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A Hajdúság madarai
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Hajdúnánás néptáncos büszkeségei
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8. oldal

Csuja Imre kapta az idei Páger-díjat

9. oldal

indezek a szolgáltatások feb-
ruár 17-től Hajdúnánáson is 
elérhetőek, ugyanis ezen a na-

pon nyitotta meg a Magyar Államkincstár 
Hajdú-Bihar megyében harmadikként új 
állampapír értékesítési pontját. Az ügy-
félszolgálat a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatalá-
ban kapott helyet, a Bocskai u. 12–14. sz. 
alatt a Kormányablak helyiségében.

Az ünnepélyes megnyitón a Magyar 
Államkincstár által kibocsátott állampapí-
rokról, befektetési lehetőségekről, az ügy-
félszolgálaton elérhető szolgáltatásokról 
tájékoztatott Balatoni Ildikó a Magyar Ál-
lamkincstár pénzforgalmi elnökhelyettese 

Mi is az az állampapír?
Az állampapír az állam által kibocsátott, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Ál-
lampapír vásárlásával tulajdonképpen az 
államnak adunk kölcsönt, előre megha-
tározott kamatra és előre meghatározott 
időre.

Az állampapír a legbiztonságosabb be-
fektetési lehetőség ma Magyarországon, 
mert a befektetések mögött a hazai pénz-
ügyi piacok legnagyobb és legstabilabb 
szereplője, a Magyar Állam áll. Lejáratkor 

M a tőke teljes összegére, valamint az ese-
dékes kamatokra az állam értékhatártól 
függetlenül garantálja a kifizetést, mely 
követelés az állammal szemben nem évül 
el. Tartós befektetési szerződés esetén az 
állampapírokon elért kamat, illetve hozam 
jelentős adókedvezménnyel vagy akár adó-
mentesen kerülhet a befektetők számára 
kifizetésre. Az állampapírok kibocsátása 
során az adósságkezelő kiemelt feladata a 
lakosság kezében lévő állomány növelése.

Az állampapírokba történő befektetés-
nek sok előnye van – hangsúlyozta Ba-
latoni Ildikó: biztonságos, visszafizetése 
államilag garantált, előre kiszámítható 
magas hozam, rugalmasság, alacsony 
költségek, nincs számlavezetési költség.

A Kormányhivatal 2011 óta igyekszik 
a szolgáltatásait és az ügyintézések lehető-
ségét egyre közelebb hozni az állampolgá-
rokhoz. Ennek érdekében 17 kormány-
ablak működik Hajdú-Bihar megyében, 
összesen 10 járásban – hangsúlyozta a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
kor mánymegbízottja Rácz Róbert, majd 
hozzátette: ezen fejlesztésekkel igen ko-
moly kiszolgálási felületet tudnak bizto-

sítani, amely európai viszonylatban is ko-
moly minőséget jelent az állami hivatali 
kiszolgálás vonatkozásában.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármes-
tere beszédében kiemelte: ezzel az újabb 
szolgáltatással Hajdúnánás ismét egy 
lépéssel közelebb került ahhoz, hogy ne 
jelentsen versenyhátrányt itt élni a nagy 
városokhoz képest. 

Szatmáriné Szabó Enikő, a Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igaz-
gatóságának igazgatója elmondta, hogy 
2015-ben jelentősen, több mint 2500 
fővel növekedett az értékpapír állomány-
nyal rendelkező ügyfelek száma megyénk-
ben, így jelenleg mintegy 9200 ügyfelet 
tartanak nyílván. Az értékpapír állomány 
értéke Hajdú-Bihar megyében január vé-
gén 33,9 milliárd forint volt – emelte ki 
igazgató asszony, hozzátéve: országos szin-
ten megyénk évek óta a második helyet 
foglalja el ezzel az értékpapír állománnyal, 
amely évről-évre dinamikusan növekszik.

Az állampapír-forgalmazó ügyfélszol-
gálatokon így Hajdúnánáson is kizárólag 
bankkártyás fizetésre van lehetőség. Az ál-
lampapír vásárlás ellenértékének kiegyen-
lítése forint- és euró alapú bankkártyával, 
átutalással és pénzszámla terhére tör-
ténhet. A hajdúnánási nyitást követően 
megyénkben a tervek szerint még ebben 
az évben, Püspökladányban nyílik újabb 
értékesítési pont.
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Állampapír értékesítési pont Hajdúnánáson
A Magyar Államkincstár tovább bővíti állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálati 
hálózatát. Az országszerte megnyíló új értékesítési pontok értékpapír nyilvántar-
tási-számla, Start-értékpapírszámla, Tartós Befektetési Számla nyitással- és ke-
zeléssel; továbbá kényelmi szolgáltatásokkal – TeleKincstár, WebKincstár, illetve 
MobilKincs tár – állnak az ügyfelek rendelkezésére.

Szatmáriné Szabó Enikő és Balatoni Ildikó

Az ügyfélszolgálat munkatársai

Február 13-án a Héraklész Országos Fi-
zikai Felmérő verseny tiszaújvárosi hely-
színén taroltak a legkisebbek közötti ka-
tegóriákban a hajdúnánásiak. A 2007-es 
lányok között iszonyatos nagy csata zajlott 
Oláh Enikő (Hajdúnánás) és Horváth 
Kata (Hajdúnánás) között. A két lány na-
gyon sok ponttal kiemelkedett a mezőny-
ből, míg végül a pontszámítások alapján 
Oláh Enikő nyerte meg a versenyt. Mircse 
Iván (Hajdúnánás) a 2007-es fiúk között 
már sokkal egyértelműbben nyerte meg a 
viadalt, hiszen csak a (2000 m-es) futás-
ban talált igazi ellenfélre (ahol 2 méterrel 
maradt el az első helytől). Iván egyébként 
a dobogó tetején a szakma figyelmét is fel-
kelthette, mert az eredményhirdetés után 
Schmidt Gábor – MKKSZ főtitkára – te-

Kis kajakos tehetségeink
lefonján élete első újságírói interjúját is le-
tudta: „Apu, mióta is kajakozom? – fordult 
hátra édesapjához a hajdúnánási Mircse 
Iván, aki a tiszaújvárosi helyszínen nyerte 
meg a 2007-es fiú kajakosok versenyét. – 
Apa azt mondja két éve. Hogy mit szeretek a 
legjobban benne? A futást. Most a második 
lettem a futásban, összességében pedig első. 
De nem ez az első eredményem, már nyer-
tem több versenyt is. Nagyon örülök ennek 
is, és a legjobb, hogy most a kedvenc ebéde-
met kapom: sült krumplit rántott husival.” 
Tiszaújvárosban a Városi Sportcsarnokban 
rendezték meg a fiatalok vetélkedését, a he-
lyi klubok képviselői mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen 
a nap. „Jó hangulatú volt a tiszaújvárosi 
verseny, köszönet illeti az itteni klubokat 

a szervezésért, a színvonalas rendezésért. 
Örömteli, hogy itt is ilyen sok gyerek moz-
dult meg, még a zuhogó eső sem tudta ked-
vüket szegni” – mondta a helyszínen lévő 
Schmidt Gábor, a szövetség főtitkára. (rész-
let a MKKSZ honlapján megjelent írásból)

A verseny hajdúnánási dobogósai: I. he-
lyezettek: Oláh Enikő (2007); Mircse Iván 
(2007); Horváth Maja (2005) Csiha Kit-
ti (1999); II. helyezettek: Horváth Kata 
(2007); Máró Anna (2003) III. hely: Ko-
vács Szabolcs (2004); Veláczki Ákos (2002)

Oláh Enikő és Horváth Kata a dobogó 
1. és 2. fokán Mircse Iván a dobogó legfelső fokán
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„Íjaimmal harcolva a múlt 
tiszteletéért”

Az egykori mezőgazdasági gépész-üzem-
mérnök maga mögött hagyva az üzleti 
világot felismerte önmagában a harcolás 
szeretetét, azt, hogy mit jelent az utolsó 
csepp erejéig küzdeni céljaiért, a nemze-
ti múltunk tiszteletéért. Mindössze 9 év 
alatt elért győzelmeivel nem önmagáért, 
nem az egyéni sikerért harcolt és harcol 
mind a mai napig hanem, hogy „a győztes 
jogán a dobogó legmagasabb fokán állva 
az egész világnak megmutassa a magyar 
zászlót” – vallott magáról a Farkas.

Mónus József, a többszörös világ- és 
Európa-bajnok tradicionális távlövő íjász 
az évek alatt közel 170 díjjal, elismerés-
sel gazdagodott, melyeket Hajdúnánáson 
a Városháza emeleti aulájában tekinthet 
meg először a nagyérdemű közönség. 

Január 28-án ünnepélyes keretek kö-
zött került sor Mónus József, a Farkas 
eredményeit bemutató kiállításra „Íjaim-
mal harcolva a múlt tiszteletéért” címmel, 
melyen elsőként Szólláth Tibor polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, aki 
beszédében elmondta, hogy példaképein-
ket akkor kell igazán megbecsülni és tá-
mogatni, amikor még közöttünk vannak, 

Még januárban történt, hogy az Egerben 
megrendezett Országos Ifjúsági Szóló-
táncfesztiválon hajdúnánási sikerek szü-
lettek. Az ország legjobb táncosai között 
Hajdúnánást két fiatalember, Erdei Fe-
renc és Kéki Sándor képviselte. Hihetet-
lenül kimagasló eredmény volt ez, úgy az 

„Szelíd küzdelem a Szép magyar beszéd 
verseny. Úgy is fogalmazhatnék: kísér-
let arra, hogy szembe ússzunk az árral, 
az igénytelenséggel, a felületességgel, a 
nemtörődömséggel – fogalmazott egy 
helyütt egy neves nyelvészünk. A több 
mint ötven éves múltra visszatekintő ver-
seny városkörnyéki döntőjét 2013 óta a 
KLIK Hajdúnánási Tankerülete szervezi, 
résztvevői pedig a tankerületi iskolák di-
ákjai. Az idei versenyre február 11-én dél-
után került sor, hagyományosan a városi 
könyvtárban.

A versenyzőket és a vendégeket a házi-
gazda intézmény vezetője Buczkó József 
köszöntötte, aki kitért a verseny törté-
netére, méltatta az alapító Péchy Blanka 
célját, aki több mint 50 éve indította el 
a szép magyar beszéd mozgalom gondo-
latát, akkor még Kazinczy szépkiejtési 
verseny néven.

Majd ezt követően egy kis hangulatva-
rázslásként József Attila Kertész leszek c. 
versét Bistey Attila adta elő gitáron, ter-
mészetesen bevonva a közönséget is egy 
közös éneklésbe.

Ezután elindult a megmérettetés, első-
ként a szabadon választott szöveget olvas-
ták fel a versenyzők. A sort az 5–6. osz-
tályosok szövegmondása nyitotta, majd 
őket követte a 7–8. osztályos korcsoport. 
Mindkét kategóriában sok szép produk-
ciót hallhatott a File Gáborné, Majorosné 
Pál Edit és Rékasiné Zágonyi Margit ösz-
szetételű zsűri, no meg a közönség. Mint 

Szólj! S ki vagy megmondom – 
Szép magyar beszéd városkörnyéki döntő
Február 11-én rendezte meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúná-
nási Tankerülete a városi könyvtárral közösen a Szép magyar beszéd városkörnyéki 
döntőjét. A döntőben a tankerületi iskolák felsőtagozatos diákjai szerepeltek, akik 
az iskolai selejtezők után jutottak a legjobbak közé.

2016. január 28-án nyílt meg Mónus József, a Farkas, többszörös világ- és Európa-
bajnok, tradicionális távlövő íjász kiállítása a Városháza emeleti aulájában, amely 
bemutatja az elmúlt közel tíz esztendő eredményeinek termését. A 167 darabos 
páratlan kiállítást így, együtt először láthatja a nagyérdemű közönség.

és akik egyben igazodá-
si pontot jelenthetnek a 
felnövekvő generációk 
számára.

„Egyszerű emberként 
indultam el ezen az 
úton. Amikor felhagy-
tam a magyarországi 
versenyzéssel, úgy gon-
doltam nem magamért 
kell harcolnom, hanem 
a magyar és a hajdú-
nánási zászló becsüle-
téért.” – kezdte beszé-

dét Mónus József, aki hozzátette: „Ma 
büszkén elmondom és bátran elmondom 
bárkinek, bárhol a világon, hogy nem is-
merek olyan embert, akit ne tudnék az 
íjammal legyőzni, s nem is engedem.”

A Farkas elmondta, hogy több százezer 
kilőtt nyílvessző kellett ahhoz, hogy itt 
legyen, itt lehessünk, s megmutathassa 
azokat az eredményeket, amelyeket hazája 
becsületéért hozott el. A kiállítás 2016. 
július 31-ig tekinthető meg.

Harsányi Zsolt
* * *

A kiállítás megnyitás után nem sokkal 
zárult a Hajdú-Bihari Napló és a HaOn 
online szavazása, ahol ismét keresték a 
megye legnépszerűbb sportolóit, több 
kategóriában. Mint ismeretes 2014 leg-
népszerűbb sportolója felnőtt férfi kate-
góriában Mónus József lett. 2015-ben 
ezt megismételte, ezúttal több mint há-
romezer szavazattal ismét magasan az első 
helyen végzett. A szavazás február 7-én  
zárult le, melynek eredményeként kide-
rült, kik vehetik át díjukat a február 16-
án, kedden megrendezendő ünnepségen. 
A Farkas az alábbi szavakkal köszönte 

meg mindazok támogatását, 
akik szavazataikkal hozzásegítet-
ték ahhoz, hogy ismét elnyerje a 
Hajdú-Bihar megye legnépsze-
rűbb sportolója címet kategóri-
ájában. „Megtisztelő számomra, 
hogy ismét segítségemre voltatok 
a „Civis fővárosban” meghirdetett 
népszerűségi választáson, hiszen 
ez a verseny rólatok szólt most! 
Társamul szegődtetek megint egy 
olyan „érdek nélküli” úton, ahol 
alapvetően a legnemesebb érdek, 
a „Magyar Zászló” tisztelete kap-
csolt össze bennünket. Köszönöm, 
hogy ezen az úton velem tartotta-
tok! Ismét! Köszönöm, hogy érde-
mesnek találtatok erre a címre!” 
További eredményes munkát és 
sok sikert kívánunk mi is a Far-
kasnak, hiszen ebben az évben is 
több megvalósítandó célt tűzött 
ki maga elé.
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ismeretes ebben a versenyben csak egy – 
egy győztes hirdetnek ki, 5–6. osztályban, 
illetve a 7–8. osztályos korcsoportban, aki 
innen a kisújszállási területi döntőbe jut.

A szabadon választott után következett 
a kötelező szöveg, amelyet ott ismerhetett 
meg a zsűri és a versenyzők is, hiszen a 
zárt borítékból a helyszínen vették ki a 
központilag kiadott szöveget, amelyet 
a versenyzők a szabályok értelmében 10 
percig tanulmányozhatták. Mint az ezt 
követő előadásokból kiderült, jól felké-
szült diákok érkeztek a versenyre, és a 
zsűrinek valóban nem volt könnyű dolga, 
amely több szempont figyelembevételé-
vel értékelte a versenyzők teljesítményét, 
amely döntés alapján az 5–6. osztályos 
korcsoport győztese Síró Tamara 6. A osz-
tályos tanuló, a Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákja 
lett, könyvjutalmat kapott Kondás Tímea 
6. C osztályos tanuló és Molnár Petra,  
6. C osztályos tanuló, mindketten a Polgá-
ri Vásárhelyi Pál Általános Iskola diákjai.

Városunkat az áprilisi kisújszállási te-
rületi döntőn Varga Fruzsina, a Bocskai 
István Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulója 8. C osztályos képvi-
selheti. Ebben a korcsoportban könyvju-
talmat kapott: Horváth Ivett 7. F osztályos 
tanuló, és Mirkó Ajnácska 8. B osztályos 
tanuló, mindketten a Bocskai István Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjai.
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Hajdúnánás néptáncos büszkeségei!
oktatónak, Márton Attilának, 
mint a fiúknak, hogy egyáltalán 
bejutottak a korosztály legnívó-
sabb versenyének döntőjébe. 

Az öttagú országosan is is-
mert zsűri elismerően szólt a 
két fiú teljesítményéről, amely 
újabb megerősítése annak, hogy 
jó pedagógusok vezetésével jó 
teljesítmények születhetnek. Az 
elismerő szavak mellett Kéki 
Sándor Ezüstpitykés – táncos 
címben részesült, amely címet 
az egész országból 15 fiú kaphat 
meg a két évente megrendezett 
megmérettetésen. 

A hajdúnánási néptánc alig 
öt éves történetének újabb mér-
földköve ez az eredmény, hiszen 

Sándor produkciója annyira lenyűgözte a 
zsűrit, hogy a felkészítő tanárát, Márton 
Attilát pedagógiai különdíjban részesí-
tette! Bizonyára fogunk még hallani a két 
Nyíregyházi Művészeti Középiskolában 
tanuló fiatal tehetségeinkről!

A képen: Erdei Ferenc és Kéki Sándor
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Nagy szükség volt erre az értékelésre, hisz 
e nélkül nem lehetne elérni a majdani 
kitűzött célokat. Nevezetesen, hogy ne 
csak gyógyfürdő legyen városunk strand-
ja, hanem hogy gyógyhellyé is válhasson. 
Bár első ránézésre úgy tűnik nincs nagy 
különbség a két dolog között, összesség-
ében azonban az utóbbi sokkal nagyobb 
lehetőségeket és távlatokat nyithat meg 
nem csak a strand, hanem Hajdúnánás 
városa számára is. Hunka Erika a Hajdú-
nánási Gyógyfürdő vezetője szerint ez egy 
nagyon fontos eredmény, hiszen ilyen mi-
nősítéssel jelenleg még csak néhány fürdő 
büszkélkedhet az országban.

A gyógyhellyé válás feladatát még 2012 
decemberében fogalmazták meg. Ezért 
épült többek között az új gyógyászati 
részleg, amelyet tartalommal is meg kel-
lett tölteni, ezért építették át a Kőházat, 
amely ma már Bocskai Korona szállóként 
várja a vendégeit, és ezért minősítették 
át a fürdőt, gyógyfürdővé. Ezek mind, a 
tavalyi évben kapott négy csillagos minő-

Szemünkben megnézik maguk, 
megnézik futtában a nők; 
alkalmi tükreik vagyunk, 
fényünkön átrebbennek ők. 
És bűntelen mennek tovább, 
ha elkapták tekintetünk, 
s mi – villogók s fakók, simák – 
szilánkjainkra széttörünk. 

Végül homokká porladunk 
bontó sugaraik alatt, 
testünkből csak keret: a csont 
s a fekete foncsor marad. 
S a fekete foncsorban is 
gyilkos tekintetük ragyog, 
mely földre vont és sírba vitt 
és mindhalálig ringatott.

Vásárszövetségbe tömörültek hajdú-biha-
ri és partiumi települések: az erről szóló 
szándéknyilatkozatot 2016. február 6-án, 
szombaton, Derecskén, az első hajdú-bi-
hari téli vásár megnyitóján írták alá a tele-
pülések vezetői.

A kezdeményezéssel hagyományt kí-
vánnak teremteni: a térségben az elkövet-
kező időszakban hasonló rendezvényeken 
ismerkedhetnek meg a vendégek a helyi 
és területi értékekkel, képzőművészeti ter-
mékekkel, hagyományos ételekkel.

A szándéknyilatkozathoz tíz Hajdú-
Bihar megyei és öt érmelléki település is 
csatlakozott. A 2016. február 6-i rendez-
vényen beszédet mondott Pajna Zoltán, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat el-
nöke is, előtte pedig az önkormányzat és 

Hajdúnánás is csatlakozott 
a Vásárszövetséghez

tizenöt település képviselője 
a Derecskei Művelődési Köz-
pont gyűléstermében aláírta 
az együttműködési szándék-
nyilatkozatot.

A dokumentumot ellátta 
kézjegyével Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter 
is, aki megnyitó beszédében 
fontosnak nevezte és támo-
gatásáról biztosította a ha-
gyományos magyar értékek 
mentén történő együttmű-
ködést.

A Vásárszövetség létrehozásának legfőbb 
célja az egyedi, kiváló minőségű, Hajdú-
Bihari, illetve Bihari vidéki gazdálkodás-
ból származó élelmiszerek, termékek, a 
hagyományos népi kultúra, mesterségek, 
kézművesség elemeinek felkutatása, ka-
taszterének létrehozása, széles közönség 
elé tárása, valamint értékesítési lehetőség 
biztosítása.

Az együttműködési szándéknyilatkoza-
tot aláírta: a határ magyar oldaláról Bi-
harkeresztes, Debrecen, Derecske, Haj-
dú-Bihar megye, Hajdúböszörmény, 
Hajdúhadház, Hajdúnánás, Hajdúsám-
son, Kaba, Komádi, Nyíradony, a határ 
romániai oldaláról pedig Bihardiószeg, 
Érmihályfalva, Margitta, Nagyszalonta és 
Székelyhíd.

Vásárszövetségbe tömörültek hajdú-bihari és partiumi települések február 6-án a 
VIII. Derecskei Disznótor és I. Hajdú-Bihar Megyei Téli Vásár keretein belül. Cél a 
hajdú-bihar megyei és az érmelléki települések népi kultúrájának, mesterségeinek 
és kézműves termékeinek a bemutatása. A kezdeményezés lehetőséget teremthet 
EU-s pályázatokon való részvételre is.

Még 2015 végén érkezett a hír, hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő négy csillagos 
minősítést kapott a Magyar Fürdőszövetségtől. Ezt a kiváló eredményt, két kategó-
riában sikerült elérnie. Az egyik a gyógyfürdő a másik pedig a strand. 

Gyógyfürdőből gyógyhely 

sítéssel együtt nélkülözhetetlenek ahhoz, 
hogy gyógyhellyé válhasson a strand.

Hogy az irány helyes, azt mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az elmúlt év láto-
gatottsági adatai. Mind a fürdővendégek 
számában, mind pedig az itt eltöltött ven-
dégéjszakák tekintetében óriási előrelépés 
és bevétel növekedés figyelhető meg. Ez a 
kedvező tendencia szerencsére nem csak a 
nyári főszezonban, hanem utána is foly-
tatódott. A vendégéjszakák tekintetében a 
szeptember és december közötti hónapok 
is jól teljesítettek. 

Tehát eddig a télre sem lehet panasz 
a Hajdúnánási Gyógyfürdőben, ahol 
most Juhász István főmérnök szerint a 
legnagyobb feladatot a közelgő jó időre 
és a szezonkezdetre való felkészülés adja. 
Valamint egy melegvizes kút, amelyben 
elromlott a szivattyú. A megoldáson je-
lenleg is dolgoznak a munkatársak, hiszen 
a főszezonban erre a kútra mindenképpen 
szükség lesz. A gyógyító melegvíz persze 
a hideg hónapokban is vár mindenkit a 

benti és a kinti medencékben. A mos-
tani munkálatokat azonban már egy új 
fürdővezetővel fogják megvalósítani, 
hiszen Hunka Erika február 15-én elkö-
szönt Hajdúnánástól. Kapott ugyanis egy 
jobb ajánlatott Budapesten, amit, mint 
elmondta, nem lehetett visszautasítani. 
A most távozó vezetőnek fontos szerepe 
volt a fürdőgyógyászat beindításában és 
a minden eddigi rekordot megdöntő lá-
togatottsági és bevételi adatokat is az ő 

vezetése alatt érte el a gyógyfürdő 2015-
ben. A folytatás azonban jó kezekben van.  
A feladatait az a Juhász István vette át, 
akivel az elmúlt években folyamatosan 
együtt dolgoztak, így ő, szinte zökkenő-
mentesen pótolni tudja a távozó vezetőt. 
Ez a legfontosabb most, hiszen a jövőt 
nézve nagy célok lebegnek a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő horizontján.

Szabó János

Garai Gábor:
Nők
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A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
kis aulájában került megnyitásra febru-
ár 15-én 15 órakor azon fotókiállításra, 

amely közelebbi lakókörnyezetünk mada-
raival ismertet meg bennünket. Szebbnél 
szebb felvételek mutatják be a madarak 
életét és mindennapjait.

A kiállításra kerülő képek alkotója 
Molnár Antal, hajdúböszörményi termé-
szetfotós. A tárlatvezetés alkalmából maga 
az alkotó mondta el, hogy már gimnázi-
umi tanulmányai során megismerkedett 
a fotózás rejtelmeivel és kezdetek óta a 
természet a központi témája. „Ha valaki 
sokat tartózkodik a természetben, akkor 
rátalál arra, hogy hol és miről lehet szép 
felvételeket készíteni. A madarakról készí-
tett felvételeim legjobbjai úgynevezett les-

Múzeumpedagógiai foglal-
kozás keretében ismerkedtek 
a farsangi hagyományokkal, 
az ünnepkör fontos ese-
ményeivel a Bocskai István 
Általános Iskola diákjai a 
Tiszavasvári Vasvári Pál Mú-
zeumban.

A gyerekek 3 foglalkozá-
son interaktív formában vet-
tek részt a foglalkozásokon, 
szám szerint 3 alkalommal. 
Először busó álarcot készítettek megis-
merve a busójárás hagyományát, majd 
farsangi dalokat, csujogatásokat tanultak, 
népi játékokkal ismerkedtek, igazi farsan-
gi fánkot kóstoltak. Megnézhették a régi 
parasztház belsejét, az egykori használati 
és dísztárgyakat, kézbe vehették nagyszü-
leink mindennapi tárgyait.

Minden alkalom vidáman és nagyon 
hasznosan telt, hiszen a maskarás ünnep 
számos más hagyományt is hordozott, 

Hetekkel előtte nagy izga-
lommal, lámpalázasan ké-
szülődtünk, hogy érdekes, 
színvonalas műsort adjunk 
elő tisztelt vendégeinknek és 
csoporttársainknak, illetve fi-
nom étkek, italok kerüljenek 
a fehér asztalra. A munkában 
az oroszlánrészt ezúttal is 
kultúrfelelősünk Lukács Jó-
zsefné Inci vállalta magára, 
aki nemcsak, a szervezésben, 
hanem a műsor színvonalas levezetésében 
is közreműködött. Meghívásunknak ele-
get tettek a hajdúböszörményi Varga 
Lajos Kultúrkör és a szintén hajdúböször-
ményi Aranykor Nyugdíjas Egyesület tag-
jai, akikkel sok-sok éves barátság köt össze 
bennünket. Még fiatal a baráti kapcsola-
tunk a Kabai Nyugdíjas Baráti Egyesület-
tel, de elmondták, hogy szívesen jönnek 
mindenkor hozzánk, hiszen mindig jól 
érzik magukat. Elfogadta meghívásunkat 
városunk polgármestere, alpolgármestere, 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
vezetője és munkatársai – ahol rendezvé-
nyünk zajlott – s nem utolsósorban az ön-
zetlen és állandó, bőkezű támogatóink – 
Nyakas András, Papp Imre, Hadadi Imre.

17 órakor Tímári Balázs köszöntőjével 
kezdetét vette a farsangi mulatság. A mű-
sorban felléptek ismert szólóénekeseink, 
éneklő és néptánccsoportunk, valamint a 
különböző jelmezekben megjelenő nyug-
díjas társaink. Láthattunk a színpadon 
operettet éneklő Szilviát, Bóni és Feri 
grófokat, majd a bohóc, gólyaláb, boszor-
kány, kiskondás, tollas zsidó, gésa, ké-
ményseprő, fenyőfa, agglegény, utcalány, 

Szigorú okmányokban, hivatalosan: Hen-
rietta. Így került be a magyar-orosz váloga-
tott mérkőzés jegyzőkönyvébe is. A be cenév 
barátságos, kedves, játékos, mint tulajdo-
nosa. November (2015!) utolsó napján ők 
is EB selejtezőt játszanak. Késve kapcsoló-
dom a tévéközvetítésbe, ellenfelünk enyhe 
mezőnyfölényben játszik. Próbálom követ-
ni a 3-as mezben küzdő válogatott lányunk 
mozgását, amíg tehetem. Váratlanul eltű-
nik a kép és a hang, megjelenik a felirat: 
„Nem jogosult a csatorna megtekintésére!” 
Letilthattak volna tegnap is, legalább nem 
láttam volna kedvenceim második félidei 
játékát (Fradi-Loki 3:0). Visszakapom né-
zelődési jogosítványom, már az oroszok 
vezetnek. (Most nem mondhatjuk, hogy 
előre megírták a forgatókönyvet.) Heni 
nagy területen küzd, a pálya bal oldalán. 
Ütközik, szerel, pontos passzokkal segíti a 
támadásokat. Riporter, később a kommen-
tátor is elismeréssel szól a játékáról. Pilla-
natokra bevillanó arcáról nem tudom leol-
vasni a „borítékolható” vereséget. Vészesen 
fogy a játékidő, nehezen tudjuk megköze-
líteni az oroszok kapuját.

Bennem múltbeli emlékképek ölelkez-
nek az „élő” látványával. Az iskolaudvaron, 
a nagypálya leszűkített térségében hasonló 
komolysággal kergette kedves játékszerét. 
Fiúk társaságában tehette, mert a lányok 
között kevés vállalkozó akadt labdarú-
gásra. Korábban kaptak is tőlünk eleget, 
akik labdába mertek rúgni. A legsúlyosabb 
vádak? „kisasszony-futballt” játszanak, 
spiccel (!) próbálkoznak. Henit kevesen 
bírálták, mert a fiúkkal felvette a versenyt. 

A Hajdúság madarai
sátorból készültek. Ez a fajta tevékenység, 
már maga a fotózás is jó tervező, előké-
szítő munkát igényel. Ki kell választani a 
helyet, az időpontot, ismerni kell a ma-
darak szokásait. Természetesen egyeztetni 
kell az egy-egy terület tulajdonosával is, 
aki engedélyezi a fotózást. Tehát bonyo-
lult dolgokról van szó.”

A meglepően szép számban megjelent 
fiatal látogatónak elmondta, hogy a kiál-
lított képek nagy része innen, közvetlen 
környezetünkből származik. Elmondta, 
hogy a környezet védelme nagyban hoz-
zájárul élő környezetünk megóvásához. 
Mindannyiunk feladata, hogy óvjuk a 
természetet, annak kincseit, köztük a ma-
darakat is.

Szólt arról is, hogy a természetfotózás 
nem olcsó mulatság. Sok időt igényel az, 
hogy végig tudjuk kísérni a természet gyö-
nyörű madarait mindennapi életükben. 
Közre játszik a bemutatásban természete-
sen a folyamatosan fejlődő technika is. Ma 
már a digitális technika vívmányai segítik a 
természeti jelenségek hűséges bemutatását.

A kiállítás február 29-ig látogatható 10–
18 óra között a Művelődési Központban.

Mindenkinek ajánljuk megtekintését, 
akik szeretik a madarakat.

Gut István

Az alkotó és művei. Fotó: Elek Tamás honlapja

Nézőtér: Csiszár Heni
Sőt! Edzői, taní-
tói dicsérték és 
szerették a be-
csületes, tiszte-
lettudó Csiszár 
lányt. Heni ma 
is szüleit tekinti 
pé ldaképnek. 
Eligazodásához, 
boldogulásához édesapja intelmei, jó taná-
csai biztos támpontok.

Csiszár Imre a legsikeresebb hajdúná-
nási labdarúgók közé tartozik. A megyei 
I. osztálytól az NB II-ig játszott hajdúná-
nási színekben. Az NBI-es Debrecenben is 
megállta a helyét. Súlyos sérülés sem törte 
meg akaratát, továbbra is megbízható játé-
kot nyújtott középpályán, vagy a hátvéd-
sorban.

Mindkét lábával jól lőtt, pontosan pasz-
szolt, nagy küzdő volt. Heniék elveszítet-
ték ezt a selejtezőt, de még kijuthatnak az 
európai küzdőtérre. Ha sérülés nem gátol-
ja, még nagyon sokáig válogatott szinten 
futballozhat. Szorgalma. gondolkodás-
módja záloga a „nagybetűs” életben való 
helytállásnak. A Csiszár családban marad 
még „aranytartalék”. Hajrá fiúk! Jövő ta-
vasszal lehet bizonyítani, az apa és lánytest-
vér nyomdokaiba lépni.

Varsányi Tibi (olimpiai válogatott), 
Nagy Norbi (16-szoros magyar válogatott) 
után jegyezzük fel a nánási labdarúgás si-
kertörténetének lapjára Csiszár Heni ne-
vét. Mesébe illő, gyönyörű valóság. Szur-
koljunk neki!

Sebestyén Miklós

Farsangi időszak

Nyugdíjas farsang

melyeket szívesen és nagy örömmel emle-
gettek fel a múzeum dolgozói a résztvevő 
gyerekek tudásának gyarapítására.

Hagyományainkat megismerni, az ün-
nepkörök és a jeles napok szokásait elsa-
játítani kicsiknek és nagyoknak is fontos 
feladat. Hasznos és egyben remek han-
gulatú délutánokat tölthettek együtt a 
programban résztvevők bízva abban, hogy 
máskor is lesz alkalmuk ilyen hasznos idő-
töltésre. Fekete Andrea

Már hagyománnyá vált a korábbi évekhez hasonlóan, hogy városunk nyugdíjasai 
idén is megrendezték a farsangi ünnepséget. Társaikkal nagy igyekezettel, szor-
galommal készültek és várták a 2016. február 9-én – Húshagyó kedden – meg-
rendezésre kerülő farsangi bált. Papp Mátyásné Margitkát kérdeztem meg, hogy 
meséljen a bálról, az előkészületekről a hangulatról.

Balaton szelet, Túró Rudi, cigánytáncos 
párosokat egyéni jelmezesekként. Végül 
egy vidám, szórakoztató kabaréjelenet: 
FOGDOKTOR zárta a műsort.

Kacagás, vastaps volt a fellépők jutal-
ma. Jól esett, hiszen ezért csináljuk min-
den évben, s az együttlét öröméért.

Már vacsora előtt fergeteges, jó han-
gulat kerekedett. Éneklés, körtánc, s az 
asztaloknál folyó ismerkedés, beszélgetés 
folyt. A bőséges és finom estebéd után 
sütemények és ital sokasága telítette az 
asztalokat.

Utána folytatódott a tánc s a fáradt-
ság jelét senkin sem lehetett tapasztalni. 
A tombolasorsolás újfent sok izgalomra 
és nevetésre adott okot ahol sok, értékes, 
szép ajándék, s a támogatóink által fel-
ajánlott ajándékkosarak leltek gazdára.

Nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy 
ilyen „szép korúan” is jól éreztük magun-
kat s állíthatjuk, hogy jövőre sem fog a 
szokásos remek hangulat, jókedv és ne-
vetés elmaradni. Ahogy a sláger mondja: 
„nem az a fontos az ember hány éves, csak 
a szíve legyen fiatal”.

Kócsi Imre
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A 2011 óta működő program az Érmellék 
5 településén élő több száz gyermekhez 
és szüleihez juttatja el hónapról hónapra 
a magyar szót, az anyanyelv szeretetét, a 
történelem és a kultúra összetartó erejét. 
Köszönhető ez azoknak a pedagógusok-
nak és segítőknek, akik rendszeresen el-
látogatnak Jankafalvára, Poklostelekre, 
Várad-Lesre, Bihardiószegre, és Szent-

jobbra azért, hogy határokat nem ismer-
ve erősítsék közösségünket és az ott élők 
magyarságtudatát. Ez a munka, melyet a 
Szórványprogram megálmodói és megva-
lósítói felvállaltak, a hitből és a szeretetből 
táplálkozik és nem pénzben mérhető. 

A távolságból adódó utazási költségek 
és a foglalkozások alkalmával felhasznált 
eszközök azonban rendszeres kiadásként 

Február 6-án délután a herceghalmi Aba-
cus Hotelben zajlott az agrotrend.hu in-
ternetes portál által második alkalommal 
meghirdetett Az Év Agrárembere kitünte-
tő díjak átadási ünnepsége. A tíz területre 
meghirdetett versenyben Hajdúnánás is 
érdekelt volt; fenntartható gazdálkodás 
kategóriában indult ugyanis Szólláth Ti-
bor, városunk polgármestere. Polgármes-
ter úrról közismert, hogy már közel húsz 
éve biogazdálkodást folytat családjával 
együtt. Biogabonaféléket és biozöldség-
növényeket termesztenek, termékeik el-
jutnak Európa legigényesebb biopiacaira, 
főként svájci piacokra. A családi gazdaság 
a térség zöldséges vetésforgóinak hagyo-

Sport kategória – Hódos Imre sportolói 
életműve, birkózásban elért kimagasló 
teljesítménye. 

Sportpályafutása 17 évesen, a Debre-
ceni Tornaegyletben kezdődött, majd a 
DVSC-ben focizott. Légsúlyban (57 kg) 
kezdte birkózói pályafutását, ahol sajátos 
stílusával hamar kiérdemelte a „Csita” be-
cenevet. Három olimpián is versenyzett, 
először 1952-ben, Helsinkiben vett részt, 
ahová tapasztalatszerzés végett került ki, 
azonban megszerezte Magyarország 50. 
olimpiai aranyérmét. További két olimpi-
án vett részt, ezalatt hatszor nyerte meg a 
magyar bajnokságot is.

1967-től haláláig szakedzőként, majd 
versenybíróként kapott számos hazai és 
nemzetközi elismerést. Sokirányú és ki-
váló sportmunkájáért megkapta a Magyar 
Népköztársaság Sportérdemérem arany 
fokozatát is, többször volt a MÁV kiváló 
dolgozója.

Halála után egy évvel Debrecen Sport-
csarnokát, később utcát neveztek el róla. 
Hajdúnánáson a Református Általános Is-
kola Sportcsarnokának falán emléktáblát 
állíttatott szülővárosa, illetve 2015-ben 
posztumusz Hajdúnánás Város Díszpol-
gára címet adományozta számára Hajdú-
nánás Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete. 

Megyei értékek 
kategória – Hajdúnánás 

településszerkezete

Bár a klasszikus kétbeltelkes, sugaras tele-
pülésszerkezet példájaként elsőként min-
dig Hajdúböszörményt említik, városunk 
településszerkezete ugyanolyan képet mu-
tat, mint Böszörmény, de nem véletlen ez 
a hasonlóság.

A hajdúvárosokra jellemző kétbeltel-
kes vagy ólaskertes településszerkezet a 
történelmi katonai védelmi rendszernek 
köszönhető. A letelepedett népesség szá-
mára a korábbi téglaerődítés sem elegen-
dő helyet, sem elegendő védelmet nem 

2015. december 5-én IV. alkalommal került megszervezésre a Hajdúnánási Jóté-
konysági Városbál, melynek bevétele ez alkalommal a Szórvány-program finanszí-
rozására került felajánlásra.

Az összefogás ereje

jelentkeznek. A programot a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 2015-ben is tá-
mogatta, a 2016-ban tervezett támogatás 
mellett pedig ennek további fedezetére 
ajánlotta fel a 2015-ös bál költségekkel 
csökkentett bevételét, 1 500 000 forintot.

A Szórványprogram szervezői, részt-
vevői nevében köszönjük mindenkinek, 
aki magánszemélyként, vállalkozóként 

valamilyen formá-
ban hozzájárult a bál 
megvalósulásához és a 
rendezvény sikeréhez!

A város polgármes-
tereként büszke va-
gyok Hajdúnánásra, a 

bál támogatóira és vendégeire, hogy egy 
közös cél érdekében összefogtak, valamint 
az érintett pedagógusokra, akiknek kitelik 
a szeretetéből és az erejéből, hogy hónap-
ról hónapra ott legyenek, és támogassák a 
szórvány magyarságot! 

Köszönettel: Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város polgármestere

Hajdúnánási „Az Év Agrárembere” a 
Fenntartható gazdálkodás kategóriában 
Az agrotrend.hu internetes portál 2014-ben alapította „Az Év Agrárembere” ki-
tüntető díjat, amellyel azokat a gazdálkodókat tünteti ki, akik teljesítményükkel, 
ötletgazdagságukkal, céltudatosságukkal, elköteleződésükkel és kitartásukkal 
sokat tesznek a mezőgazdaságért. A díj célja a mezőgazdaságban tevékenykedők 
szakmai elkötelezettségén túl közéleti munkájuknak, társadalmi felelősségvállalá-
suknak, az itt elért eredményeiknek, teljesítményüknek széleskörű megismertetése 
és elismerése. Az idei versenyen a Fenntartható gazdálkodás kategóriában első he-
lyezett lett Szólláth Tibor. 

mányait megőrizve tervezi és végzi bio-
gazdálkodását. Ősi genetikai alapokon 
nyugvó, de modern fajtáknak számító 
fajtahasználat jellemzi a gazdálkodást.  
A tanya környéki, saját ellátási célú zöld-
ségtermelés és állati termék előállítás ha-
gyományos fajtákra épül.

A jeles szakemberekből álló bíráló 
bizottság nemcsak az egyéni, szakmai 
teljesítményt értékelte, hanem a jelölt 
társadalmi, közéleti felelősségvállalását, a 
közösség érdekében végzett tevékenysé-
get is. És e tekintetben Hajdúnánás igen 
jó példa, hiszen a polgármester a családi 
gazdálkodás tapasztalatait igyekezett, és 
igyekszik a város közösségének szintjén is 
megvalósítani.

A gondos, környezettudatos, előrelátó 
gazda szemlélete – gondolta néhány évvel 
ezelőtt Szólláth Tibor – miért ne lenne 
megvalósítható egy kisebb közösség éle-
tében is. Így született meg a közmunka-
program ma már elismert teljesítménye, 
a Kendereskert példaértékű komplexuma, 
ahol mint tudjuk, őshonos magyar állat-
fajtákat tartanak, hagyományos módon, 
de szintén ebbe a sorba illeszkedik a Ná-
nási Portéka, és a helyi pénz, a Bocskai 
Korona is. HNU

Újabb hajdúnánási kincseket vettek 
fel a Megyei Értéktárba
Mostantól a Bocskai-korona hasonmás, a Bocskai korona, mint helyi fizetőesz-
köz, a hajdúnánási gyógyvíz, a hajdúnánási szalmafeldolgozás, mint tradicionális 
háziipari tevékenység, és a Hajdúnánási Városháza mellett Hódos Imre életműve, 
birkózásban elért csúcsteljesítménye és Hajdúnánás településszerkezete is ott van 
a megye különleges megbecsülést élvező értékeinek tárházában – erről döntött leg-
utóbbi ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár.

nyújtott, így újabb védmű-
vek építéséhez fogtak.

A város belső magjában 
álltak a lakóházak és az erő-
dített templom, amelyeket 
árokrendszer és hajdúpalánk 
övezett. Utóbbi az árok mel-
lé emelt földtöltés gerincén 
elhelyezett kihegyezett ka-
rókat és gerendákból álló 
palánkot jelentette. Ez volt 
a híres hajdúpalánk. Ezt a 
belső városmagot övezték az 

ólaskertek, amely némi védelmi funkci-
ón túl elsősorban a mezőgazdasági tevé-
kenység színtere volt. Később, a lakosság 
gyarapodásával az ólaskertek övezetei be-
népesültek, ezért újabb földsáncot emel-
tek, amelyet tövises bozóttal telepítettek 
be, ezt nevezték népies nevén gerádnak, 
„gerággyának” Négy kapun át lehetett 
közlekedni (Szentmihály, Polgár, Dorog és 
Debrecen felé), amelyekre őrtornyokban 
strázsák vigyáztak.

Ez a négyes erődrendszer (templom, 
téglafal bástyákkal, hajdúpalánk, kül-
ső árok) kellő védelmet nyújtott kisebb 
portyázó, fosztogató csapatok ellen. Leg-
tovább fennmaradt része a tégla erődfal 
volt, amelyet 1867-ben bontottak el. Az 
egykori védelmi rendszer emlékét a város 
körgyűrűs utcaszerkezete máig megőrizte.

A magyar értékek eddig besorolt és 
még ezután feltérképezendő gazdag sora 
egy „dinamikus, változó, fejlődő, organi-
kus képződmény”, s Hajdúnánás Városa 
aktivitásra szeretné bíztatni a lakosságot 
e téren: kérjük, hogy ha méltónak talál-
nak bármilyen helyi értéket, pl. tipikus 
magyar étel, népszokás, természeti kincs, 
kulturális örökség, egészséggel kapcsola-
tos megoldás, ipari vagy műszaki talál-
mány, építészeti alkotás, turisztikai vagy 
sporttal kapcsolatos érték, mely értéktári 
figyelemre méltó lehet, kérjük jelezzék, a 
polghiv@hajdunanas.hu e-mail címre.
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Az állatok ösztönlények, nem gondol-
kodnak, hanem cselekszenek az ivarzás 
idején. Nem jut eszükbe, hogy már több-
ször szültek vagy párosodtak, csak teszik 
azt, amit nem kellene sokszor tenniük. Ez 
az ösztön. Hazánkban is óriási probléma 
a kóbor- és kitett állatok létezése. Sajnos 
azt tapasztaljuk, hogy egyre több a fele-
lőtlen gazdi, aki szívtelenül sorsára hagyja 
a nem kívánt kölyköket vagy felnőtt álla-
tokat. Akik szerencsések, nehezen túlélik, 
de nem találnak gazdira, napról-napra 
tengődnek, de ők is ivarzanak és újabb 
ártatlan lények jönnek a világra, akikre 
nehéz feladatok várnak az életben. Ez a 
körforgás sosem szűnik meg, ha mi, em-
berek nem gondolkodunk felelősségtelje-
sen és nem cselekszünk. Tenni kell érte, 
hogy csökkentsük és megszüntessük ezt a 
problémát.

Azokat a kutyákat és macskákat, akiket 
nem szeretnének tenyészteni (hangsúlyoz-
nánk a tenyésztés szót, ami nem egyenlő a 
szaporítással), kérjük, ivartalanítsák! Csak 
egy műtétre van szükség. Ezzel állatainkat 
is megkíméljük a szülés terheitől, mert 
nyilván nem tesz jót a szervezetüknek a 
szinte folyamatos vemhesség, majd szop-
tatás. Még nem is regenerálódik a testük, 
amikor már megint vemhesek lesznek. 
Amennyiben kan kutyusa van, őket is 
érdemes ivartalanítani, hacsak nem zárt 
környezetben élnek és nem tudnak kóbo-
rolni vagy elszökni tüzelési időszak alatt. 
A felesleges, nem kívánt szaporulat meg-
előzése mellett számos egészségre pozitív 

Tisztelt Lakosság!
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
tájékoztatót adott közre az ingatlanhasz-
nálók részére a 60 l-es és a 80 l-es hul-
ladékgyűjtő edényzetek igénybevételé-
vel kapcsolatban. A 60 literes edényzet 
választásához rendszeresített Kérelem 
nyomtatvány letölthető a hajdunanas.
hu honlapról vagy személyesen átvehe-
tő a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal Közgazdasági Iroda Adó-
csoportjánál. 

A lakóingatlan egyedül és életvitelsze-
rűen megvalósuló használatát tanúsító iga-
zolás kiadása illetékköteles, melyet 3000 
Ft illetékbélyeg formájában kell leróni a 
Kérelem nyomtatványon. A kérelem elő-
terjesztésétől számított tíz napon belül a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 83.§ (3) bekezdése alapján 

hatása is van az ivar-
talanításnak.

Milyen előnyök-
kel járhat a szuka 
kutya ivartalanítása?

A tüzelés és a vele járó kellemetlenségek 
megszűnnek. Megelőzhető a nem kívánt 
vemhesség, ugyanis ez még a legnagyobb 
odafigyelés mellett is bekövetkezhet, és 
a születendő kiskutyák elhelyezése rend-
szerint komoly problémát jelent. A méh 
gyulladásos és daganatos betegségei meg-
előzhetőek. Az emlődaganat kialakulá-
sának kockázata nagymértékben csök-
kenthető a kutya fiatal korban történő 
ivartalanításával.

Milyen előnyökkel járhat a kan ku-
tya ivartalanítása? 

Az ivartalanítással nagyban csökkent-
hető az idős kan kutyákban viszonylag 
gyakran kialakuló prosztata daganatok 
és prosztata megnagyobbodás kialaku-
lásának esélye. Csökken a nemi hormon 
termeléssel összefüggő kórképek, például 
a végbéldaganatok kialakulásának valószí-
nűsége. A heredaganat kialakulása meg-
előzhető. Megszűnik a szukák tüzelésével 
összefüggő kóborlás és az ebből adódó 
veszélyhelyzetek, kellemetlenségek. Csök-
ken a kanokkal szembeni agresszió, illetve 
az ivartalanított kan kutyát rendszerint 
más kanok sem támadják meg, mivel nem 
érzik az ivari szagot, így nem tekintik ri-
válisnak.

Szojka Beáta – Hajdúnánási 
Állatvédő Alapítvány elnöke

Az ivartalanítás fontossága

Tisztelt Lakosság!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 
alapján a talajterhelési díj egységdíjának 
mértéke 2012. február 1. napjától 1200 
Ft/m3.

A településünkön fizetendő talajter-
helési díj ennek 1,5-szerese, mivel 1,5 a 
területérzékenységi szorzó, tehát 1800 
Ft/m3. Ezt a mértéket a 2012. február 
1-jét követően elfogyasztott ivóvíz után 
kell fizetniük azoknak, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem kö-
töttek rá.

A talajterhelési díj megfizetése alól 
mentességet kap, aki:
 az egészségkárosodási és gyermekfel-

ügyeleti támogatásban, vagy időskorúak 
járadékában tárgyév január 1-jén részesül, 
s a díjfizetési időszak (naptári év) teljes 
egészében fennáll ezen támogatási forma,
 a 70. életévet tárgyév január 1-jéig 

betöltött egyedül élő személy. 
Lakhatási támogatásban, vagy rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményben 
tárgyév folyamán részesülők kérelemre az 
alábbi mértékeket figyelembe véve mente-
sülnek a talajterhelési díj megfizetése alól.

A díjkedvezmény mértéke
 2017. évben (2016. évi talajterhelési 

díj megfizetése kapcsán) 80%
 2018. évben (2017. évi talajterhelési 

díj megfizetése kapcsán) 60%

 2019. évben (2018. évi talajterhelési 
díj megfizetése kapcsán) 40%
	2020. évben (2019. évi talajterhelési 

díj megfizetése kapcsán) 20%
Ezen mentességekre vonatkozó díj-

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

ának megfizetése alól mentesül az a lakos-
sági kibocsátó, aki számára ingatlanának a 
rendelkezésre álló csatornába való bekötése 
aránytalanul nagy költséggel járna. Arány-
talanul nagy költségnek a 200 000 Ft felet-
ti költség minősül.

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

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésé-
re, kérjük keresse a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodája Adóügyi Csoportjának munka-
társait.

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

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

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Kuka igénylés – 60, 80 literes
hatósági bizonyítvány kiállítására kerül 
sor. A jogosultság megállapítását követő 
hónaptól a szolgáltató a kedvezményes 
díjtétel alapján fogja a számlát kibocsáj-
tani:

60 literes edényzet esetén (bruttó) 
662 Ft / hónap.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésé-
re, kérjük keresse a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodája Adóügyi Csoportjának munka-
társait.

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

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

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

MEGHÍVÓ
2016. március 9-én 16–18 óráig
a HAJDÚNÁNÁSI ÁLLATVÉDŐ ALAPÍTVÁNY 
vásárt tart a Művelődési központ nagy előcsarnokában. 
Vásárlásoddal az alapítvány munkáját segíted. kedvező áron 

vásárolhatsz új és használt lakástextilt, törölközőt, ágyneműt, ágyneműhuzatot, 
bébi, gyerek, női és férfi ruhákat, pórázt, nyakörvet, kutyaruhát, és még sok mást.

TÉGED IS SZERETETTEL VÁRUNk!

Talajterhelési díjról

Tájékoztatás fizetési felhívásról
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal Adóhatósága felhívja szíves figyel-
müket arra, hogy 2016. március 16-ig 
lehet pótlékmentesen befizetni a 2016. 
évi helyi adók (építményadó, helyi 
iparűzési adóelőleg stb.) és a gépjármű-
adó első félévi részletét.

A fizetési felhívás kibocsátásával elsőd-
leges célunk az önkéntes adófizetés előse-
gítése, illetve a végrehajtással járó egyéb 
költségek elkerülése.

 Önkormányzati adóhatóságunk ügy-
félszolgálatán bankkártyával is kiegyen-
líthetik adófizetéseiket.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésé-
re, kérjük keresse a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodája Adóügyi Csoportjának munka-
társait.

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

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

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Emlékszünk még?
Egy több mint 30 éves téli fotó. 

A piac az 1980-as években, amikor még így árultak a tojást, 
kézből, vagy a földre lerakott kosárból. 
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„Emlékezzünk azokra a mártírjainkra, aki-
ket elhurcoltak Hajdúnánásról 1944 júni-
usában. Túlnyomó többségüket a haláltá-
borokban elpusztították, elégették és csak 
néhányan élték túl a megpróbáltatásokat. 
A német és magyar fasizmus áldozatai ők.” 
– olvasható azon az emléktáblán, mely a 
hajdúnánási holokauszt áldozatainak em-
lékét őrzi. A 71 évvel ezelőtti szörnyűségre 
városunkban is virágokkal, mécsesekkel 
emlékeztek meg január 27-én, az alkonyi 
órákban az egykori hajdúnánási zsinagóga, 
később a környékén kialakított gettó helyén. 
Ott, ahol egykoron nagyobb tömegben éltek 
zsidó családok, akik megbecsült tagjai vol-
tak a hajdúnánási közösségnek. Ott, ahol a 
templomuk, a fürdőjük, az iskolájuk és az 
életük volt. Az évforduló alkalmából a Már-
tírok útján lévő emléktáblánál hajtottak fejet 
az egybegyűltek, hogy emlékezzenek azokra 
a hajdúnánási zsidó családokra és több mil-
lió áldozatra, akik egy értelmetlen rendszer 
áldozataivá váltak.

Az emlékezés egy 1944. május 26-i Haj-
dúnánási Újság „Készül a gettó” című cik-
kének részletével vette kezdetét, Szólláth 

 Február 22–28.: Hulladék Akadémia 
– interaktív feladatokkal és szakmai 
tárlatvezetéssel színesített kiállítás 
egy tisztább jövőért. Helyszíne: a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
nagy aulája.

 A kiállítás díjmentesen látogatható 
napközben, csoportok részére előzetes 
regisztráció esetén tárlatvezetést bizto-
sítunk! Regisztráció: www.hulladek.eu/
kiallitas/hajdunanas

 Február 29-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ kis aulájában Mol-
nár Antal: A Hajdúság madarai című 
kiállítása.

 Március 8. (kedd) Városi Nőnap 
 17.30: Meglepetés nőnapi koncert
 18.00: Vonzón a te stílusodban! La-

katos Márk Art Stylist stílusterápiai 
előadása hölgyek számára. 

 Lakatos Márk: Makeover artist, műsor-
vezető, színházi és filmes jelmezterve-
ző, lifestylist. Élete a divat és a styling 
világa körül forog. Több éve dolgozik 
az Operaházzal, tervezett jelmezeket 
budapesti és vidéki színházak darabjai-
hoz, valamint magyar és nemzetközi 
filmes produkciókhoz. Számos TV-mű-
sor szereplőjeként, műsorvezetőjeként 
láthattuk, és nemrég elindította saját, 
lifestyle témájú StyleTube csatornáját 
a YouTube-on. Mindennapi munká-
jával főként a nőknek segít eligazodni 
a stílus világában, ezért hozta létre át-
alakító szépségszalonját, és ezzel a cél-
lal születtek hasznos tanácsokat nyújtó 
könyvei is, mint a Stílusterápia vagy a 
Te&Én. Háromszor nyerte el a Hunga-
rian Fashion Awards Év Stylistja díját, 
ezen kívül több díjban részesült a Nők 
helyzetének javításáért.

 Nagyon szereti a gasztronómiát, a ze-
nét, az utazást; a külföldi és hazai diva-
tesemények lelkes látogatója.

 Belépődíj: hölgyeknek ingyenes regiszt-
rációs jeggyel, amely a művelődési köz-
pont információs irodájában kérhető. 
Férfiaknak: 500 Ft.

 Március 19. (szombat) 18.00: Szü-
letésed ünnepnapján – Nótaest a 80 
éves Lente Lajos tiszteletére

 Fellépnek: Lente Lajos, Vállay Éva, 
Matkó Mária, Márkus Ilona, Tarnai 
Kiss László, valamint Bózsár Katalin, a 
Lente Lajos Magyarnóta Egyesület és a 
Nánási Népdal, Nóta és Tánckedvelők 
Egyesület énekesei.

 Belépőjegy: 1800 Ft.
 Jegyek kaphatók március 1-től a Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központ in-
formációjában.

 A Miskolci Fotóklub kiállítása már-
cius 17-ig tekinthető meg a művelő-
dési központ galériájában.

 Április 8. (péntek) 19.00: a Gergely 
Theáter bemutatja: Szántó Armand 
– Szécsén Mihály – Fényes Szabolcs: 
Paprikáscsirke, avagy Stex és New York 
– zenés vígjáték 2 részben.

 Szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti 
Péter, Csonka Zsuzsanna, Laurinyecz 
Réka, Heller Tamás, Némedi-Varga Tí-
mea, Szabó Máté, Pelsőczy László.

 Rendezte: Gergely Róbert
 Ahol az amerikai álom és a magyar va-

lóság konzerválódik. A Gergely Theáter 
hamisítatlan titkos receptje: Végy egy 
jobb sorsra érdemes magyar családot, 
akik új vállalkozásba kezdenek. Fűsze-
rezd meg egy anyóssal akit még az el-
lenségünknek sem kívánnál. Ízlés szerint 
paprikázd fel a hangulatot egy inassal és 
egy szobalánnyal. Főzd meg jól poénok-
kal, ízesítsd dallal, tánccal és egy profesz-
szorral. És ha Mr. Kenedy és lánya Lilian 
megérkezik, ne felejts el teríteni. De ne 
13 személyre! Belépődíj: 2800 Ft, vagy 
2500 Bocskai Korona. Jegyek január 
14-től kaphatók a művelődési központ 
információjában (52/382-400).

PinceKlub
 Február 26. (péntek) 19.00: Szatmári 

Tony dalversek. A belépés díjtalan!
 Március 3. (csütörtök) 19.00: Bor-

klub a Nyíregyházi Borozó csapata 
szervezésében. Bemutatkozik a Basilicus 
Pincészet (Tarcal). Részvételi díj: 6000 Ft/
fő. Bővebb információ: Máthé Csaba, 06-
20/965-6444, mathe.csaba001@gmail.com

 Március 5. (szombat) 19.00: Cseh 
Tamás emlékest Kónya Levente Jó-
zsef előadásában. Belépődíj: 500 Ft

 Március 11. (péntek) 19.00: Kareoke 
est – mutasd meg te is tehetséged és 
énekeld kedvenc dalaidat! 

 Belépődíj: 500 Ft.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívásai

 Nánás Hangja tehetségkutató ének-
verseny – nem csak nánásiaknak

 Jelentkezni lehet bármilyen könnyűze-
nei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) dal zenei alapra 
történő énekes előadásával. Minden elő-
adó a fenti kategóriába tartozó két dal 
eléneklésével vehet részt a versenyen. 
Zenei alapot (CD vagy hangszer) min-
denkinek magának kell biztosítania!

 A verseny időpontja: 2016. május 1. 
 A versenyt megelőzően előzsűrizés-

re kerül sor, melynek időpontjáról a 
jelentkezőket értesítjük! Helyszíne: 
Hajdúnánás, Köztársaság tér, szabad-
téri színpad. Jelentkezni csak 14 éves 
kort betöltött személyeknek lehet! A 
kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. címére 
kell eljuttatni papíralapon vagy elekt-
ronikus formában. (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6., info@nanasvmk.
hu) A jelentkezési lap kérhető a mű-
velődési központban, vagy letölthető a  
www.nanasvmk.hu honlapról.

 Jelentkezési határidő: 2016. április 17.
 A verseny győztese 40 000 Ft díjazás-

ban részesül.

 Hajdúknak Szépsége, Hajdúk leg-
szebb asszonya

 A VI. Hajdúknak Szépsége Szépségver-
senyre várjuk mindazon lányok jelentke-
zését (16 és 25 év között), akik szeretnék 
megméretni magukat ezen a rendezvé-
nyen! Az I. Hajdúk legszebb asszonya 
cím elnyerésére várjuk azoknak a nőknek 
a jelentkezését, akik betöltötték a 25 évü-
ket és szeretnék megméretni magukat a 
fenti cím elnyeréséért. A helyezettek ér-
tékes jutalomban részesülnek.

 A verseny ideje: 2016. július 16.
 Jelentkezési határidő: 2016. július 6.
 Jelentkezni lehet a hajdúnánási Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központban 
személyesen vagy telefonon: 382-400, 
70/372-1494 számokon, illetve az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen. Je-
lentkezési lap és bővebb információ a 
művelődési központban kérhető.

 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak a 
gyerekeknek jelentkezését, akik szívesen 
megismerkednének a szövés fortélyaival, 
elkészítenék saját szőttesüket, kispárná-
jukat, tarisznyájukat. Foglalkozásvezető: 
Szabó Lajosné. Jelentkezni a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban lehet 
az alábbi elérhetőségeken: 52/382-400, 
70/372-1494, info@nanasvmk.hu

 Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója

 NOSZTALGIA FILMKLUB:
2016. február 29.  (hétfő) 14:00 
NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
2016. március 7. (hétfő) 14:00
FILMKLUB: 2016. március 7. (hétfő) 
17:00 Liza, a rókatündér

Újra Filmklub az Ifiházban! Várunk szeretet-
tel minden érdeklődőt, a program ingyenes.
CSERE-BERE BÖRZE: Újrahasznosítá-
si délután kicsiknek és nagyoknak a „nulla 
hulladék” jegyében.
2016. március 04-én és 2016. március 25-
én 14.00-19.00-ig várjuk az érdeklődőket. 
Ezen délutánok kreatív ötleteket nyújta-
nak az otthoni szemeteink újrahasznosí-
tására, gyermekeink kézügyességének és 
gondolkodásának fejlesztésére, valamint 
megunt vagy kihasználatlan tárgyaink el-
cserélésére, hiszen, ami nekünk kacat, az 
másnak érték lehet. Részletes információ 
hétköznapokon 9-20 óra között szemé-
lyesen a Teleházban, a 06-52-381-620-as 
valamint a 06-20-919-0838-as telefonszá-
mon, illetve az info@okmasok.hu e-mail 
címen kérhető.
BABABÖRZE - HASZNÁLT BABA- ÉS 
GYEREKHOLMIK VÁSÁRA:
2016. március 12-én (szombaton) 8-12 
óráig az Ifiházban.
Várunk mindenkit szeretettel, aki olcsó, 
de jó állapotban lévő kismama-, baba- és 
gyerekruhákat, babakocsit, babakelen-
gyét, játékokat, könyveket, kiegészítőket, 
és sok más kinőtt, vagy megunt „kincset” 
keres és/vagy kínál. A belépés és az árusítás 
ingyenes, de a korlátozott férőhely miatt 
az árusításhoz asztalt kell foglalni. 
Asztalfoglalás március 7-től hétköznapo-
kon 09-17 óráig személyesen, vagy a 06-
52-381-620-as és a 06-20-919-0838-as 
telefonszámon lehetséges. 
A börzét kizárólag magánszemélyek szá-
mára rendezzük, ezért kereskedők jelent-
kezését nem fogadjuk!

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Mint minden évben idén is virágok és mécsesek elhelyezésével tisztelgett váro-
sunk január 27-én az auschwitz-birkenaui haláltábor 1945-ös felszabadításának 
71. évfordulóján azokra a Hajdúnánásról elhurcolt zsidó családokra, akik a II. vi-
lágháború idején a holokauszt áldozataivá váltak. A megemlékezésre az egykori 
hajdúnánási zsinagóga, később a környékén kialakított gettó helyén került sor, az 
áldozatok emléktáblájánál a Mártírok útján.

Holocaust Áldozatainak Emléknapja

Zoltán tolmácsolásában, amely bemutatta 
a zsidóság gettókba való költöztetésének fo-
lyamatát, s annak szörnyű körülményeit. Dr. 
Juhász Endre alpolgár mester emlékező be-
szédében a zsidó közösség életét, s annak el-
vesztésének drámai körülményeit emelte ki.  
A jelenlévők a múlt felidézése mellett mé-
cseseket gyújtottak azoknak, akik áldozatul 
estek a nácizmus szörnyű, egyben kímélet-
len rendszerének, s akik ártatlanul szenved-
ték el az elnyomást, a terrort és haltak meg 
értelmetlenül. A mécsesek fényénél Radnóti 
Miklós verse szólalt meg az elhurcolásról, 
a fájdalomról Szólláth Zoltán előadásában.                      
H. Zs.
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A 60-as években már nagyon érződött a 
munkahelyhiány vidéken, sok ember járt 
a fővárosba dolgozni. Ekkor született egy 
határozat: vidékre kell telepíteni a gyá-
rakat. A világhírű Tungsram is ekkor, a 
60-as 70-es években nyitotta meg gyárait 
Nagykanizsán, Kaposvárott, Hajdúbö-
szörménybe, Kisvárdán és 1974. október 
31-én Hajdúnánáson, a Mezőgazdasági 
Gépgyártó Vállalat egykori telephelyén. 
Ezzel az Egyesült Izzó és gyáregységei 
a fővároson kívül már nyolc megyében 
működtek – Zalától egészen Hajdú-Bihar 
megyéig.

Bár sokan azt hiszik, hogy Nánáson 
kész lámpaizzókat gyártottak, valójában 
csak bizonyos alkatrészek készültek itt.

„Egészen pontosan wolfram- és molib-
dénhuzal, fénycsőspirál, valamint gyé mánt 
húzószerszám gyártással foglalkoztunk a 
80-as évek elején. A wolfram huzalt Bu-
dapesten gyártották 0,4 mm átmérőig, 
majd leszállították Nánásra, és a húzó-
üzemben vékonyítottuk tovább, egészen 
10 mikronig” – emlékezett vissza Molnár 
István, wolframhuzal-gyártó vonal egyko-
ri üzemvezetője, aki feleségével 1979-ben 
lépett be a gyárba. „Viszonyításképpen: az 
emberi hajszál 40–60 mikron vastagságú, 
Nánáson előfordult, hogy 7–8 mikronos 
huzalt is készítettünk. Amikor először 
mutatták hogy, hogy néz ki egy ilyen hu-
zal, először észre se vettem. Ugyanis ha 
nem jó szögből nézi az ember, akkor alig 
lehet látni.”

Évente több millió méter különbö-
ző méretű huzal készült a gyárban, ami 
nagyságrendileg nagyjából 1 milliárd da-
rab normál duplaspirál, fénycső spirál és 
egyéb speciális lámpa spirál alapanyagát 
jelentette. Később tovább bővült a gyár-
tás: bevezették az áramvezető elektródák 
gyártását, illetve a molibdén cső és fólia 
előállítását is. Az itt készített termékek 
legnagyobb részét a Hajdúböszörményi 
Alkatrészgyár spirálgyártása használta 
fel. Volt olyan időszak, amikor a dolgo-

Egyesek szerint Hajdúnánás gazdasági mélyrepülése a kilencvenes évek elején kezdődött, amikor megszűnt a város legnagyobb és egyben legtöbb embert foglalkoztató 
ipari létesítménye, a Tungsram alkatrészgyár. A gépeket áttelepítették Hajdúböszörménybe, azoknak a dolgozóknak a munkaviszonyát, akik nem vállalták az átjárás 
nehézségeit, közös megegyezéssel megszüntették. A malommal szemközti több mint tízhektáros gyártelep mára teljesen az enyészeté lett. Milyen volt a gyár aranykora 
és milyen okok vezettek a bezáráshoz? Molnár Istvánnal, egykori üzemvezetővel idéztük fel a hajdan virágzó hajdúnánási gyár történetét.

Aranykor és felszámolás: így szűnt meg 
Hajdúnánás egykor legnagyobb üzeme, a Tungsram alkatrészgyár

zók létszáma meghaladta az 1800 főt is. 
Hajdúnánás mellett főleg a környező 
településekről vették fel az embereket: 
Görbeházáról, Polgárról, Újtikosról, Ti-
szavasváriból, Tedejről és Hajdúdorogról. 
Döntően szakmunkások dolgoztak, gép-
szerelők, lakatosok, kőművesek, de volt 
olyan, aki gimnáziumi érettségivel, illet-
ve technikusi végzettséggel jelentkezett. 
Minden területen nagyon jó kollektívák 
dolgoztak együtt.

A hajdúnánási gyár volt a legjobban 
fizető a környéken 1974–1994 között, 
ezért nagyon szerettek itt dolgozni az em-
berek” – mesélte Molnár István. „A kö-
zösségi élet a gyár falain kívül is nagyszerű 
volt. Abban az időben gyakran szervez-
tünk sportnapokat is: volt kézilabda, foci, 
tenisz, asztalitenisz, természetjárás, sakk, 
sok minden. A gyárak között szintén jó 
kapcsolat alakult ki.” A nyugati piacokon 
is rendkívül sikeres vállalat a hatvanas 
évektől fokozatosan építette ki külföldi 
értékesítési hálózatát. A termelés jelentős 
részét exportra szállították: „Brazíliától 
Japánig. Sok országba szállítottunk alkat-
részeket, nem csak a KGST-n belül.” – 
emlékezett vissza az egykori üzemvezető. 
Ennek ellenére a létszámleépítések már 
ekkor elkezdődtek

„Az első elbocsájtások 1985-ben vol-
tak, utána ’88-tól kezdve folyamatosan 
csökkent a dolgozók száma. Ez elsősor-
ban a fejlesztéseknek volt köszönhető: 
minél fejlettebbek lettek a gépek, annál 
kevésbé volt már szükség emberi munkára 
egy adott feladathoz. Az ipar már csak így 
működik: az elsődleges cél a termelékeny-
ség. Ennek értelmében a vállalat vezetése 
támogatott minden olyan fejlesztést, ami-
ről látták, hogy 2-3 éven belül megtérül” 
– magyarázta Molnár István az elbocsájtá-
sok egyik okát.

Ekkor a cég már „kvázi rt” formában 
működött, majd 1988-ban Demján Sán-
dor, az akkori hitelbank első emberének 
vezényletével tényleges részvénytársasággá 

alakították, így a fő tulajdonos a Magyar 
Hitelbank (MHB) lett. Rá egy évre el is 
adták a céget: először az osztrák Giro-
zentrale vezette nyugati bankkonzorcium 
kezébe került, majd még abban az évben 
a General Electric (GE) 51%-os többségi 
tulajdonába került.

Új vezetés, új szemléletet.
„Nagy létszámváltozás ekkor nem tör-

tént, lényegében megmaradtak a korábbi 
felállások, néhány amerikai felső vezető 
jött, az alelnök, pénzügy vezető, termelés 
vezető, stb. A gépparkhoz sem kellett na-
gyon hozzányúlniuk. Az amerikaiak meg 
is lepődtek, amikor látták, hogy milyen 
korszerű technikával dolgozunk” – emlé-
kezett vissza Molnár István.

Mint elmondta, az új vezetés új szem-
léletet hozott a cég működésébe. A cél 
innentől kezdve a költséghatékonyság 

lett, vagyis arra törekedtek, hogy a ter-
méket minél gazdaságosabban állítsák 
elő. „Tulajdonképpen mi, tungsramosok 
sokkal hamarabb szembesültünk ezzel a 
logikával, mint az ország. A többi ember 
majd csak a 90-es évek után kezdte el ka-
pizsgálni, hogy hogyan működik a kapi-
talizmus. Az amerikai vezérkar számára a 
fő szempont az volt, hogy a GE részvé-
nyek értéke folyamatosan növekedjen és 
a termelés hatékonysági mutatói mindig 
magas szinten legyenek.” Később az ame-
rikai cég kizárólagos tulajdonosává vált a 
Tungsramnak.

1994-ben a vezetés drasztikus döntést 
hozott: költséghatékonysági okokból fel-
számolják a hajdúnánási telephelyet, és 
áttelepítik a tőle 24 km-re fekvő Hajdú-
böszörménybe.

„Derült égből villámcsapásként ért 
minket a hír. Nem volt semmi előjele, 
hiszen a gyár megfelelően termelt. ’94 ja-
nuárjában már lehetett hallani pletykákat, 
de akkor a gyárigazgató megnyugtatott 
mindenkit, hogy nem lesz semmiféle át-
telepítés. Végül februárban bejelentették, 
hogy mégis lesz. Tavasszal megszületett a 
hivatalos határozat, július első hetére elő-
készítették a terepet, hétvégén megállt a 

gyártás, hétfő reggel pedig már állnak sor-
ban a teherautók, hogy vigyék a gépeket, 
és telepítsék át őket Böszörménybe. Két 
hét múlva már minden ment a megszo-
kott kerékvágásban. Csak Böszörmény-
ben.”

Ez azonban további létszámcsökkenést 
is jelentett. 1994-ben a korábbi 1800 főt 
meghaladó létszámból már csak 800–900 
fő dolgozott a gyárban. Minden dolgo-
zót, aki vállalta az átjárás fáradtságait (kb. 
600–700 főt) megtartottak, és Böször-
ményben foglalkoztattak tovább, a többi-
ek munkaviszonya közös megegyezéssel, a 
törvényben meghatározottnál magasabb 
végkielégítés kifizetésével, de megszűnt. 
„A döntés nem Magyarországon született, 
hanem Amerikában. Ők nem csináltak 
belőle lelkiismereti kérdést, ha egy gyá-
rat be kellett zárni költséghatékonyság 

miatt. Bezárták 
nemcsak nálunk, 
de Amerikában is” 
– magyarázta Mol-
nár István. „Senki 
se tehetett ellene 
semmit. A gyár 
korábbi igazgatója, 
Nagy Gábor fel is 
mondott, nem tu-
dott azonosulni a 
döntéssel. A közhi-
edelemmel ellentét-
ben az akkori pol-
gármesternek, Éles 

Andrásnak sem volt beleszólása, pedig 
tudom, hogy ő is próbált tenni ellene.”

Azóta az egykor virágzó ipari létesít-
mény elhagyatottan és kihasználatlanul 
áll. A 2000-es évek környékén, az első 
Orbán-kormány idején a General Elec-
tric még egyszer megkísérelte újraindítani 
a telepet kapcsológyár létesítése céljából, 
de végül a tárgyalások oda vezettek, hogy 
inkább Ózdra vitték a gyártást.

Az elmúlt 21 év alatt a gyár területét 
teljesen benőtték a növények, az épületek 
pedig omladozni kezdtek. A telep bejára-
ta mellett elhaladva az egykori dolgozó-
kat mindig szomorú érzés fogja el. „Talán 
már be se lehet járni a területet, olyan, 
mint az őserdő. A természet egy az egy-
ben visszavette. Pedig nagyon sokat dol-
goztunk rajta, hogy a gyár jól működjön. 
A Tungsram és a város egykor legszebb 
üzeme mára teljesen az enyészeté lett” – 
mondta sóhajtozva az egykori dolgozó.

Csende Gergely

=4024.hu
Fotók: Nagy Gábor archívumából
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Mindig nagy öröm, ha városunkról, az itt 
született tehetségek sikereiről időről idő-
re hírt hallunk. ’Hál Istennek van kiket 
számon tartanunk, az élet szinte minden 
területén. Kiváló szakemberek, orvo-
sok, mérnökök, sportolók, művészek, 
akik egykoron itt, ebben a kisvárosban 
koptatták az iskolapadokat, innen kap-
tak egy életre szóló indíttatást választott 
hivatásuk gyakorlásához. Aki figyelem-
mel kiséri napjaink közösségi portáljait, 
elég sok ilyennel találkozhat. Megfakult, 
megkopott több évtizedes fotók emlé-
keztetnek; itt születtek, itt éltek, innen 
indultak. Ilyen kiváló művész városunk 
szülötte Csuja Imre is, aki az idei évben 
megkapta a Páger-díjat, azaz a legendás 
színész, – Téni bácsi – pecsétgyűrűjének 
hű másolatát. 

Az ünnepség a Páger Antal szülőházán 
elhelyezett emléktábla koszorúzásával 
kezdődött, majd a Hagymaházban foly-
tatódott, melyen Makó polgármestere 
ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta: ma-
kóiként tekint immár az idei Páger-díjas-
ra, aki így belekerült a „Hírös Makóiak 
Évében” a Páger-gyűrűvel díjazottak tár-
sulatába.

Az egyetlen civil ötletből alapított ki-
tüntetésre – melyet Varga Márta, Karsai 
Ildikó, Sipos Jenő, Franyó Róbert találtak 
ki – a Hegedűs D. Géza, Szalma Tamás, 
Réz András filmesztéta, Kútvölgyi Erzsé-
bet és Gyarmathy Antal, a színész unoká-
ja, azaz a Páger-díj kuratóriuma az idén 
Csuja Imrét javasolta, melyet a makói 
képviselő-testület egyhangúlag meg is 
szavazott.
 Makó hihetetlenül nagy és értékes 

kulturális örökséggel rendelkezik, me-
lyet nem kell bemutatni, hiszen a helyiek 
művészetkedvelő és pártoló emberek – 
mondta Farkas Éva Erzsébet. Kiemelte: 
József Attila nem véletlenül nevezte Ma-
rosmenti Konstantinápolynak a várost, 
melyről Juhász Gyula azt írta, kevés alföl-
di városban él együtt annyi fogékony és 
európai érdeklődésű kultúrember, mint 
Makón. Makó polgármestere hangsúlyoz-
ta: a Páger-díj átadásakor Makó a magyar 
színjátszás fővárosává válik.
 Ma a magyar színjátszás egyik legszí-

nesebb alakja Csuja Imre színészi teljesít-

Nem minden napi könyvbemutató-
ra érkeztek az érdeklődők február 4-én 
délután a hajdúböszörményi Hajdúsági 
Múzeumba. A Hajdúsági közlemények 
jubileumi, 20. kötete ugyanis nem szigo-
rúan vett, tudományos értekezés a késő 
bronzkorról. Egy irodalmi alkotáson, egy 
novellán, vagy ha úgy tetszik egy mesén 
át ismerhetjük meg Vaetas, egy bronzöntő 
mester történetein keresztül a bronzkori 
falu életét, és legfőképpen a bronz önté-
sének, megmunkálásának minden forté-
lyát, amely tudomány apáról fiúra szállt.  
A karcsú kis kötetet Király Ágnes a mis-
kolci Hermann Ottó Múzeum mun-
katársa mutatta be, aki a régészet tudo-
mányának folyamatairól szólva azt egy 
detektívregényhez hasonlította.

Számunkra 
ez a kötet azért 
is nagyon ér-
dekes, mert a 
gerincét a Va-
rázs c. novella 
adja, amelyet 
Bacskai István 
írt. Az egykori 
hajdúnánás i 
m ű s z e r é s z , 
mára már na-

gyon komoly tapasztalatokkal és szakmai 
múlttal bír a műszeres leletfelderítés te-
rületén, gyakorlatilag teljesen a régészeti 
feltárásnak él, hatalmába kerítette a „rég-
múlt varázsa”, különösképpen a bronzkor. 

A Páger-örökség ápolásáról a makói színészóriás születésének századik évfordu-
lóján, 1999-ben döntött a város képviselő-testülete, a díjat pedig 2001-ben alapí-
tották. Csuja Imre a 15. volt, aki Téni bácsi pecsétgyűrűjének hű mását megkapta.

Csuja Imre kapta az idei Páger-díjat

ményét, a legkülönfélébb 
műfajokban nyújtott alakí-
tását ismerjük el – mondta, 
majd a színpadra szólítva a 
kuratórium megjelent tag-
jait és Csuja Imrét, átadta a 
Páger-díjat.

Az est második részében 
Varga Márta, a díj egyik 
eredeti ötletgazdája vezette 
a kitüntetettel, valamint 
Réz András filmesztétával 
és Szolnoki András film-
dramaturggal közös beszél-

getést, melyen számos érdekes és vidám 
történet, anekdota mellett elhangzott, 
hogy Csuja Imre és Páger Antal számos 
közös jellemvonása az eszköztelen szín-
játszás. De közös bennük az is, hogy 
mindketten szerény körülmények közül 
indultak. Csuja Imre színésszé válásához 
az adta az első lökést, hogy nagymamá-
ja kultúrakedvelő parasztasszony volt, és 
egyéb szórakozás híján verseket tanított 
neki óvodás korában – ezeket aztán az 
esténkénti „tanyázások”, azaz közös szom-
szédi összejövetelek alkalmával elő is adta. 

Ugyancsak mély nyomot hagyott benne, 
hogy mielőtt átküldték valamelyik szom-
szédhoz, például kölcsönkérni a „tökgya-
lut”, többször elpróbáltatták vele, milyen 
szavakkal, gesztusokkal adja majd elő 
mondandóját.
 Olyan, hogy ösztönös színjátszás csak 

akkor van, amikor már tudja az ember, 
hogy mit kell játszani. Ahogy mondani 
szoktam akkor kell ráküldeni az ösztönt. 
Igyekszem megközelíteni Páger Antal 
színvonalát. Ami közös bennünk az talán 
a munkabírás, a fegyelem, az önkontroll, 
a játék, a szakma és a közönség szeretete, 
tisztelete – mondta Csuja Imre. 
 Páger Antalt főiskolás koromban a 

Kőműves Kelemen című színdarabban 
láttam először és utoljára színházban, de 
a filmjei nagy hatást gyakoroltak rám.  

A díjátadón – ujján a Páger-gyűrű

A Különös házas-
ságban például ott 
ül egy kertben, nem 
csinál semmit, s 
mégis jelen van. A je-
lenetben a pupillája 
egyszercsak kitágult, 
s megjelent benne, 
mit gondol a másik-
ról. Egészen mini-
malista színész volt, 
erre mondják, hogy 
sokszor a kevesebb 
több – tette hozzá.

Csuja Imre 1984-
ben a Színház- és Filmművészeti Főis-
kolán kapott diplomát, először a pécsi 
Nemzeti Színház, 1987-től a debreceni 
Csokonai Színház, 1989-től az egri Gár-
donyi Géza Színház, 1990-től a budapesti 
Arany János Színház tagja volt. 1994-től 
szabadúszó, 2001-től a Bárka Színház, 
majd az Örkény István Színház tagja. 
2001-ben a Filmkritikusok díját, 2005-
ben Jászai Mari-díjat, 2010-ben Érdemes 
művész címet kapott. Színpadi szerepei 
mellett sikert aratott az Állomás című té-

vésorozatban, a Para, a Valami Amerika 2, 
A hetedik kör, az Üvegtigris című filmek-
ben és a Kelj fel és járj! című tévéfilmben.

A Páger színészdíjat 2002-ben első-
ként Halász Judit vehette át, majd Ga-
ras Dezső, Király Levente, Venczel Vera, 
Csákányi Eszter, Kern András, Törőcsik 
Mari, Kulka János, Bánsági Ildikó, Kút-
völgyi Erzsébet, Rudolf Péter, Cserhalmi 
György, Gáspár Sándor, tavaly pedig Ud-
varos Dorottya kapta.

=Forrás: internet

Csoki az Üvegtigris 2-ből

És egy másik oldala: Ady-est Hajdúnánáson 2010-ben.

A „böszörményi kincs” néhány darabja

Február 4-én a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeumban mutatták be az Istenek 
árnyékában: Betekintés a bronzkori élet mindennapjaiba című kiadványt. A kö-
tet gerincét a Varázs című novella alkotja, amely egy bronzöntő mester szemével 
mutatja be a bronzkori közösség mindennapjait. A történet középpontjában a fé-
nyesen csillogó fémből, a bronzból megszülető tárgyak megalkotása, a „varázs” áll.

Istenek árnyékában: 
Könyvbemutató a Hajdúsági Múzeumban

Ez, illetve az elmúlt évben Hajdúböször-
ménybe visszakerült „Böszörményi kincs” 
volt a fő motiváció a Varázs c. novella 
megírásában, amelyben az előkerült lele-
tek, település nyomok, történeti párhu-
zamok alapján mesél nekünk ezred évek 
emlékeiről. Nem puszta kitaláció azonban 
a történet, hiszen aki picit is ismeri e nagy 
történelmi korszakot, annak sorról sorra 
visszaköszönnek azon ismeretek, amelyek 
régészeti leletek formájában öltenek tes-
tet, jellemzik a bronzkort. 

Hogy a leírtak úgy történtek-e, ahogy 
Bacskai István elképzelte? Ez örök titok 
marad, ám a továbbgondolás még ezután 
következik, mesélte Bálint Marianna, a 
kötet társszerzője, hiszen sok-sok megvá-
laszolatlan kérdésre kell/kellene választ ta-
lálni. Az Istenek árnyékában – mint ahogy 
a szerzők fogalmaznak egy időutazásra 
szóló jegy, amely az irodalom és a régé-
szeti leletek szárnyán repít minket vissza 
az időben több mint kétezer esztendőt.  
A kötetet szívből ajánljuk mindenkinek, 
de főként tanároknak, diákoknak, múze-
umpedagógiai foglalkozásokhoz.     HNU
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Új vadászati törvény
Török István fogadott irodájában, aki a 
MEVADHAL Kft. által képviselt Hajdú-
nánási Földtulajdonosok Közösségének 
közös képviselője és a Természetbarát Va-
dásztársaság elnöke.

Módosították a vad védelmével, a vad-
gazdálkodással, valamint a vadászattal 
összefüggő egyes törvényeket. Hallhat-
nánk erről egy kis tájékoztatást, illetve 
mennyire változtatja meg ez városunk 
vadászainak, földtulajdonosainak életét?

2017. február 28.-án letelik az elmúlt 
10 éves vadászati ciklus. Most egy új tör-
vény van születőben, mely elég sok válto-
zást ígér. Kicsit közelít az ésszerűséghez, 
a földtulajdonosok érdekeit jobban védi, 
illetve az egyik fontos tényező, hogy 10 
év helyett 20 évre lehet majd bérbe adni 
a vadgazdálkodást. A lényeget kiemelve 
először is tudnunk kell, hogy a vadat az 
állam adja ki hasznosításra. A földtulajdo-
nosokat illeti meg alanyi jogon a vadászat. 
Hajdúnánáson például több ezer földtu-
lajdonos van, s azoknak csak a töredéke 
vadászik. Sok olyan vadász van, akinek 
nincs földterülete s egyre több földtulaj-
donos, aki leteszi a vadászvizsgát. Az el-
múlt 10 évben is meg kellett küzdenünk a 
földtulajdonosok kegyeiért, s a következő 
20 évben is így lesz, hiszen ők döntik el, 
hogy kik vadászhatnak a területükön.

Az új törvény kimondja, hogy eléggé 
szét vannak szabdalva a vadászterületek 
s ezek így nem igen alkalmasak vadgaz-
dálkodásra (Pl. 3000 hektárnál kisebb 
nem lehet, jól elválaszthatónak kell lennie 
stb.). A megyében közel 80 vadásztársaság 
van, ebből 4–5 amelyik nyereséges, pozi-
tív eredménnyel zárt, közel fele szinten 
tudja tartani magát, és sajnos nagyon so-
kan vannak akik veszteségesek. A napok-
ban városunk földtulajdonosai is föl let-
tek keresve vadászok állttal bízva kedvező 
döntésükben.

A vadgazdálkodási ágazat meghatározó 
problémáját, a vadkárokhoz kapcsolódó 
kérdéskört a módosítás új alapokra kíván-
ja helyezni. Ennek legfontosabb eleme, 
hogy rögzítésre kerül az, hogy a vadállo-
mány nemzeti értékünk és a természetes 
életközösségek része, így nem tekinthető 
rendellenességnek a mező- és erdőgazdasá-
gi területeken történő megjelenése. Ebből 
következően a vad táplálkozása a gazdál-
kodás természetes velejárója, melyet a gaz-
dálkodó meghatározott értékhatáron belül 
köteles elviselni. Ennek mértéke az okozott 
kár 10 százaléka (eddig öt százalék volt).

Ez az érték akár nulla százalék is lehet, 
ha a vadászatra jogosult a jóváhagyott éves 
vadgazdálkodási tervben a gímszarvasra és 
a vaddisznóra előírt elejtési tervszámokat 

nem teljesíti, akkor a következő vadászati 
évben a bekövetkezett vadkár teljes egé-
szében a vadászatra jogosultat terheli.

A törvényalkotási bizottság új parag-
rafussal, a vadkár pénzügyi fedezetével 
egészítette ki a jogszabályt. E szerint a 
vadászatra jogosult a vadkárért fizetendő 
kártérítés fedezetének biztosítása érdeké-
ben elkülönített számlán pénzügyi, vagyis 
vadkáralapot hoz létre. Ebben az alapban a 
vadkárért kifizetett kártérítés mértékének 
megfelelő összeget kell elhelyeznie a vadá-
szatra jogosultnak. A vadkár alapot először 
2018. november 1-jével kell képezni.

Jelentős változást hoz a vadgazdálko-
dási törvényben a vadkárok megelőzése 
tekintetében, hogy tételesen meghatáro-
zásra kerültek mind a vadászatra jogosult, 
mind pedig a földhasználó kötelezettsé-
gei, melytől a vitás helyzetek számának 
csökkenése várható. 

A vadászoknak is meg kell barátkoz-
ni néhány új szankcióval, szigorítással, s 
ma már bátran ki merem jelenteni, hogy 
elég nagy luxus ez a sport annak ellenére, 
hogy nem kötelező vadásztársasági tagnak 
lenni. Aki leteszi a vizsgát, az a hivatalos 
törvények és szabályok mellett bátran va-
dászhat kedvére, arra a vadra amire van 
pénze s ideje. Félő, hogy a jövőben sok 
társaság meg fog szűnni s én örömmel 
jelenthetem, hogy nánási viszonylatban 
a földtulajdonosok többségének a mi va-
dásztársaságunkhoz van bizalma s célunk 
továbbra is jó kapcsolatot ápolni velük. 

Még ami nagy pozitívum, hogy 10 év 
alatt nem lehetett egy őz állományt rende-
sen kinevelni, – szarvasnál 12–15 év is kell, 
hogy igazi arany fokozatú trófea fejlődjön 
ki – ezentúl talán erre is lesz esélyünk.

Feladatok:
• Növénytermesztési feladatok megtervezése, kivitelezése, végrehajtása, vezetői ellenőrzés
• 200 hektár földterület feladatainak összefogása, ellátása, és jó termésátlagok elérése
• Növénytermesztéshez kapcsolódó feladatok adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítése
• Felügyelete alá rendelt erő- és munkagépek szakszerű üzemeltetésének megszervezése,

a hatékony energiagazdálkodás biztosítása
• Növénytermelési szakmunkások és fizikai dolgozók irányítása, ellenőrzése
• Forgó és állóeszközök kezelése
• Kertészeti munkafolyamatok tervezése és kivitelezése
• Szakmai partnerekkel való kapcsolattartás
• Öntözés megszervezése, lebonyolítása, szakmai felügyelete
• Költséghatékonysági, gazdasági számítások, tervek készítése
• Ültetvénytelepítés
Elvárások:
• Középfokú vagy felsőfokú, szakirányú végzettség (előny: növényorvos)
• Kertészeti kultúrákban szerzett szakmai tapasztalat (alma, burgonya, paprika, csemegekukorica)
• Vezetői tapasztalat
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• B kategóriás jogosítvány,
• Jó kommunikációs és szervezőkészség
• Precíz, proaktív, segítőkész egyéniség
• Innovatív, újdonságokra nyitott személyiség
Amit nyújtunk:
• Versenyképes fizetés
• Stabil háttér, magyar tulajdonosi környezet
• Összetartó és támogató munkatársak
• Fejlődési lehetőség
• Hajdúnánási munkahely

Szakmai önéletrajzokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
iroda02014@gmail.com

Várjuk régi és új 
vendégeink 

megrendeléseit! 

* Sütemények *
* Torták *
* Rétesek *

* Pogácsák *

Megrendelhetők az alábbi telefonszámon. 
Tel.: 06-30/681-0390

Megnyitott Erzsike Süteményes Háza 
a Hunyadi út 7. szám alatt!

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 750 Ft

adag

Hajdúnánás területére megbízható, 
kerékpárral rendelkező kézbesítőt keresek 

hajnali munkavégzésre.
Jelentkezni lehet: 20/365-3899 

telefonszámon.

Manapság egyre többet hallunk vad-
disznók elszaporodásáról főleg Debre-
cen környékén. Hajdúnánáson fellelhe-
tő ez a probléma?

Örülök a kérdésnek, mert el szeretném 
mondani félreértések elkerülése végett, 
hogy például 15–20 darab őz, tizede any-
nyi kárt csinál, mint egy darab vaddisznó. 
Hajdúnánáson is kezdenek elszaporodni 
– az apróvad meg eltűnni – s erre kell ne-
künk s a gazdáknak odafigyelni, együtt-
működni. Ahol megjelennek, azonnal 
szólni kell, s megyünk és ritkítjuk. Ná-
lunk dúvadnak számít, s ma már egész év-
ben lőhető a megfelelő szabályokkal. Ad-
dig, míg régebben 3–4 példányt lőttünk 
évente most tavaly például 40 darabot.

Lejegyezte: Kócsi Imre
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www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Korona Patika

Dipankrin forte 50x 2374 Ft 1885 Ft
Prospan szirup 1787 Ft 1475 Ft
Otrivin menthol orrspray felnőtteknek 1839 Ft 1530 Ft

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

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

JELMAGYARÁZAT:
  A sárga fedelű (szelektív hulladék) kukák tartalmának elszállítási időpontja.
  A barna fedelű (bio hulladék) kukákban tároltak elszállításának napjai.
  Ez a jelölés azokat a napokat jelenti, amikor mindkét hulladékgyűjtő tartalmát elszállítják.

Figyelem! 
A vegyes kom-
munális hulladék 
gyűjtése továbbra 
is a megszokott 
napokon és gya-
korisággal történik 
majd (hetente).
Balmazújvároson 
és Hajdúböször-
ményben ahol egy 
adott héten két 
nap van bejelölve 
sárga vagy barna 
fedelű kuka gyűj-
tésére, ott az adott 
ingatlannak a  
szokásos szemét-
szállítási napot 
kell figyelembe 
venni.
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Tisztelt Ingatlanhasználó! 
A 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről, újabb feladatok elvégzését írja elő a hulladékgazdál-
kodó közszolgáltató, ill. a szolgáltatást igénybe vevő részére. 

A települési hulladékgyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzet méretére vonat-
kozó szabályok a Korm. rendelet alapján: 
 a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűj-

tőedény választásának lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató, amelynek az 
űrmértéke a 80 litert, 
 a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes sze-

mély ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja a Közszolgáltató, amelynek űrmértéke a 60 litert nem 
haladja meg. 

A 60 l-es gyűjtőedény választásának jogosultságát az ingatlanhasználó 
csak abban az esetben érvényesítheti, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant 
egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott 
igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. 

A 80 l-es edényzet választási lehetőségét a Közszolgáltató Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. abban az esetben ajánlja fel, ha 2016. 
év első félévében a szolgáltatási területén begyűjtött kommunális hulladék 
mennyiségében jelentős csökkenés mutatható ki. Ennek a mutatószámnak a 
féléves felülvizsgálata a Közszolgáltató feladata. 

A 60 l-es edényzet választásához rendszeresítettünk egy Igénylő lap-ot, 
melynek kitöltésével és a szükséges melléklettel ellátva nyújthat be az arra 
jogosult ingatlanhasználó a Közszolgáltatóhoz. 

Az igénylőlap letölthető a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
honlapjáról (www.hhgkft.hu), illetve beszerezhető a Kft. ügyfélszolgálati iro-
dáiban. 

A 60 l-es és 80 l-es hulladékgyűjtő edényzetre történő átállás nem köte-
lező, csupán lehetőség. 

Az új edényzet beszerzése az ingatlanhasználó feladata. Itt hívjuk fel az 
ingatlanhasználó figyelmét arra, hogy a nem szabványos és nem megfelelő 
minőségű edényzet, a hulladékgyűjtő járműbe történő gépi ürítésre nem al-
kalmas. A nem szabványos és nem megfelelő minőségű edényzetet Társasá-
gunk nem fogadja el! 

Közszolgáltatónál beszerezhető 60 l-es edényzet fogyasztói ára: bruttó 
9800 Ft/ db.

A heti egy alkalommal elszállított 1 db kommunális edényzet hulladékszál-
lítási közszolgáltatás díja: 
 60 literes edényzet esetén (bruttó díj): 662 Ft/ hónap. 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tájékoztató a 60 l-es és a 80 l-es 
hulladékgyűjtő edényzetek 
igénybevételéről 2016. január 1-től 



12 Hajdúnánási Újság 2016. február 25.

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

Szemüveget a bírótól! NŐI KÉZILABDA NB I/B
Szent István SE–Hajdúnánás SK 28–20 
(16–11)

Budapest 70 néző. Vezette: Sándor, 
Szabó. (február 5.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
1, Mekes, Zihor 1, Lengyel, UMANETS 
7, Budaházy 1. Csere: Szilágyi, Dorogi 
(kapusok), Tar Cs 1, Darabos 2, Kalte-
necker 2, Martinek 1, Lengyel 1, Lakatos, 
Tóth 3. Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/7, illetve 1/0. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: A mérkőzés elején be-
ragadtunk és 5–0-ával kezdett az ellenfél. 
Sajnos ez a különbség végig megmaradt és 
a jobban akaró csapat nyerte meg a mér-
kőzést.

Juniormérkőzés: Szent István SE–Haj-
dúnánás SK 39–29 (17–13)

Budapest 20 néző. Vezette: Alapi, Ko-
vács. (február 5.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
TÓTH A 7, MEKES 4, LÁNYI 7/5, Tar 
Cs 2, PÉTER 4, Lengyel 3. Csere: Praczu 
(kapus), Molnár F, Tóth J, Tar L 1/1, Ve-
res 1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/2, illetve 7/6. Kiállítás: 
12 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: Sima vereséget szenved-
tünk az egyik legjobb junior csapat el-
len, de azt gondolom, hogy az eredmény 
túlzó. Gratulálok a hazai csapatnak, me-
gyünk tovább a megkezdett úton. 

Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC 
25–33 (11–21) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Bujdo-
só, Mihály. (február 13.) 

Hajdúnánás SK: Szilágyi (kapus), Poór 
3, Martinek 5, ZIHOR 7, Lengyel, LÁ-
NYI 5/1, Budaházy 2. Csere: Juhász (ka-
pus), Tóth 1, Darabos 1, Kaltenecker 1, 
Mekes, Lakatos, Tar Cs. Edző: Molnár 
András

Hétméteres: 1/1, illetve 3/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Az Eger megérdemel-
ten vitte el a két pontot. Sajnálom az első 
félidei gyámoltalanságunkat. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Esz-
terházy KFSC 31–25 (18–12)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (február 13.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
Tóth A 1, MEKES 6, LÁNYI 11/5, TAR 
Cs 5/1, OLÁH A 4, LENGYEL 4. Csere: 
Praczu (kapus), Molnár F, Tóth J, Tar L, 
Veres. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 9/6, illetve 7/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Visszavágtunk az őszi ve-
reségért. Még az is belefért, hogy a szim-
patikus ellenfél ellen a serdülőink meg-
mutatták a foguk fehérjét. Gratulálok a 
lányoknak.

-kábé-

A BOREKO egyesület többfordulós onli-
ne szabályismereti versenyt hirdet labda-
rúgás sportágban.

A versenyen bárki részt vehet korra és 
nemre való tekintet nélkül, akinek nincs 
labdarúgó játékvezetői szakvizsgája.

A verseny lebonyolítása:
A BOREKO egyesület honlapján (www.

boreko.com) és a Hajdúnánási újságban 
2016. február 23.-ai kezdettel 12 héten 
át 5–5 kérdés (az újságban értelemszerűen 
kéthetente 10) jelenik meg a labdarúgás 
szabályaira vonatkozóan. A kérdésekre 
A, B, C, jelű válaszok vannak megadva, 
ezekből kell kiválasztani a helyes lehetősé-
get. (Mindig csak egy lehetséges megoldás 
van, ezt kell kiválasztani). A megfejtéseket 
a kérdések sorszámával, és az ahhoz tar-
tozó betűjellel minden vasárnap 24. óráig 
kell elküldeni a boreko.szabályismeret@
gmail.com e-mail címre vagy levélben, 
illetve személyesen a Hajdúnánási Újság 
(Hajdúnánás Köztársaság tér 6) címre.  
A levelek beérkezésének határideje az 
aktuális játékhetet követő hétfői nap. 
Az nyeri a versenyt, aki a legtöbb helyes 
megoldást küldte be időben. A verseny 
eredményének kihirdetésére május 20-án 
kerül sor. Holtverseny esetén nyilvános 
sorsolást tartunk, melynek helyéről és 
pontos idejéről a honlapon és a Hajdúná-
nási Újságban értesülhetnek a résztvevők.

A verseny díjazása, a győztes jutalma:
	Egy bírói mez, amelyen valamennyi 

magyar professzionális labdarúgó játékve-

zető és Puhl Sándor (a játékvezetői bizott-
ság elnöke) aláírása is szerepel.
	Egy piros és sárga lap készlet vala-

mint egy bírói síp.
	Fődíj: Egy két személyre szóló tisz-

teletjegy az idei labdarúgó Magyar Kupa 
döntőre.

A kérdéseket Solymosi Péter hivatásos 
játékvezető állította össze.

Solymosi Péter egyike azon 12 magyar 
nemzeti labdarúgó – játékvezetőnek, 
akikkel először kötött professzionális 
szerződést a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség. Solymosi Péter 1972-ben született 
Veszprémben. Szülővárosában járt sport-
tagozatos iskolába, ahol elkötelezte magát 
a labdarúgás iránt.

A játékvezetői vizsgát 1995-ben tette 
le, majd két év múlva kezdett tapaszta-
latokat szerezni Veszprém megyén belül. 
Egyre több felnőtt mérkőzést bíztak rá, 
és ellenőreinek, sportvezetőinek javaslatá-
ra előbb az NB III-as, majd az országos 
játékvezetői keretnek, lett a tagja, ahol 
először NB II-es majd NB I/B-s csapatok 
mérkőzéseit vezette. A nemzeti bajnokság 
első osztályában 2000 ősze óta tevékeny-
kedik, mára már több mint 200 NB I-es 
mérkőzés kötődik a nevéhez. 2013. óta 
tagja az első magyar hivatásos játékvezetői 
csapatnak, amely 12 fővel alakult meg.

Solymosi Péter a 2015-ben a szakmai 
zsűritől elnyerte az „Év Játékvezetője” cí-
met.

Kócsi Imre

1. HéT KérdéseI:
1. Milyen messze van a büntető-

pont a a kapuvonaltól?
A. 11 méter (12 yard)
B. 12 méter (13 yard)
C. 10 méter (11 yard)

2. A játéktér egyik vonala sem 
szélesebb…
A. 8 cm-nél
B. 10 cm-nél
C. 12 cm-nél

3. A cserejátékos…
A. csak a felezővonalnál léphet 

pályára, és csak akkor, ha áll 
a játék.

B. bárhol a pályára léphet.
C. kizárólag a technikai zónában 

léphet pályára, ha áll a játék.
4. Hány zászlórúd van a játékté-

ren és a játéktéren kívül?
A. Négy
B. Négy kötelező és két opcio-

nális
C. Hat

5. Kötelező a lecserélt játékosnak 
a felezővonalnál elhagyni a já-
tékteret?

A. Nem.
B. Igen, ha a játékvezető erre 

kötelezte őt.
C. Igen, mindig. 

A megfejtés beküldési határideje: 
online: 2016. február 29. 24 óra. 
Levélben mindkét fordulónál: 2016. 
március 8.

2. HéT KérdéseI:
6. egy lecserélt játékos vissza-

utasítja a pálya elhagyását. Mi-
lyen döntést hozzon a játékve-
zető?
A. Figyelmeztesse a játékost.
B. Szüntesse be a mérkőzést, 

amíg a játékos el nem hagyja 
a játékteret.

C. Indítsa újra a játékot.
7. Végrehajtható-e a csere, mi-

közben a labda játékban van?
A. Igen, bizonyos esetekben.
B. Nem.
C. Igen, ha a cserét végrehajtó 

csapat birtokolja a labdát.
8. Játszhat-e egy csapat kapus 

nélkül egy mérkőzésen?

A. Nem, soha.
B. Igen.
C. Nem, még a saját térfelét sem 

hagyhatja el játék közben.
9. Megengedhető-e, hogy a játéko-

sok ragasztószalagot használja-
nak az ékszereik letakarására?
A. Igen, ha a játékvezető bele-

egyezik.
B. Igen, ha a játékos viseli érte a 

felelősséget.
C. Nem.

10. Lehet -e gólt szerezni cipő nél-
kül?
A. Ez soha nem szabályos. A já-

tékost kötelezni kell a játék-
tér elhagyására és a cipőjé-
nek a felvételére.

B. Kizárólag, ha azonnal az el-
vesztés után történik.

C. Ha a játékos véletlenül veszí-
tette el a cipőjét, és közvet-
lenül ezután szerez gólt.

az egyik nyeremény


