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Megemlékezés az 1848–49-es szabadságharc
történelmi eseményeiről

A

z aradi tizenháromra emlékeztek október 6-án, késő délután
a Kossuth-szobor talapzatánál.
A Nemzeti Gyásznap ünnepi szónoka
ezúttal Tóth Imre önkormányzati képviselő volt.
A Nemzeti Gyásznap délutánján az iskolák tanulói mellett intézmények, civil
szervezetek képviselői álltak meg egy rövid időre és gondoltak azokra, akik 169
évvel ezelőtt a legdrágábbat, életüket áldozták a haza oltárán.

Tóth Imre önkormányzati képviselő
emlékező beszédében az 1848–49-es
eseményeket idézte fel. Kiemelte, hogy
október hatodika vértanúira az utódok
tisztelettel emlékeznek, hiszen az, hogy
ma szabadon élhetünk, az nekik is köszönhető.

Városunk főterén a 13 aradi vértanú tiszteletére tartott ünnepségre valamennyi alapfokú és középfokú oktatási
intézményből diákok és pedagógusok
érkeztek mécsesekkel a kezükben, fejet
hajtva az életüket és vérüket a hazáért
áldozó honvédtisztek emléke előtt.

Az emlékezést katonaénekekkel színesítette a Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület éneklő csoportja. A megemlékező ünnepség végén a megjelentek
elhelyezték az emlékezés léleklángjait,
s a kegyelet koszorúit a Kossuth szobor
talapzatánál. www.hajdunanas.hu

Idősbarát Önkormányzat Díjban részesült Hajdúnánás
„Igyekszünk mindent megtenni, hogy
Magyarország egy családbarát ország legyen, ami nemcsak a legkisebbekről és
a kisgyermekesekről való gondoskodást
jelenti, hanem egyben az idősbarát gondolkodást is!” – mondta Novák Katalin a
család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
a Pesti Vigadóban, az Idősek Világnapja
alkalmából tartott ünnepségen, amelyen

átadták az Idősbarát Önkormányzat Díjat, többek között Hajdúnánásnak is.
Az Idősek Világnapja alkalmából az
Emberi Erőforrások Minisztériuma idén
is elismerte azoknak az önkormányzatoknak a munkáját, amelyek kiemelkedő
figyelmet fordítanak az idősekre. A Pesti
Vigadóban megrendezett ünnepségen
Hajdúnánás Idősbarát Önkormányzat
Díjban részesült, amelyet Szólláth Tibor
polgármester Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterétől vehetett át.
Az Idősbarát Önkormányzat Díjat 15
éve nyerheti el minden olyan pályázó
önkormányzat, amely sokat tesz a szépkorúakért, a törvényben előírtaknál több
figyelmet fordít az idősekre. Hajdúnánás
a „Segítő kezekkel az idősekért” Helyi
Szakmai Program keretében olyan segítségeket nyújt többek között, mint a mobilizálás (séta, torna), háztartás vitelében segítségnyújtás, családi és társas kapcsolatok
működtetésének segítése, egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése.

Többlet feladatok között szerepel Emlékezet Fala, Hazaváró Ünnepség, „Nagymamáink receptjeiből” (receptes kötetek)
„A Tiszta Környezet – Jó Közérzet” kör-

nyezetszépítő verseny, Legszebb konyhakertek program, vagy éppen a Nyugdíjas
Köztisztviselők Találkozója.
www.hajdunanas.hu
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Magyar Népmese Nap megünneplése „Ne engem lássanak a színpadon, hanem azt, akit eljátszom.”
Interjú Nagy Róberttel,
a Gyermekkert Óvodában
a Naná Színház tagjával
A hajdúnánási színtársulat Üvegvirág címmel szeptember 22-én mutatta be legújabb darabját. A székely menekültek 1916-os befogadásának idején játszódó történetben számos
emlékezetes színészi teljesítményt láthatott a közönség. Talán a legnagyobb tapsot, a félkegyelmű postást, Tónit alakító Nagy Róbert kapta.

Szeptember 30-án, Benedek Elek
„nagy mesemondó” születésnapján ünneplik Magyarországon a Magyar Népmese
Napját. Óvodánkban fontosnak tartottuk, hogy megemlékezzünk intézményi
szinten erről a jeles napról. Óvodáskor
a mesehallgatás igazi ideje, a gyermekek
számára a mese, mesehallgatás rendkívül

fontos. Azt is mondhatjuk, hogy a harmonikus fejlődés szükséglete.
Rohanó világunkban egyre kisebb a
tere az igazi tiszta forrásból származó élőszóval elmesélt népmesének. Mindezért
arra gondoltunk, ha rövid időre is, de a

Magyar Népmese Nap alkal
mából visszaforgatjuk az idő
kerekét és idevarázsoljuk
óvodánkba azt a miliőt, ahol
nincsen más, csak a mese teremtő ereje.
Intézményünkben a hét a
népmese világában telt. A feledhetetlen
délelőttök varázslata által kinyílhatott a
fantázia birodalmának ajtaja. Gyermekeink mesepedagógiai, drámapedagógiai
tevékenységeken, mesedélelőttökön, diavetítéseken vehettek részt.
Szeptember 27-én az óvodánk aprajanagyja összegyűlve közösen egy meghitt,
régi idők hangulatát idéző
meseelőadás keretén belül
kalandozhatott el a népmesék birodalmában. Ezen a
napon még a lehetetlen is
megtörtént. Életre keltek
„A só” mese szereplői, óvónénik, pedagógiai munkát
segítők mesejátékával. Mesénkkel kézzelfogható volt a
varázslat, gyermekeink arcán
megjelent a belefeledkező
áhítat, a figyelő ámulat.
Örömmel tölt el, hogy egy
ilyen összetartó nevelőközösséget vezethetek, akiknek a csillogó szemekért végzett
elhivatott, szakmai, minőségi munkáját
ezúton is szeretném megköszönni.
Máróné Zubor Gizella
Gyermekkert Tagintézmény vezetője

53. érettségi találkozó
A hajdúnánási „Kőrösi
Csoma Sándor” Gimnáziumban 1965-ben a 4. A
osztály végzett tanulói,
mint minden évben ismét
megrendeztük az érettségi
találkozónkat, augusztus
utolsó szombatján.
Osztályfőnökünk Ceglédi László tanár úr. Jelenleg Tápiószelén Muraközi
Sándor és családja fogadott
bennünket, ezen a szép, emlékezetes napon. Mindenki
eljött, akinek az egészségügyi állapota
megengedte, vagy videó üzenetet küldött.
Gyertyagyújtással megemlékeztünk az
elhunyt osztálytársainkról. A nagyon finom ebéd után elbeszélgettünk a gimnáziumi évekről (nosztalgiáztunk). Osztályfőnökünk egészségi állapota miatt nem
tudott részt venni a találkozón. Búcsú-

Fotó: Girus Zsolt

ki” a szerepből, a színésztársaim nagyon
élvezték, hogy Tóniként szólok hozzájuk.
 Egy színész számára fél siker, ha gonosztevőt vagy bolondot játszik. Men�nyire értesz egyet ezzel az állítással?
 Tejes mértékben. Mindig is vágytam
rá, hogy egy olyan karaktert formáljak
meg, aki nagyon távol áll tőlem. Abban
látok kihívást, hogy a szerep hiteles legyen
és ne engem, Nagy Róbertet lássanak a
színpadon, hanem azt a figurát, akit eljátszom. Ráadásul az emberek könnyebben megjegyzik a „furább” karaktereket.
Nemrég például az orvosi rendelőben
kérdezték meg, hogy én voltam-e Tóni az
Üvegvirágból. Ez nagyon jólesett.
Vékony Gábor

50 éves érettségi találkozó
a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium
4. C osztályában

zásul megköszönve a kedves vendéglátást
elhatároztuk, hogy jövőre is találkozunk.
Mint ahogy Sándor és felesége, Ida is
mondták:
„Míg ketten leszünk, találkozunk!”
Köszönjük szépen.

 Friss bemutatótok polgármesteri fel
kérésre született. Ez mennyiben módosította a társulat munkáját, a próbafolyamatokat?
 Nagyon sokban, mivel adott volt a bemutató időpontja, ezért muszáj volt feszített tempóban dolgoznunk. Általában egy
év alatt készül el egy darab, most viszont
május 27-én kaptuk meg a szövegkönyvet,
június elejétől kezdtünk el intenzíven próbálni és szeptember 22-re elkészültünk. Az
elején mi sem hittük, hogy erre képesek
leszünk, de végül sikerült.
 Mennyire kaptál szabad kezet Marth
P. Ildikó rendezőtől a saját karaktered
megformálásában?
 Ildikó minden karakterről, így Tóni
ról is részletes jellemrajzot készített,
viszont hogy milyen is ez a figura, az a
próbák folyamán, fokozatosan alakult ki.
Először a hangomat próbáltam „eltorzítani”, ez tetszett Ildikónak, aztán jött a
testtartás és a többi. Mindig hozzáadtam
valamit a szerephez és a próbákon vártam
a visszajelzéseket.
 Még sosem éreztem, hogy ennyire
eltűntél volna az általad eljátszott figurában, mint Tóni esetében. Mennyire volt
nehéz a próbák, illetve a fellépés előtt ráhangolódnod a szerepre?
 Be kell valljam, hogy a próbák, illetve az előadás előtt húsz perccel már Tóniként kezdtem viselkedni, beszélni, járni,
hogy mire a színpadra kerülök, karakterben legyek. Sőt a takarásban sem „jöttem

Hajdú Imre

„Ezüst hajukban sok-sok tél ott felejtette fehérségét. Amint a természetben
is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember
életében is…” Bizony, mi is idősebbek
lettünk, de úgy érzem a jókedvünk, a bizakodásunk, s az újabb-újabb tennivalók
megszépítik napjainkat. Most, 1968. után
2018. szeptember 29-én „kisdiákként” az
iskolapadban ülve emlékeztünk vissza az
eltelt hosszú-hosszú évekre. Nagy öröm
számunkra, hogy az első osztályfőnökünk
Loós Gyula, aki három évig a mi tisztelt
és szeretett tanárunk, iránymutatónk volt,
szinte ötévente minden alkalommal megtisztelte a 4. C osztályt, és most is boldogan fogadta el meghívásunkat. A hajdani
mély gondolatokat ébresztő előadásaival,
s gyakran szarkasztikus humorával akkor
is, s most újra elvarázsolt bennünket. Itt
volt Péteri Lajos tanár úr is, aki a negyedik évben vállalta az osztályunk vezetését.
Ő számunkra épp olyan kedves volt, mint

kollégája. Szívesen emlékszünk vissza a
„tangóharmonikás” találkozókra! Velünk
volt Kiss Lászlóné is, aki igen jó kedélyű
tanárunk volt, s a derű most is ragyog az
arcán.
Boldogan mondhatjuk el, szinte teljes
volt a létszám, mert a 28 fős osztálylétszámból most 16 fő jelent meg. Három
társunk „igazoltan” hiányzott. Szomorúan írom meg, hogy (sajnos) 9 volt 4. C-s
osztálytársunk elhalálozott.
Az osztályfőnöki órát követően egy
szép, meghitt helyen pezsgővel koccintottunk, s elfogyasztottuk a finom ünnepi
ebédet. Majd nagy várakozással felvillant
a tűzijáték, amely a tortánkat díszítette, s
mi csillogó szemekkel néztünk, hogyan
szeli fel „a mi Tecánk” a várva várt 50-es
számot.
Csodálatos jubileumi ünnepnap volt
számunkra 2018. szeptember 29-e!
Csegöldi Lászlóné Anikó
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A sebészetről a színpadra –
Király Valéria
Tulajdonképpen kezdhet
ném ezt a bemutató írást
úgy is, hogy egyszer volt,
hol nem volt. Volt egyszer
egy hajdúnánási kislány,
aki sohasem akart énekesnő
lenni. Énekelni viszont nagyon szeretett, s nyolc évesen a szilvafájuk tetején egy
vasalózsinórral a kezében
(az volt a mikrofon) vígan
dalolászott a szomszédok nagy örömére.
Manapság a népszerű sikeres énekesnők azzal szokták kezdeni életük történetét, hogy gyerekként már tudatosult
bennük, hogy ők híres énekesek lesznek,
de Király Valériának sohasem voltak ilyen
gondolatai. Igaz, hogy a szülők a rokonok
folyton dicsérték, megtapsolták, ha énekelt, de sohasem ösztönözték arra, hogy
komolyabban foglalkozzon az énekléssel.
Hajdúnánásról elkerült Debrecenbe
a Dienes Egészségügyi Gimnáziumba,
majd dolgozott a Klinikán, később már
Budapesten az Országos Idegsebészeti
Intézetben. Nemsokára férjhez ment,
született három gyerekük is. Valika vígan
énekelgetett a fürdőszobában vagy a barátok előtt.
Beszélgetésünk közben – azt hiszem – itt
jött az a mondat tőle, amelyik úgy gondolom, tanulságos lehet sokak számára, így
hangzott: „Nem szabad, hogy az ember
engedje elkallódni magában a tehetséget”.
A hosszú évek alatt már egyre többen
próbálták rávenni, hogy komolyabban
foglalkozzon az énekléssel, egyre profibb,
egyre hozzáértőbb emberek. Ő mindig
nemet mondott.

Euroskills Budapest – 2018

Aztán a 2000-es évek elején, Hajdúnánáson járt – s
mivel nálunk nagyszerű nótaklubok vannak – fölkérték,
hogy énekeljen. Bár a siker
vitathatatlan volt, benne
megfogalmazódott, hogy
ezt tovább csak profi felkészítőkkel, iskolával, magántanárokkal fogja folytatni.
Olyan kurzusra volt lehetősége elmenni, ahol már igazi nagy nevek
foglalkoztak vele (Tokody Ilona, Muskát
András) és készítették fel.
A férje, Kokas László a legjobb tanára,
mentora és főleg kritikusa. Tény, hogy
nagyon sok munka van a háta mögött,
nagyon sok akarat és kitartás, de egyfajta
üzenet ez a fiataloknak, a tehetségeknek,
hogy nem szabad föladni, mindig meg
kell próbálni.
Ma már nem csak nótákat, hanem operetteket is énekel. Saját elmondása szerint
sohasem érzi késznek magát, hisz még
mindig tanul s bár magabiztosabb, annál
önkritikusabb is. A szakma iránti alázatott pedig az egyik legfontosabb dolognak
tartja ezen a pályán.
Bár göröngyös az út s vannak buktatói,
mára már észrevette a profi világ is. Meghívták színdarabba, templomi koncerteken is fellép s profi társulatoknál is szerepel. Hátat fordított az egészségügynek, s
mint ahogy elmondta, teljes odaadással az
éneklésnek szenteli életét.
November 3-án férjével együtt szere
pelnek nálunk a Sláger Expresz zenés
estjén.
Kócsi Imre

Citerás hétvége

Ünnepi hétvégéje volt a Szalmakalap
Citeraegyüttesnek szeptember utolsó hétvégéjén. Testvérvárosunkba, Érmihályfalvára hívták őket a hagyományos Dióverő
Nagyvásárra, ahol rajtuk kívül több nánási
csoport is részt vett, így a Népdal- Nótaés Tánckedvelők Egyesületének kórusa, a
Helyi Sajátosságok, s a Hajdúnánási Ipartestület. A három napos rendezvény a gazdák számára is nagy esemény évről évre,
hiszen kiállíthatják ilyenkor saját terményeiket, valamint gazdafórumon is részt
vehetnek a kulturális programok mellett.
A citeraegyüttes nagy sikert aratott három népdalcsokrával, melyet a szervezők
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egy emlékplakettel és egy-egy ajándékcsomaggal honoráltak. Az együttes nem fejezte be ezzel a napot, hanem hazafelé menet
megálltak Debrecenben, ahol egyik citeratársuk gyógyulgat. A nővérek engedélyével
megajándékozták a Rehabilitációs Intézet
ápoltjait egy rövid kis népdalcsokorral,
mely aztán szépen kikerekedett, hiszen a
közönség is bekapcsolódott az éneklésbe,
sőt mindenki a saját kedvenc dalát is kérhette a zenekartól. A közös éneklés megható ünneppé alakult az Idősek és a Zene
Világnapja küszöbén.
Fekete Andrea

Idén Magyarország adott helyet az
Euroskills-nek, vagyis a szakmák Európa-bajnokságának szeptember 26–28.
között. Ezt a rangos nemzetközi szakmai
versenyt, ahol fiatal szakemberek mérik össze tudásukat, kétévente rendezik
meg. A verseny záró napján látogatott el
iskolánknak, a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának
negyvennyolc diákja és négy kísérő tanára
erre a programra. A részvétel lehetőségét
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara biztosította. A Hungexpo területén rendezett megmérettetésen 28 ország 525 versenyzője mérte össze tudását
27 szakmában.
Láthattunk munka közben kerttervezőket, kőműveseket, hegesztőket, asztalosokat, kirakatrendezőket, informatikai

rendszerüzemeltetőket, pincéreket, szaká
csokat, virágkötőket, de a fodrászok jóvoltából végigkísérhettük egy-egy hajköltemény megszületését is.
A verseny mellett kiállítások, szakmai
rendezvények tették színvonalasabbá az
eseményt. A diákoknak lehetőségük nyílt
interaktív formában kipróbálni egy-egy
szakmát. A magyar versenyzők felkészültségét mutatja, hogy három-három arany-,
ezüst-, illetve bronzérmet és nyolc kiválósági érmet nyertek fiataljaink.
Reméljük, a látottak megerősítették
diákjaink elhivatottságát, és tavasszal minél többen képviselik majd iskolánkat e
verseny előválogatóján, a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyen.
Ötvösné Kéki Piroska

Gratulálunk
Örömmel fogadtuk a hírt arról, hogy
2018. szeptember 7-én megtartotta az
Állatorvostudományi Egyetem jubileumi diplomaosztó ünnepségét. Ezen az
ünnepségen köszöntötték azokat az állatorvosokat, akik hosszú évtizedeken át
szolgálták az állategészségügyet, áldásos
tevékenységük alapján érdemelték ki a
jelen elismerést.
Városunk jeles egyénisége, dr. Artner
László állatorvos ott volt a díjazottak
névsorában. Immár az eddig kiérdemelt
arany- és gyémánt diplomák után, a 65
szolgálati év után a VAS diplomát vehette
át. Így Ő Hajdúnánás első embere, aki ezt
az elismerést eddig átvehette.
Városunknak tehát ismét van egy olyan
elismert embere, akire mindünk büszkék
lehetünk. Jó egészségben érte el ezt az
ünnepi alkalmat. Az az ember Ő, akivel
szerencsére sokat találkozhatunk min-

dennapjainkban. Személyes varázzsal tud
meghódítani minket. Jó kedvével, szeretett humorával, no meg szakmai tudásával tündököl. Szeretettel találkozik össze
ismerőseivel, akik sokan vannak, szívesen
osztja meg tapasztalatait, tudását. Udvariassága, közéleti tevékenysége, egyénisége
példa lehet mindünk számára.
Tiszta szívből gratulálunk Neki, hiszen tevékeny életével városunk hírnevét
is öregbíti! Büszkén gratulálunk és kívánunk számára egészségben telő hosszú
életet (irány a RUBIN diploma)!
Gut István

Jubileumi diplomaosztó
Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy városunkból kik részesültek díszoklevélben az 50, 60, 70 éves diplomájuk jutalmaképp szeptember
22-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A felsorolásból sajnálatos módon kimaradt Vágó Jánosné Berencsi Klára, aki gyémántdiplomát
kapott. Hiányosságunkért elnézést kérünk. Mindannyiuknak még egyszer gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
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A Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. programajánlója
Októberi programok
 Október 22. (hétfő) Behajtási Ünnepség
Helyszíne: Hajdúnánás, Kendereskert
10.00–12.45 Fenntartható és élhető vidék jövőképe című konferencia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a KeletMagyarországi Biokultúra Egyesület és
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
támogatásával.
12.45 Magyarok Kenyere Program
2018. – Adományozó nap
13.00 a Szalmakalap Citeraegyüttes
műsora
13.15 Hajdúnánási néptáncegyüttesek
közös műsora
14.00–15.00 Nánási Fonó, kísér a Bürkös zenekar
14.20 Solymászbemutató
15.00 Behajtási ünnepség
16.00 Kovács Nóri koncertje
17.00 Pásztortűz gyújtása, közreműködik a Dalszövő Népzenei Együttes
Kísérőprogramok: népi játszóház, vásározók, kézművesek, fafaragó.
Kóstolójegyre kaphatók: szabadon főtt
ételek, meleg tea, forralt bor.
A népviseletben érkező vendégeinkre
meglepetések várnak!
A rendezvény fővédnökei:
Dr. Nagy István agrárminiszter
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Jakab István, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke
A busz óránként jár a főtértől a Kendereskertig és vissza.
Az első járat a Kendereskertbe: 12.30,
utolsó járat a városközpontba: 19.00.
 Október 23. (kedd) Nemzeti Ünnep
Megemlékezés az 1956-os forradalom
történelmi eseményeiről.
15.00 a PG Csoport ünnepi műsora:
„Amit tettem, hazámért tettem! Nagyboldogasszony – örök szerelmem!”
Helyszíne: a művelődési központ színházterme.
A műsor után ünnepi beszéd és koszorúzás az 1956-os emlékműnél.
Beszédet mond: Szólláth Tibor polgármester.
 Október 31. (szerda) 17.30 Ezredeleji
beszélgetések: A színes világ – Bodnár
Robin előadása utazásokról, a világ
sokszínűségéről. A részvétel díjtalan!
 A Mezőkövesdi Fotóklub kiállítása november 7-ig tekinthető meg a művelődési központ galériájában.
 „Hét határon innen és túl” fotópályázat: A Nánás Pro Cultura Nonprofit
Kft. fotópályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:
– pályázni csak digitális képekkel lehet
– a fotók a világ bármely táján készülhetnek
– a fotóknak az adott helyszín nevezetességeit, életét, hangulatát kell ábrázolniuk
– egy pályázó maximum 20 db fotót
nyújthat be

– kérjük, a fotókat nagy felbontásban
készítsék el!
– a fotók nem lehetnek 3 évnél régebbiek
– a képek beadásakor minden alkotó
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!
Beküldési határidő: 2018. október 24.
A legjobb 3 pályamunkát díjazzuk. A legjobb alkotásokból novemberben a Héthatár Útifilm Szemlén kiállítást szervezünk. További információk a művelődési
központban Szólláth Zoltántól kérhetők.
 „Hajdúnánás 2018” fotópályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
fotópályázatot hirdet Hajdúnánás
város bemutatására az alábbi kategó
riákban:
I. A város (az épített környezet bemutatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, foglalkozások, rendezvények stb. bemutatása)
III. A táj (a természeti környezet bemutatása)
Pályázni csak digitális képekkel lehet.
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban
készítsék el! A fotók mindegyikének
a 2018-as esztendőben kell készülnie
Hajdúnánás közigazgatási határán belül. A képek beadásakor minden alkotó
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!
Beküldési határidő: 2018. nov. 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alkotásokból decemberben a Város Napján
kiállítást szervezünk. További információk a művelődési központban Szólláth
Zoltántól kérhetők.
 Vers- és novellapályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
vers- és novellapályázatot hirdet 3 korosztályban:
– 14 éves korig
– 15–18 éves korig
– 18 év felett
A pályázatra olyan műveket várunk,
amelyek Hajdúnánásról szólnak vagy
témájukban Hajdúnánáshoz kötődnek.
A pályamunkákat zsűri bírálja el.
A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve
a Város Napjához kötődően a műveket
vagy azok részletét felolvassuk.
A pályamunkák mindegyikének a
2018-as évben kell születnie!
Az alkotásokat 2018. november 23-ig
várjuk az info@nanasvmk.hu e-mail
címre word formátumban.
Bővebb információ kérhető Szólláth
Zoltántól a 06-70/372-1494-es telefonszámon, vagy az info@nanasvmk.hu
e-mail címen.
 Rajzpályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
rajzpályázatot hirdet „Így látom Hajdúnánást” címmel 3 korosztályban:
– óvodások
– általános iskola alsó tagozat
– általános iskola felső tagozat
A rajzokat A/4-es méretben várjuk,
egy pályázó maximum 3 darab rajz-

3-1-2 meridián torna
Ki ne szeretne egészségesebben, energikusabban élni? Ki ne vágyna arra, hogy
100 évesen is örvendjen unokáinak,
dédunokáinak? Akkor Önnek ajánljuk
a dr. Eőry Ajándok orvos-természetgyógyász által Magyarországon is ismertté
vált 3-1-2 meridián tornát, melyet bárki
könnyedén elsajátíthat. Ez a mozgásforma fiatalok és idősek számára is egyszerű, kellemes mozdulatok sorát jelenti. Az
állva és guggolva végzett gyakorlatok, az
akupresszúra és a hasi légzés kombinációja segíti a magas vérnyomásban, koszorú-

ér betegségben, asztmában, gyomorbántalmakban, cukorbetegségben, csont- és
ízületi betegségekben szenvedőket. Nem
utolsó sorban az idegrendszerre is jótékony hatása van. Október 17-től a Kéky
Lajos Művelődési Központ balett termében meridián torna indul, melyen a részvétel ingyenes! A tornát minden szerdán
17 órától Pálfi Lászlóné Éva, végzett meridián torna oktató tartja. Várunk szeretettel mindenkit, akik aktívan szeretnének
tenni az egészségükért!
A Nánás Pro Cultura munkatársai

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-30/523-6848

zal pályázhat. Bármilyen szabadkézi
(nem digitális) technika alkalmazható.
Kérjük, a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét, valamint az iskola nevét a
lap hátoldalán feltüntetni! A beérkező
rajzokat zsűri bírálja el. A rajzokból a
Város Napjához kötődően kiállítást
szervezünk.

Az alkotásokat 2018. december 3-ig
várjuk a művelődési központba.
Bővebb információ kérhető Szólláth
Zoltántól a 70/372-1494-es telefonszámon, vagy az info@nanasvmk.hu
e-mail címen.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy Halottak
Napi megemlékezést tart ökumenikus
istentisztelet keretében a Városi Köztemető ravatalozójánál 2018. november
1-jén (csütörtökön) du. 14.00 órakor.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Halottak Napján autóbuszjáratot indít
a Városi Köztemetőbe az alábbi időpontokban:
„KISKÖRÚTI JÁRAT”
– 2018. november 1. (csütörtök) indulás 10.00 óra vissza 11.30 óra.
– 2018. november 1. (csütörtök) indulás 13.30 óra, vissza 15.30 óra.
Az autóbuszjárat az 1. számmal ellá
tott megállóhelyről indul és a felsorolt
megállóhelyeket érintve érkezik a Váro
si Köztemetőbe.
Megállóhelyek:
1. Kukori bolt (volt „Morgó” Halászcsárda) Kossuth u.
2. Batthyány u./Bethlen G. krt. sarok
3. Bartók Béla krt. 4. sz. előtti autóbusz
megállóhely
4. Sportcsarnok–Irányi u.
5. Széchenyi u.–Petőfi u. „Y” kereszteződés
6. Ady Endre krt. Élelmiszer bolt előtti
autóbusz megállóhely
7. Tüdőgondozó–Tulipán u.
„NAGYKÖRÚTI JÁRAT”
– 2018. november 1. (csütörtök) indu
lás 9.30 óra, vissza 11.00 óra
– 2018. november 1. (csütörtök) indu
lás 13.00 óra, vissza 15.00 óra
Az autóbuszjárat az 1. számmal ellá
tott megállóhelyről indul és a felsorolt
megállóhelyeket érintve érkezik a Városi
Köztemetőbe.
Megállóhelyek:
1. Kossuth u./Magyar u. sarok–Takarmánybolt
2. Árpád u. 80. szám–IKR
3. Árpád u. 50. sz.–NASI Vegyiáru bolt
4. Zrínyi u. 46.–Molnár Élelmiszer
bolt
5. Rákóczi u. 48. sz.–Molnár Élelmiszer bolt
6. Baross u. 11. sz.–Csiha Győző Szakgimnázium és Szakközépiskola
7. Attila u.–Állategészségügyi Centrum
8. Attila u./Alma u. sarok–Napsugár
Óvoda
9. Attila u./Tégláskert u. sarok–Kertvárosi ABC
10. Magyar u. 104. sz.–Hajdúnánási
Óvoda
11. Magyar u. 46. sz.–Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon.
Tisztelettel értesítjük a HajdúnánásTedej városrészen élő lakosokat, hogy az
autóbuszjárat az alábbiak szerint érinti a
városrész lakóit:
Az autóbuszjárat 2018. november
1-jén indul a Tedej, Fő utcai buszmegálló
ból du. 12.30 órakor.
Az autóbuszjárat a Városi Köztemetőből 2018. november 1-jén du. 15.30
órakor indul vissza a Tedej, Fő utcai
buszmegállóba.

 Autómentes Nap 2018.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
idén negyedik alkalommal csatlakozott az
Európai Mobilitási Hét keretében 2018.
szeptember 21-én megrendezésre került
Autómentes Naphoz. A programsorozat
szlogenje ez évben: „MIX & MOVE”,
mely a közlekedési multimodalitás fontosságára hívja fel a figyelmet. Ezen elv
szerint a túlzott autóhasználatot a közlekedési eszközök helyes megválasztása
válthatja fel. Így csökkennek a forgalmi
torlódások, mérséklődik a légszennyezés
és biztonságosabbá válnak az utcák.
Az Autómentes Nap során Önkormányzatunk a Köztársaság téren számos
programmal és értékes nyereményekkel –
vadonatúj kerékpárokkal, rollerekkel, drónokkal és ajándékcsomagokkal – várta az
érdeklődőket. A napot Bringás Ébresztővel
indítottuk, melyen a kerékpárral, vagy gyalogosan közlekedőket pékáruval, üdítővel
leptük meg. Ezt követően a Hajdúnánási
Rendőrkapitányság közreműködésével kerékpáros akadályversenyt szerveztünk az
óvodás korosztály részére. A délután folya
mán kendereskerti kerékpártúrára, ingyenes kerékpárszervizre, kreszvetélkedőre,
futóversenyre invitáltuk a város lakosságát.
A Dorogi utca és az Ady Endre krt. útkereszteződés melletti területen található
elektromos töltőállomás átadásához kötődően, Elektromotors Roadshow keretében
ismerkedhettek a városlakók a jövő közlekedést jelentő, elektromos gépjárművekkel, motorokkal, rollerekkel, Segway-vel.
Fontos tudnivaló, hogy a város díjmentességet biztosít az elektromos járművek közterületi parkolása és töltése kapcsán.
A program megvalósításához az Innovációs és Technológiai Minisztérium
397 800 Ft-os támogatást biztosított, vala
mint külön köszönettel tartozunk a helyi
vállalkozóknak, akik támogatásra méltónak tartották a rendezvényünket és a felkarolni kívánt ügyet, így a következőknek:
Kis-D Kerékpár Szerviz, Csiszer Szolgáltató és Kereskedő Kft., Sebestyén Teázó,
Kerezsi Sándor egyéni vállalkozó, BoglárÉlelmiszer Kft., Centrum Pékség, Jolly
Joker Palackozott Italok Boltja, Cerka Papír, valamint Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
∗
 Képviselő-testületi ülés hírei
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy
a képviselő-testület 2018. szeptember hónapjában három ülést tartott.
2018. szeptember 3-án rendkívüli ülés
keretében hagyta jóvá a város település�szerkezeti terv és leírás módosítását, majd
közbeszerzési eljárást lezáró közbenső és
lezáró döntéseket hozott, illetve a Helyi
Önkormányzatokért Miniszteri Díj adományozására tett támogató javaslatot.
2018. szeptember 19-én rendkívüli
ülés keretében engedélyezte a Hajdúnánási Óvoda álláskeretének emelését; támogatta az I. Világháborús emlékmű rendbetételére, karbantartására és környezetének

helyreállítására benyújtandó pályázatot;
megismerte és elfogadta a 2019. évi közfoglalkoztatás hajdúnánási helyi rendszerének tervezett átalakítását.
2018. szeptember 26-án a napirendek elfogadása után a testület egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről döntött; megalkotta a közterületek használatáról, védelméről, a
közterület-használat díjáról szóló rendeletét; módosította az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló; a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló; a városi
kitüntető díjakról és elismerő címről szóló rendeleteit.
Megismerte és elfogadta az önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi
gazdálkodásáról; az önkormányzat bizottságainak munkájáról szóló; a Hajdúnánási Óvoda 2017/2018. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló; a Református
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény 2017/2018. évben munkájáról szóló beszámolókat.
Elfogadta a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ; a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégium tájékoztatóját.
Megismerte a Hajdúnánási Óvoda által
benyújtandó pályázatot, mely az Ovi-Sport
Program keretében a gyermekek egészséges
életmódra való nevelését kívánja támogatja.
Csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz akként, hogy a 2019. évben 130
főt 550 000 Ft/hó erejéig támogat.
52 fő gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diák támogatásáról döntött 2018. szeptember hónaptól – 2019.
június hónapig 5000 Bocskai Korona/hó/
fő összeggel.
Határozat hozatalával döntött arról,
hogy tárgyalásokat folytat az értelmi fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatási feladat ellátásával kapcsolatban.
Támogatta a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. kérelmét és az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok nyílászáróinak cseréjét keretösszeg biztosításával támogatta.
A testület két határozatával önkormányzati ingatlan forgalmi értéket és vételárat állapított meg.
A testület módosította a 2018. évi közbeszerzési tervét, illetve egy esetben korábbi határozata módosításáról döntött.
A testület megismerte a Segítséggel
Élők Alapítványának kérelmét és úgy határozott, hogy nem köt ellátási szerződést
a családi bölcsődére vonatkozóan, illetve
egy év múlva felülvizsgálja a bölcsődei ellátás alakulását.
A testület közbeszerzési eljárást lezáró
közbenső és közbeszerzési eljárást lezáró
döntést hozott.
A nyilvános képviselő-testületi ülések előterjesztései és a hozott rendeletek,
határozatok a www.hajdunanas.hu honlapon az Önkormányzat részben Meghívók/Előterjesztések menüpont alatt megtekinthetőek.
Szólláth Tibor
polgármester

5
 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
idén is csatlakozott a 2019. évre vonatkozó Bursa Hungarcia Ösztöndíj pályázati
rendszerhez.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018
szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2018/2019. tanév második félévére a
beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2018/2019.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a
2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik a 2019. évi általános felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázat Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A részletes pályázati felhívás a hajdunanas.hu internetes oldalon, a Hajdúnánási
Televízió Képújságjában, illetve a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján elérhető, bővebb felvilágosítás pedig ügyfélfogadási időben a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál az ügyfélszolgálati irodában, illetve telefonon, 52/381411/153-as melléken kérhető.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét
arra, hogy az eper rendszerbe történő
regisztráció során megadott felhasználó
nevet és jelszót őrizzék meg, mivel a regisztráció nem ismételhető!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
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Kócsi sztori:
Nánási nyereség Waterloonál
Kedves jó ismerősöm mesélt a minap
egy remek történetet, mely vele esett meg
a 2000-es években. Olyan jót kacagtam
rajta, engedtessék meg, hogy megosszam
a nánási olvasókkal.
Miklós bácsi (nevezzük így, mivel ez a
neve) anno kamionsofőrként dolgozott.
Bejárta Európa minden országát és szinte mindegyik fővárosát. Többször járt
Angliában is, úgyhogy már lassan, mint a
tenyerét, úgy ismerte (enyhe túlzással) az
összes úthálózatot.
Az Unióhoz való csatlakozásunk után
nem sokkal – mikor már megszűntek a határok – történt az eset, hogy éppen Brüs�szelbe „autókázott” egy fuvarral. A belga
főváros előtt kb. 20 kilométerrel vette észre
a helységnév táblát, mely a sztorink alapja,
s melyre ez a név volt kiírva: Waterloo.
Miklós bácsi világéletében imádta a
történelmet s azonnal kitette az indexet
jobbra.
Márpedig ha törik, ha szakad, megnézem a helyszínt, ahol Napóleon a történelmi vereségét elszenvedte – gondolta
magában – legfeljebb veszítek egy órácskát, de Bonaparte még így is többet veszített – morfondírozott tovább.
Amint beért a városka főterére gondosan leparkírozott, kilépett a kamionból s
már jött is az első meglepetés. Öt vagy
hat ember rohant felé – majdnem csatakiáltással – fülig érő vigyorral az arcukon.
Hősünk előbb azt hitte, hogy itt még
mindig tart a háború, de hamar megnyugodott, hiszen a csoport magyarul kezdte
üdvözölni őt.
 Magyarországról jöttél kedves bará
tunk? A rendszámodról azonnal megtudtuk.
Kiderült, hogy vendégmunkások az
építőiparban, s mivel régóta kinn vannak,
jól esik nekik egy kicsit otthonival beszélgetni. A jó hangulatú diskurzus közben

Miklós bácsi a következőt kérdezte meg
tőlük:
 Ti egyébként honnan jöttetek?
 Messziről. Az országunk egészen keleti részéről. Lehet, hogy nem is ismered.
 Azért mégiscsak. Elég jól ismerem
Magyarországot – próbálkozott tovább
hősünk.
 Hajdúböszörményből – nyögte ki
végül egyikük sóhajtva.
Miklós bácsi hangos nevetés közepette
alig bírta kinyögni:
 Én meg nánási vagyok, fiúk.
A még nagyobb öröm után szinte másodperceken belül egy üzletre került sor.
Jó szokása ez a talpraesett böszörményi
embereknek. Kiderült, hogy egyikük
építkezik, s kint szerzett 10 köbméter
salakgyapotot, azt kéne hazavinni, már
ha hazafelé üresen megy. Ad most 50 eurót, otthon, ha megérkezett s lepakoltak,
a felesége meg a másik ötvenet. Máris
megbeszéli vele telefonon. Az üzlet megköttetet. Előbb persze nézelődött kicsit a
nagy csata helyszínén, aztán Brüsszelből
visszafelé jövet felpakoltak a frissen szerzett barátokkal, s irány Böszörmény. Igaz,
hogy otthon alig bírt betolatni a szűk kis
utcácskába a helyszínre, de már Nánáson
este boldogan ült le a vacsoraasztalhoz
(100 euróval a zsebben) miközben párja
érdeklődve kérdezte:
 Hol jártál merre voltál?
 Waterloonál – hangzott a válasz, miközben nagyot kanalazott a pörköltből
Miklós bácsi.
 Ahol az a Napóleon vagy kicsoda
vesztett? – kérdezett vissza igazi női csodálkozással kedvese.
 Ott-ott. Ahol a francia császár vesztett, én viszont nyertem – konstatálta
huncut mosollyal az arcán a helyzetet
Miklós bácsi.
Kócsi Imre

2018. október 18.

Cserediákprogram a Kőrösiben

Iskolánk évek óta szoros kapcsolatot
ápol a neuenhageni Einstein gimnáziummal. Minden évben szeptember közepén
kerül sor a találkozásra. Idén német barátaink látogattak el városunkba, szeptember 12-én érkeztek meg. A programban
ezúttal tizennégy diákpár vett részt. Egy
rövid repülőút és az azt követő autózás
után fáradtan keresték a német diákok az
őket fogadó magyar tanulókat. Minden
család valami finom és igazi magyar étellel
várta a gyermekeket.
Az első napon körbevezettük a vendégeket a gimnáziumban, majd a laborban
több kísérletet nézhettünk meg, valamint
ki is próbálhattunk egyet. Ezután a református templomban folytattuk a túránkat
Gömöri Józsefné tanárnő kíséretében.
Ott Kocsis Áron tiszteletes úr tartott egy
kisebb előadást, zárásként pedig felmehettünk a harangtoronyba is. A nap további részét mindenki saját kedve szerint
alakíthatta.
Pénteken Egerbe utaztunk Sinka György
né tanárnővel. Természetesen az egri várat vettük be, ahol a német idegenvezető
segítségével cserediákjaink is megértettek
minden lényeges információt. A Látha-

Rékasi Eszter (12. B)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
 Meghívó
Tájékoztatom Hajdúnánás város lakosságát, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánás
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018.
november 6-án (kedd) du. 13.00 órakor a
Városháza Dísztermében (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) tájékoztatót
tart a lakossági szelektív hulladékgyűjtés
és elhelyezés témakörében.
A rendezvényre várunk mindenkit, aki
a háztartási hulladék elkülönített gyűjtésével még többet akar tenni közvetlen
környezete védelme érdekében és fontosnak tartja városunk tisztaságát.

Újra együtt!

tatlan Kiállítás néven futó
érdekes program alatt a
kezdeti lelkesedést hamar felváltotta a félelem.
Többen, amikor szembesültek a teljes sötétséggel,
vissza is fordultak.
A hétvégén teljesen szabad kezet kaptunk, családdal, barátokkal együtt
vihettük különféle programokra saját vendégeinket. Sokan választották
úticélként Nyíregyházát,
Tokajt, de volt, aki Budapestre is eljutott.
Hétfőn megtapasztalhattuk, milyen jó
is a magyar vasút, hiszen vonattal mentünk Debrecenbe. Tóthné Harsányi Anikó és Brendzsákné Boros Anikó tanárnő
jöttek velünk kísérőként. Meglátogattuk
a református Nagytemplomot, illetve a
kollégiumot. A templom tornyából szemünk elé táruló kép nem kevés diákot
ejtett rabul. Ismételten szabad program
jött, a nagy többség bevásárlókörútra indult a Fórumba. Az utolsó napon strandoltunk. Az idő ezen a napon is kedvező
volt, ahogy az egész cserediákprogram
ideje alatt. Este a Kendereskertben került
sor a zárórendezvényre.
Szerdán reggel szomorú búcsút véve
váltunk el egymástól. Akiknek ez volt a
második évük a programban, azok is úgy
búcsúztak, hogy mindenképpen fognak
még találkozni. Összességében nagyon
jól sikerült az egész hét, mindenki vidám volt, sosem unatkoztunk. Rengeteg
élménnyel, emlékkel és baráttal lett gazdagabb minden egyes diák és nem utolsó
sorban a nyelvet is gyakorolhattuk.

 FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy
az első lakáshoz jutók támogatásának életkori feltétele 2018. október 1. napjával
módosult.
Az önkormányzati rendelet Képviselőtestület általi módosításának köszönhetően az 500 000 Ft összegű támogatás azon
– a városban lakást építő vagy vásárló –
kérelmezők részére nyújtható, akik nem
töltötték be a kérelem benyújtásának időpontjában a 35. életévüket.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Szólláth Tibor polgármester

A hajdúnánási hivatásos tűzoltók
nyugdíjasainak szervezésével a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
valamint a jelenlegi hivatásos állomány
családtagjaival együtt találkozót tartott.
Az önkormányzat támogatásával az Alko-

tóházban 2018. szeptember 15-én megvalósult program baráti beszélgetésekkel,
nótázással, közös főzéssel jó hangulatban
zajlott.
Tisztelettel és köszönettel a szervezők és
a résztvevők nevében:
Csengeri Imre

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-30/523-6848

2018. október 18.
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Megemlékezés

Török László

volt Hajdúnánás, Polgári u. 67. alatti lakos
halálának 10. évfordulójára.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

„Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!
Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.”
Fájó szívvel emlékezik:
Felesége és családja

Ez itt az Ön
hirdetésének
a helye!
Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási
Újságban!
Telefon:
06-30/523-6848

Gyorsan, pontosan, kedvező áron

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

Pályaválasztási nyílt nap a BSzC
Csiha Győző
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
Hajdúnánáson

Nyílt nap:
2018. október 25–26. 8.00 óra
Várunk minden pályaválasztás előtt álló általános
iskolai tanulót és szüleiket iskolánk megújult
székhelyintézményében:
Hajdúnánás Baross utca 11.
Szakgimnáziumi képzés:
Gépészet, Informatika, Közgazdaság
és Szociális ágazati képzés
Szakközépiskolai képzés:
Festő, mázoló, tapétázó; Hegesztő;
Épület- és szerkezetlakatos; Szociális gondozó
és ápoló; Eladó






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 fizetni?
 Keressen minket és elszállítjuk
a keletkezett szennyvizét.

Egyeztetés: 06-30/486-1934

INGYENES

EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

2018. szeptember 29-én
90. születésnapja alkalmából
köszöntötte családja
Varga Miklóst.

Kemencében készített házias ízekkel.
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom!

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

750 Ft
adag
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50 éves jubileumi osztálytalálkozó
Huszonhatan érettségiztünk, voltak,
akikről csak megemlékezni tudtunk, tizenkilencen voltunk jelen, a többiek igazoltan maradtak távol. Az osztály jelen
levő tagjaival meglátogattuk volt kedves
osztályfőnökünket, jó egészséget és hos�szú életet kívánva neki.
A találkozót finom vacsorával, tortával,
sok-sok beszélgetés és zeneszó mellett fejeztük be azzal, hogy öt év múlva ismét találkozunk. – Kiss Lászlóné Fülöp Emília
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Impresszum

Impresszum

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor
Református Gimnáziumban 1968-ban
érettségizett 4. B osztály 2018. szeptember 29-én tartotta az 50 éves jubileumi
osztálytalálkozóját.
Osztályfőnökünk, Mezei Gáborné betegsége miatt sajnos nem tudott jelen lenni. A hagyományos osztályfőnöki órát így
egy diáktársnőnk, Szemán Márti tartotta
meg, melyet nagyon jó hangulatban, vidámságban töltöttünk el.

