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Ismét művésztáborban alkotnak 
a fi atalok Hajdúnánáson

7. oldal

„Barátságnap az összetartozás 
jegyében”…

3. oldal
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2. oldal

Ebben az évben öt éves 
a Nánási Portéka

Magyar Kézilabda Szövetség so-
ron következő elnökségi ülését 
tartotta Hajdúnánáson, mely-

nek keretében szerda délután elhelyezték 
a város új sportcsarnokának alapkövét. Az 
épület nemcsak a kézilabdázók igényeit 
szolgálja ki, de városi rendezvények hely-
színéül is szolgál majd.

Szólláth Tibor polgármester elmondta, 
régi vágya válik valóra Hajdúnánás közös-
ségének azzal, hogy egy új, modern, min-
den igényt kielégítő sportcsarnok épül. 
Az elmúlt évek alatt megtanultuk, hogy 
mind a sportban, mind pedig a város éle-
tében összefogással, közös akarattal min-
den könnyebb – emelte ki a polgármester.

A Magyar Kézilabda Szövetség, a Haj-
dúnánási Sportklub és az önkormányzat 
együttműködésével olyan dolgokat tu-
dunk megvalósítani, amiről korábban 
csak álmodhattunk – mindennek példája 
az épülő sportcsarnok is.

Az új épületet közel 600 millió forint-

nyi társasági adó felhasználásával építik 
fel, illetve rendezik be, ha pedig elkészül 
550 fő befogadására lesz alkalmas, két 
oldalas lelátókkal, 6 db öltözővel, orvosi 
szobával, irodákkal, büfével, � tnesz te-
remmel fog rendelkezni és az egyik leg-
modernebb sportpadlóval várja a sportol-
ni vágyókat.

Tiba István országgyűlési képviselő 
köszöntőjében kifejtette: a sportcsarnok 
megépülése egyfajta prevenció is, hiszen 
a sport az egészséges életmódnak a része. 
Azok a gyerekek, � atal felnőttek, akik a 
jövőben több időt szánnak a sportolásra 
akár ebben a létesítményben is, nagy va-
lószínűséggel kevesebbet fognak orvoshoz 
fordulni. Ez egy hosszú folyamat, s 10–15 
év múlva tapasztalhatják meg az utánunk 
jövő generációk ennek a jótékony hatását 
– mondta képviselő úr.

Kocsis Máté köszöntőjében elmondta, 
a magyar kézilabda számára kiemelkedő-
en fontos, hogy mekkora utánpótlásból 

merítheti a jövő tehetségeit.
„Az országban vannak 

olyan gyerekek, akik nagy-
szerű kézilabdázók lehetné-
nek csak éppen nincs még 
módjuk rá – ez a szempont 
az, ami felülír minden 
sportberuházással kapcsola-
tos kritikát.” – emelte ki a 
Magyar Kézilabda Szövet-
ség elnöke.

A mi feladatunk, hogy 
teret és lehetőséget biztosít-

4. oldal

V. Hajdúk Világtalálkozója…

AAAAAA

2014 nyarán a hajdúnánási önkormány-
zat szervezésében első alkalommal került 
sor olyan világtalálkozó megrendezésé-
re, amelyen hazánk és a Magyarországot 
körülvevő országok települései kaptak 
lehetőséget arra, hogy a hajdú azonosság-
tudat nevében városukat képviselve be-
mutatkozzanak. A hajdú identitás megőr-
zése és erősítése érdekében született meg 
a Hajdúk Világtalálkozójának gondolata, 
mely túlmutat egy sokszínű kulturális és 
művészeti találkozó jegyein: célja a közös 
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múlt építése, az utódok számára a sajátos 
hajdútörténelem továbbörökítése, a hajdú 
ősök és Bocskai István emlékének méltó 
ápolása. Ebben az évben immár az V. Haj-
dúk Világtalálkozója alkalmával lehetünk 
tanúi a korhű viseletbe öltözött hajdú ka-
tonák csatajeleneteinek, a katonai csapa-
tok fáklyás felvonulásának, a hajdúváro-
sok bemutatkozásának. 2018. augusztus 
3–4-én várja az érdeklődőket a Hajdúk 
Világtalálkozója. Részletes program a 4., 
8. és 9. oldalakon!

sunk gyermekeinknek a sportoláshoz, eh-
hez pedig meg kell teremteni a szükséges 
feltételeket – tette hozzá.

A köszöntők után Szólláth Tibor, 
dr. Tiba István, Kocsis Máté és Oláh Sán-
dor, a Hajdúnánási Sportklub vezetője 
közösen helyezték el az időkapszulát a 
benne lévő beruházás látványtervét, az 
épület alaprajzát, a Hajdúnánási Újság 
legutóbbi lapszámát és a Bocskai Korona 
helyi � zetőeszköz címletsorát.

Az esemény záró akkordjaként Kocsis 
Áron lelkipásztor és Dalanics Zoltán lel-
kész áldották meg az épülő sport-
csarnokot.

A sportcsarnokot 2019 
március végén veheti birtok-
ba a város.

www.hajdunanas.hu
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Nemrégiben töltötte be fennállásának 
ötödik évét a Nánási Portéka. Fűz And-
rásné Valikával, a Nánási Portéka háziasz-
szonyával ültünk le beszélgetni a kezde-
tekről, a nehézségekről, a sikerekről és a 
jövőről.

2013-ban Szólláth Tibor polgármes-
ter úr felkérésére vállaltam el a Termelői 
piac háziasszony szerepét. A polgármester 
úr fölvázolta, hogy sikerült a városnak 
megnyernie egy pályázatot, lesz egy saját 
márkánk a Nánási Portéka. A felújított 
piactéren 15 pavilonban csak hajdúná-
nási termelők fognak értékesíteni. A pá-
lyázatnak az volt a címe, hogy „Tanyasi 
termékek piacra jutása” és ehhez kellett 
egy háziasszony, aki összefogja az egészet. 
Bevallom, hogy izgatottan, de örömmel 

vállaltam el ezt az új megbízást, s másnap 
már közös erővel elkezdtük a mezőőrök-
kel, a tanyagondnokkal felkeresni a ta-
nyasi termelőket. Előadásokat tartottunk, 
melyben megpróbáltunk rávilágítani arra, 
hogy miért is jó, ha felépül a Termelői 
piac. Egy szebb környezetben, tiszta, új, 
fűthető pavilonokban tudnak értékesíteni 
a termelők, ahol vizes blokk is ki van ala-
kítva, sőt az önkormányzat kedvezményes 
bérleti díjat is fel tud ajánlani a védjegy-
használóknak. 

Ahogy telt múlt az idő, egyre jobban 
megtetszett ez a feladat, bár nagyon sokat 
dolgoztam, dolgoztunk azért, hogy egy-
re több vásárlót tudjunk becsalogatni a 
Termelői piacra. Voltak nehézségek, nem 
egyik napról a másikra sikerült pozitív 
eredményeket elérni, mivel minden új 
dolgot fenntartással fogadnak a helyiek.

Gondolkoztam, hogy mivel lehetne a 
vásárlókat becsalogatni. Kitaláltuk, hogy 
szombatonként, mikor jobban ráérnek az 
emberek piacra járni, kóstolónapot, ter-
mékbemutatót szerveztünk, hogy jobban 
megismertessük a termékeket a vásárlók-
kal. Megkóstolhatták a termelők által ké-
szített � nom termékeket és ez által egyre 
több vásárló kereste a helyi termelőket. 
Rájöttek a fogyasztók, hogy a helyben 

megtermelt jó minőségű élelmi-
szerek széles választékában 
válogathatnak, ha a termelői 
piacon vásárolnak. A helyben 
előállított termékek mindig 

frissek, eredetük nyomon kö-

vethető, egészségesek és adalékanyagot 
nem tartalmaznak. A helyi termékek vá-
sárlása gazdasági szempontból is fontos, 
hiszen segíti a helyi gazdaságok működé-
sét és munkahelyet teremt.

Két alkalommal jótékonysági főzést is 
szerveztünk a piacon.

Ma már egyre több a tudatos vásárló, 
aki megnézi, hogy mit tesz le a család asz-
talára, inkább vesz kevesebbet, de az jó 
minőségű ellenőrzött kézműves termék 
legyen.

A helyi Termelői piacon a szezonnak 
megfelelő termékek széles választékából 
válogathatnak a fogyasztók, mint pl. tej-
termékek, száraztészták, lekvárok, friss és 
feldolgozott zöldségek, szörpök, mézek, 
húskészítmények és füstölt száraz áruk, 

gyümölcsök, cukrászati ter-
mékek és még sok egyéb 
termék.

2017 májusától már on-
line vásárlásra is van lehető-
ség. A nánásiportékapiac.hu 
weboldalon meg lehet ren-
delni a Helyi Sajátosság kéz-
műves termékeit, a termelők 
által készített termékeket és 
a Hajdúnánási Tartósító és 
Építő Szociális Szövetkezet 
által készített húskészítmé-

nyeit és füstölt száraz áruit.
A Termelői piac egyik pavilonjában bio 

zöldségeket és gyümölcsöket lehet vásá-
rolni a Start Mintaprogram jóvoltából. 

Nem rendszeresen, de időnként a Helyi 
Sajátosság kézműves termékei is megtalál-
hatók a piacon. A bőr, nemez, szalma, 
hímző és kerámia termékek széles válasz-
téka tárul elénk. Nagyon szép minősített 
termékeket készítenek.

Számos rendezvényen, fesztiválon és 
vásáron vettünk részt az elmúlt öt év so-
rán. Évente 30–35 alkalommal mutattuk 
be áruinkat különböző településeken.

A Nánási Portéka termékeit az ország 
határain túl is megkóstolhatták pl. Stutt-
gartban, Székelykeresztúron, Nagyvára-
don és Olaszországban.

Több helyszínen díszvendégként vol-
tunk jelen.

Több díjjal is jutalmazták a termelők 
által készített portékákat, de amire leg-
büszkébbek vagyunk, az az Uniós Közös 
Agrárpolitikai (KAP) kommunikációs dí-
jának második helyezése Brüsszelben.

A legfontosabb a sikerben, hogy ez egy 
csapatmunka. Hiába szervezek én kósto-
lónapot, termékbemutatót, ha a termelők 
nem partnerek ebben. Kialakult a pia-
con egy jó csapat, minden évben együtt 
megyünk kirándulni és minden évben 
megtartjuk a Termelői bált. Nagy hang-
súlyt fektetünk a dizájnra, hiszen először a 
szem lát meg mindent. Egy pavilont díszí-
teni kell a polctól a terítőig és mosolyogni 
kell, kóstoltatni a terméket és otthon kell 

A nánási emberek szorgalma, tehetsége találkozott akkor, amikor 2013-ban a tanya-
fejlesztési program keretében létrehozták a termelői piacot, s a helyi termelők által 
előállított kiváló minőségű élelmiszereket kínáltak a helyi fogyasztóknak.

hagyni minden gondot. Véleményem sze-
rint ez a siker kulcsa.

Itt kell megemlítenem, hogy nagyon 
sok segítséget kapunk az önkormányzat-
tól Polgármester úr jóvoltából. Hajdúná-
nás tagja a Vásárszövetségnek, elmegyünk 
egymás rendezvényeire és a termelők kí-
nálják portékájukat.

No és a jövő. Az önkormányzat újra 
nyert egy pályázatot, és bővíteni fogják 
a Termelői piacot még több pavilonnal. 
Bízom benne, hogy ezeket a pavilonokat 
is belakják majd a termelők. Ebben az év-
ben olyan kis vállalkozók, helyi lakosok, 

Az esély-otthon programra elsősorban a 
25 év alatti � atalok jelentkezését várják, 
akik 16 db egyenként berendezett bérla-
kásba költözhetnek majd be. Számukra 
kedvezményes lakhatást és pénzügyi tá-
mogatást nyújtanak, valamint munkaerő-
piaci elhelyezkedésüket is segítik.

Az a látvány, ami sok-sok éven keresz-
tül meghatározta a vasútállomás környe-
zetét lassan a feledés homályába vész és 
egy sokkal szebb, családiasabb útszakasz 
lép a helyére.

Az idén átadott Fecskeház ékes példája 
lehet mindannak, hogy az enyészet mar-
talékává vált épületeket, hogyan lehet fel-
újítani és újra benépesíteni. A 32 lakásos 
fecskeházban már javában élik minden-
napjaikat a helyi � atal párok most még 
16 lakásban, a tervek szerint ugyanis ez év 
második felében újabb 16 pár költözhet 
be a megújult épületbe.

A Fecskeházzal szemben lévő, szebb 
időket is megélt társasházat szintén az 
enyészettől menti meg a város, melybe ha-
marosan szintén � atalok költözhetnek be 
az esély-Otthon Program keretein belül.

A Bocskai út 98. szám alatti társasház 
felújításával a legfőbb cél az, hogy a vá-

ros megtartsa � ataljait, hazacsábítsa őket, 
mellyel nemcsak a város népességmegtar-
tó ereje, de a versenyképessége is javulhat 
– mondta Szólláth Tibor Hajdúnánás 
polgármestere.

Természetesen a jelenleg ott élők körül-
ményei is javulnak azáltal, hogy szebb és 
élhetőbb önkormányzati lakásokba köl-
tözhetnek át.

A célcsoport elsődlegesen a 25 év alatti 
korosztály. Számukra kedvezményes lak-
hatást és pénzügyi támogatást nyújtanak, 
valamint munkaerő-piaci elhelyezkedé-
süket is segítik. A berendezett bérlakások 
igénybevételének feltétele lesz azonban, 
hogy a beköltöző � atal foglalkoztatási 
jogviszonnyal rendelkezzen vagy résztve-
vő legyen a munkaerő-piaci felkészítése-
ken, állásbörzéken.

A munkálatok ez év őszén kezdődnek 
el és várhatóan 2019 nyarán már a laká-
sok beköltözhetővé válhatnak a � atalok 
számára. Az Esély Otthon programmal 
kapcsolatban további információkat a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat ügy-
félszolgálatán lehet kérni, ahol a jelentke-
zési lap is elérhető. 

www.hajdunanas.hu

csatlakoztak hozzánk, akik nem élelmi-
szerrel foglalkoznak, viszont Hajdúnáná-
son élnek, saját maguk készítik el termé-
keiket, pl. háziszappant, mézeskalácsot, 
ajándéktárgyakat és kötényeket. Ettől az 
évtől már ők is a mi csapatunkat erősí-
tik és értékesíthetnek a Termelői piacon. 
Hamarosan nyitunk egy Nánási Portéka 
üzletet Debrecenben, a Kandia utca 14. 
szám alatt a BIO piac szomszédságában. 
Most fogjuk kialakítani az üzlet dizájn 
részét, s reméljük nagy sikere lesz a cívis-
városban is. 

Kócsi Imre
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Hetedik alkalommal rendezték meg a 
„Hídépítés határainkon innen és túl” 
program tanévzáró ünnepét a Partiumi 
Bihardiószegen, ahol találkozhattak a 
programban résztvevő hat település gyer-
mek és felnőtt résztvevői.

Hét évvel ezelőtt a hajdúnánási pedagó-
gusok egy kis csoportja Csillikné Szólláth 
Julianna irányításával kezdtek el a romá-
niai Érmellék-vidék településeire havonta 
egy alkalommal kijárni azzal a nem kis 
céllal, hogy közös anyanyelvünket csiszol-
gassák, hagyományainkat felelevenítsék, s 
közösen – a kintiekkel együtt – megéljék. 
Minden tanév „tanterve” egy témát vezet 
végig, melyen magyar kultúránk tárul fel 
nyelvünk, történelmünk, irodalmunk, 
néphagyományaink felelevenítésével.

Az idei tanév főtémája a „Hazaszere-
tet” volt kiemelt nagyságokon keresztül. 
Árpád fejedelmünktől a Zrínyi család tör-
ténelmén keresztül mutatta be történel-
münket, miközben a naptári évünk jeles 
napjai és egyházi ünnepei sem maradtak 
feledésben.

Kikapcsolódásképpen – havi egy alka-
lommal – kézműves hagyományaink által 
„pihenhették ki” a résztvevők a tananyag 
adta fáradtságot, amikor is valami szépet 
alkothattak az adott hónap nyújtotta ak-
tualitáshoz kapcsolódva.

A tanév utolsó közös találkozása június 
16-án volt, a VII. Barátságnapon Bihar-
diószegen, melyet most is lelkes szervezés 
előzött meg.

A már hagyományossá vált alkalomra 
a házigazdákon kívül Pártiumból Várad-
Lesről, Nagyszántóról, Jankafalváról, 
Szentjobbról, Poklostelekről és Papfalvá-
ról érkeztek csoportok, a határon túlról 
pedig Hajdúnánásról. A 10 órakor kezdő-
dő program a templomban nyitó áhítattal 
indult, melyet Csűry István püspök úr 
tartott, majd a köszöntések után Trianon-
ról és a határokon átívelő barátsághídról 
megemlékező műsor következett. Ezután 
a templomkertben közösen elültetett ba-
rátságfa megöntözésére került sor az össze-
tartozás jegyében. A templomi programot 
a Református Diakónián tartott tartalmas 
és szórakoztató gyermekfoglalkozások kö-

vették a hajdúnánási pe-
dagógusok vezetésével. 
A hat állomás feladatai 
szervesen kapcsolódtak 
az éves tematikához, s a 
Nemzeti Összetartozás 
Napjához. Meglepetés 
vendégként két olyan 
emberrel találkoztak a 
nap résztvevői, akik ma-
gyarságunk példaképei, 
büszkeségei: Mónus Jó-
zsef, távlövő íjász világ-
bajnok és Varga Csaba, 
nagyváradi hegymászó, 
akiket megtiszteltetés 
volt nézni és hallgatni. 

A foglalkozások vé-
gén ebéd és áldás zárta a 
nap diószegi részét.

Míg a délelőtti program a Barátság-
napról szólt, addig a délutáni kirándulás 
az összetartozás jegyében történt, hiszen 
olyan történelmi helyeket látogattunk 
meg, mely az itt élők és az anyaországi-
ak számára egyaránt – sajnálatos módon 
letűnt – érmelléki világot, valamint e vi-
dék jelentőségét mutatják meg az egész 
magyarság tekintetében is. E helyek meg-
látogatásával az anyaországi résztvevők rá-
döbbenhettek, hogy mennyi magyar kin-
csünk (s nemcsak anyagi, hanem szellemi 
és kulturális) maradt, s sokszor veszett el a 
trianoni határokon túl, a partiumi gyere-
kek pedig rájöhettek arra, hogy van mire 
büszkének lennünk, nem vagyunk hazát-
lanok és semmirekellők, hanem értékes 
népnek, értékes utódai.

Utunk első állomása Hegyközszentim-
re volt, ahol a hagyomány szerint Szent 
Imre hercegünk halálát lelte vadászat köz-
ben. A település és környéke ősidők óta 
lakott hely. Határában gyakran találtak 
kő- és bronzkori leleteket. 

Hegyközszentimre több ütközetnek, 
harcnak is színhelye volt. A faluban lévő 
Kis- és Nagybocskai dűlők nevéről fenn-
maradt az a hagyomány, hogy ott Bocskai 
Fejedelem hadai táboroztak. 

Ezen a helyen Kucharszki Zoltán lel-
kipásztor kalauzolásával megtekintettük 
az egykori apátság helyén épülő millen-
niumi kápolnát, valamint tiszteletünket 
tettük Szent Imre herceg szobra előtt. 
Innen tovább indultunk Ottományba, 
ahol főleg az érmelléki hagyományokkal 
(gyékényfonás, halászat és fazekasság) is-
merkedtünk meg. 

A településnek a 20. század elején 
1079 magyar lakosa volt, valamennyien 
reformátusok. A házainak száma ekkor 
197 volt. 2011-es adatok szerint jelenleg 
738 fő a lakosainak száma, melyből 731 
magyar. A trianoni békeszerződés előtt 
Bihar vármegye Érmihályfalvai járásához 
tartozott. 

Nevezetességei a Református templo-
ma – mely részben az ősi román stílusú 
templom maradványa, valamint a Komá-
romy majd Lovass család birtokát képe-
ző kúria, mely napjainkban kiállítóhely. 

A Komáromy kúriában Szűcs György 
volt az idegenvezetőnk, aki bemutatta a 
tárlatot. A kúria megtekintése után a köz-
pontban lévő turulmadaras világháborús 
emlékműnél hajtottunk fejet és helyeztük 
el koszorúnkat.

Utunk utolsó állomása Érsemjén tele-
pülése volt, ahol Csorba Terézia tanárnő 
várt bennünket nagy szeretettel és hatal-
mas információ áradattal a településről és 
híres szülötteiről a Kazinczy-Fráter-Csiha 
emlékházban.

A Kazinczy Ferenc emlékszobát 1991-
ben hozták létre a falu központjában ta-
lálható, volt református � úiskola épület-
ében. A kiállítás 1994-ben Fráter Lóránd 
emlékszobával bővült. Mindkét kiállítás 
létrehozásában komoly szerepet vállalt a 
helyi önkormányzat és Érsemjén értelmi-
sége. 2005-ben a helyi önkormányzat új 
ingatlant vásárolt az emlékszobák számá-
ra. Az új székhelyre költözött intézmény 
kiállításai 2008-ban tovább bővültek, így 
jött létre a Csiha Kálmán emlékszoba. Az 
érsemjéni önkormányzat elérte, hogy az 
emlékház államilag elismert múzeummá 
váljon, 2009-ben megszerezte a műkö-
dési engedélyt, fenntartója a helyi önkor-

mányzat. A múzeum épülete egyike a falu 
legrégebbi házainak. Azt nem tudni, hogy 
mikor épült, ellenben az bizonyos, hogy 
a Bossányi család birtokában állott, ame-
lyik családból Kazinczy édesanyja, Bos-
sányi Zsuzsanna is származott. Bár sok 
forrás Kazinczy szülőházaként emlegeti 
az épületet, ezt a nézetet nem fogadhatjuk 
el, hiszen a szülőházat 1931-ben lebon-
tották. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy 
Kazinczy több ízben is, illetve huzamo-
sabb ideig megszállt ebben az épületben 
feleségével, Sophie-val együtt.

Ezen helyen ért véget történelmi tú-
ránk, s hisszük, hogy sok mindenben 
meggazdagodva térhettünk haza határon 
innen és túl egyaránt.

Ezt a különleges napot a Rákóczi Szö-
vetség által kiírt és megnyert pályázatá-
ból tudtuk megvalósítani. 145 000 Ft 
támogatást kaptunk, amit útiköltségre 
fordítottunk a hajdúnánási kiutazók nagy 
örömére. 

Csillikné Szólláth Julianna és 
Jakó Sándor Zsigmond szerve-
zők segítségével összeállította: 

Fekete Andrea

Az alvási apnoe szindróma a leggyakoribb 
alvásfüggő légzészavar, amely a garat alvás 
alatti ismételt elzáródása következtében 
alakul ki. A betegség hátterében lévő ga-
ratelzáródás kizárólag alvás, illetve szen-
dergés közben alakul ki. Az alvászavarnak 
kettő típusa van, az alvási apnoe, és az 
alvási töredezettség.

Ez azt jelenti, hogy alvás közben a nyel-
ve egy-két másodpercre hátra csúszik és 
felhorkant. Ez önmagában még ártalmat-
lan jelenség. Ha azonban a légzéskimara-
dást 5-10 alkalomnál többször észleljük, 
és legalább 10 másodpercig tart, akkor 
már betegségről beszélhetünk. 

Az alvási töredezettség azt jelenti, hogy 
a horkoló ember légzéskimaradását egy 
hirtelen jelentkező horkantás jelzi, melyet 
a környezet „fuldokolásként” értékel. Ez 
az úgynevezett ébresztési mechanizmus, 
amikor a horkoló ember légvételre kény-
szerül. A légzéskimaradást követő hor-
kantás már a csecsemőkorban kialakul. 
Ennek elmaradása okozza a bölcsőhalált.

Az alvási apnoé, tüneteiből fakadóan 
(nappali fáradtság, túlzott nappali aluszé-
konyság, váratlan bealvás, ingerlékenység, 
koncentrációs képesség jelentős csökke-
nése) hátrányosan befolyásolja a gépjár-
művezetők vezetési képességeit. 2014-ben 
például a hazai utakon 290 közlekedési 
baleset történt azért, mert a vezető elaludt 
a volánnál.

Magyarországon 2015. április 1-én lé-
pett hatályba az irányelvet meghonosító 
jogszabály, a 13/1992. (VI.26.) NM ren-
delet, amely kimondja: „Azon kérelmező-
ket, akiknél � ziológiai jellemzőik alapján 
felmerül a mérsékelt vagy súlyos obstruk-
tív alvási apnoé szindróma gyanúja, a ve-
zetői engedély kiadását, illetve megújítá-

sát megelőzően alvászavar szűrővizsgálatra 
kell beutalni.”

Az alvási apnoe azonban nem csak az 
autót vezetők számára jelent veszélyt, 
ugyanis ez minden alvászavarral küzdő 
számára komoly egészségügyi kockázatot 
jelent, melynek leggyakoribb következ-
ménye a magasvérnyomás. Az alvással töl-
tött időben a folyamatos és gyakori, szinte 
rendszeres oxigénhiány okozhat szívizom- 
és agyi infarktust, gyakran hirtelen szívha-
lált, idő előtti szellemi hanyatlást.
 Az alvászavarra jellemző, gyakran a part-

ner által éjszaka észlelt leggyakoribb 
tünetek:
– Hangos, minden testhelyzetben je-

lentkező horkolás
– Gyakori horkantás, meg� gyelt lég-

zéskimaradások
– Nyugtalan alvás
– Nyaki, mellkasi izzadás
– Éjszakai gyakori vizelés

 Nappali tünetek:
– Reggeli szájszárazság
– Kialvatlanság
– Napközbeni fokozott aluszékonyság
– Koncentráció-, � gyelemzavar
– Rövidtávú memóriazavar
– Ingerlékenység
A krónikus alvászavar tehát nem csupán 

jelentős életminőség romlással jár, hanem 
annak végzetes következményi is lehetnek. 
Ha Ön ilyen panaszokkal küzd, keresse 
orvosát, aki készséggel segítségére lesz!

A legközelebbi Alváslaboratórium a 
Debreceni Egyetem Neurológiai Klini-
kájá n van, ahol valamennyi ma ismert 
alvászavar kivizsgálására és kezelésére van 
lehetőség. Telefonszám: +36-52/255-454

Jó egészséget kíván mindenkinek az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság!
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Augusztus 4., a Hajdúk Világtalálkozójá-
nak második napja igazi különlegességet 
tartogat vendégei számára. Este 20 órától 
lép színpadra a PG Csoport, mely leg-
újabb zenés előadása az Ezüstbojtár címet 
kapta.

2017-ben két új dupla CD-vel, könyv-
vel és színházi előadással is jelentkezett a 
PG Csoport. Az Ezü stbojtár című CD-k 
és a könyv János vitéz (és mindannyiónk) 
„mai meséje, története”, igazi csemege 
zenében és gondolatban, humorral és 
komoly, elgondolkodtató történetekkel, 
szerelmes duettekkel, Pető�  versezetében 
megírt 26 énekkel. 

Az alaphelyzet, amibe Jancsi „vissza-
tér”: Iluska Londonban mosogat, Jancsi 
vendégmunkás (londiner, de lesz béke-
fenntartó is). Nem csak mese ez a mai 
� ataloknak, akik sokkal hamarabb lesz-
nek felnőttek, mint a korábbi generációk 
és nem mese ez minden korban, amihez 
fordulni lehet felnőtteknek és az idősebb 

generációnak egyaránt. Az igazi 
mesét – legyen az klasszikus 
vagy modern –, mindenki sze-
reti. A mesében minden meg-
történhet, a mesében kötelező 

Az erősen magyar érzelmű dalairól is-
mertté vált FankaDeli élőzenekaros kon-
certet ad az idei Hajdúk Világtalálkozó-
ján. A magyar nemzeti identitásunkat 
elősegítő szövegek és hangzás egyre nép-
szerűbb hazánkban. E vonulat képviselője 
FankaDeli – polgári nevén Kőházi Ferenc 
– aki hangmérnökként, rádiós műsorve-
zetőként kezdte pályáját. Művészneve a 
Funky nevű kecskeméti szórakozóhely-
nek és nagymamájának köszönhető, aki 
gyermekkorában deli legénynek hívta őt. 
(A deli vitézt jelent, ma már keresztnév-
ként is használatos.)

Fájóan őszinte szavai, félreérthetetlen 
megfogalmazásai, szembesítő mondatai 
tükröt tartanak a mai kor társadalmának. 
Sokan fedezik fel, értik és szeretik meg 
sajátos stílusát. A � atalok körében külö-

nösen kedvelt előadó iskolákban, i� úsági 
klubokban is vállal fellépéseket, mert hi-
szi, hogy nevelni a zenével is lehet.

Részlet az Áldd meg a magyart című 
dalából:
A szívem haza�  még mindig, mert érzem,

itt vagyok itthon, ide teszem a részem.
Ez nem a Don-kanyar ez nem ’56,
de a lelkek még mindig ugyanúgy 

oszlanak.

V. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA PROGRAMOK, INFORMÁCIÓKV. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA PROGRAMOK, INFORMÁCIÓKV. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA PROGRAMOK, INFORMÁCIÓKV. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA PROGRAMOK, INFORMÁCIÓKV. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA PROGRAMOK, INFORMÁCIÓKV. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA PROGRAMOK, INFORMÁCIÓK

az igazmondás. Azok 
lehetü nk benne, akik 
szeretnénk, és a legfon-
tosabb: álmodhatunk! 
A mai kor ismeretében 
még izgalmasabb a sok-
kal korábban megírt 
történet, gyökeresen 
megváltozott világunk-
ban érték és mutató az 
Ezü stbojtár. Megnevet-
tet, elgondolkodtat, rá-
csodálkoztat és ha kell, 
egyszerűen szórakoztat. 
Ezt a „népszínművet” 
állították színpadra 
2017. június 22-én a 
debreceni Nagyerdei 
Szabatéri Színpadon a 

PG Csoport zenekar tagjai: Jantyik Zsolt 
és Erdős-Tóth Fruzsina ének, Jantyik 
Csaba gitár, Takács Szabolcs basszusgitár, 
Tóth Zsolt dob. Közreműködnek: Mészá-
ros Ibolya és Horányi László színművé-
szek, a Fővárosi Nagycirkusz � atal artistái 
és egy látványos LED vetítőfallal Kónya 
Ábel és Grela Alexandra képzőművészek. 
Dramaturg: Szomjas György Kossuth-
díjas � lmrendező, jelmez: Fehérvári Ma-
riann, producer: Jantyik Csaba, rendező: 
Fekete Péter.

Az alkotók ezzel tisztelegnek Pető�  
Sándor előtt, aki a lemez megírásakor 
170 éve írta meg a János vitézt, és akinek 

2018-ban ü nnepeljü k szü letésének 195. 
évfordulóját. S tiszteleg az „Ezü stbojtár” 
Sinka István „Feketebojtár” előtt, aki 
2017-ben 120 éve szü letett Nagyszalon-
tán és nem utolsó sorban az 1848-as for-
radalom 170. évfordulója előtt. 

„Nem halt meg Pető� ! Él még János vitéz,
Ki Tündérországból néha-néha lenéz!
Mai napig János vitéz őkegyelme
Szép Tündérországnak boldog fejedelme.”

FankaDeli a HVT-n! FankaDeli a HVT-n! FankaDeli a HVT-n! FankaDeli a HVT-n! FankaDeli a HVT-n! FankaDeli a HVT-n! 
Molotov koktél, mit mondok és hajítom
diktafon, kazetta helyett csak papíron.

…
Szakad a lepedő, de nincs még személyi?

Azt hiszed, megoldás minden nap 
betépni?

Ez nem Unreal, nem Quake, nem is 
Counter,

ha ébredni akarsz, a kábeled vágd el!
Miért nem vagy építész? Miért vagy csak 

fogyasztó?
Én is nyeltem, de azt mondtam 

holnaptól:
új élet, új világ, újra boldogan

és – hogy ne várjak senkire – okom van.

Részlet az Apáink véréből című dalból:
A fél ország alva jár, ha ébredsz te is 

láthatod,

A plázák tele hússal, ruhában járó ál-
latok.
Mindenki sejti mi folyik, de akárcsak a 

párunk,
Magunk is átverjük, közben titokban 

eljárunk.
Ki a családhoz se őszinte, mit akar 

Istentől?
Próbáld ki… ne hazudj… ne holnap-

tól… innentől!

A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. fotó-
pályázatot hirdet az V. Hajdúk Világtalál-
kozója (2018. augusztus 3–4.) bemutatá-
sára az alábbi kategóriákban:
  I. Csatajelenet (a Fürdő rendezvényte-

rületén zajló csatajelenetek megörö-
kítése)

 II. Tábori élet (a Fürdő rendezvényterü-
letén táborozó katonai hagyományőr-
zők bemutatása)

III. Portré (a katonai hagyományőrzők 
tagjainak megörökítése)

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

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban ké-

„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat„Fotózz hajdút!” fotópályázat
szítsék el! Egy pályázó kategóriánként 
max. 10 fotót nyújthat be. A fotók mind-
egyikének az V. Hajdúk Világtalálkozó-
ja programján kell készülnie. A képek 
beadásakor minden alkotó legyen szíves 
címmel ellátni a fotókat!

Beküldési határidő: 2018. szept. 18.
Minden kategóriában a legjobb pálya-

munkákat díjazzuk. A legjobb alkotások-
ból decemberben a Város 
Napján kiállítást szerve-
zünk. A benyújtott fotó-
kat a rendezvény további 
propagálásához felhasz-
náljuk!

További információk a 
művelődési központban 
Szólláth Zoltántól kérhe-
tőek.
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Tájékoztatom Hajdúnánás város lakos-
ságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 172/2018. 
(VI. 28.) számú Képviselő-testületi Ha-
tározatával igazgatási szünetet rendelt el. 

A határozatban foglaltak szerint 2018. 
július 23-tól 2018. augusztus 3-ig, illetve 
2018. augusztus 21-től 2018. augusztus 
24-ig, mely összesen 14 munkanapot je-
lent. 

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

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2018. június hónapjá-
ban két ülést tartott. 

2018. június 7-én a képviselő-testület 
rendkívüli ülés keretében közbeszerzést 
lezáró döntést hozott „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése Haj-
dúnánáson” és „Napelemes rendszerek 
telepítése Hajdúnánáson” tárgyában.

A testület 2018. június 28-án tartotta 
meg a nyári szünet előtti – munkaterv 
szerinti utolsó – ülését.

A napirendek elfogadása után zárt ülés 
keretében döntött a Hajdúnánási Óvoda 
magasabb vezetője, Gyüre Anikó hajdú-
böszörményi lakos kinevezéséről 2018. 
augusztus 1-től 2023. július 31-ig tartó 
határozott időtartamra, illetve növelte a 
Hajdúnánási Óvoda létszámkeretét. 

A testület módosította az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló rendele-
tét, és megalkotta Hajdúnánás Város tele-
pülésképének védelméről szóló rendeletét. 

Megismerte és elfogadta a Tiszamen-
ti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi 
munkájáról készült beszámolót; a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
2017–2018. évi tevékenységéről készült 
tájékoztatót.

Megtárgyalta és elfogadta „Hajdúnánás 
Településképi Arculai Kézikönyv” megne-
vezésű dokumentumot. 

A testület I� úsági Tanács létrehozását 
határozta el.

A helytörténeti gyűjtemény új kiállítá-
sához keresi Hajdúnánás legrégebbi zo-
máncozott edényét.

Ha akad a kamrában a nagymamától, 
dédmamától örökölt edény (kaszroly, 
kanna, tányér, szűrő, csupor vagy bármi 
más), hozza el hozzánk és mi kiállítjuk. 

Bővebb információ: 
Darócziné Bordás Andrea
06-70/3721-509
moricz.helytorteneti@gmail.com
Hajdúnánás, Bocskai utca 13. 

Elfogadta a város 2018–2023. évekre 
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

Döntött a Nánás-� erm Beruházó és 
Energetikai Szolgáltató Kft. végelszámo-
lással történő jogutód nélküli megszün-
tetéséről.

Közös megegyezéssel módosította az 
Ivánka-Med Egészségügyi és Szolgáltató 
Kft. egészségügyi feladat-ellátási szerző-
dését. 

A képviselő-testület tíz határozata meg-
hozatalával forgalmi rend módosításáról 
döntött. 

A korábbi évek gyakorlatát folytatva a 
testület igazgatási szünet elrendeléséről 
döntött ez évben is.

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

Elfogadta az ASP rendszer országos ki-
terjesztéséhez című pályázati projekthez 
tartozó iratkezelési szabályzatot és infor-
mációbiztonsági szabályzatot. 

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

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

Az igazgatási szünet alatt az ügyintézés 
szünetel! A szünet időtartama alatt a Hi-
vatalban a sürgős, azonnali beavatkozást 
igénylő ügyek intézésére ügyelet műkö-
dik, a zavartalan ügymenet és folyamatos 
feladatellátás a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított.

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

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre jegyző 

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. június hónapban 
házasságot kötött pároknak!

• Péntek Kitti Ildikó–Kovács Norbert
• Reszegi Réka–Bodrogi Gergely
• Nyakó Edina–Zilai Roland
• Varga Ildikó–Gargya Richárd

• Kiss Gábor
• Marth János
• Mezei Sándor
• Pásztor Lajos
• Ruzsom Tibor

• Varga Maja
• Szalontai Olivér
• Ács Olivér Sándor
• Kónya Viktória
• Molnár Tamás
• Komjáthi Miklós Mátyás
• Varga Tamás

Köszöntjük Hajdúnánás 
legi� abb lakóját!

• Sárga László
• Szabó Sándor
• Váczi Ildikó Katalin
• Vitányi László Imre

Akiktől 2018. június 
hónapjában búcsút vettünk

Kissé rendhagyó megemlékezésKissé rendhagyó megemlékezésKissé rendhagyó megemlékezésKissé rendhagyó megemlékezésKissé rendhagyó megemlékezésKissé rendhagyó megemlékezés

Dombrádi LászlóDombrádi LászlóDombrádi László
192219221922–––201820182018

Napjainkban természetes, hogy utazás 
előtt interneten gyűjtünk információt. 
Nem volt ez mindig így. A június máso-
dik felére tervezett kaukázusi utazásom 
előtt egy úti cél, Jereván estében, kivételt 
tettem. 

2015-ben jelent meg a Nánási kalendá-
riumban egy második világháborús hadi-
fogságról szóló visszaemlékezés. Dombrá-
di László fodrász – Laci bácsi – 2010-ben 
88 évesen, többek között az Örményor-
szág fővárosában, Jerevánban eltöltött 
élményeiről beszélt igen részletesen. 
A leírást többször is elolvastam, hogy rög-
zítsem magamban a korabeli helyszíneket: 
A várost kettészeli – úgy, mint Budapestet 
a Duna – a Szevan-tóból eredő Hradzan 
folyó, amelynek vize 20-30 méter magas 
meredek sziklafalak között kanyarog. 
A két városrészt egy keskeny, veszélyes 
kőhíd köti össze. A hídon túl van az Ara-
rát konyakgyár, kissé távolabb a Jereváni 
Dinamó Stadion. Kíváncsian vártam, mit 
fogok felismerni a hét évtizede általa lá-
tottakból.

A Hradzan kanyonja fölött a sugár-
utakhoz igazodva megújult a híd. A sta-

dion neve megváltozott. A hídfő fölött 
magasodó gyár és látogatóközpont előtt 
letekintve a városra, az volt a benyomá-
som, itt minden úgy van a helyén, ahogy 
Laci bácsi elmondta.

Hadifogoly társaival a gyár és a sport-
csarnok építésén dolgozott. Mivel a lab-
darúgás mindig is közel állt hozzá, ezen 
nehéz években pedig az állóképesség 
megőrzését köszönhette ennek a sport-
nak. Nem véletlen, hogy több szó esik a 
stadionról, majd a kérdező észrevételére 
reagálva így összegezte:

„Igen, kicsit büszke vagyok rá. De ez 
akkor lenne lényeges, ha ott lennék. Ak-
kor talán büszke lennék rá.”

Tudom, ez nem adatott meg neki. 
Ezért úgy terveztem, hazatérésem után rö-
videsen felkeresem és elmesélem a látotta-
kat. Sajnos erre már nem kerülhetett sor. 
Talán a véletlenek egybeesése, hogy éppen 
azokban a napokban távozott örökre éle-
tének 96. évében, amikor élte történeté-
nek egykori helyszínén emlékeztem rá. 
Laci bácsi, nyugodjon békében és legyen 
büszke a távoli stadionra és tettekben gaz-
dag életútjára.                                   -i. -k. 

„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat„Hajdúnánás 2018” fotópályázat
A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. fo-
tópályázatot hirdet Hajdúnánás város be-
mutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet bemuta-

tása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, foglal-

kozások, rendezvények stb. bemuta-
tása)

III. A táj (a természeti környezet bemuta-
tása)

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban ké-

szítsék el! A fotók mindegyikének a 2018-
as esztendőben kell készülnie Hajdúnánás 
közigazgatási határán belül. A képek 
beadásakor minden alkotó legyen szíves 
címmel ellátni a fotókat!

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

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város 
Napján kiállítást szervezünk. 
További információk a mű-
velődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.
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A nyár érkeztével kezdenek beérni mun-
kánk gyümölcsei. Úgy a kiskertekben, 
mint a nagyobb mezőgazdasági terüle-
teken folyik a készülődés a termés beta-
karítására. Ahogy a növények fejlődnek, 
folyamatosan termőre fordulnak, ezzel 
együtt sajnos egyre több kártevő és kór-
okozó is megjelenik. Az ellenük való véde-
kezés természetesen elengedhetetlen fel-
adat. A mostani alkalommal essen néhány 
gondolat a levéltetvekről és a hernyókról.

Levéltetvek:
Nedvszívó rovarok, amelyek komoly 

kárt okozhatnak a kertben. Amellett, 
hogy gátolják a növények fejlődését, ví-
rusbetegségeket is terjesztenek. Ha a nö-
vényen levéltetvek vannak, annak oka az 
is lehet, hogy a túl sok nitrogén hatására 
lágy, nedves hajtások képződnek. Mérsé-
keltebb tápanyag utánpótlással növénye-
ink ellenállóbbak lesznek a levéltetvekkel 
szemben.

A levéltetvek sorában sok fajtával és 
színnel találkozhatunk. Egyik fajtájuk 
csak bizonyos növényeket támad, má-
sok sokféle gazdanövényt vesznek célba. 
Egy közös vonásuk van: ugyanaz a nö-

vényvédő szer végezni tud velük. 
A kereskedelemben kapható 
pirimor szerek alkalmazha-
tók, amelyek nem károsítják 
a hasznos kerti rovarokat.

Megoldás lehet, ha a fáin-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 176/2018. (VI. 28.) szá-
mú Képviselő-testületi Határozata alapján 
versenytárgyalásos pályázati úton tör-
ténő értékesítésre meghirdeti az önkor-
mányzat tulajdonát képező, 2832/2/A/4 
helyrajzi számú, természetben a 4080 
Hajdúnánás, Mártírok útja 1. sz. I. em. 
4. szám alatti 51 m2 alapterületű, 2 szo-
bás, összkomfortos, „lakás” megnevezésű 
ingatlant. Az ingatlan becsült forgalmi ér-
téke, valamint a megajánlható minimum 
vételi ár 5 835 000 Ft. A pályázat benyúj-
tásával egy időben � zetendő bánatpénz 
összege 583 500 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. augusztus 10. (péntek) 12.00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesí-

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy Bedőné dr. Ivánka Ildikó egészségügyi szolgálta-
tó VIII. számú felnőtt háziorvosi körzete rendelési ideje 2018. július 1. napjától 2018. 
augusztus 31. napjáig tartó időtartamra az alábbiak szerint módosul:

Hétfő Hajdúnánás: 08.00–11.30 óra
Tedej:             12.00–13.00 óra

Kedd Hajdúnánás: 14.30–18.00 óra

Szerda Hajdúnánás: 08.00–11.30 óra

Csütörtök Tedej:             13.00–14.00 óra
Hajdúnánás: 14.30–18.00 óra

Péntek Hajdúnánás: 08.00–11.30 óra 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tisztelt Lakosság! 
Tájékoztatásul közöljük, hogy „AKTÍV 
KÖZÖSSÉGI ZÖLDTERÜLET KI-
ALAKÍTÁSA ÉS A HELYI TERMELŐI 
PIAC INFRASTRUKTURÁLIS FEJ-
LESZTÉSE HAJDÚNÁNÁSON” című 
projekt és a TOP-3.1.1.-15 számú Fenn-
tartható települési közlekedésfejlesztés 
tárgyú felhívás Hajdúnánás kerékpárút 
hálózat fejlesztése című projekt kereté-
ben, illetve lakossági kérelmekre várha-
tóan 2019 évtől az alábbi utcák forgalmi 
rendje az alábbiak szerint módosul: 
  1. A Dorogi utcai szervizút forgalmi 

rendje az Ady Endre körút felőli be-
hajtás és egyirányúsítás szerint mó-
dosul a Mártírok útja felőli behajtási 
tilalommal, valamint „lakó-pihenő” 
övezet kerül kialakításra. 

  2. A Kisfaludy utcában, a Csokonai utca 
és a Nikodémusz István utca közötti 
szakaszon – a Kölcsey utca irányából 
a Bocskai utca irányába – a kétirányú 
forgalmi rend egyirányú forgalmi 
renddé módosul. 

  3. Az I� úság utcában, a Hegedűs Lóránt 
utca és a Barcsa János utca közötti 
szakaszon – a Hegedűs Lóránt utca 
irányából a Dorogi utca irányába – 
az egyirányú forgalmi rend ellentétes 
irányú egyirányú forgalmi renddé 
módosul. 

  4. Az Óvoda utcában, a Hunyadi utca 
és a Bocskai utca közötti szakaszon – 
a Bocskai utca irányából a Hunyadi 
utca irányába – az egyirányú forgalmi 
rend ellentétes irányú egyirányú for-
galmi renddé módosul.

TájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztatóTájékoztató

Kertünk, házunk, otthonunkKertünk, házunk, otthonunkKertünk, házunk, otthonunkKertünk, házunk, otthonunkKertünk, házunk, otthonunkKertünk, házunk, otthonunk

Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó Premier Színjátszó Találkozó 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tájékoztatás forgalmi rend Tájékoztatás forgalmi rend Tájékoztatás forgalmi rend Tájékoztatás forgalmi rend Tájékoztatás forgalmi rend Tájékoztatás forgalmi rend 
módosításáról módosításáról módosításáról módosításáról módosításáról módosításáról 

  5. A Mártírok útja kerékpárosokra vo-
natkozó forgalmi rendjét kívánja mó-
dosítani. 

  6. Az Iskola utca kerékpárosokra vonat-
kozó forgalmi rendjét. 

  7. A Nikodémusz utca kerékpárosokra 
vonatkozó forgalmi rendjét kívánja 
módosítani. 

  8. A Bocskai utca kerékpárosokra vonat-
kozó forgalmi rendjét kívánja módo-
sítani. 

  9. A Reviczky utca kétirányú forgalmi 
rendje egyirányú forgalmi renddé 
módosul, a Bocskai utca irányából 
a Bethlen Gábor krt. irányába kerül 
szabályozásra. 

10. A Balassa utca forgalmi rendje 
„mindkét irányból behajtani tilos” 
jelzőtábla kihelyezésével módosul, 
alatta kiegészítő jelzéssel: „kivéve cél-
forgalom”. (2018. 08. 01-től)

11. A Pető�  köz egyirányú forgalmi rend-
je a Pető�  utca felől a Széchenyi krt. 
irányába történő behajtási lehetőség 
biztosítása szerint módosul. (2018. 
09. 01-től)

A forgalmi rend módosítással érintett 
utcák térképen is megjelölésre kerültek, 
amelyet megtekinthetnek a www.hajdu-
nanas.hu/forgalmirendvaltozas.zip inter-
netes elérhetőségen.

A változások pontos időpontjáról a ké-
sőbbiekben tájékoztatással leszünk! 

A 10. és 11. pontokban szereplő mó-
dosításokra tekintettel kérjük a forgalmi 
rend fokozott betartását és a fokozott � -
gyelemmel történő közlekedést.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

tés nélkül): 2018. augusztus 14. (kedd) 
10.00 óra

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban „Pályázat 
a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 1. sz. 
I. em. 4. szám alatti ingatlan megvásárlá-
sára” felirattal. 

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 174-es 
melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

kat támadják a levéltetvek, érdemes kerti 
rutát ültetni köréjük. Keserű anyagot ter-
melnek, amely a fába felszívódva keserű 
ízűvé teszi a fanedvet, így azt utálni fogják 
a levéltetvek. Becsüljük meg a katicabo-
garakat is, amelyek rengeteg levéltetvet 
pusztítanak el.

Hernyók:
Minden nap � gyelmesen nézzük át ker-

tünket, főleg a gyümölcsfáinkat. A her-
nyófészkek megjelenése könnyen észre-
vehető a pókhálószerű képződményben. 
Legjobb megoldás az, ha ezeket a fészke-
ket azonnal levágjuk a fáról (ne sajnáljuk 
a fertőzött ágat), és megsemmisítjük ége-
téssel. A kereskedelemben kapható her-
nyók elleni védőszer is.

És milyen jó, hogy etetjük a hasznos 
madarakat! Odaszoknak a kertünkbe és 
azzal hálálják meg a róluk való gondos-
kodást, hogy befalatozzák a hernyókat is.

Sem a levéltetvek, sem a hernyók nem 
szeretik, ha olyan szerrel találkoznak, 
amely ismeretlen számukra. Ilyen permetlé 
készítése nagyon egyszerű feladat. Egy-egy 
munkásnap után általában a kézmosás-
sal fejezzük be. Egy lavor vízben bőséges 
szappanhasználattal mosunk kezet. Ebbe a 
vízbe (5 liter) tegyünk 1 teáskanálnyi szó-
dabikarbónát, majd a gondosan elkevert 
vegyületet permetezzük a növényekre.

Mindenkinek hasznos és sikeres továb-
bi kertészkedést kívánok.          Gut István

Június végén immáron hetedik alkalommal ke-
rülhetett megrendezésre az amatőr színjátszást 
ünneplő PSZT! A négy nap során hat előadást 
láthattak a színházkedvelők, melyek között ta-
lálunk vásári komédiát, drámát és vígjátékot is. 
Érkeztek hozzánk amatőr művészek Debrecen-
ből, Mátészalkáról, Tiszalökről, Tiszavasváriból 
és Mezőkövesdről. 

„Az igényes színház mindig tükröt tart, be-
kapcsol, szembesítést kínál” – vallja Gyabronka 
József színművész. Mindez elmondható a meg-
hívott előadások esetében is, hiszen legtöbbjük 
komoly tükröt állított nekünk. Ha egy mon-
dat elgondolkodtatja a nézőt, az előadás már 
nem hiába jött létre. S nem csupán a drámák, 
a tragédiák hozhatnak felismerést, élményt, 
katarzist, hanem a vígjátékok is. A különbség 
csupán abban rejlik, hogy könnyebb önma-
gunkon nevetni, derülni, s így nem fáj oly 
mértékben a kegyetlen igazság, a hibáinkkal 
történő szembesítés. A hajdúnánási közönség 
színházkedvelő és színházértő közönség, melyet 
bizonyít e találkozó sikere is, valamint az az in-
tenzív jelenlét, interakció melyet az előadások 
során mutattak.

Háromtagú szakmai zsűri értékelte az egyes 
előadásokat, melynek tagjai: Szabó-Rékasi 
Mónika, a Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 
ügyvezető-helyettese, Dánielfy Zsolt, a Cso-
konai Színház színművésze, rendezője és Ba-
kota Árpád, a Csokonai Színház színművésze. 
Szakmai beszélgetések során tanácsokkal, meg-
látásaikkal segítették az amatőr társulatokat. 

Több szempontot � gyelembe véve nyolc díjat 
osztottak ki a vasárnapi díjátadón. Emellett a 
négy nap alatt leadott nézői szavazatok alapján 
a közönségdíjas színtársulat is átvehette az őt 
megillető oklevelet és ajándékot.

Legjobb előadás: Egy életem, egy halálod 
– Gondolat Kamaraszínház (Mátészalka)

Legjobb rendezés: Lopótök, avagy a Mari 
nem olyan – Tiszalöki Mámor Színtársulat

Legjobb színész: Halóka Zsolt – Gondolat 
Kamaraszínház (Egy életem, egy halálod c. elő-
adás; Bruno, a szerető szerepében)

Legjobb színésznő: Juhász Bori – Dezsavü 
Színkör (Prah-milliomosok c. előadás; a feleség 
szerepében)

Legjobb karakter színész: Víg János – Ti-
szalöki Mámor Színtársulat (Lopótök, avagy a 
Mari nem olyan c. előadás; Jóska, a falu bikája 
szerepében)

Legjobb karakter színésznő: Szentgyör-
gyi Rozi – Kuckó Művésztanya Utcaszínház 
(Úgy, ahogy mondom! c. előadás; kikiáltó sze-
repében)

Különdíj: Kuckó Művésztanya Utcaszín-
ház (színvonalas, egyedülálló munkásságukért)

Különdíj: Antal Alexa – Mezőkövesdi Szí-
nészeti Egyesület (Szép kis família c. előadás; 
Caroline, a titkárnő szerepében történő beug-
rásáért)

Közönségdíj: Lopótök, avagy a Mari nem 
olyan című előadás (Tiszalöki Mámor Színtár-
sulat)

Minden díjazottnak szívből gratulálunk! 
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18+60 – Ennyi volt az életkoruk azoknak 
az egykori hajdúnánási diákoknak, akik 
1958 júniusában humán és reál tagozaton 
érettségiztek városunk nagy hírű gimná-
ziumában, s azóta is öt évente mindig 
összejönnek. A résztvevők szép emléke-
ikkel s a találkozás izgalmával készültek 
a nagy napra. „Most először nem kerestük 
fel szeretett iskolánkat – mivel sokaknak 
a rövid séta is hosszúnak tűnt volna…” – 
meséli az egyik résztvevő, Fekete Imréné, 
aki egyben az egyik szervező is volt. – „Ez 
azonban nem jelentette azt, hogy nem em-
lékeztünk az ott eltöltött négy évre, az első 
diákszerelemre, a klubdélutánokra, iskolai 
sztorikra” – folytatta. „Tizenkilenc diák 
tudott ott lenni a találkozón a Hotel Medi-
án különtermében, ahol először az elhunyt 

2018. július 1-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Tar Józsefet 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere. 

Isten éltesse sokáig Jóska bácsit erőben és egészségben családja körében!

Az idei művésztelep lesz az ötödik alka-
lom, hogy Hajdúnánás lelkes művészet-
pártoló vezetése i� úsági alkotótábort 
hirdet a közép- és felsőfokú művészetok-
tatásban tanuló vagy nemrég végzett � a-
talok számára. 

Július közepén kezdődött el Hajdúná-
náson az i� úsági alkotótábor, ahova azok 
a kreatív képességekkel rendelkező � ata-
lok jelentkezhettek, akik szerették volna 
látásmódjukat, gondolataikat, érzéseiket 
vászonra örökíteni. A � atalok július 10-
én találkoztak az Aranyszalma Alkotóház-
ban, azóta dolgoznak, s próbálnak valami 
igazán maradandót készíteni.

osztályfőnökökre (Siketh Zoltánné, Juhász 
János) és az osztálytársakra emlékezve gyer-
tyát gyújtottunk. A � nom ebéd elfogyasztása 
után előkerültek a fotóalbumok, ahol büsz-
kén mutogattuk a sikeres unokák fényképeit, 
többen már dédunokákkal is büszkélkedhet-
nek.”

Mindannyian vallják, hogy az Élet ön-
magában is ajándék és érték számukra, 
melynek nem szabad egyetlen pillanatát 
sem elvesztegetni. Így megállapodtak 
abban, hogy amíg csak lehet, évente ta-
lálkoznak, hiszen olyan hamar elszállt az 
a nap, amely újra összehozta őket 60 év 
után is. Közös véleményük szerint nem 
is olyan sok ez a 18+60, s szeretnék még 
néhány évvel megtoldani.

Fekete Andrea

Az idei tábor hívószava a „SZABAD 
ALAKÍTÁS” címet kapta, mely az alkotói 
energiák szabadságára, a folyton alakító, 
változtató, teremtő, alkotó ember szerep-
körének körbejárására utal. S persze az itt 
szerzett élmények szabad alakítását is je-
lenti mindez a művészet eszközeivel.

A tábor művészeti vezetője – ahogy az 
előző években is – Orosz Csaba képző-
művész, a Nyíregyházi Főiskola, Bölcsé-
szettudományi és Művészeti Kar, Vizuális 
Kultúra Intézet  főiskolai adjunktusa.

A � atalok által készített munkákat az 
érdeklődők július 18-tól tekinthetik meg 
a művelődési központ galériájában.

Már ötödik alkalommal rendezik meg az alkotótábort, melynek végén a fi atalok a 
nyilvánosság előtt is megmutathatják munkáikat.

2018. július 3-án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral és Orbán Viktor minisz-
terelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Oláh Miklósnét Szólláth Tibor,  
Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig Irénke nénit erőben és egészségben családja körében!

www.hajdunanas.hu
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Ki lehet Ő?Ki lehet Ő?Ki lehet Ő?Ki lehet Ő?Ki lehet Ő?Ki lehet Ő? A Hajdúk Világtalálkozóján A Hajdúk Világtalálkozóján A Hajdúk Világtalálkozóján 
a Magyar Honvédséga Magyar Honvédséga Magyar Honvédséga Magyar Honvédséga Magyar Honvédséga Magyar Honvédség

Kié a legszebb? Kié a legszebb? Kié a legszebb? Kié a legszebb? Kié a legszebb? Kié a legszebb? 

Gasztro élmények a HVT-n Gasztro élmények a HVT-n Gasztro élmények a HVT-n Gasztro élmények a HVT-n Gasztro élmények a HVT-n Gasztro élmények a HVT-n 

Hajdú TotóHajdú TotóHajdú TotóHajdú TotóHajdú TotóHajdú Totó

 Augusztus 3.
 18.30 Katona csapatok felvonulása 
  a főtérre
 19.15 Csatabemutató a főtéren, 
  katonai csapatok felfogadása
 20.00 Fáklyás felvonulás a fürdőbe
 21.00 MagyarVista Social Club
 22.30 Világító lu� k felengedése hajdú 
  őseink emlékére
 Augusztus 4. – Délelőtt a piacon zenés 

� gyelemfelkeltés
 10.00 csatabemutató a fürdő területén
 11.00–13.00 Helyi csoportok fellépése 
  a Fürdő utcai Am� teátrumnál
 14.00 Szabó Ádám koncertje
 15.00 Burattino Bábszínház: A bátor 
  kiskacsák
 16.40 FankaDeli élő zenekari koncertje
 18.00 Csatabemutató a fürdő területén
 19.00 Mónus József világbajnok íjász 
  bemutatója

 20.00 Ezüstbojtár című zenés játék – 
  PG Csoport
 21.30 Hajdú Totó eredményhirdetése
 22.00 Ferenczy György és az 1ső Pesti 
  Rackák
 Folyamatosan zajló programok:

– Hajdúk Utcája: hajdúvárosok bemu-
tatkozása

– Hajdújárás település bemutatkozása 
a Vajdaságból

– Fotózkodás Duhaj kapitánnyal
– Népi játszótér
– Hőlégballonos függeszkedés
– Múzeumsátor – Hajdúböszörmény
– Szalmasátor – Helytörténeti Gyűjte-

mény
– Hajdú Totó
– Lovagoltatás pónilóval
– Magyar Honvédség katonai bemuta-

tója
– Szalmalabirintus

Az idei Hajdúk Világtalálkozójának egyik 
szenzációja a hőlégballon, melyre – téríté-
si díj ellenében – a bátrabbak fel is száll-
hatnak. A légi jármű a Fürdő utcai parko-
lóban várja majd a magasságba vágyókat, 
de igénybe vételéhez előzetes regisztráció 
szükséges. 

A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont irodáiban (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 6.) regisztrálhatnak az érdek-
lődők, akik augusztus 4-én kb. 17 órától 
kötött pályán, 20–30 méter magasságig 
repülhetnek fel a nem mindennapi utazó-
eszközzel. Az utazók egy-egy percet tölt-
hetnek majd el fönt, hogy minél többen 
élhessenek a lehetőséggel. Köztudottan a 
ballon sajátosságai közé tartozik, hogy az 
időjárási viszonyok nagyban befolyásolják 
alkalmazhatóságát. Így minden kedves 
érdeklődőtől türelmet és együttműködést 
kérünk a program sikeres lebonyolítása 
érdekében. Várjuk tehát a repülés szerel-
meseit a regisztráción és a HVT-n!

A Hajdúk Világtalálkozójának házigaz-
dája Duhaj kapitány, aki az idén is szere-
tettel vár minden kedves vendéget a Haj-
dúnánási Gyógyfürdőben és a Fürdő utca 
strand előtti útszakaszán. Az itt látható 
kép arról árulkodik, hogy 2018-ban már 
nem egyedül várja a hagyományok tiszte-
lőit. Vajon ki lehet Ő? Várjuk válaszaikat 
az info@nanasvmk.hu e-mail címre. A le-
vélírók között 1 db kupont sorsolunk ki, 
melyet a nyertes a hőlégballonos függesz-
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V. Hajdúk VilágtalálkozójaV. Hajdúk VilágtalálkozójaV. Hajdúk Világtalálkozója

A hőlégballonos függeszkedés díja: 
2000 Ft/fő

A szervezők

kedésen használhat fel. A titokzatos alak 
kilétével kapcsolatos jövő heti feladatun-
kat keressék a Facebook Hajdúk Világta-
lálkozója oldalán!

Az ízletes és minőségi ételeket mindenki 
szívesen fogyasztja. Ez lehetett az egyik 
titka a júniusban megrendezett első 

Gasztrosétány sikerének. A Hajdúk Vi-
lágtalálkozóján a hagyományőrzés égisze 
alatt folytatódik a minőségi ételek fel-
vonultatása, melyet jó szívvel ajánlunk 
mindenkinek. Augusztus 4-én a korabeli 
gasztroudvaron készülnek, sülnek-főnek 
majd az ínycsiklandó ételek, melyeket 
kedvező áron kóstolhatják meg a kuli-
náris élmények kedvelői. A rendezvényre 
látogatók színes ételkínálatból választva 
csillapíthatják éhségüket, miközben gaz-
dag programkínálat áll rendelkezésükre, 
hogy a kultúra iránt felmerülő éhségüket 
is enyhíthessék.

Játékra hívjuk Önöket! Ki, mit tud a hajdúkról? Ez derül ki augusztus 4-én a Hajdú 
Totó segítségével. A feladat csupán annyi, hogy megkeresse a Hajdúk Világtalálkozójá-

nak helyszínein elhelyezett megállító táblákat, melynek segítségével aznap Ön 
is leadhatja válaszait az információs pultnál. Érdemes velünk játszani, hiszen 
értékes nyeremények várják! 

A Bocskai korát felelevenítő, két napon 
át tartó hagyományőrző rendezvény szé-
les kínálattal jelenik meg az idén is mind 
fellépők, mind a programok tekintetében. 
A hagyományőrző katonai csapatok be-
mutatói mellett a honfoglalás kora előtt 
tisztelgő Mónus József távlövő íjász világ-

bajnok előadása is szerves részét 
képezi a programnak. A har-
cosokat felvonultató esemény 
korunk honvédőit is szeretné 
megmutatni, munkájukat, har-
ci eszközeiket közelebb hozni 
a civilekhez, a köz emberéhez. 
A Magyar Honvédség augusztus 
4-én meghívásunknak eleget 
téve a Fürdő utca helyszínein 
megismerteti műszaki, tech-
nikai és fegyverzeti eszközeit, 

emellett szolgálatot teljesítő katonáinak 
aersoft és közelharci bemutatóját láthat-
ják az érdeklődők. Akit részletesebb in-
formációkat szeretne kapni a katonaság 
feladatairól, életéről, azok – szintén ezen 
a napon – a Toborzóiroda munkatársaitól 
kaphatnak bővebb tájékoztatást.

A Hajdúk Világtalálkozóján az idén sem 
maradhatnak el a minőségi kézműves ter-
mékeket kínáló standok. Természetesen a 
helyi termelők is képviseltetik magukat 

értékes portékáikkal, de mellet-
tük érkezik hozzánk bábkészítő, 
kosárfonó, selyemszalag díszek 
készítője, szőnyegszövő, fafara-
gó, fadíszek és ékszerek készítő-
je, mézeskalácsos, hangszerké-
szítő, kürtős kalácsos és még sok 
kézműves mester. 

A pavilonok kincsei önma-
gukban szemet gyönyörködte-
tőek, ezért az idén a kilátogatók 
segítségével megkeressük a leg-
igényesebb standdal, portékakí-

nálattal megjelenő kézművest. Augusztus 
4-én az információs pultnál Ön is lead-
hatja szavazatát. Találjuk meg együtt, kié 
a legszebb árusító hely!
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Augusztus 3-án az egyik népszerű zenekar 
a MagyarVista Social Club nyitja az V. 
Hajdúk Világtalálkozóját, amely egy nép-
művészetéről híres erdélyi faluról kapta a 
nevét, s közben egy szójátékkal tiszteleg a 
világhírű kubai muzsikusok előtt. Tagjai 
azon dolgoznak, hogy sajátos hangvétel-
lel, jól felismerhető egyéni stílusban hoz-
zanak közel egymáshoz különböző zenei 
világokat.

A 60-as években a vasfüggönyön át 
beszivárgó beat zene hamar teret hódított 
magának Magyarországon is. Emellett 
a tíz évre rá indult táncházmozgalom, a 
paraszti kultúrából átmentett néptánc és 
népzene a városiak egyik szubkultúrája 
és színpadi műfaja lett. Már akkor élt az 
igény, hogy a hazai zenekarok stílusirány-
tól függetlenül valami egyedi, sajátosan 
magyar produkciót hozzanak létre. 

A MagyarVista Social Club egy lemez-
projekt utóéleteként született, a tagok 
többsége Mohácsy Albert Lili dalai című 
CD-jén szerepelt meghívott közremű-
ködőként. A koncertfelkérések nyomán 
alakult ki 2011 tavaszán a 8 fős felállás, 
amely hamarosan már a következő leme-

zanyaggal, az „Utazólevél”-lel jelentke-
zett. A zenekar tagjai:

Horváth Sára – ének
Németh Ferenc – ének
Sipeki Zoltán – gitár
Kovács Ferenc – trombita, hegedű
Bágyi Balázs – dob
Oláh Péter – basszusgitár
Csikós Péter – ütőhangszerek
Németh Péter – ének, billentyű

A névsorból kitűnik, hogy többféle stí-
lust képviselő, saját területükön elismert 
muzsikusokról van szó. Sipeki Zoltánt 
többek között Zorán vagy Szentpéteri 
Csilla kísérőzenekarából ismerhetjük, Ko-
vács Ferenc a hazai jazzélet egyik legsokol-
dalúbb egyénisége, a Djabe és a Magony 
muzsikusa. Németh Ferenc neve korábban 
a Csík zenekarból, ma a Méta népzenei 
együttesből, vagy éppen a Naplegenda 
szólistájaként csenghet ismerősen. Hor-
váth Sárát népdalénekesként és feltörekvő 
jazz-énekesként is számon tartják. A rit-
musszekció két erőssége, Oláh Péter és Bá-
gyi Balázs utóbbi saját jazz-kvartettjében 

muzsikál együtt, őket remekül egészíti 
ki ütősként a szintén egykori népzenész 
Csikós Péter. A zenekar harmadik énekese, 
Németh Péter pedig az alternatív-indie � a-
talos világát képviseli a koncerteken.

A MagyarVista Social Club azért indult, 
hogy a lehető legjobban kitolja a kulturális 
határokat minden irányba. A zenekar esz-

Az V. Hajdúk Világtalálkozója 
programjainak térképe

A Hajdúk Világtalálkozóján 
a MagyarVista Social Club

szenciája abban rejlik, hogy az akkori és a 
modern könnyűzenét valamint a népzenét 
miként tudja egy szerves egésszé alakítani 
a színpadon.

Erre a zenei csemegére vár-
juk Önöket augusztus 3-án 21 
órától.
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750 Ft
adag

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

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

A nyár eljöttével egy időben érkeztünk el 
az aratási időszakhoz. Ezen belül a búza 
aratását kísérte a legnagyobb � gyelem, 
hogy biztosítva lesz-e az ország kenyere. 
Két kérdéssel kerestem meg a gazdálkodó 
szervezeteket és egyéni gazdákat:
 Hogy állnak az aratással, mennyi a ter-

mésátlag és milyen minőségű a búza?
 Melyek a közeljövő, aratás utáni idő-

szak főbb tennivalói?

Tedej Zrt., Bódi László 
vezérigazgató:

„Az aratás július 15-ig befejeződött. Át-
lagtermésünk árpából 8 tonna/ha, búzá-
ból pedig 7 t/ha volt. Jó minőségű ke-
nyérgabonát tudtunk learatni, túlnyomó 
része malmi minőségű.

Az aratás idejére befejeztük gyümölcsö-
sünkben a meggy szüretelését is. Nagy ter-
mést takarítottunk be (dupláját az elmúlt 
évinek: 520 tonnát). A hónap végén meg-
kezdjük a nyári alma szüretelését is. Folya-
matos a szalmabálák raktározása, a lucerna 
széna betakarítása. E munkával egy idő-
ben végezzük a tarlóhántást, a tápanyag 
utánpótlását és a másodvetéseket is.”

Nyakas farm, Nyakas András 
tulajdonos:

„Az aratást időben sikerült elvégeznünk. 
Az átlagtermés búzából 7,3 t/ha, jónak 
mondható. A betakarított termés na-
gyobb része malmi minőségű.

Legfontosabb teendőnk most a szal-
mabálák raktározása, hiszen farmunkon 
mintegy 24 ezer bálára van szükség. Fo-
lyamatos a lucerna széna betakarítása és a 
tarlóhántás.”

Néhány éve rendszeresen szállítom őket 
orvoshoz, bevásárolni a Fürdő utcáról, 
mivel autóbusz ritkán közlekedik. Sokat 
beszélgetünk a múltról, 63 éves házasok. 
Józsi bácsi ez év július 1-jén tölti a 90. 
évét, felesége 89-et. Amiért tisztelem őket: 
Józsi bácsi mindig kinyitja a hátsó ajtót, 
segít az övet becsatolni, majd ő is beszáll. 
Dolguk végeztével kiszáll, majd kinyitja 
az ajtót i� úkori szerelme előtt. Nem régen 
hívott Józsi bácsi, menjünk heti nagy be-
vásárló útra, ahogy megérkeztem, közölte 
velem egyedül jön, Marika néni nem érzi 
jól magát. Hazaérkeztünk, a hátsó udvar-
ba kellett megállni a lakásból, hallatszott 

Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2. 
E-mail: nanaspc2013@gmail.com  Tel.: 06-70/306-6664 

Weboldal: www.nanaspc.hu

Folyamatosan megújuló laptop, 
monitor és számítógép készletünkkel és további kiegészítőkkel 

várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz, karbantartás és vírusirtás! 

Kedves Vásárlóink! Hajdúnánás központjában családi ház eladó. 
Alapterülete 130 m2. 

(Orvosi rendelő, egyéb vállalkozás céljára is alkalmas.) 
Felújításra szorul.

Az udvaron garázs és tárolóépület található. 

Irányár: 9,2 M Ft (alkuképes). Telefon: 06-20/410-3426

Nedves, salétromos falak utólagos szigetelése gépi falvágással.
Ingyenes helyszíni felmérés és árajánlat. 

Tel.: 06-30/949-0601

Aratási körképAratási körképAratási körképAratási körképAratási körképAratási körképAratási körképAratási körképAratási körkép

Szülővárosom büszke lehet reájukSzülővárosom büszke lehet reájukSzülővárosom büszke lehet reájukSzülővárosom büszke lehet reájukSzülővárosom büszke lehet reájukSzülővárosom büszke lehet reájuk
Tar családTar családTar családTar családTar családTar család

Agroszoltek Kft., Kelemen Imre:
„Július 15-ig befejeződött az aratás. Az 
átlagtermés búzából meghaladja a 6 t/ha 
mennyiséget, viszont a minősége 99%-ig 
malmi 1-es. A zöldborsó betakarítása be-
fejeződött. Folyamatban van a tarlóhán-
tás, az aktuális növényvédelem és a zöldí-
tő vetés. Elkezdődött a csemegekukorica 
és a zöldbab betakarítása is.”

Farm-95 Kft., Hadadi Imre:
„Az aratást sikerült időben befejeznünk. 
A búzánk átlagtermése 7–8 t/ha volt, 
viszont a minősége fele-fele arányban 
malmi illetve takarmány minőségű. Fo-
lyamatos munkát jelent a szalmabálák 
begyűjtése, valamint a tarlóhántás.”

Kelemen Sándor, gazdálkodó:
„Az aratást időben sikerült befejezni. A le-
aratott búza átlagtermése 6 t/ha, minősé-
ge pedig durván számítva fele-fele arány-
ban takarmány illetve malmi minőségű. 
Az elmúlt évinél gyengébb termés oka a 
változó időjárás lehet, hiszen a télből szin-
te egyből a nyárba érkeztünk. Az eső hiá-
nya tavasszal aszályt is okozott. A régebbi 
búzafajták jobb termést adtak, nem vélet-
len volt szinte világhírű a magyar búza és 
a belőle készült liszt.”

A fenti termésátlagok és minőségi ada-
tokat erősítették meg más megkérdezett 

kisgazdák is.

Sikeres évet kívánunk a mezőgazdáknak!
Gut István

a porszívó hangja. Józsi b ácsi bekopok, 
nyílik az ajtó aggódva megkérdezi – Jól 
vagy, Kedvesem? – Igen jól vagyok – jött a 
válasz, mire szájon csókolták egymást. Azt 
a látványt nem fogom elfelejteni, ahogy az 
ajkuk összeért. Én csak bámultam őket, 
közben azon tűnődtem, hogy most An-
tonius és Kleopátra vagy talán Rómeó és 
Júlia? Gondoltam, bár látná a stratfordi 
polgármester � a – aki kimondottan rossz 
tanuló volt, nem szeretett iskolába járni, 
de ő mégis világhírűvé vált –, akit úgy 
hívtak „Shakespeare”…

Üdvözletét küldi és jó egészséget kíván 
nekik: Kanda Miklós 
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ÁLLAMPAPÍR FORGALMAZÁS
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN

 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!

 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
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Hajdúnánásiak jelentkezését várjuk 
INGYENES 

 GÉPI FORGÁCSOLÓ (ESZTERGÁLYOS) 

és TAKARÍTÓ 
OKJ-s képzésekre! 

A képzések helyszíne és időpontjai: 
Gépi forgácsoló:  

Nyíregyháza, 2018. szeptember-2019. március 
Takarító:  

Tiszavasvári, 2018. szeptember-november 
 

A képzés ideje alatt ÚTIKÖLTSÉGET és  
MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁST biztosítunk!  

 

További információ a részvétel feltételeiről és 
jelentkezés: 

Kalamáris Egyesület 
tel: 06/30 777-9065, 06/20 240-1022 

 
A képzések a GINOP 5.1.4.-17-2017-00008 sz. 
pályázati programjának keretében valósulnak meg.  

 

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 fi zetési lehetőség.
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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. 

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 ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
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: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Az állatvédők rettegnek a nyártól. Nem vé-
letlen. Lépten-nyomon találkozni kimerült, 
lógó nyelvű kutyákkal a hőségben. Néhány 
dolog, amire a közeljövőben EGYÜTT � -
gyelnünk kell! Együtt, mert mindenhol nem 
lehet ott egy állatvédő, és minden ember ér-
deke, hogy megfelelően védjék, lássák el az 
állatokat a környezetünkben.

Az állatvédelmi törvény előírja, hogy 
védeni kell az állatot az időjárás káros ha-
tásától.

A szabadban tartott állatnak menedéket 
kell találnia a tűző napsugarak, eső elől! Ez 

kutyák esetén nem a fémhordó, hisz az bor-
zasztóan átmelegszik. Legjobb egy nagy ár-
nyékot adó fa. Ha a kertünkben ilyen nincs, 
akkor legyen lehetősége a kutyának bemen-
ni egy hűvös garázsba, terasz alá, de legalább 
egy árnyékos helyen álló kutyaólba. Napon-
ta többször locsoljuk fel a kutyánk árnyékos 
fekhelyét, hogy hűtsük! Ha környezetünk-
ben idős, egyedülálló gazda él vagy csak fe-
lelőtlen kutyatartó, esetenként ajánljuk fel 
segítségünket árnyékos hely kialakításában a 
kutya érdekében!

Fontos tudni, hogy a kutya nem képes 
úgy izzadni, mint mi, emberek. Lihegéssel 
adja le a hőt, ami által rengeteg folyadékot 

veszít, így a friss víz pótlása életmentő. Az 
állatoknak legyen több edényben árnyékos 
helyre víz kirakva! A vizet naponta több-
ször ki kell cserélni, hisz ha felmelegszik, 
nem szívesen iszik már belőle a kutya. Vizes 
tálkáját tartsuk mindig tisztán, hogy mi-
nél szívesebben, és többet igyon belőle. Ez 
macskák esetében még inkább fontos, hisz 
ők nagyon tiszta állatok. Ráadásul sok cica 
fémtálból nem is iszik, vagy ha olyan kicsi 
a tálkájuk, hogy a bajuszuk hozzá ér a tál 
széléhez ivás közben. Legjobb megoldás ci-
cáknál nagy kerámia tálka. Se kutyának, se 
cicának ne adjunk jéghideg vizet, mert attól 
beteg lehet!

A nyári időjárási körülmények (meleg, 
por, toklász, legyek, bolhák, szúnyogok, kul-
lancsok, vedlés) közepette fokozottan szük-
séges a szőrzet megfelelő ápolása!

Ne a hőségben vigyük sétálni a kutyát! 
Hőgutát kaphat és a forró beton sebeket tud 
okozni a mancsán. 

Ne hagyjuk még néhány percre sem a ku-
tyát egyedül a kocsiban! A hőmérséklet rö-
vid idő alatt is 70-80 fokra felmehet a zárt, 
álló autóban. 

Köszönjük, ha vigyáznak/vigyáztok rájuk!

Szojka Beáta, 
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Itt a nyár!Itt a nyár!Itt a nyár!Itt a nyár!Itt a nyár!Itt a nyár!Itt a nyár!Itt a nyár!Itt a nyár!


