
www.hajdunanas.hu

 XXXI. (XLI.) ÉVFOLYAM 10. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA (951. SZÁM)2018. MÁJUS 24.

Helyt állt a nánási csapat …Virágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptáncVirágzik a hajdúnánási néptánc

8. oldal

Japán Napok 2018

9. oldal4. oldal3. oldal

A Hajdúnánási Mentőállomás 
története dióhéjbanKihajtási ünnepség

GYÖKEREKGYÖKEREKGYÖKEREKGYÖKEREKGYÖKEREKGYÖKEREK

Idén is facsemetéket ültettek Idén is facsemetéket ültettek Idén is facsemetéket ültettek Idén is facsemetéket ültettek Idén is facsemetéket ültettek Idén is facsemetéket ültettek 
az újszülött gyermekeknekaz újszülött gyermekeknekaz újszülött gyermekeknekaz újszülött gyermekeknekaz újszülött gyermekeknekaz újszülött gyermekeknek

Millenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a PlatioMillenniumi Díjat kapott a Platio

nyukák, apukák, nagymamák, 
nagypapák, no és sok apróság 
érkezett május 12-én a Liget egy 

kissé kiesebb részére. Itt került sor ugyan-
is a 2017-ben született 136 kisgyermek 
tiszteletére ültetett fák ünnepélyes felava-
tására. A gondolat nem újkeletű, régente 
is nem egy esetben megtörtént, hogy az 
édesapák, vagy a nagypapák fát ültettek 
várva várt gyermekük, unokájuk megszü-
letése tiszteletére, s amely aztán egy em-
beröltőn át kísérte embertestvérét.

A hagyományosan kedves, kötetlen, 
piknik hangulatú összejövetelen Szól-
láth Tibor polgármester úr köszöntötte 
a megjelenteket, és szólt arról, hogy ez a 
kis liget továbbra is azon célból jött létre, 
hogy szimbolizálja a szülőföldhöz, Haj-
dúnánáshoz való tartozást. Reményét fe-
jezte ki, hogy átvitt és valódi értelmében 
is láthatóan kezd gyökereket ereszteni ez a 
gondolat, és idővel a gyermekek is magu-
kénak érzik majd ezeket a fákat, amelyek 
később erdővé erősödhetnek. 

A köszöntő után minden megjelent 
szülő egy-egy emléklapot vehetett át 
polgármester úrtól kisgyermeke nevére 
kiállítva. Az emléklapok átvétele után az 
időkapszula ünnepélyes elhelyezésére ke-
rült sor, melyben az előző esztendőben 
született hajdúnánási gyermekek névsora, 

a Hajdúnánási Újság előző lapszáma, il-
letve a város � zetőeszköze a Bocskai Ko-
rona címletsora található meg. 

A fa és az ember kapcsolata különleges, 
valahol az ősi múltban gyökerezik, nem 
véletlen, hogy a szülőföldhöz való kap-
csolatunkat gyökereknek nevezzük, hogy 
gyermekeinket csemetének is nevezzük, 
akárcsak a picinyke fákat. A fák ágai, mint 
emberi karok óvnak, védenek, biztonsá-
got, menedéket nyújtanak. Azt tartja a 
mondás, aki fát ültet, az a jövőt építi, aki 
a fát ülteti, az az életnek ad esélyt. Az a 
jövőt gyermekei, unokái szemével látja, és 
bízik abban, hogy meg is valósul.

S ahogy cseperednek ezek a kislányok 
és kis� úk, velük együtt cseperednek a fák 

is, amelyek mindig 
emlékeztetnek majd 
arra, hogy innen, eb-
ből a nánási földből 
szakadtak ki, és so-
dorja őket bármerre 
az élet, a gyökereik 
itt vannak, ide tartoz-
nak. És az idővel te-
kintélyes fává terebé-
lyesedett fatestvérek 
és a város is mindig 
visszavárják őket. 

(erzsé)
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Első oldalunk másik cikke a gyökerek fon-
tosságáról szól, arról, hogy Hajdúnánás, a 
szülőváros, a szülőföld mindig visszavárja 
messzire elkerült fiait, lányait, kapcsolat-
ban szeretne velük maradni. S mindig 
büszkék vagyunk arra, ha arról kapunk 
hírt, szülötteink, itt élt, vagy alkotott 
hon� társaink valahol, valamiben sikere-
ket értek el. Az alábbi cikk valami hasonló 
történésről szól; fiatal, nánási gyökerű fel-
találóink világhírű találmányát, a Platio-t, 
újabb szép elismeréssel díjazták. 

A három � atal feltaláló még nem is oly 
régen a Kőrösi iskolapadjait koptatta; itt 
kapták meg azokat az ismereteket, ame-
lyek biztos alapokat jelentettek későbbi 
tanulmányaikban, mindennapi munká-
juk során. És ők sem feledkeztek meg a 
városról, hiszen hazajöttek, és a város se-
gítségével itt kezdték meg a ma már nem-
zetközi viszonylatban is sok elismerést 
kapott találmányuk gyártását.

A Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO, Genf ) 2000. évi közgyűlésén 
döntött arról, hogy minden év április 26-
át a világ társadalmi fejlődéséhez és hala-
dásához meghatározó módon hozzájáruló 
műszaki alkotók és művészek munkássá-
gának és eredményeik védelmének szen-
telt világnappá nyilvánítja.

Ezen a napon világszerte elismerik az 
emberi tudást, képzelőerőt és kreativi-
tást. Magyarországon a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala az alkotóerő re� ektor-
fénybe állítását, a szellemi tulajdon oltal-
mának népszerűsítését tűzte ki célul ami-

Szép gondolat megvalósításába, hagyományteremtésbe kezdett néhány éve Hajdú-
nánás város vezetése, amikor arról döntött az önkormányzat, hogy 2015 évtől kez-
dődően a gyermeket vállaló szülők számára születési támogatást biztosít. A pénzügyi 
támogatáson túl egy másik nagyon szép gesztussal is kedveskedik a családoknak; min-
den újszülött kisbaba tiszteletére fát ültetnek. Erre a közösségi faültetésre idén is a 
Ligetben került sor a 2017-ben született 136 kisbaba tiszteletére május 12-én. 

kor létrehozta Millenniumi Díjat. A díjat 
a hivatal – korábban Magyar Szabadalmi 
Hivatal – elnöke alapította a magyar mil-
lennium évében 2000-ben.

Április 26.-án a nemzetgazdasági mi-
niszter és a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalának elnöke által átadott díjjal 
négy, a magyar művészeti és technológiai 
kultúra örökségének ápolásában, közve-
títésében és védelmében jeleskedő intéz-
ményeket, valamint innovatív projekte-
ket és társaságokat tűntetett ki a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH). 

A SZTNH döntése alapján idén a Pla-
tio lett a négy kitüntetett egyike. Mint is-
meretes az Innovatív Térburkolatfejlesztő 
Kft. által kifejlesztett „Platio” egy elsőd-
legesen kültéri, moduláris energiatermelő 
térburkoló rendszer, igény szerint külön-
böző információs technológiai eszközökkel 
is felszerelhető. Hálózatfüggetlen, környe-
zetbarát energiaellátást biztosít kültéri esz-
közök számára. A nagyteljesítményű nap-
elemcellákat olyan esztétikus térburkoló 
elemekbe integrálja, melyeknek az alapja 
újrahasznosított műanyag. A napsütéses 
órákban megtermelt áram a közvilágí-
tás, közlekedési irányítás működtetésére 
használható. Alkotók: Sziszák Imre, Cseh 
József, Ilyés Miklós. A díjat április 26-án 
Ilyés Miklós, a Platio egyik ötletgazdája és 
társalapítója vette át Varga Mihály nem-
zetgazdasági minisztertől és dr. Łuszcz 
Viktortól, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalának elnökétől.

= forrás: www.sztnh.gov.hu

Łuszcz Viktor, az SZTNH elnöke, Illyés Miklós ötletgazda, társalapító és Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter
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Szokatlan sportos helyszínt választva az 
ünnepség számára, de a ragyogó verő-
fényes időnek köszönhetően szívmelen-
gető volt az óvoda gyerekeit, dolgozóit 
és a meghatottságtól vagy épp a szikrázó 
napfénytől csillogó tekinteteket � gyelni 
a füves pályán. Mind a négy csoport rö-
vid versekkel, énekekkel, hálaadó imák-
kal köszöntötték a megjelenteket. Az 
ajándékok átadása után kezdetét vette 
a hétpróbás vetélkedő. Ahol ügyességi, 
gyorsasági, és logikai feladatok megoldása 
után matricákat szerezhettek a részt vevő 
párosok. A sikeresen teljesített feladatok 
után a pontgyűjtő füzetben szerzett mat-
ricákat beválthatták a gyerekek, egy-egy 
régi idők ízeit idéző vattacukorra. Miköz-
ben az ovisok és az anyukák versenyeztek, 
addig a bográcsokban készült az ebéd az 
apukák közreműködésével, kellemes il-
latával belengve a sportpályát és annak 
környékét. Az ebéd előtt pedig a gyerekek 
legnagyobb örömére hatalmas buborékok 
társaságában kipróbálhatták a legkiseb-
bek is a buborékkészítés fortélyait. Külön 
köszönetet szeretnénk mondani szóra-
koztató buborék show-ért a Református 

Amikor versenyre készítik a pedagógusok 
a tehetséges gyermekeket, mindig felme-
rül a kérdés: Vajon mennyire lesz elég a 
befektetett munka, energia a megméret-
tetés során? Ebben az esetben méltán le-
hetünk büszkék a versenyzőkre és a felké-
szítő pedagógusra is.

Mind az 5., mind a 6. évfolyamon a 
Hajdúnánási Református Általános Iskola 
diákjai érték el az első helyezést az orszá-
gos verseny megyei fordulóján. Így az a 
furcsa helyzet adódott, hogy két nánási 
református iskolás között kellett dönteni 
arról, hogy ki képviselje a megyét az or-
szágos versenyen. Molnár András 6. osz-
tályos tanulónk az idén és a tavalyi évben 
is megyei első helyezett lett. Az elmúlt 
évben ő képviselte iskolánkat, a várost 
és megyét az országos versenyen. Az idei 
évben Szalka Eszter 5. osztályos diákunk 
szintén első helyezett lett a megyei fordu-
lón. Így került sor arra, hogy egymással 
mérkőzött meg Eszter és Andris a megyei 
versenyen. Az idei évben Szalka Eszter 
nyerte meg ezt a „párbajt”. Ő megy az 
országos versenyre.

A verseny részleteiről Farkas Ferenc 
felkészítő pedagógust kérdeztük, akinek 
egyben szeretettel gratulálunk a szép 
eredményekhez. 

Farkas F.: A verseny ismeretanyaga az 5. 
és 6. évfolyamos természetismeret tananyag. 
Ezen kívül Kaán Károly élete és nemzeti 
parkjaink alapvető ismerete is feltétlenül 
szükségesés a felkészüléshez. A Természet-
búvár folyóirat cikkeinek ismerete is fontos 
része a versenyzők tudásának. 

Maga az országos verseny három fordu-
lóból áll: iskolai, megyei, országos. Az isko-
lai fordulóra november óta készültünk heti 
rendszerességgel, 10-12 fővel. Márciustól 
az iskolai fordulót nyert 5. és 6. osztályos 
tanulókkal (Eszter és Andris) folytattuk az 
egyéni felkészülést a megyei fordulóra.

Hajdúszoboszlón került megrendezésre 
a megyei forduló 2018. április 13-án. Az 

Iskolánk öt diákja nevezett erre a nemzet-
közi versenyre: Tóth Vince (3. A), Kovács 
Kitti (3. C), Nagy Kristóf Dániel (3. C), 
Papp Lilla Kata (3. C), Kőrösi Róbert (5. 
B) osztályos tanulók. Felkészítő peda-
gógusaik: Nyakó Istvánné (3. A), Varga 
Miklósné (3. C), Szabó Éva (5. B).

2018. április 14-én szombaton három 
különböző helyszínen rendezték meg a 
nagyszabású versenyt. Óvodás kortól a 
felnőtt korosztályig vártak jelentkező-
ket, végül közel 300-an mutatták meg 
tehetségüket. Óvodás és kisiskolás kor-
csoportban szabadon választott verssel 
vagy mesével, 5. osztálytól pedig Mátyás 
királyhoz kapcsolódó művekkel lehetett 
nevezni. Színesen, színvonalasan előadott 
versekkel, mesékkel, prózai művekkel ne-
hezítették a versenyzők a zsűri döntését.

A zsűritagok szakmai hozzáértését bi-
zonyítja, hogy többek között egyetemi 
professzorok, neves színművészek és az 
AMAPED vezetősége értékelte a verseny-
zők előadásait.

Az eredményhirdetésre a Bécsi Magyar 
Nagykövetség márványtermében került 
sor. Elsőként dr. Perényi János nagykövet 
mondott elismerő szavakat a versenyzők-
nek és a verseny szervezőinek. Ezután 

A BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának ötvenöt diákja há-
rom tanár kíséretében április 26-án kora 
hajnalban indult útnak Budapest felé. A 
szakmai kiránduláson eladó, turisztika és 
közgazdaság szakos tanulók vettek részt. 
A szabadprogram eltöltése után követke-
zett az Országház megtekintése. Megle-
pődve tapasztaltuk a tárlatvezetés során az 
informatikai vívmányok megjelenését, hi-
szen mindenki fülhallgatót kapott és azon 
keresztül hallgathattuk az információkat. 

A kedvező időjárás lehetővé tette, hogy 
gyalogosan közelítsük meg a Magyar Ke-
reskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot, 
mégpedig a Margit-szigeten keresztül. 
A múzeumban két csoportban zajlottak a 
múzeumpedagógiai foglalkozások. Az el-

Ez év május 4-én megrendezésre került a református óvodások és szülei részére az 
anyák napi ünnepség és a családi sportnap a hajdúnánási városi sportpályán, ahová a 
gyerekek, pedagógusok, szülők, rendőri biztosítással érkeztek kerékpárral. 

Hitéletért Alapítványnak. Köszönet illeti 
a munkatársakat, a szülőket, akik minden 
segítséget megadva lehetővé tették ezt a 
csodálatos délelőttöt. 

Reméljük mindenki jól érezte ezen a 
napon magát, és jövőre ismét együtt ün-
nepelhetjük az édesanyákat.

Tikászné Sebők Éva

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) a Mátyás király emlékév 
alkalmából mesemondó- és szavalóversenyt hirdetett a Kárpát-medencében élő ma-
gyarok részére.

felolvasták Orbán Viktor miniszterelnök 
üdvözlőlevelét, melyben gratulált a részt-
vevőknek a magyar kultúra őrzéséért.

Izgalmas percek következtek, az ered-
ményhirdetés.

Papp Lilla Kata mesemondás kategó-
riában I. helyezett, Nagy Kristóf Dániel 
versmondás kategóriában III. helyezett.

Nagyszerű érzés számunkra, hogy két 
diákunk is kiválóan szerepelt és dobogós 
helyezést ért el ezen a nívós nemzetközi 
versenyen. Köszönet érte, hogy eredmé-
nyeikkel fényesítették iskolánk és váro-
sunk hírét.

Szívből gratulálunk mind az öt ver-
senyző tanulónak.

Köszönjük a felkészítő pedagógusok 
segítségét, valamint a szülők és családok 
áldozatos felelősségvállalását és támoga-
tását.

A versenyen a szerencse is kísérte tanu-
lóinkat. A helyezettek között szponzorok 
felajánlásait sorsolták ki. Papp Lilla Kata 
nyertest és osztályát a szlovákiai Beretkén 
látják vendégül egy élménykirándulás ke-
retében.

A cikket írta: Nyakó Istvánné 
és Varga Miklósné pedagógusok, 

Papp Katalin szülő

Kiválóan szerepeltek a Hajdúnánási Református Általános Iskola tanulói a XXVI. 
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyen.

ötödikesek 23-an, a hatodikosok 32-en 
vettek részt a megye különböző iskoláiból. 
A 100 pontos feladatlap kitöltésére 70 percet 
kaptak a gyerekek. A javítás után már izga-
lommal vártuk az eredményhirdetést. Ekkor 
ért a nagy öröm, hogy mindkét diákom első 
helyezést ért el. Az 5. évfolyamon Szalka 
Eszter, a 6. évfolyamon Molnár András. 
A versenykiírás alapján csak egy tanuló kép-
viselheti saját megyéjét, így az évfolyamok 
győztesei plusz feladat megoldására kény-
szerültek. 15 perc alatt 3 feladatot kellett 
megoldaniuk.

Hajdú-Bihar megyét így a plusz felada-
tok jobb megoldása révén Szalka Eszter 
képviselheti a 3 napos Országos döntőn, 
melyet Mezőtúron rendeznek 2018. május 
25–27-én. 

Köszönjük szépen iskolánk pedagógu-
sának az interjút, a felkészítést és kíván-
juk, hogy az országos döntőt is ilyen ered-
ményesen zárják! A legfontosabb, amit a 
győzelemből megtanulhatunk, hogy ké-
pesek vagyunk rá. Iskolánk tehetséggon-
dozása, az akarat, a kitartás, a szorgalom 
szüli azokat a lehetőségeket, amelyek az 
ilyen eredményes gyermekek előtt állnak.

Feketéné Áfra Piroska

„Gyönyörködj az Úrban és megadja 
szíved kéréseit” (Zsolt., 37:4)

Farkas Ferenc tanítványaival, Molnár And-
rással és Szalka Eszterrel

adók „Boltos bőrben minden kicsit más” 
elnevezésű foglalkozáson megismerked-
hettek a régi boltosok mindennapjaival, 
illetve láthatták, hogy napjainkban mi 
szükséges ahhoz, hogy valaki jó eladóvá 
váljon. „Reklám régen és ma” címmel 
pedig a turisztika és közgazdász szakos ta-
nulók érthették meg a reklám fontosságát 
feladatokon keresztül.

A kirándulás a foglalkozásokon felül 
éppúgy bővelkedett izgalmakban („Ugye 
elérjük a vonatot?!”), mint élményekben 
(az X-Faktor egyik zsűritagjával való ta-
lálkozás). Késő délután indultunk haza, a 
vonaton való megpihenés mindenki szá-
mára felüdülést jelentett a sok gyaloglás 
után.

Ötvösné Kéki Piroska szervező
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EmlékkiállításEmlékkiállításEmlékkiállításEmlékkiállításEmlékkiállításEmlékkiállításEmlékkiállításEmlékkiállításEmlékkiállítás
2018. május 9-én a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériájában nyílt 
meg Barkó Erika „Mementó” című kiállí-
tása. Ez az alkalom emléket állít egy korán 
elhunyt festőművésznek. A kiállítást meg-
nyitó Kerékgyártó Kálmán költő elisme-
rését fejezte ki a rendező intézménynek, 
hogy immár többedik alkalommal állít 
emléket azoknak a művészeknek, akik 
eltávoztak az élők sorából. Mint az a meg-
nyitó gondolatokban szerepelt, olyan mű-
vészről van szó, aki 40 évesen kezdett el 
festeni, majd 10 éves aktív munkája után 
tulajdonképpen egy „életművet hagyott 
miránk”.

Az 1960. december 3-án született Bar-
kó Erika Debrecenben élt és alkotott. 
Pénzügyi képesítést szerzett, majd az 
MNB debreceni � ókjában dolgozott 25 
éven át. A számok világából a kikapcsoló-
dást 2000-ben a festészetben találta meg. 

Kora reggel főző csapatok serege lepte el a 
kert és a vasúti sín közötti – máskor kihalt 
részt –, s perceken belül sült hús és hagy-
ma illat terjengett a levegőben a közelben 
békésen legelésző szürke marhák és kecs-
kék legnagyobb ámulatára. Bizony a ná-
nási ember nagyon szeret főzni, s ha ilyen 
vagy hasonló megmérettetésre kerül sor, 
előszeretettel nevez a versenyre. Közben 

a kertben hangos gyerekzsibongás jelezte, 
hogy a népi játszótér, amivel a gyerekeket 
várták s szórakoztatni akarták a szervezők 
megtette hatását. Szinte mindegyik népi, 
gyakran ügyességi játékot visongó, nevet-
gélő kis csapat vett körül s önfeledten szó-
rakoztak versengtek nevetgéltek.

Eközben odakinn a réten lázasan ké-
szülgettek a húsos, és húsnélküli pászto-
rételek, hiszen ezekben a kategóriákban 
mutathatták be a főzőtudományukat a 
csapatok. Kora délelőtt megérkezett a 
népszerű, a televízióból is jól ismert mes-
terszakács Bede Róbert. Szinte azonnal 
körbejárta a főzőhelyeket, belekóstolga-
tott az ételekbe, mindenkihez volt egy-

Daloskedvű nyugdíjasok és érdeklődők 
töltötték meg a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színháztermét április 27-én. 
Ekkor került megrendezésre ugyanis a II. 
Tiszántúli Nyugdíjas Kórusok Találkozója. 

A hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület már több mint tíz éve szervezi 
a megyei nyugdíjas kórusok bemutatko-
zási lehetőségét, és ad otthont ezeknek a 
rendezvényeknek, ám két éve változott a 
földrajzi lefedettség, immár tiszántúli ki-
terjesztéssel kerül sor a találkozóra. 

A rendezvényt Szólláth Tibor polgár-
mester úr nyitotta meg, aki a köszönetét 
fejezte ki az aktív, közösségi életet élő 
nyugdíjasoknak.

A fesztivál programját a házigazda 
egyesület éneklő csoportja nyitotta meg 
párválasztó-feleselő műsorával, a Szalma-
kalap Citeraegyüttes kíséretével.

A fellépők sorában ott volt a több mint 
öt évtizedes múlttal rendelkező debreceni 
Csapókerti Pávakör is, akik ez alkalom-
mal egy aradványpusztai valamint palóc-
földi népdalcsokrot hoztak. De érkeztek 
vendégek szép számmal Szabolcsból, He-
ves megyéből is. 

két jó szava, s főleg kérdése. 
Később elmondta, hogy 
milyen szempontokat vesz 
� gyelembe, mikor zsűrizik. 
Nagyon fontos az étel álla-
ga, jellege, a törzsanyag, az 
esztétika, de a legfontosabb 
az íz. Azt is elmondta, hogy 
30 éve dolgozik a vendéglátó 
iparban, rengeteget volt kül-

földön, többször volt konyhafőnök, jelen-
leg is tanít, de itt Hajdúnánáson is tanult 
valamit. Hiába tudja az öhön tökéletes 
receptjét még ő sem tudja úgy elkészíteni, 
mint itt egyik másik idős bácsi.

Közben megkezdődött a gulyásverseny 
is a közelben ahol a legények megmutat-
hatták tudományukat trófeadobásban, 
(ezt eleink bizony pányvavetésnek nevezték. 

szerk.) azaz kötelet dobni egy 
felállított szürke marha tró-
fea fejére, nyúlütésben (bot-
tal dobva bábukat eltalálni) 
és karikás ostor használatban 
s a nézők még egy csikósbe-
mutatóban is gyönyörköd-
hettek. Eközben a hatalmas 
sátorban kezdetét vette az 
I. Nánási Országos I� úsági 

Tánctalálkozó melyre az ország különbö-
ző pontjairól érkeztek néptáncosok, hogy 
bemutathassák tudásukat és táncukat. 
A délután folyamán Mónus József váro-
sunk többszörös íjász távlövő világrekord-
ere tartott bemutatót az érdeklődőknek.

A kihajtási ünnepség nagy hagyománya, 
hogy köszöntik a Hortobágy 
örökös pásztorait, valamint, 
hogy felfogadják az idei pász-
torokat, akik egész nyáron 
felelnek az állatokért. Ennek 
az eseménynek is tanúi lehet-
tünk majd a szürke marhák, 
a bivalyok és a kecskék ünne-
pélyes kiengedésének.

Mindent összevetve a re-
mek hangulatú nap után a 

mesterszakács gondolataival zárnám sora-
imat aki így fogalmazott:

„Nagyon fontos közösségkovácsoló ere-
je van egy-egy ilyen városi rendezvény-
nek, ami egyben a hagyományápolásról 
is szól. A különlegesség abban rejlik, 
hogy az itteni emberek ételének ízében 
egy élet van benne. Benne van a magyar 
hagyomány, a történelem, ahogy ezeket 

az ételeket elkészítik. Én ezt 
megtanulni soha nem fogom 
tudni esetleg megpróbálom 
elsajátítani. Ez egy életérzés 
ide kijönni, barátokkal be-
szélgetni, főzögetni, boroz-
gatni. Hagyományőrzés”

Kócsi Imre

Kihajtási Ünnepség és Pásztorételek Főzőversenye címmel rendezték meg városunk-
ban a Kendereskertben május 5.-én a már hagyománnyá vált vidám, színes prog-
ramsorozatot. Bár a cím a kihajtásról s a főzésről szólt, idén a szervezők több más 
programot is csatoltak a naphoz, az évenként egyre több (más városokból is érkező) 
érdeklődőt vonzó eseményhez. Első alkalommal került megrendezésre például a Ná-
nási Országos I� úsági Tánctalálkozó.

Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége és a Hajdúná-
nási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület már több mint tíz esztendeje szervezi közösen a 
megyei nyugdíjas kórusok találkozóját, amely két éve kibővült, és idén már második 
alkalommal várták a vendégeket a II. Tiszántúli Nyugdíjas Kórusok Fesztiváljára áp-
rilis 27-én.

Molnár Ferencné a Hajdú-Bihar Me-
gye és Debrecen Nyugdíjas Szervezetei 
Szövetségének elnöke elmondta, hogy 
mindig nagyon szívesen jön Hajdúnánás-
ra, nagy örömmel tölti el, hogy mennyire 
alaposak a házigazdák, és hogy milyen ak-
tívak. Köszöntőjében többek között szólt 
arról is, hogy ezek az alkalmak többek an-
nál, mint hogy egy-egy kórus megmutassa 
mit tudnak. Itt mindig tanulhatnak egy-
mástól, tapasztalatokat cserélhetnek, erő-
síthetik a közösségi szerepet, ami nagyon 
fontos az élet minden területén, de idős 
korban különösen az, hiszen adott eset-
ben az életet is jelentheti. Hogy fontosak 
vagyunk, hogy számítanak ránk. 

Egy-egy ilyen nagyszabású találkozó 
megszervezése nem kis feladat, de mint 
Tímári Balázs az egyesület elnöke elmond-
ta, nagyon sok jó, felkészült segítője van, 
neki csak szinte koordinálnia kell a felada-
tokat.

A találkozó zárultával minden fellépő 
együttes elismerő oklevelet vehetett át a 
két szervező-rendező szerv vezetőjétől, 
Molnár Ferencnétől és Tímári Balázstól. 

(erzsé)

Neves művésztanároktól sajátította el a 
festészet mesterfogásait. Igazi kísérletező 
művészként készített szénrajzokat, majd 
jöttek az akvarellek, a pasztellek. Számos 
olajfestménye és vegyes technikájú alkotá-
sa született még.

2008-ban beiratkozott a Medgyessy 
Gimnázium festőszakára. Neves mű-
vésztanárok irányítása mellett dolgozott 
szorgalmasan tovább. Szorgalmával, egy-
szerűségével példaképpé tudott válni � atal 
osztálytársai előtt.

Sajnos 2010. január 28.i halála bezárta 
előtte az alkotás további lehetőségét, még-
is maradandó életművet hagyott ránk.

A kiállítás megnyitóját Kovács Boglár-
ka, a Bocskai Iskola AMI növendékének 
zongorajátéka színesítette. Az érdeklődők 
június 3-ig tekinthetik meg a tárlatot.

Gut István
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Családias jellegű házi ünnepséget szervez-
tek a Hajdúnánási Mentőállomás munka-
társai a Mentők Napja alkalmából május 
12-én a városi fürdőben. Mint ismeretes 
70 évvel ezelőtt 1948-ban ezen a napon 
jött létre az Országos mentőszolgálat és 
négy évvel később, 1952-ben Hajdúná-
náson is megkezdte működését a men-
tőállomás. A kettős évforduló alkalmá-
ból a nánási mentősök egy díszes tablót 
is készítettek, és ezen a kis ünnepségen 
búcsúztatták el a nyugállományba vonu-
ló Varga Miklós mentő gépkocsivezetőt 
is. Szintén a jeles évforduló alkalmából 
készítette el és bocsátotta rendelkezésünk-
re a hajdúnánási mentés történetéről írt 
rövid összefoglalóját Romhalmi Zoltán 
a mentőállomás vezetője, amely egy vár-
hatóan nagyobb szabású történeti munka 
kezdete.

***
Budapesten 1887. május 10-én meg-
alakult a Budapesti Önkéntes Mentő 
Egyesület (BÖME), majd a tűzoltósá-
gon belül mentőegyesületi szerveze-
tekben zajlott a mentés tevékenysége 
országszerte. 

Kezdetben kiképzett tűzoltók végeztek 
elsősegélynyújtást, majd később lettek 
mentőápolók. Az akkori munkarend napi 
24 óra tűzoltó munkát követően 24 óra 
mentőszolgálat, majd egy nap szabadság. 

Több mint hatvan évnyi közös működés 
után 1948. május 10.-én létrejött az önál-
ló szervezeti keretek között működő Or-
szágos Mentőszolgálat.

Hajdúnánáson 1952 júniusában – a 
megyében az első között – indult az Or-
szágos Mentőszolgálat Hajdúnánási Men-

A Hajdúnánási Mentőállomás A Hajdúnánási Mentőállomás A Hajdúnánási Mentőállomás A Hajdúnánási Mentőállomás A Hajdúnánási Mentőállomás A Hajdúnánási Mentőállomás 
története dióhéjbantörténete dióhéjbantörténete dióhéjbantörténete dióhéjbantörténete dióhéjbantörténete dióhéjban

tőállomása. Ezt megelőzően az országos 
gyakorlatnak megfelelően az önkéntes 
tűzoltóságon belül zajlott a mentés tevé-
kenysége. Az első önálló mentőállomás 
városunkban – a mostani művelődési ház 
helyén – pályázat útján, bentlakásos felté-
tel mellett Pintér Dezső és felesége Pintér 
Dezsőné Erzsike néni áldozatos munkája 
révén jöhetett létre. A mentőállomás lakás 
része 2 szobás volt, melyben a szolgálati 
telefont a nap 24 órájában fogadni kellett. 
Egy kocsival (Dodge) indult a szolgálat, 
melyen Gyulai János volt az első mentő-
ápoló. A jelenlegi „56”-os emlékmű he-
lyén volt egy kerekes kút, mely az ivóvíz 
ellátását biztosította a mentőállomásnak. 
Mivel egy személyzetnek kellett rendelke-
zésre állnia a nap 24 órájában, pihenés és 
váltás lehetősége nélkül, ezért 1 év múlva 
az emberfeletti terhelés mérséklésére fej-
lesztés történt és felvételre került Ignáth 
Sándor mentőápolói munkakörbe. Ebben 
az időszakban Tiszalök, Tiszavasvári, Új-
tikos, Polgár, Folyás, Tiszagyulaháza, Pol-
gár, Újszentmargita is az ellátási körzetbe 
tartozott. A településeken a kevés kövesút 
miatt sáros időszakokban gyakran utca-
hosszakat kellett hordágyazni a betegeket, 
hogy a megfelelő ellátásban részesülhesse-
nek. Az első mentőállomás mentőápolója 
volt többek között a később már orvos-
ként a városban dolgozó dr. Nagy József is.

1967-ben ősszel átadásra került Hajdú-
nánáson az Ady Endre úti Mentőállomás, 
itt is szolgálati lakással, fejlesztést követő-
en 2 kocsival folytatódhatott a mentés, 
majd 1968-ban 3 kocsisra bővült a szol-
gálat, ekkor már Nysa mentő gépkocsik-
kal, majd az évek folyamán fokozatosan, 
az igényeknek megfelelően 7 kocsira nőtt 
a mentő gépjármű állománya. 1970-ben 
súlyos mentőbaleset árnyalta a Hajdúná-
nási Mentőállomást; a baleset Debrecen-
ben, a Böszörményi és Füredi útkeresz-
teződésben történt, ahol Borbély Sándor 
súlyosan megsérült, míg Fige János � atal 
családos gépkocsivezető a helyszínen éle-
tét vesztette. A későbbiekben a súlyos 
állapotú sérültek, betegek magas színvo-
nalú ellátását hivatott szolgálni az eset-
kocsi szintű mentő megjelenése, amely az 
1980-as években indult Hajdúnánáson, 
kezdetben nappalos műszakokban, ké-
sőbb folyamatos 24 órás munkarendben. 

1999-től a jelenleg is helyet adó, akkor 
újonnan épült helyére költözött az Iskola 
utca 10 szám alá a mentőállomás. Ekkor 
már folyamatosan 7 mentőautó látta el a 
mindennapos szolgálatot. Majd 2006-ban 
a betegszállítás kiszervezésével a mentőál-
lomány 4 kocsira csökkent, 1 eset-kocsi és 
3 mentő gépkocsira. Ez a mentőállomány 
így is a megye 14 mentőállomásán belül az 
első 4 legnagyobba tartozik. A mentőszol-
gálat elmúlt éveiben folyamatossá váltak a 
fejlesztések, így nálunk is újakra cserélőd-
tek a mentő gépkocsik és az eszközpark 
is folyamatosan cserélődik. Jelenleg is egy 
korszerű lélegeztető gép EKG-monitor és 
infúziós pumpa várományosaik vagyunk. 

A második állomás, az Ady Endre körúton

Idén összesen negyven kiállító gyűlt össze 
a két megyéből, hogy bemutassák porté-
káikat. A faházakból kézműves tárgyakat, 
illetve különböző � nomságokat kínáltak 
az árusok. Az időjárás bár kedvezőtlen 
volt, az érdeklődők mégis szép számban 
érkeztek, és nézelődtek a kiállított termé-
kek között.

Bihar-Bihor Expo vásárdíjai közül:
 A Vásárszövetség díját Szabó Katalin 

kapta.

 Vargáné Kalapos Magdolna Biharke-
resztes Önkormányzat díját vehette át.
A második alkalommal megrendezett 

Soltvadkerti Nemzeti Szörp és Lekvár 
versenyen Szabó Katalin az alábbi helye-
zéseket érte el:

Arany minősítés – gyömbér szörp;
Ezüst minősítés – bodzabogyó, 
kapor és a bodzás-gyömbér szörp;
Bronz minősítés – fenyőrügy szörp.

Díjakat hoztak el termelőink Díjakat hoztak el termelőink Díjakat hoztak el termelőink Díjakat hoztak el termelőink Díjakat hoztak el termelőink Díjakat hoztak el termelőink 
a Bihar-Bihor Expóróla Bihar-Bihor Expóróla Bihar-Bihor Expóróla Bihar-Bihor Expóróla Bihar-Bihor Expóróla Bihar-Bihor Expóról
Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a Bihar-Bihor Expót Biharkeresztesen, 
ahol a Nánási Portéka termelők is bemutatták termékeiket és ha már ott jártak díjakat 
is hoztak.

Az első mentőállomás bejárata a Köztársaság 
tér felől

és az épület a művelődési ház hátsó udvarában

A jelenlegi mentőállományunk minden 
esetben a lakosság minél hatékonyabb el-
látására törekszik. Mind személyi, mind 
tárgyi feltételeivel a legkorszerűbb egész-
ségügyi ellátást képesek nyújtani a rászo-

rulók részére a kórház előtti szakaszban, 
hogy ezzel is elősegítsék a mielőbb gyó-
gyulását a betegeknek.

Romhalmi Zoltán
állomásvezető



5Hajdúnánási Újság2018. május 24.

 Május 27. (vasárnap) Városi Gyerek-
nap a Hajdúnánási Gyógyfürdőben.

 10.00 kézműves foglalkozások óvodá-
soknak

 10.00–16.00 népi játszótér
 11.00 Miskolci Csodamalom Bábszín-

ház: Lúdas Matyi
 11.00–17.00 ugrálóvárak
 12.00 Alföldiné Ragyák Andrea gyer-

mekjogi előadása
 13.00 Lola műsora
 16.00 a Gombóc együttes gyerekkon-

certje
 A rendezvény ideje alatt a helyszínen 

látogatható az UNICEF gyermekjogi 
sátra, strandfoci-bajnokságon és csúsz-
daversenyen vehetnek részt az érdeklő-
dők, értékes tárgynyereményekért.

 A nap folyamán a művelődési központ 
és a Hajdúnánási Gyógyfürdő között 
ingyenes kisvonat jár.

 Indulás a művelődési központ parko-
lójából: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00

 Indulás a Hajdúnánási Gyógyfürdőtől: 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.00

 Hajdúnánási lakosok részére 18 éves ko-
rig ingyenes a belépés városkártya vagy 
lakcímkártya felmutatásával. Szervezők: 
Hajdúnánási Gyógyfürdő, Hajdúnáná-
si Óvoda, Nánás Pro Cultura Nonpro� t 
Kft., Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat, Gyermek- és I� úsági Önkormány-
zat, Református Hitéletért Alapítvány.

 Május 27. (vasárnap) 09.00 Hősök 
Napja – megemlékezés és koszorúzás 
egykori katonahőseink emlékére. Hely-
színe: a Református Templom előtti tér. 
Közreműködik: a Hajdúnánási Hajdú 
Darabont Hagyományőrző Egyesület, 
a Makláry Lajos Városi Énekkar, Szabó 
Miklós.

 Június 2. (szombat) 18.00, A 25 éves 
Nána Formációs Társastánc Stúdió évad-
záró gálaműsora. Belépődíj: 1000 Ft.

 Június 4. (hétfő) 18.00 Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja – megemlékezés és 
koszorúzás a Trianoni Emlékműnél.

 „Az Adriától a Kárpátokig” honisme-
reti játék. A feladatlap kitöltésével játé-
kos formában ismerkedhetnek meg az 
elcsatolt területek történelmével, föld-
rajzával, szellemi kincseivel. A játékban 
maximum 5 fős csapatok vehetnek 
részt korhatári megkötések nélkül. Fel-
adatlapok május 8-tól kérhetőek a mű-
velődési központban. Leadási határidő: 
2018. május 30. 12.00. A legtöbb pon-
tot elért csapatot 1 napos kirándulással 
jutalmazzuk, amely során a Felvidéken 
a gyönyörű Szádelői-völgyet járhatják 
be, majd felkapaszkodunk Torna várá-
hoz! (Azonos pontszám esetén sorsolás 
dönt az elsőségről.)

 Június 6. (szerda) Labancz Tibor ama-
tőr festő kiállítása a művelődési köz-
pont galériájában. A kiállítás július 6-ig 
tekinthető meg. 

 Május 26. (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.

 A Kendereskert 2018-ban is várja láto-
gatóit, ahol a tájegységünkre jellemző 
növénytermesztés és állattartás folyik. 
Több hazai őshonos állatfajta is fellel-
hető itt, mint például a szürkemarha, 
mangalica sertés, magyar racka juh, 
merinói birka, bivaly, kecske, szamár, 
ló illetve őshonos barom� k. A pásztor-
múzeumban állattartó eleink kultúrájá-
val ismerkedhetnek meg az érdeklődők, 
a látogatóközpont udvarán pedig a gye-
rekek és szüleik is eltölthetnek néhány 
kellemes órát. Legyen a vendégünk!

 Nyitva tartás:
 Hétfő: Zárva
 Kedd: Zárva
 Szerda: 08.00–15.00
 Csütörtök: 08.00–15.00
 Péntek: 08.00–15.00
 Szombat: 08.00–15.00
 Vasárnap: 08.00–15.00

 Csoportos bejelentkezés esetén nyit-
vatartási időn túl is állunk látogatóink 
rendelkezésére.

 Bővebb információ: 
 Pál�  Júlia (+36-70/372-1484)

Bocskai Filmszínház
Moziműsor 
 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 

minden héten, szombaton, vasárnap 
és hétfőn.

 Május 26. (szombat)
 15.00 Jönnek a kacsák 3D (magyarul 

beszélő amerikai–kínai animációs � lm, 
91 perc, 2018)

 17.00 Deadpool 2 (magyarul beszélő 
amerikai akció-vígjáték, 108 perc, 2018)

 19.00 Solo: egy Star Wars-történet 3D 
(magyarul beszélő, amerikai sci-� , 135 
perc, 2018)

 Május 27. (vasárnap)
 15.00 Bűbáj herceg és a nagy varázslat 

3D (magyarul beszélő kanadai családi 
animációs � lm, 90 perc, 2018)

 17.00 Deadpool 2 (magyarul beszélő 
amerikai akció-vígjáték, 108 perc, 2018)

 19.00 Solo: egy Star Wars-történet 3D 

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

(magyarul beszélő, amerikai sci-� , 135 
perc, 2018)

 Május 28. (hétfő)
 17.00 Deadpool 2 (magyarul beszé-

lő amerikai akció-vígjáték, 108 perc, 
2018)

 19.00 Solo: egy Star Wars-történet 3D 
(magyarul beszélő, amerikai sci-� , 135 
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 Nonprofi t 
Kft. felhívásai

 Helyismereti és honismereti szakkör
 2018 júniusától az EFOP-3.7.3-16-

2017-00212 „Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Ná-
nás Pro Cultura Nonpro� t Kft.-nél” 
pályázat keretében a Nánás Pro Cultu-
ra Nonpro� t Kft. helyismereti és hon-
ismereti szakkört hirdet felnőtteknek.

 A szakkör célja, hogy a résztvevők meg-
ismerkedjenek Hajdúnánás, illetve a 
magyarság legfőbb értékeivel. A szakkör 
folyamán buszos, kerékpáros, gyalogos 
kirándulásokon vehet részt a tagság.

 A programból:
– kerékpáros túrák a környező telepü-

lésekre, illetve a város határában
– gyalogos és kerékpáros városnézések 

Hajdúnánáson
– egy napos buszkirándulások Ma-

gyarország keleti és északi tájaira, a 
Partiumba és Erdély a magyar határ-
hoz közeli részeire, a Felvidék keleti 
tájaira.

 A szakkörben a részvétel regisztráció-
hoz kötött! A szakkörbe maximum 40-
45 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

 További információk a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kér-
hetőek (52/382-400, 70/372-1494, 
info@nanasvmk.hu)

 Digitális fotószakkör haladóknak
 2018 júniusától az EFOP-3.7.3-16-

2017-00212 „Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Ná-
nás Pro Cultura Nonpro� t Kft.-nél” 
pályázat keretében a Nánás Pro Cultu-
ra Nonpro� t Kft. digitális fotószakkört 
hirdet haladó felnőtt fotósoknak.

 A jelentkezés feltételei:
– digitális fotózási alapismeretek meg-

léte
– a jelentkező rendelkezzen saját digi-

tális fényképezőgéppel
 A szakkörben a részvétel regisztráció-

hoz kötött! 
 További információk a művelődési 

központban Szólláth Zoltántól kérhe-
tőek (tel.: 52/382-400, 70/372-1494, 
e-mail: info@nanasvmk.hu). 

Hatékony ismeretszerzés 
a Nánás Pro Cultura (NPC) 
Nonprofi t Kft-nél
Az NPC Kft. sikeresen pályázott az EFOP-3.7.3.-16 
kódszámú uniós programban „Az egész életen át tartó 
tanuláshoz hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cultura Non-
pro� t Kft-nél” címmel. A projekt összköltségvetése 79 992 712 Ft. 
A pályázat megvalósítására a 2018. június 1. és 2020. május 31. közötti időszakban kerül 
sor. A program keretében kiscsoportos (6–20 fős) közegben nyílik lehetőség a résztvevők 
számára ismereteik bővítésére. A következő témakörökben várjuk az érdeklődőket:

A fentieken túl bővíti tevékenységét a Naná Színház és a Nána Táncstúdió. A program 
célja, hogy kötetlen formában adjon át naprakész, aktuális ismereteket a fenti témák-
ban. A programban való részvétel regisztrációhoz kötött, részletes információt az info@
nanasvmk.hu e-mail címen vagy személyesen a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában kaphatnak az érdeklődők.

– Tudatos médiahasználat
– Gyors- és gépírás
– Háziasszonyképző 
 (szabás-varrás, hímzés)
– Digitális gra� ka
– Fűben-fában orvosság
– Háztáji gazdálkodás
– Zenetörténeti szakkör

– Nóta szakkör
– Digitális fotó szakkör
– Helyismeret, Honismeret szakkör
– Angol szakkör
– Német szakkör
– Ismeretterjesztő előadássorozat: 
 Ezredeleji beszélgetések
– Kézműves műhely
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2018. április hónapjá-
ban egy ülés tartott. 

2018. április 26-án a napirendek elfo-
gadása után a testület megalkotta a 2017. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
7/2018. (IV. 27.) Önkormányzati Rende-
letét és módosította a helyi adókról szóló 
27/2016. (IV. 27.) Önkormányzati Ren-
deletét.

Megismerte és elfogadta a Hajdúná-
nás Városi Rendőrkapitányság 2017. évi 
munkájáról; a Hajdúnánási Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2017. évi munká-
járól; a gyermekorvosi, a felnőtt házior-
vosi és a fogorvosi feladatok ellátásáról; 
a Szalay János Rendelőintézet 2017. évi 
munkájáról; az Országos Orvosi Ügye-
let Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonpro� t Kft. 2017. évi tevékenységéről; 
a Hajdúnánási Sportklub 2017. évi ön-
kormányzati támogatásának felhasználá-
sáról szóló beszámolókat, a Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. 
évi munkájáról; a Hajdúsági Hulladék-
gazdálkodási Nonpro� t Kft. Hajdúná-
náson végzett tevékenységéről; a Hajdú-
nánáson működő szociális szolgáltatók 
munkájáról készült tájékoztatókat.

Elfogadta az önkormányzati fenntar-
tású költségvetési intézményeknél és a 
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-nél 
a 2017. évben végzett pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzésekről szóló jelentést. 

Támogatta a Nánási Focisuli Sportegye-
sület kérelmét beszerzésre kerülő nagyérté-
kű gép beszerzése tárgyában, melyhez ön-
erő támogatást is nyújt az önkormányzat. 

2018. május 1-jei hatállyal elfogadta a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal Szervezeti és  Működési Szabályzatá-
nak módosítását. 

A testület két határozatával település-
rendezési eszközök módosításáról döntött.

A testület két esetben pályázat benyúj-
tásáról hozott határozatot. 

A benyújtott kérelmeket megismerve 
civil szervezetek támogatásáról döntött. 

Keretösszeget biztosítva támogatta a 
Római Katolikus Egyház kérelmét a ki-
alakításra kerülő „Boldogasszony Kertje” 
kivitelezési munkáiban.

A testület egy esetben korábbi határo-
zata módosításáról döntött. 

A testület három esetben hozott dön-
tést az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok vonatkozásában.

A testület két határozatának meghoza-
talával közbeszerzést lezáró döntést hozott. 

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 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete idén januárban megalkot-
ta a lakossági önerő bevonásával megva-
lósuló út- és járdaépítésről szóló 3/2018. 
(I. 26.) Önkormányzati Rendeletét. A le-
hetőség, hogy a lakosságot érdekeltté te-
gyük ebben a feladatban, nem újkeletű, 
hiszen önkormányzatunknak 2004 óta 
van ilyen tartalmú rendelete, igaz számot-
tevő fejlesztés az utóbbi időszakban nem 
történt lakossági önerő bevonásával. 

A régi rendelet alapjaira épülve, új 
szempontok meghatározásával gondolta 
újra a testület az út- és járdaépítések rend-
szerét, amelyben a lakosság önszerveződé-
sére épít. 

Az önkormányzat 2018. évi költség-
vetése 20 MFt összegű pályázati összeget 
tartalmaz erre a célra, a rendelet előírásai 
szerint ennek maximális kihasználása ese-
tén (az önkormányzati támogatás max. 
50% lehet) 40 MFt értékű út- és járda-
építés valósulhat meg a város területén. 

Várjuk tehát az egy utcában, utcaszaka-
szon lakók szándéknyilatkozatát az aláb-
biak szerint: 

A lakóközösségek szándéknyilatkoza-
tot nyújtanak be a tervezett út, útszakasz, 
vagy járda felújításáról, megépítéséről 
A szándéknyilatkozat tartalmazza:

a) A nyilatkozatot benyújtó nevét, lak-
címét, telefonszámát, e-mail címét,

b) A nyilatkozatot benyújtó meghatal-
mazását a képviseletre, érintett ingatla-
nonként, és

c) A pályázni szándékolt út-, járdaépítés 
paramétereit

ca) a tervezett beruházás helyszínének 
pontos megjelölését helyrajzi szám meg-
adásával,

cb) a beruházással érintett szakasz kez-
detének és végének pontos megjelölését, és

cc) a tervezett beruházás műszaki pa-
ramétereinek legalább a hosszúság, szé-
lesség és a tervezett kiegészítő beruházási 
szándék feltüntetésével. E rendelet szem-
pontjából kiegészítő beruházás: útpadka 
építés, szegélykő, az útépítéssel érintett 
parkoló felújítása.

A szándéknyilatkozat benyújtását kö-
vetően a Hivatal költségvetést készít, 
melynek összegét közli a képviselővel. 
A lakosság a tervezett út- és járdaépítés 
bekerülési költsége ismeretében dönt 
arról, hogy a pályázatát végül benyújtja, 
vagy a beruházástól visszalép. 

A szándéknyilatkozatok benyújtási 
határideje: 2018. június 14. (csütörtök) 
du. 16.00 óra. Helye: Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal 16. számú iroda. 

A pályázati feltételekről további tájé-
koztatás a www.hajdunanas.hu honlapon 
olvasható.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése alapján pályázatot hirdet a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal mű-
szaki ügyintéző álláshelyének betöltésére.
 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: településfejlesztési-, te-
rület- és vidékfejlesztési, település-üze-
meltetési feladatkör. Az önkormányzat 
által meghatározott magasépítési és/
vagy mélyépítési beruházási, fejlesz-
tési, felújítási és fenntartási feladatok 
előkészítése, lebonyolítása. Ehhez kap-
csolódó pályázatok, közbeszerzési vagy 
beszerzési eljárások előkészítésében és 
végrehajtásában való részvétel.

 Jogállás, illetmény és juttatások:
 A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– Felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, kertészmérnök szakmacso-
portokba tartozó, gazdaságtudomá-
nyi, agrár, szociológus, földrajztanár, 
geográfus szakképzettség; vagy felső-
oktatásban szerzett szakképzettség és 
környezetvédelmi, vízügyi, telepü-
lés-fejlesztési, vidékfejlesztési, közle-
kedési felsőfokú szakképesítés, 

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat
– felsőoktatásban szerzett építész-, épí-

tő-, közlekedésmérnök-, település-
fejlesztési mérnök felsőfokú szakkép-
zettség, vagy

– műszaki középiskolai vagy technikus 
végzettség: magasépítő- mélyépítő-, 
épületgépész- építőgépész-, közleke-
désépítő szakirányban, 

– költségvetés készítő program ismerete,
– „B” kategóriás jogosítvány
– legalább 2 év építőipari kivitelezés-

ben szerzett szakmai gyakorlat, be-

ruházások előkészítésben való jártas-
ság vagy beruházások bonyolításban 
szer zett tapasztalat

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

1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– a 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. 
július 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. június 15. 

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

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésé vel (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: HAJ/9863-1/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: műszaki ügy-
intéző.

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

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. június 25.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2018. május 17.
 Hajdúnánási Újság – 2018. május 24.
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 

lényeges információ: a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2018. május 22. 
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.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. 
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) 
tájékoztatója szerint az alábbiakról értesítem a város 
lakosságát.

A lomtalanítási közszolgáltatás 2018. január 1-től 
megváltozott. A törvény szerint a házhoz menő lom-
talanítás esetében a lomtalanításra vonatkozó közszol-
gáltatást az ingatlanhasználó csak a közszolgálta-
tóval előre egyeztetett időpontban veheti igénybe.

Az új rendszer néhány előnye:
1. Az új rendszerben a lomtalanítás időpontjáról csak 

az ügyfél tud, így másoknak nincs lehetőségük a ki-
tett lomot elszállítani vagy kiválogatni, szétszórni.

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei

Pályázati forrás lakossági önerő Pályázati forrás lakossági önerő Pályázati forrás lakossági önerő 
bevonásával megvalósuló út- bevonásával megvalósuló út- bevonásával megvalósuló út- 
és járdaépítésre és járdaépítésre és járdaépítésre 

PályázatPályázatPályázatPályázatPályázatPályázat

2. Az előzetes egyeztetés alkalmával tisztázásra kerül, 
hogy milyen típusú lom kerül elszállításra és annak 
maximális mennyisége. 

3. Csak azok az ingatlanhasználók vehetik igénybe a 
közszolgáltatást, akik � zetnek szolgáltatási díjat és 
nincs díjhátralékuk.

4. A lom elszállítása az ingatlanhasználóval egyezte-
tett időpontban történik, így nem fordulhat elő, 
hogy azon a napon nincs otthon senki, aki a lomot 
kihelyezze.
További információk, időpont egyeztetés: www.

hhgkft.hu – Lomtalanítási tájékoztató, elérhetőség: 
20/518-2709

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Tájékoztató lomtalanításrólTájékoztató lomtalanításrólTájékoztató lomtalanításról
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A várost járva több helyen tapasztalhatjuk, 
hogy az ingatlanok előtti közterületek ren-
dezettek, az ingatlanok tulajdonosai időt és 
energiát fordítanak arra, hogy a saját lakó-
környezetük szép, virágos, tekintetet vonzó 
legyen. Ugyanakkor sok olyan helyet is lá-
tunk, ahol éppen az ellenkező látvány miatt 
akad meg a szemünk, a közterületen magas-
ra nőtt a fű, a terület gyomos és elhanyagolt 
állapotban van. 

2004 óta önkormányzati rendelet írja elő 
az ingatlantulajdonos részére, hogy az ingat-
lana előtt az úttestig terjedő teljes terület, 

beleértve a nyílt vízelvezető árkok területét 
is – a rendszeres parkfenntartásba bevont te-
rületek kivételével –, tisztántartásáról, gon-
dozásáról, szemét- és gyom mentesítéséről 
köteles gondoskodni. 

A kötelezés tehát nem újdonság. Változás 
következik be azonban a „rendszeres park-
fenntartásba bevont területek” vonatkozá-
sában. Önkormányzatunk eddig viszonylag 
jelentős közterület kaszálását, gondozását 
végezte, ott az ingatlantulajdonosokat teher-
mentesítettük a feladat alól. Az idei közfog-
lalkoztatás belső szerkezete és a foglalkozta-

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal ipar-ke-
reskedelmi, általános hatósági ügyintéző 
álláshelyének betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony.

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

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

ségi körök: kereskedelmi és ipari igazga-
tási feladatok, bejelentési és engedélye-
zési eljárások lefolytatásával összefüggő 
feladat- és hatáskörök, valamint közbiz-
tonsági referensi feladatok ellátása.

 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 közszolgála-

ti, gazdaságtudományi, társadalom-
tudományi, jogi, műszaki szakkép-
zettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és informatikai, ügy-
viteli, közgazdasági, közszolgálati, 
jogi szakképesítés, vagy kormányab-
lak ügyintézői vizsga; vagy

– Közgazdasági, közszolgálati rendé-
szeti, műszaki középiskolai végzett-
ség; vagy középiskolai végzettség és 
informatikai, ügyviteli, közgazdasá-
gi, üzleti, közszolgálati szakmacso-
portba tartozó szakképesítés, vagy 
kormányablak ügyintézői vizsga.

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret.

 A pályázat elbírálása szempontjából 
előnyt jelent, ha a pályázó anyakönyv-
vezetői ismeretekkel is rendelkezik.

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

1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal műszaki 
ügyintéző álláshelyének betöltésére.
 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 tevékeny-
ségi körök: Településfejlesztési-, terü-
let- és vidékfejlesztési, település-üze-
meltetési feladatkör. Az önkormányzat 
által meghatározott magasépítési és/
vagy mélyépítési beruházási, fejlesz-
tési, felújítási és fenntartási feladatok 
előkészítése, lebonyolítása. Ehhez kap-
csolódó pályázatok, közbeszerzési vagy 
beszerzési eljárások előkészítésében és 
végrehajtásában való részvétel.

 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
– műszaki középiskolai végzettség; 

vagy középiskolai végzettség és mű-
szaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, 
környezetgazdálkodási szakképesítés.

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat
– felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, közlekedésmérnök-, telepü-
lés-fejlesztési mérnök felsőfokú szak-
képzettség, vagy

– műszaki középiskolai vagy technikus 
végzettség: magasépítő- mélyépítő-, 
épületgépész- építőgépész-, közleke-
désépítő szakirányban, 

– költségvetés készítő program ismerete,
– „B” kategóriás jogosítvány
– legalább 2 év építőipari kivitelezés-

ben szerzett szakmai gyakorlat, be-
ruházások előkészítésben való jártas-
ság vagy beruházások bonyolításban 
szerzett tapasztalat.

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

1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

− iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata

− három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

− a 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. július 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. június 15. 

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

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
HAJ/9864-1/2018, valamint a munka-
kör megnevezését: műszaki ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje: A pályázó(ka)
t a jegyző hallgatja meg, ezt követően 
történik a jegyző döntése alapján – a 
polgármester egyetértésével – az ügy-
intéző kinevezése. A kinevezési jogkör 
gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. június 25.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2018. május 17.
 Hajdúnánási Újság – 2018. május 24.
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-

nyeges információ:
 A pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításának jogát fenntartjuk.
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-

pontja: 2018. május 22. 
 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által a KSZF részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.Felhívás ingatlanok előtti Felhívás ingatlanok előtti Felhívás ingatlanok előtti 

közterületek rendben tartásáraközterületek rendben tartásáraközterületek rendben tartásáraközterületek rendben tartásáraközterületek rendben tartásáraközterületek rendben tartására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
JegyzőjeJegyzőjeJegyzője

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
JegyzőjeJegyzőjeJegyzője

– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
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. 
július 1. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. június 15. 

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

 A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: HAJ/9775-1/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: ipar-kereske-
delmi, általános hatósági ügyintéző.

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

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. június 25.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2018. május 16.
 Hajdúnánási Újság – 2018. május 24.
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-

nyeges információ: A pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2018. május 22.

 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által a KSZF részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.

totti létszám átalakult, ettől az évtől a városi 
parkfenntartás személyi és tárgyi feltételei 
viszonylag szűk terület rendbetételére nyúj-
tanak lehetőséget. 

Erre tekintettel kérjük a lakosság aktív 
közreműködését a közterületeink rendben 
tartásában. Tehát a fűnyírás, a sövényvágás 
azokon a területeken is az ingatlanok tulaj-
donosainak a kötelezettsége, ahol eddig az 
önkormányzat elvégezte a munkát (pl. Bocs-
kai utca). 

Vannak olyan területek, ahol a magasra 
nőtt füvet a napokban még levágja az ön-

kormányzat, viszont az év további részében 
már nem fogja, az az ingatlanok tulajdono-
sainak, a társasházaknak lesz a feladata. 

Mint minden kötelezettség megálla-
pítását követően, itt is rendelkezésre áll a 
szankció, ha valaki nem teljesíti önként a 
rendeleti előírást. Azonban nem a büntetés 
a cél, hanem az, hogy városunk tiszta, rende-
zett ingatlanai szép és nyugodt környezetet 
biztosítsanak az itt lakók és ide látogatók 
számára.

Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal
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Hajdúnánás KSE II.–Hajdúböszörmé-
nyi TE II. 10–0 (0–0)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Hegy-
megi, Tahóczki. (április 29.)

(A Hajdúböszörmény csapata nem ér-
kezett meg a mérkőzésre)

Hajdúnánás KSE II.–Földes KSE 
10–0 (0–0)

Hajdúnánás 50 néző. (április 30.) A Föl-
des csapata nem érkezett meg a mérkőzésre.

Hajdúszoboszló KSKE–Hajdúnánás 
KSE II. 32–32 (17–15)

Hajdúszoboszló 110 néző. Vezette: 
Oláh, Szikszay. (május 5.)

Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás KSE 
27–21 (14–13).

Kazincbarcika 400 néző. Vezette: 
Aczél, Paulovics. (május 6.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss 
D. 2, Ruzsinszki, Ötvös N. 9/1, Kaszás, 
Bancsók, Dankó. Csere: Torma (kapus), 
Csonka, Krisztián 1, Kelemen 2, Bata 
4/1, Fórizs 3, Nyeste. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Csak a mérkőzés első 
félidejében játszottunk jól. Akkor még 
volt esélyünk a bravúrra a bajnokcsapat 
ellen. A 2. játékrészben a gyenge táma-
dójátékunk eldöntötte a mérkőzés kime-
netelét.

I� úsági mérkőzés: Kazincbarcikai KSE–
Hajdúnánás KSE 29–23 (13–13).

Kazincbarcika 101 néző. Vezette: 
Durai, Pisák. (május 6.)

Hajdúnánás KSE: KÓCSI (kapus), Kiss 
D., Nagy L. 3, ALFÖLDI B. 3, KISS Z. 
5, ÖTVÖS Á 2, SZELECZKI 8/4. Csere: 
Fehérvári N (kapus), Hernyák 1, Bózsár 
1. Edző: Tóth Norbert.

Hétméteres: 0/0, illetve 4/4. Kiállítás: 
4 perc, illetve 2 perc.

Tóth Norbert: Nagyon jó mérkőzést 
játszottunk, ahhoz képest, hogy hét hadra 
fogható mezőnyjátékosom volt. Küzdöttek 
hajtottak a � úk, de a végén elfáradtunk.

Hajdúnánás KSE–Nyírbátori SC 23–
29 (9–16).

A Magyar Önkormányzatok Focitornáját 
a megszokott forgatókönyv szerint idén is 
az ünnepélyes megnyitó vezette be, ahol 
előbb Pogácsás Tibor, a Belügyminiszté-
rium önkormányzati államtitkára, majd 
Tarlós Istvánt képviselve dr. Szeneczey 
Balázs főpolgármester-helyettes, végül pe-
dig Kovács Péter, a sportpályának otthont 
adó XVI. kerület polgármestere köszön-
tötte és biztatta a résztvevőket.

Városunk csapata igazán erős csoportba 
került, hiszen Budapest XVI. és XVIII. 
kerülete mellett Bátonyterenye, Monor, 
valamint az Oroszlányi Önkormányzat 
alakulata is a hatos fogatban volt. A nánási 

FOGÁSZATI RENDELÉSI IDŐK
DR. HORAI ZSOLT hétfő, szerda: 11.00–17.00
 kedd, csütörtök: 07.30–13.30
 péntek páros 11.00–17.00
 páratlan 07.30–13.30

DR. ABAFALVI ZSUZSA hétfő, szerda: 11.00–17.00
 kedd,csütörtök: 07.30–13.30
 péntek páros 11.00–17.00
 páratlan 07.30–13.30

DR. VARGA SÁNDOR hétfő, szerda: 07.30–13.30
 kedd, csütörtök: 11.00–17.00
 péntek páros 07.30–13.30
 páratlan 11.00–17.00

DR. DANCSÓ BEÁTA hétfő, szerda: 07.30–13.30
 kedd, csütörtök: 11.00–17.00
 péntek páros 07.30–13.30
 páratlan 11.00–17.00

Helyt állt a nánási csapat a IV. Magyar Helyt állt a nánási csapat a IV. Magyar Helyt állt a nánási csapat a IV. Magyar 
Önkormányzatok FocikupájánÖnkormányzatok FocikupájánÖnkormányzatok Focikupáján

FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II

Férfi  kézilabda Hajdú-Bihar MegyeFérfi  kézilabda Hajdú-Bihar MegyeFérfi  kézilabda Hajdú-Bihar Megye

A hétvégén, május 12-én Budapesten rendezték meg a negyedik Magyar Önkor-
mányzatok Focitornáját, ahol Hajdúnánást alkalmi válogatott képviselte.

csapat szervezetten és fegyelmezetten, he-
lyenként igen parázs mérkőzéseket játszva 
– öt meccsen összesen 10 gólt kapva és 14-
et szerezve a selejtezőket a csoport negye-
dikeként zárta.

A hajdúsági csapat sportszerűen, a vá-
ros címeres mezét büszkén viselve vettek 
részt ezen a remek tornán, ahol bátran 
mondhatjuk, hogy helyt álltak. Termé-
szetesen a mérkőzések mellett játékosaink 
számtalan új ismeretséget is kötöttek más 
városok önkormányzatainak csapataival, 
ezzel is erősítve a magyar városok közötti 
sportkapcsolatokat. 

(H.Zs.)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kovács, 
Major. (május 12.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Kiss 
D. 2, Ötvös N. 8/2, Bécsi, Bancsók, Bata 
5/1, Dankó 2. Csere: Felföldi (kapus), 
Krisztián, Kaszás, Kelemen 1, Fórizs 4, 
Ruzsinszki, Csonka 1, Nyeste. Edző: Ma-
dai Tamás.

Hétméteres: 5/3, illetve 3/3. Kiállítás: 
2 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: A tavaszi szezonban 
jellemző hibáink most egyszerre jelent-
keztek. A kihagyott ziccerek és technikai 
hibák sokaságát nem bírtuk el.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Nyírbátori SC 39–31 (18–19).

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Juhász, 
Konyári. (május 12.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
Menyhárt 2, KUJBUS 4, ALFÖLDI M. 
7, BODOGÁN 6, Ötvös Á. 2, Alföldi 
B. 4. Csere: Fehérvári N. (kapus), HER-
NYÁK 4, Szeleczki 1, KISS Z. 8, Nagy L. 
1, Kiss D., Simon. Edző: Tóth Norbert.

Hétméteres: 0/0, illetve 1/0. Kiállítás: 
8 perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: Az első félidei teljesítmé-
nyünket nem tudom értékelni olyan rossz 
volt. A második félidőben elfáradt az el-
lenfél, frissebbek voltunk ezért győztünk 
és köszönjük a szurkolóknak az egész évi 
biztatást.

-kábé- 

2018. május 30-án a Hajdúnánási Nyugdíjasok Internetklubja fennállásának 10. 
évfordulóját ünnepli a Bocskai Filmszínházban délután 14–16 óráig. A Mozi-
ban való megemlékezés nyilvános. Szeretettel várjuk az érdeklődőket. 16 órától 
zártkörű megemlékezést tartunk a Teleházban az Internetklub régi és a jelenlegi 
tagjai számára! Kérjük minden volt és jelenlegi tagunkat, hogy megjelenésükkel 
tiszteljék meg a rendezvényünket! 

Az Internetklub tagsága

10 éves a Hajdúnánási 10 éves a Hajdúnánási 10 éves a Hajdúnánási 
Nyugdíjasok InternetklubjaNyugdíjasok InternetklubjaNyugdíjasok Internetklubja

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
KISS D. 8/1, Tupicza, FEHÉRVÁRI 6, 
SZABÓ 8/1, NYAKAS 4, Szombati 2. 
Csere: RESZEGI Cs. (kapus), TÖRÖK 
2, NYESTE 1, Molnár 1. Edző: Bancsók 
Károly.

Hétméteres: 3/3, illetve 5/2. Kiállítás 
10 perc, Illetve 14 perc.

Bancsók Károly: A végletekig kiélezett, 
fordulatokban gazdag mérkőzésen bizto-
sítottuk be az első helyünket a bajnokság-
ban, ezzel a teljesen igazságos eredménnyel.

-kábé-

• Ambrus István
• Csegöldi Sándorné
• Csiki Lajosné
• Dézsi Miklósné
• Eszenyi Sándor
• Halmi Gábor
• Harsányi Miklós

• Girus Dorottya

Köszöntjük Hajdúnánás 
legi� abb lakóját!

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. április hónapban 
házasságot kötött pároknak!
• Koleszár Erika–Molnár Imre
• Kormányos Gyöngyi Edina–Szurkos Zoltán
• Tóth Rita–Hadadi Levente
• Nagy Alexandra–Csitári István
• Tóth Margit–Gál Lajos
• Szücs Enikő–Fehér Zoltán
• Tóth Edit–Tóth György

• Jámbor Imre
• Jóna Lajos
• Karócz Imréné
• Kéki Sándor
• Kun Imréné
• Mezei Gábor
• Mihók János Gyuláné
• Pap Imre
• Rácz Sándorné

Akiktől 2018. április 
hónapjában búcsút vettünk

• Szombati András Miklós
• Tóth Imréné
• Tóth István Miklós
• Tóth Lajosné
• Tóth László Lajosné
• Tóth Sándorné
• Vitányi József
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Sok éve hagyomány már, hogy Hajdúná-
náson tavasz idején megszervezik a Japán 
Napok című rendezvénysorozatot. Évről 
évre a japán kultúra valamely szegmensé-
re fókuszálnak a szervezők, a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ munkatársai, 
illetve Hajdúnánás városa. Közismert az 
egyre szorosabbá váló kapcsolat Tojama 
tartomány és Hajdúnánás, illetve Debre-
cen között. 

Az elmúlt esztendőben pl. népes hajdú-
nánási küldöttség járt Japánban, elsősor-
ban a Bocskai Iskola diákjai, de a Kőrösi 
Gimnáziumnak is vannak jó kapcsolatai 

a felkelő nap országában. Szintén ha-
gyomány, hogy a Tojamai Nemzetközi 
Gyermekrajz Fesztiválra rendszeresen 
pályáznak hajdúnánási kisdiákok, mint 
ahogy az elmúlt évben is, amelynek díjki-
osztójára május 5-én a Japán Napok nyitó 
rendezvényén került sor.

Megtisztelte a rendezvényt Japán ma-
gyarországi nagykövete, Sato Kuni asz-
szony is, aki a rajzverseny díjazottjainak 
adta át az elismeréseket. Az idei program-
sorozat keretében kiállítás nyílt Nemes 
András Bence második világháborús ja-
pán hadihajó makettjeiből, illetve a Ma-
gyarországi Japán Alapítvány jóvoltából 
egy gyönyörű japánbaba és legyező kiál-
lítás is.                                            HNU

„Mesés Japán” 
Ez év tavaszán a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ rajzversenyt hirdetett 

Többszörös cél- és harci távlövő íjász 
világrekorderünk Mónus József április 
26-án nem kisebb fegyvertényt hajtott 
végre, mint hogy átlőtte a Niagara folyót 
Kanada és az Egyesült Államok határán. 
Baráti meghívásra érkezett Kanadába, s 
ha már ott járt, nem hagyhatta ki ezt a 
páratlan, vissza nem térő alkalmat, hogy 
a mesés környezetben, indiánok földjén 
mutassa be tudományát. Kissé kalandos 
körülmények között, végül is sikerült a 
lövés, sok ezer turista csodálatára. A lövés 
után a torontói Magyar Házban tartott 
előadást, ahol természetesen találkozott 
kint élő hajdúnánásiakkal is. Ottlétéről az 
alábbi cikk jelent meg a www.hccc.org – a 
Magyar Ház facebook oldalán.

Óvakodj a Farkastól!
Szokatlan díszletek, kellékek és még annál 
is ritkábban látott ősmagyar harci öltö-
zetekkel bevonuló szereplők lepték meg 
a torontói Magyar Ház Árpád-termét. 
A falakat díszítő életnagyságú olajfestmé-
nyeken nemzeti nagyjaink, a Hét Vezér, 
Szent István király és Zrínyi Ilona viszont 
régi ismerősként tekinthetett a terem-
ben bemutatót tartó korabeli öltözékben 
pompázó íjászokra. Köztük Mónus Jó-
zsefre, aki gyönyörű veretekkel díszített 
ruháját farkas prémes süveggel és hátán 
átvetett – elmaradhatatlan – farkasbőrrel 
tette teljessé.

A „Farkas” becenév azonban nem a 
pompás ruházatból ered, amit legtöbb 
versenyére magára ölt. Sokkal inkább 
vetélytársai ragasztották rá, akik „félik és 
tisztelik” Mónus Józsefet, csak úgy, mint 
annak idején az emberek a farkast. Mert 
Mónus József hagyományos ősmagyar 
íjaival ahol versenybe száll, legyen az táv-
lövészet, vagy célba lövés, mindent meg-
nyer. Nem kicsit. Nagyon megnyeri! 

Hajdani őseink rettegett fegyverével, 
amely Tell Vilmos „alma lövő” számsze-
ríját ezer évekkel megelőzi, a „Farkas” az 
elmúlt 10 évben mindenütt győz. Az íjait 
és nyílvesszőit – ősi módszerek alapján, új 
anyagokból – maga készíti. A nagy hozzá-
értéssel, gondossággal készült eszközöknek 
még nevet is ad, melyek aztán nem is hagy-
ják cserben sosem. Egy középkori mongol 
harcos rekordját, egy 502,5 méteres lövést, 
amit majdnem nyolcszáz (!) évig senkinek 
sem sikerült túllőni, Mónus József 508,74 
méterre javította. Aztán miután az ijászat-
ban koránt sem kezdő mongolok tamás-
kodtak, a „Farkas” Mongóliába utazott, 
ahol egy – szinte hihetetlen 653 méteres 
világrekorddal – meggyőzte őket.

Japán Napok 2018Japán Napok 2018Japán Napok 2018Japán Napok 2018Japán Napok 2018Japán Napok 2018Japán Napok 2018Japán Napok 2018Japán Napok 2018 Átlőtte a NiagarátÁtlőtte a NiagarátÁtlőtte a NiagarátÁtlőtte a NiagarátÁtlőtte a NiagarátÁtlőtte a Niagarát

A törökök, akik azért – ha jól belegon-
dolunk – szintén verhetik a mellüket íjász 
hagyományaikat illetően, ma már ott tar-
tanak, hogy évről-évre új huncutságokkal, 
kritériumokkal próbálják a magyar baj-
nokot távol tartani a világversenyeiktől. 
(Ilyenkor Mónus doktor alakít egy picit 
a vesszőin és megint mindent nyer.) Az 
USA-ban pedig, ahol Winnetou unokái 
íjász őseiket emlegetve a föld felett öt 
centivel járnak a büszkeségtől, a magyar 
íjász szintén „leiskolázta” a csapatot. Négy 
kategóriában lett világelső.

Persze Mónus úr nem csak messzire tud 
lőni. Pontosan is. Amíg mi, hipermodern 
csigás íjainkkal maximum 40–50 méteres 
céllövésekkel szerencsétlenkedünk a „Far-
kas” 453 méterről talált el egy asztallap 
nagyságú célt, de a leglátványosabb lövése 
nem ez volt. Az egri vár védőire emlékez-
ve, a vár faláról fejbe lőtte” a 180 méterre 
elhelyezett, ágyúját töltögető török bábut. 
Százak szeme láttára. Teljesítményeit hét-
köznapi, � zikai megközelítéssel, íjászati 
szakértők elemezgetéseivel megmagya-

rázni nem lehet. Mónus József lövéseiben 
több van annál: valami, ami belülről jön. 
Valahonnan nagyon régről. 

Nem csak egyedül versenyez. Útjaira 
felesége, Mónusné Ruszin Anna és � a, 
Mónus László – akik nem mellesleg a 
Zrínyiek leszármazottai – illetve Prokaj 
Kiara, egy � atal tehetséges íjász hölgy is 
elkíséri, akik szintén kiváló íjászok. Ma-
gyarországon, ahol hagyományőrző ren-
dezvények vannak, a Farkast ott találjuk. 
Mindenből, amit tesz, mindenből, amit 
mond, sugárzik a magyarságunknak és 
hagyományainknak feltétlen szeretete. 
Hatalmas magyar lobogóját – amit To-
rontóba is magával hozott – eddig 184 
rangos megmérettetésen emelte a magas-
ba. Nekünk, magyaroknak nincs félniva-
lónk a Farkastól. A mi hírnevünkért ver-
senyez. Nos, kérem, rajta! … Lehet utána 
csinálni!    (Németh Jenő) =www.hccc.org

gyerekek számára Mesés 
Japán címmel. A Bocskai 
Iskola képzőművészetis 
növendékei két korosz-
tályban, 30 rajzos és 7 tér-
beli munkával pályáztak. 
A munkákhoz a tanulók 
szabadon választott tech-
nikákat alkalmaztak: raj-
zos munkáikhoz A/4, A/3-
as méretben: ceruza, pasz-
tell, tempera, akvarell, a 

térbeli munkákhoz papír, gipsz, drót, faág, 
géz, karton, alufólia, tempera, pasztell.

A pályázatra küldött alkotások közül 
több nyertes és különdíj is született. A ver-
seny eredményhirdetésére, a Japán Napok 
Hajdúnánáson rendezvény nyitónapján, a 
Tojamai Nemzetközi Gyermekrajz és Me-
seíró versennyel egy időben: 2018. május 
5-én 10.00 órakor, ünnepélyes keretek 
között került sor, városunk művelődési 
házának színháztermében.

A díjakat a Japán Nagykövet Asszony, 
Debrecen város Jászai Mari- és Ucsimu-
ra-díjas rendezője, Pinczés István és váro-
sunk polgármestere, Szólláth Tibor adta 
át a gyerekeknek.

Nyertesek:
7–10 éves korosztály: I. helyezett: Gon-

da Janka
Különdíjasok: Sztanyó Olivér, Máró 

Flóra, Reszegi Dzsesszika, Gonda Krisztina
11–14 éves korosztály:
I. helyezett: Molnár Kitti
II. helyezett: Pálóczi Richárd
III. helyezett: Szabó Vivien és Várkonyi 

Dóra
Különdíjasok: Veláczki Lotti Anikó és 

Helmeczi Nikolett, Varga Máté, Fejes Ba-
lázs, Junácski Laura.

Tojamai Nemzetközi 
Gyermekrajz és Meseíró verseny 

2017 
A 2017-es évben megrendezett 42. Toja-
mai Nemzetközi Gyermekrajz és Meseíró 
versenyen több Bocskai Iskola képzőmű-
vészetis növendék is részt vett, képviselve 
ezzel hazánkat, régiónkat, megyénket és 
városunkat a japán kulturális és művészeti 
életben. A Japánba küldött alkotások kö-
zül több arany, ezüst és bronz eredmény 
született.

A verseny eredményhirdetésére 2018. 
május 5-én 10.00 órakor, ünnepélyes ke-
retek között került sor, városunk művelő-
dési házának színháztermében. A díjakat a 
Japán Nagykövet Asszony, Debrecen város 
Jászai Mari- és Ucsimura-díjas rendezője 
Pinczés István és városunk polgármestere, 
Szólláth Tibor adta át a gyerekeknek.

Arany minősítés: Polinszki Zita
Ezüst minősítés: Varga Fanni
Bronz minősítés: Huszti Veronika, Ko-

vács Zsolt, Csuka Hanna, Veláczki Lotti 
Anikó, Vercsek Veronika, Sztanyó Olivér, 
Horváth Bettina, Kónya Bianka, Junácski 
Laura, Nagy Viktória, Reszegi Dzsesszika

Martinek Ágnes

Hajdúnánás zászlaja a Niagara mellett
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Megszakadt a veretlenségi sorozatMegszakadt a veretlenségi sorozatMegszakadt a veretlenségi sorozatMegszakadt a veretlenségi sorozatMegszakadt a veretlenségi sorozatMegszakadt a veretlenségi sorozat

Kertünk, házunk, otthonunk: BiokertészkedésKertünk, házunk, otthonunk: BiokertészkedésKertünk, házunk, otthonunk: Biokertészkedés

 Vállalkozása van?  Lomtalanít?  Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es konténerekkel

 Gépi duguláselhárítás, cső tisztítás előre egyeztetett időpontban

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, 
 de nem szeretne talajterhelési díjat fi zetni?
 Keressen minket és elszállítjuk a keletkezett szennyvizét.

Egyeztetés: 06-30/486-1934

Szőrmés bőrök kikészítését 
vállalom!

Girus Miklós 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 58.

Tel.: 06-30/782-2434 

ALBÉRLET KIADÓ!
Hajdúnánáson 

a Hunyadi u. 58. sz. alatt 
két dolgozó nő részére 
összkomfortos szoba 

kiadó.
Tel.: 06-30/782-2434

„Az ártatlanság vélelme”
Tanuljunk meg különbséget tenni a kert 
barátai és ellenségei között. Ne feltételez-
zük mindjárt az első alkalommal a ker-
tünkbe tévedő rovarról vagy más állatról, 
hogy valamely ellenséges sereg felderítője. 
Sokkal valószínűbb, hogy baráttal van 
dolgunk, aki azért jött, hogy oltalmat 
találjon rovarirtó szerektől mentes ker-
tünkben, s megvédje azt a kártevők invá-
ziójától.

További védelem
Az egyensúlyban levő és megállapodott 
biokertészetben a kártevők és a kórokozók 
elleni védekezés nagy részét természetes 

paraziták és ragadozók végzik, például bo-
garak, fürkészdarazsak, madarak. Csalo-
gassuk ezeket az élőlényeket a kertünkbe 
olyan növények- például levendula, roz-
maring, kakukkfű- termesztésével, ame-
lyek élelmet, védelmet, illetve szaporodás-
ra alkalmas helyet nyújtanak számukra.

Vegyük ki részünket
Legyünk segítségükre a hasznos rova-
roknak abban, hogy kertünkben féken 
tarthassák a kártevőket. A növényeket ül-
tessük vegyesen, keressünk jó társnövénye-
ket, s válasszunk olyan fajtákat, változato-
kat, amelyek ellenállnak a kártevőknek és 
a betegségeknek. Alkalmazzuk a biológiai 

védekezés módszereit. Mindig gondosan 
ügyeljünk a kerti higiénére is, távolítsunk 
el minden olyan növényi és egyéb hulladé-
kot, amely otthont adhat a kártevőknek, 
vagy betegségek forrása lehet.

Teendők betegség esetén
Mivel a megelőzés mindig többet ér, mint 
a gyógyítás, csakis igazoltan vírusmentes 
növényeket termesszünk. Mindig ellen-
őrizzük minden olyan palántát, amelyeket 
másoktól kaptunk, vásároltunk, mert kü-
lönben veszedelmes kártevőket és kóroko-
zókat szabadíthatunk kertünkbe. Vegysze-
reket csak végső helyzetben használjunk.

Gut István

Megszakadt a remek 8 mérkőzés óta tar-
tó veretlenségi sorozatunk. Bár Sarkadi 
Zoltán a szoboszlóiak edzője úgy nyilat-
kozott, hogy egy nagyon jó mérkőzést 
játszottak s egy jó erőből álló Nánást sike-
rült legyőzniük, ez nekünk sovány vigasz. 
Elmondások szerint nem volt ekkora kü-
lönbség a két csapat között, sajnos azon-
ban több hátráltató tényező nehezítette 
dolgunkat. Egy hét múlva következett az 
itthoni hideg zuhany. A sérülések és még 
egy pár apró korlátozó tényező mellett, az 
eltiltás (Polgár G). sem a legjobb időben 
történt. Sajnos, főleg egy szerencsétlen 
kiállításnak köszönhetően most sem ter-
mett babér számunkra.

Hajdúszoboszlói SE–Hajdúnánás Fle-
xo 2000 FK 4–2 (2–0)

Néző: 50
Vezette: Jánvári T. (Hajdú I., Molnár L.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á. 

(Félegyházi Z.), Csatári D., Perényi R., 
Gyöngy T. (Cservák T.), Fodor J., Polgár 
G., Bencze D., Kovács G., Jóna G. (Kiss 
L.), Tóth V.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Kereki M., Tóth L. (2), Szabó B., 

illetve Polgár G., Kovács G.
Kiállítva: Polgár G.

Ifi : 1–0
A mérkőzés amúgy sem ígérkezett 

könnyűnek és ez a félelmünk a meccsen 
be is igazolódott. Érdekes, és indulatoktól 
sem mentes összecsapás volt. A hazaiak 
már az első félidőben kétgólos előnybe 
kerültek, sőt az 58.percben már 3:1-re 
is „elhúztak”. Ezen még sikerült kozme-
tikázni, de a 94. percben kapott újabb 
találat egyértelművé tette a mérkőzés 
végkimenetelét. Ezek után már csak Pol-
gár Gábor kiállítása borzolta a nánásiak 
idegeit. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Derecs-
kei LSE 1–2 (0–0)

Néző:150
Vezette: Puskás Z. (Horváth G., Ján-

vári T.)
Hajdúnánás: László T.–Zsuga Á. (Cser-

vák T.), Félegyházi Z. (Kiss L.), Perényi 
R., Gyöngy T., Újvári Zs., Fodor J., Ben-
cze D., Kovács G., Jóna G. (Richter A.), 
Tóth V.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Jóna G., illetve Papp R., Sólyom M.
Kiállítva: Gyöngy T.
Ifi : (félbeszakadt)
Nem játszottunk rosszul, sőt kisebb-

nagyobb helyzeteink is adódtak, de a gól-

lövéssel adósak maradtunk. Szerencsére 
a vendég gárda is hasonló cipőben járt. 
A második félidőben viszont már hamar 
megszereztük a vezetést. Jóna Gábor ré-
vén sikerült előnybe kerülnünk. Azonban 
a 60 percben egy kiállítás miatt emberhát-

rányba kerültünk, mely nehéz végjátékot 
vetített előre. Sajnos a félelmünk beigazo-
lódott, hisz Papp Renátóék két pontrú-
gásnak köszönhetően megfordították az 
eredményt. 

Kócsi Imre

Újabb értékes kötettel gyarapodott helyi 
értékeinket bemutató, megörökítő kiad-
ványok sora. Május 4-én a Helytörténeti 
Gyűjteményben ismerkedhetett meg az 
érdeklődő közönség Kunkovács László: 
Nánási vásárok, nánási pásztorok című 
néprajzi vonatkozású fotóalbumával, 
amelyet a Kossuth- és Balogh Rudolf díjas 
író-fotóművész maga mutatott be, Buczkó 
József néprajzkutató közreműködésével. 
Kunkovács László valamikor az 1970-es, 
’80-as években sokat járt Hajdúnánáson, 
a nánási pásztorok, nánási tanyavilág lakói 
között, örökítette meg minden napjaikat. 
A kemény tanyasi élet ünnepnapjainak 
egyike volt egykoron a vásár, amely a 
szerző ittjártakor létező közösségi alkalom 
volt. A tanyák népének, a pásztortársada-
lomnak, de a városlakóknak is abban az 
időben még létszükséglet volt egy-egy or-
szágos, vagy csak éppen hetivásár, amelyek 
világából még sikerült sok értékes pillana-

A szerző Máró Lászlónak és Szabóné Máró 
Margitnak dedikálja könyvét

Nánási vásárok, nánási pásztorokNánási vásárok, nánási pásztorokNánási vásárok, nánási pásztorok

tot megörökítenie Kunkovács Lászlónak. 
Még volt alkalma elbeszélgetni mestersé-
güket gyakorló pásztorokkal, hagyomá-
nyos létformában élő tanyasi emberekkel. 
Az ekkor készült fotókból válogatta össze 
a szerző a kötet anyagát, amely a Föld-
művelésügy Minisztérium és Hajdúnánás 
város támogatásával a Kelet-Magyarorszá-
gi Biokultúra Egyesület kiadásában látott 
napvilágot.                                        (erzsé)

HELYESBÍTÉS

A Hajdúnánási Újság 2018. május 
10-én megjelent (XXXI. évfolyam 
9. száma) az „Óvodai és iskolai szo-
ciális segítő tevékenység fejlesztése 
Hajdúnánáson” című cikkben téve-
sen jelent meg a pályázat megvaló-
sításának ideje. A projekt megvalósí-
tásának helyes időtartama: 

2017. augusztus – 2019. január 31. 
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 Babakötvény (infl áció feletti 3%-os kamatozással)

 Adókedvezményt biztosító Tartós Befektetési Számla

 100% állami garanciával

 Számlavezetési díj nélkül, kényelmi szolgáltatásokkal

GONDOSKODJON GYERMEKE JÖVŐJÉRŐL!
Nyisson részére Kincstári Start-értékpapírszámlát!

ÁLLAMPAPÍR FORGALMAZÁS
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN

 Berettyóújfalu,
 Püspökladány,
 Debrecen,
 Hajdúszoboszló,

 Hajdúnánás
 értékesítési pontjait.

Hajdú-Bihar megyében keresse fel:

További információk megtekinthetőek a honlapunkon: 
www.allamkincstar.gov.hu

Cím: Hajdúnánás, Bocskai utca 12–14. 
(a Járási Hivatal épületében)
E-mail: api.haj@allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: (70) 198-7139

Nyitvatartási idő
Szerda 8.00–16.00
Csütörtök 8.00–16.00
Péntek 8.00–14.00

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848

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! 

750 Ft
adag

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

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

Biztos egzisztenciával, 
jó kereseti lehetőséggel felveszünk:

 logisztikai szakembert fuvarszervezéshez

 vadgazdálkodásban jártas alkalmazottat

 takarmánykeverőbe csoportvezetőt

 hentest-, húsfeldolgozási szakembert

 agrármérnököt, 

 szarvasmarha tenyésztési gyakorlattal

 erőgép és rakodógép kezelőt

 sertéstelepre: gyakorlattal rendelkező fi aztatóst

 építőipari szakmunkásokat

 villanyszerelőt

Jelentkezni önéletrajzzal, telefonon a fenti 
elérhetőségeken.

4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9. sz.
Tel.: 52/570-333 Fax: 52/570-340

E-mail: tedejrt@tedejrt.hu web: www.tedejrt.hu
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
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NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B
Orosházi NKC–Hajdúnánás SK 35–32 
(21–19). 

Orosháza 100 néző. Vezette: Járdi, 
Kazi. (április 28.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D. (kapus), 
Poór 2, LENGYEL 5, Zihor 1, Fábián, 
Csicsószki 5/2, LÉVAI 15/8. 

Csere: Szabó V. (kapus), Mekes, Tar 
Cs., Takács, Lakatos, Darabos, Pénzes 4. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 2/2, illetve 11/10. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc. 

Molnár András: Mennyire nem meg-
lepő, hogy újra pontokat hullajtottunk 
el, amit csak saját magunknak köszönhe-
tünk. 

Hajdúnánás SK–K. Szeged SE 31–29 
(19–14) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Szakál-
las, Varasdi. (május 5.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D. (kapus), 
Poór 6, Lengyel 3, Mekes, Fábián 3, Csi-
csószki 4/1, Zihor 3. 

Csere: Szabó V., Juhász (kapusok), LÉ-
VAI 8/3, Tar Cs. 2, Takács 1, Lakatos, 
Darabos, Pénzes 1, Budaházy. 

Edző: Molnár András
Hétméteres: 5/4, illetve 6/6. Kiállítás: 

10 perc, illetve 16 perc. 
Molnár András: Nem tudok semmit 

sem mondani. Ez szégyen!
-kábé-

KORREKCIÓ
Felnőtt háziorvosi rendelési idők 
– Tájékoztatjuk kedves olva sóinkat, 
hogy dr. Suhajda Éva doktornő ren-
delési ideje tévesen került közlésre 
előbbi lapszámunkban. A doktornő 
rendelési ideje az alábbiak szerint 
alakul 2018. május 1-től.
Dr. Suhajda Éva 
Foglalkozás egészségügy 
VENTIFILT: 

Hétfő, csütörtök 1000–1200

RENDELŐINTÉZET:
Szerda, csütörtök 1400–1700


