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Sikerek és nehézségek…

4. oldal

Szabadidő tervezés, szabad 
időtervezés …

5. oldal

Nyugdíjas búcsú

3. oldal

Kőrösis diákoknak adtak 
beiskolázási tippeket…

3. oldal

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját már közel 
három évtizede, 1989 óta ünnepeljük 
országszerte és határainkon túl is janu-
ár 22-én, annak emlékére, hogy 1883-
ban e napon fejezte be a Himnusz meg-
írását Kölcsey Ferenc. 

Mint ismeretes a Himnusz előtt is lé-
tezett magyar népünknek összetartó, kol-
lektív imádsága, általában vallási felekeze-
tenként más és más. A hagyomány szerint 
pl. Bocskai hajdúi a XC. zsoltárt énekel-
ték, amely később a reformátusság első 
éneke lett. A katolikus magyarság ajkain 
ünnepi és vészterhes időkben is gyakorta 
felcsendült a Boldogasszony anyánk népi 
imádság. Kölcsey Ferenc költeményét jó 
húsz év elteltével Erkel Ferenc zenésítette 
meg, 1844-ben, ám hivatalos, törvénye-
sen elfogadott, nemzeti himnusszá majd 
csak 1903-ban tették. Ez az imádság oly 
annyira népünk lelkébe ivódott, hogy 
még a legvadabb rákosi-érában sem mer-
ték eltörölni, bár az akarat meg volt. 

Hogy miért tudott megmaradni Köl-
csey Ferenc és Erkel Ferenc ikonikus 
műve? Talán mert nemzeti identitásunkat 
fejezi ki, nem királyokat, uralkodókat, 
történelmi hősöket éltet. A költő fohá-
sza, közbenjáró imája Istenhez: „Isten 
áldd meg a magyart…” Himnuszunk az 
évszázadokon át szorongatott, kétségbe-
esett nép imádsága a magyarok megtartó 
Istenéhez. 

A Magyar Kultúra Napjának ünnepére 
készülve sokkal nagyobb hangsúlyt kap-
nak a kulturális rendezvények. A progra-
mok szervezői, előadói, szereplői sokféle 
módon próbálják átadni, megmutatni 
gazdag kulturális életünk, hagyománya-
ink, örökségünk legszebb gyöngyszemeit. 
Idén a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
két rendezvényt is szervezett a nap tiszte-
letére január 21-én. 

„Az Éren innen és túl…”
A szombat délután program az Érmihály-

falvi Értékteremtő Művészeti Tábor kiál-
lításának megnyitójával vette kezdetét, a 
művelődési központ Galériájában. A tár-
latot Patai István nyitotta meg, aki indu-
lásától fogva szakmai vezetője a táborok-
nak, amely napjainkra nemzetközivé vált, 
hiszen lengyel, szlovák, magyar alkotók 
résztvevői. Mint elhangzott a tábort kez-
dettől fogva támogatja a város, minden 
tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy a 
vendégek jól érezzék magukat, biztosítsák 
a megfelelő körülményeket. Minden nyá-
ron valamilyen tematika köré szervezi az 
alkotások folyamatát, ami persze nem kö-

telező – szólt a táborok munkájáról Patai 
István. Kezdték bibliai témákkal, Ádám, 
Éva, angyal, ördög, de volt téma Pasolini 
és Érmihályfalva is. Mint a kiállított anya-
gok is bizonyítják, a táborban igen erős a 
grafikai vonal, és az elmúlt évtized alatt 
egy jelentős grafikus nemzedék nőtte ki 
magát. A kiállítás február 22-ig tekinthe-
tő meg.

A mi zenénk, a mi örökségünk 
Igazi zenei csemegét ígért a debrece-
ni székhelyű Arco Nobile vonósnégyes 
műsora, akik népdalainktól kezdve Bar-
tókon, Weiner León, Bihari Jánoson ke-
resztül eljutottak Kálmán Imréig, Fényes 
Szabolcsig. 

Az esti program kezdése picit átíródott; 
az aznapi tragikus olaszországi buszbal-
esetben meghaltak emlékére egy perces 
néma felállással tisztelgett a mintegy két-
száz főnyi közönség. 

Ezt követően Szólláth Tibor polgár-
mester úr mondott ünnepi köszöntőt, 
méltatva kultúránk sokszínűségét. Emlé-
keztetett arra, hogy történelmünk „viha-
ros” évszázadai alatt a Kárpát-medencé-
ben hazát kereső népcsoportok otthonra 
leltek itt és magukkal hozott kultúrájukat 

befogadta magyar népünk, ami által csak 
erősebb lettünk. Szólt arról is, hogy ezen a 
napon a kultúra közvetítőit is megtisztel-
jük, hiszen az ő lelkes, kitartó munkájuk 
nélkül sokkal kevesebb érték juthatnak el 
a nagyközönséghez. 

Az Arco Nobile műsora pedig mi 
mással vehette volna kezdetét, mint a 
Himnusz prezentálásával vonósnégyes 

átiratban. Megható volt hallgatni, ahogy 
a közönség karnagy vezetése nélkül cso-
dálatosan énekelte zenekari kíséret mellett 
nemzeti imánkat. 

Ezt követően Grünwaldné Almássy 
Eszter első hegedűs vezetésével a magyar 
zenei irodalomból kaphatunk válogatást; 
népdalainkat követően neves zeneszer-
zőink, népdalgyűjtőink művein keresz-
tül eljutottak a könnyedebb műfajokig. 

Az előadók jól válogattak gazdag zenei 
irodalmunkból, és megmutatták, hogy a 
közönség fogékony az olyan összeállítá-
sokra, ahol a komoly zene képviselői és a 
könnyűzenei klasszikusok jól megférnek 
egymás mellett. Legalábbis a vastapsok 
ezt bizonyították. 

Rigó Tamásné 
Fotó: Füz László 

A világon egyedülálló „himnusz-szobor” Kölcsey Ferenc költeményét, a magyar nemzeti Him-
nuszt idéző, 2006 májusában felavatott alkotást V. Majzik Mária Magyar Örökség-díjas képző-
művész készítette. A márványból, mészkőből és bronzból készült szoborkompozíció közepén egy 
isten alak látható, ezt veszi körül sugaras alakban a vers szövege. A szobor Budakeszin, a Szarvas 
téren található.(forrás: www.budakeszi.hu)
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Pályázati felhívás mezőőri 
munkakör betöltésére

Kémények ellenőrzése: 
Tisztelt Lakosság!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Me-
zei Őrszolgálata a „Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján mezőőr munkakör betöl-
tésére pályázatot hirdet.
	A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

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

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

	A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy 
utca 15. szám, illetve Hajdúnánás város 
külterülete.

	Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

	Pályázati feltételek: Alapfokú végzett-
ség, B kategóriás jogosítvány, cselekvő-
képesség, büntetlen előélet (a 2012.évi 
CXX. törvény 5. § szerinti foglalkoz-
tatást kizáró ok nem áll fenn), magyar 
állampolgárság, saját tulajdonú gépjár-
mű használatának vállalása.

	Előnyt jelent: érvényes mezőőri vizsga 
(2012. évi CXX. törvény 23. §-a sze-
rinti végzettség), fegyvertartási enge-
dély sörétes fegyverre.

	A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: fényképpel ellátott, 
részletes szakmai önéletrajz, végzettséget 
igazoló dokumentumok másolata, B 
kategóriás jogosítvány másolata, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, amellyel a pályázó igazolja, hogy 
az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyek tevékenységéről, valamint 
egyes törvényeknek az iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról 

szóló 2012. évi CXX. tv. 5. § (2)–(3) 
bekezdésében ismertetett kizáró okok 
hatálya alatt nem áll, vagy az igénylésé-
ről szóló postai feladóvevény másolata, 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

	A munkakör betöltésének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. márci-
us 1. napjától tölthető be.

	A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. február 10.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt a Mezei őrszolgálat 
vezetője, Török Róbert nyújt. Cím: 
Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15. Tele-
fon: 06 (52) 382-050

	A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat Mezei Őr-
szolgálata címére történő megküldésé-
vel (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 
15. szám). Kérjük a borítékon feltün-
tetni az adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 499-1/2017., valamint pályá-
zott munkakör megnevezését: mezőőr.

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

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

	A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. február 17. A pályázati kiírás to-
vábbi közzétételének helye, ideje: www.
hajdunanas.hu – 2017. január 18.

 Hajdúnánási Újság – 2017. január 26.
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: – 2017. január 21.
 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF)

 A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Török Róbert
Mezei Őrszolgálat vezető

A BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 
által adott tájékoztatás alapján a szerv 
munkatársai – a kéményseprőipati tevé-
kenységről szóló 2015. évi CCXI. tör-
vényben és a kéményseprőipari tevékeny-
ség ellátásának szakmai szabályairól szóló 
21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meg-
határozott közfeladat elvégzése érdeké-
ben – 2017. január 2 – 2017. november 
30. között, a Hajdúnánás területén lévő 
ingatlanokon tűzbiztonsági szempontból 
ellenőrző vizsgálatot végeznek, amely ki-
terjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberen-
dezés égéstermékének elvezetésére szolgá-
ló kémény (kémények), tartalékkémény, 
továbbá a bekötő- és összekötő elemek, 
valamint ezek tartozékainak átvizsgálásá-
ra, szükség szerinti tisztítására.

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2016. decemberében 
két alkalommal ülésezett. 
2016. december 14-én rendkívüli kép-
viselő-testületi ülés keretében a testület 
döntéseket hozott a Hajdúböszörményi 
Tankerületi Központtal kötendő a fel-
adatellátáshoz kapcsolódó létszámátadás-
ról, illetve a vagyonátadásról. 

A testület döntést hozott arról, hogy 
126 fő pályázatát támogatja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat keretei között.

A testület határozatokat hozott folyó-
számlahitel szerződés és forgóeszköz finan-
szírozási szerződés meghosszabbításáról.

A testület két esetben korábbi határoza-
ta módosításáról döntött. 

A testület közbeszerzést lezáró döntést 
hozott a vágópont kialakításához szüksé-
ges eszközök és berendezések beszerzése 
II. tárgyában. 

A Magyarországon található I. világhá-
borús hadisírok és emlékművek felújítása 
tárgyában pályázat benyújtásáról hozott 
határozatot a testület. 

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

A testület döntött arról, hogy a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetmény-
alapját saját költségvetése terhére meg-
emeli.

2016. december 22-én a napirendek 
elfogadása után a testület rendeletet alko-
tott az önkormányzat 2017. évi költségve-
tési gazdálkodásának átmeneti szabályai-
ról; módosította az önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló; a helyi adókról 
szóló és a településképi véleményezési, 
településképi bejelentési és kötelezési el-
járásról szóló önkormányzati rendeleteit. 

Képviselő-testületi ülés hírei
A testület egy esetben – melyben a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjának emelésről döntött – a 
korábbi határozatát hatályon kívül he-
lyezte. 

A testület elfogadta a 2017. évre szóló 
munkatervét. 

Elfogadta a Hajdúnánási Holding Zrt. 
2017. évi üzleti tervének bemutatásáról, 
valamint a Hajdúnánási Üdülőterület 
bérbeadására és üzemeltetésére vonatkozó 
tájékoztatókat.

Megismerte és elfogadta a távhőszol-
gáltatásra vonatkozó közfeladat-ellátási 
szerződés szerint a HÉPSZOLG Kft. által 
benyújtott 2017. évre vonatkozó felújítási 
tervet. 

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

A testület pályázat benyújtásáról és egy-
ben önerő biztosításáról döntött a járási 
startmunka programokra vonatkozóan.

A testület döntött arról, hogy az Ok-
kal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesülettel kö-
tött közszolgáltatási szerződést meghosz-
szabbítja, illetve az egyesületet 2017. I. 
félévében támogatja. 

A képviselő-testület támogatta a Római 
Katolikus Egyház kérelmét. 

A testület ingatlan területrész vásárlá-
sa tárgyában előszerződés megkötéséről 
döntött a Hajdú Takarék Szövetkezettel.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor
polgármester

2016. július elsejétől ez a tevékenység 
a kéménytulajdonosok részére – a termé-
szetes személyek tulajdonában lévő ingat-
lanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők 
esetében – a kéményseprő által megaján-
lott első két időpontban ingyenes. A vizs-
gálatot végző szerv a tervezett sormunka 
ütemezett időpontjáról két héttel az el-
lenőrzés előtt hirdetmény útján értesítés-
sel él.

A tevékenység ellátásával kapcsolatos 
minden további részletes információ a 
fenti szerv lakossági honlapján (www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu) 
elérhető, felvilágosítás kérhető a 1818-as 
(9.1 mellék) ingyenesen hívható telefon-
számon, illetve a kemenysepro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu e-mail címen.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2016. december 
hónapban házasságot kötött 
pároknak!

2 Tóth Angelika Júlia–Siró Zsolt
2 Pálóczi Enikő Erzsébet–Rajtmár Ákos
2 Mecsei Zsuzsanna–Gencsi Zsolt
2 Boda Katalin–Mányák Miklós
2 Kiss Mária–Tar Sándor

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Szűcs Attila
3 Füz Anna Katalin
3 Balázs Petra
3 Andorkó Barbara Hanna
3 Varga Maja Nikolett
3 Seres András
3 Seres Boldizsár
3 Kovács Zsolt

1 Bodnár Zoltán
1 Kapitány András
1 Kelemen László
1 Kiss István 
 Lászlóné
1 Kovács Jánosné
1 Mikó József
1 Murvai Miklós

1 Nagy Sándor
1 Óbis Győző Attila
1 Péter László Imre
1 Szemes Imre
1 Varga Sándor
1 Véber Sándorné
1 Vitányi László

Akiktől 2016. december hónapjában 
búcsút vettünk

Helyreigazítás

A Hajdúnánási Újság január 12-én megjelent számában a 25 éves jubileumi ünnepség a Csiha Győző 
iskolában cikk szerzője helyesen: Veláczki Anikó. Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk. 
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Kőrösis diákoknak adtak beiskolázási 
tippeket a Debreceni Egyetem vezetői Változások a kábeltelevíziónál

Január első napjaiban többeket meglepe-
tésként ért s talán bosszankodtak is, hogy 
csak néhány csatorna volt fogható a tele-
vízió készülékükön. Bizonyára és remél-
hetőleg mihamarabb kiderült, hogy válto-
zások történtek a Nánáskábel Szolgáltatró 
Kft.-nél, melyről tavaly egy körlevélben 
tájékoztattak bennünket. Persze voltak 
akik – köztük én is – vagy nem olvasták, 
vagy átsiklottak felette esetleg kidobták a 
levelet. Ezért ültem hát le Ozsváth Imré-
vel a kft. ügyvezetőjével egy kis beszélge-
tésre, amolyan tájékoztatóra, felvilágosí-
tásra de legfőbbképpen útmutatóra.
 Minden olyan változás, amely a szol-

gáltatást érinti az az általános szerződési 
feltételek módosításával jár – kezdi a be-
szélgetést ügyvezető úr. Nekünk köteles-
ségünk értesíteni a fogyasztót 30 nappal 
előtte, hogy legyen lehetősége arra, hogy-
ha ezek a változások nem felelnek meg a 
számára akkor a szolgáltatást felmondja. 
Azt elfogadom, hogy a körlevélben, amit 
kiküldtünk esetleg voltak olyan részek, 
amik nem mindenkinek voltak érthetőek, 
de akkor még mindig ott van az ügyfél-
szolgálatunk, ahol mindenkinek szívesen 
segítenek. A technikai fejlődések olyan 
rohammal haladnak előre, hogy néhány 
évenként mi is kénytelenek vagyunk 
olyan változásokat eszközölni, ami eseten-
ként azzal jár, hogy újra kell hangolni a 
készüléket. Idén január harmadikától erre 
került sor, függetlenül attól, hogy milyen 
készüléke van a kedves fogyasztónak – di-
gitális, analóg stb. – mivel a frekvencia 
tartományok is megváltoztak. Ez volt a 
legnagyobb probléma, s ezen siklottak 
át legtöbben, mert bizony minden ké-
szüléket át kellet hangolni. Mi szabványt 
követve alakítjuk ki az adásrendszert és a 
struktúrát. nagyon sok féle és típusú vevő-
készülékek vannak, s bizonyos dolgokra 
nem egyformán reagálnak. Ilyenkor for-

Beiskolázási fórumot tartottak a Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gim-
náziumban. A végzős diákok február 
közepéig dönthetnek, hol szeretnének 
továbbtanulni.

A január 12-i egyetemi fórum célja is 
az volt, hogy minél többen a Debreceni 
Egyetemet jelöljék meg a felvételi lapo-
kon. A fórumon részletes tájékoztatást 
kaptak a diákok az intézményben folyó 
oktatásról. Gömöri József a gimnázium 
igazgatójának köszöntője után dr. Csi-
szár Imre Hajdúnánás alpolgármestere 
beszédében kiemelte, hogy milyen fontos 
döntés előtt állnak a diákok, hiszen több-
ségében ez az elköteleződés fogja meg 
határozni életük elkövetkező időszakát. 
Alpolgármester kitért arra az együttmű-
ködési megállapodásra is, melyet a két 
intézmény kötött meg 2015 nyarán, ami 
tényleges segítséget jelent többek között a 
tehetséggondozás területén is.

A Debreceni Egyetem oktatási rektor-
helyettese prof. dr. Bartha Elek részletes 
tájékoztatást adott a diákoknak az intéz-

Egy pálya véget ért – egy ledolgozott 
élet új vágányra tért – elindult egy ke-
vésbé aktív, pihentető út. 40 év mun-
kaviszony után nyugdíjba vonult Póser 
Tiborné, a Bocskai István Általános Is-
kola Polgári úti Intézményegységében. 
Ahogy már hagyomány ez az iskolá-
ban, megható összejövetellel búcsúztak 
tőle volt tanítványai és kollégái.
Mit is lehet írni egy tanító néni búcsú-
jához, aki már a középiskolás évei alatt 
eldöntötte, hogy nem régész, hanem ta-
nító lesz?
 Aki mindig példaként állt nemcsak 

tanítványai, hanem kollégái előtt is…
 Aki mindig pontos, precíz és maxi-

malista, figyelmes, törődő és odafigyelő 
volt…
 Akinek olyan nyugdíjas búcsút szer-

veztek iskolájában, amit nemcsak ő, de 
bárki, aki ott volt, soha nem felejt el…

ményben folyó képzések színvonaláról. 
Mint elmondta: a Debreceni Egyetem 14 
karán 67 alap- és 78 mesterszak, 5 egysé-
ges osztatlan mesterszak, 14 felsőoktatási 
szakképzés és 174 szakirányú továbbkép-

zési szak, valamint 9 duális képzés közül 
választhatnak a diákok, hazánkban a leg-
több tudományterületen. Az intézményt 
a világ 600 legjobb egyeteme között tart-
ják nyilván, ahol több mint 1500 elismert 
oktató gondoskodik arról, hogy külföl-
dön is elismert, piacképes diplomát sze-
rezzenek a hallgatóik. A délutáni fórum 
keretében a diákok betekintést nyerhettek 
az Orvostudományi, a Mezőgazdasági és 
Élelmiszertudományi, a Természettudo-
mányi és Technológiai, a Bölcsészettudo-
mányi Karok, valamint a hallgatói önkor-
mányzat életébe.

Az egyetem szakjairól további részletes 
tájékoztatást kaphat az unideb.hu oldalon.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=iXdwCRkAU34; https://www.
youtube.com/watch?v=1_pnbhrhE8o

Harsányi Zsolt

dul elő, hogy szakemberre, televízió szere-
lőre van szükség a beállításhoz. Ez volt a 
második probléma s itt kell leszögeznem, 
hogy a programozás nem a mi felada-
tunk, mivel nem vállaltunk felelősséget 
érte, de természetesen nagyon szívesen 
segítünk tanácsokkal, magyarázatokkal, 
ha befáradnak az ügyfélszolgálatunkra. 
Szerencsére elég sok tapasztalatot tudtak 
szerezni az elmúlt években a készülékek-
kel kapcsolatban is. Akinek I.-es program 
csomagja van, annak a hangoláson kívül 
nincs más dolga, viszont a II.-es csomag-
nál a 49-ből csak 36 megy analógban a 
többi digitálisan. Természetesen digitáli-
san mind a 49 fogható. Az analóg készü-
lékeket ehhez úgy lehet alkalmassá tenni, 
hogy úgynevezett Set-top boksz készülé-
ket kell vásárolni hozzá. Mi ezt le is írtuk 
a tájékoztatóban s azt is, hogy tudunk 
ilyet ajánlani, sőt fel is vettük a kapcso-
latot egy helyi üzlettel annak érdekében, 
hogy megfelelő és elég mennyiségű ilyen 
készüléket szerezzen be. (Akik egyébként 
ilyen készüléket vásárolnak, s nem tudják 
beállítani azoknak is szívesen segítünk.) 
Egy ilyet egyébként mi is kipróbáltunk, 
s úgy hallom már sokan vásároltak is.  
A II.-es csomag egyébként így 5 csator-
nával bővült, az I.-eshez pedig áttettünk 
egyet pluszba, mégpedig az ATV-t. A szol-
gáltatók egyébként egyre-másra állnak át a 
digitális módra, s így nekünk is haladnunk 
kell a korral. Az internetünk fejlesztéséhez 
is szükség volt frekvenciákat felszabadíta-
nunk s előbb-utóbb ez is kifizetődőbb 
lesz. Csak megjegyzem, hogy a Nánási 
TV adásait is lehet már digitálisan fogni. 
Biztosíthatom előfizetőinket, hogy a jövő-
ben is arra fogunk törekedni, hogy minél 
kellemesebbé és kényelmesebbé tegyük a 
televíziózást a hajdúnánási lakásokban.

Kócsi Imre

Nyugdíjas búcsú

Milyen ember lehet ő, akiről ennyi jót 
lehet elmondani?

Akinek hetekkel búcsúja előtt lázban 
égtek kollégái is és volt tanítványai is. 
Szép gondolatokat, emlékeket gyűjtve 
emlékkönyvbe írogatták a vele kapcso-
latos élményeiket, hogy ezzel is meg-
erősítsék őt abban, soha nem felejtik el. 

Prof. dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes a Debreceni Egyetemet mutatta be a diákoknak

Életpályája, szakmai 
élete sok számot és 
eseményt is magába 
foglal: 40 év tanítás, 
Polgári út 71., 3. szá-
mú Általános Iskola, 
12 elsős osztály, mun-
kaközösség vezetés, 
miniszteri dicséret, 
Barcsa díj…

Volt tanítványai 
meglepetésként szer-
veződtek össze a folyo-
són a búcsúja napján, 
hogy ők is meglep-

hessék, könnyes szemekkel az iskola fo-
lyosóján alig lehetett eldönteni, ki van 
jobban meghatódva – az ünnepelt, vagy 
a „közönség”…

Azt mondják, akkor igazán hatékony 
egy búcsú, ha azt minden résztvevő 
megéli, ha az mindenkit megérint. Egy 
színész soha nem búcsúzik a színpadtól, 

mert a filmjeiben, a darabjaiban tovább 
szerepel – az emlékekben. Egy tanító, 
aki azért választotta ezt a hivatást, mert 
szereti a gyerekeket, és minden percében 
azon munkálkodik, hogy a tőle legtelje-
sebb módon, következetesen tisztességes, 
becsületes embereket neveljen és erkölcsi 
alapokat adjon egy aktív és szorgalmas 
élethez… – hát ő sem búcsúzhat. Mert 
az emlékekben, a családokban, a generá-
ciókban mindig ott lesz az az Éva néni, 
aki mindig mosolygós, aki szigorúan ba-
rátságos, aki határozottan példamutató 
és következetes.

Aki nemcsak a tanítási órákról, hanem 
a kirándulásokról, a táborokról, a közös 
éneklésről is eszünkbe jut, és akivel min-
dig jó lesz találkozni.

Szép volt a búcsúzás, emlékezetes pil-
lanatokat szerzett a sok-sok virág és aján-
dék mellé.

Fekete Andrea



4 Hajdúnánási Újság 2017. január 26.

SertésorbáncSikerek és nehézségek: 
Milyen évet zárt a Tedej Zrt. 2016-ban?
A Tedej Zrt. és cégcsoportjai Hajdúná-
nás és a környék legnagyobb munkál-
tatója, tevékenységük sok család meg-
élhetését biztosítja; közel sem mindegy, 
hogyan alakulnak a gazdasági mutatók, 
nyereséges tud-e maradni a cég. Az el-
múlt esztendő egyfajta gyorsmérlegé-
nek megvonására kértük Bódi László 
vezérigazgató urat.
	Vezérigazgató úr, bár még nagyon 

az év elején járunk, azonban egy összkép 
már mindenféleképpen kirajzolódott; ho-
gyan zárult a 2016-os gazdasági év? 
	A 2016-as év rendkívül összetett év 

volt. Az időjárás kedvezett a mezőgaz-
daságban tevékenykedők számára, mivel 
egész évben megfelelő mennyiségű csa-
padék hullott, ráadásul annak eloszlása 
is egyenletes volt. Ennek köszönhetően 
kiváló minőségű tömegtakarmányt taka-
rítottunk be egész évben, mely jó alapot 
képez az állattenyésztés számára. A korsze-
rű fajtaválasztás és az agronómiai elemek 
optimális elvégzése lehetővé tette, hogy 
hektáronként 9 tonna árpát, 8 tonna bú-
zát, 13 tonna kukoricát, 4,5 tonna nap-
raforgót takarítsunk be. Elégedettségre 
azonban nincs okunk, mert a gabonanö-
vények piaci ára nagyon alacsony szinten 
van, talán a 2017. év I felében kialakul 
olyan árszint, mely jövedelmezővé teszi a 
termelést.

A növénytermesztés ágazatban megha-
tározó a vetőmagtermesztésünk, mely jó 
eredménnyel zárt mind kalászos gabona, 
mind a kukorica esetében is, illetve sike-
rekről beszélhetünk a csemegekukorica 
termesztése esetén is. 

A gyümölcsöst nagyon megviselte a 
sajnos már szokásosnak mondható tavaszi 
fagy, mely április végén okozott károkat. 
Ez elsősorban a termés mennyiségén, de a 
minőségen is meglátszik, sok erőfeszítésbe 
került, mire a fagy hatásait minimálisan, 
de tompítani tudtuk.

Összességében, ha a naturális számokat 
vizsgáljuk jó évet zártunk a növényter-
mesztésben, a betakarított terményeket 
a raktárainkban elhelyeztük bízva abban, 
hogy jobb árszinten tudjuk azt 2017-ben 
értékesíteni.

Az állattenyésztésnek nagyon nehéz éve 
volt 2016-ban. A korábbi évek beruházá-
sainak köszönhetően a termelés fajlagos 
eredményei nagyon jók, mely elmond-
ható, minden állatfajra. 2016. év elején a 
tej felvásárlási ára 70 Ft/liter alá csökkent, 
a sertés felvásárlási ára áprilisban 290 Ft/
kg volt. A nehézséget fokozta, hogy ez az 
alacsony ártendencia egyszerre volt jelen 
mindkét ágazatban, mely finanszírozá-
si oldalon is kihívás elé állított minket.  
A árak a 2. félévben emelkedésnek indul-
tak: a sertés felvásárlási ára kiigazodott, de 
a tej esetében csak nagyon lassú emelke-
dés figyelhető meg, mely azt eredményezi, 
hogy várhatóan 2017. I negyedévében éri 
el azt a szintet, mely gazdaságossá teszi az 
ágazatot.

A húsmarha ágazatunk az elmúlt évek-
ben megerősödött, melyhez hozzájárult az 

export értékesítési lehetőségek teljes kiak-
názása is. A baromfi ágazat egyenletesen 
jövedelmező eredményességgel termelt a 
2016-ban.

A 2016. év teljesítményéről elmond-
ható, hogy fajlagosan minden ágazatban 
sikerült teljesíteni a tervet, de gazdasági-
lag – köszönhetően az alacsony árszintnek 
– már nem ennyire sikeres. Ha sikerül jó 
árszinten értékesíteni a raktáron lévő ter-
ményeinket, jó évet zárhatunk 2016-ban.
	Néhány éve még munkanélküliség 

jellemezte vidékünket, napjainkra azon-
ban szinte megfordult ez a trend. Önök-
nél hogyan alakult a dolgozói létszám, és 
a munkabérek? 
	A dolgozói létszám 2016-ban nem 

változott a korábbi évekhez képest. Mint-
egy 300 fő dolgozik a gazdaságban, me-

lyet kiegészít a kertészetben idénymunká-
ban foglalkoztatottak. A gyümölcsösben 
szinte egész évben munkát tudunk biz-
tosítani 50–60 főnek, de ez a betakarítási 
munkák során 150–160 főre is felduzzad. 
Sajnos nagyon nehezen boldogulunk a 
munkacsúcsok szervezésénél, mert mun-
kaerőhiánnyal küszködünk. 2016-ban 
sokat dolgoztunk azon, hogyan tudunk 
a közmunkából foglalkoztatottakat átirá-
nyítani. Bármennyire is segítőkész volt a 
város vezetése ebben, sajnos a szabályozók 
rengeteg korlátot állítanak fel, pedig az 
idénymunkában történő foglalkoztatás 
a közmunkára nehezedő foglalkoztatási 
nyomást is enyhíteni tudná. Annak el-
lenére munkaerőhiány van, hogy a be-
takarítási időszakban a keresetek elérik 
naponta az 5–6000 Ft. is.

A gazdaságban a teljesítménybérezés 
jó alapot képez a minőségi munka kom-
penzálására. 2016. évben az átlagos fizetés 
230 000 Ft fölött volt a teljes dolgozói 

állományra vetítve. Sajnos ennek ellenére 
folyamatosan szakember hiánnyal küsz-
ködünk.
	A mezőgazdaság, tudjuk nagyon jól 

erősen kitett a időjárásnak, a jövedelme-
zőség sokban függ tőle, bár a korszerű 
technológiák ezen sokat tudnak javítani. 
Vezérigazgató úr, milyen elképzelésekkel, 
tervekkel indították a 2017-es esztendőt?
	2017-ben az előző év sikeres terme-

lését szeretnénk folytatni. A csapadékos 
ősz nem kedvezett az őszi munkáknak, 
ráadásul a kemény hideg is megviseli a 
vetéseket. Ennek ellenére, ha nem lesz 
extra száraz év, a termelési szintet tartani 
tudjuk. Az év eleji árszintek bizakodásra 
adnak okot. Úgy véljük, az állattenyésztés 
fejlesztésére fordított erőforrások a követ-
kező években megtérülhetnek.

Az előző években több fejlesztést ké-
szítettünk elő. Tovább szeretnénk növelni 
a gyümölcsöst mintegy 16 ha-ral, mely 
a foglalkoztatás emelkedését is magával 
hozza. Az állattenyésztésben is további 
kapacitás bővítést szeretnénk elvégezni, 
melynek eredményeképp több tejet és ser-
tést szeretnénk előállítani. Előkészítettük 
a tároló kapacitásaink mintegy további 
5000 tonnás bővítését, mellyel a termé-
nyek minőség szerinti szakszerű tárolását 
tudjuk megvalósítani. Továbbá, az öntö-
zés fejlesztésére és a vízgazdálkodás terü-
letére is komoly erőforrásokat szeretnénk 
összpontosítani.

Foglalkoztatást tekintve az előző évivel 
azonos nagyságú lesz, reméljük a gyümöl-
csösben a munkaerőhiány valamelyest ki-
sebb mértékű lesz. 

Bízunk abban, hogy a korábbi évek 
sikeres és eredményes gazdálkodását foly-
tatni tudjuk 2017-ben is.

Lejegyezte: Gut István

Sertések baktérium okozta, heveny tü-
netekkel járó megbetegedése, mely főleg 
kisüzemi állományokat érint. Nagy ellen-
álló képességű kórokozó, talajban, vízben, 
trágyában akár hónapokig is életképes 
marad. Gyakran megtalálható az egészsé-
ges állatokban, behurcolásra így sokszor 
nincs is szükség, viszont a beteg állat nagy 
mennyiségű baktériumot ürít.

A betegség kialakulásában nagy szerepe 
van a hajlamosító tényezőknek, mint a ta-
karmányozási hibák, zsúfoltság, szállítás, 
változékony időjárás, ivóvízhiány.

Heveny esetben jellemző a magas, 
sokszor 41–42°C-os láz, az állatok nem 
esznek, nem mozognak, bőrük kipirul, 
kezelés nélkül 2–3 nap alatt elhullanak.

Orbáncos csalánláz esetén a láz nem 
annyira magas, viszont jellegzetesek a 
bőrelváltozások. Négyzet vagy rombusz 
alakú, 4–5 cm-es foltok jelennek meg a 
bőrön, melyek ki is emelkednek. Kezelés 
nélkül idültté válhat, ilyenkor szívbelhár-
tya- és ízületgyulladás, valamint bőrel-
halás lehet a szövődmény. Jól kezelhető 
betegség, ha időben fel van ismerve az 
állatok nagyon gyorsan gyógyulnak.

Emberben sebfertőzés útján megbete-
gedést okozhat, egészséges bőrön keresz-
tül azonban nem fertőz.

Az állatok megbetegedésének megelő-
zésére vakcinákat használhatunk, melyek 
1 oltás után 3–4 hónapig, 2 hét múlva 
megismételt oltás után pedig fél évig vé-
dettséget adnak. 

Dr. Adorján Nándor

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a mé-
hállományok védelméről és a mézelő mé-
hek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet értelmében 2017. február 
28-ig a méhészkedésüket (méhtartást), 
amennyiben azok tartási helye Hajdú-
nánás város közigazgatási területén van, 
nyilvántartásba vétel céljából be kell je-
lenteniük. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy újonnan 
kezdett méhészkedést nyilvántartásba vé-
tel végett a tevékenység megkezdésétől 
számított 8 napon belül szintén be kell 
jelenteni. A bejelentéshez nyomtatvány 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodáján igényelhető. (Ügyintéző: Mirkó 
Bernadett, telefon: 52/381-411/129 m., 
illetve a nyilvántartásba vételi kérelem a 
www.hajdunanas.hu honlapról letölthető.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Tisztelt 
Méhészek!
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Szabadidő tervezés, szabad időtervezés 
– avagy hagyományaink megélése 
a tanítványaimmal

Professzor Nagy Antal Mihály református 
lelkipásztor, a Sárospataki Református  
Teológiai Akadémia nyugalmazott egye-
temi tanára, életének 86. évében 2016. 
szeptember 25-én elhunyt.

Nagy Antal Mihály Hajdúnánáson 
született 1930. szeptember 25-én Nagy 
Balázs László és Csuja Katalin gyerme-
keként. Iskoláit szülővárosában végezte, 
majd a budapesti Református Teológiai 

Akadémián szerzett diplomát. A lelkészi 
szolgálatot több kisebb-nagyobb települé-
sen végezte, mikor éppen hová szólították. 
1992–1999 között a Sárospataki Ref. te-
ológiai Akadémia bibliai teológia, vallás-
történet és missziói tanszékvezető tanára. 
1999-től egyetemi tanár. 1978–1983, és 
1989–1992 között egyházmegyei jegyző, 
missziói kutatóintézeti igazgató.1994–
1997-ig prodékán, 1999-től főigazgató. 

Nagy Antal Mihály 
Hajdúnánás, 1930. szeptember 25.–
Sárospatak, 2016. szeptember 25.

Kanda Zsófia nagymama,
mamóka szíve örömtől repesett,
hiszen egy évben, egy hónapban
három fiú unokája érkezett…
Kettő elment a földének útján,
a harmadik könnyezve ír, sír

ballagva, s gondolja: Vigasztal imám!
Mindnyájan vigasztalást hallhattunk
Patakon: Akár élünk, akár halunk,
kegyelmes jó Urunké vagyunk!
Irgalmas Szent Urunké maradunk!

Mai világunk legnagyobb problémája 
az emberi kapcsolatok gyengesége, a 
szeretet hiánya. Meg kell felelnünk a 
munkahelyen, a családban, a gyerekek-
nek az iskolában, otthon. Sietünk, ro-
hanunk, korán kelünk, későn fekszünk, 
elfáradunk, nincs időnk egymásra. Az 
év vége ám mindenkit lassításra szólít 
fel: várakozásra, elcsendesedésre, kicsit 
több szeretgetésre – nem véletlenül. 
Arról is hallani nap mint nap, milyen 
manapság az oktatás, mit nem tudnak 
gyerekeink, mit tesz és nem tesz meg 
értük a pedagógus, a szülő.
Egy biztos: a gyerekek a legtöbb időt az 
iskolában töltik és a legtöbb felnőtt azon 
munkálkodik, hogy szeretetteljesen tel-
jen ez az idő. Hogy hogyan lehet ezt az 
iskolában megtenni mindazok mellett, 
hogy a tantervi tananyaggal se legyünk 
megkésve vagy lemaradva több néprajz-
kutató véleménye szerint is a néphagyo-
mányaink megélése az út. Hagyománya-
ink megismerése és benne élése a szeretet 
megtanulását, az érzelmek felkeltését is 
jelenti. Remek alkalom volt az egész éves 
szabadidő tervezés mellett az adventi 
időszak. Ez a legszeretetteljesebb ünne-
pünk, ahol a hagyományainkat átélve 
átérezhetjük a szeretet élményét. A sok 
meghitt, csendes beszélgetés a meggyúj-
tott gyertya fényénél irányítottan vissza-
vezetett bennünket a nagymamáink éle-
tébe. Nagy szerencsénkre a sok kézműves 
délutánunk mellett egy olyan is adódott, 
melyet az óvodásokkal együtt tölthettünk 
el: karácsonyfadíszt készítettünk varrás-
sal-hímzéssel tudva azt, milyen szívesen 
varrogattak-hímezgettek annak idején az 
otthonokban esténként, hiszen a hímzés 
is egyfajta beszéd a jelekkel, az érzelem ár-
nyaltabb kimutatása. Gondoltunk a „tű-
vel nem szívesen munkálkodó” apróságokra 
is, hiszen velük a játékok birodalmába 
repültünk vissza és közösen építettünk 
velük várat építőkockákból.

Szabad időinket kihasználtuk arra, hogy 
a természet kincseiből ajándékokat készít-
sünk szeretteinknek: fűzfaágból ajtó- és 
asztaldíszt alkottunk, ezzel is bizonyítva, 
hogy az ajándéknak nem az anyagi része 
a legértékesebb, hanem a szeretet, amit 
a saját kis kezeinkkel készített kincsekbe 
belevarázsoltunk. A Csillagszóró program-
ba, ahol a már nyugdíjas dolgozóknak 
szerveznek karácsonyi ünnepséget- ne-
mezvirágokat készítettünk, amelyek az 
igazi Mikulás-virágokhoz hasonlítottak.

Sokat hallgattunk karácsonyi népzenét 
pihenésképpen, melyek lecsendesítettek 
bennünket, s szövegüket hallgatva vissza-
repültünk gondolatban néhány évtizedet.

Az alkotás örömét, a szép teremtését 
minden kisgyermeknek át kell élnie, hi-
szen ez elemi szükséglet. Adler, bécsi pszi-
chológus szerint az az ember, aki kisgyer-
mek korában nem tanult meg szépet és 
jót alkotni, egész életében az erőszakban, 
mások feletti hatalomban és vagyonszer-
zésben keres kielégülést – erről írt András-

falvy Bertalan A szeretet a néphagyomány-
ban című írásában. 

A koronát az adventi készülődésünkre 
egy olyan rendezvényünk rakta, melyre 
nagy izgalommal készültünk. Mézeskalá-
csot sütöttünk együtt a szülőkkel a Diófa 
csárda szabadtéri kemencéjében. A 2 kg 
lisztből és 1 kg mézből kavart tésztán-
kat együtt nyújtottuk és szaggattuk ki a 
gyerekekkel, akik közben persze a nyers 
tésztából is csipkedtek kicsit- s ez olyan 
finom volt, amilyent még soha nem et-
tünk! Izgalommal tettük be a kis tésztá-
inkat a forró kemencébe és még nagyobb 
izgalommal vártuk, hogy kisüljön. Olyan 
szépen sikerült mind a huszonhárom (!) 
tepsi, és amikor megkóstoltuk…! Régen 
ettünk ilyen finomat! Az anyukák közben 
forró teát készítettek nekünk, mivel oda-
kint nagyon hideg volt ám, de a gyerekek 
azért inkább bent voltak, hűtőmágneseket 
gyártottak fából és szalvétából.

Amikor készen lett a mézeskalács, cso-
portokat alakítva érdekes, tanulságos és vi-
dám feladatokat oldottunk meg az anyukák 
részvételével. Egy feladat ez volt a sok kö-
zül: konyhai eszközöket kellett felismerni – 
mi az és mire használják? Olyan eszközöket 
is láthattak itt természetesen a gyerekek, 
amiket régen (is) használtak a konyhákban, 
a hagyományos paraszti életben (derelyevá-
gó, csigacsináló, mézkanál, stb.).

Visszaérve az iskolába a gyerekekkel 
együtt jól elfáradva felidéztük élménye-
inket, de látva ragyogó szemüket, nem is 
volt szükség magyarázkodásra. A résztve-
vő szülők egyenként köszönték meg ne-
künk, tanító néniknek, hogy ott lehettek, 
játszhattak velünk, láthatták gyermekük 
boldog arcát, többet jelentett, mint egy 
nagytakarítást letudni! 

A december „végeztével”, a téli szünet 
kezdetéig tehát telítődtünk olyanfajta sze-
retettel, ami mindannyiunk számára fel-
töltődést adott. Utolsó tanítási nap még 
közösen megnézhettük a Művészeti Tag-
iskolánk gyönyörűséges karácsonyi tánc-
játékát, ami természetesen csak fokozta 
bennünk hagyományaik megélését. Olyan 
táncokat láthattunk, mely összefoglalta a 
karácsony körüli hagyományokat, jeles 
napjainkat.

„Ebben az osztályban jó gyereknek len-
ni” – mondta egy szülőnk az egyik szülői 
értekezletünk után.

Nekünk pedig jó tanító néninek lenni! 
Ennyi szeretetet nem kap senki, mint mi- 
és ez több, mint KÖSZÖNET!

Fekete Andrea 

A segítségüket kérem!
Az idei esztendő karácsonyára szeretnénk 
összeállítani egy újabb, fényképekkel il-
lusztrált múzeumi receptgyűjteményt, 
melyben Hajdúnánás katolikusainak elő-
deitől örökölt, korábbi lakóhelyükről ma-
gukkal hozott, régóta őrzött étel receptjeit 
mutatjuk be. 

Célunk az, hogy utódainknak meg-
hagyjuk azokat a hétköznapi és ünnepi 
ételféleségeket melyekkel görög és római 

katolikus híveink színesítik a város étel-
kultúráját.

Kérem Önöket, írják le egy-két érde-
kes, különleges, az itteni ételeinktől eltérő 
étel receptjét, s névvel, címmel ellátva jut-
tassák el hozzám.

Segítségüket köszöni:
Buczkó József igazgató
Cím: Múzeum, Bocskai u. 13. Telefon: 

06-70/445-4038 
E-mail: buczko.jozsef55@gmail.com

„2016. december 31-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Kállai Gábornét 
dr. Juhász Endre Hajdúnánás város alpolgármestere. Isten éltesse sokáig Erzsike né-
nit erőben és egészségben családja körében!”

„2016. december 30-án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte File Józsefnét 
Maginé dr. Csirke Erzsébet Hajdúnánás város aljegyzője. Isten éltesse sokáig Zsuzsi-
ka nénit erőben és egészségben családja körében!”

Kedves Hajdúnánási Katolikusok!

Boldog születésnapot!

ÖtvÖs LászLó
Emlékezés, reménykedés sárospatakon

Dr. Nagy Mihály Antal professzor emlékére
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Pizza Házhozszállítás rendelés: 
06-52/487-637

A Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány 
(HÁLA) 2015. november 21-én jogerő-
sen megalakult. Szeretnénk számok-
ban megmutatni, hogy mennyi sze-
rencsétlenül járt, kidobott, elhagyott 

A HÁLA évértékelése
kutyán tudtunk segíteni eddig. 
2016. december 31-ig 177 
kutya került a rendszerünkbe.  
A Hajdúnánási Gyepmesteri 
Telepre került kutyákat, vala-
mint az utcára kidobott köly-
köket, balesetes állatokat 
vettük pártfogásba. A 177 sze-
rencsétlenül járt kutyusból már 
gazdához került 138, elpusztult 
3, és velünk van jelenleg (janu-

ár 15-én, hiszen napi szinten változik) 
36, melyek az alábbi helyeken talál-
hatóak: 7 a gyepmesteri telepen, 15 a 
kenneljeinkben, 12 az otthonainkban, 
2 ideiglenes befogadónál. Megalaku-

Hajdúnánáson termőföld 
eladó!

A terület a görbeházi réten található 
hrsz. 0572/21,22; 

1,87 ha szántó, 42,23 AK. 

Érdeklődni: 06-30/831-65-31

Hajdúnánáson termőföld 
eladó a Vidiföldön. 

A terület hrsz-i. 01098/39,40,41; 
2,74 ha, 85,27 AK! 

 A terület öntözhető 
a Balmazújvárosi út mellett található. 

Érdeklődni: 06-30/831-65-31

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet 
mondunk mindazoknak, akik 

PÁLóCZI SÁNdoR IMRE
volt Hajdúnánás, Mátyás Király u. 32./B 

alatti lakos

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, 
bánatunkban osztoztak.

A gyászoló család

Macska ivartalanítási akció 
február és március hónapban!

Bővebb információ:
http://www.nanasiallatorvos.hu/ 

oldalon, a 30/525-2995-ös 
telefonszámon, vagy személyesen 

az Irányi u. 23. alatti 
Állatorvosi rendelőben.

lásunk óta 72 ku-
tyát mentettünk a 
Hajdúnánási Gyep-
mesteri telepről. 
Őszi ivartalanítási 
akciónk keretében 
5 hajdúnánási lakos szuka kutyájának 
az ivartalanítását fizettük. Mindezeket 
a napi munkánk mellett, szabadidőnk-
ben tesszük Nagy Ildikóval. Nehéz év áll 
mögöttünk, de mi annál nagyobb erővel 
indulunk neki a következőnek, hiszen a 
fent említett számok a munkánk ér-
tékét mutatják. Köszönetet mondunk 
Szólláth Tibor polgármesternek, hogy 
türelemmel és megértéssel járul hoz-
zá a gyepmesteri telepre került állatok 
meneküléséhez. Ezúton szeretnénk 
megköszönni támogatóinknak, hogy 
velünk vannak, és lehetőségeikhez 
mérten segítik a munkánkat. Valamint 
köszönetet mondunk dr. Adorján Nán-
dor állatorvosnak a rengeteg védence-
inkre áldozott munkaóráért.

Szojka Beáta Hajdúnánási Állatvédő 
Alapítvány
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nAGy miklós 
temetkezési vállalkozó

Házhoz menő temetési ügyintézés!

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

szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Bocskai
Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdõ utca 3.

2017-ben is finom ételekkel és kedves 
kiszolgálással várjuk vendégeinket!

megrendelések 
leadása:

tel.: 06-30/871-5771 
06-30/571-5772

részletek a facebook 
oldalunkon!

Új szolgáltatásaink

1.	 Menü	hétfőtől	péntekig	750	Ft/	adag	(kiszállítás:	50	Ft)
2.	 Családi	menü	szombaton	és	vasárnap
	 1	l	leves,	1	kg	rántott	húsok,	zöldség,	1	kg	köret,	
	 0,5	kg	savanyúság	/	Csak	elvitelre,	vagy	kiszállítással!
3.	 Bocskai	Pizza	/	Hajdúnánás-Hajdúdorog	területén	
	 ingyenes	kiszállítással!
4.	 Valentin	nap	/	Február	11-én	élőzenés	est

750 Ft
adag

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

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

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

Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29., 
oM: 203117, Telephely-kód: 001

Virágzó kapcsolat a Debreceni Egyetemmel

Állandóan megújuló tárgyi feltételek

Rendkívüli felsőoktatási felvételi eredmények

Angol és német nyelv emelt szintű oktatása

Komoly szakmai munka és tapasztalat

Őrző, óvó környezet

Remek versenyeredmények

Örömteli diákélet

Sikeres felkészítés középfokú nyelvvizsgára

Informatika emelt szintű oktatása

Jelentkezési határidő: 
2017. február 15.

Angol nyelvi emelt
203117/0201
Német nyelvi emelt
203117/0201

Általános tantervű 
emelt informatika
203117/0302

Hat évfolyamos
203117/0100

Általános tantervű
203117/0301

A Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium
Szülői Munkaközössége és az intézmény közössége

KŐRÖSI BÁLT rendez
2017. február 18-án, 18.30 órától
Műsor: 19.00 órától
20.00 óra – Vacsora:

Újházi tyúkhúsleves, marhapörkölt, burgonya, 
savanyúság, töltött káposzta füstölt csülökkel, 
sültes tál (vegetáriánusoknak is), 
rétes vaníliaöntettel (diós, meggyes, túrós) 

Sztárvendég: IRIGY HóNALJMIRIGY
24.00 óra – Svédasztal: 

Disznótoros ételek
A rendezvény helye: 

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
színházterme

Az élőzenét Toronyai Csaba szolgáltatja.
A belépőjegyek (6000 Ft/fő) 
2017. január 23-február 15. között 
megvásárolhatók az iskola gazdasági irodájában.

Minden támogatást, felajánlást szívesen fogadunk 
és megköszönünk.

Szeretettel várjuk a szórakozni vágyókat!



8 Hajdúnánási Újság 2017. január 26.

Im
pr

es
sz

um

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

KÖZMEGHALLGATÁS 

Daróczi Péter vezetésével január 10.-én 
megkezdte a felkészülést a 2017. év tava-
szi szezonjára a Hajdúnánás Flexo 2000 
FK. Mint „Pepétől” megtudtuk heti há-
rom edzést tartanak, s egyelőre a csapat 
legnagyobb ellenfele a zord időjárás. Nem 
igazán tudnak normálisan edzeni, mivel 
csak a kinti pályán lehet „futkározni” a 
15–20 fokos hidegben, – terembe bejutni 
esély sincs.

Az edzőmérkőzések nagytöbbségét Bal-
mazújvároson játsszák, de az első a Haj-
dúdorog ellen most hétvégén is elmaradt 
a pálya alkalmatlansága miatt. (Legfeljebb 
egy jégkorongmeccset lehetett volna meg-
vívni, de otthon maradtak a korcsolyák).

Változások a létszámban várhatóak 
(egy-két fővel megpróbálnak erősíteni a 
távozók helyére). László Tibor például 
Németországba megy tanulmányi ösztön-
díjra, Kállai Márton Oroszországba szin-
tén ösztöndíjra. Bálint Tivadar vagy más-
hol folytatja, vagy szögre akasztja a csukát 
– még nem tudjuk. Csizmadia Csaba és 

Kovács Máté még kérdőjeles, de szintén 
távozók s az ő helyükre kellene igazolni 
játékost. A többi posztot megoldják a 
mostani keret tagjai. Fülöp Áron, Vass 
Ádám és Miheller Csaba pedig az ifjúsági 
csapatból felkerülve készül, hogy bemu-
tatkozzon a felnőtteknél. A szezon elméle-
tileg február utolsó hétvégéjén kezdődne, 
azonban az időjárás valószínűleg tol egy 
kicsit az időponton.

A vezetőség (és a szurkolók) dédelgetett 
álma a dobogó. Mint az edző elmondta 
ennek érdekében fognak igyekezni, le-
hetőség szerint mindent megtenni úgy a 
felkészülésben, s a tavaszi mérkőzéseken 
egyaránt.

Jó és eredményes felkészülést kívánunk 
a csapatnak, a távozóknak s a tanulmányi 
ösztöndíjasoknak eredményeket és sok si-
kert, s ígérjük a szezon kezdete előtt még 
érdeklődni fogunk a csapatról, s az esetle-
ges igazolásokról.

Kócsi Imre

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti a város lakosságát, 
hogy 

2017. február 8-án (szerdán) du. 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁS-t tart, 
melyre tisztelettel vár minden érdeklődőt.

Napirendi pontok:
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetének lakossá-

gi megismertetése
 Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Különfélék
 A közmeghallgatás helye: a Nánás Pro Cultura Kft. – Kéky Lajos Városi Mű-

velődési Központ Színházterme (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 2017. évi költségvetés tervezete a város 
honlapján (www.hajdunanas.hu) 2017. január 23-tól megtekinthető. 

Szólláth Tibor polgármester

A mostani mínuszokban gazdag időken, 
nem kizárt, hogy sokaknak eszébe jut 
hogy: „de jó lenne ha kicsit melegebb 
lenne így év elején!” Alig 2000 évvel 
ezelőtt még így is volt, hiszen a Római 
Birodalom idején még március 15-e szá-
mított az újév kezdetének. Ez volt az a 
bizonyos „Március Idusa” amitől a jó-
sok annyira óvták Julius Caesart.
A középkorban sokáig december 25-én 
vagyis Jézus születésének a napján kezdő-
dött az év és csak a XIII Gergely pápa által 
1582-ben bevezetett naptárreform tette 
az év kezdetét január 1-re. Magyarorszá-
gon – ahol ez 1587-ben lépett életbe – az 
újév napját „Kiskarácsony”-nak nevezték.  

A Népszerű „Kiskarácsony, Nagykará-
csony” c. dalnak is ez az alapja. Ezen a 
napon is szokás volt ünnepelni bár termé-
szetesen a karácsonyinál szerényebb kere-
tek között. A népi hiedelem úgy tartotta, 
hogy amilyen volt az év első napja olyan 
lesz az egész év. Például aki az újévet mo-
sakodással kezdte az egész évben friss lesz. 
Volt, hogy ezt egész január hónapra kiter-
jesztették, miszerint úgy él az ember egész 
évben, ahogy januárban élt. Szokás volt 
ezen napon házról-házra járni és versbe 
szedett újévi jókívánságokkal felköszönte-
ni a ház lakóit, akik ezt almával és dióval 
hálálták meg. 

Szabó Endre

Hóba fulladt edzőmeccsek

Hajdúnánás – A megyei rendőr-főkapi-
tányság és a vöröskereszt együttműkö-
dése keretében véradó napot tartottak a 
Hajdúnánási Rendőrkapitányságon ja-
nuár 6-án, pénteken.
A Magyar Vöröskereszt az előző évekhez 
hasonlóan most is kiszállásos véradást tar-
tott a város lakossága és a rendőrség dol-
gozói részére. Hajdú-Bihar megyében már 
hagyománynak számít a rendőrségi szolida-
ritási véradás, amelyen most is többen részt 
vettek. HBN

Szolidaritási véradáson voltak 
a rendőrök

Gál Miklós rendőr alezredes is segített – © Fotó: 
Rendőrség

Színes sarok: Kiskarácsony – Nagykarácsony –Újév?

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde Hajdú-
nánás a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Központ és Városi 
Bölcsőde Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat családsegítő munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony

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

megye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth 
utca 19.

 A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tői megbízással járó lényeges fela-
datok: Család- és gyermekjóléti szolgál-
tatással kapcsolatos feladatok ellátására a 
szociális munka eszközeivel. A gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. 
§–40. §-a által meghatározott feladatok 
ellátása, a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 
8. §–9. §-a és 13. §–18. §-a által meg-
határozott feladatok ellátása, a szociális 
igazgatásáról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a által 
meghatározott feladatok ellátása.

 Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.

 Pályázati feltételek:
–	Főiskola, szociális munkás, szociálpe-

dagógus,
–	Családsegítés, gyermekjóléti szolgál-

tatás területén – Legalább 1–3 év 
szakmai tapasztalat,

–	Felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),

–	B kategóriás jogosítvány,
–	Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyít-

ványok másolata, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilat-

kozat, amelyben a pályázó hozzájá-
rul, hogy a pályázati anyagába a bírá-
ló bizottság betekintsen, nyilatkozat, 
melyben a pályázó hozzájárul, hogy 
a pályázónál az 1997. évi tv. 15. § 
(8) bekezdése szerinti foglalkoztatást 
kizáró ok nem áll fenn.

 A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: 
Helyismeret

 Elvárt kompetenciák: Jó szintű Szo-
ciális segítő munka elméleti és gyakor-
lati ismerete és alkalmazása.

 Előnyt jelentő kompetenciák: Jó szin-
tű Szociális segítő munka elméleti és 
gyakorlati ismerete és alkalmazása.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 
2017. március 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. február 10.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Nagyné Juhász 
Krisztina nyújt, a 06-52/381-624-es 
telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatának a Család- 

és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és 
Városi Bölcsőde- Hajdúnánás címére 
történő megküldésével (Hajdúnánás, 
Kossuth utca 19.) Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: Cs.sz.4/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: 
családsegítő

 Elektronikai úton Révész Magdolna 
részére a csal.gyer.szolgalat@gmail.com 
e-mail címen keresztül

 A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A benyújtott írásos pályázatok elbí-
rálását követően a kiválasztott szemé-
lyek személyes meghallgatása alapján 
történik a kiválasztás.

 A pályázat elbírálásnak határideje: 
2017. február 24.

 A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS 
publikálási időpontja: 2017. január 
23., Hajdúnánási Televízió képújság: 
2017. január 23., Hajdúnánási Újság: 
2017. január 26.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat


