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Idén Is elIndult a donI-Hősök emléktúra 
Hajdú menetszázada

5 éve, 1943. januárjában kataszt-
rofális vereséget szenvedett a Don-
kanyarban a 2. Magyar Honvéd 

Hadsereg. A több mint százezer odave-
szett honvéd emlékére idén már 18. al-
kalommal indultak útnak gyalogmenetek 
országszerte, hogy leróják kegyeletüket a 
doni hősök, a második világháború áldo-
zatai előtt. A 18. Doni Hősök Emléktúra 
Hajdú Menetszázada január 25-én indult 
Debrecenből és Hajdúhadház, Hajdú-
sámson, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog 
érintésével január 27-én délután érkezett 
a végállomásra, Hajdúnánásra.

Idén január végén ismét feltűntek a Deb-
recen környéki utak mentén az egyenruhás 
katona fiatalok, hagyományőrzők; immá-
ron tizennyolcadik alkalommal indult út-
jára a Doni Hősök Emléktúra Hajdú Me-
netszázada. Mint ismeretes katonáink és 
leendő katonáink – a debreceni Kratochvil 
Károly Honvéd Középiskola diákjai – ezzel 
a három napos gyalogmenettel emlékeznek 
és tisztelegnek évről évre az 1943 telén, a 
Don-kanyarban odaveszett több mint száz-
ezer katonára, a második magyar honvéd 
hadsereg hőseire. 

A három napos programon közel 130 
diák, tartalékos és hivatásos katona tett 
meg több mint 70 kilométeres távot, 
amelynek végállomása – mint már harma-
dik éve mindig – Hajdúnánás volt.

A városba beérkező menetszázadot most 
is a harangok szava köszöntötte, akiket a 
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lö-
vészdandár helyőrségi zenekara kísért. Az 
emlékmenet résztvevői és az érdeklődők 
ezúttal a református gyülekezeti házban 
hajthattak fejet a doni hősök emléke előtt. 
A Himnusz hangjai után Buczkó József 
önkormányzati képviselő köszöntötte a 
vendégeket, tolmácsolva Hajdúnánás vá-
rosa és Hajdú-Bihar Megye Közgyűlésének 

köszönetét és elismerését. „Ez a férfiúi ma-
gatartás, ez a kimagasló teljesítmény tiszte-
letre méltó, őrizzék mindörökre” – mondta 
képviselő úr, mint mondta, ezzel is segítve 
bennünket abban, hogy lelkünkben ne fe-
ledésből, hanem emlékezésből épüljön fel 
és maradjon meg az emlékművük. 

Gacsályi Gábor nagytiszteletű úr igehir-
detésének vezérfonalát a Jeremiás siralmai-
ból vett idézetek adták. 

Az igei emlékezés után dr. Pintér Zoltán 
történész idézte fel a 2. Magyar Hadsereg 
vereségének okait, amelyet együtt említhe-
tünk a muhi, a mohácsi, vagy akár a seges-

7 vári ütközetekkel, s amelyet a magyar had-
történelem egyik legsúlyosabb vereségeként 
tartunk számon. 

Mint mondta, ezen a napon a névtelen 
hősökre, a magyar bakákra, a munkaszolgá-
latosokra, azokra emlékezünk, akik a front 
első vonalában áldozták életüket hazáju-
kért, távol szeretteiktől, távol a szülőföld-
től, több mint 1500 kilométerre Magyar-
ország akkori határaitól.

Pintér Zoltán hangsúlyozta, hogy egy-
szerre vagyunk tanítványok és példaadók: 
mi ezer év magyar hőseinek tanítványai 
vagyunk és példát gyermekeinknek fogunk 
adni.

A 18. Doni Hősök Emléktúra Hajdú 
Menetszázadának három napos programja 
a hajdúnánási Hősi emlékmű megkoszo-
rúzásával zárult. A leszálló esti sötétség, a 
katonai tiszteletadás méginkább erősítette 
az emlékezés magasztos pillanatait, köze-
lebb vihetett bennünket azokhoz, akiknek 
75 éve idegen földben porladnak csontjaik, 
akiknek nem jutott megszentelt hazai föld, 
akiknek sírjaira nem tudnak leborulni az 
unokák. 

HNU
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Kertünk, házunk, otthonunk 
Biokertészkedés 2.

Biztonságos Internet Nap

Múlt, jelen, jövő

Földünk legkülső szilárd burkolata a talaj, 
amely termőhelyéül szolgál a növényeink-
nek. Legfontosabb tulajdonsága a termé-
kenysége. Ez azt jelenti, hogy szükséges 
időben és mennyiségben képes ellátni 
növényeinket vízzel és táplálékkal.

A talaj a növénytermesztés nélkülözhe-
tetlen eszköze, nagyon fontos láncszeme 
az öko kertészkedésnek. Fontos a biokert-
ben a talaj termőerejének ismerete. A talaj 
állapotát meghatározzák a domborzat, az 
időjárás, a növénytakaró, mint külső té-
nyezők. A talaj kémiai, fizikai és biológiai 
állapotának befolyásolása a talajművelés. 
A talaj él és lélegzik. A biokert talajáról, 
ha ismerjük a növények nyelvét, maguk 
a növények beszélnek, tájékoztatnak ben-
nünket.

Mit jeleznek a növények 
a talajról

A gyomok üzennek a kertésznek sajátos 
jelrendszerük segítségével, jelzik a kert 
talajának a minőségét. Ahol túl nedves a 
talaj, ott megjelenik a mezei sóska, a bog-
lárka. A tömörödött talajra a gombvirág 
és a nagy útifű utal. A tyúkhúr humu-
szos talajt jelez, a csalánfélék tápanyagban 
gazdag talajról árulkodnak. Sok esetben 
a gyomok helyre is állítják a megromlott 
talajviszonyokat. Őseinktől ismerjük és 
megtanulhattuk, hogy hagytak parlagon 
földeket, amivel tulajdonképpen helyre-
állították a talaj termékenységét. Ezek a 
tevékenységek öngyógyító munkák voltak, 
amelyek lejátszódtak a kertekben. A gyo-
mok jelenlétéből megtudhatjuk, hogy az 
adott terület talaja milyen tulajdonságok-
kal rendelkezik. Ezekből megismerhetjük 
kertünk talajának sajátosságait, megtud-
hatjuk, milyen tápanyagellátásra van szük-
ség és milyen talajápolási munkát kell el-
végezni. Azért nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül azt sem, hogy akinek kertjében na-
gyon sok gyom jelenik meg, ott művelési 
hibára kell következtetnünk.

Az élő talaj
Az élő talajt a föld alatti, és a föld felet-
ti élőlények egyensúlyi állapota jellemzi, 
az élőlények a szerves anyagok lebontását 
segítik elő. Nagyon fontos kincs a bioker-
tész számára a talaj fekete állománya és 
az ehhez társuló tudás, ismeretek állandó 
bővítése, ugyanis a biokertészkedés sikerét 
a talaj védelme nagymértékben meghatá-
rozza. Ezt a védelmet kímélő talajműve-
léssel és talajtakarással oldhatjuk meg.

Talajtakarás
A biológiai kertművelésnek egyik sajátos 
módszere a talajtakarás, amit mulcso-
zásnak vagy felszini komposztálásnak is 
szoktak nevezni. A kert talaja ki van szol-
gáltatva az időjárási viszonyoknak. Télen 
megfagy a felszíne és károsodik a talaj 

élő világa. Szél fújja és eső mossa a hu-
muszban gazdag felső réteget. Mindezen 
segíthetünk a talajtakarással, melynek a 
biokertész szempontjából elkerülhetetlen 
érdemei vannak.

Talajtakarásra alkalmas anyagok le-
hetnek: állati eredetű trágyák, aprított 
fakéreg, fekete nejlonfólia, kávézacc, tea-
fű, fenyőtű, kerti komposzt, kő, kavics, 
durvaszemcsés homok szalma, lenyírt fű. 
A talajtakarás segíti a nedvesség megtartá-
sát, fokozza a talaj termőerejét, elfojtja a 
gyomokat, csalogatja a hasznos rovarokat. 
Fontos, hogy talajtakarás előtt lazítsuk 
meg a talaj felső rétegét.             Gut István

A Rendőrség is évek óta kiemelt figyelmet 
szentel e témának. Az internethez köthető 
bűncselekmények városunkban is előfor-
dulnak csakúgy, mint az országban, de az 
egész világon is. Jellemző, hogy az inter-
netes közösségi oldalakat felhasználva ír-
nak a fiatalok egymásnak sértő, megalázó 
dolgokat, de olyan is előfordult, hogy az 
oldalra feltett képeket gyűjtötték össze az-
zal a céllal, hogy azokat egy másik oldalon 
közzétéve „kommentelni” lehessen. 

Az ilyen cselekmények megelőzése ér-
dekében néhány jó tanács szülőknek és 
pedagógusoknak a biztonságos internet-
használatért:

Idén ünnepli 20 éves jubileumát a „Mi ér-
ted élünk!” Egyesület, melyet a szervezők 
több rendezvénnyel terveznek megvalósí-
tani. „Múlt, jelen, jövő” címmel indult a 
programsorozatuk, melyre meghívták az 
egyesület valamennyi alapítóját, elnökét, 
elnökhelyettesét, az akkori és a jelenlegi 
polgármestereket, illetve olyan támoga-
tókat, akik segítették megalakulásukat, 
indulásukat.

A jubileumi programok szervezését 
Majorosné Ács Anikó, az egyesület je-
lenlegi elnökhelyettese vállalta, aki nagy 
lelkesedéssel és változatos programokkal 
igyekszik méltóan megünnepelni a mö-
göttük álló 20 évet. Ez a rendezvény vé-
leménye szerint is méltó nyitánya volt a 
programsorozatnak.

A szép jubileum úgy teljes, ha köszönet 
illeti a tevékenységeiket, a működésüket 
és a céljaikat segítőket, ezért kezdték ezzel 
a gesztussal az éves programjukat.

Az egyesület alapításához szükséges első 
lépéseket Csengeri Miklós, Juracskó Mik-
lósné és Daróczi Lajosné kezdték olyan 
szülők megkeresésével, akik sérült gyer-
mekeket neveltek. Majd Malyik Józsefné, 
Kozák Györgyné Bacskai Ildikó folytatták 
ezt a munkát. Ezután tisztségváltozások is 
történtek: Dózsa Miklós, Nagyné Dézsi 
Tünde és Kállai Sándor alkották a kezdeti 
évek során a vezetőséget. Utánuk Csillik-
né Szólláth Julianna vette át az elnökségi 
posztot, aki 13 évig vette kezébe az egye-
sület munkájának szervezését. 2013. júli-
usa óta a jelenlegi vezetőség Dózsa Miklós 
elnök, Majorosné Ács Anikó helyettes és 
Hornné Kun Éva titkár. Fővédnökük kez-
detek óta Török István, aki a jövőre vo-
natkoztatva is kifejezte segítő szándékát.

A nyitó rendezvényen mindőjük el-
mondhatta gondolatait, emlékeit s a jö-
vőre irányuló terveit. A szervezők szinte 
az év minden hónapjára terveztek érdekes 
és hasznos programokat, szakmai előadá-
sokat, sportnapokat, kirándulásokat. Íme 

néhány a tervezettből (élve a változtatások 
jogával):

2018. február 8. 17 órától Gyura 
Barbara a Szemem Fénye Alapítvány el-
nöke (szülőként civil szervezet alapítása 
vezetése) és Alföldiné Ragyák Andrea 
szakpszichológus (témája: sérült gyerek a 
családban). 

2018. március 29. 17 órától dr. Sza-
bó Éva a debreceni gyermekrehabilitációs 
központ vezető főorvosa (Rehabilitációs 
központ bemutatása) és Bodea Cornel a 
debreceni gyermekrehabilitációs központ 
vezető gyógytornásza (Terápiák fontossá-
gának bemutatása). 

2018. április 26. 17 órától a Hajdú-Bi-
har Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási 
Járási Hivatal Gyámügyi és Szociális hivata-
la tart előadást (témája a fogyatékos gyere-
ket nevelő családokat érintő problémák pl.: 
gondnokság alá helyezés,nagykorúsággal 
összefüggő kérdések, és az ezzel kapcsolatos 
teendőkről való tájékoztatás.).

2018. május a sport hónapja május 
11. Aerobik (Pálócziné Tamás Erika), 
május 26. Jótékonysági futás (szervezés 
alatt), zumba (Tamás Tilla).

2018. június Családi nap.
2018. július Török István az Egyesület 

fővédnökével közös főzés.
2018. október (vagy november) Jóté-

konysági bál – szervezés alatt.
Első programjukat a Happy Gitár 

együttes ajándék koncertje színesítette, 
valamint az est végén megvalósult állófo-
gadás – Oláh Sándor (Hotel Medián) és 
Hódos Antal támogatásával.

(Az Egyesület továbbra is szívesen fo-
gadja a támogatókat a gyermekek gyó-
gyításához nélkülözhetetlen feltételek 
megteremtéséhez, mindennapjaik meg-
könnyítéséhez, programjaik megvalósí-
tásához – pl. kartonpapírok, műanyag 
kupakok gyűjtése, adó 1%-a, anyagi tá-
mogatások.)

Fekete Andrea

Talajtakarás a kiskertben

 Kérdezze meg gyermekét, hogy mi-
lyen honlapokat szeret meglátogatni 
és milyen célból!

 Kérdezze meg, mit tesz az adatai vé-
delme és a biztonságos internetezés 
érdekében! Előfordult-e, amikor úgy 
érezte, hogy bántja vagy zavarba hoz-
za egy információ / beszélgetés / kép 
/ videó? Beszélgessen vele arról, ho-
gyan előzheti meg legközelebb ezeket 
a helyzeteket, illetve mit tehet ilyen 
esetekben!

 Gondolja végig, mire használja az in-
ternetet Ön, és mire a gyermeke! Van 
olyan tevékenység, amit felnőtt és 

gyermek együtt végezhetnének az in-
terneten?

 Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e,  
hogy baj esetén hova fordulhat, ameny-
nyiben olyan tartalomra bukkan, 
amely pedofil, erőszakos, idegen és 
fajgyűlöletre uszító tartalom, vagy pl. 
drogfogyasztásra csábítás. 

Ilyen esetekben a következő biztonsá-
gos internet hotline-tól kaphat segítséget: 
http://www.biztonsagosinternet.hu. 

Ők a bejelentés feldolgozása után meg-
vizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és 
amennyiben igen, értesítik a rendőrséget. 

Így megelőzhető, hogy más gyerekek is 
rátaláljanak az adott oldalra. Amennyiben 
tanácsra, lelki segélyre volna szükség (akár 
névtelenül is), akkor forduljon a KÉK-
VONAL Gyermekkrízis Alapítványhoz 
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu.

A honlapon keresztül beszélgetni is 
lehet velük, de a 11611-es számon, te-
lefonon is elérhetőek éjjel – nappal. Ne 
feledjék, az internet nem csak veszélyeket 
rejt magában, hanem számos lehetőséget 
is! Fedezzék fel ezeket és motiválja a gyer-
meket a kreatív és hasznos internethasz-
nálatra.

Minden évben február 6-án tartják a Biztonságos Internet Napot (Safer Internet 
Day), melynek célja, hogy az Európai Unió Safer Internet Program akciótervének 
keretein belül több mint 100 országban ugyanazon a napon hívja fel a figyelmet az 
interneten leselkedő veszélyekre.
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Amálka és Katicza
KÖZMEGHALLGATÁS

Két női név és két fénykép 
a Nagy Háború idejéből. 
Egyikük, Amálka Csík 
vármegyéből, közelebb-
ről Csíkszeredából való, a 
másikuk innen, Hajdúná-
násról. Két sugárzó, fiatal 
arc, olyanok, akikkel ma is 
szembe találkozhatnánk az 
utcán. Ám mindketten ré-
gen leélték már az életüket. 

Egy évszázaddal ezelőtt a 
háborús sors sodorta össze 
őket. Ide, ebbe a városba. 
Az 1916-ban 18–19 éves 
Schmidt Amálka családjá-
val menekült a románok elől, s a Bocskai 
utcában, a Lente családnál lelt menedé-
ket. Édesapja katonaként szolgált valame-
lyik hadszíntéren. Lente Sándor fiait szin-
tén harctérre szólította a háború. Hármat 
is. Sándort, aki még 1914 októberében 
hősi halott lett, aztán Gábort, akit szintén 
elnyelt már egy tömegsír az olasz fronton, 
1916 tavaszán, valamint Balázst és a vőt, 
Pálfi Sándort is. Ebből a népes családból 
mindenki katona volt tehát. A gyerme-
kekből kettő maradt a háznál. Az asszony-
sorban lévő Zsuzsánna és a 
legfiatalabb, az akkor 23 
éves Katicza, ahogy abban 
az időben írták a nevét. 

1916 szeptemberére, 
amikor a székely menekül-
tek megérkeztek, kijutott 
már ennek a családnak a 
gyászból is, meg a nélkülö-
zésből is bőven. A legény-
fiúk odavoltak, üres lett a 
ház, így aztán a fájdalom 
miatt úgy döntött az akkor 
már beteg, hatodik x végén 
járó Lente Sándor, hogy 
magukhoz ölelnek egyet a 
menekült székely családok 
közül. Egy édesanyát a nagylánnyal, Amá-
liával, két gimnazista öccsével, Bélával és 
Gyulával, és a néhány hetes csecsemővel, 
Irénkével, aki kevéssel a menekülés előtt 
született. Két távoli világ, a székely ne-
mesi társadalom leszármazottai és a hajdú 
nemesek utódai húzódtak egy fedél alá. 

És ahogy ez lenni szokott, a fiatalok 
között barátság szövődött. Három hónap 
múltán a csíkszeredaiak haza utazhattak, 
hiszen kiűzték onnan a román megszál-
lókat katonáink, ám a levelezések, képes-
lapváltások útján élő maradt a kapcsolat. 
Az első képeslap 1916. november végén 
érkezett Szeredából, melyen arról tudósí-
totta Amálka Katiczát, hogy szerencsésen 
haza érkeztek. Aztán jöttek sorra a külön-
féle levelezőlapok, rajtuk rohamra induló 
honvédekkel, vagy kedvese után vágya-
kozó, őrt álló katonával és a Gyimeseket 
ábrázoló levelezőlappal, amely azt a helyet 

mutatta, ahol a magyar ha-
zára rontottak a románok. 
És küldött Amálka olyano-
kat is, melyeken a korabeli 
Csíkszereda arca villan fel, 
az egykori Rákóczi utcá-
val, ahol a Schmidt család 
lakott, megjelölve rajta a 
lakóházat is.

Az utolsót, a 19. képes-
lapot, amely a millennium 
idején épült római katoli-
kus főgimnáziumot ábrá-
zolja, 1920. január 4-én 
adta postára Amálka, me-
lyen boldog újévet kívánt 

a Lente családnak. És nem jött többé ké-
peslap. Ezen a legutolsón román nyelvűre 
váltott Csíkszereda postabélyegzője: Mer-
curea Ciuc, ami jelzi azt, hogy az 1918. 
december 1-jei gyulafehérvári határozat 
nyomán Erdélyt a trianoni döntést másfél 
évvel megelőzve a Kárpátokon túli Óro-
mániához csatolták az oláhok.

Az élet zajlott tovább Csíkszeredában 
és Hajdúnánáson is. Minden bizonnyal 
nem tudtak többé egymásról. Néhány 
héttel ezelőtt azonban feltárult Katicza 

további élete is. Lente Ka-
ticzából 1920-ban Szabó 
Imréné lett, s házasságuk-
ból négy gyermek született. 

Sándor nevű fiának fele-
sége, a 81 éves Szabó Mária 
(Szabó Sándorné) volt az, 
aki előkereste a régi idők 
kincseit, lediktálta családi 
emlékeit, s tanárnő leányá-
val, Szabó Évával elküldte a 
múzeumba.

A megtalált képeslapok 
nyomán Csíkszeredában 
is utánanéztünk Schmidt 
Amália további életének. 
Természetesen ő is asszony 

lett. Gyermekei mellett az Iparos Nőegylet 
műkedvelő színjátszója volt, az 1916-ban 
csecsemő Irénke pedig híres varrónővé vált. 
Schmidt nevű család ma már nem él ebben 
a székely városban, csupán emlékük. 

Ez a történet is része lett a szeredaiak 
emlékezetének, amint az onnan küldött 
képeslapok is, bizonyságául egy száz év-
vel ezelőtti szeretet kapcsolatnak, amely 
aranysugarakkal hinti be a 2018. évi ün-
nepi esztendőt is, hiszen arra emlékezünk, 
hogy annak idején ezekben a napokban 
még több mint 300 székely menekült tar-
tózkodott a városban, főleg a Gyimesek-
ből és Gyergyóból.

Az idei centenáriumi évben, amikor a 
Székely Menekültek Ünnepnapjának őszi 
eseményeire készülünk, ez a Gondviselés 
által elénk tárt történet ad újabb lendüle-
tet a méltó emlékezéshez.

Buczkó József

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

2018. február 12-én (hétfőn) du. 17.00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

NApirENdi poNToK:
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezeté-

nek lakossági megismertetése
 Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2. Körkérdés 

A közmeghallgatás helye: a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. – Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ Színházterme 

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 2018. évi költségvetés tervezete 

a város honlapján (www.hajdunanas.hu) 2018. február 9-től megtekinthető. 

Szólláth Tibor polgármester 

Lente Katicza 
20-as éveinek derekán

Schmidt Amália 
1917 novemberében

Idén februárban betöltötte fennállásának 
18. életévét a hajdúnánási Naná Színház 
s így elmondhatjuk, hogy a felnőttkorba 
cseperedett. Tagjaink között még bőven 
vannak az alapító tagokból, akik a 2000. 
év elején Marth P. Ildikó vezetésével szín-
padra vitték első darabunkat a Rátóti csi-
kótojást, s vannak olyanok is, akik még 
nem is éltek ezekben az időkben. Sajnos 
olyanok is vannak, akik már az égi szín-
padról néznek le ránk s onnan szurkolnak 
nekünk. Bizonyára örömmel tölti el őket, 
hogy idén már két teltházas előadásunk 
volt s szűnni nem akaró vastapssal kö-
szönték meg a produkciónkat úgy Nyíra-
donyban, mint Polgáron. Ebben az évben 
már egy vendégkönyvet is viszünk ma-
gunkkal, hogy abba a közönség leírhassa, 
elmondhassa véleményét az előadásról, 
a darabról. Engedjék meg, hogy idézzek 
egyet a polgári előadás utáni egyik nézői 
véleményből.

„Kedves Marth P. Ildikó! Köszönjük 
a szép estét, melyet a Csillag vagy liliom 
című darab szerzőjeként és rendezője-
ként, társulatával szerzett a polgári nagy-
számú közönségnek közöttük nekünk is,) 
a Magyar Kultúra Napján. Az előadás 
után hosszan beszélgettünk férjemmel a 
látottakról, sőt, történelmi ismereteinket 
is felelevenítettük, kiegészítettük (Hánya-
dik királyunk is volt a darabban szereplő 
István? Mikortól – meddig uralkodott? 
stb.) Kitűnőnek tartottuk a szereplővá-
lasztást, a színészi játékot: A Margit alak-
ját megformáló Haranginé Simon Tímea 

érett nőiségét, mely méltóságot, szelíd 
szép hangjával is rendíthetetlen elköte-
leződést tudott sugallni. Ellenpontját, az 
Anna alakját megformáló Dulavics Dóra 
játékát, a szépség és tisztaság tapaszta-
latlanságból eredő másik létformáját; a 
három király alakját megelevenítő férfi-
ak – Simon György, Vitányi Imre, Nagy 
Róbert játékát, Csiki László gyóntató 
pap alakítását és a két nagyszerűen meg-
írt népi alak (Bori és Imre) játékát, akik 
a nekik szánt, Margithoz kapcsolódó 
dramaturgiai feladatot humorba oltva is 
nagyszerűen megoldották. A kort idéző 
jelmezek, a színpadkép (díszletek, világí-
tás) és nem utolsó sorban a dalbetétek- az 
előadás minden átgondolt részlete hozzá-
járult ahhoz, hogy maradandó élménnyel 
gazdagodjunk. Örömmel fedeztük fel 
egykori tanítványunkat a szereplők kö-
zött. Kérjük, tolmácsolja társulatának is 
köszönetünket és elismerésünket! 

Polgár, 2018-01-25 Olajos István és 
Olajos Istvánné polgári nézők véleménye.”

A nyolc ősbemutató, a két kamaradarab, 
s a közel 140 előadás után örömmel érte-
síthetjük színházlátogató nézőinket, hogy 
megkezdtük a legújabb zenés játékunk 
próbáit, melyet Szólláth Tibor polgármes-
ter úr felkérésére s Buczkó József múze-
umigazgató szakmai közbenjárásának se-
gítségével írt meg Mart P Ildikó. A darab 
az 1916. évi székely menekültek befoga-
dásának kapcsán íródott szerelmi történet.  
A címét is elárulhatjuk: Üvegvirág.

Kócsi Imre

Az elmúlt időszakban többször adott hírt a 
hajdúváros arról, hogy határainkon innen 
és túlról is érkeztek küldöttségek, hogy 
megismerjék azokat a helyi erőforrásokat, 
gazdaságfejlesztési eszközöket, melyeket 
Hajdúnánás nem hagyott veszni hagyni.

Ezeket a fejlesztéseket természetesen 
nem hagyják szó nélkül azok a hazai és 
külföldi települések sem, akik szintén sze-
retnék ötvözni a turisztika, a hagyomány 
és a gazdaság élénkítő elemeit.

Nagykorúvá érett a Naná Színház

Finn delegáció Hajdúnánáson
Január 24-én tapasztalat szerző körútra 

érkezett Hajdúnánásra a finnországi Sei-
näjoki Egyetemről egy 7 fős delegáció, 
akik ellátogattak a Kendereskertbe és a 
hamarosan átadásra kerülő vágópontra.

„Mindkét országnak és településnek 
előnyére válik a közös projektek elindítása 
és a további együttműködések kialakítása” 
– emelte ki dr. Prokisch József egyetemi 
docens, a delegáció vezetője.

Harsányi Zsolt
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! / Telefon: 06-30/523-6848

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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Elindult Hajdúnánás új honlapja

Pályázati felhívás

Műveltségi vetélkedő

Megőrizve és kibővítve az előzőre jellem-
ző informatív jelleget, modern köntösbe 
öltöztetett honlapon tájékozódhatnak a 
helyi történésekről a hajdúnánásiak és a 
városba látogatók egyaránt. „Fontos az 
első benyomás” – szokták mondani. Hat-
ványozottan igaz ez egy település honlap-
jára is, hiszen a mai felgyorsult világunk-
ban, ha utazni szeretnénk vagy hivatalos 
ügyet intézünk ma már mindezt sok eset-
ben az interneten tesszük.

Szólláth Tibor polgármester úgy fo-
galmazott: „Egy merőben új szemléletet 
szeretnénk tükrözni az új honlap beveze-
tésével, melyen minden olyan információ 
megtalálható, amit a hajdúnánásiak és a 
városba érkező turisták kereshetnek.”

Az új hajdunanas.hu nyitóoldalán ke-
resztül 2 nagy menüpönt érhető el: Itt 
élek és Látogatóba jövök.

Az „Itt élek” menüpont elsősorban a 
városban élők számára nyújt tájékoztatást. 

A versenyt 2018. január 29-én, délután 2 
órától rendezték meg a Bocskai iskola Pol-
gári úti tornatermében. A résztvevő gyere-
kek az iskola felső tagozatosai voltak, akik 
vállalkoztak arra, hogy kis csoportjukkal 
megküzdenek egymással és a szórakoztató 
feladatokkal. Ezeket egy projekt kereté-
ben a humán munkaközösség csoportja 
fogta össze Czinegéné Daróczi Julianna 
és Józsi Tóth Sándorné irányításával – a 
projekt vezetője Löfcsikné Rékasi Ilona 
volt. A feladatok között volt képfelisme-
rő, képkirakó, keresztrejtvény,rajzfilmek, 
s olyan kérdések, melyek a Magyar Kul-
túra napjával kapcsolatosak.

A gyerekek nagyon szívesen vesznek 
részt minden évben ebben a vetélkedő-
ben, hiszen a feladatok nekik szólnak- 

Itt találhatók meg többek 
között az önkormányzattal 
kapcsolatos hírek, ügyin-
tézésekhez kapcsolódó in-
formációk, elérhetőségek, 
álláshirdetések, pályázatok, 
hirdetmények is. Míg a „Lá-
togatóba jövök” menüpont 
a Hajdúnánásra látogatók-
nak, a turistáknak nyújt 
széleskörű tájékoztatást el-
sősorban a gyógyfürdőről, 
szállásokról, éttermekről. 

A megújult honlapot a 
mai kornak megfelelően okostelefonokra, 
tabletekre is optimalizálták, tehát bármi-
lyen eszközön is barangolunk a hajduna-
nas.hu oldalon kényelmesen, az eszköz-
nek megfelelő nézetben tudjuk megtenni.

Az eddiginél jóval több hírt, informáci-
ót tartalmazó oldal, kapcsolatban fog állni 
a Hajdúnánási Televízió saját Youtube-
csatornájával, valamint az önkormányzat 
Facebook-profiljával. További újdonság, 
hogy az elérhetőségek menü pont alatt 
egy fontos funkció is megtalálható: az 
„Írjon nekünk”, melynek segítségével a 
honlapon keresztül tudjuk elküldeni véle-
ményünket, problémáinkat, melyek köz-
vetlen az önkormányzati ügyintézőkhöz 
kerülnek, ezzel is elősegítve a gyorsabb 
ügyintézést. De nem tűnt el a régi honlap 
sem, továbbra is elérhető az archiv.hajdu-
nanas.hu-ra kattintva. 

Harsányi Zsolt

olyan témákban, amelyek az 
alapműveltséghez tartoznak.

A zeneszámok felismerése 
külön élvezetes volt a ver-
senyzők számára, hiszen nem 
kimondottan az ő ízlésvilá-
gukból és korosztályukból vá-
logatták össze, ám a szervezők 
örömmel tapasztalták, milyen 
szívesen hallgatják és ismerik 
a 80-as, 90-es évek slágereit.

A versengés sok gyermeket 
érintett, hiszen mindkét cso-
portban közel 100 versenyző 

foglalt helyet a szépen berendezett aszta-
loknál. Csapatonként 8-an voltak egy-egy 
osztályból, így egymást erősítve tudtak 
megküzdeni évfolyamtársaikkal.

Az értékelésnél mindig nehéz dolga 
van a zsűrinek, ám itt a gyűjtött pontok 
alapján könnyebb és egyértelműbb volt a 
díjazás.

Eredményhirdetés mindkét forduló-
ban a vetélkedők végén megtörtént. Ezek 
alapján első helyezést az 5. B, a 6. A, a 7. 
D és a 8. D osztályosok értek el, másodi-
kak az 5. A, a 6. D, a 7. E, és a 8. B-sek 
csapata, 3. helyezést az 5. D, a 6. E, a 7. B 
és a 8. F osztályosok értek el. A helyezett 
csapatok kis ajándékkal térhettek haza, a 
többiek emléklapban részesültek.

Fekete Andrea

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Újtikosi Kirendeltsége költségvetési ügy-
intéző álláshelyének betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony.

 Foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő.

 A munkavégzés helye:
 Hajdú-Bihar megye, 4096 Újtikos, 

Arany János út 12.
 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-

kenységi körök: költségvetési tervezés-
ben való részvétel, beszámolók készí-
tése, könyvelési feladatok; továbbá 
adóigazgatási feladatokban való közre-
működés.

 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.

Több mint 7 évvel az előző honlap elindulása után teljesen megújult a város hivatalos 
oldala – nemzetközi trendeket követve – aloldalakkal segíti a tájékozódást. Korszerű 
arculat és sok információ jellemzi az önkormányzat internetes oldalát, melyet sajtótá-
jékoztató keretében mutatott be Szólláth Tibor polgármester.

Hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy a Magyar Kultúra nap-
ja alkalmából műveltségi vetélkedőt rendeznek a felső tagozatos gyerekek számára, 
melyet két fordulóban tartanak meg: először az 5–6.osztályosok mérkőznek meg 
egymással, majd a 7–8.osztályosok. Változatos feladatokkal, rejtvényekkel, villám-
kérdésekkel készülnek erre a projektben résztvevő pedagógusok, melyek nemcsak az 
alapműveltségre épülnek, hanem egyben szórakoztatóak is.

 Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaság-

tudományi, közszolgálati, műszaki 
menedzser, gazdasági agrármérnöki, 
jogi, szakképzettség; vagy felsőok-
tatásban szerzett szakképzettség és 
gazdaságtudományi, statisztikai, in-
formatikai, műszaki, logisztikai fel-
sőfokú, illetve mérlegképes könyvelő 
szakképesítés; vagy

– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret.

A pályázat elbírálása szempontjából 
előnyt jelent az államháztartási mérlegké-
pes könyvelő szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

– a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 
2018. március 19. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 7. 

 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 Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: HAJ/2011-
1/2018, valamint a munkakör megne-
vezését: költségvetési ügyintéző.

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

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. március 14.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2018. január 

31.
– Hajdúnánási Újság – 2018. február 

14.
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 

lényeges információ: a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2018. február 5.

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

Dr. Kiss Imre jegyző
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 BABAKUCKÓ a művelődési házban! 
Játszószobánkba várjuk a legkisebbeket 
5 éves korig. Készségfejlesztő játékok, 
ugrálók, csúszda, mászóalagút, baba-
konyha stb. Nyitva tartás hétköznapo-
kon 9 órától 18.30-ig. Belépődíj: 200 
Ft/alkalom. Szülői felügyelet szükséges!

 Február 14. (szerda) 10.30 A Körúti 
Színház bemutatja: Óz, a csodák cso-
dája. Belépődíj: 650 Ft.

 Február 14. (szerda) 17.00 Lévai Antal 
„reTOUR” című fotókiállítása a mű-
velődési központ galériájában. A kiál-
lítást megnyitja: Balla Sándor Attila ny. 
gimnáziumi tanár. A kiállítás március 
11-ig tekinthető meg.

 Február 15. (csütörtök) 18.00 Harry 
Potter kvíz. Helyszíne: a Bocskai Film-
színház. A részvétel díjtalan, de regiszt-
rációhoz kötött. 3-4 fős csapatok je-
lentkezését várjuk az info@nanasvmk.
hu e-mail címre.

 Február 17. (szombat) 19.00 Déry T.–
Pós S.–Presser G.–Adamis A.: Képzelt 
riport egy amerikai popfesztiválról. 
Előadják a miskolci 4-Dance Club 
Tánc és Musicalstúdió tagjai: Csáki 
Péter, Varró Gábor, Kriston Milán, 
Figeczki Anna, Pribéli Tamara, Drótos 
Bence, Baranyi Tibor, Antal Tímea, 
Kőhalmi Boglárka. Közreműködnek 
továbbá a Stúdió táncosai. Produkciós 
vezető: Hutter Linda.

 Déry Tibor azonos című kisregényének 
magyar musicalváltozata. A kisregényt 
Pós Sándor alkalmazta színpadra, zené-
jét Presser Gábor, dalszövegeit Adamis 
Anna szerezte. 

 Belépődíj: 1800 Ft, vagy 1500 Bocskai 
Korona.

 Jegyek január 10-től vásárolhatók a 
művelődési központ információjában 
(52/382-400).

 Február 21. (szerda) 17.00–18.30: 
Hobby Börze 

 Szeretettel várunk mindenkit, akik 
érdeklődnek bármely gyűjtési terület 
iránt, cserélnének, vásárolnának, vagy 
csak szívesen megnéznék mások gyűjte-
ményét! Bélyeg, képeslap, érme, bank-
jegy, szalvéta, telefonkártya, kártyanap-
tár, játékok, könyvek, képregények, 
régiségek stb. – hozzon el bármit, amit 
szeretne eladni, elcserélni vagy csak be-
mutatni! A részvétel díjtalan!

 Február 23. (péntek) 19.00 Antal 
Dóra, Némethy Mária és Antal Ro-
land: Időkerék című műsora alapján 
készült, IDŐMETSZETEK c. nagy-
szabású táncos előadás. A hajdúnánási 
Gimnasztráda, a Nána Táncstúdió és 
az Aranyszalma Néptáncegyüttes közös 
műsora. 

 Alkotók: Makkai Andrea, Rozgonyi 
Melitta, Kacsora Tibor. A műsor szer-
kesztője és rendezője: Márton Attila.

 Belépés ingyenes regisztrációs jeggyel, 
amely a művelődési központ informá-
ciójában igényelhető!

 A műsor után Nánási Fonó – néptánc-
tanítás kicsiknek és nagyoknak. Közre-

működik a Bürkös Zenekar. A belépés 
díjtalan.

 Február 10. (szombat) 19.00 „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 800 Ft.

 Február 20. (kedd) 18.00 Irodalmi 
teaház. Vendégünk Tóth Erzsébet köl-
tőnő. A belépés díjtalan!

 Február 24. (szombat) 19.00 Mulatós 
party – Mulassunk együtt a legjobb 
lagzis zenékre! Belépődíj: 800 Ft

BocSKAi FiLMSZíNHÁZ

Moziműsor 
 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 

minden héten szombaton, vasárnap és 
hétfőn.

 Február 3. (szombat)
 15.00 Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland-
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00 Apavadászat (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 113 perc, 2017)

 19.00 A legsötétebb óra (magyarul be-
szélő, brit–amerikai életrajzi történelmi 
háborús dráma, 125 perc, 2017)

 Február 4. (vasárnap)
 15.00 Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland-
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00 Apavadászat (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 113 perc, 2017)

 19.00 A legsötétebb óra (magyarul be-
szélő, brit–amerikai életrajzi történelmi 
háborús dráma, 125 perc, 2017)

 Február 5. (hétfő)
 17.00 Apavadászat (magyarul beszélő, 

amerikai vígjáték, 113 perc, 2017)
 19.00 A legsötétebb óra (magyarul be-

szélő, brit–amerikai életrajzi történelmi 
háborús dráma, 125 perc, 2017)

 Február 10. (szombat)
 15.00 Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kalandfilm, 85 perc, 2017) 

 17.00 Tökéletes hang 3 (magyarul be-
szélő, amerikai zenés vígjáték, 93 perc, 
2017)

 19.00 Insidious: Az utolsó kulcs (ma-
gyarul beszélő kanadai–amerikai hor-
ror, 2018)

 Február 11. (vasárnap)
 15.00 Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kalandfilm, 85 perc, 2017) 

 17.00 Tökéletes hang 3 (magyarul beszé-
lő, amerikai zenés vígjáték, 93 perc, 2017)

 19.00 Insidious: Az utolsó kulcs (ma-
gyarul beszélő kanadai–amerikai hor-
ror, 2018)

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Magyar Kultúra Napja 2018

Művészbarátok, ismerő-
sök, családtagok gyüle-
keztek január 22-én a 
Magyar Kultúra Napján a 
művelődési központ Kis-
galériájában az elmúlt év 
májusában tragikus hir-
telenséggel elhunyt Burai 
István festő- és grafikus-
művésznek kiállításának 
megnyitóján. Az érkező, a nézelődő láto-
gatókat kellemes élőzene fogadta; Cséki 
Elemérné és Kéki Imre a Bocskai Iskola 
művésztanárai egy csöppnyi kávéházi 
hangulatot varázsoltak a kiállító terembe. 

Az elmúlt év nyár elején tragikus hir-
telenséggel eltávozott sokoldalú, festő és 
grafikusművész tárlatát gyermekkori jó 
barátja, Kerékgyártó Kálmán, költő nyi-
totta meg. Barátja képeiről szólva többek 
között elmondta, kísérletező művész volt, 
kipróbált nagyon sok mindent, különféle 
technikákat, és nemcsak festett, de szob-
rászkodott is. 

Burai István a világ pici dolgaiból, apró 
részletekből, színes tükördarabokból al-
kotta újjá a valóságot, mondott el gondo-
latokat, fejezett ki érzéseket, mutatta meg 
a világ ezerféle arcát. S tette mindezt úgy, 
hogy közben valami sajátos „burais” vi-
lág köszön ránk minden alkotásról. Égő, 

 Február 12. (hétfő)
 17.00 Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kalandfilm, 85 perc, 2017)

 19.00 Insidious: Az utolsó kulcs (ma-
gyarul beszélő kanadai–amerikai hor-
ror, 2018)

 Február 16. (péntek)
 20.00 A szabadság ötven árnyalata 

(magyarul beszélő, amerikai romanti-
kus dráma, 106 perc, 2018)

 Február 17. (szombat)
 15.00 Valami Amerika 3 (magyar ze-

nés vígjáték, 105 perc, 2018) 
 17.00 A szabadság ötven árnyalata 

(magyarul beszélő, amerikai romanti-
kus dráma, 106 perc, 2018)

 19.00 Fekete Párduc 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akció–kaland–sci-fi, 
120 perc, 2018)

 Február 18. (vasárnap)
 15.00 Valami Amerika 3 (magyar ze-

nés vígjáték, 105 perc, 2018) 
 17.00 A szabadság ötven árnyalata 

(magyarul beszélő, amerikai romanti-
kus dráma, 106 perc, 2018)

 19.00 Fekete Párduc 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akció–kaland-sci-fi, 
120 perc, 2018)

 Február 19. (hétfő)
 17.00 Valami Amerika 3 (magyar ze-

nés vígjáték, 105 perc, 2018) 
 19.00 A szabadság ötven árnyalata 

(magyarul beszélő, amerikai romanti-
kus dráma, 106 perc, 2018)

 Február 24. (szombat)
 15.00 Hihetetlen történet az óriás 

körtéről (magyarul beszélő, dán ani-
mációs családi kalandfilm, 80 perc, 
2017) 

 17.00 A Pentagon titkai (magyarul 
beszélő, amerikai életrajzi történelmi 
dráma, 116 perc, 2018)

 19.00 A szabadság ötven árnyalata 
(magyarul beszélő, amerikai romanti-
kus dráma, 106 perc, 2018)

 Február 25. (vasárnap)
 15.00 Hihetetlen történet az óriás kör-

téről (magyarul beszélő, dán animá ciós 
családi kalandfilm, 80 perc, 2017) 

 17.00 A Pentagon titkai (magyarul 
beszélő, amerikai életrajzi történelmi 
dráma, 116 perc, 2018)

 19.00 A szabadság ötven árnyalata 
(magyarul beszélő, amerikai romanti-
kus dráma, 106 perc, 2018)

 Február 26. (hétfő)
 17.00 A Pentagon titkai (magyarul 

beszélő, amerikai életrajzi történelmi 
dráma, 116 perc, 2018)

 19.00 A szabadság ötven árnyalata 
(magyarul beszélő, amerikai romanti-
kus dráma, 106 perc, 2018)

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.

tiszta, ragyogó színei meg-
fogják a látogatót, és ott 
tartják egy-egy kép előtt, 
csakúgy, mint a sejtelmes, 
mesevilágot, egy más vilá-
got idéző képei is.

A Magyar Kultúra 
Napjának helyi programja 
este 18 órától a színház-
teremben folytatódott, 

ahol Szólláth Tibor polgármester úr kö-
szöntötte a megjelenteket. Köszöntőjében 
szólt arról, hogy az európai kultúra nem 
létezik magyar kultúra nélkül, és ez for-
dítva is igaz. Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy óvjuk, védjük ezt az örökséget, mert 
csak így tudjuk nemzeti identitásunkat, és 
egyben európaiságunkat megőrizni.

Ezt követően felgördült a függöny és a 
közönség részese lehetett Bereményi Géza–
Cseh Tamás: Irén levele című darabjának, 
együtt idézhették vissza az 1970-es évek 
hangulatát. Vetró Irént a Jászai Mari díjas 
Újhelyi Kinga színművész alakította, társa 
a színpadon Pál Hunor volt, aki több ka-
raktert is megjelenített Irén életéből, s aki 
egyszerre volt groteszk és virtuóz, ahogy 
időnként belépett a történetbe és jelen 
idejűvé varázsolta Irén visszaemlékezéseit. 

(F. Zs.)

A hagyományokhoz híven január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, két rendezvénnyel 
is várták az érdeklődő látogatókat a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban. A Kis-
galériában délután 17 órakor nyílt Burai István festő-grafikusművész kiállítása, míg este 
az Irén levele című zenés színpadi művet tekinthette meg a színházkedvelő közönség.
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Ez azt jelenti, hogy ügyfélfogadási idő-
ben Dr. Kovács Tamás, egyéni ügyvéd, 
jogász-közgazdászhoz főként a munkajog, 
a cégjog, a vállalkozások joga, a társada-
lombiztosítási (TB) jog és az adójog terü-
letén fordulhatunk tanácsért, segítségért. 
A szolgáltatás több formában is igénybe 
vehető, így például személyesen, telefo-
non vagy akár elektronikus úton is. 

A személyes jogi tanácsadás keretében 
minden pénteken 14-16 óra között a 
Városháza mellett, az Ügyfélfogadási tér 
épületében személyre szabott tanácsadás-
sal és jogi felvilágosítással, iratmintákkal 
segíti a tanácsot kérőket a jogi problémák 
megoldásában. Célszerű a konkrét kérdé-
sekkel már úgy felkeresni az irodát, hogy 
az ügyben keletkezett iratait is magával 
viszi az ember.

Az ügyfélfogadási térben (Köztársaság 
tér 1. szám alatt a Városháza mellett) dr. 
Kovács Tamás, egyéni ügyvéd, jogász-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat a Haj-
dúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 
magasabb vezetői (álláshely) beosztás 
ellátására
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás időtartama: a ma-

gasabb vezetői megbízás határozott 
időre, 2018. április 1-től 2023. március 
31-ig szól.

 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. szám

 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
az irányadó jogszabályokban meghatá-
rozott feladatok ellátása, az intézmény 
törvényes működtetése, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása. 

 Illetmény és egyéb juttatások a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint.

 Pályázati feltételek:
– felsőfokú szakirányú végzettség: 

egyetemi vagy főiskolai szintű köz-
gazdasági felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség,

– könyvviteli szolgáltatás végzésére 
való jogosultság államháztartási szak-
területen,

– legalább öt év gazdálkodási területen 
szerzett szakmai gyakorlat,

– számítógépes felhasználói ismeret 
(Word-, Excel-, internet-használat),

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása,

Ingyen is választ kaphatunk 
jogi kérdéseinkre

Kutyák parvovírusos 
bélgyulladása

NYÍLT NAP!

Pályázati felhívás
– magyar állampolgárság, vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkező, 
illetve bevándorolt vagy letelepedett 
személy,

– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet és
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget és szakképzettséget iga-

zoló okirat hiteles másolatát,
– az intézményvezetésére vonatkozó 

programot a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

– három hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítványt.

 A pályázat benyújtásának módja: a 
pályázatot írásban, egy eredeti és egy 
másolati példányban kell benyújtani 
postai úton, Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat polgármestere, Szólláth 
Tibor nevére, az alábbi címre: 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám.

 Kérjük a borítékon feltüntetni a beosz-
tás megnevezését: gazdasági ellátó ma-
gasabb vezető.

 A pályázatok benyújtásának határide-
je: 2018. március 5. (közigálláson tör-
ténő közzétételtől számított 30 nap)

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. március 29.

 Bővebb felvilágosítás: az 52/382-411/ 
101 telefonszámon kérhető.

 A pályázati felhívás további közzététe-
lének helye, ideje:

 www. hajdunanas.hu – 2018. január 29.
 Hajdúnánási Újság – 2018. február 8.

Szólláth Tibor polgármester 

Leginkább 1 év alatti kutyáknál és macs-
káknál jelentkező víruso s megbetegedés, 
de előfordulhat idősebb, nem kellően im-
munizált állatoknál is. Az 1980-as évek 
óta fordul elő hazánkban, 1–2 évvel ko-
rábban figyelték meg az USA-ban, majd 
szétterjedt az egész világban. A kórokozó 
egy vírus,mely rendkívül ellenálló, a kör-
nyezetben sokáig fennmarad, fertőtlenítő 
szerekkel is nehezen pusztítható el. A ví-
rus rövid idő alatt (2–3 nap) súlyos gyo-
mor- és bélgyulladást okoz. Egészen fiatal 
kutyákban külső tünetek nélküli hirtelen 
elhullást okozhat szívizomgyulladás miatt.

A betegség lappangási ideje 2–4 nap, 
ezt követően étvágytalanság, bágyadtság, 
majd hányás és hasmenés (sok esetben 
véres) jelentkezik. Az állatok sok folyadé-
kot veszíthetnek órákon belül, a szemek 
beesnek, a bőr rugalmatlanná válik, a has 
fájdalmas. Túlheveny esetben órákon be-
lül elpusztulhat az állat, lassabb lefolyás 
esetén 2–3 nap alatt gyengülnek le tel-
jesen. A betegség lefolyása 7–10 napig is 
eltarthat, folyadékterápia nélkül általában 
végzetes kimenetelű.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság nyílt 
napot szervez a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karára 
és a rendészeti szakgimnáziumokba 
való jelentkezés valamint az ott folyó 
képzések és a rendőri hivatás bemu-
tatására.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket  
2018. február 27-én 13:00 órai kez-
dettel a 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 
78. sz. alatt.

Munkajog, polgárjog, társadalombiztosítás vagy az adójog területén adódott kér-
dése? Lakossági igényeknek eleget téve a Hajdúnánás Városi Önkormányzat január 
közepétől új szolgáltatásként indította el a jogi tanácsadást. A hajdúnánásiak ingyen 
kaphatnak választ jogi kérdéseikre a Köztársaság tér 1. szám alatt a Városháza mellett, 
az Ügyfélfogadási tér épületében minden pénteken 14–16 óra között. Segítséget kap-
hatunk különféle okiratok például kérelem, figyelmeztetés, felszólítás kitöltéséhez, 
szerkesztéséhez.

közgazdász (06-30/4688-601) várja a 
hajdúnánási ügyfeleket minden pénteken 
14–16 óra között. 

Forduljanak hozzá bizalommal.

Fontos a minél korábbi folyadékpótlás 
(cukorral és elektrolitokkal), a hányás-
csillapítás és a szérumterápia. A belek 
regenerációja napokig eltart, így folyama-
tos, akár egy hétig is tartó infúziózás és 
mesterséges táplálás is szükséges lehet. Az 
elhullás még így is bekövetkezhet a szív-
izom károsodása, valamint a legyengülés, 
kimerülés következtében.

A megelőzés rendkívül fontos. A kö-
lyökkorban elkezdett vakcinázási program 
a legfontosabb a védettség kialakulásában. 
Ennek kezdési időpontja függ az anya vak-
cinázottságától. Amennyiben nem volt 
rendszeresen oltva, akkor már 6 hetes kor-
ban el kell kezdeni az oltást, ismétlés pedig 
2–3 hét múlva. Ezt követően ajánlott még 
a kombinált oltás beadása, mely a parvovi-
rózis mellett a szopornyica, a kennel-köhö-
gés, a májgyulladás vírusa és a leptospirózis 
ellen alakít ki védettséget. Ennek az oltás-
nak is szükséges az ismétlése. Vakcinázott 
anya esetében 7–8 hetes korban kezdjük az 
oltásokat és 2 hét múlva ismételjük, majd 
következnek a kombinált oltások.

Dr. Adorján Nándor

1 Bárány Gyuláné
1 Deák Miklós
1 Félegyházi Sándorné
1 Horn László
1 Huri Gáborné
1 Ilyés Antalné
1 Kéki Sándor
1 Kovácsné Jávorszki Márta
1 Lakatos-Ambrus Mártonné
1 Lente Miklósné

Anyakönyvi hírek

3 Majoros László
3 Hadházy Bence Csaba

Gratulálunk a 2017. december hónapban 
házasságot kötött pároknak!

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

2 Sánta Judit–Kónya Tamás
2 Szólláth Margit–Szilágyi Miklós
2 Horváth Irén–Boros László

1 Menyhárt Miklós
1 Nagy Ferencné
1 Nagy Sándorné
1 Nyakó Imréné
1 Oláh Imre János
1 Radó Imre
1 Szabó László
1 Szilágyi Lászlóné
1 Szincsák Miklósné

Akiktől 2017. december hónapjában 
búcsút vettünk
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További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es 
telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) 

Bocskai Korona fizetési lehetőség.

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

MELENGETŐ
KEDVEZMÉNYEK

Minden 
sZEMüVEGKErETrE!

Az Essilor és a FIA (Nemzetközi Autóklub)
közös kezdeményezése a közlekedési
balesetek elkerülése érdekében. 

ÚJ
ARANYSZABÁLY

AZ AUTÓVEZETÉSBEN

ELLENŐRIZTESSE 
LÁTÁSÁT

30
KE

NYN33
Az Akció 2017. noveMber 2. és 2018. február 28. 

között érvényes.

részletekről érdeklődjön ÜzletÜnkben 
illeTve a honlapunKon!

750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 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!
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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. 
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FÉRFI KÉZILABDA NB II Egri sikerek

Nánási diákok kajakos sikerei

Befejeződött a 2017–2018-as férfi NB 
II-es kézilabda bajnokság őszi időszaka. 
A mögöttünk hagyott őszi szezonról és az 
előttünk álló tavaszi idényről, a jelenleg 
is folyó felkészülési időszakról kérdeztem 
Madai Tamás edzőt. 
 A megyei bajnokság megnyerés 

azt eredményezte számunkra, hogy a 
2017/2018-as bajnokságban ismét az NB 
II-ben játszhatunk. A csapatnál volt több 
személyi változás is. Volt aki befejezte az 
aktív játékot, és „csak” a megyei csapa-
tunkban játszik. Több hajdúnánási fiatal 
pedig egyetemi tanulmányok miatt nem 
áll rendelkezésünkre ebben e szezonban. 
Az ő helyükre igazoltunk játékosokat, és 
egy megerősített kerettel vágtunk neki a 
bajnokságnak.

Egy jó felkészülés után bizakodva vár-
tuk a bajnoki rajtot. Ezt a fél szezont ha 
a tabellán elfoglalt helyünk alapján kel-
lene értékelni, akkor azt mondom, hogy 
elégedettek lehetünk. A tabella 5. helyén 
zártuk az őszi szezont. A lejátszott 11 
mérkőzésből 6 alkalommal győztünk, 4 
vereség mellett 1 mérkőzésünk döntetlen 
eredménnyel zárult. Ha azt nézzük, hogy 
az előttünk végzett négy csapatból hármat 
magabiztosan legyőztünk, akkor az min-
denképp szép eredmény. Viszont a tabel-
la utolsó három helyén végzett csapattal 
szemben pedig pontokat veszítettünk. 
Összességében jó őszi szezont zártunk, az 

Az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny ha-
zánk egyik legnagyobb néptáncos esemé-
nye. A verseny komolyságát nem „csak” 
az egész országra kiterjedő mivoltja adja, 
hanem az is, hogy mindössze kétévenként 
kerül sor a megrendezésére. A rendezvény 
célja, hogy az ifjúsági (15–18 éves) kor-
osztály önálló bemutatkozási, találkozá-
si, megmérettetési lehetőséget kapjon, 
melyre az 1999–2000–2001–2002-es 
években született fiatalok jelentkezhettek. 
Hatalmas boldogság érte a hajdúnánási 
néptáncosokat, hisz a decemberi elődön-
tőt követően azt a hírt kaptuk, hogy 4 
jelentkező fiatal is bekerült az egri dön-
tőbe. Az egész országból 67 produkciót 
juttatott tovább az 5 tagú szakmai zsűri 
és ebből 4, hajdúnánási táncos. Pálóczi 
Gábor Márk, Erdei Ferenc, Fórizs Márk 
és Varga László az Aranyszalma Néptánc-
együttes színeit képviselve még nagyobb 
lendülettel készültek a 2018. január 19-

utolsó három fordulóban mutatott játé-
kunk nagyon biztató a jövőre nézve.
 Hogyan készültök a tavaszi szezonra? 
 Január második napján már elkezd-

tük a felkészülést a tavaszi szezonra, hi-
szen a bajnoki rajtig csupán 5 hét van 
hátra. A felkészülés során a szokásos heti 
három edzéssel készülünk, több edzőmér-
kőzést szervezünk. Fontosnak tarom azt, 
hogy a csapat játékát még inkább egyenle-
tesebbé, stabilabbá tegyük. Szeretnénk az 
őszi fordulók utolsó három mérkőzésén 
mutatott formánkat átmenteni tavasz-
ra. Igyekszünk a játék minden elemében 
fejlődni, gyorsabb, pontosabb játékot 
játszani. Ennek érdekében a vezetőség, a 
csapat egyaránt mindent megtesz. A ve-
zetőség biztosítja számunkra az ideális kö-
rülményeket a felkészüléshez, a játékosok 
pedig maximális hozzáállással, akarattal 
végzik az edzésmunkát. Bízunk abban, 
hogy a tavaszi fordulókban ez pontokban 
is megmutatkozik majd. Célunk az, hogy 
a szezon végére jelenlegi helyezésünknél 
előrébb lépjünk.
 Vannak-e változások a csapat táján?
 A keret összetétele nem változott. 

Ugyanazzal a játékoskerettel vágunk neki 
a mérkőzéseknek, ahogy az őszi forduló-
kat befejeztük. A szezon végén már elég 
jól összeállt csapatot szeretnénk még sta-
bilabbá tenni, hogy folyamatosan magas 
szinten tudjon kézilabdázni.

én és 20-án, tizedik alkalom-
mal megrendezett országos 
döntőre. A pénteki napon a 
kötelező, a szombati napon a 
szabadon választott táncaikat 
mutatták be a fiúk, aminek 
az elbírálás szempontjai közé 
tartoztak az eredeti táncanyag 
alapos elsajátítását bemuta-
tó stílusos, de az egyéniséget 
tükröző szólisztikus előadás-
mód, ami a hatásos színpadi 
megjelenés mellett megőrzi a 
folklorisztikai hitelességet is.  
A versenyen elnyerhető címek 
a Gyöngygalléros Táncos (lá-
nyok) és Ezüstpitykés Táncos 
(fiúk) díjak voltak. A szakmai 
értékelés és gálaműsor lezaj-

lása után a várva várt eredményhirdetés 
következett. A zsúfolt teremben léleg-
zetvisszafojtva várták a hozzátartozók, 
hogy kik azok a fiatalok, akik a hatalmas 
elismerésben részesülnek. A hajdúnánási 
versenyzők egy busznyi családtaggal és 
táncostárssal érkeztek, így igazi katarzis él-
mény volt, amikor sorra kimondták a fiúk 
nevét, hogy vegyék át a díjaikat. Pálóczi 
Gábor Márk Különdíjban, Erdei Ferenc, 
Fórizs Márk és Varga László Ezüstpitykés 
szólótáncosi díjban részesültek. A meg-
hatottságot tovább fokozta, hogy Varga 
László megkapta a verseny legértékesebb 
különdíját is, az egyenes ági bejutást a fel-
nőttek közé, az Országos Aranygyöngyös 
és Aranysarkantyús Szólótáncfesztiválra. 
Hajdúnánási szem nem maradt szárazon, 
fiatalok és felnőttek egyaránt boldogság-
könnyekben úsztak. Szeretettel gratulá-
lunk a hatalmas sikerhez!

Mártonné Bródi Csilla

Nyolc hajdúnánási kajakos kisdiák eredményesen zárta a 2017-es évet a TKKS-ben. 
Horváth Hanna Diákolimpia I. hely. Rácz Máté Diákolimpia I.hely. Horváth Maja 
Magyar Bajnokság I. hely, a válogatottságig küzdötte magát. Horváth Kata Magyar 
Bajnokság I. hely. Mircse Iván Magyar Bajnokság I. hely. Kovács Szabolcs Magyar Baj-
nokság II. hely. Tóth Nóra Magyar Bajnokság II. hely. Murvai Lúcia Magyar Bajnokság 
III. hely. (in. facebook.hu)

nB ii észak- kelet Férfi kézilabda 2017–2018 tavaszi bajnoki mérkőzések
Február 11. (v) 16.00 óra hajdúnánás ksE–hajdúböszörményi TE
Február 17. (szo) 18.00 óra Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE
Február 24. (sz) 16.00 óra hajdúnánás ksE–Bőcs ksC
Március 3. (szo) 18.00 óra Nádudvari ASK–Hajdúnánás KSE
Március 17. (szo) 18.00 óra Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE
Április 7. (szo) 18.00 óra Füzesabonyi SC–Hajdúnánás KSE
Április 14. (szo) 17.00 óra Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE
Április 22. (v) 18.00 óra Kisvárdai KC–Hajdúnánás KSE
Április 28. (szo) 16.00 óra hajdúnánás ksE–hevesi sE
Május 6. (v) 18.00 óra Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás KSE
Május 12. (szo) 16.00 óra hajdúnánás ksE–nyírbátori sC

Férfi ifjúsági iii. osztály észak–kelet 2017–2018 tavaszi bajnoki mérkőzések
Február 11. (v) 18.00 óra hajdúnánás ksE–hajdúböszörményi TE
Február 17. (szo) 16.00 óra Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE
Február 24. (sz) 18.00 óra hajdúnánás ksE–Bőcs ksC
Március 3. (sz) 15.45 óra Nádudvari ASK–Hajdúnánás KSE
Március 9. (p) 16.00 óra hajdúnánás ksE–Misi sC
Március 14. (sze) 16.45 óra hajdúnánás ksE–hajdúszoboszló
Március 17. (szo) 16.00 óra Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE
Március 24. (szo) 16.00 óra hajdúnánás ksE–sárospataki TC
Április 7. (szo) 16.00 óra Füzesabonyi SC–Hajdúnánás KSE
Április 14. (szo) 15.00 óra Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE
Április 22. (v) 16.00 óra Kisvárdai KC–Hajdúnánás KSE
Április 28. (sz) 18.00 óra hajdúnánás ksE–hevesi sE
Május 6. (v) 16.00 óra Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás KSE
Május 12. (sz) 18.00 óra hajdúnánás ksE–nyírbátori sC

-kábé-


