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Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Hajdúnánáson negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Hajdúk Világtalálkozója elnevezésű programsorozat 
(2017. augusztus 4–5.) keretein belül katonai bemutatók alkalmával 2017. augusztus 4-én (péntek) a Köztársaság téren 18.30–20.30 között, 2017. augusztus 
5-én (szombat) a Hajdúnánási Gyógyfürdő arra kijelölt területén 8:00–22.00 között, korhű fegyverekkel való imitáció kerül bemutatásra, amely pirotech-
nikai eleggyel történik, melynek hanghatása a korhű fegyverekkel megegyező, működésbe hozhatja a riasztókat. A rendezvény ideje alatt kérem a lakosság 
megértését és fegyelmezett hozzáállását, valamint nyugalmuk megőrzését.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakos-
ságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 217/2017. 
(VI. 29.) számú Képviselő-testületi Ha-
tározatával igazgatási szünetet rendelt el 
2017. július 31-től 2017. augusztus 11-ig. 

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

Az igazgatási szünet alatt az ügyintézés 
szünetel! A szünet időtartama alatt a Hi-

vatalban a sürgős, azonnali beavatkozást 
igénylő ügyek intézésére ügyelet műkö-
dik, a zavartalan ügymenet és folyamatos 
feladatellátás a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított.

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

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre jegyző

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet a Hajdúnánási Óvo-
da 3 fő tagintézmény vezető munkakör 
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A veze-

tői megbízás határozott időre, 2017. 09. 
01.–2022. 06. 30.-ig szól.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz 
István utca 17–21.

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-
nás, Attila utca 26.

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-
nás, Dorogi út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény szerint a tagintézmény-
ben folyó nevelői munka vezetés, az ezzel 
kapcsolatos feladatok ellátása, óvodapeda-
gógiai feladatok. Szervezi, irányítja, ellen-
őrzi a tagintézmény működéséhez szük-
séges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, 
ügyviteli teendőket, és a tagintézményben 
dolgozók feladatellátását, valamint ellátja 
óvodapedagógiai feladatait. Végrehajtja az 
intézményi SZMSZ-ben rögzített és az 
intézményvezető által rá delegált vezetői 
feladatokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
 Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
 Óvodapedagógus munkakörben szer-

zett – Legalább 5 év feletti szakmai ta-
pasztalat,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása,

 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Vezető óvodapedagógus, közoktatás ve-

zetői, tanügyigazgatási szakképesítés,
 Vezetői tapasztalat – Legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat,
 A tagintézmény Pedagógiai Programjá-

nak ismerete
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:

 A tagintézmény vezetői feladatok ellá-
tására vonatkozó program, amely tar-
talmazza a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléseket.

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hoz-
zájárul ahhoz, hogy a pályázati anya-
got, a pályázati eljárásban résztvevők 
megismerhessék.

 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági 
erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elő-
élet igazolására, valamint annak igazo-
lására, hogy a közalkalmazott nem áll 
foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hoz-
zájárul ahhoz, hogy a pályázati anya-
got, a pályázati eljárásban résztvevők 
megismerhessék.

 Szakmai önéletrajz
 A pedagógus munkakörben szervezett 

legalább 5 éves szakmai gyakorlat iga-
zolása.
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja:
A munkakör legkorábban 2017. szep-

tember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-

vábbi információt Kovácsné Bata Éva 
Marianna nyújt, a 06-52/381-557-os te-
lefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Óvoda címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 
104.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: 117-1/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: 3 fő tagintéz-
mény vezető.

 vagy
 Elektronikus úton Kovácsné Bata Éva 

Marianna részére a hajdunanasiovo-
da@gmail.com e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rend-

je: A munkáltató által létrehozott bíráló 
bizottság.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: Helyben szokásos mó-
don. – 2017. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: A pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI).  
A pályázati kiírás a munkáltató által az 
NKI részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel.

„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Hajdúnánási Óvoda 2 fő 
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.

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

megye, 4085 Hajdúnánás–Tedej, Előháti 
utca 1. Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdú-
nánás, Dorogi út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: Óvo-
dapedagógus feladatok ellátása az Nkt. 
a hatályos ágazati jogszabályi előírások, 
az intézmény Pedagógiai Programja és a 
munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a „Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola,
 Alap szintű MS Office (irodai alkalma-

zások),
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 Munkakörre vonatkozó foglalkozáse-

gészsgügyi alkalmasság
Elvárt kompetenciák:

 Gyermek szeretet, gyermeki jogok tisz-
teletben tartása,

 Jó szakmai és pedagógiai ismeretek,
 Együttműködő képesség,
 Kreativitás,
 Jó szervezőképesség
 Pedagógus etika betartása

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
 Iskolai végzettséget igazoló okiratok hi-

telesített másolata

 Szakmai önéletrajz
 Felvétel esetén 90 napnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: A munkakör legkorábban 2017. 
szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Kovácsné Bata Éva Ma-
rianna nyújt, a 06-52/381-557-os telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Óvoda címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 
104.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 117/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: 2 fő óvoda-
pedagógus.

 vagy
 Elektronikus úton Kovácsné Bata Éva 

Marianna részére a hajdunanasiovo-
da@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rend-

je: A munkáltató által létrehozott bíráló 
bizottság.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
 Helyben szokásos módon. – 2017. júli-

us 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-

pontja: A pályázati kiírás közzétevője a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A 
pályázati kiírás a munkáltató által az NKI 
részére megküldött adatokat tartalmazza, 
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.

Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánási Óvoda

Igazgatási szünet a Városházán

FELHÍVÁS



3Hajdúnánási Újság2017. július 27.

Elment az Örökös Pásztor: 
Máró Gábor halálára

Sajnos, de az időjárás nagyban befolyásol-
ta az ez évi gabonatermesztést. A hideg év 
eleji napok után is változatosan alakult az 
idő, így kíváncsian vártuk, hogy biztosítva 
lesz e az ez évi „kenyér”. 

Nos napjainkra tulajdonképpen befe-
jeződött az aratás. A termelőktől az után 
érdeklődtünk, hogy milyen volt az aratás, 

A témával való 
ismerkedést kora-
beli filmek is se-
gítették, melyek a 
pásztorélet viszon-
tagságait, valamint 
a pásztorok művé-
szetét mutatták be. 
Több szakember is 
alátámasztotta és 
bővítette a résztve-
vők ismereteit, mint Máró Gábor bácsi, 
aki a pásztoréletről írt könyveivel és saját 
élményeinek elmesélésével gazdagította a 
gyerekek tudástárát.

Gábor bácsit minden programunkra 
hívtuk, vártuk, ám egyre jobban fogyó 
ereje megálljt parancsolt a rendszeres 
részvételnek. Utolsó közös találkozásunk 
vele az Aranyszalma Alkotóházban tartott 
Tanyázó estünk volt, ahol még beszélget-
hettünk vele, s bemutathattuk őt, mint 
programunk legelismertebb szakértőjét. 
Elmondása szerint nagy örömmel töltöt-
te el, hogy a gyerekeket ilyen tartalmas 
programmal gazdagítottuk. Pályázati 
programunk teljes egészével az ő tisztele-
tének adózunk, programunkat az ő emlé-
kének ajánljuk…

A pásztorbotok faragásába Magi Imre 
fafaragó népi iparművész avatta be a gye-
rekeket, aki munkáiból rendezett kiállí-
tással festette alá a fafaragó-ismereteket, 
majd maguk is faraghattak különböző 
fafajtákba, különböző technikákkal. Meg-
ismerkedtek a gyerekek a szűrhímzéssel, a 
pásztortáncokkal Márton Attila néptánc-
pedagógus segítségével, valamint népi 
hangszerekkel, pásztordalokkal a Szalma-
kalap Citeraegyüttes bemutatásával.

Kiegészítő tevékenységként Virágos-
kútra látogattunk, ahol hazánk egyedül-
álló Pásztor-Biocsárdája található olyan 
épületkomplexummal körülvéve, mely a 
hagyományos paraszti kultúra építészeti 
kincseiből mutat be példákat kívül/belül. 
Kísérőnk volt a program során Haran-
gozó Imre néprajzkutató, aki előzőleg 

Fájdalmas veszteség érte városunk közös-
ségét. Kézbe vette pásztorbotját, és elin-
dult a mindenélők utolsó útján a nánási 
pásztorélet, a pásztorhagyományok, a he-
lyi népszokások ismerője, gyűjtője, a Hor-
tobágy Örökös Pásztora, Máró Gábor.

Háborús időkben, 1940-ben született, 
a nagyhírű Máró-famíliába –, és mint 
sokszor mesélte, szinte a tedeji legelőre 
vitte a gólya, hiszen alig pár hónaposan 
már szüleivel ott volt a pásztorkuny-
hóban. Gyermekévei a határban teltek, 
tavasztól őszig, kiveréstől, szorulásig itt 
koptatta a tanyasi iskolák padjait. 

És mi másnak is készülhetett volna, 
mint pásztornak, hiszen ez még abban 
az időben nem volt kérdés, és a családi 
tradíció, a Pásztor-Márók hagyománya 
is kötelezte őt. A gulyásmesterséget édes-
apjától tanulta, és neki még megadatott, 
hogy elsajátíthatta a pásztortudomá-
nyokat, de már nem mélyíthette el saját 
tapasztalatok alapján, hiszen az élet úgy 
hozta, hogy az 1950-es évek végére nem 
adott már biztos kenyeret a pásztornak és 
családjának az ősi mesterség. Ő is másfelé 
nézett hát, kereste a helyét az életben; volt 
erdőápoló, téglagyári segédmunkás, majd 
1960-ban behívták katonának és teljes 
két évig hordta az „angyalbőrt”. Sok más 
egyéb mellett itt döbbent rá, hogy tanu-
lás nélkül nem sokra megy, így leszerelése 
után azonnal beiratkozott a Pallagi Mező-
gazdasági Technikumba. 

1967-ben a hajdúnánási Tűzoltóság 
állományába került, ahonnan aztán nem 
is ment tovább, megtalálta helyét az élet-
ben. 1972-ben avatták tűzoltó tisztté, 
hiszen itt is tanult, képezte magát, aztán 
előbb parancsnokhelyettes, majd 1983-
tól 1995-ben bekövetkezett nyugdíjazá-
sáig városi tűzoltóparancsnok volt. Mun-
káját számtalan szakma elismerés övezte, 
de talán a legbüszkébb a „Gyermekekért 
Érdemérem”-re volt. 

A nyugállomány évei alatt érzett rá a 
helytörténeti kutatás ízére és gyűjtötte 
össze sorra-rendre a nánási pásztori-pa-
raszti életforma különféle szokásait. Ez 
idő alatt több mint 10 kötet jelzi kuta-
tó-gyűjtő tevékenységének eredményeit, 
amelyeket rendszeresen beadott az orszá-
gos és megyei Helytörténeti és Honisme-
reti Gyűjtőpályázatokra, ahol mindig elis-
meréssel adóztak munkásságának.

Szinte állandó alkotója volt a Nánási 
kalendáriumnak, hiszen gyűjtéseinek írá-
sos változatát mindig jó szívvel ajánlotta 
fel közlésre. 

Néprajzi gyűjtőtevékenységét, orszá-
gos eredményeit Hajdúnánás Városa 
Soós Gábor Közszolgálati díjjal ismerte 
el 2006-ban, de Hajdú-Bihar megye is 
tisztelettel adózott munkásságának, amit 
Kölcsey-díjjal jutalmazott 2012-ben.

Mindig kész volt kedves témáiról me-
sélni, átadni mindazt, amit ő még szemé-
lyesen megélhetett a pusztákon, édesapja 
mellett, a népes Máró-famíliában, hiszen 
tudta, a hagyomány, a tudás már csak így 
menthető tovább.

Szíve-lelke mindig is a pásztorvilághoz 
húzta, állandó vendége volt a helyi és a 
hortobágyi hagyományőrző rendezvé-
nyeknek, programoknak.

Tudtuk, hogy már jó ideje küzd a be-
tegséggel, de valahogy nem akartuk elhin-
ni, hogy az majd legyőzi. 

És egy júliusi hajnalon – jó pásztor 
módjára – vette pásztorbotját, kalapját, s 
elindult az égi mezőkre, ahol sok-sok őse 
régóta terelgeti az égi nyájakat. Nem me-
sél már többé érdekes, izgalmas történe-
teket, csendes, halk szavát immár csak az 
angyalok hallják és értik. 

Nem látjuk már többé városi progra-
mokon, örökké üresen áll majd egy szék 
a múzeumban, a könyvtárban, hiszen 
minden rendezvényen ott volt, minden 
érdekelte. Nem tűnik fel többé jellegzetes 
alakja a piactéren, ahonnan soha nem hi-
ányozhatott. Nem kérdezhetjük már meg 
tőle soha többé; Gabi bácsi, hogy is volt 
ez annak idején? Éltető forrás, jóvizű kút 
volt tudása, amely mindig oltotta az ér-
deklődő kíváncsiságát. Szavait, emlékeit, 
tudását őrzik írásai, amelyeket papírra 
vetett, amelyek egy végleg elmúlt világról 
szólnak.

Kedves Gabi bácsi – hiszen mindenki 
így szólított – nyugodj békében, legyen 
könnyű neked a föld, amiből vétettél, s 
amit oly nagyon szerettél. 

Rigó Tamásné 

Véget ért egy újabb pályázat a Bocskai István Általános Iskolában, mely a tavalyi év 
októberétől majd’ a tanév végéig tartott a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. 
A résztvevő gyerekek lakóhelyünk múltjával ismerkedtek, azon belül a pásztorok éle-
tével és művészetével.

„Cifraszűrök nyomában” - avagy 
egy pályázat örömei és tanulságai

előadást tartott 
a gyerekeknek a 
pásztorkultúráról. 
Vendéglátónk Ró-
zsa Péter biogazda 
volt, aki személye-
sen mutatta be a 
csárdát a gyerekek-
nek, mesélve mun-
kájáról, életéről, 
rendezvényeikről 

– s saját magunk tapasztalhattuk meg a 
„mag kikelését” unokája megismerésével. 
A résztvevő gyerekek lenyűgözve hallgat-
ták az igaz meséket a két remek ember 
tolmácsolásában. Olyan értékekkel színe-
sítette ez a program a pályázati céljainkat, 
mely pótolhatatlan kinccsé vált a részt-
vevők életében, emlékeiben, tudásvilágá-
ban. A nemzeti kulturális örökség megőr-
zése projektünk alapvető célkitűzése volt, 
a pásztorélet mint nemzeti kuriózum 
megismerésével, mellyel népi kultúránk 
továbbélését szolgáljuk. Hazai nemzeti 
hagyományaink alapvető ága a pásztorélet 
megismerése, s olyan kincsek dokumen-
tálása, melyek örök emléket állítanak az 
utókornak – a kirándulásunk célpontja 
mindezekkel erősítette programunk ered-
ményességét.

Lezárva ezt az időszakot elmondható, 
mennyi többletet adott ez a résztvevők-
nek, s mindazoknak, akiknek megmu-
tathattuk elkészített kincseinket, s akiket 
bevontunk rendezvényeinkbe.

A sokrétű program átfogó ismereteket 
adott a gyerekeknek, akik a program célját 
a megismerés, a saját megtapasztalás útján 
teljesítették, ezáltal gazdagodtak ismerete-
ik, fejlődött önértékelésük, nemzeti hova-
tartozásuk, magyarságtudatuk. Helyisme-
retük gazdagodott néprajzi értékeinkkel, 
hajdú öntudatuk kiteljesedett. A progra-
mon szívesen vettek részt, visszajelzésük 
alapján várják a folytatást ősztől, amikor is 
a tehetséggondozás keretében tovább foly-
tatjuk a megkezdett ismereteket.

Fekete Andrea

Aratás 2017. milyen eredmények születtek. Egybehang-
zó volt a válasz, hogy az elmúlt évi termés-
nél kevesebb termést sikerült betakarítani.

A megtermelt mennyiség és minőség 
azonban biztosítja a mindennapi kenye-
rünket.

Az aratás során változó volt a betaka-
rított hozam. Voltak gyengébben termő 
területek és volt olyan, ahol elfogadható 
átlagot takaríthattak be. A termelőkkel 

való beszélgetés során arról számolhattak 
be, hogy az átlagos termésátlag 70 q/ha 
körül alakult. 

Természetesen voltak olyan területek, 
ahol kevesebb volt a termésátlag. 
Ez évre is igaz, hogy a felvásárlá-
si árak „nyomottak”, de a ter-
meléshez szükséges anyagok 
ára sajnos nem csökkent.

Gut István

Máró Gábor
1940. február 26.–2017. július 10.
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Önkormányzati hírek
LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete ezúton tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy a jelenleg hatályos 281/2013. 
(VI. 28.) számú Képviselő-testületi Hatá-
rozattal elfogadott településszerkezeti ter-
vét, illetve a Hajdúnánás Város helyi épí-
tési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati 
Rendeletét módosítani kívánja. 

Ezen elhatározását a 126/2017. (IV. 
27.) számú és a 163/2017. (V. 09.) számú 
Képviselő-testületi Határozatok rögzítik.

A módosítás három beavatkozási pon-
tot érint az alábbiak szerint:

1. Edi Wash Kft. Hajdúnánás, Korpo-
nai u. 13. szám kérelmére a Dorogi utca 
mentén meglévő gazdasági övezet bőví-
tése a hajdúnánási 11111 és 11110 hrsz-
ú ingatlanokkal, illetve annak a meglévő 
Gksz-1 építési övezetből Gksz-2 jelű épí-
tési övezetbe kerül átsorolása.

2. Volt Téglagyár és környezetének 
tanulmányterv szerinti rendezése a tele-
pülésrendezési eszközök módosításával 

a HEDONA Kft. (ügyvezető: Hegedűs-
Lukács Gábor Hajdúnánás, Báthory u. 
45. szám), Ádám Antal (Hajdúnánás, Bat-
thyány u. 15. szám), Hajdú Ingatlan In-
gatlanhasznosító Kft (Ügyvezető: Domb-
rádi Gábor Hajdúnánás, Bellegelő 32.) és 
Györök Andrea (Hajdúnánás, Jókai Mór 
utca 5. szám) tulajdonosok kérelmére. 

3. Hajdúnánás, Polgári utcán felha-
gyott „GE” ipartelep hasznosítása Önkor-
mányzati kezdeményezésre a tanulmány-
terv szerinti településrendezési eszközök 
módosításával. 

A módosítás véleményezési dokumen-
tációja megtekinthető Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat honlapján (www.hajdu-
nanas.hu) és papír alapon a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Város-
fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Városfej-
lesztési és Főépítészi Csoportnál Marosán 
Andrea mb. főépítésznél (földszint 30 
iroda). 

Szólláth Tibor polgármester

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2017. június hónapban a képviselő-testü-
let két alkalommal ülésezett.

A 2017. június 9-i rendkívüli ülésen a 
testület hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárásról hozott döntéseket, melyek ered-
ménytelenül zárultak le.

A testület 2017. június 29-én tartotta 
meg a nyári szünet előtti – munkaterv 
szerinti utolsó – ülését.

A napirendek elfogadása után a testület 
módosította a 2017. évi költségvetéséről; 
a helyi adókról szóló Önkormányzati 
Rendeleteit. 

A testület döntött arról, hogy 2017. 
december 31. napjával felmondja a Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel a 
közszolgáltatási szerződést, egyben kinyil-
vánította azon szándékát, hogy a Debre-
ceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-vel kíván szerződést kötni üzletrész-
szerzés után, illetve csatlakozni kíván a 
Debreceni Agglomerációs Hulladékgaz-
dálkodási Társuláshoz.

Megismerte és elfogadta a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi be-
számolóját, a Kőrösi Csoma Sándor Re-
formátus Gimnázium 2016–2017. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

Döntött a Városi Rendelőintézet elneve-
zésről, mely – a törzskönyvi nyilvántartás-
ba történő bejegyzés napjától – a „Szalay 
János Rendelőintézet” nevet viseli majd.

A testület határozatot hozott arról, 
hogy közös megegyezéssel megszünteti a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel kö-
tött Közművelődési Megállapodást, illetve 
2017. július 1. napjával új szerződést köt. 

A testület hozzájárult a III. számú gyer-
mek háziorvosi körzet értékesítéséhez és 
egyben feladat-ellátási előszerződés meg-
kötéséről döntött.

A testület határozott a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltatók Kft-vel kötött par-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet
 Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal lakásgazdálkodási ügyintéző 
munkakör betöltésére.

 A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony.

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

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

kenységi körök: Az önkormányzati la-
kások bérleti szerződéseivel, analitikus 
nyilvántartásával, lakbérszámlázással 
kapcsolatos ügyintézés. Peres és nem 
peres ügyek előkészítése, jogi képvise-
let ellátása. A bérbeadással kapcsolatos 
előterjesztések készítése. A bérlők be-
jelentéseinek intézése. Helyszíni ellen-
őrzések lefolytatása. Ügyfelek részére a 
szociális csoport munkájával kapcsolat-
ban felmerült kérdésekre tájékoztatás 
nyújtása. Hatósági ügyek vitele.

 Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– jogász vagy felsőoktatásban szerzett 

gazdaságtudományi szakképzettség
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása
– számítógépes felhasználói ismeret 

(Word, Excel felhasználói szintű is-
merete)

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– lakás- és helyiséggazdálkodással kap-

csolatos gazdálkodási és kezelési is-
meretek

– közigazgatásban szerzett szakmai gya-
korlat

– magas szintű írásbeli kifejező készség
– jó kommunikációs és problémameg-

oldó képesség

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:

 A munkakör legkorábban 2017. au-
gusztus 28. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. augusztus 17. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104-es telefon-
számon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 11157-1/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: 
lakásgazdálkodási ügyintéző.

– Elektronikus úton dr. Kiss Imre 
részére a drkissi@hajdunanas.hu e-
mail címen keresztül

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje: a pályázó(ka)t a 
jegyző hallgatja meg, ezt követően tör-
ténik a jegyző döntése alapján – a pol-
gármester egyetértésével – az ügyintéző 
kinevezése. A kinevezési jogkör gyakor-
lója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 25.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2017. július 20.
– Hajdúnánási Újság – 2017. július 27.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:

 A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

- o -

kolási közszolgáltatási szerződés módosí-
tásáról.

A testület a város Helyi Esélyegyenlősé-
gi Programjának felülvizsgálatát és aktua-
lizálását határozta el. 

A testület határozott arról, hogy rend-
kívüli önkormányzati támogatásra és 
rendkívüli szociális támogatásra igényt 
nyújt be. 

A testület egy esetben közbeszerzési el-
járást lezáró döntést hozott. 

A korábbi évek gyakorlatát folytatva a 
testület igazgatási szünet elrendeléséről 
döntött ez évben 2x10 munkanapra a jú-
lius és augusztus hónapokban. 

A testület úgy határozott, hogy a nyári 
napközi keretében az ingyenes főétkezés 
mellett – a rászoruló gyermekek részére – 
térítésmentesen biztosítja a tízórait és az 
uzsonnát is. 

A testület a TOP keretében Konzorciu-
mi Együttműködési Megállapodás meg-
kötéséről döntött. 

Pályázati konstrukció keretében hatá-
rozathozatal született elektromos töltőál-
lomás kialakításáról.

A testület egy esetben korábbi határo-
zata módosításáról döntött. 

A testület tizenhárom esetben hozott 
döntést az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok vonatkozásában.

Megismerte és támogatta a Hajdúná-
nás, Hunyadi u. 2–4. szám alatti társas-
házban lévő 12 db önkormányzati tulaj-
donú lakás kérelmét a külső hőszigetelés 
megvalósítása, valamint a nyílászárók cse-
réje tárgyában.

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

Szólláth Tibor polgármester

Képviselő-testületi ülés hírei

Anyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Balázs Krisztina
3 Szurkos Zoltán
3 Hajdú Szebasztián Balázs

1 Bujdosó Lajos Gyula
1 Erdei János Mihályné
1 Gergely Antalné
1 Gönczi Imréné
1 Jámbor Sándor
1 Kállai Gábor
1 Kántor László

1 Kelemen Imre
1 Mester Imréné
1 Mihók János Gyula
1 Mikó Imre Antal
1 Mónus Andrásné
1 Oláh Miklós
1 Papp Antalné

1 Szabó Imréné
1 Szabó Lajos
1 Szurkos Zoltán
1 Szücs Márton
1 Takács József

Akiktől 2017. június hónapjában búcsút vettünk

Gratulálunk a 2017. június hónapban 
házasságot kötött pároknak!
2 Kovács Klaudia–Hadari Krisztián
2 Kanda Krisztina–Sajó László
2 Hegedüs Viktória–Tóth Sándor
2 Varga Kitti–Nyiri Géza
2 Török Éva–Ónodi Zoltán
2 Hajkó Judit–Szakolczai László
2 Tálas Franciska–Csengeri Imre
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 Július 28. (péntek) 17.00 a XII. Haj-
dúnánási Nemzetközi Képzőművésze-
ti Alkotótábor záró kiállítása. Megte-
kinthető: szeptember 13-ig.

 A IV. Hajdúnánási Ifjúsági Képzőmű-
vészeti Alkotótábor kiállítása augusz-
tus 18-ig tekinthető meg a művelődési 
központ kis előcsarnokában.

 Július 28. (péntek) 18.00: PincePszi-
chológia – Bata Erzsébet: A szőke nő 
– egy hétköznapi sztereotípia tudomá-
nyos vizsgálata.

 Helyszín: PinceKlub
 A belépés díjtalan.
 Július 29. (szombat) 20.00: a Naná 

Színház: Pázmányos c. zenés komédiája.
 Helyszín: PinceKlub udvara
 Belépődíj: 800 Ft
 Augusztus 4–5. (péntek–szombat) IV. 

Hajdúk Világtalálkozója a Fürdő utcán 
(a sportpályától a Fürdő hátsó bejáratáig)

 Augusztus 4. (péntek)
 Katonai csapatok felvonulása a főtérre, 

csatabemutató, fáklyás felvonulás.
 21.00: Időkerék. A tánc és a zene ösz-

szefonódása a történelemben…Tánc-
produkció 80 táncos előadásában.

 A műsorban az őskortól elindulva elju-
tunk napjaink zenei és táncos világába. 
A nézők betekintést kapnak arról, hogy 
a történelem során milyen fejlődésen 
ment keresztül a zene és a tánc, vala-
mint ezek milyen hatással voltak egy-
másra.

 A műsorban közreműködnek: Nána 
Táncstúdió-Hajdúnánás, Hajdúnánási 
Gimnasztráda, Eördögh Forgó Nép-
táncegyüttes-Nyíracsád, Táncosbará-
tok, Aranyszalma Néptáncegyüttes-
Hajdúnánás, Bürkös zenekar és barátai

 Augusztus 5. (szombat)
 Hajdú Ízek főzőversenye, csatabemu-

tatók, az egykori tábori élet megtekin-
tése, Hajdú Virtus vetélkedő, Hajdúk 
Utcája, népi játékpark, ugrálóvárak, 
szalmaszobor építő verseny, vidám ze-
nés nap R. Kárpáti Péterrel és barátai-
val, gyerekműsorok, hajdúvárosok mű-
vészeti csoportjainak bemutatkozása, 
Pataky Attila műsora, a Magna Cum 
Laude élő nagykoncertje.

 Belépő péntekre–szombatra: elővétel-
ben 2000 Ft, vagy 1500 Bocskai Koro-
na, helyszínen – pénteken: 500 Ft, vagy 
500 Bocskai Korona, szombaton: 3000 
Ft, vagy 2500 Bocskai Korona. Családi 
bérlet elővételben péntek-szombatra (2 
felnőtt, ill. 2 vagy 3 gyerek): 4000 Ft, 
vagy 3000 Bocskai Korona. 

 Családi napijegy szombatra: 6000 Ft, 
vagy 5000 Bocskai Korona.

 Kombinált napijegy szombatra fürdő-
belépővel: 4000 Ft, vagy 3500 Bocskai 
Korona.

 Kombinált bérlet fürdőbelépővel pén-
tekre-szombatra: elővételben: 2900 Ft, 
vagy 2500 Bocskai Korona.

 Jegyek, bérletek elővételben kaphatóak 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban és a Tourinform irodában. 
Online jegyvásárlás: tixa.hu. 

 További információ: www.facebook.com/
hajdukvilagtalalkozoja

 Augusztus 11. (péntek) 19.00: Nyári 
utcazene a Lente Lajos Magyar Nóta 
Egyesülettel

 Helyszín: Amfiteátrum, Fürdő utca
 A belépés díjtalan.
 Augusztus 12. (szombat) 19.00: „30up” 

retro party
 Helyszín: PinceKlub
 Belépődíj: 800 Ft
 MoZIMűSoR
 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 

minden héten szombaton, vasárnap és 
hétfőn.

 Július 29. (szombat)
 15.00: Dzsungel – mentőakció (fran-

cia családi animációs film, 80 perc, 
2017.) 3D

 17.00: Baywatch (magyarul beszélő, 
amerikai akció vígjáték, 119 perc, 2017.)

 19.00: A majmok bolygója – Háború 
(amerikai sci-fi akciófilm, 142 perc, 
2017.) 3D

 Július 30. (vasárnap)
 15.00: Dzsungel – mentőakció (fran-

cia családi animációs film, 80 perc, 
2017.) 3D

 17.00: Baywatch (magyarul beszélő, 
amerikai akció vígjáték, 119 perc, 2017.)

 19.00: A majmok bolygója – Háború 
(amerikai sci-fi akciófilm, 142 perc, 
2017.) 3D

 Július 31. (hétfő)
 17.00: Dzsungel – mentőakció (fran-

cia családi animációs film, 80 perc, 
2017.) 3D

 19.00: Baywatch (magyarul beszélő, 
amerikai akció vígjáték, 119 perc, 2017.)

 Augusztus 5. (szombat)
 15.00: Gru 3. (magyarul beszélő, ame-

rikai animációs kalandfilm, 90 perc, 
2017.) 3D

 17.00: Baywatch (magyarul beszélő, 
amerikai akció vígjáték, 116 perc, 2017.)

 19.00: Dunkirk (amerikai-angol-fran-
cia történelmi dráma, 107 perc, 2017.)

 Augusztus 6. (vasárnap)
 15.00: Gru 3. (magyarul beszélő, ame-

rikai animációs kalandfilm, 90 perc, 
2017.) 3D

 17.00: Atomszőke (magyarul beszélő, 
amerikai akcióthriller, 115 perc, 2017.)

 19.00: Nyomd, bébi, nyomd (magya-
rul beszélő, angol-amerikai akció vígjá-
ték, 113 perc, 2017.)

 Augusztus 7. (hétfő)
 17.00: Gru 3. (magyarul beszélő, ame-

rikai animációs kalandfilm, 90 perc, 
2017.) 3D

 19.00: Dunkirk (amerikai-angol-fran-
cia történelmi dráma, 107 perc, 2017.)

 Augusztus 12. (szombat)
 15.00: Dzsungel-mentőakció (francia 

családi animációs film, 80 perc, 2017.) 
3D

 17.00: Nyomd, bébi, nyomd (magya-
rul beszélő, angol-amerikai akció vígjá-
ték, 113 perc, 2017.)

 19.00: Atomszőke (magyarul beszélő, 
amerikai akcióthriller, 115 perc, 2017.)

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

A nánási „Egri csillagok”

Nem mindennapi módon nyílt meg a 
történelmi kort leíró könyvbemutató a 
Helytörténeti Gyűjteményben. Stíluso-
san, a könyvben szereplő történelmi kor-
nak megfelelően a Hajdúnánási Hajdú 
Darabontok Egyesületének katonái vitték 
be Bocskai István koronájának élethű má-
sát korhű zenére. 

Az estet Darócziné Bordás Andrea, a 
könyvbemutató háziasszonya nyitotta 
meg, majd dr. Juhász Endre alpolgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket.

Az est vendége és egyik előadója dr. 
Bakó Endre irodalomtörténész – akinek 
tanulmányával jelent meg a bemutatott 
kötet –, a „titokzatos hajdú költő”-ről be-
szélt a hallgatóságnak. Titokzatos, hiszen 
a városunkban született költőről nem sok 
életrajzi adat maradt fenn. Kutatásokból 
megállapítható, hogy joghallgatóként, 
„mezei jogászként” műfordító is volt, 
valamint kritikákat is írt versei és prózai 
írásai mellett. 

Buczkó József etnográfus a kötet be-
mutatásaként annak történeti és néprajzi 
vonatkozásairól, valamint történelmi hát-
teréről beszélt. Elmondása szerint érdekes 
információkkal szolgál a regény a hajdú-
város egykori erődrendszeréről is, hiszen 
annak alapján, ahogyan leírja a regényben 
az író, szinte rekonstruálni lehetne a váro-
sunk akkori képét.

A Hajdúnánás eredetmondájaként szá-
montartott Testhalom monda rendkívül 
részletes és szemléletes feldolgozása ez a 
regény, melyben a város akkori meghatá-
rozó személyiségeit is felvonultatja az író. 
A nevek alapján a helybéliek is emlékez-

hetnek rájuk, hiszen ismerősen csenge-
nek. Az ízes nánási tájszólás, a tájjellegű 
szavak említése sem maradhat ki a könyv 
néprajzi különlegességeiből, valamint a 
hajdúk akkori tevékenységei, fegyverze-
tük, viseletük részletes leírása sem.

Néprajzi vonatkozású emléke a vá-
rosnak az öhön főzés, a szalmafonás, 
valamint a győztes csata utáni hajdútánc 
leírása a regényben. Az illusztrációk Szűr 
Szabó József metszetei, akit az egykori 
Vasárnapi Újság szerkesztői bíztak meg a 
fejezetek illusztrálásával. Rajzai a szöveg 
és a történet hiteles magyarázatául is szol-
gálnak. A kötet szerkesztői szerint a Ná-
nási Füzetek 27. kiadásaként megjelenő 
regény a „nánási Egri csillagok”-nak is ne-
vezhető, hiszen várostörténeti, irodalmi és 
néprajzi szempontból is hiteles képet ad 
Bocskai koráról, így azt jelenti nekünk, 
mint az egrieknek Gárdonyi regénye. 

A könyv elolvasása olyan kiegé-
szítő városunkról, mely a törté-
nelmi ismeretek kibővítésére 
szolgál, s elolvasása minden 
hajdúnánási lakosnak ajánl-
ható.                Fekete Andrea

Történelmi és irodalmi szempontból is nagy jelentőségű könyvbemutatót tartottak a 
Móricz Pál Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben június 15-én. Gulyás Gábor: 
Bocskai úr angyalkái című regényét még az írója sem látta kötetben, hiszen írásának 
egy részét 1943-ban a Vasárnapi Újság közölte folytatásban. A szerkesztők véleménye 
alapján a „nánási Egri csillagok” került most az érdeklődők kezébe, melyet a város Ön-
kormányzata és a Móricz Pál Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közösen adott ki.

 Augusztus 13. (hétfő)
 15.00: Dzsungel-mentőakció (francia 

családi animációs film, 80 perc, 2017.) 
3D

 17.00: Dunkirk (amerikai-angol-fran-
cia történelmi dráma, 107 perc, 2017.)

 19.00: Atomszőke (magyarul beszélő, 
amerikai akcióthriller, 115 perc, 2017.)

 Augusztus 14. (hétfő)
 17.00: Bébibumm (magyarul beszélő, 

francia vígjáték, 94 perc, 2017.)
 19.00: Nyomd, bébi, nyomd (magya-

rul beszélő, angol-amerikai akció vígjá-
ték, 113 perc, 2017.)

 Jegyárak:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes árú 

jegy: 1400 Ft
 Gyerekjegy (12 éves korig) 1000 Ft, 

3D gyerekjegy: 1200 Ft
 Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet a IV. Hajdúk Vi-
lágtalálkozója (2017. augusztus 4–5.) 
bemutatására az alábbi kategóriákban:

 I. Csatajelenet (a Fürdő rendezvényterü-
letén zajló csatajelenetek megörökítése)

 II. Tábori élet (a Fürdő rendezvényte-

rületén táborozó katonai hagyomány-
őrzők bemutatása)

 III. Portré (a katonai hagyományőrzők 
tagjainak megörökítése)

 IV. Rendezvényfotó (a IV. Hajdúk Vi-
lágtalálkozója bármely programelemé-
nek – pl. koncert, műsor, főzőverseny, 
kiállítás, közönség stb. – megörökítése)

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

 Beküldési határidő: 2017. szept. 15.
 Minden kategóriában a legjobb pálya-

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

 A benyújtott fotókat a rendezvény to-
vábbi propagálásához felhasználjuk!

 További információ a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhető 
(telefon: 52/382-400, 70/372-1494; 
e-mail: info@nanasvmk.hu).
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A kívül-belül megújult hajdúnánási 
CBA Házhelyi élelmiszerboltba 
megbízható bolti eladó, árufeltöltő 
munkatársakat keresünk, 
pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Elvárásaink:
	kereskedői,	eladói	szakirányú	végzettség,	képesítés,
	egészségügyi	alkalmasság-,	vevőközpontú	szemlélet,
	önálló,	illetve	csapatban	való	munkavégzés,
	 lelkes	és	elkötelezett	hozzáállás,
	 terhelhetőség.

Feladatok:
	áruátvétel,	árufeltöltés,	árazás	elvégzése,
	eladótér	folyamatos	rendben	tartása,
	udvarias	kiszolgálás.

Amit kínálunk:
	 stabil	céges	háttér,
	hosszú	távú	munkalehetőség,
	 szakmai	fejlődési	lehetőség,
	KIEMELT	bérezés.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az iroda02014@gmail.com 
email címen vagy a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2–4. címen várjuk.

NEVELŐSZÜLŐKET KERESÜNK
A Cívis Humán Szociális és Gyermekvédelmi 

Központ NEVELŐSZÜLŐKET keres.
A nevelőszülői hivatással, a nevelőszülővé válással, ill. 

a 

nevelőszülői foglalkoztatás
i 

jogviszonnyal kapcsolatban 
az 

alábbi telefonszámon kérhetn
ek  

tájékoztatást.

06-70-362-1957

NEVELŐSZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
•  Ha szívesen gondoskodna otthonában segítségre 

szoruló gyermekekről,
• Ha úgy érzi, van önben elegendő türelem és empátia,
•  Ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 

törvényi előírásoknak,
•  És vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett tan-

folyamot, vagy már rendelkezik megfelelő végzett-
séggel, akkor jelentkezzen nevelőszülőnek!

A szakmai segítséget és a 
törvény által meghatáro-

zott juttatásokat a debre-
ceni Cívis Humán Szociális 

és Gyermekvédelmi Központ 
Nevelőszülői Hálózata 

biztosítja.

Részletes feltételekről érdeklődhet:
A 0670/362-1957 vagy a 0670/361-7802  

telefonszámon, illetve e-mailen,  
a civisneveloszuloihalozat@gmail.com címen.

750 Ft
adag

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

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

Aki egy hónapra előfizet az minden hét szombatján 
ingyen ebédet kap!

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

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

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

Július 2-án 67 gyerek 7 kísérő pedagógussal in-
dult el a szokásosan megbízható „PCS buszok-
kal” a kissé szeles időben hazánk legnagyobb 
tavához. A megérkezés után a kis szélből má-
sodfokú viharjelzés kerekedett, mely a fürdő-
zést aznapra megakadályozta. Ám nem szegte 
a jó kedvet az időjárás, hiszen a tábor szervezői 
„programhegyekkel” várták a résztvevőket, me-
lyek közül nehéz volt választani. Minden érkezőt 
„altáborokba” sorolták, s annak megfelelő színű 
pólót, sapkát, törölközőt, kulacsot, hátizsákot ad-
tak át nekik – így a mi csapatunk a sárga színű 
altábor lett. 

A szokásos sportversenyek mellett számos 
egyéb különlegességet is ki lehetett próbálni a hét 
során: vízi és szárazföldi kalandparkot, éjszakai 

kalandtúrát, sárkányhajózást, trambulint, részt 
vehettek a „hősök” (rendőrség, tűzoltóság, men-
tők) bemutatóin, interaktív dob show-n, koncer-
teken, honfoglaló játékokon, íjászaton, s külön-
böző kézműves tevékenységeken. Ezeken kívül 
fakultatív programokra is nyílt lehetőség, mint a 
gyalogtúra Balatonboglárról, bobozás, sétahajó-
zás, kisvonatozás.

A 6 Balatonnál töltött napon azért legemléke-
zetesebb mégiscsak a strandolás volt, melyre az 
időjárás is engedélyt adott, hiszen a nyár legme-
legebb napjai alakultak ki a tábor végére.

Kicsit elfáradva, de telve élményekkel ígér-
tük meg a gyönyörű tavunknak: Jövőre újra ott 
leszünk!

Fekete Andrea

Örömmel fogadtuk el a meghívást 
a Pedagógus Napi ünnepségre. Mi 
már nem veszünk részt aktívan a 
nevelő-oktató munkában, de sok-
sok dolgos évet hagytunk magunk 
mögött, bízunk benne, nem nyom-
talanul. Bár talán most ez is meg-
történhet.

Miközben igaz örömmel tap-
soltunk azon kollégáinknak, aki-
ket a polgármester elismerésben 
részesített – mert valóban meg is 
érdemelték –, üröm is vegyült az 
örömbe.

Arra gondoltunk, mi, akik 1–2 
éve mentünk nyugdíjba, mi nem 
érdemeltük volna meg szintén ezt 
a gesztust?!

A mi 40 évünk nem ér annyit, 
mint az Övéké? Pedig közülünk 
többen vezető beosztást, számta-
lan funkciót, a közért vállalt plusz 
tevékenységet végeztek éveken 
keresztül a mindennapi iskolai 
munka mellett.

Végigkísérve kitüntetett kol-
légáink életútját, sok párhuzam, 
sőt talán többlet is található néhá-
nyunk javára. A kérdés: kin múlik, 
hogy egy ilyen elismerést odaítél-
jenek? Talán a vezetők figyelmes-
ségén, vagy figyelmetlenségén?

Mindenesetre többünk ünnepi 
hangulatát is beárnyékolta ez az 
érzés. Úgy gondoljuk ez a fajta 
megkülönböztetés méltánytalan, 
csúnya diszkrimináció. Vagy kap-
jon mindenki, vagy senki. Így 
lenne igazságos. A vezetőink pe-
dig, akik ennyire nem értékelték 
mindazokat, akik 40 évet tisz-
tességgel becsülettel helytálltak, 
gondoljanak arra, ők is lesznek 
nyugdíjasok.

Vajon mit éreznének a helyünk-
ben, ha – tegyük fel – empatikusak?

Egy nyugalmazott pedagógus 
több társa nevében. 

(Név és cím a szerkesztőségben.)

Tér-Fél: Üröm az örömben

Erzsébet tábor a Balatonon
Idén nyáron ismét lehetett pályázni a Balatoni Erzsébet táborokon való részvételre. A Bocskai 
Iskolából többen is megcélozták Fonyódligetet, a jól bevált, remek fürdő- és kirándulóhelyet.
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Erzsike 
Süteményesháza

Minden nap friss süteménnyel várjuk kedves vendégeinket. 
Tortákra rendelést felveszünk.

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Aranygaluska és tyúksütést vállalunk! 

Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

Keress bennünKet a Mozi épületében!
Süti: 06-30/681-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676

Bocskai Étterem 
Hajdúnánás
Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook oldalunkon!

1. Július 1-én indul a BOCSKAI NYÁR 2017
	 Hétvégeken	élőzene,	finom	ételek!
2. Bocskai	Pizza
	 Olcsó	és	finom!
3. Családi	rendezvények,	osztálytalálkozók

HAJDÚNÁNÁSON TERMŐFÖLD ELADÓ 
A VIDIFÖLDÖN! 

HRSZ. 01074/81 szántó 4,7192HA 151,49 AK.
A terület 2019. 12. 31. bérbe adva. 

Tel.: 06-70/633-9753

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 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.

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

Egyeztetés: 06-30/486-1934

Kedvezményes boltvezető, eladó, szakács, 
pincér, cukrász, élelmezésvezető, vendéglátó eladó-, 

üzletvezető-, szervező, aranykalászos gazda,
műkörmös, fodrász, kozmetikus, szociális gondozó, 

kezdő angol, német oktatások részletre is, 
Hajdúnánás, Hajdúdorog.
Tel.: 06-30/535-7938

Máró Gábor 
volt Hajdúnánás, Szatmár utca 20. sz. 

alatti lakos 

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, sírjára, koszorút, 
virágot helyeztek, bánatunkban 

részvéttel osztoztak. 

Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.

A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek. 

(Reményik Sándor)

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen 
Ön is a Hajdúnánási 

Újságban! 
Telefon: 

06-30/523-6848

Ez itt az Ön 
hirdetésének 

a helye!



8 Hajdúnánási Újság 2017. július 27.

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

2013-ban a Nánási Portéka létrehozása-
kor még nem is sejtettük, hogy ez az egy 
kezdeményezés micsoda lavinát indít el 
a településünkön. Az elmúlt négy évben 
Hajdúnánás azon dolgozott, hogy az itt 
élők minél több egészséges, ellenőrzött 
forrású, prémium minőségű élelmiszert 
fogyaszthassanak a lehető legkedvezőbb 
áron. A város létrehozta saját ökológiai 
gazdálkodását, bio minősítésű zöldsége-
ket termesztünk, a Kendereskertben a leg-
nagyobb odafigyeléssel és szeretettel zajlik 
az állattartás, a Nánási Portéka termelők 
mellett pedig a Tartósító Szövetkezet 
munkatársai is rengeteg házias jellegű fi-
nomsággal látják el város lakosságát. A te-
lepülésen előállított termékeket a fogyasz-
tók egyre több csatornánk szerezhetik be, 
főleg most, amikor elmondhatjuk, hogy a 
piac és a Nánási Portéka Piac online felü-
lete mellett egy új értékesítési pont nyílik 
a Hajdúnánáson, nevezetesen a Városi 
Húsbolt. 

Erről beszélgettem Ferenczy Endrével a 
Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális 
Szövetkezet termékfejlesztőjével és terme-
lési vezetőjével. 
 Mesélj kicsit nekünk a Városi Hús-

boltról! Miért tartottátok fontosnak a 
létrehozását? Szüksége van erre a hajdú-
nánásiaknak? 

A húsbolt létrehozását már hosszú 
ideje tervezgettük a munkatársaimmal, a 
nyitást, az ötlet megvalósulását rengeteg 
munka előzte meg. Számunkra ez most 
egy mérföldkő. Egy olyan értékesítési 
pontot nyithattunk most meg, ahol a he-
lyiek a város által kínált legjobb minőségű 
termékeket szerezhetik be közvetlenül az 
eladótól. Már a webshop is hasonló funk-
ciót töltött be, azzal a különbséggel, hogy 
ott heti egyszeri szállításról beszélhetünk 
és nem biztosított a személyes vásárlás él-
ménye. Ezért is hiánypótló a Városi Hús-
bolt. 
 Ha jól tudom, korábban szakácsként 

dolgoztál. Mi a szakmai véleményed, van 
érezhető különbség az eltérő minőségű 
alapanyagok között? 

Természetesen igen! Persze nem mind-
egy, hogy milyen minőségről beszélünk. 
Nagyon rossz alapanyagból nem lehet 
jót főzni, igazából nem is ajánlom senki-
nek, hogy nem megfelelő nyersanyago-
kat használjon a konyhában. Az átlagos, 
hazánkban megszokott, és a fogyasztók 
által elvárt minőségű alapanyagból már 
lehet finom ételeket készíteni, de azért 
a konyhaművészet csúcsa mégiscsak az, 
amikor prémium termékekkel dolgozhat 
az ember, egyértelműen jobb lesz az étel 
íze, több élményt ad és nem utolsó sor-
ban biztonságosabb is. Én már akkor is a 
Szövetkezet és a Nánási Portéka termékeit 
vásároltam, amikor még itt sem dolgoz-
tam, mert azt éreztem, hogy felelősséggel 
tartozok a vendégeim, a családom és a sa-
ját egészségemért olyan tekintetben, hogy 
milyen ételt teszek le az asztalra. 
 Milyen termékeket találhatunk meg 

nálatok? 
A kínálatunk alapját a Tartósító Szövet-

kezet által előállított és a vágópontunkon 
előkészített termékek adják. Kapható ná-
lunk mangalica, hízósertés, bivaly, szürke-
marha és marhahús, szalámik, kolbászok, 
sonkák, szalonnák és szuvid termékek. 

Ezen kívül elmondható, hogy Hajdú-
nánáson valahogy mindig minden kicsit 
egymásra épül. A helyi kezdeményezések 
szerencsére nem egymás ellenségeiként, 
konkurens egységenként harcolva, ha-
nem partnerként jelennek meg a piacon. 
Éppen ezért a Városi Húsboltban a saját 
előállítású termékeink mellett széles vá-
lasztékban elérhetőek lesznek a Nánási 
Portéka termékei is. 
 Egy kifejezés megragadta a figyelme-

met, a szuvidolás. Talán nem mindenki 
ismeri ezt a technikát. Elmondanád ne-
künk, hogy pontosan miről van szó? 

A szuvidolás a 21. századi ember egyik 
legjobb barátja, olyan tekintetben, hogy 
akár több órányi időt spórol meg számun-
ka a főzés során. A szuvidolás a vákuum 
alatti hőkezelés technikáját jelenti. Ezzel 
a módszerrel tökéletesen megőrizhető a 
húsok zamata, nedvességtartalma, külön-

CSOKONAI LAKÓPARK
Hajdúnánás Csokonai u. 2. alatt a városközpontban

31 lakás kivitelezése elkezdődött!

Várható átadási határidő: 2017. szeptember
Beruházó: Nyak-Ép Kft. Hajdúnánás Dorogi u.
Érdeklődni:  06-52/570-750  06-30/9532-490

Jellemzők:
– 39–70 m2 közötti lakások
– egyedi kialakítás
– 5%-os ÁFA, – CSOK
– Lift, garázs, parkolóhely, parkosított udvar, tárolóhely
– energiatakarékos kialakítás

legesen kellemes állagúak lesznek, szét-
omlanak a szájban, ráadásul a főzési idő 
is jelentősen csökkenthető. A szuvidolt 
húsokból készült fogások főzési és sütési 
ideje 15–20 perc között mozog, így pél-
dául egy átlagos vasárnapi ebéd elkészítése 
a köret elkészítésével együtt sem haladja 
meg a 30 percet. 
 Jól hangzik, én a magam részéről biz-

tos teszek egy próbát a szuvid húsokkal. 
Végezetül jöjjön a legfontosabb kérdés: 

hol találnak meg benneteket a vásárolók? 
A régi négyes iskolával szemben, a kis 

közért melletti udvarban az Arany János 
utca 45. szám alatt várunk minden ked-
ves vásárlót! Egyelőre szerdán 9 és 17 óra 
és pénteken pedig 9 és 16 óra között van 
nyitva az üzletünk, de az első napok ta-
pasztalatai alapján valószínű, hogy a nagy 
érdeklődésre való tekintettel még több 
napon állunk majd a vásárlóink rendelke-
zésére. Pálóczi Boglárka 

Megnyílt a Városi Húsbolt: Újabb apró 
lépés a hajdúnánási ételforradalomban


