
www.hajdunanas.hu

 XXXI. (XLI.) ÉVFOLYAM 13. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA (954. SZÁM)2018. JÚLIUS 5.

HOLDING – 2017-ES EREDMÉNYEK, ESEMÉNYEKHOLDING – 2017-ES EREDMÉNYEK, ESEMÉNYEKHOLDING – 2017-ES EREDMÉNYEK, ESEMÉNYEK

Kitüntetések és elismerések…Virágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptánc

3. oldal

Hírek a Szalmakalap Citeraegyüttes…

8. oldal3. oldal2. oldal

Az I� úsági Önkormányzat egy éveA Kőrösi gimnázium évzáró ünnepsége

ajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2018. 
május 31-i ülésén tárgyalta meg 

és fogadta el a Hajdúnánási Holding Zrt. 
2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót. Dr. Horváth Tibor vezérigazgató urat 
arra kértük, tekintsen egy kicsit a számok 
mögé és foglalja össze az üzleti számok 
mögötti legfontosabb eseményeket a Hol-
ding életében. 
 Mint ahogy azt már igazgató úr 

többször elmondta, a Holding működé-
sének első évei a reorganizáció nevében 
teltek, ezzel szemben a 2017-es év már 
a stabilitás jegyeit viselte magán. Miben 
mutatkozott meg leginkább ez a stabili-
tás, a kiegyensúlyozott gazdálkodást mi-
lyen intézkedésekkel lehetett elérni?

2011-ben a Holding alakulásakor vi-
szonylag rendezetlen körülményekkel és 
veszteséges működéssel találkoztunk. Az 
első időszak az építkezés és az alapozás sza-
kasza volt. Elindítottunk egy centralizá-
ciós folyamatot, amelynek a célja az volt, 
hogy egy egységesen átlátható vagyongaz-
dálkodó szervezetté tudjunk válni, ahol 
a költségek és a bevételek egyensúlyba 
kerülnek. Központosításra kerültek az 
egységes pénzügyi-számviteli rendszerek, 
a tervezési, kontrolling folyamatok. Na-
gyon fontos volt a szigorú költséggazdál-
kodás és a beszámoltatási rendszer kiala-
kítása, valamint a vállalatcsoporton belül 
meglévő párhuzamosságok felszámolása. 
Ezekkel az intézkedésekkel tudtuk meg-
alapozni a mai helyzetet, amikor is arról 
tudunk beszélni, hogy szigorú költségta-
karékosság mellett a cégek stabilan, likvi-
den működtek 2017-ben, a bevétel költ-
ség szerkezete egészséges és az eredmény 
a terveknek megfelelően alakult. A válla-
latcsoport 2017. évben a tervhez képest 
104%-ra (1.123 millió forint) a Hajdú-
nánási Holding Zrt. pedig 166%-ra (92,8 
millió forint) teljesítette a bevételeit.
 Minden tagvállalat fontos szerepet 

tölt be a Holding életében. Tevékenysé-
gük szerteágazó, szervezeti felépítésük 
nagymértékben eltérő. Hogyan értékeli a 
2017-es év legfontosabb célkitűzései mi-
lyen mértékben valósultak meg az egyes 
tagvállalatoknál? 

A 2017-es üzleti évet elemezve kijelent-
hető, hogy a vállalatcsoport megvalósítot-
ta, esetenként meg is haladta a tulajdo-
nos önkormányzat által elfogadott üzleti 

tervben meghatározott célkitűzéseket, a 
költségeket és az árbevételt terven belül 
tudta tartani. 

Sikerült a forrásbevonás szinte minden 
területen. A távhő kapcsán célul tűztük ki, 
hogy a 40 éve érintetlen elavult és nagyon 
kockázatos rendszert megújítjuk, így egy 
sikeres pályázat megteremtette a lehető-
ségét a hőszolgáltatás rekonstrukciójának. 
A gyermek és közétkeztetés leszűkítette a 
feladatait, ki tudott lépni a piacra, amely 
2018-tól mintegy 20–30 millió forint 
nagyságrendű bevétel többletet eredmé-
nyezhet. Mindezeken túl sikeres pályázat 
(Menő Menza) keretében megteremtette az 
alapját a gyermekétkeztetés megújításának.

A Nánas Pro Cultura Nonpro� t Kft. az 
állagmegóvó karbantartások mellett saját 
forrásból jelentős beruházásokat tudott 
végrehajtani a kezelésében lévő ingatla-
nokon, növelve az önkormányzati vagyon 
értékét. A művelődés- és rendezvényszer-
vező ágazat a vizsgált időszakban több 
mint 150 db saját rendezvényt szervezett 
és valósított meg, a 2017. év egészét te-
kintve az intézmény közel 80 000 résztve-
vőnek biztosított valamilyen szolgáltatást. 

Hadd szóljak néhány szót a Bocskai 
Koronáról is: 2017. évtől újabb öt évre, 
most már, mint térségi � zetőeszköz si-
keresen bevezetésre került, az elfogadó 
helyi hálózat pedig jelentősen bővült. 
Első alkalommal 2017. évben került ki-
írásra a Hajdúnánási Holding Zrt. részé-
ről egy pályázati lehetőség, civil és sport 
szervezetek, alapítványok részére szólóan, 
melyre nagy érdeklődés mutatkozott. 
A beadott pályázatok közül négy szervezet 
között került szétosztásra 300 000 Ft érté-
kű támogatás, ezzel is támogatva, erősítve 
ezen társadalmi szerveződések, közössé-
gek munkáját, erőfeszítéseit. 
 Milyen korábban kezdett projektek, 

fejlesztések realizálódtak az elmúlt évben? 
A 2016–2017-os év jelentős stratégia 

célkitűzése volt a Gyógyfürdő település-

rész Gyógyhellyé minősítése. 
A két évig tartó folyamat ered-
ményeként az ÁNTSZ OTH 
által kiállított gyógyhellyé mi-
nősítő határozatával a Fürdő 
és környezete, Magyarország 
35. minősített gyógyhelye lett, 
melynek köszönhetően a vá-
rosunk csatlakozott az ország 
legelismertebb gyógyturisztikai 

célpontjai közé. A város számára a gyógy-
hellyé minősítés nemcsak marketing, de 
pályázati szempontból is fontos turisztikai 
állomás, hiszen több hazai, illetve uniós 
pályázat előtérbe helyezi a gyógyhelyeken 
megvalósuló fejlesztéseket. Ezen kívül 
több nyugat-európai ország egészségbiz-
tosítója megtéríti az ügyfeleinek a ma-
gyarországi gyógykezelés költségét, így 
remélhetőleg a külföldről érkező vendé-
gek száma is emelkedik majd. A Fürdőnél 
maradva még, a tavalyi évben mintegy 
20 millió forint értékben hajtott végre, 
elsősorban állagjavító, megőrző beruhá-
zásokat (pl. gáztalanító tartály cseréje, 
gyermekmedence burkolatcseréje, napvi-
torla telepítése, klimatizálásra kerültek a 
gyógyászat masszírozó helyiségei stb.). 
 Lehet-e már beszélni a Holding kö-

vetkező időszakot érintő terveiről, elkép-
zeléseiről? 

Ami a közeljövőt illeti: 2017-ben a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda vezet-
te konzorciumban a HÉPSZOLG Kft., 
mint távhőszolgáltató sikerrel pályázott a 
város távhő rendszerének rekonstrukciós 
munkálataira. Az Európai Uniós forrásból 
� nanszírozott KEHOP pályázat keretein 
belül 213 Millió Ft támogatási összeget 
nyert el a cég, amely a beruházási érték 
50%-a, az önerő � nanszírozása banki 
hitelből történik. A tervezett ütemezés 

szerint 2018-ban megkezdődik a beru-
házás, amelynek következtében Hajdú-
nánáson egy gazdaságosan üzemeltethető, 
energiatakarékos és biztonságos, a XXI. 
század technológiájának és elvárásainak 
megfelelő távhőszolgáltatási rendszer fog 
kiépülni.

A jövő szempontjából a legfontosabb 
feladatnak tartom a Hajdúnánási Gyógy-
fürdő új pályára helyezését. 2018 elején 
átvilágításra került a fürdő teljes egészé-
ben és elkészült egy olyan anyag, amely 
kijelöli az elkövetkező időszak feladatait. 
Az alapoktól kell újra építkeznünk, hiszen 
házon belül is van még mit rendeznünk, 
de komoly kihívás előtt állunk, hiszen 
óriási fejlesztések valósultak meg körülöt-
tünk. Joggal kérdezhetnénk, hogy miért 
nem fejlesztett a cég az elmúlt években, 
úgy, mint más. Igazából az elmúlt évek-
ben válságkezelést kellett végrehajtanunk, 
azaz el kellett érnünk, hogy működő-
képes maradjon a fürdőnk. Meg kellett 
tennünk azokat a lépéseket, amelyeket 
körülöttünk már sokkal korábban min-
denki meglépett, azaz fáziskésében volt a 
rendszer. Nem voltunk gyógyfürdő, nem 
volt szállás kapacitás, nem voltunk gyógy-
hely, nem volt megfelelő vízellátásunk, 
sorolhatnám. Ma ezeken túl vagyunk, 
egy hosszú folyamat végére gyógyhellyé 
váltunk és stabilizáltuk a működést. Most 
kezdhetünk neki a tudatos, tervezett és 
átgondolt fejlesztésnek. Ennek egyik lép-
csője a szauna fejlesztés lesz. Határozott 
véleményem, hogy Hajdúnánásnak ko-
moly erőfeszítéseket kell tennie a fürdő 
fejlesztés területén, amihez nem elég a 
vállalatcsoport önmaga, az egész közös-
ségnek feladat ez.

Köszönjük a tájékoztatást.

HHH
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napját 1988. június 26. óta világszerte e 
nyári napon tartják. Július 26-án a világ 
legtöbb országában erre koncentrálnak a 
legtöbben. Sajnos erre bőven van ok is, 
ugyanis az illegális kábítószer fogyasztás 
világméretűvé vált.

Az EU kábítószerügyi ügynöksége 
(EMCDDA) a 2018. évi Európai kábító-
szer jelentésében arra � gyelmeztet, hogy 
a kábítószer hozzáférés rendkívül magas 
és bizonyos területeken növekedést mu-
tat. Egyre jobban terjed a klasszikusnak 
nevezhető kokain, a heroin és a cannabis 
iránti igény. Ezek a szerek soha nem lá-
tott tisztaságban fordulnak elő, nem ke-
vés kockázatot jelentve a szerhasználók 
számára.

Európa egyes országaiban olyan mér-
tékű a fogyasztás, hogy a szennyvízben 
található szermaradványok jelentősen 
növekedtek. (hasonló problémát jelente-
nek az antibiotikumok, fogamzásgátlók 
maradványai)

Hazánkban ugyancsak megnövekedett 
a kábítószerek utáni igény, ám a kellő 
tisztaságú anyagok, a kábítószerek „pezs-
gőjeként” emlegetett kokain fogyasztása a 
magas ára miatt csak keveseknek lehet a 
kiváltsága.

Az olcsó és könnyen hozzáférhető Her-
bal a szegényebb réteg kábítószere. A ve-
szély pedig abban rejlik, hogy a Herbal ha-
tása teljesen kiszámíthatatlan. A fogyasztó, 
a kipróbáló nem tudja, hogy mit és milyen 
koncentrációban tartalmaz hatóanyagot az 
általa használt anyag. 

A hatása gyakran személyiségfüggő: van, 
akinél valóban bódultságot okoz, másoknál 
pedig akár hallucinációig vezető pszichoti-
kus tünetek jelentkeznek. A „biofűként” is 

„Megint egy tanévvel öregebbek lettünk, 
talán bölcsebbek, tájékozottabbak is, hi-
szen 179 tanítási nap, és kb. 1100 tanóra 
van mögöttünk.” Ezekkel a szavakkal 
nyitotta meg évzáró beszédét Dér Balázs-
né Dobi Inci, a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium igazgatónője. 
A következőkben ezen ünnepi szónoklat 
kivonatát olvashatják. „Sok szempont-
ból hozott újat a 2017–18-as tanév, de 
kollégáimmal együtt azért dolgozunk, 
hogy eredményei ért ismert és elismert, 
kellemes légkörű, gyerekközpontú intéz-
ménybe jöjjenek, járjanak tanítványaink! 
Rendkívül büszkék vagyunk rátok!

Az idei tanévben két nagy ajándékot is 
kaptunk az egyházközségtől: az Ercsey-
terem festett fakazettás mennyezetét és 
egy új tornatermet a Soós-ház udvarán. 
Mindkettőért köszönetet mondok mind-
azoknak, akik tevékenyen részt vállaltak 
ezek megvalósulásában. De a legfonto-
sabb: az ajándékok között ott van mind 
a 12 osztály minden tanulója, minden 
tanára és az iskola minden dolgozója.

Iskolai szinten nem lehet ok a bánkó-
dásra: az intézmény diákjainak tanulmá-
nyi átlaga 4,29. Ötvenen kitűnő, negy-
vennyolcan jeles bizonyítványt vihetnek 
ma haza, vagyis a tanulók egyharmadá-
nak 4,71 fölötti az átlaga. Nagy öröm és 
büszkeség, hogy középfokú nyelvvizsgával 
angolból 50, német nyelvből 13 tanu-
ló rendelkezik, és 5 tanulónak felsőfokú 
nyelvvizsgája van angolból. 

emlegetett Herbal megnevezése tejesen fél-
revezető, ugyanis annak csekély köze van a 
természetben előforduló anyaghoz. 

A Herbal és az ehhez hasonló szinteti-
kus drogok a városunkban is előfordul-
nak. Sajnos nem ritka, hogy hallhatjuk a 
� ataloktól, hogy „egyslukkos” vagy „két-
slukkos” anyagot használ.

Tudnunk kell, hogy ezek a szerek nem 
minősülnek kábítószernek, ám képesek 
arra, hogy bódultságot okozzanak. A bó-
dultságot okozó anyagok legnagyobb ré-
sze pedig egyszerűen méreg, mint például 
a „varázsdohány”. (Tekinthetjük-e példá-
ul kábítószernek a csavarlazítót?)

A szerhasználó a bódult állapotért min-
den kockázatot vállal. Számára egyetlen 
cél létezik: elszakadni a valóságtól, a prob-
lémáktól, a frusztrációtól, az önértékelési 
zavartól, a kon� iktusoktól…

A szerhasználókat nagyon sokan mi-
nősítik, stigmatizálják. A kiváltó okkal 
viszont alig foglalkoznak, ezzel nem haj-
landó szembesülni gyakran a szülő sem. 

A legelső és legfontosabb lépés a be-
látás, a beismerés. Beismerés a szülő és a 
szerhasználó részéről is.

Álljon itt a Névtelen Alkoholisták 12 
lépéses programjának első pontja:

„Beismertük, hogy tehetetlenek va-
gyunk az alkohollal szemben – hogy éle-
tünk irányíthatatlanná vált.”

Hajdú-Bihar Megyében található Ad-
diktológiai szakrendelés:

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula 
Kórház

Beutaló nem szükséges, csupán előjegy-
zést kell kérni.

Telefon: 52/511-777/1951 mellék

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Ebben a tanévben 59-en 
kezdték meg az írásbeli érett-
ségi vizsgákat közép- és emelt 
szinten, 26 alsóbb évfolyamos 
tanuló tett előrehozott érettségi 
vizsgát idegen nyelvből. A vég-
zősök közül 24-en emelt szintű 
tantárgyi vizsgát tettek. A 12. 
A osztály érettségi átlaga 4,56, a 
12. B osztályé 4,17 lett.

Az eredmények után követ-
kezzék a jutalmazás. Mol-
nár Flóra és Tar Lotti Szófi a 
10. A osztályos tanulóknak a 
2016/2017-es tanévben elért 
eredményes tanulmányi mun-
kájáért és kimagasló kézilabda-
sikereiért a ’Magyarország jó 
tanulója, jó sportolója’ címet 
adományozta Kásler Miklós mi-
niszter úr. 

147-en vannak azok a tanulók, akik-
nek kimagasló a tanulmányi eredményük, 
példamutató a magatartásuk, szorgalmuk, 
elismerésre méltóak a versenyeredménye-
ik, illetve a közösség érdekében végzett 
munkájuk. Ők könyvjutalmat, illetve ok-
levelet vehetnek át az osztályfőnöküktől.

Az idei tanév is bővelkedett események-
ben, voltak nagy sikerű, közösséget építő 
iskolai rendezvényeink, ünnepségeink, 
például a 7-esek Tücsökavatója, a 9-esek 
ismerkedési estje, a végzősök szalagava-
tója, a szülői munkaközösség segítségével 
szervezett alapítványi bál, vagy a Kőrösi 
Kulturális Gála.

Alapvető céljainkat elértük, kitűzött 
feladatainkat teljesítettük. A fenntartóval, 
közös akarattal és munkával sikeres évet 
zártunk: gyarapodtunk „bölcsességben, 
testben, Isten és emberek előtt való ked-
vességben”; oktattunk, neveltünk, szemé-
lyiségeket formáltunk, útravalót adtunk, 
adunk.

Végezetül engedjék meg, hogy a fenn-
tartó – a Hajdúnánási Református Egy-
házközség – mellett, az iskola valamennyi 
dolgozójának megköszönjem a munkáját, 
és a szülők segítségét, támogatását. Az el-
ért eredményekért hálát adva, a mulasz-
tásaink kiküszöbölésének reményében 
mindenkinek kellemes szünidőt, tartal-
mas nyarat kívánok, s hogy újult erővel 
vághassunk bele a következő tanévbe.”

Vékony Gábor

2017 novemberében került kiírásra a Deb-
receni Nagyerdőért Egyesület felhívása a 
fenti címmel, melyhez általános- és közép-
iskolások írásait várták nyolc korcsoport 
meghatározásával. 

A felhíváshoz több mint 180 
intézmény csatlakozott. A téma-
választás szabad volt, de a pá-
lyaműnek valamilyen formában 
kapcsolatban kellett lennie az er-

dővel, a természetes környezettel. 

Hajdúnánási kisdiák sikere a „Karjában ringat 
az erdő” című nemzetközi természetvédelmi 
irodalmi pályázaton A pályázatra Kiss Flóra, a Bocskai István 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium tanulója is (6–9 éves korcso-
port-vers kategória) beküldte pályázatát, 
amellyel második helyezést ért el. A díjazott 
pályamunkákból ez évben verseskötet is 
megjelentetésre kerül.

Az ünnepélyes díjátadóra 2018. június 
1-jén került sor az Agrárminisztérium Da-
rányi Ignác Dísztermében. 

Gratulálunk Flórának és díjnyertes versét 
megosztjuk az újság olvasóival is!

Vasárnap reggel felkeltem,
Korán az erdőbe mentem.
Bokrok alá belestem,
Állatokat kerestem.

Mit gondoltok, mit leltem?
Megmoccanni sem mertem.
A szép, színes avar alatt
Halkan egy kis sün haladt.

Örömömben jaj, mit mertem!
A kis sünit felemeltem.
Tüskéivel megszúrt engem,
Így hát gyorsan le is tettem.

Mi ebből a tanulság?
Sündisznót ne fogdoss hát!
Tüske fedi szúrós hátát,
Ezzel védi meg magát.

K F: S
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Az I� úsági Önkormányzat egy éveAz I� úsági Önkormányzat egy éveAz I� úsági Önkormányzat egy éveAz I� úsági Önkormányzat egy éveAz I� úsági Önkormányzat egy éveAz I� úsági Önkormányzat egy éve Kitüntetések és elismerések Kitüntetések és elismerések Kitüntetések és elismerések Kitüntetések és elismerések Kitüntetések és elismerések Kitüntetések és elismerések 
Semmelweis NaponSemmelweis NaponSemmelweis NaponSemmelweis NaponSemmelweis NaponSemmelweis Napon

A korábban kialakított I� úsági Stratégi-
ához kapcsolódóan 2017. június 15-én 
valósult meg Hajdúnánáson a Települé-
si Gyermek- és I� úsági Önkormányzati 
(GYIÖK) választás, mely során az I� úsági 
Önkormányzat tíz képviselőjét, valamint 
i� úsági polgármestert választottak a � a-
talok. Az elmúlt egy év tapasztalatairól 
kérdeztük Lakatos Ádám i� úsági polgár-
mestert. 
 2015-ben kezdődött el az I� úsági 

Stratégiai Koncepció kidolgozása, mely-
nek már a fi atalok is részesei voltak. Hogy 
érzed, a Koncepcióban megfogalmazot-
takból milyen eredmények láthatók már, 
mi az, aminek elérése hosszabb időtávot 
vesz igénybe? 

Véleményem szerint egy folyamat 
résztvevői vagyunk. Egy folyamatnak, 
mely most velünk indult el és remélhe-
tőleg ezután is folytatódni fog. Egy fej-
lődés, melynek az elsődleges célja, hogy 
az i� úság a segítségünkkel minél jobban 
tudjon érvényesülni, és hogy – bár közve-
tett módon –, de beleszólhassanak a város 
őket érintő ügyeibe. Fontosnak tartom 
kiemelni, hogy nem diákpolgármesterről, 
hanem i� úsági polgármesterről van szó. 
Ez azért lényeges, mert testületünk nem 
csak városunk diákságával, hanem az i� ú-
ságot érintő ügyeivel is foglalkozik. Szin-
tén lényeges, hogy testületünk független a 
politikai élettől.
 Visszatekintve az elmúlt egy évre, a 

Gyermek- és I� úsági Önkormányzat tevé-
kenysége igazán szerteágazó képet mutat. 
Melyek azok a legfontosabb momentu-
mok, amelyek igazán emlékezetesé teszik 
ezt az időszakot?

Az elmúlt egy év a vártnál is esemény-
dúsabban telt a Gyermek- és I� úsági Ön-
kormányzat számára. Gyermekeknek szó-
ló programjainkkal színesebbé tettük az 
amúgy is eseménydús Hajdúk Világtalál-
kozóját, megrendeztük az I. Szubkultúrák 
Napját, melynek keretében a város � atal-
jai bemutathatták kedvenc szabadidős te-
vékenységeiket. Névjegyprogramunknak 
köszönhetően még szélesebb körben vet-
tük fel a város � atalságával a kapcsolatot, 
itt egy kicsit színesebben is megismerhet-
ték a hajdúnánási � atalok azokat a tevé-
kenységeket, mellyel a választást követő 
időszakban foglalkoztunk. Elindítottuk a 
nemzetközi önkéntes kapcsolatok kiépí-
téséhez szükséges folyamatot, illetve taná-
csokat adtunk és segítettük a diákokat az 
érettségihez szükséges Közösségi Szolgá-
lattal kapcsolatos ügyintézésekben. Kiala-
kítottuk a GYIÖK technikailag és egyéb 

Semmelweis Ignác, az anyák 
megmentője születésnapjának 
200. évfordulóját ünnepelték 
június 23-án, szombaton egy 
szakmai továbbképző konferen-
cia és ünnepség keretében Haj-
dúnánáson immár nyolcadik 
alkalommal. 1992 óta minden 
év július elseje a magyar egész-
ségügy, illetve az egészségügyben 
dolgozók legnagyobb ünnepe. 
Ezen a napon született Semmel-
weis Ignác, az anyák megmentő-
je, akinek nevét orvostörténeti 
múzeum, emléktábla és orvosi 
egyetem is büszkén viseli.

Az esemény az ünnepélyes 
megnyitóval vette kezdetét. 
Szólláth Tibor polgármester be-
szédében köszönetét fejezte ki az 
egészségügyben dolgozóknak és 
a konferencia szervezőinek.

Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnöke megköszönte 
az egészségügyben dolgozók mindennapi 
áldozatos munkáját, azt, hogy reményt, 
támaszt és hitet adnak a segítségért folya-
modóknak.

A köszöntők sorát dr. Kincsesné Szónya 
Katalin, a Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara Hajdú-Bihar Megyei Te-
rületi Szervezetének elnöke zárta. Elnök 
asszony elmondta: mint minden évben 
idén is igyekeztek olyan témákat, előadá-
sokat válogatni, amelyek a szakdolgozókat 
érintik és ezzel együtt fejleszteni is tudják 
szakmai tudásukat. 

A városi ünnepségen Polgármesteri 
Elismerő Oklevél átadására is sor került. 
Hajdúnánás lakosságának egészségügyi el-
látásában végzett felelősségteljes és példa-
mutató szakmai munkájának elismerése-
ként oklevelet vehetett át Major Antalné 
röntgen asszisztens, Sepsiné Vandróczki 
Gyöngyi vezető védőnő és Csiszár Katalin 
ápoló.

szempontokból is jól felszerelt 
székhelyét, működési szabály-
zatát és weboldalát, valamint 
kezdeményezésünkre rekonstru-
álták a városi Skate Park elemeit.
 Mindezen szerteágazó prog-

ramok megvalósításához kell egy 
összetartó, jó csapat. Mit lehet 
tudni a Gyermek- és I� úsági 
Önkormányzat többi tagjáról, 
hány főből áll a GYIÖK?

Úgy gondolom a 2017-es 
választáson megválasztott képviselőkből 
mindenféle tekintetben egy tettre kész, 
egymással jól együttműködő tagokból 
álló csapat jött létre. A testület összetétele 
nemet, életkort, érdeklődési kört vagy ta-
nulmányokat tekintve a lehető legjobban 
alakult. A GYIÖK 10+1 fő alapfelállás-
ban indult, azonban sajnos tanulmányi 
vagy egyéb okokra hivatkozva többen is 
úgy érezték, hogy meg kell válniuk tag-
ságuktól. Pozitívum a dologban az, hogy 
még mindig vannak a városban olyan 
ambiciózus � atalok, akik megkeresnek 
bennünket, és üresedés esetén szívesen 
csatlakoznak hozzánk.
 Véleményed szerint mi tekinthető a 

Települési Gyermek- és I� úsági Önkor-
mányzat legnagyobb sikerének? Voltak-e 
nehézségek, buktatók?

Kezdetben természetesen sem az i� ú-
sági képviselők, sem pedig jómagam nem 
rendelkeztünk különösebb tapasztalattal 
munkánkat illetően. Jó érzés volt azt látni 
ugyanakkor, hogy az emberek és az intéz-
mények többsége mind nyitottan állnak 
felénk. Szólláth Tibor polgármester úr, 
illetve dr. Csiszár Imre alpolgármester úr 
folyamatosan támogatta elképzelésein-
ket, de már az első lépéseinknél is felnőtt 
szakemberek „fogták a kezünket”: Vincze 
Béla i� úságsegítő szakmai „látó utakra” 
vitt minket tapasztalatokat gyűjteni, Ko-
csis Áron lelkész mentorként állt mellet-
tünk. Me g kell említenem még a Nánás 
Pro Cultura Nonpro� t Kft-t, az Okkal–
Más–Okkal I� úsági Egyesületet, illetve a 
Református Hitéletért Alapítványt, akik-
től szintén sok segítséget kaptunk. Szerin-
tem a legnagyobb „siker”, amit az elmúlt 
egy évben az i� úságért tehettünk, az nem 
más, mint hogy egy ilyen jól együttmű-
ködő csapattá kovácsolódtunk mind a 
testületen belül, mind pedig a külső kap-
csolatainkat � gyelembe véve. Jó látnom a 
fejlődést tevékenységünk nyomán, mind 
a városunkon, mind önmagamon. 
 Mik a közeljövő tervei, elképzelései?
A legutóbbi programok, amelyekbe 

most nagy energiákat fektetve bekapcso-
lódtunk az I. Hajdúnánási I� úsági Bál, 
valamint a Gasztrosétány, és segítünk 
majd a Hajdúk Világtalálkozója lebonyo-
lításában. Megjelent az egy éves munkán-
kat összefoglaló „Csináljátok gyerekek” 
című kiadványunk, melyben bárki rész-
letesebb beszámolót kaphat az elmúlt 
egy év eseményeiről. Ez a kiadvány már 
a napokban bárkinek ingyen elérhető a 
Bocskai Filmszínházban, illetve a város 
egyéb intézményeiben. Mandátumunk 

Dr. Kincsesné Szónya Katalin elnök asz-
szony a Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi 
Szervezetének nevében Kossuth Zsuzsa 
emlékérmet adományozott az egészség-
ügyben dolgozók érdekében kifejtett ön-
zetlen támogatásáért Szólláth Tibor pol-
gármester, dr. Juhász Endre alpolgármester 
és Kovács Zsolt mentőtiszt részére. 

A megnyitón sor került a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Sem-
melweis Oklevelek átadására is, melyet 
ebben az évben 11 Hajdú-Bihar megyei 
egészségügyi szakember vehetett át.

A konferencián hat előadás hangzott el 
közérdeklődésre számot tartó témákban. 
Többek között a szakdolgozó szerepéről a 
betegoktatásban, a gyógyszerformák tech-
nológiai csoportosításáról, helyes alkal-
mazásukról, tárolásukról, helyes bevételi 
módjukról; illetve a sport, a mozgás és a 
szív- és érrendszer kapcsolatáról hallhat-
tak a részvevők előadásokat.

háromnegyedénél járva úgy gondolom 
a közeljövőben a nyári programok, ren-
dezvények szervezése mellett elsődleges 
feladatunk a GYIÖK választások megfe-
lelő előkészítése. Egy megbízható, stabil 

választási rendszer kidolgozása, 
mely ezt követően is megállja 
majd a helyét. 

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

 Július 7. (szombat) X. Jubileumi Haj-
dúnánási Hagyományőrző Aratók Ta-
lálkozója

 Helyszíne: Hajdúnánáson a Nyakas 
farm területén

 A rendezvény fővédnöke: Jakab István, 
az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ 
elnöke

 Programok:
 07.00 Gyülekezés, regisztráció.
 07.45 Megnyitó beszédet mond: Jakab 

István fővédnök.
 Köszöntő beszédet mond: Szólláth Ti-

bor polgármester, Nyakas András házi-
gazda.

 Meghívott települések polgármesteri 
köszöntése.

 A napot megáldja: Gacsályi Gábor re-
formátus lelkipásztor, Varga Lóránd 
római katolikus káplán és Szaplonczay 
Gergely görögkatolikus lelkész.
08.15 Kiskaszás kézi aratás a helyszínen: 
kötélkészítés, kaszálás, marokszedés, ké-
vekötés, keresztrakás, majd ökörfogattal 
a cséplőgéphez történő szállítás.

 09.30 Eredeti cséplőgéppel történő 
cséplés bemutatása.

 A délelőtt folyamán aratókoszorú ké-
szítése.

 10.30 A Nánási betyárok lovasbemuta-
tója.

 11.00 Kulturális műsor: Nánási Vidám 
Asszonyok, Nánási NNTE, a Bocskai 
AMI Néptánc Tanszakának növendé-
kei, Nánási Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Egyesület. A jó hangulatról 
gondoskodik és a csoportokat kíséri: 
Tordai Zoltán és Cigányzenekara.

 kb. 12.00 Ebéd.
 13.15 Jakab István fővédnök és Szólláth 

Tibor Hajdúnánás város polgármeste-
re, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
HBM-i elnöke átveszi a Magyarok Ke-
nyere program búzáját.

 Eredményhirdetés, díjátadás.
 14.00 Mulassunk együtt a Dankó Rá-

dió sztárjaival:
– Szabó Sándor nyíregyházi nótaénekes
– Dr. Buta Árpád és Boros Emese ma-

rosvásárhelyi énekesek
 15.00 A Tarnai Rock Band műsora.
 Egész nap: ugrálóvár és lu� hajtogató 

bohóc várja a gyerekeket, kisvonattal 

és lovashintóval történő teleplátogatás 
(farmon belül), melyre mindenkit sze-
retettel várunk.

 Regisztrációs díj nincs. A program láto-
gatása ingyenes.

 Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a 
szervezőknél: a Hajdú Bokréta Ha-
gyományőrző Egyesület elérhetősége 
30/773-0356, Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ 70/372-1494

 Július 18. (szerda) a Hajdúnánási If-
júsági Képzőművészeti Alkotótábor 
zárókiállítása a művelődési központ kis 
aulájában.

 Július 19. (csütörtök) 17.00 a XIII. 
Hajdúnánási Nemzetközi Képzőmű-
vészeti Alkotótábor megnyitó kiállítá-
sa a művelődési központ galériájában.

 „Fotózz hajdút!” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

fotópályázatot hirdet az V. Hajdúk Vi-
lágtalálkozója (2018. augusztus 3–4.) 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
   I. Csatajelenet (a Fürdő rendezvény-

területén zajló csatajelenetek meg-
örökítése)

 II. Tábori élet (a Fürdő rendezvény-
területén táborozó katonai hagyo-
mányőrzők bemutatása)

III. Portré (a katonai hagyományőrzők 
tagjainak megörökítése)

IV. Rendezvényfotó (a IV. Hajdúk Vi-
lágtalálkozója bármely programele-
mének – pl. koncert, műsor, kiállí-
tás, közönség stb. – megörökítése)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! Egy pályázó kategórián-
ként max. 10 fotót nyújthat be. A fotók 
mindegyikének az V. Hajdúk Világta-
lálkozója programján kell készülnie. 
A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. szeptember 18.
 Minden kategóriában a legjobb pálya-

munkákat díjazzuk. A legjobb alkotá-
sokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. 

 A benyújtott fotókat a rendezvény to-
vábbi propagálásához felhasználjuk!

 További információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek.
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Pályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot hirdet a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal ipar-kereskedelmi, 
általános hatósági ügyintéző álláshelyének 
betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-

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

ségi körök: kereskedelmi és ipari igazga-
tási feladatok, bejelentési és engedélyezési 
eljárások lefolytatásával összefüggő fel-
adat- és hatáskörök, valamint közbizton-
sági referensi feladatok ellátása.

 Jogállás, illetmény és juttatások: a jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendel-
kezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
− magyar állampolgárság
− cselekvőképesség
− büntetlen előélet
− felsőoktatásban szerzett közszolgálati, 

gazdaságtudományi, társadalomtudo-
mányi, jogi, műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és informatikai, ügyviteli, köz-
gazdasági, közszolgálati, jogi szakké-
pesítés, vagy kormányablak ügyintézői 
vizsga; vagy

− közgazdasági, közszolgálati rendészeti, 
műszaki középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és informatikai, 
ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszol-
gálati szakmacsoportba tartozó szakké-
pesítés, vagy kormányablak ügyintézői 
vizsga

− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása

− felhasználói szintű számítógépes ismeret.
 A pályázat elbírálása szempontjából 

előnyt jelent, ha a pályázó anyakönyv-
vezetői ismeretekkel is rendelkezik.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
− a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerinti fényképes önéletrajz
− iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-

lyázati anyagában foglalt személyi ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör legkorábban 2018. au-
gusztus 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 23. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, 
az 52/381-411/104-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: HAJ/12315-

1/2018, valamint a munkakör megneve-
zését: ipar-kereskedelmi, általános hatósá-
gi ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje: a pályázó(ka)t a jegy-
ző hallgatja meg, ezt követően történik a 
jegyző döntése alapján – a polgármester 
egyetértésével – az ügyintéző kinevezése. 
A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 27.

 A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:
− www.hajdunanas.hu – 2018. 06. 25.
− Hajdúnánási Újság – 2018. 07. 05.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk. Igény esetén önkormányzati 
szolgálati lakást biztosítunk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2018. 06. 28.

 A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-
gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel.

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet közterület-fel-
ügyelői munkakör betöltésére.

 A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., 
illetve Hajdúnánás közigazgatási területe

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
− a köztisztasági és a közterület rendjével 

kapcsolatos feladatok ellátása,
− közterület-használati engedélyezési el-

járások lefolytatása, közterület-haszná-
lattal kapcsolatos feladatok, útlezárások 
engedélyezése,

− városrendészeti feladatok ellátása,
− belterületen gyommentesítéssel kap-

csolatos feladatok.
 Jogállás, illetmény és juttatások: a jog-

állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendel-
kezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
− magyar állampolgárság
− cselekvőképesség
− büntetlen előélet
− felsőoktatásban szerzett közszolgálati 

szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és közszolgálati 
másodfokú szakképesítés, vagy 

− közszolgálati középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és közszol-
gálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga

− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása

− B kategóriás jogosítvány. 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:
− a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerinti fényképes önéletrajz
− iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata

− három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány

− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyi ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör legkorábban 2018. au-
gusztus 14. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 27. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, 
az 52/381-411/104-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat címére történő meg-
küldésével 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: HAJ/12608-1/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: közterület-fel-
ügyelő.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje:

 A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt 
követően történik ügyintéző kinevezése. 
A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 3.

 A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:
− www.hajdunanas.hu – 2018. 06. 27.
− Hajdúnánási Újság – 2018. 07. 05.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:

 A pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartjuk.

 Igény esetén önkormányzati szolgálati la-
kást biztosítunk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2018. 07. 02.

 A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-
gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel.

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Tiszagyulaházai Kirendeltsége költségve-
tési ügyintéző álláshelyének betöltésére.

 A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 1 éves időtartamú köz-
szolgálati jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-

gye, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73.
 A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-

ségi körök: a költségvetés tervezésével, 
költségvetési beszámolókkal, jelentések-
kel, előirányzat nyilvántartással, állami 
támogatások igénylésével, önkormányzati 
gazdálkodással kapcsolatos feladat- és ha-
táskörök ellátása, házipénztár kezelése.

 Jogállás, illetmény és juttatások: a jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendel-
kezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
− magyar állampolgárság
− cselekvőképesség
− büntetlen előélet

− felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-
dományi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaságtu-
dományi, statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve 
mérlegképes könyvelő szakképesítés; 
vagy

− gazdasági középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és gazdaságtu-
dományi, statisztikai, banki ügyinté-
zői, informatikai, műszaki, logisztikai, 
menedzserasszisztens szakképesítés

− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása

− felhasználói szintű számítógépes ismeret.
 A pályázat elbírálása szempontjából 

előnyt jelent az államháztartási mérlegké-
pes könyvelő szakképesítés.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
− a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerinti fényképes önéletrajz
− iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-

lyázati anyagában foglalt személyi ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör legkorábban 2018. au-
gusztus 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 23. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, 
az 52/381-411/104-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja: pos-
tai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: HAJ/12592-
1/2018, valamint a munkakör megneve-
zését: költségvetési ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályázó(ka)t a jegyző hall-
gatja meg, ezt követően történik a jegyző 
döntése alapján – a Tiszagyulaháza Község 
Önkormányzata polgármesterének egyetér-
tésével – az ügyintéző kinevezése. A kineve-
zési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt 
köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. július 27.

 A pályázati kiírás további közzétételének 
helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2018. június 27.
– Hajdúnánási Újság – 2018. július 5.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2018. július 2.

 A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-
gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.
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750 Ft
adag

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

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

Ajándék
pár Varilux 

szemüveglencse

Régi
szemüvegét
30 000 Ft
éRtékben

beszámítjuk!

EMpOWEr YOur ViSiON 

A világ vezető 
multifokális lencsemárkájA*#1

* euromonitor 2016-os adatai alapján, kiskereskedelmi eladási értékben a kiskereskedelmi eladási árak alapján, szemüveglencse kategóriában, multifokális lencsemárkák körében

** A szemüvegviselők 96%-a elégedett a varilux szemüveglencsék által nyújtott látásminőséggel- 2009 és 2017 között 1903 szemüvegviselőn végzett nemzetközi kutatások alapján (18 tanulmány)

**

AZ ÉLES LÁTÁS ÚJ DIMENZIÓJA

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

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

 Gépi duguláselhárítás, cső tisztítás 
 előre egyeztetett időpontban

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, de nem 
 szeretne talajterhelési díjat fi zetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
 a keletkezett szennyvizét.

Egyeztetés: 06-30/486-1934

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848
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HAJDÚNÁNÁS LEGGYORSABB 
HÁLÓZATÁVAL CSODÁKRA 
LEHETSZ KÉPES

Új otthoni internetre, 1 év hűségidővel.

Keresd Telekom üzletünket a Bocskai utca 2-4. szám alatt!

További információ:
telekom.hu/fejlesztes

A havi díj akció 2018. július 1-től 31-ig, esetenként meghatározott területeken érvényes, a Digitális Jólét alapcsomagokra, illetve meglévő internet szolgáltatásra vállalt új hűségidőre nem vonatkozik. A kedvezmény az új internet szolgáltatás létesítését 
követő első három hónapban, a választott díjcsomag havidíjából jár, kiegészítő szolgáltatások díjaira nem vonatkozik. Amennyiben az előfizető szerződését a hűségidő lejárta előtt felmondja, vagy a szolgáltató felmondására szerződésszegésével okot 
szolgáltat, az előfizető az általa igénybe vett kedvezményeket köteles visszafizetni. A kedvezményes hónapokat követően az új szolgáltatásokra az előfizetői szerződésben foglaltak szerinti havi díj érvényes, az egyéb, nem kizáró kedvezményekkel.

INTERNET

3 HÓNAPIG

0 FT
HAVI DÍJÉRT0 FT

NGA_Leggyors_3ho_215x280_Hajdunanas_2.indd   1 25/06/18   11:07
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presszumTájékoztatjuk 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: Borsi Csaba ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
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

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�n�y�a�k�e�p

�2�0�1�8�.� �j� � �n�i�u�s� �1�8�.� �1�4�:�5�8�:�1�8

A ma óvodájának fontos feladata a 3–7 
éves korú gyermekek testi és lelki szük-
ségleteinek kielégítése. Ennek egyik fon-
tos része az egészséges életmódra nevelés. 
Magában foglalja a test és a lélek egész-
ségének megóvását, valamint annak kar-
bantartását. Gyermekkorban az életko-
rukhoz és fejlettségi szintjükhöz igazodó 
programokkal, tevékenységekkel lehet ezt 
eredményesen megalapozni.

2018. május 25-én került megren-
dezésre – hagyományainkhoz híven – a 
Hajdúnánási Óvoda Napsugár Tagin-
tézményében a „Gólya viszi a � át” csa-
ládi sportnap, ahol a gyerekek szüleikkel 
együtt vehettek részt a játékos feladatok-
ban. Az együtt eltöltött idő rendkívül 
nagy hangsúlyt kap óvodánkban, hiszen 
az óvodai nevelés csak a családi neveléssel 
együtt szolgálja a gyermekek fejlődését.

A program az egészséges életmód jegy-
ében szervezett Mozgás- Egészség- Har-
mónia komplex program keretében való-
sult meg. A családi sportnap programjából 
nem maradhatott ki a reggeli zenés torna, 
majd a gyerekek és szülők csapatban ver-
senyezhettek, játszhattak. A közös játék 

után a gyerekek a 7 próba feladataiban 
próbálhatták ki magukat, tehették próbá-
ra ügyességüket, hetedik állomásként csil-
lámtetoválás és arcfestés várta őket. A nap 
zárásaként Muzsikás Péter szórakoztatta 
a családokat zenés, hangszeres, interaktív 
műsorával.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
Popovics Istvánnak és feleségének, a Nánási 
Portéka termelőinek, valamint lányuknak, 
Popovics Csillának, hogy mézkülönleges-
ségeik kóstolásával ízletessé varázsolták 
programunkat a családok számára.

Izsoó Alexandra

„Gólya viszi a fi át” a Napsugár Óvodában„Gólya viszi a fi át” a Napsugár Óvodában„Gólya viszi a fi át” a Napsugár Óvodában„Gólya viszi a fi át” a Napsugár Óvodában„Gólya viszi a fi át” a Napsugár Óvodában„Gólya viszi a fi át” a Napsugár Óvodában

Hírek a Szalmakalap Citeraegyüttes Hírek a Szalmakalap Citeraegyüttes Hírek a Szalmakalap Citeraegyüttes Hírek a Szalmakalap Citeraegyüttes Hírek a Szalmakalap Citeraegyüttes Hírek a Szalmakalap Citeraegyüttes 
háza tájárólháza tájárólháza tájáról
Nem szűkölködött programokban és sze-
replésekben városunk citerazenekara az 
év első felében – a tőlük már megszokott 
módon. A tavasz számukra mindig a fel-
lépéseket, szerepléseket és országos minő-
sítő bemutatkozást jelenti – így történt 
ez az idei évben is. A nyolc tagból álló 
felnőtt zenekar olyan népdalcsokrokat 
választ repertoárjába, mely vidékünk nép-
zenei gyűjtéseiből mutat be csokrokat. 
Hangszereik között a citera mellett a fa-
xilofon, a pásztorfurulya és a köcsögduda 
színesíti népdalaikat, balladáikat.

A hetente egyszer próbát tartó zenekar 
élete mindig pezsgő, sokan ismerik már 
őket kisebb és nagyobb körzetekben, cso-
portokban, ennek köszönhetően sokan 
hívják és várják őket rendezvényeikre. Vá-
rosunkban a Kihajtási Ünnep rendszeres 

résztvevői, hiszen a pásztorok ünnepét a 
zenekar pásztorcsokrai szemléltetik leg-
jobban.

Idén április 28-án Hajdúszoboszlón is 
bemutatkoztak, ahol városunk díszven-
dégként vett részt a „Hajdúnánás házhoz 
jön a Hajdúszoboszlói Fazekasházhoz” 
című rendezvényen a Nánási Portéka és a 
Helyi Sajátosságok mellett.

Április 27-én citerazenével kísérték az 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület kórusát a 
Tiszántúli Nyugdíjas Kórusok Találkozó-
ján, melyet városunkban rendeznek meg 
évről évre Tímári Balázs szervezésében.

Június első napjaiban testvérvárosunk-
ban, Pöstyénben mutatták be a Hajdúsági 
népdal-válogatásukat, ahol az Összetarto-
zás napi ünnepségsorozat vendégei voltak.

Június első felére mindig nagy erőkkel 
készülnek, szinte fő programjaik közé so-

rolják az Egerben megrendezett „Ködellik 
a Mátra” című népzenei minősítő talál-
kozót, ahol rangos fellépők és neves zsűri 
előtt mérettetnek meg. Idén június 9–10-
én rendezték meg e találkozót, ahol váro-
sunk citerazenekara a fesztivál nívódíját 

nyerte el bemutatott balladája és pörgős 
népdalcsokra minősítéseként. Műsoruk 
színvonalát két „szalmaszáluk” – Czipa 
Hanna és Papp Levente tánca is emelte.

Nyáron több fellépésre is készülnek, 
köztük a Nyíradonyi Ligetalja Fesztiválra, 
melynek már ismert szereplői és fellépői.

Szerencsére népzenéjük a múltból me-
rítő tiszta forrás, eredeti gyűjtésekből, 
tájjellegű pásztorcsokrokból – köszönet 
ezért az együttes művészeti vezetőjének, 
Kovács Imrénének, aki személyével élő ta-
nítója annak, amit Kodály Zoltán öröksé-
géből megtanultunk: „Az elődök kultúrája 
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Fekete Andrea


