. Az előadás 
után kipróbálhatták a pásztortáncokat, 
s beszélgethettek kötetlenül a meghívott 
vendégekkel. Az est hasznosan, vidáman 
telt, ám korán sincs még vége a program-
nak, hiszen számos élmény, tanulnivaló és 
meglepetés várja még a pásztoréletbe bete-
kintést nyerő 15 tehetséges gyermeknek.

Fekete Andrea

Fogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfátFogadjon örökbe egy díszfát
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény hagyományteremtő 
céllal Helytörténeti Fasor elnevezéssel 14 
darab oszlopos díszfát kíván ültetni a vá-
ros jeles írói, költői, várostörténeti kuta-
tói, múzeumalapítói emlékezetére.

Olyan, már nem élő személyeket vá-
lasztottunk ki, akiknek életműve lezárult, 
s érdemesültek arra, hogy valamennyiü-
ket példaképül állítsuk a maiak és utóda-
ink elé. Célunk az, hogy az emlékfák által 
is megőrizzük emléküket. 

A fasor tervezett helye: a múzeum és a 
könyvtár közötti zöld sövénysáv vonala. 
Ültetésük februárban történne, avatásuk 
pedig lombosodásuk után, 2017. tavaszán.

A konténeres, oszlopos díszfák tövénél 
kő emléktáblákat helyezünk el, felvésve rá 
a kiválasztott személy nevét, s hogy ki is 
volt ő, valamint egy tőle származó gondo-
latot, mellyel a maiakhoz és utódainkhoz 
egyaránt szólnak.

Szeretnénk személyessé tenni a nánási-
ak kötődését ezekhez a fácskákhoz, éppen 
ezért felhívással fordulunk a város köz-
véleményéhez, akinek elnyeri tetszését 
kezdeményezésünk, válasszon egy jeles 
személyiséget az itt közölt névsorból, s 
az emlékezetére ültetendő díszfának le-
gyen az örökbefogadója

Íróink, költőink:
Móricz Pál (1870–1936)
Dr. Kéky Lajos (1879–1946)
Vihar Béla (1908–1978)
Maghy Zoltán (1907–1930)
Gulyás Gábor 1916–?)

Csontos Gábor (1927–2010)
Soós Zoltán (1935–2015)

Történészeink, múzeumügyünk 
szorgalmazói:
Dr. Nemes Félix (1853–1933)
Kovács Miklós (1859–1939)
Dr. Barcsa János (1870–1910)
Dr. Igmándy József (1897–1950)
Dr. Molnár József (1905–1986)
Dr. Dankó Imre (1922–2008)
Draviczky Imre (1926–2006)

A felsorolt személyek emlékére ülteten-
dő fák egy része e felhívás megjelenése előtt 
örökbe fogadóra talált. Ők a következők: 
Vihar Béla, dr. Dankó Imre, Barcsa János, 
Móricz Pál, Kovács Miklós.

Amennyiben Ön, Kedves Olvasó a fel-
sorolt nevekből választani szeretne, arra 
kérjük, támogassa céljainkat egy díszfa 
megvásárlásának árával és a mellette elhe-
lyezendő emléktábla költségeivel. 

Ez az összeg 20 ezer forint.
Támogatása elismeréséül felvéssük erre 

a táblára az Ön nevét, mint örökbefoga-
dóét. Az avatási ünnepség keretében pe-
dig Önök lepleznék le a kiválasztott fács-
ka emléktábláját.

Választását és anyagi felajánlását az 
alábbi címre, illetve telefonszámon vár-
juk: Helytörténeti Gyűjtemény, Bocskai 
utca 13., illetve a 06-30/367-0033, vagy 
a 06-70/445-4038 telefonon.

Buczkó József 
intézményvezető

Magyarország–Románia 34–28 (17–15)
Hajdúnánás 300 néző. Vezette: Sándor, 

Szikszay. (november 5.)
Magyarország: Andó (kapus), Kecske-

méti 6/5, Máthé 5, Rosta 2, Spekhardt 
3, Horváth, Kerkovics 4. Csere: Nagy, 
Anderlik (kapusok), Uros 4, Szmetán 1, 
Váczi 4/1, Szőllősi 2, Somogyi 2, Varga 1, 
Kiss. Edző: Imre Géza

Románia: Rusu (kapus), Pascari, Dra-
gan 7/2, Pintoiu 1, Culea, Susanu 1, 
Dedea. Csere: Niculai (kapus), Hantaru 
4/2, Micu 1/1, Tiu 3, Ionescu 2, Scarlat 
2/1, Fodorean 5, Fekete, Ilie 2, Talmaciu. 
Edző: Dia Alexandru 

Hétméteres: 6/6, illetve 6/6. Kiállítás: 
16 perc, illetve 8 perc.

-kábé-

Férfi  i� úsági válogatott felkészülési Férfi  i� úsági válogatott felkészülési Férfi  i� úsági válogatott felkészülési Férfi  i� úsági válogatott felkészülési Férfi  i� úsági válogatott felkészülési Férfi  i� úsági válogatott felkészülési 
mérkőzésmérkőzésmérkőzésmérkőzésmérkőzésmérkőzés

Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE 
21–33 (10–22) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Bujdo-
só, Mihály. (november 26.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Bíró 2, 
FÁBIÁN 8/4, Lengyel 1, Dudás, Lányi 1, 
Karacs 1. Csere: Győri (kapus), Zihor 1, 
Gidai 2, Lakatos 1, Darabos, Takács 2, 
TAR Cs 2, Mekes. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Sajnos az első félidő-
ben rosszul álltunk a mérkőzéshez, na-
gyon keveset ütköztünk, emiatt komoly 
különbség alakult ki, de a második félidő-
beli nyitott védekezés eredményes volt. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Kecs-

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B
keméti NKSE 32–31 (16–17). Hajdú-
nánás 100 néző. Vezette: Rontó, Szanyi. 
(november 26.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Ba-
lázs, MEZEI 4, LENGYEL 4, TAR Cs 
8/2, MEKES 5, Molnár A. Csere: Karócz 
(kapus), RESZEGI 3, Tar L, Molnár F 
1/1, Oláh, Nagy D, NAGY V 7/4. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 9/6, illetve 3/3. Kiállítás: 
6 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: A mérkőzés előtt egy 
nappal megszerzett diákolimpiai megyei 
bajnoki cím rányomta bélyegét a teljesít-
ményünkre. Az akarat és a lelkesedés volt 
ezúttal az, ami kirángatott bennünket a 
bajból. Gratulálok a lányoknak!      -kábé-



6 Hajdúnánási Újság 2016. december 8.

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!
Jogszabályi rendelkezések miatt telepü-
lésünkön � zetendő talajterhelési díj 
mértéke 1800 Ft/m3. Ezt a mértéket az 
elfogyasztott ivóvíz után kell � zetniük 
azoknak, akik a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára nem kötöttek rá.

A talajterhelési díj meg� zetése alól 
mentességet kap, aki:
 az egészségkárosodási és gyermekfel-

ügyeleti támogatásban, vagy idősko-
rúak járadékában tárgyév január 1-jén 
részesül, s a díj� zetési időszak (naptári 
év) teljes egészében fennáll ezen támo-
gatási forma,
 a 70. életévet tárgyév január 1-jéig be-

töltött egyedül élő személy. 
 Lakhatási támogatásban, vagy rendsze-

res gyermekvédelmi kedvezményben 
tárgyév folyamán részesülők kérelemre 
az alábbi mértékeket � gyelembe véve 
mentesülnek a talajterhelési díj meg� -
zetése alól.
A díjkedvezmény mértéke
– 2017. évben (2016. évi talajterhelési 

díj meg� zetése kapcsán) 80%
– 2018. évben (2017. évi talajterhelési 

díj meg� zetése kapcsán) 60%
– 2019. évben (2018. évi talajterhelési 

díj meg� zetése kapcsán) 40%
– 2020. évben (2019. évi talajterhelési 

díj meg� zetése kapcsán) 20%
Ezen mentességekre vonatkozó díj-

kedvezmény 2021. évtől megszűnik.
 A kérelemre a talajterhelési díj 80%-á-

nak meg� zetése alól mentesül az a la-
kossági kibocsátó, aki számára ingatla-
nának a rendelkezésre álló csatornába 
való bekötése aránytalanul nagy költség-

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a képvi-
selő-testület 2016. november 24-én ülésezett. 

A napirendek elfogadása után a testület 
módosította a helyi adókról szóló 27/2016. 
(VII. 05.); az önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.); a mezei 
őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 
13/2011. (V. 05.) és a talajterhelési díjról szóló 
5/2016. (I. 29.) Önkormányzati Rendeleteit. 

A testület elfogadta az önkormányzat és 
intézményei 2016. I–III. negyed évi gazdál-
kodásáról, a Mezei Őrszolgálat 2016. évben 
végzett munkájáról szóló beszámolókat.

Döntött arról, hogy a Bocskai István Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fel-
vételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási 
területében legyen megállapítva. 

Elfogadta a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft. 2017. évi pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzésének ütemtervét, illetve az ellenőr-
zési tevékenységgel a Val-Ethik Könyvvizsgá-
ló és Tanácsadó Kft.-t bízta meg.

A testület közszolgáltatási szerződések 
megkötését határozta el a Hajdúnánási Épí-
tő és Szolgáltató Kft.-vel, valamint elfogadta 
2017. január 1. napjától a Hajdúnánási Váro-
si Piac működési rendjéről szóló szabályzatot. 

A testület három esetben korábbi határoza-
ta hatályon kívül helyezéséről döntött. 

A testület 2016. december 1. napjától kez-
dődően választotta meg a Hajdúnánási Hol-
ding Zrt. felügyelőbizottsági tagjait, illetve a 
Zrt. könyvvizsgálóját.

Hirdetmény

Hajdúnánás Városi Önkormányzat – 2016. 
július 21-én meghirdetett a 186/2016. 
(VI. 30.) számú Képviselő-testületi Ha-
tározatban rögzített 2016. évi I. módo-
sításban rendezés alá vont területeire vo-
natkozóan – településrendezési terv és 
helyi építési szabályzat módosításának 
véleményezési dokumentációja elkészült. 
A véleményezési dokumentáció az alábbi 
3 módosítási ponttal bővült, melyről a 
Képviselő-testület a 273/2016. (X. 10.) 
számú Képviselő-testületi Határozatában 
döntött.

1. Hajdúnánás, Bajcsy-Zs. u. – Áchim 
A. u. – vasúti pályatest – 5352/2 
hrsz.-ú csatorna által határolt tömb 
övezeti átsorolása,

2. Hajdúnánás, Ady E. körút, Dorogi 
utca és Mártírok útja által határolt 
területen lévő garázsok átminősíté-
sére vonatkozó helyi építési szabály-
zat előírásának módosítása.

3. Önkormányzati kezdeményezésre 
gazdaság fejlesztésre irányuló mó-
dosítás.

A véleményezési dokumentáció meg-
tekinthető Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városfejlesztés és Üze-
meltetési Irodán, illetve a város honlapján 
www.hajdunanas.hu 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Igazgatási szünet a 
Városházán

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakossá-
gát, hogy Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 328/2016. (XI. 
24.) számú Képviselő-testületi Határoza-
tával igazgatási szünetet rendelt el 2016. 
december 27-től 2017. január 6-ig. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyinté-
zés szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hivatalban 
a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő 
ügyek intézésére ügyelet működik, a za-
vartalan ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás a halaszthatatlan döntést igénylő 
eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás in-
dítása, ügyeik intézése során vegyék � gye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre jegyző

Pályázati felhívás 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 35/2016. (II. 18.) számú 
Határozata alapján versenytárgyalásos pá-
lyázati úton történő értékesítésre meghir-
deti az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás 3503/A/29 helyrajzi számú, 

természetben a 4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 2–3. B III./1. szám alatti 
43 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű 
ingatlant. A 331/2016. (XI. 24.) számú 
Képviselő-testületi Határozat alapján 
az ingatlan becsült forgalmi értéke vala-
mint a megajánlható minimum vételi ár 
5 800 000 Ft. A Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 2–3. „Otthon Melege Program” 
nyertes társasház, mely a pályázat kereté-
ben felújításra került (szigetelés, nyílászá-
ró csere, külső homlokzat festése).
 A pályázatok beérkezési határideje: 

2016. december 22. (csütörtök) 
12.00 óra.
 Borítékbontás, licitálás (külön érte-

sítés nélkül): 2016. december 23. 
(péntek) 11.00 óra.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal 
fszt. 36-os irodájában adható le, zárt bo-
rítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 2–3. B III./1. 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 60/2016. (II. 18.) szá-
mú Határozata alapján versenytárgyalá-
sos pályázati úton történő értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonát 
képező, Hajdúnánás 3503/A/44 helyrajzi 
számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 2–3. C II./2. szám alatti 
43 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű 
ingatlant. A 332/2016. (XI. 24.) számú 
Képviselő-testületi Határozat alapján 
az ingatlan becsült forgalmi értéke vala-
mint a megajánlható minimum vételi ár 
5 800 000 Ft. A Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 2–3. „Otthon Melege Program” 
nyertes társasház, mely a pályázat kereté-
ben felújításra került (szigetelés, nyílászá-
ró csere, külső homlokzat festése).
 A pályázatok beérkezési határideje: 

2016. december 22. (csütörtök) 
12.00 óra.
 Borítékbontás, licitálás (külön érte-

sítés nélkül): 2016. december 23. 
(péntek) 10.00 óra.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal 
fszt. 36-os irodájában adható le, zárt bo-
rítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 2–3. C II./2. 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!

Határozat született arról, hogy a testület 
támogatja a Bocskai Korona utalvány 2016. 
év végétől történő újabb öt évre való kibo-
csátását.

A testület igazgatási szünet elrendeléséről 
döntött 2016. december 27-től 2017. de-
cember 6-ig.

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

A testület feladatellátási szerződés megkö-
téséről döntött a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások kötelező önkormányzati fel-
adatainak biztosítására. Döntött a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi 
Bölcsőde alapító okiratának módosításáról.

A testület folyószámlahitel igénybevételét 
határozta el. 

Határozatot hozott a Hajdúnánási Gazda-
sági Ellátó Intézmény engedélyezett álláskere-
téről 2017. január 1. napjától.

A testület a „Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő közvilágítási be-
rendezések aktív elemeinek karbantartása, 
üzemeltetése” tárgyában közbeszerzést lezáró 
döntést hozott. A nyilvános képviselő-testüle-
ti ülések előterjesztési és a hozott rendeletek, 
határozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Testületi ülések/
Meghívók, előterjesztések menüpont alatt 
megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor 
polgármester

Képviselő-testületi ülések híreiKépviselő-testületi ülések híreiKépviselő-testületi ülések híreiKépviselő-testületi ülések híreiKépviselő-testületi ülések híreiKépviselő-testületi ülések hírei

gel járna. Aránytalanul nagy költségnek 
a 200 000 Ft feletti költség minősül.
2017. január 1. napjától a mentes-

ségek és díjkedvezmények csak abban az 
esetben vehetőek igénybe, ha az ingatlan 
tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb 
jogcímen használója évente legalább egy 
alkalommal a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-
sére vonatkozó közszolgáltatást igény-
be veszi és azt számlával igazolja.

Fentiek értelmében már 2017. évre 
vonatkozóan legalább egy közszolgál-
tatás igénybe vételéről szóló számlával 
rendelkezniük kell, ahhoz, hogy 2018. 
március hónapjában a 2017. évi talaj-
terhelési díjra vonatkozó mentességeket, 
kedvezményeket igénybe tudják venni.

A mentességeket és díjkedvezményeket 
csak magánszemélyeknek és kizárólag sze-
mélyenként egy ingatlan után a bevallás 
és a nyilatkozatok szabályszerű kitöltésé-
vel, a megfelelő igazolások és szakvélemé-
nyek csatolásával lehet érvényesíteni.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, 
kérjük keresse a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája 
Adóügyi Csoportjának munkatársait.

Telefonszám: 
52/381-411/136,137,138,139,140,141,
123 mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Szerda-Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal
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FÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet FÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet FÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet 
Junior bajnokságJunior bajnokságJunior bajnokság
DEAC NK KFT–Kispályás Műfüves 
NKFT 21–32 (12–17)

Debrecen 130 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay. (november 18.)

JÓNAK LENNI JÓ!
Tegyük szebbé mindenki ünnepét! 

Az AVIA töltőállomás előtti téren december 23-án, 12.00 órától meleg étel 
és élelmiszer csomag adományok kerülnek kiosztásra a nehezebben élő 

embertársaink számára. 
Várnak mindenkit szeretettel a szervező hajdúnánási vállalkozók!

Kezdeményezésünk nagy si-
kert aratott, szándékunk sok 
támogatóra talált. Az elmúlt 
években a Városbál révén 
olyan segítséget voltunk ké-
pesek biztosítani közösségünk 
rászoruló tagjainak és cso-
portjainak, amely jelentősen 
előmozdította a támogatottak 
életminőségét, körülményeit 
és jövőbeli kilátásait. A Jótékonysági Vá-
rosbálunknak köszönhetően támogatni 
tudtuk a „Mi Érted Élünk Egyesület” 
által segített gyermekek felzárkóztatását, 
rehabilitációját, hozzájárulhattunk haj-
dúnánási művészeti nevelés fejlesztéséhez, 
renováltuk az I. világháború hősi halottai 
tiszteltére felállított Hősök Emlékművét 
és hosszú időre biztosítottuk a hajdúnáná-
si Szórvány-program sikeres működését. 

A Hajdúnánási Jótékonysági Városbál 
immár az ötödik alkalommal kerül meg-
rendezésre 2016. december 10-én. Az idei 
évben azt a célt tűzte ki maga elé a város, 
hogy a bálon befolyt összeget Hódos Imre 

Hajdúnánás város ez év szeptemberében 
nyerte el az UNICEF Magyar Bizottság 
Alapítvány által meghirdetett pályázaton 
az „UNICEF Gyerekbarát Település” cí-
met, melynek köszönhetően a városunk 
gyermekvédelmi szakemberei 2016. no-
vember 25-én egy képzésen vehettek 
részt a Bocskai Filmszínházban, dr. Tausz 
Katalin, az UNICEF Magyar Bizottság 
gyermekjogi igazgatója, Kovács Annasára 
gyerekjogi munkatárs és dr. Tóth Zsó� a, 
az UNICEF Gyerekbarát Település prog-
ram koordinátorának előadásában. 

A képzés elsősorban a Gyerekbarát Te-
lepülés program elemeiről, a nemzetközi 

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI Zs (kapus), Bata 7/1, BODO-
GÁN, Ötvös Á 1, ALFÖLDI 8, Kiss D 2, 
Ötvös T. Csere: MEZEI (kapus), Nyeste, 
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A Magyar Telekom Nyrt. megbízásával 
2016 tavaszán kezdtünk bele szélessávú 
hálózat tervezésébe Hajdúnánás települé-
sen. Az önkormányzat támogatásának és 
segítőkészségének köszönhetően az elter-
vezett ütemben tudtuk és tudjuk a kiviteli 
terveket elkészíteni és azokat benyújtani 
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
felé. Alapvetően jelenleg is meglévő osz-
lopsorokat és alépítmény infrastruktúrát 
felhasználva építjük hálózatunkat, ezek-
nek az alkalmassá tételi munkái néhány 
héttel ezelőtt elkezdődtek. Az előre terve-
zett – szinte az egész település lefedésére 
alkalmas – területek eléréséhez szükséges 
új nyomvonalak építését az ősz folyamán 
ugyancsak megkezdtük. Az elkészült, 
üzembe helyezhető részek átadása az év 
végétől kezdődően – az építési üteme-
zés előre haladtával – folyamatosan fog 
történni. Terveink szerint jövő év első 
felében minden egyéni- és üzleti elő� -
zetőnek elérhetővé válnak a legmoder-
nebb szolgáltatások a település lefedett 
részein.

Ezzel a fejlesztéssel elérhető lesz Haj-
dúnánás településen a legmodernebb 
szélessávú hozzáférési hálózat, amelyen 
a piacon régóta jelenlévő, szakmai-, szol-
gáltatási tapasztalattal rendelkező, nagy 
múltú Magyar Telekom Nyrt. fog szol-
gáltatni. Mindenki számára elérhetővé 
válnak IP-televízió-, szélessávú 30–50 
Mbit/s sebességű Internet-, és telefon-
szolgáltatások is. Az új generációs há-
lózat adta lehetőségeknek köszönhetően 
sokkal jobb minőségben, várhatóan 
sokkal kevesebb szolgáltatás kieséssel 

Közel egy esztendő elteltével a tedeji lako-
sok ismét megfogalmazhatták a képviselő 
testület felé kérdéseiket, észrevételeiket és 
kérhettek segítséget a településrészt érintő 
problémák megoldására, november 26-
án a tedeji városrész tanácskozáson. Mint 
azt Hajdúnánás polgármestere, Szólláth 
Tibor is megfogalmazta: az elmúlt eszten-
dők legoldottabb hangulatú, építő jellegű 

kritikái fogalmazódtak meg a fórumon, 
melyek mind-mind a településrész érde-
keit és fejlődésének kulcsát jelentik.

Dr. Juhász Endre alpolgármester a te-
dejieket érintő orvosi ellátásról és az új 
háziorvos dr. Ivánka Ildikó érkezéséről 
is tájékoztatta a résztvevőket. A tanács-
kozáson a helyiek részletes tájékoztatást 
kaphattak Tedejt érintő jövőbeni fejlesz-
tésekről és azokról az idei évben elvégzett 
munkálatokról is, melyeket a közfoglal-
koztatási programnak köszönhetően va-
lósultak meg.

A 2017-es esztendőben egy régóta várt 
és a környezet szempontjából sem elha-
nyagolható fejlesztés valósul meg és ezzel 
együtt pont kerülhet a probléma végére, 
hiszen a jövő évtől elkezdődnek a szennyvíz 
beruházással kapcsolatos munkálatok is.

HNU

járó, Nyugat-Európai színvonalon mű-
ködő telekommunikációs hálózat nagy-
mértékben hozzájárul a Hajdúnánáson 
élő állampolgárok életminőségének, szó-
rakozási lehetőségeinek és a településen 
lévő vállalkozások versenyképességének 
növekedéséhez. A megépített hálózat évti-
zedekig garantálja, hogy a településen élő 
és dolgozó emberek társadalmi-gazdasági 
helyzete versenyképesebb legyen, a befek-
tetők szemében pedig nagyobb vonzerőt 
jelenthet nagyobb beruházások megálmo-
dásához, megvalósításához.

Ezúton is elnézést kérünk a jövőben a 
kivitelezéshez köthető kellemetlensége-
kért. Kivitelező csapataink megpróbálják 
minél kevesebb fennakadással, akadállyal 
nehezíteni a Hajdúnánáson élőket, dolgo-
zókat. Az önkormányzattal jó kapcsolatot 
alakítottunk ki, velük együttműködve 
törekszünk a hibákat, helyreállításokat 
a lehető legrövidebb idő alatt elvégezni. 
Kérjük Önöket, hogy legyenek türelem-
mel, hogy ezzel a fejlesztéssel még jobb, 
élhetőbb város lehessen Hajdúnánás.

A kivételezés üteme:
 Széchenyi u. és József Attila u. körüli 

területe: 2016. december 15-ig.
 Rákóczi u. körüli területe: 2017. 

március 31-ig.
 Városközpont területe: 2017. május 

30-ig.
Panaszával fordulhat a G. telecom köz-

ponti irodájához (4034 Debrecen, Vámos-
pércsi út 141. Tel.: 52/523-690, E-mail: 
g.telecom@t-online.hu) vagy a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Irodájához.      G. telecom

háttérről, külföldi jó gyakorlatokról, a 
gyerekjogokról, a jogi háttérről, valamint 
az ENSZ Gyerekjogi Egyezményről szólt. 
Mindemellett természetesen cél volt az is, 
hogy közelebbről is megismerkedjenek a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat pá-
lyázatában bemutatott, a településen már 
megvalósított „gyerekbarát” kezdeménye-
zések gyakorlati kivitelezőivel, a település 
gyermekekkel foglalkozó szakembereivel.

A városunk gyermekeivel foglalkozó 
szakembereinek ezúton is köszönjük a 
lelkes és aktív közreműködést a képzésen. 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati Csoport

UNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzésUNICEF Gyerekbarát Település képzés

Nánás egyetlen olimpiai bajnoka: Hódos ImreNánás egyetlen olimpiai bajnoka: Hódos ImreNánás egyetlen olimpiai bajnoka: Hódos ImreNánás egyetlen olimpiai bajnoka: Hódos ImreNánás egyetlen olimpiai bajnoka: Hódos ImreNánás egyetlen olimpiai bajnoka: Hódos Imre

olimpikonunk hagyatékának 
megvásárlására fordítja. A Haj-
dúnánási Fórum hasábjain 
ezeket a szavakat mondta: „Itt 
születtem, itt jártam iskolába. 
Általános iskolai és gimná-
ziumi tanulmányaim egy ré-
szét végeztem Nánáson. Ezek 
mind meghatározó élményei 
voltak életemnek. Hogy ezen 

kívül mit adott nekem Hajdúnánás? 
A hajdú konokságot, azt, ami számomra 
elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, 
hogy sikereket érjek el a hazai és a nem-
zetközi birkózó arénában. Nem szakad-
tam el szülőföldemtől…”

Ahhoz, hogy mi is megőrizzük példaér-
tékű emlékét, ahhoz, hogy mi is átadhas-
suk értékeit olimpikonunk szülőföldjén: 
kötelességünk, hogy láthatóvá is tegyük 
azt a közösségünk tagjai részére. Éppen 
ezért a megvásárolt hagyatékot egy állan-
dó kiállítás keretében városunk sportcsar-
nokában kívánjuk  elhelyezni ezzel is mél-
tó módon emlékezve munkásságára.

Hajdúnánás Város Önkormányzata 2012-ben hagyományteremtő szándékkal ren-
dezte meg az I. Hajdúnánási Jótékonysági Városbált azzal a céllal, hogy minden 
évben felkarol egy nemes ügyet, melyet a bál bevételével támogat.

HARSÁNYI 7, NAGY-MENYHÁRT 1, 
Szeleczki 1, Kovács, Nagy 5, Bózsár, Ba-
logh. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 9/3, illetve 1/1. Kiállítás: 
8 perc, illetve 12 perc.

Hadas Sándor: Kiváló kapus és ki-
magasló egyéni teljesítmények kreatív 
támadójátékkal párosultak. Megérdemelt 
sikert arattunk.

Kispályás Műfüves NKFT–Kazinc-
barcikai KSE 31–27 (14–9)

Balmazújváros 50 néző. Vezette: Fóri-
án, Szilágyi. (november 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-

SZEGI Zs (kapus), BATA 9/3, BODO-
GÁN 3, Ötvös Á, Alföldi 5, Kiss D 2, 
Ötvös T 2. Csere: Mezei (kapus), Nyeste, 
HARSÁNYI 6, Nagy-Menyhárt, Kovács, 
NAGY L 4, Szeleczki, Kujbus. Edző: Ha-
das Sándor

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

Hadas Sándor: A vasárnap déli kez-
dés nem volt jó hatással ránk. Többször 
engedtük vissza a meccsbe az ellenfelet. 
Inkább győzzünk rosszabb játékkal mint 
jóval veszítsünk! Gratulálok a csapatnak a 
küzdeni tudásához! -kábé- 
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 December 21. (szerda) 17.00: A Bocs-
kai István Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola karácsonyi tánc-
játéka és Nánási Fonó. Közreműködik 
a Bürkös Zenekar. 
A belépés díjtalan.

Pinceklub
 December 17. (szombat) 19.00: „30up” 

retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es évek 
hajdúnánási diszkóinak hangulatát! 
Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 

 Belépődíj: 500 Ft.

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

Van nekem egy kedves idős hölgy roko-
nom, akit, ha módom van, rá gyakran 
meglátogatok. Az ilyet Hajdúnánáson 
úgy hívják, hogy beugrok tanyázni egy ki-
csit. Nagyon jókat szoktunk beszélgetni, 
nagyokat nevetünk, hol én kacagtatom 
meg őt, hol ő engem.

Az elmúlt hetekben azonban észrevet-
tem, hogy beszélgetéseink alkalmával elő- 
előjön valami cigánykártya históriával, 
melyet vagy valahol elvesztett, vagy vala-
melyik nénje véletlen elrakott, sőt egyéb 
összeesküvés elméleteket is boncolgatni 
szokott. Pedig őt az anyukája úgy meg-
tanította kártyából olvasni, hogy a kalen-
dáriumot sem tudja olyan jól betűzgetni. 
Addig – addig, míg egyszer meg nem 
untam. Hirtelen ötlettel felmentem az 
internetre, megcsörgettem néhány boltos 
ismerősömet s pár nap múlva megaján-
dékoztam egy pakli szépen becsomagolt 
vadonatúj, szép, valódi, cigánykártyával 
a közelgő névnapja alkalmából. Nagy 
volt az öröm. Izgatottan bontotta ki az 
ajándékot (a csomagolásra sem vigyáz-
va) s mire felocsúdtam már ott ültem a 
konyha asztalnál s tágra nyílt szemekkel 
bámultam, ahogy a legendás magyar bű-
vészt, Rodolfót megszégyenítő módszer-
rel keveri, a kártyát s már készül is jósolni 
nekem. Azonnal ódzkodni kezdtem, hogy 
én az ilyenekben nem nagyon hiszek ám, 
de mintha meg sem hallotta volna máris 
záporoztak felém a nagy sarkigazságok, 
pörögtek a lapok, meg a jövőképek.

A tanácselnökben bízzál meg, mert az 
jót akar neked! – kezdte elsőként.

Nem baj, hogy olyan már nincsen? – 
kérdeztem.

Ne szólj közbe! – kiáltott rám kicsit 
megemelve a hangját s máris folytatta.

A feleséged hűséges hozzád, nagyon 
szeret, de vigyázz, mert egy katonatiszt 

Alig érkeztük kipihenni a szalagtűző fára-
dalmait, máris újabb feladat várt tantestü-
letünkre. 2016. november 17-én rendezte 
meg iskolánk a már hagyománynak szá-
mító Nyílt napot. A rendezvény kereté-
ben különböző szakmákkal és a követke-
ző tanévtől induló szakképzési formákkal 
ismerkedhettek meg a pályaválasztás előtt 
álló 7–8. osztályos általános iskolás diá-
kok. Természetesen nem csak Hajdúná-
násról, hanem a környező településekről 
is vártuk a leendő tanulókat. A következő 
tanévtől induló szakokkal az érdeklődők 
testközelből is megismerkedhettek a be-
mutató standokon és az iskolai tanmű-
helyekben tett látogatások alkalmával. Az 
érdeklődő � ataloknak és szüleiknek Papp-
né Fülöp Ildikó Igazgató Asszony mutatta 
be az iskolát egy tájékoztató keretében. 
Beszélt a következő tanévben indítani 
kívánt szakgimnáziumi és szakközépis-
kolai képzésekről, az intézményben folyó 
munkáról, személyi és tárgyi feltételekről, 
valamint a diákoknak járó különböző 
juttatásokról. Külön � gyelmet fordított 
arra, hogy felhívja a vendégek � gyelmét, 
milyen szabadidős lehetőségeket kínálnak 
a diákélet színesebbé tételéhez, illetve mi-
lyen programok, hagyományok vannak 
a közösségi élet elősegítésére. A Nyílt 
napon a Hajdú-Bihar Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara részéről is hallhattak 
a résztvevők egy rövid előadást. Bemu-
tatkozott a Kőrösi Csoma Sándor Kollé-
gium, amely a vidéki tanulók lakhatásán 

 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 2016. december 9. (péntek) 17.00
 2016. december 16. (péntek) 17.00
 2016. december 23. (péntek) 17.00

Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
 A kézműves foglalkozásokra minden 

héten SZERDÁIG várjuk a jelentke-
zéseket!

 Jelentkezés és bővebb információ: 06-
52/381-620; 06-20/919-0838
 NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. december 19. (hétfő) 14.00
 FILMKLUB
 2016. december 19. (hétfő) 17.00 – 

Karácsonyi lidércnyomás.
 Várunk szeretettel minden � lmkedve-

lőt, hogy kötetlen baráti társaságban 

Okkal-Más-Okkal I� úsági Okkal-Más-Okkal I� úsági Okkal-Más-Okkal I� úsági Okkal-Más-Okkal I� úsági Okkal-Más-Okkal I� úsági Okkal-Más-Okkal I� úsági 
Egyesület programajánlójaEgyesület programajánlójaEgyesület programajánlójaEgyesület programajánlójaEgyesület programajánlójaEgyesület programajánlója

megvitassák a � lm nyújtotta élménye-
ket. A részvétel ingyenes.
 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN!
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 között 

lehetőség nyílik darts, biliárd, ping-
pong és társasjátékok használatára az 
I� házban. 

 A játékok használata ingyenes, de elő-
zetes bejelentkezéshez kötött.

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

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület

Mozgalmas november Mozgalmas november Mozgalmas november Mozgalmas november Mozgalmas november Mozgalmas november 
a Csiha Győző Szakgimnázium és a Csiha Győző Szakgimnázium és a Csiha Győző Szakgimnázium és 
SzakközépiskolábanSzakközépiskolábanSzakközépiskolábanSzakközépiskolábanSzakközépiskolábanSzakközépiskolában

kívül úgynevezett externátusi szolgáltatást 
is nyújt, ezzel lehetővé téve a nem kol-
légisták számára, hogy a szilenciumon 
szakszerű segítséget kapva tanulhassanak. 
Balogh Tibor Tanár Úr és lelkes „� zikus” 
csapata érdekes kísérleteket mutatott be 
az érdeklődőknek. 

Az iskolában fontos szerepet kap a 
nyelvoktatás. Tanulmányai során minden 
diák végig tanulhat angol illetve német 
nyelvet. Ez hatalmas előnyt jelenthet 
például egy szakközépiskolás számára a 
majdani esetleges külföldi munkavállalás 
szempontjából. 

Sporteredményekkel is büszkélked-
hetünk. A Magyar Diáksport Szövetség 
ebben a tanévben is meghirdette verseny-
sorozatát a kézilabda sportág VI. korcso-
portjában. Megyénkből 8 középiskola 
nevezett e rangos versenyre. Az első játék-
napon, november 8-án Berettyóújfaluban 
3 csapattal mérte össze erejét iskolánk 
csapata (Balmazújváros, Berettyóújfalu 
és Hajdúszoboszló), ahol II. helyezést ér-
tek el. Így bejutottak a megyei döntőbe. 
2016. november 14-én került sor a me-
gyei megmérettetésre Balmazújvároson, 
ahol megyénk 4 legjobb középiskolája 
között a bronzérmet szerezték meg. 

2016. november 25-én rendeztük meg 
a szintén hagyománnyá vált „12 órás röp-
labda” bajnokságot több csapat részvéte-
lével. Megmérkőztek egymással osztályok, 
volt diákok és tanárok alkotta közösségek. 
A fárasztó, de izgalmas program végén a 

KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: 
Az igazmondó cigánykártyaAz igazmondó cigánykártyaAz igazmondó cigánykártyaAz igazmondó cigánykártyaAz igazmondó cigánykártyaAz igazmondó cigánykártya

10. c osztály csapata állhatott fel a képze-
letbeli dobogó legfelső fokára. 

Ugyanezen a napon tartotta a Fehér 
Bot Alapítvány Versvarázs című vers-
mondó versenyét, ahol Kovács Adél 10. 
c osztályos tanuló képviselte iskolánkat. 
Rutinos versmondóként kiemelkedett a 
mezőnyből és az előkelő 2. helyet szerez-
te meg. Felkészítő tanára Tarné Kovács 
Andrea volt, akinek a munkáját oklevéllel 
ismerte el a zsűri. 

küld neki egy levelet! Végül minden jóra 
fordul, mert a levelet nem kapja meg.

Na, – gondoltam – ha a feleségem nem 
kap levelet egy katonatiszttől, akkor ez is 
igaz, de nem mertem hangosan szólni. 
A java azonban még csak most követke-
zett: El fogsz utazni egy nagyon messzi or-
szágba, Rengeteg élményben lesz részed. 
Megannyi csodás várost, sok gyönyörű 
tájat láthatsz, s rengeteg kalandban lesz 
részed. Egy kis bosszúságod azért sajnos 
mégis közbe jön, mert egy tolvaj ellopja 
az összes pénzed.

Ez már elég jó hír! – vidultam fel – de 
nézzen már egy kicsit több részletet! Mi-
lyen ország milyen tolvaj, hol? – kérleltem.

Megvan! – kiáltotta látszólag boldogan 
s megkönnyebbülve. – Végül mégis min-
den rendbe jön, mert valami miatt még-
sem tudsz elutazni.

Nagyon jó! – Ha nem utazom el valami 
messzi – messzi országba, akkor ez is igaz 
– mondtam kissé csalódottan. Egyszer 
csak azonban összevont szemöldökkel a 
következő kérdést tette fel:

Ismersz te valami özvegyasszonyt? 
Mindig feljön a lapok között valami öz-
vegyasszony.

Hogyne ismernék – válaszoltam szélesen 
vigyorogva – magát! Miért mi van vele?

Ez az özvegyasszony jó tanácsokat ad 
neked, amit meg kell fogadnod – vála-
szolta tűnődve.

Nem lehet, hogy ez az özvegyasszony 
kártyából jósol nekem?

De bizony meglehet – kezdte vakargat-
ni a feje búbját.

Akkor ez is igaz. Magácska megjósolta 
nekem, hogy jósolni fog nekem. Nagysze-
rű ez a cigánykártya!

No, itt már mindketten hangos neve-
tésbe törtünk ki.

Kócsi Imre

Sikeres és igen népszerű 
intézményünk ben a felnőtt-
képzés is. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint hogy 3 ta-
nuló: Lukács Szabina, Szur-
kos Zita és Tóth Vanessza 
alkotta csapat a XIV. Or-
szágos HIV/AIDS Preven-
ciós Versenyen vett részt. Az 
online verseny során elmé-
leti és gyakorlati feladatokat 
oldottak meg a versenyzők, 
melyek a tudásukat, a témá-
ban való jártasságukat és a 
kreativitásukat mérték fel. 
A csapat Hajdú-Bihar me-

gye legjobb eredményét érte el 87 ponttal. 
Felkészülésüket Kozák Györgyné Bacskai 
Ildikó tanárnő segítette. 

Gratulálunk és büszkék vagyunk min-
denkire, aki a cikkben említett sikerek 
részese volt!

Végezetül pedig a pályaválasztás előtt 
álló nyolcadik osztályosoknak üzenjük: 
„Hív a Csiha, vár a szakma, jöhetsz hoz-
zánk bármely szakra!”

Tarné Kovács Andrea
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Egy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójáraEgy kiállítás margójára

SzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnapSzületésnap

XI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok TornaXI. Hajdúvárosok Torna

Egy kedves nyugdíjas barátom a napok-
ban következő ötlettel állt elő a polgár-
mesteri hivatalban. A környező, s a tá-
volabbi városokban is divat az idősebb 
házaspárokat köszönteni 50–60. – vagy 
még több – házassági évfordulóikon. 
Miért nem próbáljuk meg ezt itt Haj-
dúnánáson is. Az ötlet szinte pillanatok 
alatt meghallgatásra talált. Az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület november közepére 
meg is szervezte a szépkorúak köszöntését 
hamar lakodalmi hangulat kerekedett a 
Kéki Lajos Művelődési Központ nagyelő-
csarnokában. Négy aranylakodalmas párt 
(50 év) és egy 60. házassági évfordulós 
párt köszöntöttek közösen. Először Szól-
láth Tibor polgármester úr köszöntötte 
az önkormányzat és a város nevében az 

Advent fényei
Hajdúnánás 
2016. november 27. 

A városi rendezvényről 
december 22-én 
megjelenő 
lapszámunkban 
tudósítunk.

„2016. november 3-án 90. szü-
letésnapja alkalmából virágcso-
korral, és Orbán Viktor minisz-
terelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Reszegi 
Miklósnét Szólláth Tibor Hajdú-
nánás város polgármestere.

Isten éltesse sokáig Katika 
nénit erőben és egészségben csa-
ládja körében!”

2016. november 24-én, a Hajdúnánási 
Helytörténeti Gyűjteményben nyílt meg 
az a vándorkiállítás, amely „3276 expedí-
ciós nap, a múzeumalapító geográfus újra-
olvasva” címet viseli. A kiállítás dr. Balázs 
Dénesnek (1924–1994), a magyar geog-
rá� a egyedülálló, rendkívüli akaraterővel 
megáldott személyiségének, munkásságá-
nak állít emléket.

Dr. Balázs Dénes 1958 és 1989 kö-
zött földünk minden tájegységét bejárta. 
Nincs kontinens, szigetvilág, ahol ne for-
dult volna meg, ne kutatott volna. Álta-
lában egy kontinenst 2 év alatt járt be. 
Két ízben tett világ körüli utazást. Em-
berszeretete következtében a világ min-
den részében sok ismeretséget kötött. Úti 
élményeit, kutatási eredményeit közel 30 
megírt könyvéből ismerhetjük meg. Eze-
ket saját készítésű fotókkal és magyarázó 
rajzaival illusztrálta. Könyvei mellett sok 
száz tudományos cikke bizonyítja, hogy 
vérbeli terep- és tájkutató volt. Személy-

Pajzán, népies komédia színpadra állítá-
sát vállalta a Boreko Színház és vezetője, 
rendezője Koroknai Zoltán bemutatkozó, 
első előadásnak városunkban. Baranyi Fe-
renc Lónak vélt mennyasszony című mű-
vét egészítette ki és írta át a Születésnap 
című népies komédiára. Az alaptörténet 
szituációját kiegészítve a szereplőket átne-
vezve és újakkal kiegészítve kaptuk meg a 
Születésnap című népies komédiát. Így a 
Baranyi féle klasszikus, félreértésekre ala-
puló szituáció kiegészült a szintén klasz-
szikusnak mondható megcsalt férj és a 
nagy szerelmi étkű, kikapós menyecske, 
a kalandéhes szerető, a bamba lovász és a 
vásárból igazságát kereső paraszt szemé-
lyével. 

Bár némely � gura így összetettebb 
lett, Koroknai Zoltán dicséretére legyen 
mondva, a történet egységesült, befogad-
hatóvá és élvezhetővé vált.

Szép színészi teljesítményeket láthat-
tunk ezen az estén. Számomra az egyik 
meglepetés Nagy Ibolya volt. Ismertem az 
ő játékát, hiszen a Hajdú regében láthat-
tam hogyan játszott lírai karaktert. Most a 
nagyon jó ritmusérzékkel alakította a népi 
komédia „takaros” szolgálójának szerepét. 
Legnehezebb feladata Csikiné Alföldi Bo-
rinak volt, hiszen neki egy karakterével és 
habitusával ellentétes � gurát kellett meg-
formálnia. Ügyesen oldotta meg. Vég-

Tizedik alkalommal díjazta a Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének megyei szervezete Hajdú-Bihar 
megye kiválóságait. Megyei Príma díjat az kaphat, aki 
kiemelkedő eredményével, tevékenységével öregbíti, to-
vább viszi Debrecen és a megye hírét. 

Idén Magyar színház- és � lmművészet kategóriában 
Csuja Imre színművész kapott Príma díjat. Szívből gra-
tulálunk városunk kiváló szülöttének! 

December hónap kiemelt Városnap sport 
eseményét idén is a Nánási Focisuli Egye-
sület szervezi. Immár XI. Hajdúvárosok 
torna kerül megrendezésre, amely a Keleti 
régió egyik leg színvonalasabb hazai csa-
patok tornája. Három hétvégén keresztül 

ünnepelteket s gyönyörű virágcsokorral, 
pompás üveg borral s egy szép bekere-
tezett emléklappal kedveskedett nekik. 
Mint elmondta, ritka, már-már hihetet-
len hogy ennyi időt bizony el lehet tölteni 
együtt. Tímári Balázs az egyesület vezetője 
szintén meleg szavakkal illette a megha-
tódott „i� ú párokat” s ő is egy kis meg-
lepetéssel kedveskedett. Honnan – hon-
nan nem, előkerült egy vőfély, aki remek 
pohárköszöntővel mosolyogtatta meg a 
„násznépet” majd egy zenekar is belecsa-
pott a nagybőgőbe. A kitűnő vacsora után 
a hatalmas tűzijátékkal díszített torta sem 
hiányozhatott mely igazán emlékezetessé 
tette nem csak a pároknak, hanem a velük 
ünneplőknek is az estét.

Kócsi Imre

telenül hálás dolog a színpadi pöszeség, 
de ha mindez még társul a csúnya lány 
karakterével, aki férjre vágyik, biztos a si-
ker. Pók Évi magabiztosan, tiszta játékkal 
oldotta meg a feladatát, a közönség nagy 
örömére. A Miskát, a lovász legényt ala-
kító Bodnár Robin játékán is érződött a 
színpadi rutin. Karaktere, tehetsége sok-
féle szerep megformálására teszi őt alkal-
massá. Reszegi Sándor játékának az a bája, 
hogy miközben játssza a karakterét, vala-
hogy végig pajkos kapcsolatban marad a 
nézővel is. Szatmáry Tony a dr. Csiszár 
jegyző (Deák) szerepében megmutatta, 
hogy nemcsak a zenéhez és a versekhez ért 
jól. Szólláth Zoltánt parasztja is szerencsés 
szereposztás volt, és ő a feladatát sajátos 
humorral oldotta meg. A hajdúnánási 
néző számára színpadon ismeretlen szí-
nész egyedül Kovács Zsolt volt. Játékából 
az örök gyerek játékossága és lelkesedése 
sugárzott felénk. Végül, de nem utolsó 
sorban, a bírót alakító Kócsi Imre (aki, 
biztos vagyok benne, hogy egyre fogyó 
türelemmel olvasta idáig ezt az írást). No, 
igen, Imre hozta a formáját. Nem először 
alakít bírót, a népi karakter az ő egyik erős 
oldala. 

Az előadásuk sikert aratott. A közönség 
tapssal és nevetéssel jutalmazta a játéku-
kat. Megszületett a Boreko.

Marth P. Ildikó

ében a magyar földrajz kiemelkedő alak-
ját tisztelhetjük, aki maradandót alkotott 
itthon, hazájában is. Kezdeményezése 
folytán Érden megalakult a Magyar Föld-
rajzi Múzeum. Ő volt a kezdeményezője 
a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok című 
folyóirat kiadásának. Hatalmas munkával 
felleltározta a magyar utazók, geográfu-
sok és rokon tudományok kiemelkedő 
személyeinek emlékhelyeit a Kárpát-me-
dencében. Az ő szerkesztésében jelent 
meg a szinte minden napjainkban nél-
külözhetetlen Magyar utazók lexikona. 
A vándorkiállításon nemcsak a földrajz 
szerelmesei érezhetik otthon magukat, 
hanem mindenki, aki kíváncsi és világra 
nyitott érdeklődő. 

A vándorkiállítás városunkban 2017. 
február 28-ig látogatható a Helytörténeti 
Gyűjtemény kiállító termében. A kiállítás 
anyagához kapcsolódóan múzeumpeda-
gógiai foglalkozások is igényelhetők.

Gut István

pattog a labda december 3–4, 10–11, és 
17–18.-án. A nagy érdeklődésre való te-
kintettel az eseménynek a hajdúnánási 
Somorjai László Városi Sportcsarnok és 
Hajdúdorog Szent Bazil Oktatási Köz-
pont Sportcsarnoka ad otthont.

A színvonal most is garantált: pl. 
DVSC-DEAC, DVTK, Mezőkövesd, 
Loki focisuli, Mészöly Focisuli, FC Buda-
pest, Eger SE, Bozsik Akadémia, KBSC, 
Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Tiszaúj-
város, Mezei Vill, Várda SE, stb. csapatai 
részvétlével. 

Közel 80 csapat nevezett a 2010–
2009–2008–2007–2006–2005–U14 és 
U17 leány korcsoportba.

NFSE 

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

Príma díjat kapott Príma díjat kapott Príma díjat kapott 
Csuja Imre Csuja Imre Csuja Imre 
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750 Ft
adag

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

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

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!

PIZZA Házhozszállítás rendelés: 
06-52/487-637

BÉRBEADÓ
Görbeháza központjában jól bejáratott 

vendéglátó egység 
(Íves presszó) bérbeadó.

Érdeklődni lehet: Makó Albert

Tel.: 06-30/9356-226

FEKETE IMRE
1934. november 5.–2008. december 10.

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. 

De Ő nekünk sohasem lesz halott, 
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.”

Soha el nem múló szeretettel emlékeznek: felesége, gyermekei, unokái

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság lopás gyanúja miatt folytat 
nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2016. november 12-én 16 óra 50 perc körül a 
hajdúnánási termálfürdő előterében egy ismeretlen elkövető ellopott egy ottfelej-
tett pénztárcát, az esetről a biztonsági kamera felvételt készített. A Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a bűncselekménnyel vagy annak elkövetőjével 
kapcsolatban információval rendelkezik jelentkezzen személyesen a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányságon – Hajdúnánás, Dorogi út 78. –, vagy tegyen bejelentést 
telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, az ingye-
nesen hívható 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107-es, 
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a rendőrség 
bizalmasan kezeli.

RÉSZLETEKRŐL 
ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

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

50% E-KUPON KEDVEZMÉNY

AZ E-KUPON BEVÁLTÓINAK AJÁNDÉK 
SZEMVIZSGÁLAT!

NAPSZEMÜVEGRE ÉS SZEMÜVEGKERETEKRE!
Küldje el nevét e-mailben a kupon@okula-optika.hu 
címre vagy sms-ben a 06-20/388-8975-ös számra 
és megkapja a kedvezményt üzleteinkben.

AZ AKCIÓ DECEMBER 30-IG ÉRVÉNYES, 
HŰSÉGKÁRTYÁVAL!
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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

Moziműsor 2016. december

Teljes áru jegy: 1200 Ft  Gyerek jegy: 1000 Ft  3D teljes áru jegy 1400 Ft  3D gyerek jegy: 1200 Ft
Gyerekjegyet 12 éves korig válthat! Pénztárnyitás: előadás előtt fél órával! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Elérhetőségek: Esze István 06-70/620-4503  e-mail: szabolcscinemakft@gmail.hu

www.facebook.com  Hajdúnánás Mozi  A vetítéseket minimum 10 fő nézőszámtól tartjuk meg!

December 15. Csütörtök 
16.30 
Vaiana – 3D

Magyarul beszélő, 2016
Rendező: John Musker,
Ron Clements
Szereplők: Dwayne Johnson, 
Jemanie Clement

6

December 29. csütörtök
16.00 
Énekelj – 3D

Magyarul beszélő, 2016
Rendező: Garth Jennings
Szereplők: Scarlett Johansson, 
Taron Egerton, Matthew 
McConaguhey

6

December 15. Csütörtök 
20.15 
Zsivány Egyes – 
Egy Star Wars 
történet – 3D
Magyarul beszélő, 2016
Rendező: Gareth Edwars
Szereplők: Felicity Jones, 
Mads Mikkelsen, Donnie Yen, 
Forest Whitaker

12

December 29. csütörtök
19.45 
Zsivány Egyes – 
Egy Star Wars 
történet – 3D
Magyarul beszélő, 2016
Rendező: Gareth Edwars
Szereplők: Felicity Jones, 
Mads Mikkelsen, Donnie Yen, 
Forest Whitaker

12

December 15. Csütörtök 
18.30 
Hivatali 
Karácsony
Magyarul beszélő, 2016
Rendező: Will Speck, 
Josh Gordon
Szereplők: Jennifer Aniston, 
Coutney B. Vance, Jason Bateman

December 29. csütörtök
18.00 
Miért pont Ő?

Magyarul beszélő, 2016
Rendező: John Hamburg
Szereplők: Bryan Cranston, 
James Franco, Zoey Deutch

16 12
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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.

HAT PONTRA A DOBOGÓTÓLHAT PONTRA A DOBOGÓTÓLHAT PONTRA A DOBOGÓTÓL
Két szép győzelem, egy három ponttal is 
felérő idegenbeli döntetlen, és egy sajná-
latos itthoni vereség az eredménye az őszi 
szezon utolsó négy mérkőzésének. A kis-
padon újra helyet foglaló Daróczi Péter 
edzővel tekintettük át az összecsapásokat. 
Következő számunkban pedig vele fogjuk 
értékelni a szezont, a játékosokat s beszél-
getni a további tervekről.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Hajdúná-
nás Flexo 2000 FK 2–3 (1–0)

80 néző Vezette: Szűcs L. (Pocsai G., 
Kövér F.)

Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 
Takács Á., Fodor T. (Félegyházi Z.), Juhos 
L. (Kállai M.), Mile M., Kiss L. (Csizma-
dia Cs.), Papp R., Fodor J., Újvári Zs., 
Cservák T. (Tóth T.)

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Újvári Zs., Juhos L., Csizmadia Cs.
I� : 1–1.
A hazai csapat, mindent megtett azért, 

hogy győztesen hagyja el a pályát, har-
cosan, koncentráltan vetette magát bele 
a küzdelembe, ellenünk. Ennek hozadé-
kaként, már az első félidő 33. percében 
előnyhöz jutottak és ezt az előnyt a fél-

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

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

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

MEGÚJULT A MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS�

Tachográf-illesztés és -hitelesítés (analóg és digitális)

 E-mail: kpm.nanas.k� @gmail.com

Tachográf-illesztés és -hitelesítés (analóg és digitális)

 nyitva tartással

idő végéig tartani tudták. A második 45 
perc eleje is hasonló játékot hozott és az 
51. percben növelni tudta előnyét a ha-
zai gárda. Azonban erre a találatra hamar 
jött a válasz, az 54. percben, Újvári Zsolt 
13 gólja a szépítést jelentette számunkra. 
Innentől kezdve, játékosaink is koncent-
ráltabbá váltak és élve az adódó lehető-
ségekkel, a maguk javára fordították a 
mérkőzést. Juhos László 63. percben, 
valamint Csizmadia Csaba 75. percben 
szerzett találatai pedig azt jelentették, 
hogy két vesztes mérkőzés után, újra há-
rom pontnak örülhettünk.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Hajdú-
szoboszlói SE 2–1 (–)

50 néző Vezette: Tatár I. (Németh M., 
Kovács Z.)

Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 
Takács Á., Fodor T. (Tóth T.), Juhos L. 
(Kállai M.), Mile M. (Kovács M.), Kiss L. 
(Csizmadia Cs.), Papp R., Fodor J., Újvári 
Zs., Cservák T.

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Kiss L., Kovács M., illetve Szabó B.
Kiállítva: Kunkli B.
I� : 1–3.

A rossz időjárás, valamint a mély talajú 
pálya ellenére, egész jó színvonalú mér-
kőzést hoztak össze a mérkőző felek. A 
kezdeményezést, a nánási csapat vette a 
kezébe, ezért ért mindenkit váratlanul, a 
vendégek vezető találata. Azonban ez nem 
vetette vissza csapatunkat és a 18. perc-
ben, Kiss Lajos révén szépített csapatunk. 
A gyors gólváltás után is, kimondottan él-
vezetes maradt a derbi, látszott mindkét 
csapat a győzelemre tör. A 32. percben, 
egy vendégtámadást akasztott meg Kon-
dora Konrád (kézzel a 16-oson belül), 
mely sárga lapot, valamint 11-est vont 
maga után. Azonban a büntetőt nem si-
került a vendégeknek kihasználni, a lövés 
után, a labda, a bal kapufa mellett hagyta 
el a játékteret. Csapatunk ezután sem állt 
le és a 40. percben,( a percekkel korábban 
pályára lépő) Kovács Máté Olivér fejese, 
már a mi vezetésünket jelentette . 

Nyíradony VVTK–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 2–2 (2–0)

100 néző 
Vezette: Puskás Z. (Rezes M., Berety-

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

Takács Á., Fodor T. (Bálint T.), Juhos L. 
(Félegyházi Z.), Mile M., Kiss L. (Kovács 
M.), Papp R., Fodor J., Újvári Zs., Cservák 
T. (Csizmadia Cs.) Edző: Daróczi Péter

Gól: Fodor J., Csizmadia Cs.
Kiállítva: Takács Á., Kovács M.
Talán ettől a mérkőzéstől tartottunk a 

legjobban, hiszen a remekül szereplő lis-
tavezető otthonába látogattunk. Két kivá-
lóan felkészített gárda vetette bele magát 
a küzdelembe, melyből megyei szinten, 
egész színvonalas kis mérkőzés kereke-
dett ki. A második félidőre, egy még 
harcosabb nánási csapat lépett pályára és 
komoly mezőnyfölényt tudtunk kialakí-
tani. Fodor János révén, hatalmas gólt 
szereztünk s továbbra is támadásban ma-
radtunk. A 84. percben, egy kapu előtti 
kavarodásnál, Csizmadia Csaba eszmélt 
a leghamarabb, szemfüles találata pedig az 
egyenlítést jelentette számunkra. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Sárrétud-
vari KSE 0–1 (0–1)

100 néző Vezette: Tóth I. T. (Szabó B., 
Tóth II. T.)

Hajdúnánás: László T.–Fodor T. (Bá-
lint T.), Juhos L., Mile M., Kiss L. (Szar-
ka I.), Papp R. (Tóth T.), Fodor J., Újvári 
Zs., Cservák T., Csizmadia Cs., Kállai M. 
(Félegyházi Z.)

Edző: Daróczi Péter
Nem sikerült szépen búcsúzni a ha-

zai közönségtől, ez egyben azt is jelenti, 
hogy újabb hazai vereséget könyvelhetett 
el csapatunk. Ez a vereség már az ötödik 
volt ebben a fél szezonban, azonban az a 
legszomorúbb, hogy ez már a negyedik 
volt hazai környezetben. Gyenge játékkal 
rukkoltunk elő, mely nem érdemelt volna 
győzelmet.

Kócsi Imre


