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A becses hagyatékSzemünk fénye

2018 a fejlesztések éve

Hajdúnánáson is megnőtt 
az építkezési kedv

Szólláth Tibor polgármester úr a tervezett 
költségvetés kapcsán elmondta, hogy az 
teljesen hasonló az előző évekéhez, ami a 
jelentős többletet okozza az azoknak a je-
lentős pályázati forrásoknak köszönhető, 
amelyek többsége ebben az esztendőben 
fog realizálódni. Így Hajdúnánás 2018-
ban több 5,5 milliárd forinttal gazdál-
kodhat, amelyből jelentős, több mint  
2 milliárd Ft. a pályázati forrás.

Polgármester úr a pályázatokkal össze-
függésben felhívta a figyelmet arra, hogy 
a költségvetésben némi feszültség kelet-
kezhet, ugyanis a megvalósuló fejlesztések 
tervei általában 2-3 évvel ezelőtt készül-
tek, akkori árakkal tervezve, így a beruhá-
zások több helyen drágulnak, drágulhat-
nak. Valószínű, hogy szükség lesz némi 
önerő bevonására, és bizonyos műszaki 
tartalmak tekintetében költséghatéko-
nyabb megoldásokat kell majd választani, 
illetve egy általános 5%-os megtakarítást 
irányoztak elő.

Mint elhangzott, adók tekintetében 
nem változik semmi, ugyanazon adóne-
mek vannak érvényben, mint 2017-ben.

A közfoglalkoztatást érintően ebben az 
évben több mint 550 milliós keretösszeg 
áll rendelkezésre, ehhez kb. 70 millió Ft. 
önrészt kell hozzá tenni, és a rendszerben 
foglalkoztatottak száma mintegy 500 fő.

Ebben az évben fejeződik be a szenny-
víz beruházás, amelynek eredményeként a 
kimaradt kisközök, illetve Tedej is beke-
rül a zárt szennyvízhálózat működésébe, 
amely ily módon 100%-os lefedettséget 
jelent. Szintén nagyon fontos beruházás a 
több mint 40 éves, elavult távhő hálózat 
felújítása, amely több mint 420 millió Ft 
költséget jelent. 

Tovább folytatódik az intézmények 
energetikai felújítása, így pl. a művelő-
dési központ, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Kossuth utcai épülete, a város-
háza, óvodák, a Kendereskert, a Somorjai 
Sportcsarnok.

Megvalósul a Tulipán utcai Tüdőgon-
dozó Intézet átszervezése, azaz a tüdőgyó-
gyászat bekerül a Szalay Rendelőintézetbe, 
a gyermekgyógyászat pedig kikerül a cél-
nak megfelelően felújított Tulipán utcai 
intézménybe. 600 millió Ft-ból újul meg 
az Ady Lakópark, illetve a Termelői piac.

Helyi gazdaságfejlesztésre 100 millió, 
közösségfejlesztésre mintegy 250 millió 
Ft. pályázati forrás áll rendelkezésre en-
nek jó része a Nánás Pro Cultura műsza-
ki-technikai fejlesztését jelenti. 

Jelentős, mintegy 500 milliós forrás áll 
rendelkezésére ipari park létrehozására, 
amely a volt TUNGSRAM-telephelyén 
valósulna meg, bár itt még nem adott 
zöld utat a GE vezetése.

A fejlesztések ismertetése után lakossági 
hozzászólások következtek, és jellemzően 
szinte minden hozzászóló az utak, utcák, 
járdák állapotát kifogásolta. Szóba került 

fakivágás, a vízelvezető árkok, peremkerü-
letek köztereinek állapota. Volt, aki azt ki-
fogásolta, hogy a város nem megfontoltan 
pályázik, pl. miért volt szükséges még egy 
sportcsarnok építése. A válaszban elhang-
zott, hogy a minden napos testnevelés 
megterheli a meglévő néhány tornaterem 
használatát; a Hunyadi utcára tervezett 
sport-illetve rendezvénycsarnok TAO-
pénzből épül, és a három iskola közvet-
len közelében megépülő létesítmény a 
délelőtti órákban rendelkezésére áll ezen 
iskolák testnevelési óráinak megtartására 
is. Mint ismeretes a Bocskai Iskola Óvo-
da utcai intézményegységében egyáltalán 
nincs tornaterem.

A közmeghallgatás után várhatóan feb-
ruári ülésén fogadja el a Képviselő-testü-
let Hajdúnánás 2018. évi költségvetését. 

HNU

„Közel 40 százalékos áruforgalom növe-
kedés volt cégünknél, amely egyrészt az 
eladott alapanyagoknak, másrészt a nem 
várt nagyarányú építőanyag áremelkedés-
nek is köszönhető.” – kezdte beszámolóját 
az egyik helyi tüzép ügyvezetője. Nyakas 
Gábor kiemelte, hogy mára egyre töb-
ben hajlandóak Hajdúnánáson is a jobb 
minőségű építőanyagot megvásárolni. 
„Térkövekből, burkoló- hőszigetelő anya-
gokból, téglákból nem a legolcsóbb ter-
mékeket választják a vásárlók, hanem a 
minőségi alapanyagokat, melyek hosszú-
távon sokkal több előnnyel járnak.” tette 
hozzá az ügyvezető.

A kedvező változást az önkormányzat 
is tapasztalja, hiszen a pályázati, vállalati 
beruházások mellett a családi, a magán 
jellegű építkezések száma is növekvő ten-

ebruár12-én tartotta szokásos közmeghallgatását Hajdúnánás Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete, melynek fő napirendje a város ez évi költség-
vetési tervezetének megismertetése volt. 

denciát mutat. „Ezt a trendet az elektro-
nikus építési naplók számából is nyomon 
tudjuk követni, gyakorlatilag közel 20 
százalékos növekedés tapasztalható az 
építkezések számában az előző évhez ké-
pest.” mondta Szabó József a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Építéshatósági cso-
portvezetője.

A szakértő szerint érdemes telek vá-
sárlás előtt szakemberhez fordulni, hogy 
azok az elképzelések, azok a tervek melye-
ket megálmodtunk, megvalósíthatóak-e.

Azonban van némi üröm az örömben. 
Nyakas Gábor hangsúlyozta, hogy 2017 
második felétől egyre nagyobb gondo-
kat okoz az építőanyag hiánya a magyar 
építőiparnak. Heteket, olykor hónapokat 
kell várni bizonyos termékekre. Az igé-
nyek pedig egyre csak növekednek: 2016-

hoz képest 25 százalékkal nőtt az építő-
anyagok eladása a KSH adatai szerint.

„Minden jóban van valami rossz” – 
tartja a közmondás, ám vitathatatlan, 
hogy az elmúlt időszakban Hajdúnáná-
son is szemmel láthatóak a beruházások, 
a fejlesztések, melyek mind-mind megha-
tározóak lesznek a jövőt illetően. A teljes-
ség igénye nélkül: az új óvoda épülete, a 

gimnázium új tornaterme, az Ady Endre 
Lakópark felújítása, a Termelői Piac bőví-
tése, a helyi fiatalok pároknak megszépült 
Fecskeház, a Csokonai Lakópark vagy 
említhetjük az Arany János utcai vágó-
pontot.

Kétségtelen tény, hogy Hajdúnánáson 
is növekvő pályára állt az építőipar.

Harsányi Zsolt

Európában a gazdasági növekedés beindulása jótékonyan hatott az építési teljesít-
mény alakulására. A különböző statisztikákat böngészve látszik, hogy az építőipar az 
elmúlt egy évben szárnyra kapott, egymást érik a beruházások, a családi építkezések 
hazánkban is. A kormányzat lakásépítést ösztönző lépéseinek köszönhetően mára 
nemcsak a nagyvárosokban, ipari központokban indultak meg az építkezések, hanem 
kisebb településeken is. Kíváncsiak voltunk arra, hogy Hajdúnánáson, mennyire érez-
teti hatását a növekvő építési kedv.
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FELELŐS ÁLLATTARTÁS!?

A szabadtéri tűzgyújtás, és a kerti 
hulladék égetés szabályai Hajdúnánáson

Számtalan cikket írtam a felelős állattar-
tásról. Mégis nap mint nap szembesülünk 
a felelőtlenséggel. Mint ahogy az élet 
többi területén, úgy a kutyatartás során 
is számolhatnak az emberek azzal, hogy 
ha az állatukat nem jogszabálynak meg-
felelően tartják, gondozzák, az adott eset-
ben szankciót von maga után. Minden 
jelzést irányítunk, továbbítunk a hivatali 
szervek felé. A szomszédban síró kutya 
nem magánügy. Az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény értelmében az állatnak tilos in-
dokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, 
szenvedést vagy sérülést okozni; így kü-
lönösen az állatot nem szabad kínozni, 
emberre, vagy állatra uszítani, kíméletét 
nem biztosító módon mozgatni, teljesí-
tőképességét felismerhetően meghaladó 
teljesítményre kényszeríteni. A visszatar-
tó erőt a büntetés elmaradhatatlansága 
adja, ezért kiemelkedően fontos a ható-
ságok szerepe. Az állatvédelmi hatóság 
az állatok kíméletére vonatkozó előírások 
megsértése, állatkínzás észlelése esetén, 
illetve ezekről történő tudomásszerzés-
kor köteles haladéktalanul eljárni. A Btk. 
244. § értelmében bűncselekményt követ 

el és két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethető az, aki gerinces állatot (így a 
kutyát, bocit, lovat is) indokolatlanul oly 
módon bántalmaz, vagy olyan indokolat-
lan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas 
arra, hogy annak maradandó egészségká-
rosodását vagy pusztulását okozza, illetve 
aki gerinces állatát, veszélyes állatát elűzi, 
elhagyja vagy kiteszi. Ennek értelmében 
Hajdúnánáson az Izzó utcán zsákba köt-
ve kitett két kölyök esete bűncselekmény. 
Nemcsak az büntetendő, ha az állat ma-
radandó egészségkárosodást szenved vagy 
életét veszti, elég, ha a cselekedet vagy 
mulasztás erre objektíven alkalmas. Bűn-
cselekményt követ el az is, aki a kutyáját 
elűzi, elhagyja vagy kiteszi. Ezt a bűn-
cselekményt az állattartó, vagyis a kutya 
tulajdonosa, gondozója, felügyelője tudja 
elkövetni. Minden olyan magatartás ide 
tartozik, amelynek eredményeként a ko-
rábbi tartás, gondozás, őrzés megszűnik. 
A felesleges szaporulatot pedig, csakis 
ivartalanítással lehet megfékezni, aminek 
számtalan egészségre, viselkedésre kedve-
ző hatása van.

Szojka Beáta elnök
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Bár még a tél utolján járunk, remélhető-
leg rövidesen beköszönt a tavasz, eljön is-
mét a kerti partik, a szabadtéri sütögeté-
sek ideje. Nem árt ha tisztában vagyunk 
bizonyos alapvető szabályokkal, amelyek 
a szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatosak.

Mostanában – az internetnek hála – 
rengeteg rémhír, kacsa terjed a kerti tűz-
gyújtás tilalmaival kapcsolatban. Nekem 
a legjobban az tetszett, hogy ma már nem 
lehet a kertben nyári este szalonnát sütö-
getni szabadtűzön, vagy ha igen, akkor 
több példányos kérelmező okiratot kell 
benyújtani a helyi önkormányzathoz, 
aztán a tűzoltósághoz, a vöröskereszthez, 
a Veteránok Országos Szövetségéhez és 
nem árt még Brüsszelnek is írni pár sort. 
Ha az elbírálás megtörtént, átvettük az 
engedélyt, s kifizettük a díjat, már szer-
vezhetjük a kerti partit, hívhatjuk a ba-
rátokat.

Nos, ezek az „álhírek” annyira fel-
bőszítettek, hogy bementem az önkor-
mányzatunkhoz tájékoztatást kérni. Nagy 
örömömre rendkívül készségesek voltak, 
kezembe adtak egy nyomtatványt, de ki-
felé a fülembe súgták, hogy mindez ter-
mészetesen fönn van a város honlapján is. 
Lássuk hát, hogy városunkban hogyan is 
hangzik ez a rendelet! Véleményem sze-
rint mindenképpen érdemes elolvasni, s 
észben tartani, mert probléma esetén jö-
hetnek a „lánglovagok” s jöhet a kötelező 
jegyzőkönyv s a bírság. (Ne adj isten!)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselőtestületének 43/2012. (XI. 30.) 
Önkormányzati Rendelete 

az avar és kerti hulladékégetés, vala-
mint szabadtéri tűzgyújtás helyi szabá-
lyairól. Itt jön még néhány paragrafus, és 
számok, de nézzük a lényeget. Először is, 
hogy mi a kerti hulladék s mi a szabadtéri 
tűzgyújtás.

Avar és kerti hulladék: falomb, kaszá-
lék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb 
növényi maradványok. 

Szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan 
tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri 
sütés-főzés céljára folytatnak.

Nézzük most a fontosabb szabályokat 
melyekről bővebben a város honlapján, 
vagy a hivatalban is bátran tájékozódhat 
bárki!

Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás 
szabályai: 

A napi égetést 8–18 óra közötti idő-
szakban lehet végezni.

Ünnepnapon az égetés tilos. január 1., 
március 15., húsvét, október 23., novem-
ber 1., december 25–26. 

Égetni csak száraz kerti hulladékot le-
het. A füstképződés csökkentése érdeké-
ben az avart és a kerti hulladékot előze-
tesen szikkasztani, szárítani kell. Avar és 
kerti hulladék égetését úgy kell végezni, 
hogy a környezetét ne zavarja. 

Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kul-
turális és szociális intézmények, nyitott 
sportlétesítmények 100 méteres körzet-
ében az intézmény működésének ideje 
alatt,valamint, rendezvények ideje alatt. 

Az avar és kerti hulladék meggyújtásá-
hoz nem használható olaj, benzin, vagy 
más vegyi adalékanyag

Az égetés befejezésével a tüzet el kell 
oltani és a parázslást vízzel, földtakarással, 
meg kell szüntetni. 

Szabadtéri tűzgyújtásra 
vonatkozó szabályok 

Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő be-
rendezést használni csak szélmentes idő-
ben, a környezet zavarása nélkül lehet. 

A szabadban tüzet és üzemeltetett tü-
zelő berendezést őrizetlenül hagyni nem 
szabad. 

A tüzelés és a tüzelő berendezés hasz-
nálatának helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályoz-
ható, illetőleg a tűz eloltható. 

Az igazság az, hogy az ún. közterületi 
irányított égetéshez valóban kell kérel-
mező okirat, de az teljesen más. Úgy 
gondolom városunkban rendben van ez a 
szabályozás, s odafigyelve körültekintően 
bátran égethetünk s nyugodtan sütöget-
hetünk, főzögethetünk is.        Kócsi Imre

A NÁNÁS PRO CULTURA NONPROFIT KFT. 
HIRDETMÉNYE

a pártok, jelölő szervezetek és független jelöltek részére a 2018. 
évi országgyűlési választásokkal kapcsolatban.

A Hajdúnánási Újság és a Hajdúnánási Televízió a 2018. évi ország
gyűlési választások kampányidőszaka alatt lehetőséget nyújt az érin
tettek részére a fenti sajtóorgánumokban való megjelenésre.

A részletekkel kapcsolatban az érdeklődők bővebb tájékoztatást 
kaphatnak a www.nanasprocultura.hu weboldalon, a VÁLASZTÁS 
2018 menüpont alatt.

1 Bagosi Istvánné
1 Csuri László István
1 Daróczi Zsigmond
1 özv. Dombi Lászlóné
1 özv. Fűz Józsefné
1 Hágen János
1 Horváth Lajos
1 Ignáth Mártonné
1 Ilyés Miklós

3 Fekete Miklós
3 Lónyai Hunor
3 Tóth Hanga Brigitta
3 Berkes István Balázs
3 Molnár István Balázs
3 Mezei Máté

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. január hónapban 
házasságot kötött párnak!

2 Zsadányi Éva–Szabó Sándor

1 Kiss Imre
1 Kiss Józsefné
1 Mirkó Imréné
1 özv. Mirkó Imréné
1 Nagy Lajos
1 Nábrádi Józsefné
1 Nyakó Miklós
1 Simon László
1 özv. Tímári Sándorné

Akiktől 2018. január hónapjában búcsút vettünk

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2018. január hónapjá-
ban egy ülés tartott.

2018. január 25-én a napirendek elfo-
gadása után a testület módosította a 2017. 
évi költségvetésről; a távhőszolgáltatásról, 
a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági 
díjáról, és a díjalkalmazás feltételiről szóló 
rendeleteit.

Megalkotta a lakossági önerő bevonásá-
val megvalósuló út- és járdaépítésről szóló 
rendeletét.

Megismerte és elfogadta az egészségvé-
delmi tanácsnok 2017. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolóját.

Felülvizsgálta és módosította a Hajdú-
nánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat-
tal kötött együttműködési megállapodást.

A város 2018. évi költségvetési terve-
zetének lakossági megismertetésére köz-
meghallgatás megszervezéséről döntött.

Csatlakozott a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének „Védjük meg településein-
ket, védjük meg hazánkat” felhívásához.

A képviselő-testület továbbra is fenn-
tarja azt a véleményét, hogy a Bocskai Ist-

ván Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium felvételi körzete Haj-
dúnánás város közigazgatási területében 
legyen megállapítva.

A testület készfizető kezességet vállalt 
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
számára a „Hajdúnánás távhőrendszeré-
nek rekonstrukciója” pályázathoz.

A testület a 4080 Hajdúnánás, Bocs-
kai u. 79. szám alatt társasház tulajdont 
létesített és jóváhagyta a társasház alapító 
okiratát.

A testület egy esetben korábbi határo-
zata módosításáról döntött.

A Gazdasági Ellátó Intézmény maga-
sabb vezetői beosztás betöltésére pályázat 
kiírásáról döntött, illetve véleményező 
bizottság felállításáról hozott határozatot.

A nyilvános képviselő-testületi ülé-
sek előterjesztései és a hozott rendeletek, 
határozatok a www.hajdunanas.hu hon-
lapon az Önkormányzat részben Meghí-
vók/Előterjesztések menüpont alatt meg-
tekinthetőek.

Szólláth Tibor 
polgármester

Képviselő-testületi ülés hírei
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Szemünk fénye

Szívbemarkoló élettörténetek, szomorú 
emlékek, pszichológiai magyarázatok, 
okkeresések – ezekről szólt a „Mi érted 
élünk” Egyesület Jubileumi rendezvény-
sorozatának első előadása. Olyan előadó-
kat hívtak meg erre az alkalomra, akik 
segítséget tudtak adni a résztvevőknek a 
sérült, vagy beteg gyerekek ellátásának ne-
héz útvesztőiben.

A rendezvényt Csillikné Szólláth Júlia 
nyitotta meg köszöntőjével, aki 13 évig 
volt az egyesület elnöke, ám működésüket 
továbbra is szívügyének tekinti. Kecskés 
Emese és Hallgató-Barkaszi Andrea közös 
fuvolajátékukkal szórakoztatták a vendé-
geket, Hallgató Dániel pedig Hajdú Sára 
A fuvola varázsa című versét szavalta el.

Ezek után Majorosné Ács Anikó, az 
egyesület elnökhelyettese köszöntötte a 
résztvevőket, aki a jubileumi év program-
sorozatának a felelőse is egyben. 

Nagyon hasznos tudnivalókat tartalma-
zott Alföldiné Ragyák Andrea szakpszi-
chológus előadása, aki „Sérült gyermek a 
családban” címmel tartott előadást. Töb-
bek között kiemelte a család általános 
szerepét, az anya-gyermek kapcsolatát 
általános és speciális esetekben, a szerep-
torzulásokat, a reakciókat, melyeket a sé-
rült gyermek viselkedésváltozásai is okoz-
hatnak, az apa és a testvér helyzetét, mely 
az átlag napokban talán többed rangúnak 
tűnhet, pedig korántsem az. 

Ezek után a Szemem Fénye Alapítvány 
alapítója, Gyura Barbara mutatkozott be 
a résztvevőknek, aki egyszerű édesanya-
ként kisfia, Nail emlékére gondolta úgy, 
hogy személyes példájával beteg gyerme-
keken és családjaikon is segíthet fáradha-
tatlan munkájával – mintegy misszióként 
végezve. A szomorú története egy kisfilm 
segítségével tárult a nézők elé, így meg-
érthettük egy anya minden reakcióját, 
gondolatát, tettét, melyet egy patológiás 
gyászreakció válthat ki egy beteg gyermek 
elvesztése kapcsán. 

Alapítványuk fő tevékenysége a kezdeti 
évektől egyedülállóan a beteg gyermekek 

Nagy igazság, hogy az ember élete során egyre inkább mérlegel dolgokat. Rájön az 
évek során saját és mások tapasztalatai – s akár életsorsa alapján –, mi fontos és mi 
nem annyira. Abban azonban mindenki egyetért, hogy gyermekeink egészsége, a leg-
optimálisabb testi és lelki fejlődése mindenkor a legeslegfontosabb. De mi van akkor, 
ha szemünk fényei hátrányokkal küzdenek, ha már ezekkel jönnek a világra, vagy 
esetleg közben kapnak olyan kórt, mely a legfinomabban szólva megviseli kis szerve-
zetüket – akár végzetes kimenettel? Mit tehet a család, amikor a legtöbb esetben ők 
is segítségre szorulnak?

kórházakból, intézményekből otthonuk-
ba, illetve a kezelésekre történő térítés-
mentes szállítása volt, mely mára már 
teljes Baranya megyét lefedi. 

Jelenleg egy gyermekbeteg-szállító és 
két mentőautó áll a rendelkezésükre, 
amelyek az ország legmodernebb, e célra 
kialakított autói közé tartoznak. Területi 
ellátási kötelezettségük Baranya megyé-
ben a 0–14 éves – gyermekkorú – lakos-
ságra terjed ki, ezáltal jelenleg mintegy 60 
ezer gyermek betegszállításáért tartoznak 
felelősséggel.

Szinte napi rendszerességgel szállítanak 
Zala és Somogy megye településeiről kis 
betegeket onkológiai kezelésekre.

A gyermekeknek és családjaiknak több 
esetben a betegség mellett a nehéz anyagi 
helyzettel is meg kell küzdeniük, így más-
ként nem tudják megoldani az utazást. 
(szememfenye.hu)

Szervezetük 2010-ben létrehozta ha-
zánk első gyermek hospice-házát, a pécsi 
Dóri Házat, ahol gyógyíthatatlan gyerme-
kek és fiatal felnőttek, valamint családtag-
jaik részesülnek térítésmentes ellátásban.

A gyermek hospice-ház nem csak daga-
natos, hanem minden egyéb, veleszületett 
vagy szerzett, életet megrövidítő betegség-
ben szenvedő gyereket fogad és igyekszik 
minden területen segítséget nyújtani. Az 
ellátás során a Szemem Fénye Alapítvány 
munkatársai testi-lelki erőgyűjtéshez segí-
tik hozzá az ápolásban kimerült szülőket, 
s a szakszerű gondozás mellett sokféle, 
szép élményhez juttatják a betegeket.

Gyura Barbara

Várak, ostromok, csaták, legendák – 
Várséta a Hajdú képeslapgyűjtemény 
segítségével

Boldog születésnapot!

Olyan gyűjtő mesélt kedvenc témáiról, 
akit a városban mindenki ismer, hiszen 
Szólláth Zoltán rendszeresen szervez kö-
zös találkozókat, beszélgetéseket, kiállí-
tásokat hobbigyűjtők számára is – mind-
ezeket a művelődésszervezői munkája 
mellett; hobbiként. 

Képeslapgyűjteménye- melyet már 40 
éve gyűjtöget – városszerte ismert, hiszen 
láthatta már városunk lakossága is több 
alkalommal. 

Minden témában van gyűjtése legin-
kább Hajdúnánásról, Monarchiás magyar 
fürdővárosokról, vannak – főképp – dedi-
kált színészképeslapjai is. Egyik érdekes-
ségnek szánt gyűjtése Luis Wain képes-
lapjai, aki egy angol művész volt és főleg 
macskákat ábrázolt képeslapjain emberi 
tulajdonságokkal. Mindezek mellett ked-
vencei történelem – szeretete kapcsán a 
várakat ábrázoló képek, ehhez igazodva 
jött az ötlet a várakról – azok története-
iről, legendáiról szóló előadása. 

Közel 30 várról hallhattak a résztvevők 
történeteket, történelmi adatokat, híres 
embereket, évszámokat, olyan legendákat, 
amelyek hozzájuk kapcsolhatók. Mind-
ezek nagy tudásról és tájékozottságról 

Izgalmas kalandozásra invitálta városunk lakosságát Szólláth Zoltán, aki képeslap-
gyűjteménye segítségével várakról, ostromokról, legendákról tartott előadást a Pince-
klubban február 1-jén csütörtökön 17.30 perces kezdettel.

adtak tanúbizonyságot, melyek nagyfokú 
olvasottságra és történelmi ismeretekre is 
utalnak.

A várak szeretete, történetük alapos 
megismerése arra is vonzza az érdeklődőt, 
hogy személyesen is ellátogasson azokra 
a helyekre, amelyeket megismert a köny-
vek lapjaiból. Az előadó szívesen szervez 
utazásokat természetesen olyan helyekre, 
amelyek számára kedvesek, vonzóak, ér-
dekesek – kirándulásai méltán népszerűek.

Az előadáson a közönség saját tudását 
is próbára tehette, hisz interaktív formája 
kapcsán mindenki saját maga találhatta ki 
a soron következő vár nevét. De vajon mi 
lehet az előadó kedvence, s hova szeret-
ne ő eljutni a magyarországi várak közül? 
Elmondása szerint kedvencei a Nógrádi 
várak, de minden szűkebb és tágabb ha-
zánk-beli vár érdekli – egyik célja Galam-
bóc várába eljutni az Al-Dunánál.

Az előadás során képzeletben a hallga-
tóság is utazhatott kicsit térben is és idő-
ben is. Jó volt hallani a mesés legendákat, 
látni a szép, régi színes és fekete-fehér 
képeslapokat, s kizökkenni kicsit a téli 
hónapok szürkeségeiből. 

Fekete Andrea

2018. február 3án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Nagy Zsigmondot 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig Zsiga bácsit erőben és egészségben családja körében!

A Dóri Ház egyidejűleg 6-7 fő gyer-
mek, vagy 2 család ellátását tudja bizto-
sítani – s 2016-ig kb. 150 családnak segí-
tett ily módon.

A szervezet mindezeken túl további 
programokkal segíti a családokat. A gyer-
meküket elvesztő szülők részére gyászcso-
portot szervez, ahol kisírhatják magukból 
fájdalmukat. A szervezetről, tevékenysé-
geikről, a segítségnyújtás lehetőségeiről 
bővebben a szememfenye.hu weboldalon 
olvashatunk – s segíthetünk, hiszen folya-
matosan a létükért, támogatottságukért 
küzdenek.

Mit is lehet erről az estről még elmon-
dani? A döbbent csend, a szemeket töröl-
gető résztvevők, a fejekben megfogalma-
zódott kérdések a miértekről, a múltról, a 
jövőről, az esélyekről mindent elmondtak 
– azzal a mélységes tisztelettel, amit egy 
kívülálló érezhet a legcsekélyebben csu-
pán az est főszereplőiről – mely választ ad 
az első jubileumi est céljait illetően. 

…Szívekhez szóltak, tettekre szólítot-
tak az angyalok útján járva…

Fekete Andea
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 Február 23. (péntek) 16.30 Télűző far-
sangi felvonulás Hajdúnánás főterén.

 „Zárja el a hideget, nyissa ki a meleget!”
 Közreműködnek a Bocskai István Álta-

lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium, a Református Általános 
Iskola és Óvoda és a Kőrösi Csoma Sán-
dor Református Gimnázium diákjai.

 Jelmezek, tánc, tűzgyújtás. A rendez-
vény ingyenes!

 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 24. (szombat) 14:00: Városi 
Gyerekfarsang – az általános iskolák 
legjobb jelmezeseinek felvonulása, a 
Hajdúnánási Gimnasztráda műsora, 
tombolasorsolás. A belépés díjtalan!

 Február 25. (vasárnap) Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapja

 15.00 koszorúzás Hajdúnánás-Tedejen 
az internáltak emlékművénél. A meg-
jelenteket köszönti: dr. Csiszár Imre 
Hajdúnánás alpolgármestere. Megem-
lékező beszédet mond: dr. Püski Le-
vente egyetemi tanár. Közreműködik: 
Szabó Miklós. (14.30 órakor a meg-
emlékezésre Hajdúnánásról autóbuszt 
indítunk a művelődési központ parko-
lójából.)

 16.00 koszorúzás Hajdúnánáson a 
Wass Albert emléktáblánál. Közremű-
ködik: Szabó Miklós.

 Március 3. (szombat) 18.00 „A mi 
öreg Bodri kutyánk” – a Lente Lajos 
Magyar Nóta Egyesület 10 éves jubi-
leumi nótaestje. Helyszíne: a művelő-
dési központ színházterme. Fellépnek 
az egyesület tagjai: Jámborné Zsuzsa, 
Kozákné Marika, Kissné Zsuzsika, 
Mészáros Sándor, Nagyné Margitka, 
Nagyné Szabó Katika, Nagy Miklós, 
Országné Inci, Pomázi László, Szabóné 
Margó, Szobonyáné Margitka, Toro-
nyainé Zsóka. Vendég fellépő: Szabó 
Sándor. A műsor alatt a zenét Botos 
Lajos és népi zenekara biztosítja. Belé-
pődíj: 1000 Ft. 

 Vacsorajegy: 1700 Ft. A vacsora alatt 
zenél Kiss Miklós és társa.

 Jegyek vásárolhatók a művelődési köz-
pont információjában, illetve minden 
fellépőnél. Érdeklődni a következő 
telefonszámokon lehet: Toronyainé 
Zsóka 30/750-0204, Országné Inci 
52/383-990, 30/548-6602.

 Március 6. (kedd) 14.00 a Filharmó-
niai bérletsorozat előadása: Szivárvány-
híd, a Közel-Kelet izgalmas dallamai.

 Az előadásra a megvásárolt bérletek ér-
vényesek, illetve jegyek válthatók 500 
Ft-os áron.

 Március 6. (kedd) 17.00 Sebestyén 
Dzsenifer fotókiállítása a művelődési 
központ kis aulájában.

 Március 8. (csütörtök) 18.00 Városi 
Nőnap – Köszöntjük a nőket! Tánc, 
zene! Sztárvendégünk: Nagyidai Ger-
gő és Munkácsi Anita – A nő, az örök 
(Operett ,musical, világslágerek – válo-
gatás szép dallamokból.)

 Belépődíj: Nőknek ingyenes regisztrá-
ciós jeggyel, férfiaknak 1000 Ft. 

 Regisztrációs jegyek február 12-től 
igényelhetők a művelődési központ 
információjában!

 Március 10. (szombat) 8.00–12.00 
Bababörze a Bocskai Filmszínházban.

 Március 13. (kedd) 19.00 Dumaszín-
ház: TÉVÉLACI – A világ, és ami he-
lyette van // Hadházi László önálló est-
je. Vendég: Szupkay Viktor. Belépődíj: 
2900 Ft.

 Március 21. (szerda) 10.30 Gyerek-
színház – A. A. Milne: Micimackó. 
A világhírű medvebocs és barátainak 
kalandjai a klasszikus mese alapján, a 
Mandala Dalszínház előadásában.

 Belépődíj: 650 Ft.
 Március 21. (szerda) 18.00 A Mandala 

Dalszínház bemutatja: Francis Veber: 
Bérgyilkos a barátom – vígjáték.

 Két férfi egyszerre költözik be a szom-
szédos szállodai szobákba. Egyikük 
gondosan összecsavarozza a távcsöves 
puskát, másikuk hurkot készít füg-
gönyzsinórból. Minden készen áll. 
Csakhogy a bérgyilkos bal lábbal kelt 
fel, az öngyilkos pedig jobb lábbal, és a 
szobáik egybe nyílnak…

 Belépődíj: I. hely: 2300 Ft, II. hely: 
1900 Ft.

 Április 19. (csütörtök) 19.00 Kovács 
Kati nagy életmű koncert. Helyszíne: a 
művelődési központ színházterme. Belé-
pődíj: 3000 Ft, aznap a helyszínen: 3500 
Ft. Jegyek a művelődési központ infor-
mációjában március 5-től válthatók.

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

 Március 5. (hétfő) 18.00 Ezredeleji 
beszélgetések: Mónus József, a Farkas 
előadása. A belépés díjtalan!

BOCSKAI FILMSZíNHÁZ

Moziműsor 
 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Kertünk, házunk, otthonunk 
Biokertészkedés 3.

minden héten szombaton, vasárnap és 
hétfőn.

 Február 24. (szombat)
 15.00 Hihetetlen történet az óriás 

körtéről (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 25. (vasárnap)
 15.00 Hihetetlen történet az óriás 

körtéről (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.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. felhívásai

Tehetségkutató verseny
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

tehetségkutató versenyt hirdet az alábbi 
kategóriákban:
– tánc (gyerek – 14 év alatt, felnőtt – 

14 év felett)
– ének (gyerek – 14 év alatt, felnőtt – 

14 év felett)
– hangszeres zene (gyerek – 14 év alatt, 

felnőtt – 14 év felett)
 A verseny időpontja: 2018. május 1. 

(kedd)
 Helyszíne: Hajdúnánás, szabadtéri 

színpad, Köztársaság tér.
 Mindhárom kategóriában korosztá-

lyonként a legjobb versenyzőket díjaz-
zuk! A versenyre jelentkezni a jelentke-
zési lap kitöltésével lehet! A jelentkezési 
lap a művelődési központban, vagy az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen kér-
hető!

 Jelentkezési határidő: 2018. április 16. 
(hétfő) 16.00

 További információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetők 
(52/382-400, 70/372-1494).

A vetés idejéről és egyéb praktikák
Még a kerti szezon elején tartunk, ezért 
nézzük át, hogy a növényeket mikor lehet 
elvetni, és hogyan. A konyhakerti növények 
vetésének ideje több tényezőtől függ. Ezek 
közül a legfontosabb a növény csírázási és ter-
mesztési hőigénye. Ezen kívül befolyásolja a 
talaj előkészítésének lehetősége és az időjárás 
is. Függ attól is, hogy milyen növényt milyen 
céllal, milyen időszakban akarunk termesz-
teni. Tervezhetünk előnövényt, főnövényt és 
utónövényt.

A növények hőigénye eltérő. Vannak 
olyanok, amik már alacsony hőmérsékle-
ten csíráznak, és fejlődésükhöz sem kell, sőt 
egyesek el sem viselik a magas hőmérsékletet 
(petrezselyem, répa, saláta, káposzta stb.). 
Mások kifejezetten igénylik a meleget (pap-
rika, paradicsom, bab, uborka stb.). Az sem 
mindegy, hogy a fejlődésüknek sok fény kell, 
vagy kevesebbel is beérik. Így vannak rövid- 
és hosszú nappalos növények. Például a hó-
napos retek a fény hatására hamar felmagzik.

Fontosabb vetési időpontok a sza-
badföldi zöldségek esetén

 Február végén, március elején, amint a 
talajra rá lehet menni, vetjük a hidegtűrő 
zöldségfajokat: petrezselyem, sárgarépa, 
kifejtő borsó, saláta stb.

 Március közepe felé 5-8 fokos talajba vet-
hető a cékla, a hagyma, a káposztafélék, a 
borsó, a hónapos retek, a dughagyma és a 
fokhagyma.
A pontos vetési idő meghatározásához ve-

tési naptárak adnak segítséget. Ezen kívül a 
vásárolt magvak csomagolóanyagán is feltün-
tetik a kedvező vetési időt. Jó, ha betartjuk a 
javasolt időpontokat. Napos helyen választ-
ható korábbi időpont, a rossz adottságú, kö-
tött talajú területen érdemesebb a megadott 

időszak vége felé vetni. A homokosabb tala-
jok hamarabb melegszenek fel, míg a kötöt-
tebb, agyagos talajok később.

A vetés módja
A mag beáztatása vagy előcsíráztatása akkor 
célszerű, ha siettetni kell a kelést, például 
megkésett vetéskor, az elgyomosodás elkerü-
lésére, vagy korán támadó károsítók támadási 
idejének lerövidítésére. A vetés előtt a mago-
kat 6-8 órán át kell vízben tartani csírázta-
tási hőmérsékleten. A magvakat legjobb kis 
vászon- vagy tüllzacskóba tölteni, bekötni, 
esetleg nedves homok közé rétegezni. Amint 
a felrepedő héjú magvak 1-2 százalékánál 
megjelennek az első kis, fehéres színű csíra-
kezdemények, azonnal el kell kezdeni a ve-
tést. Mindig nedves földdel kell takarni őket 
a kiszáradás ellen. Az így vetett magok, nö-
vények fokozottan érzékenyek a szárazságra, 
éppen ezért rendszeres öntözéssel kell a ned-
vességet biztosítani.

A vetés történhet többféle képpen. a sorba 
vetés legfőbb előnye, hogy a vetett mag meny-
nyisége ilyenkor jól ellenőrizhető. A takarás 
vastagsága a kellő sortávolságokhoz húzott 
vetőbarázdák mélységével jól szabályozható. 
Sorbavetésnél figyeljünk az egyenletességre, a 
sűrűséget folyamatosan ellenőrizzük.

Vethetünk fészekbe is, ami akkor indokolt, 
ha nagy tőtávolság szükséges (bab, uborka, 
kabakosok, dinnye stb.). A fészekbe 2-5 szem 
mag kerül, és majd kelés után ritkíthatók. Így 
vethetjük még a dísztököt, a díszbabot és a 
hajnalkát is.

A vetés mélysége általában a mag átmé-
rőjének 4-5 szöröse. Száraz talajon ennél 
mélyebben, kötött talajon sekélyebben ve-
tünk. A vetés mélysége tehát függ a vetőmag 
nagyságától, a talaj kötöttségétől és nedvesség 
tartalmától.                                  Gut István
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A becses hagyaték „Szép Magyar Beszéd”

Hajdúnánás SK–Pénzügyőr SE 30–32 
(14–16) 

Hajdúnánás100 néző. Vezette: Rontó, 
Szanyi. (február 3.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), Poór 
3, Lengyel 3, Zihor 1, Fábián 3/1, Tar 
Cs 2, Lévai 10/4. Csere: Dorogi (kapus), 
Csányi 3, Csicsószki, Darabos 1, Lakatos, 
Cserős, Mekes, Takács, Román 4/1. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 11/6, illetve 5/4. Kiállítás: 
2 perc, illetve 16 perc. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–
FTC-NYC 25–29 (13–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Barta, 
Kovács. (február 7.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
CSERŐS 6, TAR L 6/4, Balázs, TAR Cs 
6/2, Nagy D 2, Molnár F 4. Csere: Ka-
rócz (kapus), Nyakas, Molnár A, Szögi, 
Reszegi, Váradi, Konyári 1. Edző: Molnár 
András, Nagy Attila.

A vasút megérkezését követően, a 19. szá-
zad második felétől polgári arculatot kez-
dett magára ölteni a város. Sorra épültek 
az utca frontra helyezett középületek és 
lakóházak mindenek előtt a központban. 
A zártsoros beépítés egészen új arculatot 
teremtett a centrumból kivezető utcáin-
kon is egészen a kiskörútig. Így volt ez az 
egykori Indóházhoz vezető utcán, Bocs-
kai utcát illetően is. Az egykori Bocskai 

Vendéglőtől és szemközt a volt bíróság 
épületétől eklektikus, illetve szecessziós 
stílusú épületek váltották egymást a gim-
názium épületéig mindkét oldalon.

Ez a szép, kisvárosias arculat a 20. szá-
zad hatvanas éveig állt fenn. A szocia lista 
eszmének ugyanis útjában álltak a pol-
gári életformát kifejező zártsorú épüle-
tek, ezért helyükön az új eszmét tükröző 
társasházakat emeltek. Így bomlott meg 
az egyensúly a Bocskai utca mindkét ol-
dalán, végleg eltüntetve elődeink épített 
örökségének többségét. Egy-két gyöngy-
szem maradt csupán, melyek kitartóan 
hirdetik eleink városteremtő igyekezetét.

Egy ilyen épületegyüttes dacol az idő-
vel a gimnáziummal szemközti szakaszon. 
Ezek között bújik meg szerényen a gim-
názium egyik legnagyobb jótevőjének 
hagyatéka, a Soós Sára-féle ház. 1892. 
január 16-án kelt végrendeletében Fodor 
Gáborné, született Soós Sára „örökösen és 
megmásíthatatlan tulajdonjoggal” hagyta a 
„Hnánási ev. ref. Ecclésiára, kizárólagosan 
a Hnánási ev. ref. gimnázium javára, míg 
csak ezen intézet fennáll.”

Mindezt Soós Sára asszony a gimnázi-
um jövőjének biztosítása érdekében tette, 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka 
emlékére kuratóriuma a 2017–2018. tan-
évre is meghirdette a Kazinczy Ferencről 
elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt 
az általános iskolák 5–8. évfolyamos ta-
nulói számára. 

A versenynek két kategóriában három 
fordulója van. Az iskolai fordulók már 
január végén megrendezésre kerültek. 
Az ott kiválasztott legjobb teljesítményt 
nyújtó tanulók jutottak tovább a máso-
dik fordulóba. A város környéki forduló 
(Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár) 2018. 
február 8-án került megrendezésre a Mó-
ricz Pál Városi Könyvtárban.

Rékasiné Zágonyi Margit, a könyv-
tár vezetőjének megnyitója után először 
az 5–6. osztályos tanulók, majd a 7–8. 
osztályosok olvasták fel szabadon válasz-
tott szövegüket. Rövid szünetet követően 
megkapták a gyerekek a kötelező szöveget 
– Mátyás király lakodalma; Kozma László: 
Szeretet és ajándék –, amit 15 percen ke-
resztül olvashattak, tanulmányozhattak, 
hogy aztán szöveghűen, érthetően felol-
vassák a hallgatóságnak. A verseny végén 
a zsűri összegezte véleményét, majd a zsű-
ri elnöke, Bakóné Papp Tünde ismertette 
az eredményeket.

Az 5–6. osztályos korcsoportban a kö-
vetkező eredmények születtek:
   I. helyezett: Horváth Dorina Jázmin – 

Bocskai Iskola, Hajdúnánás. Felkészí-
tő tanár: Vargáné Papp Júlia. 

 II. helyezett: Tóth Panna – Bocskai Is-
kola, Hajdúnánás. Felkészítő tanár: 
Vargáné Papp Júlia.

III. helyezett: Kónya Fanni – Bocskai 
Iskola, Hajdúnánás. Felkészítő tanár: 
Gálné Krizsán Melinda.

s kiegészítő végrendeletében nyomatéko-
sította végső elhatározását, meghagyva, 
hogy az épület jövedelmei és maga az 
épület „kizárólag gimnáziumi célra fordít-
tathatnak s fordíttassanak”.

Ennek utolsó szakaszában pedig azt is 
pontosította, milyen célra használják a jö-
vendőben lakóházát. Figyeljünk csak: „Az 
egyház nevére átadott házamra nézve pe-
dig azt akarom, hogy az elidegeníthetetlen 

és mindig rendes gimnáziumi tanári lakul 
használandó.”

Amikor ez a végrendelet született, még 
nem állt a mai gimnázium, az még a mos-
tani református iskola udvarán működött. 
Tanárai egy részének azonban nem volt 
megoldva a lakhatása, amin ez a becses 
adomány segített, s csaknem háromne-
gyed évszázadon át szolgált pedagógus 
szolgálati lakásként. Az utolsó gimnáziu-
mi tanár csak néhány éve költözött ki falai 
közül. De két tantermével iskolai oktatás 
helyszínéül is szolgált.

Az 1949 utáni államosítást követően ez 
a szecessziós stílusú épület állami, majd az 
újabb rendszerváltás után önkormányzati 
tulajdonba került. Jelentős belső felújítá-
sok után 2017 őszén, az épület állagának 
megőrzése végett egy külső tatarozás is 
történt. Ezt megelőzően, 2016 nyarán 
pedig az önkormányzat képviselő-testü-
lete rendeletében a református egyháznak 
ajándékozta azzal a céllal, hogy az épület 
szolgálja változatlanul a gimnáziumi ok-
tatás ügyét.

Mint helyileg védett épület, régi kül-
lemét elvesztve is hirdeti az építő ízlését 
és legfőképpen elkötelezettségét szeretett 

iskolájának sorsa iránt. Egykor 
volt szép, szecessziós küllemét 
még visszaálmodja, s egy emlék-
táblában is reménykedik, mely 
tájékoztatná az évszázaddal ké-
sőbbi utódokat az adományozó 
kilétéről és becses ajándékáról, 
hogy mindezt ne csupán vég-
rendeletei és a gimnáziumi év-
könyvek őrizzék. Egy szerény 
emléktáblával az örökös utódok 
hajthatnának fejet a nagylelkű 
adományozó előtt.

Buczkó József

A 7–8. osztályos korcsoport eredmé-
nyei:
   I. helyezett: Siró Tamara – Bocskai Is-

kola, Hajdúnánás. Felkészítő tanár: 
Veressné Fehér Erzsébet.

 II. helyezett: Kondás Tímea – Vásárhe-
lyi Pál Általános Iskola, Polgár

III. helyezett: Fórizs Villő – Bocskai Is-
kola, Hajdúnánás. Felkészítő tanár: 
Labanczné Fekete Marianna.

A verseny 3. regionális fordulóját a 
Dunától keletre eső megyék tanulói szá-
mára Kisújszálláson 2018. április 6–8-án 
rendezik meg. Ezen a fordulón a 7–8. 
osztályos korcsoport győztese, Siró Tama-
ra a Bocskai Iskola 8. A osztályos tanu-
lója vehet részt. Tamara ekkor veheti át a 
Kazinczy-jelvényt, s bízunk benne, hogy 
az ottani megmérettetésen is sikeresen 
versenyez.

Vargáné Papp Júlia

Hétméteres: 8/6, illetve 3/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Az ország egyik legjobb 
csapatát fogadtuk, akik tavasszal elődön-
tőt fognak játszani a bajnokságban. Végig 
próbáltunk tapadni az ellenfélre, ennek 
érdekében minden erőnket mozgósítot-
tunk. Van bennem hiányérzet, nagyobb 
koncentrációval meglepetést is okozhat-
tunk volna.

Szent István OTP–Hajdúnánás SK 
30–28 (16–14) 

Budapest 60 néző. Vezette: Járdi, Kazi. 
(február 10.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), 
Poór 4, Lengyel 2, Zihor 2, Fábián 4/3, 
Csicsószki 2, Lévai 6/1. Csere: Szabó D 
(kapus), Mekes, Román 3/2, Darabos, 
Takács 2/2, Tar cs 1, Lakatos, Cserős, 
Csányi 2/2 Edző: Molnár András.

Hétméteres: 1/1, illetve 15/10. Kiállítás: 
12 perc, illetve 8 perc.                     -kábé-

Képeslap az 1910-es évekből. A Bocskai utca, jobb szélen a Soós Sára-féle házzal. 

A Soós Sára-féle lakóház mai állapotában.

NŐI KÉZILABDA NB I/B

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

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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Hosszú évtizedekre visszamenőleg igaz az 
a megállapítás, hogy a hajdúság mindig 
is sok katonát adott a hazának, legyen 
szó akár a világháborúk időszakáról, akár 
napjainkról. Jó példa erre a tavalyi év is, 
hiszen ahogy a számok mutatják, népsze-
rű volt a katonai szolgálat vállalása tér-
ségünkben. Ennek okairól Nagy Zoltán 
alezredessel, a Magyar Honvédség Kato-
nai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Köz-
pont parancsnokával beszélgettünk:
 Mennyien léptek be pontosan a Ma-

gyar Honvédség kötelékébe az elmúlt 
évben megyénkből?

Örömmel mondhatom, hogy Haj-
dú-Bihar megyében továbbra is nagy 
az érdeklődés a katonai szolgálatvállalás 
iránt, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 
2017-ben 252 fő vonult be a megyéből 
szerződéses katonai szolgálatra, és további 
több mint 180 fő önkéntes tartalékosként 
vállalt szerepet a honvédelemben.
 Szerződéses és tartalékos szolgálat. 

Mi a kettő között a különbség?
A szerződéses katonai jogviszony jelenti 

nálunk az állandó, napi munkaviszonyt. 
Ez esetben a katona a szerződésében vál-
lalt ideig szolgál a honvédség valamelyik 
alakulatánál, egy meghatározott munka-
kört lát el havi fizetésért. Szükség esetén 
gyakorlatokon vesz részt, határvédelmi 
feladatokat lát el, illetve külföldi misszi-
óban szolgál. A tartalékos viszony ezzel 
szemben azoknak szól, akik tanulmányaik 
vagy meglévő munkahelyük mellett sze-
retnének részt vállalni honvédelmi felada-
tokban. A 2017-ben bevezetett legújabb 
szolgálati ág, az önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálat például azoknak je-
lenthet nagyon jó megoldást, akik bár 
érdeklődnek a honvédség iránt, de még 
nem biztosak abban, hogy számukra 
megfelelő ez a hivatás, vagy esetleg vona-
kodtak huzamosabb ideig lakóhelyüktől 
távol lenni. Feladatuk többek között ve-
szély- és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi 
védekezés) történő igénybevétel, rendez-
vénybiztosítási, toborzási, illetve külön-
böző díszelgési feladatok ellátása. A terü-
letvédelmi tartalékosok felkészítése éves 
szinten húsz napot vesz igénybe, amely a 
katona elfoglaltságától függően akár hét-

KócsiSztori: 
Elveszve Debrecenben

Népszerű a katonai pálya megyénkben

végére is eshet. Ez a felkészítés, illetve a 
tartalékosok alkalmazása a lakóhelyéhez 
legközelebb, lehetőség szerint alapvetően 
helyben történik a járásban.

Ön szerint miért lehet vonzó szolgála-
tot vállalni a seregben?

A Magyar Honvédség, azon belül is a 
szerződéses szolgálat stabil, biztos meg-
élhetést, kiszámítható életpályát nyújtó 
munkahelyet és karrierlehetőséget je-
lent – ezekkel a kedvező körülmények-
kel manapság már ritkán találkoznak a 
munkavállalók. Sok más egyéb mellett 
nem elhanyagolható, hogy az érettségivel 
rendelkező katonák kezdő alapfizetése ha-
vonta bruttó 235.000 forint, de az alap-
fokú végzettséggel rendelkezők is mintegy 
bruttó 175.000 forintot vihetnek haza. 
Ez az összeg pedig a seregben eltöltött 
évek folyamán növekszik, hiszen a „rang-
létrán” való előrehaladás ezt garantálja. 
Az alapfizetés mellett étkezési és utazási 
támogatásban is részesülnek a katonáink, 
illetve ezt az összeget számos plusz jutta-
tás, pótlék, valamint az esetleges többlet-
munkáért járó kifizetés tovább növelheti. 
A tartalékos szolgálatot vállalók szerző-
déskötési, illetve rendelkezésre állási díjra, 
valamint – behívásuk idején – a tényleges 
szolgálatért járó illetményre jogosultak. 
Ez az összeg akár több százezer forint is 
lehet éves szinten.
 Kiket várnak a soraikba és milyen 

megkötések vannak a jelentkezők felé?
Katonai szolgálatra minden 18. élet-

évét betöltött, büntetlen előéletű, ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező sze-
mély jelentkezhet, aki legalább alapfokú 
végzettséggel és kellő elhivatottsággal 
rendelkezik. A jelentkezőknek pedig szol-
gálatformától függően alkalmassági vizs-
gálaton kell részt venniük.
 Már csak egy utolsó, ám annál fon-

tosabb kérdés maradt hátra. Hol lehet 
jelentkezni katonának?

A katonai pálya iránt érdeklődők sze-
mélyesen a megyeszékhelyeken lévő to-
borzó irodákban jelentkezhetnek, Deb-
recenben személyesen a Péterfia u. 58/a. 
szám alatt tud velünk találkozni az érdek-
lődő állampolgár.

Smidróczki Róbert

Az a megtiszteltetés ért nemrégiben, hogy 
felkérést kaptam miszerint Debrecen-
ben, a vidámparkban Halloween napkor 
cigányasszonynak öltözve egy sátorban 
jósoljak, bohóckodjak a civis város embe-
reinek a rendezvény látogatóinak.

Boldogan vállaltam a feladatot s ok-
tóber 30. szombaton este a frissen vásá-
rolt cigány kártyámmal a kezemben, egy 
szikrázó varázsgömb mellett, bozontos 
parókában, tarka szoknyában vártam a 
kuncsaftokat az erre a célra kialakított he-
lyiségben. Az érdeklődés nem maradt el, 
sőt. Olyan hosszú sor kerekedett a sátram 
előtt, hogy több mint négy órahosszáig 
egy pillanatra sem tudtam még csak feláll-
ni sem a székemről. Ettől függetlenül sze-
rénytelenség nélkül állíthatom, hogy igen 
nagy sikerem volt – melyen magam is 
meglepődtem. A vendégek legalább 90% 
a nemhogy elhitte, de lelkesen bizony-
gatta is jóslataim igazát. Például akinek 
azt mondtam, hogy nagy utazás előtt áll, 
az kikerekedett szemekkel azt válaszolta, 
hogy valóban, holnap indulunk. Akinek 
azt, hogy nem jó a kapcsolata a barátjával, 
az azonnal rávágta, hogy tegnap szakítot-
tak. Akinek, hogy ajándékot fog kapni, 
annál kiderült, hogy két nap múlva lesz a 
születésnapja stb.

Mindent összevetve igazi sztárként bú-
csúztam el 23 óra körül sietve, hogy elér-
jem a vonatomat hazafelé. Az első megle-
petés a villamoson ért, mikor észrevettem, 
hogy a nagy pakolásban otthagytam a váll-
táskámat. Mire jobban megijedtem volna 
azonban csörgött a telefonom, melyben 
közölték a szervezők, hogy megtalál-
ták, és majd eljuttatják nekem Nánásra.  
A második, már nem volt ilyen kellemes, 
ugyanis mikor beléptem a Nagyállomásra 
elképedve láttam, hogy minden pénztár 
zárva s utasok is csak elvétve kószálnak. 
Kiderült – egy kedves kalauz segítségének 
köszönhetően – hogy a vonatom már kö-
zel egy órája elment, s a következő más-
nap hajnali fél ötkor indul. Nem részle-
tezném csalódásomat, s felindultságomat, 
amit csak saját szórakozottságomnak kö-
szönhetek, hogy most közel öt órahosszat 
téblábolhatok itt a félig kihalt állomáson 
vagy a hűvös hideg Debrecenben.

Elsétáltam a busz pályaudvarig – pislá-
kolt a remény, hogy hátba van egy kései 

járat Nánásig –, de csak kihalt állomást 
és néhány padon szunyókáló hajléktalant 
találtam. Visszatérve a vasúthoz sem volt 
rózsásabb a helyzet. A nagy csarnokban 
lévő padokon hangoskodó társaság ciga-
rettázva, hőbörögve, kólás flakonokkal fo-
cizgatva bizonygatta, hogy nem szerencsés 
melléjük telepedni.

Régi nagy igazság, hogy a virrasztók-
nál a legnehezebb idő a hajnali 2 és 3 óra 
közötti rész. Nos, ennek a teóriának ma 
teljes bizonyságot adhattam. Olyan ólom-
lábakon járt az idő, olyan csigalassúság-
gal, hogy szinte feltűnő volt. Egy padon 
táskámat átölelve még aludtam is kicsit, 
sőt álmodtam is, mégis mikor felriadtam 
döbbenten vettem észre, hogy csak hat 
perc telt el. Ha megérem a hajnali három 
órát, onnan már sólyomszárnyakon fog 
szállni az a hátralévő másfél óra – gondol-
tam. Néha kis felüdülést adott a látvány, 
ahogy kitessékelték a biztonsági őrök az 
ittas hajléktalanokat, akik pár perc múlva 
kéjes vigyorral az arcukon jöttek be a má-
sik bejáraton.

Már csak tíz perc van háromig – fohász-
kodtam – szinte percenként rápislantva 
telefonomra, melyben már alig pislákolt 
az élet (jelezve, hogy mindjárt lemerül – 
még ez is). Az utolsó tíz másodpercet már 
magamban félhangosan visszaszámoltam 
s végre eljött a három óra. Nagyot só-
hajtottam örömömben s egy pillanatig a 
szemem is behunytam, de mire újra rá-
néztem a telefonomra döbbenten vettem 
észre, hogy újra hajnali kettőt mutat. Mi 
ez? Szórakozik velem valaki? Vagy valami 
káprázat?

Aztán szépen lassan rájöttem, hogy ma 
van az óra átállítás ideje, hajnali háromról 
kettőre. Kezdhettem a hosszú várakozást 
elölről. Drága édesanyám szavai jutottak 
eszembe, hogy a rossz dolog háromig nem 
áll meg. Nálam viszont jött a ráadás is, 
mert mire a régi időszámítás szerint reg-
gel hét után holt fáradtan hazavergődtem, 
szeplőtlen hitvesem csípőre tett kézzel 
csak ennyit kérdezett (mikor felbukkanni 
látta idétlen, kialvatlan arcomat a bejárati 
ajtóban):
 Megmagyaráznád kedvesem, hogy hol 

voltál egész éjszaka?

Kócsi Imre

Az elmúlt évben megyénkből több mint 430 fő létesített szerződés vagy tartalékos 
jogviszonyt a Magyar Honvédséggel. A sereg az idei évben is többféle szolgálatformá-
val várja a katonaság iránt érdeklődőket.

Hajdúnánás KSE–Hajdúböszörményi TE 
24–20 (10–7)

Hajdúnánás200 néző. Vezette: Sándor, Szik-
szay. (február 11.)

Hajdúnánás KSE: TORMA 1 (kapus), 
Nagy L, Kelemen, Ötvös 6, Kaszás 4, Bancsók 
3, Dankó 3. Csere: Felföldi (kapus), Bécsi, 
CSONKA, Ruzsinszki 1, Kiss D 2, Krisztián, 
Fórizs 3, Nyeste, Varga 1. Edző: Madai Tamás.

Hétméteres: 0/0, illetve 6/3. Kiállítás: 8 perc, 
illetve 4 perc.

Madai Tamás: Szezon eleji formában ját-
szottunk, rengeteg hiba tarkította főleg az első 
félidőt de ezt legyőzve a második félidőben ma-
gabiztos győzelmet arattunk. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–Hajdú-
böszörményi TE 43–31 (18–15)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (február 11.)

Hajdúnánás KSE: KÓCSI (kapus), Kiss D 
1, NAGY L 7, ALFÖLDI M 8, BODOGÁN 
2, Hernyák, ÖTVÖS T 16/3. Csere: Fehérvá-
ri (kapus), Kujbus, ALFÖLDI B 2, Kiss Z 2, 
Nagy-Menyhárt 4, Ötvös Á, Bózsár 1, Simon. 
Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: Amit terveztünk, végig vit-
tük, sok lerohanást kértem a srácoktól. Az a 
baj, hogyha ugyan így futnánk visszafele is ak-
kor nem kapnánk ennyi gólt. 

-kábé- 

FÉRFI KÉZILABDA NB II
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Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

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

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! 

ELADÓ!
A Széchenyi körút 30. alatt, 

felújításra szoruló több generációs családi ház nagy kertel, 
számos melléképülettel ELADÓ!

Érd.: +49 151 2942 4546

Négy lapos Mora Classic palackos, 
megkímélt állapotú tűzhely eladó!

Telefon: 06-30/571-3567

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.
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Im
presszumTájékoztatjuk 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: Borsi Csaba megbízott ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • Email: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/703721517, 52382400

Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06305236848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 12159689

A közelmúltban hagyományos gála 
keretében hirdettek eredményt az Év 
Agrárembere versenyben. Az Állatte-
nyésztési Kategória győztese ezúttal 
városunk elismert mezőgazdasági 
vállalkozója, gazdája Nyakas And-
rás lett. Nyakas Andrást nem kell 
különösebben bemutatni a hajdú-
nánásiaknak. Közismert, megbecsült 
embere a helyi gazdasági-társadalmi 
közéletnek. Jelen pályafutása több 

mint 20 éve indult, amikor alig 
több mint két tucat vemhes üszővel 
indította tejtermelő tevékenységét. 
Napjainkra ez a szarvasmarha állo-
mány elérte a kétezres létszámot, 
mára az ország egyik legnagyobb és 
legmodernebb tejtermelő szarvas-
marha-telepét – a Nyakas Farmot 
működtetik, családi keretek között, 
immár két nagy fia, András és Tamás 
közreműködésével, akik szintén ag-

rárszakemberek. Kiváló szakmai te-
vékenységét több díjjal is elismerték, 
így már 1999-ben Aranykoszorús 
Gazda (FM), 2009-ben Hajdú-Bihar 
Megye Önkormányzatának Arany 
Sándor díját kapta meg, 2012-ben 
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
Csiha Győző díjjal ismerte el mun-
kásságát, 2016-ban a Holstein-fríz 
Tenyésztők Egyesülete az Év Tenyész-
tője díját ítélte meg neki.

Nyakas András és felesége Éva asszony Mátrai Zoltán fő-
szervező társaságában

Az Év Agrárembere Nyakas András


