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Bocskai ZarándoklatŐsei nyomdokában…

JÖN A TAVASZ – MEGY A TÉL

A télűzés, tavaszvárás időszaka népünk 
hagyományai között minden tájegységen 
megtalálható, ilyen-olyan formában. Vi-
dékünkön általános volt hajdan a mas-
karába öltözés, farsangi bálok idején, míg 
másfelé látványos alakoskodók – pl. a 
busók – lepték el a települések utcáit, így 
ijesztgetve a fehérnépet, de legfőképp a 
telet. Megint máshol széleskörben ismert 
volt a kisze-báb elégetése, ahol a báb jel-
képezte a telet, a hideget, a rosszat, míg 
a tűz a megtisztulást. Más helyeken tüzes 
kerekeket görgettek, mert azt remélték, a 
földi tűz segíti a Napot abban, hogy erőre 
kapjon. A kormozás, busójárás, téltemetés 
szokásai mind, mind a gonosz tél elűzését 

jelképezték. A tél és a tavasz küzdelmét 
jelmezekbe bújt emberek játszották el. 
Természetesen a tavasz lett a győztes, és a 
tél elbujdosott szégyenében.

E sorok írása idején még meglehetősen 
zegernyés az időjárás, az időjósok „ext-
rém” hidegről beszélnek, az idősebbek azt 
mondják, hát igen volt ilyen régen is, de 
hát ez a tél dolga. Ámbár azért február vé-
gén már illenék eltávozni, és ha nem megy 
magától, hát űzzük el, mi több, égessük is 
meg, nehogy kedvet kapjon a visszatérés-
hez. A télűző, tavaszváró hagyományok 
vidékenként mások és mások, mint fen-
tebb jeleztük, de abban megegyezhetünk; 
minden és mindenki várja már, hogy 

agyományteremtő szándékkal Télűző Farsangi Felvonulást rendezett a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium közreműködésével február 23-án a főterén. 

TÉLTOLÓK

Szívből köSzöntjük kedveS hölgy 
olvaSóinkat!

Márai Sándor: 
Köszönet a nőknek

Köszönet neked, aki megszültél. És ne-
ked, aki a feleségem voltál. És neked, te 
harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy 
mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pil-
lantást, az utcán, elmenőben, vigasztal-
tál, mikor magányos voltam, elringattál, 
mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, 
mert szőke voltál. És neked, mert fehér 
voltál. És neked, mert a kezed szép volt. 
És neked, mert ostoba és jó voltál. És ne-
ked, mert okos és jókedvű voltál. És ne-
ked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És 

neked, mert betakartad hajaddal arcomat, 
mikor megbuktam és rejtőzni akartam a 
világ elől, s neked, mert tested meleget 
adott testemnek, mikor fáztam az élet 
magányában. És neked, mert gyermeket 
szültél nekem. És neked, mert lefogod 
majd puha ujjakkal a szemem. És neked, 
mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és 
szomjas voltam. És neked, mert testedből 
a gyönyör sugárzott. És neked, mert tes-
tednek olyan illata volt, mint a földnek az 
élet elején. 

Köszönet a nőknek, köszönet.

Kedves édesanyák, nagymamák, kisebb és nagyobb leányok, eladósorban levő szépségek, kedves hölgyek! Március 8-a a Nemzet-
közi Nőnap alkalmából engedjék meg, hogy a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. férfi tagjai nevében szívből köszöntsük Önöket 
ezzel a kedves tavaszi csokorral, és Márai Sándor köszöntő szavaival.

jöjjenek a melegebb napok, hogy majd 
Sándor–József–Benedek hozzák a meleget 
zsákban.

Ilyen tavaszváró, télűző farsangi felvo-
nulást rendezett a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ, karöltve legfőképpen 

a Bocskai Iskolával, de 
nem maradt ki a vidám 
szórakozásból egy kor-
osztály sem. Óvodásától 
a nyugdíjasig ott forgo-
lódtak a főtéren, szóltak 
a trombiták, kereplők, a 
dobok, csattogott az os-
tor. Bistey Attila rendít-
hetetlen harciassággal és 
humorral vezette a csa-
tát a hideg „szibériai” tél 
ellen. A viadalba a tavasz 

oldalán „harcba szálltak” a Hajdúnánási 
Óvoda, a Református Általános Iskola, a 
Bocskai István Általános Iskola gyerekei, 
pedagógusai és szülei. Szívnek, testnek és 
léleknek jól esett maskarába bújni, picit 
másnak lenni, gondtalanul nevetni, együtt 

szórakozni, még ha fog-
vacogtató hideg mardos-
ta is a résztvevőket.

A tavasz mellett kar-
doskodtak a jelmezekbe 
öltözött felnőttek, gye-
rekek és nyugdíjasok is.  
A maskarások felvonul-
tak a főtéren még a 
Polgármesteri Hivatal 
ajtaját is megverték, hát-
ha oda bújt el egy kis 
gonosz, didergető hideg. 
A táncokkal, énekléssel, 

kántálással tarkított „szertartás” végén az 
idei telet jelképező – a Hajdúnánási Helyi 
Sajátosságok munkatársai által készített – 
bábu is tűzre került a Mini Tüzép jóvol-
tából. A résztvevők biztosak benne, hogy 
győztek, és mégis eljön a tavasz. Talán 
már nem is olyan sokára! 

M.P.I. – R.T.

Elégett a főtéren a telet jelképező bábu
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Szakmai együttműködés a MOE 
és Hajdúnánás között 
a fekete mangalica megmentéséért

Kertünk, házunk, otthonunk: 
Biokertészkedés 4.

Tóth Péter, a Mangalicatenyész-
tők Országos Egyesületének el-
nöke elmondta: az 1900-as évek 
elején még mind a négy manga-
licafajta – a szőke, a vörös, a fecs-
kehasú és a fekete is tenyésztés-
ben volt, de a fekete a század első 
harmadában eltűnt a tenyésze-
tekből. A cél, hogy ez az őshonos 
állat elismertetésre kerüljön.

A MOE elnöke hozzátette: 
200 tenyészetben mintegy 9500 
mangalicakoca van az országban, az elis-
mertetésre váró fekete mangalica egyed-
száma mindössze 150.

Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármes-
tere hangsúlyozta, hogy a fekete mangali-
ca megmentése a városban nemcsak gaz-
dasági tényezők miatt, de az értékmentés 
területén is kiemelt feladatuknak tekintik. 

A polgármester örömét fejezte ki, hogy 
az egyesület az elkövetkező időszakban 

megalakítja a Tenyésztő Klubot, melynek 
köszönhetően folyamatos szakmai együtt-
működés és a további lehetőségek kiakná-
zására is sor kerülhet.

Szólláth Tibor bízik a jövőbeni szoros 
szakmai együttműködésben mind a Man-
galicatenyésztők Országos Egyesülete, 
mind pedig a Földművelésügyi Miniszté-
rium között.

Elmúlt lapszámunkban írtunk arról a 
városunk számára büszke tényről, hogy 
Nyakas András hajdúnánási vállalkozó 
lett az Év Agrárembere Állattenyésztés ka-
tegóriában. Az immár negyedik alkalom-
mal kiadott díj azt a célt szolgálja, hogy 
bemutassa azokat, akik alapos tudásukkal, 
egyedülálló ötleteikkel, tehetségükkel 
gazdagítják a magyar vidék, a magyar me-
zőgazdaság fejlődését. Meggyőződésem, 
hogy szinte mindenki ismeri Nánáson az 
igencsak agilis, mindig tettre kész, sürgő – 
forgó Nyakas Andrást, aki a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezete állattenyésztési osztályát is ve-
zeti az elmúlt évi választásokat követően. 
Egy zimankós, február végi napon látogat-
tam meg a Nyakas Farmon András gazdát.

Irodájában fogadott egy forró kávé-
val néhány perces kötetlen beszélgetésre, 
mert rohanni kellett neki valahová. Kez-
detnek egy rövid életút: 

Hajdúnánáson született 1953-ban. 
Tősgyökeres nánási, 1610-ig tudja vissza-
vezetni őseit. Mezőgazdasági technikusi 
minősítést Pallagon szerzett. A helyi ter-
melőszövetkezetben kezdte pályafutását, 
majd 1981-től baromfitenyésztő és állat-
kereskedő vállalkozása volt. 1995-ben 25 
vemhes üszővel indult a tejtermelő tevé-
kenység, amelyből az ország egyik legmo-
dernebb és legnagyobb tejelő szarvasmar-
ha telepét illetve tehénállományát hozta 
létre. Napjainkban közel 2000 tehénnel 
dolgoznak, közben folyik a generációvál-

tás. Az „alapító” lassan átadja az irányítást 
fiainak, Andrásnak és Tamásnak, akik 
mindketten agrármérnökök, és a gazda-
ságban nőttek fel. Munkásságát 1999-ben 
a Földművelésügyi Minisztérium „Arany-
koszorús Gazda” kitüntetéssel, 2009-ben 
Hajdú-Bihar Megye Közgyűlése Arany 
Sándor díjjal ismerte el, és sorolhatnánk 
még (utóbbi számunkban bővebben ír-
tunk a díjakról)
 Soha nem hagynám abba – válaszol-

ta egyik kapásból odaszúrt kérdésemre, 

majd így folytatta: Ezt tűztük ki célul s 
a dolgozóimat is cserben hagynám. Ma 
már az egész család ennek él. Egy jó 
gazdasághoz egy jó feleség is kell s én a 
páromban ezt is megtaláltam. Ő az, aki 
amellett, hogy segít az irányításban szinte 
kiszolgálja a családot, hogy minden zök-
kenőmentesen mehessen. S ha azt kérde-
zed, hogy elégedett vagyok-e, a válaszom, 
hogy igen. Semmit nem csinálnék más-
ként. Az nekem a megnyugvás, hogyha 
végig megyek a gazdaságon rendet és tisz-
taságot találok mindenhol. A dolgozók 
mosolygósak, kedvvel és jól dolgoznak 
és mi ezt meg is becsüljük. Ha kitünte-
tést kap az ember, annak természetesen 
örül, arra büszke, de ebben benne van a 
család és a dolgozók becsületes munkája 
is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában 
már 30 éve tag vagyok. Akkor is az vol-
tam, amikor még nem volt kötelező. Ez 
arra jó, hogy a problémákat magasabb 
szinten is meg tudjuk beszélni, orvosolni. 
Személy szerint a véleményem, hogy föld-
törvényekről is lehetne még pontosítani, 
a vízügyeket gyorsítani, a pályázatok ki-
írását szintén. A városunk külterületeinek 
a változásairól is beszélhetnénk bár most 
elindult egy jó folyamat, amit minden-
képpen meg kell említeni. A gazdálkodók 
és a vadászok közötti egyetértést is hang-
súlyoznám. Szebbé jobbá kéne tenni. Ha 
találkoznak a városban, egy kézfogással 
üdvözöljék egymást, beszélgessenek ki-
csit. Van elég vadunk, van elég földünk. 
Visszatérve a gazdaságunkra, mi nagyon 
tervszerűen gazdálkodunk, meglepetés 
szinte nem is érhet bennünket. Egyedül 
az időjárás tud bosszankodást okozni, 
mert előfordul, hogy ez kivédhetetlen. 
Mindenesetre próbálunk mindent úgy 
összehangolni, hogy például aratás köze-
pén ne kapjunk egy nagy zuhárét.

Megtudtam még, hogy mivel nyeresé-
gesen gazdálkodnak, úgy gondolja, hogy 
megengedheti magának, hogy, azok akik 
Nánás hírnevét öregbítik azoknak tá-

mogatást nyújtson legyen az 
sport, vagy hagyományőrző 
csoport stb. Úgy érzi, hogy 
ez szinte kötelező, hisz kérni 
nehéz, de adni könnyű, ha 
van. Kedveli a vadászatot, 
de a vad elejtésnél jobban 
kedveli a friss tiszta levegőt. 
Az újesztendőre való tervei 
az öntözéssel kapcsolatosak. 
Szeretnék a területeiknek egy 
részét öntözés alá vonni, és 
a dolgozóink bérét is emel-

ni kívánják, mint eddig minden évben. 
A pihenés a kikapcsolódás számára az, 
ha látja, hogy szervezetten, olajozottan 
működik minden. A karácsony a családé 
– szent és kötelező – a szilveszter pedig a 
barátoké. Végül így zárta le a beszélgetést:
 Én az őseimtől örökölt földet megtar-

tottam, tovább vittem s úgy gondolom ha 
„kiesek” akkor a családom, a gyermekeim 
és az unokáim az én megelégedésemre 
fogják folytatni, tovább vinni.

Kócsi Imre

Ősei nyomdokában az Év Agrárembere

A növénytársítás és vetésváltás alkalmazá-
sa hozzásegít bennünket ahhoz, hogy nö-
vényállományunk egészséges maradjon, 
és a teljes vegetációs időszakban ellássa 
családunkat friss terménnyel, terméssel.

A kertészeti vegyeskultúrában a talaj 
egészsége és a növények jólléte, a termés 
fokozása, a betegségek megelőzése érdeké-
ben a legeredményesebben alkalmazható 
praktikák a vetésváltások és a növény-
társítások. A vetésváltáskor a növények 
egymás utániságát, a növények tudatos 
társításakor pedig az egymás mellettiséget 
tartjuk szem előtt.

A növényfajok többsége korántsem 
„közömbös egymás iránt”, rokon- és el-
lenszenvek bonyolult hálózata létezik kö-
zöttük. Természetesen ezek nem érzelmi 
szinten, hanem biokémiai-élettani okok-
ból, többnyire az anyagcseretermékeken 
keresztül valósulhatnak meg. Az egyik faj-
ta növény kiválóan előkészíti a talajt a má-
sik számára, egy harmadik elriasztja a ne-
gyedik kártevőjét, míg az ötödik mellett 
a hatodik alig növekszik, nem virágzik, 
nem hoz termést. Ha ezen kapcsolatokra 
tekintettel vagyunk, sok nehézségtől kí-
méljük meg magunkat, és eredményesebb 
lesz a mindennapi munkánk is.

Növénytársítások
A legismertebb kedvező szomszédságok kö-
zül soroljunk fel néhányat:

Sárgarépa–hagyma (védik egymást a 
répa- illetve a hagymalégy ellen). Zeller- 
káposztafélék (védik egymást a zellerrozs-
da illetve a káposztalepke károsítása ellen). 
Saláta–retek (a saláta megvédi a retket a 

A fekete mangalica megmentése érdekében Hajdúnánás és a Mangalicatenyésztők 
Országos Egyesülete is igyekszik minél több lehetőséget kihasználni az őshonos állat 
kitenyésztésére és elismertetésére önálló fajtaként.

földibolhától). Káposzta–paradicsom (a 
paradicsom elriasztja a káposztalepkéket). 
Burgonya–zöldbab (a zöldbab elriasztja 
a burgonyabogarat). Uborka–hagyma 
(a hagyma gátolja az uborka lisztharmat 
terjedését).

Ismerjünk meg további kedvező szom-
szédságot:

Bab–káposztafélék, káposztafélék–cék-
la, paradicsom–petrezselyem, paradi-
csom–hagyma, paradicsom–zeller, para-
dicsom–bokorbab, pasztinák–hagyma, 
saláta–bab, uborka, cékla, borsó–káposz-
tafélék, uborka–káposztafélék, burgonya–
borsó, sárgarépa–retek.

A sarkantyúka, a paradicsom, a zeller, 
a bazsalikom, a büdöske, a zsálya, a ma-
joránna úgynevezett riasztónövények is 
egyben, távol tartják a rovarkártevőket.

Nemkívánatos szomszédságok közül né-
hány:

Bab–hagyma, burgonya–hagyma, vö-
rös káposzta–paradicsom, sárgarépa–pa-
radicsom, petrezselyem–fejes saláta, pap-
rika–paradicsom, tök–burgonya stb.

Ha ezeket az ellenszenveket mindig fi-
gyelembe vesszük, akkor már nagy hibát 
nem követünk el.

Gut István

Ifj. Nyakas András, Nyakas András, Nyakas Tamás 

A sarkantyúvirág
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Bocskai Zarándoklat

Beszélgetés az irodalom nyelvén

A Hajdúnánás–Debrecen–Kolozsvár–
Gyulafehérvár–Nagyenyed–Nagyvárad–
Debrecen–Hajdúnánás útvonalat követő 
delegáció a Bocskai István (1557–1606) 
életéhez és uralkodásához kapcsolódó 
helyszíneket, emlékhelyeket kereste fel 
február 16-án és 17-én. Bocskait 1605. 
február 21-én az erdélyi országgyűlés 
Nyárádszeredában Erdély, április 20-án 
a szerencsi országgyűlés Magyarország 
fejedelemmé választotta, majd pedig az 
év november 11-én királlyá is koronáz-
ták. Tisztségeit a következő év december 
29-én bekövetkezett korai haláláig viselte 
olyan uralkodóként, akinek legnagyobb 
történelmi érdeme Erdély szuverenitásá-
nak és a Magyar Királyság jogállásának 
megtartása volt nagyhatalmi torzsalkodá-
sok, háborús viszonyok és politikai meg-
osztottság közepette.

A Bocskai Zarándoklat részvevői a ha-
zaúton érkeztek szombat délben Váradra, 
ahol Bocskai István egykor várkapitány 
volt, és ahol 2009-ben felavatták emlék-
tábláját a most a Partiumi Keresztény 
Egyetemnek otthont adó református 
püspöki palota belső udvarán található 
ún. partiumi panteonban. A vendégeket 
Pálfi József, a PKE rektora köszöntötte 
rámutatva, hogy a fejedelem történelmi 
szerepe példamutató a szabadságért való 
küzdelem, a kereszténység védelme és a 
vallásszabadság biztosítása tekintetében. 
Ezek a törekvések máig élők, és meg is 
kell határozzák mindennapjainkat.

Tőkés László európai parlamenti kép-
viselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

Tizenkettedik alkalommal szervezték meg a magyarországi hajdútelepülések elöljárói 
a Bocskai Zarándoklatot, amely a hajdú múlt ápolása és őrzése mellett a határok fö-
lötti magyar nemzeti egységet is hivatott szolgálni és demonstrálni.

elnöke szinte mindig jelen volt a nagyvá-
radi Bocskai-megemlékezéseken, az emlí-
tett emléktáblát is az ő kezdeményezésére 
állították. Ezúttal azonban Kallós Zoltán 
búcsúztatására szólította el a kegyelet és 
a kötelesség, a püspök üdvözletét Nagy 
József Barna EMNT-régióelnök adta át a 
zarándokoknak.

Szolláth Tibor hajdúnánási polgár-
mester, aki főszervezője ezeknek a meg-
emlékezéseknek, röviden köszöntötte a 
megjelenteket, kiemelve, hogy a hajdúk 
leszármazottai soha nem feledik el Bocs-
kait. Buczkó József néprajzkutató, a haj-
dúnánási Móricz Pál Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény igazgatója vázolta a 
fejedelem koronájának történetét, annak 
magukkal hozott hasonmását két ifjú haj-
dú őrzésében mutatták be.

A rendezvényen szavalattal, illetve 
énekkel közreműködött Meleg Vilmos 
színművész és Kátai Zoltán énekmondó.

A megemlékezés Bocska István emlék-
táblájánál folytatódott, ahol előbb Ga-
csályi Gábor hajdúnánási református lel-
kipásztor mondott igei köszöntőt, majd 
koszorúzásra került sor. Tőkés László 
EMNT-elnök nevében munkatársai, az 
Erdélyi Magyar Néppárt nevében Cso-
mortányi István megyei elnök, Moldo-
ván Lajos nagyváradi elnök és Habineac 
István elnökségi tag koszorúztak, majd 
a hajdútelepülések képviselői hajtottak 
fejet a Győrfi Lajos püspökladányi szob-
rászművész alkotta domborműves emlék-
táblánál. 

(==www.emnt.org)

A kommunizmus áldozataira 
emlékeztünk

„Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította 
február 25-ét a Kommunizmus Áldoza-
tainak Emléknapjává, miután 1947-ben 
ezen a napon tartóztatták le jogellene-
sen, majd hurcolták el a Szovjetunióba a 
Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát, 
Kovács Bélát. A politikus letartóztatásával 
elhárult az utolsó akadály is a kommunis-
ta diktatúra kiépítésének útjából.”

Ennyi a szikár, lexikális meghatározá-
sa annak az emléknapnak, amellyel egy 
olyan korszakra emlékezünk, amelyben 
élni rettegés volt, amelyben soha nem 
tudhatta senki, mikor törik be az ajtót, 
melyik éjszaka kell egyik óráról a másikra 
a családnak összepakolni a legszüksége-
sebb holmikat, hogy aztán egy véglátha-
tatlan utazás után valahol egy lágerben, 
munkatáborban kössenek ki. 

Hajdúnánás azon települések közé tar-
tozik, amelynek határában volt egy ilyen 
tábor, Tedejen. Az ide kitelepítettek em-
lékét őrzi az a fekete márvány mementó, 
amelyet 2010 október 23-án avattak fel. 

A városi szintű főhajtás – mint azóta 
mindig – idén is ennél az emlékműnél 
kezdődött. A süvítő pusztai szél egy kicsit 
meg is idézte azokat az éveket, amelyeket 
mindazok átéltek, akiket elhurcoltak, ki-
telepítettek, megnyomorítottak a Rákosi 
korszakban. A megjelent emlékezőket 
Csiszár Imre alpolgármester úr köszön-
tötte, aki röviden felidézte a legsötétebb 
Rákosi-korszakot, amelynek szinte min-
den nánási család elszenvedője volt.

Emlékbeszédet ezúttal Püski Levente 
a Debreceni Egyetem egyetemi taná-
ra mondott, aki az 1949/1953 közötti 
évekről szólva nemzetközi kitekintést is 
adott, különös tekintettel a Szovjetunió-

„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. szá-
zad bűneit és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek.” 

(Milan Kundera)

ra, amely példát adott Rákosiéknak 
arra, hogyan lehet a leghatékonyabban 
kiiktatni, félreállítani mindazokat, akik 
csak a legkisebb mértékben is problémát 
okozhatnak a kommunista a pártnak a 
diktatúra kiépítésében. Ez az az időszak, 
amikor létrehozzák a hírhedt Államvédel-
mi Hatóságot – az ÁVO-t, futószalagon 
gyártják a koncepciós pereket. Soha senki 
sem érezhette magát biztonságban, adott 
esetben még saját párttársaik sem. 1949 
és 1953 között mintegy egymillió eljárás 
indult, ebből közel négyszázezer esetben 
született elmarasztaló ítélet, és több mint 
400 halálos ítélet hajtottak végre.

Püski Levente szólt arról is, hogy a ki-
telepítések, deportálások legfőbb elszen-
vedője a vidéki lakosság, főként a kis- és 
középparaszti társadalom volt, ez jelle-
mezte a hajdúsági településeket is, így vá-
rosunkat is.

Az emlékező szavak után a tedeji kitele-
pítettek emlékművének megkoszorúzása 
következett, majd a főhajtás a városban, 
a Wass Albert emléktáblánál folytatódott.

Mint ismeretes Wass Albertet, aki iko-
nikus alakja a kommunista diktatúra 
áldozatainak, az 1940-es végén a kom-
munista román hatóságok koholt vádak 
alapján háborús bűnösként ítéltek ha-
lálra, s amely ítéletet a mai napig nem 
vonták vissza, nem rehabilitálták őt, aki 
ezt követően soha nem láthatta szeretett 
szülőföldjét, Erdélyt. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja Wass Albert emléktáblájának 
megkoszorúzásával zárult 2018. február 
25-én délután.                                 HNU

Azokat várták erre az alkalomra, akik sze-
retik a szép verseket, novellákat. Az estet 
Marth P. Ildikó szervezte, aki többször 
egybegyűjtötte már az irodalomszerető 
közönséget, azzal a céllal, hogy népszerű, 
vagy esetleg nem annyira ismert költők 
verseit felolvassák, s egy kicsit beszélgesse-
nek csendben, meghitten egy csésze forró 
tea mellett – költészetről, mondanivalók-
ról, életutakról. A mostani alkalomra Tóth 
Erzsébet József Attila díjas költőnő lett 

volna a meghívott vendég, akit talán nem 
sokan ismernek városunkban – azonban 
hirtelen jött betegsége miatt nem tudott 
részt venni az esten. Életútjával s verseivel 
azonban megismerkedhettek a vendégek 
néhány vállalkozó szellemű felolvasó – 
Tábori Irénke, Holocsi Mária és Nagy 
Sándor tolmácsolásában.

Tóth Erzsébet versei után azokat a díj-
nyertes novellákat hallhatta a közönség, 
amelyek a Város Napja alkalmából meg-

hirdetett novellaíró pályázaton értek el 
első helyezést. Először a legfiatalabb ka-
tegória nyertese – Szántó Réka olvasta fel 
írását, melyet dédnagymamája gyermek-
kori emlékei ihlettek. A második felolvasó 
Éles Annamária volt, aki a 14–18 évesek 
kategóriájában lett első helyezett. Az ő 
novellája egy tipikus mai fiatal történet, 
a korosztálya mentalitásával, a fiatalok 
„chat-nyelvén” írva.

A következő felolvasó jómagam vol-
tam, s örömmel mondhatom, milyen 
jól esett a 18 éven felüliek kategóriájá-
ban elért első helyezésem – Újra című 
novellámmal. Az irodalmi est meghitt 
volt és csendes – ahol minden generáció 

megmutathatta magát olyan emlékeikkel, 
melyek városunkhoz kapcsolódnak vagy a 
régmúltból, vagy a jelenből.

Fekete Andrea

Irodalmi teaházba várták a vendégeket február 20-án, este 6 órakor a Pinceklubba. 
A résztvevők megismerkedhettek Tóth Erzsébet József Attila díjas költőnő verseivel, 
valamint azokkal a novellákkal, melyek a Város napja alkalmából meghirdetett novel-
laíró pályázaton értek el első helyezést.

A legfiatalabb nyertes: Szántó Réka
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Elrajtolt a tavaszi szezon
A hétvégén elindult a Megye I-es bajnok-
ság tavaszi sorozata. Az első találkozónk 
Berettyóújfaluban volt a hazai pálya alkal-
matlansága miatt. Szitkó Robi otthoná-
ban talán hízelgőnek mondható az iksz, 
de úgy, hogy már a második percben ve-
zetést szereztünk kicsit keserű lett a szánk 
íze. Lássuk először azonban a távozókat és 
az érkezőket!

Az őszi szezon után, két játékos döntött 
úgy, hogy elhagyja csapatunkat.

Kállai Márton: Saját nevelésű játéko-
sunk, a több játéklehetőség reményében, 
a DASE csapatához igazolt. Marcit, az 

iskola is Debrecenhez köti, így a tanulás 
mellett, a futball is helyben lesz számára. 
Vígh Levente. Ő már a felkészülést sem 
nálunk kezdte, előbb a Cigánd, majd az 
úgyszintén NB III- as Tállya KSE edzéseit 
látogatta. Utóbbi csapatnál sikerrel járt, 
ezzel eldőlt, hogy tavasszal már az NB III-
as keret tagja lesz.

ÉRKEZŐK: Klubunk, három játékos-
sal erősítette meg keretét a tél folyamán. 
Posztokra igazoltunk, tehát ezen szem-
pontok szerint került Hajdúnánásra:

Tóth Viktor: Az 1997-es születésű játé-
kos, eddig a Hajdúböszörményi TE csa-

Kirándulás a „Bűvösvölgybe”

Mire is van szükség egy jó kis túrázás-
hoz? Természetesen elszántságra, jól ki-
választott útvonalra, megfelelő öltözetre, 
elegendő enni-innivalóra, hátizsákra, ké-
nyelmes túracipőre és nem utolsó sorban 
napsütésre. Hasonlóképpen gondolkod-
tak a Református Általános Iskola 6–7. 
osztályos diákjai is, akik elhatározták, 
hogy részt vesznek a bűvösvölgyi kirán-
duláson, azzal a különbséggel, hogy ők a 
túracipőt váltócipőre (benti cipő), a nap-
sütést, pedig reflektorfényre cserélték, hi-
szen nem a természetben túráztak, hanem 
Debrecenbe utaztak a „BŰVÖSVÖLGY 
MÉDIAÉRTÉS-OKTATÓKÖZPONT-
BA”, mely a médiatudatosságra nevelés 
egyik kiváló terepe. 

Miután megérkezett a csapat a Hatvan 
u. 43 szám alá, egy modern épület tárult 
a szemük elé. Rövid, udvarias fogadás és 
tájékoztatás után meg is kezdődtek a Bű-
vösvölgy élményközpontú foglalkozásai, 
ahol a diákok megismerkedhettek a mé-
dia világával, és elsajátíthatták a tudatos 
médiahasználat alapjait. A Református 
Általános Iskola 30 diákja 4 csoport-
ra osztva vett részt a négyszer egy órás 
foglalkozásokon. Tették mindezt nagy 
lelkesedéssel, aktív részvétellel. Egy kis 
elméleti bevezető után filmet forgattak, 
ahol ők maguk voltak a főszereplők. Min-
denki nagy örömmel, beleéléssel formálta 
meg a rá osztott szerepet. Ők találták ki 
a történeteket, szereplőket, magát a for-
gatókönyvet. Nagy izgalommal játszottak 

a stúdióban az őket pásztázó kamerák, 
reflektorok előtt. Miután visszanézték a 
produktumokat óriási élmény és öröm 
látszódott a szemükben.

Rádió stúdióban is szerepeltek, ahol 
konkrét feladatokon keresztül beszélgetős 
műsort szerkesztettek, játékkal, zenével, 
hírekkel, időjárás-jelentéssel kiegészítve. 
Kíváncsian és érdeklődően használták a 
mikrofonokat, számítógépeket, technikai 
eszközöket a stúdióban.

Megismerkedtek a reklámkészítés for-
télyaival is. Szó volt a reklámok szere-
péről, veszélyéről, emberekre gyakorolt 
hatásairól. Ezután saját maguk készítettek 
reklámot, nem kis fejtörést okozva ezzel 
nekik. A végeredmény viszont mindenkit 
kárpótolt. Beleélés, móka, kacagás, jó-
kedv… Szerkesztettek emellett újságokat, 
használtak tableteket, s beszélgettek az 
internethasználat veszélyeiről is. Mindezt 
tették egy új, modern, technikailag jól 
felszerelt épületben, felkészült médiaok-
tatókkal együtt.

Manapság a média óriási hatást gyako-
rol nem csak a gyerekekre, de a felnőttek-
re is egyaránt. Ebbe a világba nyerhettek 
betekintést a Refisek, akik elmondhatják 
most már magukról, hogy tudatosabban 
nézik ezek után a filmeket, hallgatják a 
rádiót, használják az internetet, olvasnak 
újságokat. Csak ajánlani tudom min-
denkinek ezt a rendhagyó kirándulást a 
„BŰVÖSVÖLGY”-be!

Farkas Ferenc

patát erősítette. A védelem megerősítésére 
igazolt fiatalember, végig járta a ranglét-
rát, sőt már az NB III-as bajnokságba is 
belekóstolt. Reméljük nagy segítségére 
lesz csapatunknak

Eddigi klubjai: Hajdúböszörményi TE
Jóna Gábor: Az 1991-ben született ná-

nási játékos két év távollét után döntött 
úgy, hogy haza igazol. A középpályán be-
vethető játékos, egy jól sikerült felkészülés 
után, hasznára lehet csapatunknak. Eddi-
gi csapatai: DEAC, DASE, Bükkzsérc

Bencze Donát: Az 1999-es születésű 
játékosunk Hajdúdorogon ismerkedett 
meg a labdarúgással. Azonban 2010 és 
2012 között klubunk, U-13 as keretét 
erősítette. Gólérzékenységére felfigyelve 
innen Debrecenbe vezetett az út, ahol vé-
gigjárta a korosztályokat. Ebben az évben, 
már az NB III-ban vitézkedő DEAC-nak 
is tagja lehetett. Csapatai: Hajdúdorog, 
DVSC-DLA, DEAC

Ami megfigyelhető, nem öregedett já-
tékos keretünk és sikerre éhes futballisták-
kal vághatunk neki a tavaszi szezonnak. 
Távozóinknak megköszönjük eddig sze-
replésüket, segítségüket, számukra továb-
bi sok sikert kívánunk. Az érkezőket pe-
dig köszöntjük és rengeteg sikeres bajnoki 
mérkőzést kívánunk, kék-sárga színekben!

Most pedig nézzük a tavaszi első for-
dulót!

Berettyóújfalui SE–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 1–1 (0–1)

50 néző. Vezette: Gulyás S.
Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai V., 

Perényi R., Cservák T. (Újvári Zs.), Kiss 
L. (Dallos-Nagy T.), Jóna G. (Csatári D.), 
Bencze D. (Tóth V.), Félegyházi Z., Fodor 
J., Zsuga Á., Kovács G.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Csordás J., illetve Tornyai V.
Ifi: 3 : 1
A találkozó nem hozott magas színvo-

nalat, melyet most a hideg, valamint az 
erős szél számlájára írhatunk. Ezen hát-
ráltató tényezők ellenére, góllal indítot-
tuk a mérkőzést. A második percben, egy 
szögletet sikerült gólra váltani. A beadás 
mindenkin átszállt, de Fodor János ré-
sen volt és a visszaívelt labdájára, Tornyai 
Viktor érkezett a lehető legjobb időben.  
A folytatásban a Berettyóújfalu gárdája 
dominált, de ez nem eredményezett ko-
molyabb gólveszélyt kapunkra. A második  
félidő sem hozott komolyabb változást. 
A Szitkó csapat volt meddő fölényben és 
a 66. percben elért góljukig nem voltak 
veszélyesek kapunkra. Ezek után meg-
próbáltunk ritmust váltani és helyzeteket 
tudtunk kialakítani, de vagy pontatlanul 
céloztunk, vagy a hazai hálóőr állta útját 
lövésünknek.

Kócsi Imre

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

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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	Sebestyén Dzsenifer „Pillanatok” 
című fotókiállítása március 27-ig te-
kinthető meg 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 13. (kedd) 17.00 Szegény Il-
dikó festőművész kiállítása a művelő-
dési központ galériájában. A kiállítás 
április 8-ig tekinthető meg.

	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 17. (szombat) 8.00–12.00 
Bababörze a Bocskai Filmszínházban.

	Március 17. (szombat) 18.00 Sláger 
Party. Fellépők: Rhythm and Shoes 
sztepptánc csoport, Tordai Emese, Ju-
rás Beáta, Topány Ildikó, Jantek Viktó-
ria, Baradlai Attiláné, Gencsi Mihály, 
Karczagi Márta, Kovácsné H. Ilona, 
Pogácsás Antal, Pomázi László, Vig 
Lászlóné, Varga Sándor. A műsor után 
vacsora, tánc. Zenél Gyérmán Sándor. 
Jegyek vásárolhatók a tagoknál, érdek-
lődni a 30/9072-476 telefonszámon 
lehet.

	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 12. (csütörtök) 18.00 Dr. Za-
cher Gábor főorvos előadása. Belépő-
díj: 1200 Ft vagy 1000 Bocskai Koro-
na. Jegyek március 5-től válthatóak a 
művelődési központ információjában.

	Április 19. (csütörtök) 19.00 Kovács 
Kati nagy életmű koncert. Helyszíne: a 
művelődési központ színházterme. Be-
lépődíj: 3000 Ft, aznap a helyszínen: 
3500 Ft. Jegyek a művelődési központ 
információjában március 5-től váltha-
tók.

	Március 17. (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.

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

	Március 29. (csütörtök) Húsvéti ké-
szülődés a Kendereskertben. Részvételi 
díj: 1500 Ft/fő. Jelentkezni Pálfi Júliá-
nál lehet a 06-70/372-1484 telefonszá-
mon.

BocsKai FilmszíNház:

Moziműsor 
Vetítések a Bocskai Filmszínházban min-

den héten szombaton, vasárnap és 
hétfőn.

	Március 10. (szombat)
 15.00 Derült égből család (magyarul 

beszélő, francia vígjáték, 85 perc, 2017)
 17.00 Éjszakai játék (magyarul beszé-

lő, amerikai vígjáték, 100 perc, 2018)
 19.00 Bosszúvágy (amerikai akció-

thriller, 108 perc, 2017)
	Március 11. (vasárnap)
 15.00 Derült égből család (magya-

rul beszélő, francia vígjáték, 85 perc, 
2017)

 17.00 Éjszakai játék (magyarul beszé-
lő, amerikai vígjáték, 100 perc, 2018)

 19.00 Bosszúvágy (amerikai akció-
thriller, 108 perc, 2017)

	Március 12. (hétfő)
 17.00 Éjszakai játék (magyarul beszé-

lő, amerikai vígjáték, 100 perc, 2018)
 19.00 Bosszúvágy (amerikai akció-

thriller, 108 perc, 2017)
	Március 17. (szombat)
 15.00 Hihetetlen történet az óriás 

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

 17.00 Testről és Lélekről (magyar já-
tékfilm, 116 perc, 2017)

 19.00 Tomb Raider 3D (magyarul be-
szélő , amerikai akció, 120 perc, 2018)

	Március 18. (vasárnap)
 15.00 Hihetetlen történet az óriás 

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

 17.00 Testről és Lélekről (magyar já-
tékfilm, 116 perc, 2017)

 19.00 Tomb Raider 3D (magyarul be-
szélő , amerikai akció, 120 perc, 2018)

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Első lakáshoz jutók támogatásának 
bevezetése

	Március 19. (hétfő)
 17.00 Testről és Lélekről (magyar já-

tékfilm, 116 perc, 2017)
 19.00 Tomb Raider 3D (magyarul be-

szélő , amerikai akció, 120 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 
központban Szólláth Zoltántól kérhe-
tők (52/382-400, 70/372-1494)

	„Hajdúnánás 2018” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás vá-
ros bemutatására az alábbi kategóriák-
ban:
  I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2018-as esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

	NánásArt:
 Hajdúnánáson az idők folyamán sokan 

foglalkoztak művészetekkel akár ama-
tőr, akár professzionálisabb szinten. 
Szeretnénk, ha az itt élt emberek szel-
lemi kincsei nem vesznének a feledés 
homályába, a mai kor és az utánunk 
következő nemzedékek számára is meg-
ismerhetőek, hozzáférhetőek lennének.

 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
célja a múlt században, vagy akár előtte 
létrejött helyi alkotások összegyűjtése 
és bemutatása. A műveket tartalmazó 
adatbázis a művelődési központ hon-
lapján lesz hozzáférhető, olvasható.

 Keresünk egykori, a múlt században 
vagy régebben élt hajdúnánási alko-
tóktól verseket, novellákat, regényeket, 
festményeket, rajzokat, szobrokat vagy 
egyéb alkotásokat. Érdeklődünk sze-
mélyes naplók, a várost, városi szintű 
eseményeket bemutató mozgóképek, 
valamint Hajdúnánáson megtörtént 
anekdoták, történetek iránt is. Az al-
kotásokat lemásoljuk, lefotózzuk, majd 
visszajuttatjuk eredeti tulajdonosukhoz!

 További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek a művelődési központ-
ban az alábbi elérhetőségek valamelyi-
kén: 52/382-400, 70/372-1494, info@
nanasvmk.hu.

Hajdúnánás Városi Önkormányzati Kép-
viselő-testülete 2017 januárjában fogadta 
el Hajdúnánás Város Lakáskoncepcióját, 
melynek kiemelt célja valósult meg azzal, 
hogy ismét igényelhetővé válik 2018 júliu-
sától az első lakáshoz jutók vissza nem té-
rítendő, 500 000 Ft összegű támogatása.

A támogatás iránti előzetes regisztráci-
ós lap már elérhető a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgála-
tán, illetve városunk holnapján. 

Az előzetes regisztrációs lapot az alábbi 
személyek nyújthatják be: 
a) Hajdúnánás város közigazgatási terü-

letén legalább egy éve állandó beje-
lentett lakcímmel vagy munkahellyel 
rendelkeznek, és 

b) a város közigazgatási területén lakást 
kívánnak építeni vagy vásárolni, és

c) nagykorúak és a kérelmezők egyike sem 
töltötte be a kérelem benyújtásának 
időpontjában a 35. életévét.

A támogatásra azon személyek jogo-
sultak:
a) akik házastársi kapcsolatban élnek, 

vagy
b) akik élettársi kapcsolatban élnek és 

az élettársi kapcsolatban legalább egy 
gyermek született, akit közös háztartá-
sukban nevelnek, vagy

c) aki gyermekét egyedül neveli, és
d) akiknek az egy főre jutó havi bruttó át-

lagjövedelme – a vele együttköltözőket 
számítva – nem haladja meg a 345 000 
forintot. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapján pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) be-
osztás ellátására
	A közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 

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

tői megbízás határozott időre, 2018. au-
gusztus 1-től 2023. július 31-ig szól.

	A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. 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: Az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadók.

	Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szer-

zett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább öt év pedagógus-munkakör-

ben szerzett szakmai gyakorlat,
– a nevelési-oktatási intézményben pe-

dagógus-munkakörben fennálló, ha-
tározatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazás vagy a megbízással 
egyidejűleg pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre teljes mun-
kaidőre szóló alkalmazás,

– magyar állampolgárság, vagy külön 
jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett személy,

– tizennyolcadik életév betöltése,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul sze-

mélyes adatainak a pályázattal kapcso-
latos kezeléshez, továbbításához, és 

PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül 

a közoktatási vezető szakirányú végzettség-
gel, vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó.
	A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, vala-

mint szakmai gyakorlatot igazoló ok-
iratok másolatai,

– az intézmény vezetésére vonatkozó 
program a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzeléssel,

– három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot 
elbíráló képviselő-testületi ülésen a pá-
lyázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

	A pályázat benyújtásának módja: 
 Postai úton – egy eredeti, továbbá három 

másolati példányban – a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás 
megnevezését: óvodavezető.

	A pályázatok benyújtásának határideje: 
2018. április 30.

	A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-

viselő-testülete által létrehozott bizottság 
írásba foglalt véleményét mérlegelve, vala-
mint a nevelőtestület szakmai véleményét 
figyelembe véve a Képviselő-testület dönt 
a magasabb vezető személyéről. A Képvi-
selő-testület fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

	A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. június 30.

	A beosztás betölthetőségének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 
1. napjától tölthető be.

 Bővebb felvilágosítás: az 52/381-411/101 
telefonszámon kérhető.

	A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– Oktatási és Kulturális Közlöny (meg-

jelenés szerint)
– a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatalnak, a hajdúnánási városi piac-
nak és Hajdúnánás–Tedejnek a hirde-
tőtábláján – 2018. február 28.

– www. hajdunanas.hu – 2018. február 28.
– Hajdúnánási Újság – 2018. március 8.

	A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 
2018. március 6.

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 
adóügyi ügyintéző álláshelyének betölté-
sére.
	A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony.

	Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
	A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 

megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.

	A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: A hatáskörébe tarto-
zó adók és adók módjára behajtható 
köztartozások kivetésével, beszedésével, 
kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésé-
vel kapcsolatos feladatok intézése, adó-
könyvelés.

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

	Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– 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

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret.

	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. április 1. napjától tölthető be.

	A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-

vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104-es telefonszá-
mon.
	A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal 

címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 5537-1/2018., valamint a munka-
kör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

	A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:

 A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 
ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével 
– az ügyintéző kinevezése. A kinevezési 
jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt 
köt ki.

	A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. március 28.

	A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2018. február 28.
– Hajdúnánási Újság – 2018. március 8.

	A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:

 A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

	A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2018. március 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.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesí-
ti a kedves szülőket, hogy a 2018/2019. 
nevelési évre vonatkozóan a 3. életévüket 
betöltött gyermekek óvodai beíratásának 
időpontja:
	2018. április 24-én (kedd) 8–16 óráig
	2018. április 25-én (szerda) 8–16 óráig

Az óvodába felvehető az a gyermek is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvo-
dai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalko-
záson vesz részt. A jegyző – az egyházi és 
magán fenntartású intézmények esetében 
a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvo-
davezető, valamint a védőnő egyetértésé-
vel, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést adhat a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása, sajátos helyze-
te indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-

si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pontja alapján az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be 
szabálysértést követ el.

A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda 
székhelye (4080 Hajdúnánás, Magyar 
utca 104. szám)

A beíratáshoz szükséges: 
	a gyermek születési anyakönyvi kivona-

ta, lakcímkártyája, TAJ-száma
	a szülő (gondviselő) személyi igazolvá-

nya, lakcímkártyája. 
Az óvodavezető 2018. május 24-ig 

írásban értesíti a szülőt – jogszabályban 
meghatározott módon és formában – a 
felvételi eljárás eredményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő – a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomására ju-
tásától számított tizenöt napon belül – a 
gyermek érdekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény 

belső szabályzatának megsértésére hi-
vatkozással benyújtott kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való 
kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekin-
tetében.

Szólláth Tibor polgármester
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A hónap műtárgya: a kézi taliga Pirosba öltöztek

A taligán, talyigán mindig kétkerekű 
járművet értünk. Az emberiség legré-
gibb járműve ez az állati vagy kézi erővel 
vont eszköz, melynek neve használatának 
módjából, a tol, toliga szóból ered. Bibli-
ai idők teherhordó járművéről van tehát 
szó, amely Eurázsia déli tájain, Nyugat 
Európában és a Földközi tenger vidékén 
is használatos. Indiában, Kínában ma 
is gyakori látvány az utakon, teher- és 
személyszállításra egyaránt használják. 
Egyébként lehet egy-vagy két rúdú. Közös 
jellemzőjük az egyszerű szerkezet, mely-
nek számtalan variációja ismert, annak 
függvényében, milyen célra készítették.  
A tengelyre szerelt felépítmény a szállítan-
dó teher jellegének felelt meg. 

Nálunk, magyar földön a szélesebb 
társadalmi réteg elsősorban teherhordásra 
használta. De kedvelték a molnárok, gya-
kori látvány volt vasúti pályaudvarokon 
is, ahol a hordárok ezek segítségével szállí-
tották az utasok csomagjait.

„A taliga fakószekér (vagyis vasalkatrész 
nélküli), nem nemes ember számára való” 
– mondotta Eötvös Károly író, a 19. szá-
zad végén. Győrffy István néprajztudós 
az 1930-as években pedig ekképpen örö-
kítette meg: „A szegény nép és a pásztorok 
használatában maradtak fenn. Hajdan 
László király szekere, Kun László szekere és 
a Básta szekere elnevezés is e kétkerekű jár-
műre vonatkozott. Nagy nyomorúságában a 
nép maga húzta a taligát, melyet szekérnek 
gúnyoltak. Már a középkorban is a szegény-
ség jelképe volt.”

Minden bizonnyal 
nem állunk messze az iga-
zságtól, ha a nánási kézi 
talyiga hasonló szerepé-
re gondolunk az elmúlt 
századokban. Nagy segít-
séget jelentett ez a jármű 
a török időkben, amikor 
ennek hátára rakodták a 
menteni valót, hogy asz-
szonyok, öregek menekít-
sék valami védett helyre. 
De hasznos célt szolgát 
békésebb időkben is, hi-
szen a szegényebbek ezzel 
jártak őrletni a malomba, 
vagy darálóba, ezen szál-

lították portékáikat a piacra, de gyakori 
látvány volt a szőlőskertekben is, hiszen 
megfért rajta az ásó, kapa, de haza szállít-
hatták vele a termés egy részét is.

A fényképen látható kézi talyigát Haj-
dúnánáson vásároltuk még karácsony 
előtt, Varga László asztalostól, aki mes-
terségéhez illően szépen felújította a 
maga örömére. Korábban ő is vásárolta, 
a Fáy utcában lakó Tóth Sándornétól, 
aki édesapja, Mirkó Imre hagyatékaként 
őrizgette. Igazi mindentudó, ezermester 
parasztember volt a szintén Fáy utcában 
élt Mirkó Imre. Fabrikált magának faesz-
tergát, azzal meg mindenféle egyéb esz-
közt. Az 1940-es évek végén készítette ezt 
a járművet, amely nagy segítséget jelentett 
számára a jószágtartás körül, ugyanis ház-
táji földecskéjéről ezzel szállította haza a 
kukoricacsutkát, ha kellett szalmát, tököt, 
burgonyát és egyebet. De a család piaco-
zásában, szőlőbeli munkáiban is kiváló 
szolgálatot tett.

Mára ezek az a főként fából készült esz-
közök teljesen kikoptak a használatból. 
Helyüket az 1960–70-es évektől elfog-
lalták a motorkerékpár kerekekre szerelt, 
kézikocsinak, kisszekérnek nevezett láda-
szerű alkalmatosságok, melyekkel kisebb 
tárgyakat, aprójószágot, és más portékát 
ma is gyakorta szállítanak.

Ez a most vásárolt kézi taliga váro-
si múltunk „emlékköve” tehát, amely a 
mindennapi életben betöltött nélkülöz-
hetetlen szerepéről hoz híradást.

Buczkó József

Képzelt riport 
egy amerikai popfesztiválról
A hazai popélet egyik talán legnépszerűbb 
darabja „látogatott” el Hajdúnánásra 
február 17-én. A darab a 70-es években 
készült Déry Tibor azonos című kisre-
gényéből, Pós Sándor színpadra írásával. 
Zenéjét Presser Gábor szerezte, mely a 
híres zeneszerző első színházi munkája 
volt. Dalszövegét Adamis Anna írta, mely 
méltán hozzájárult a darab népszerűségé-
hez – szinte nem volt, aki ne fújta volna 
kívülről a lemez minden dalát.

„Szabadság, emberi lehetőségek, össze-
tartozás, a körülmények hatalma, kitörni 

vágyás, szeretet, szerelem, hit és más… 
alap emberi dolgok és érzések foglalkoz-
tattak a zeneszövegekben és a dalokban, 
ha ugyan okos dolog egyáltalán azokat 
tartalmilag-érzelmileg elemezni. Azt ír-
tam meg, ami bennem volt, és úgy, ahogy 
én gondolkodom. A darab témájában, da-
laiban, hangvételében különbözik például 
az úgynevezett amerikai érzetű musicalek-
től.” – vallotta a szövegíró.

A témát tekintve sokakban ellenérzést 
váltott ki a tabunak számított történetszá-
lak miatt, ám a hazai popéletben rendkí-

Piros ruhás gyermekek, felnőttek gyüle-
keztek február 19-én a városháza díszter-
mében, az első hajdúnánási Öltözz pirosba 
program záró rendezvényére. Mint isme-
retes a pécsi székhelyű Szemem Fénye 
Alapítvány 2011-ben indította útjára ezt 
az országos kezdeményezést, amellyel az 
adakozók egyrészt perselypénz gyűjtésé-
vel támogathatják hazánk első gyermek 
hospice-házát, másrészt a programban 
való részvétellel együttérzésüket is kife-
jezhetik a sérült gyermekek iránt. Az ala-
pítvány elnök asszonya, Gyura Barbara 
február elején járt Hajdúnánáson, és elő-
adása sokakat megindított, megrendített, 
így indult el nálunk is az Öltözz pirosba 
szolidaritási-forrásgyűjtő akció, melynek 
fő szervezője Csillikné Szólláth Júlia a 
Bocskai István Általános Iskola, AMI és 
Kollégium Karitatív Munkacsoportjának 
vezetője volt. A nagyon rövid idő ellenére 

A kézi taliga a múzeum udvarán

sok oktatási intézmény is részesévé vált az 
akciónak, sok-sok megértő fülre talált a 
felhívás. A Bocska Iskolán kívül adakoz-
tak az óvodák és a Hajdúsági Görögkato-
likus Gyermekvédelmi Központ is, amely 
külön kiemelendő, hiszen itt éppenséggel 
lakásotthonos, hátrányos helyzetű gyer-
mekekről van szó. A Bocskai Iskola kis fu-
rulya csoportja kedves dallamokkal, míg 
Lakatos Alexandra egy szép egyházi ének-
kel köszönte meg a támogatást. A rendez-
vény végén természetesen összeszámolták 
a befolyt adományokat, amelyet a Mi 
Érted Élünk Egyesület juttat el Szemem 
Fénye Alapítványhoz. Mint elhangzott, 
összességében több mint 150 ezer forin-
tot sikerült összegyűjteni, ami talán nem 
tűnik nagy összegnek, de ennek javarészét 
a gyermekek, illetve szüleik, pedagógusok 
adták össze. Köszönet érte mindenkinek! 

HNU

Idén február 16-án már 8. alkalommal szervezte meg a pécsi székhelyű Szemem Fénye 
Alapítvány az Öltözz pirosba forrásgyűjtő kampányrendezvényét, az első gyermek 
hospice-ház, a Dóri ház működésének segítésére. Az országos kampányhoz  ezúttal 
Hajdúnánás is csatlakozott a Mi Érted Élünk Egyesületen keresztül. A helyi program 
zárására február 19-én került a városháza dísztermében, s mint kiderült a rövid szer-
vezési idő ellenére több mint 150 ezer forint gyűlt össze.

vül erős a szerepe. A musical ősbemutató-
ja 1973-ban volt a Vígszínházban, melyet 
Marton László rendezett, s 8 évig játszot-
ták több mint 400 bemutatóval.

A darab, hasonlóan az alapjául szolgá-
ló regényhez, az altamonti rockfesztivál 
eseményeit és Meredith Hunter meggyil-
kolását meséli el azt Montanába helyezve, 
egy disszidált magyar házaspár József és 
Eszter szemszögéből, párhuzamot vonva a 
kábítószermámorban úszó tömeg és a nyi-
laskeresztesek között. Az ismert történet 
szerint, míg a Rolling Stones a Under My 
Thumb című számot játszotta, aközben 
Meredith Hunter nevű, 18 éves fekete 
fiú pisztolyt húzott elő, mire a rendfenn-
tartók több késszúrással halálosan meg-
sebesítették. A musicalben, ekkor József 
meghallja Eszter sikolyát, akihez egy lány 
visz hírt férjéről, de ő visszautasítja a ta-
lálkozást („Nem akarom látni”). (Forrás: 
Színházi kalauz (Kékesi 2008)

Az akkori ’73-as bemutató fiatal szí-
nészgárdának Presser Gábor tanította be 
a darabot. Sajnos, a napokban szomorú 
aktualitása is lett az akkori szereposztásnak 
– Tahi Tóth László Kossuth – és Jászai Ma-
ri-díjas színművész, szinkronszínész, érde-
mes és kiváló művész, a darab egykori és 
talán legjellegzetesebb Józsefe február 22-
én elhunyt. A musical egyik legszebb dala 
a „Hogyan mondjam el neked…” örökre 
az ő hangjával marad az emlékezetben…

Annak, aki „ezen nőtt fel” sokat jelen-
tett a mostani hajdúnánási bemutató a 
miskolci 4-Dance Klub Tánc- és Musi-
calstúdió bemutatásában, de annak is, aki 
most hallotta-látta először. 

A közönség függetlenül a bemutató 
évétől és helyszínétől – mindig magáénak 
érezte a darabot, s dalait egytől egyig slá-
gerként dúdolta – a nánási közönség pe-
dig vastapssal jutalmazta. 

Fekete Andrea

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

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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Közzétevő: Hajdúnánás Városi Önkormányzat

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

Minden 
szemüvegkeretre

30%
kedvezmény!

Az AkcióbAn résztvevő terMékekről és A további 
RészleTeKRől éRdeKlődjön üzleTünKben!

#lásdazéletösszesárnyalatát

Az Akció 2018. áPrilis 30-ig érvényes.

Hajdúnánáson keresek minimum 1,5 ha 
szilárd útburkolaton megközelíthető,

lehetőleg közművesített ipari mezőgazdasági 
tevékenységre alkalmas ingatlant!

06-30/635-6210

Február 28-án A Te erdélyi történeted c. 
fórumon Ráduly Róbert, Csíkszereda pol-
gármestere szólt az erdélyi, és a határontúli 
magyarság cseppet sem megnyugtató hely-
zetéről. A fórumról részletesen következő, 
március 22-i lapszámunkban olvashatnak 
kedves olvasóink.

 

Erzsike 
Süteményesháza

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

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

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

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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PénzEs AnTAl
(volt Hajdúnánás, Bercsényi u 17. sz. 

alatti lakos)

Megemlékezés

„Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, 
őrizzük emléked, nem fogunk feledni. 

Visszahoz egy régi perc, 
megidéz egy fénykép, míg a földön élünk, 

sosem lesz ez másképp.”

Fájó szívvel emlékezik, 
Szerető családja

GÁl MIKlÓsné 
(született: Bakó Ilona)

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérve sírjára virágot helyeztek 
és mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik

4220 Hajdúböszörmény radnóti miklós 1. sz.
tel.: 52/561-375, Fax: 52/561-403

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu  szamlazas@hhgkft.hu
web: www.hhgkft.hu 

loMtAlAnÍtási táJékoztAtó FelHÍvás
a HHg nonp. kft. tájékoztatja a tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a lOmtalanÍ-
tás rendszere átalakult!
2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyeztetett időpont-
ban kérhető a lomtalanítás.
a lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendel-
kező ingatlanhasználó által, társaságunkkal előre egyeztetett napon (max. évi 
2 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik.  
a jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját 
is, amely alkalmanként legfeljebb 1 m3 lehet. a ki nem használt alkalmak száma a 
következő évre nem vihető át!
a lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett 
időpontban a lomtalanítást (őszi időpontban).

lomtalanítás kérése:
az intézéséhez a következő adatok szükségesek:

 név, cím, a számlán található vevő azonosító,
 elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
 elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

a további információk és jelentkezés a HHg nonp. kft ügyfélszolgálati irodájában, az 
alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, radnóti m. u. 1.
tel.: +36 20/518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

nem kerül elszállításra:
 elbontott gépjármű karosszéria
 építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
 veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves tv stb.)
 elektronikai hulladékok
 ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
 háztartási hulladék
 csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
 üveghulladék
 kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék

a mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a kukába nem fér 
bele, a HHg nonp. kft. hulladéklerakójába adható le, nyitvatartási időben, térítés 
ellenében.

kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!

segítő közreműködésükben bízva:
 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
 nonprofit kft.

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép,
végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain,
tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy,
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán
ajtó mellett, piros ernyő alatt, de késő már, gyerünk,
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk.

Weöres sándor: Bolero
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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 • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400

Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE 
23–23 (9–13)

Fehérgyarmat 354 néző. Vezette: Ko-
vács, Széles. (február 17.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
Nagy L, Ruzsinszki 1, ÖTVÖS N 9/2, 
Kaszás, BANCSÓK 2, Dankó 1. Csere: 
Torma (kapus), BÉCSI, CSONKA 1, 
Kiss D 5/1, Krisztián 1, Fórizs 3, Nyeste, 
Varga 1. Edző: Madai Tamás.

Hétméteres: 4/4, illetve 3/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 8 perc.

Madai Tamás: A fehérgyarmati kat-
lanban nem egyszerű győzni. Most nagy 
esélyünk volt arra, hogy mind a két pon-
tot elhozzuk. Sajnos a végén döntő szitu-
ációkban hibáztunk, így meg kell eléged-
nünk az egy ponttal is. Sokat jelenthet 
még ez is.

Ifjúsági mérkőzés: Fehérgyarmati VSE–
Hajdúnánás KSE 30–32 (15–17)

Fehérgyarmat 109 néző. Vezette: Kava-
lecz I., Kavalecz K. (február 17.)

Hajdúnánás KSE: KÓCSI (kapus), 
Kiss D. 3, Nagy L. 2, Szeleczki 5, BO-
DOGÁN 6, Hernyák, ÖTVÖS T. 12/4. 
Csere: Fehérvári (kapus), KISS Z. 2, Öt-
vös Á. 2, Bózsár, Simon, Nagy L. Edző: 
Tóth Norbert

Hétméteres: 4/3, illetve 4/4. Kiállítás: 
12 perc, illetve 14 perc.

Tóth Norbert: Nagyon küzdelmes mér-
kőzés volt, egy jó csapattal találkoztunk 
aki nem adta magát könnyedén. Öt kulcs-
játékos hiányzott a keretünkből. A véde-
kezésünk utolsó hat percben nyújtott tel-
jesítményének köszönhetjük a győzelmet. 

Sok boldog 18. születésnapot kívánunk a 
nagyon jól játszó Ötvös Tamásnak.

Hajdúnánás KSE–Bőcs KSC 26–19 
(12–13)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Móré, 
Pásztor. (február 24.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss 
D., Bécsi, ÖTVÖS N. 10/4, Bancsók 2, 
Kelemen 2, Dankó 5. Csere: TORMA 
(kapus), Kaszás, Ruzsinszki 1, Nagy L. 4, 
Krisztián, Fórizs 2, Nyeste. Edző: Madai 
Tamás.

Hétméteres: 4/4, illetve 5/2. Kiállítás:  
4 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Nagyon lassú támadó-
játékunk miatt, nagyon nehézzé tettük 
saját magunknak a mérkőzést, a második 
félidőben kicsit gyorsultunk és ez meg is 
látszott az eredményen. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Bőcs KSC 35–23 (17–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Bor-
bély, Szilágyi. (február 24.)

Hajdúnánás KSE: FEHÉRVÁRI N. (ka-
pus), Kiss D. 2, Szeleczki 2, ALFÖLDI B. 
3, ALFÖLDI M. 3, BODOGÁN 4, ÖT-
VÖS T. 10. Csere: Kócsi (kapus), Bózsár 
1, KISS Z. 3, Hernyák, Ötvös Á. 1, Nagy 
L. 2, NAGY-MENYHÁRT 1, Kujbus 1, 
NAGY L. 2. Edző: Tóth Norbert.

Hétméteres: 2/0, illetve 5/5. Kiállítás: 
20 perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: Nem várt erővel szembe-
sültünk a mérkőzés elején de a második 
félidőben fel pörögtünk, ez meg is látszik 
a végeredményen.

-kábé-

Hajdúnánás SK–Gyömrő VSE 36–23 
(18–11) 

Hajdúnánás150 néző. Vezette: Juhász 
István, Szilágyi Gábor. (február 17.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), 
POÓR 3, LENGYEL 5, Zihor 2, Fábi-
án 2/1, Csicsószki 6/1, Lévai 5/1. Csere: 
Szabó D. (kapus), Csányi 5/1, Darabos 
1, Lakatos, Cserős 2/1, MEKES, Takács 

1, Molnár F. 1, Pénzes 3. Edző: Molnár 
András.

Hétméteres: 5/5, illetve 3/3. Kiállítás:  
6 perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Hoztuk a kötelezőt. 
Jobban örültem volna, ha nagyobb sebes-
séggel játszunk. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–
DVSC-TVP 28–34 (14–15)

FÉRFI KÉZILABDA NB II

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Benyusz 
Kende, Gadnai Attila (február 21.).

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Szö-
gi 1, TAR L. 8/2, Balázs, CSERŐS 4, 
MOLNÁR F. 5, Nagy D. 2. Csere: Karócz 
(kapus), Nyakas 2, Konyári 2, Pálóczi, 
Kiss, Molnár A. Reszegi, TAR Cs. 4/2. 
Edző: Molnár András, Nagy Attila

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

Nagy Attila: Azt gondolom, tisztes 
eredményt értünk el a nagyon jó erőkből 
álló Loki ellen, ellenben van hiány érze-
tem mert az gondolom kicsit több volt a 
mérkőzésben. Megyünk tovább, megpró-
báljuk elkezdeni a pont gyűjtést. Gratulá-
lunk a debreceni csapatnak.

Hajdúnánás SK–Szentendrei NKE 
28–28 (15–15) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Héjja 
Ádám, Kónya Balázs (február 25.). 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), 
POÓR 5, LENGYEL 3, Zihor 4, FÁBI-
ÁN 5/1, CSICSÓSZKI 4, Tar Cs. Csere: 
Szabó D. (kapus), Lévai 7/3, Darabos, 
Mekes, Takács, Pénzes, Nagy. Edző: Mol-
nár András

Hétméteres: 4/4, illetve 12/8. Kiállítás: 
10 perc, illetve 12 perc. 

Molnár András: Rendkívül feszült 
mérkőzésen, nem tudom, hogy nyertünk 
vagy veszítettünk egy pontot, viszont a 
második félidőbe szinte végig vezetve, 
a végjátékban történt fegyelmezetlensé-
günk talán befolyásolta a mérkőzés vég-
kimenetelét.

-kábé-


