
www.hajdunanas.hu

 XXXII. (XLII.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA (969. SZÁM)2019. FEBRUÁR 21.

Cifraszűr Néptánc Egyesület…

2. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

6. oldal

Kertünk, otthonunk

2. oldal

Magyar Kultúra Lovagja Fejlesztések…

3. oldal

volt Tulipán utcai tüdőgondozó épülete teljes belső és külső felújításon 
esik át, udvar parkosítással, eszközbeszerzéssel, akadálymentesítéssel.  
A megújult épületben hét védőnői körzet és két iskola egészségügyi 
szolgálat, valamint három gyermek háziorvosi praxis kerül kialakításra.A

Hamarosan indulhat a Gyermekegészségügyi Centrum építése

Folytatódnak a fejlesztések Nánáson

Szólláth Tibor polgármester a tervezett 
költségvetés kapcsán kiemelte, hogy az 
hasonló az előző évekéhez. Idén a város 
mintegy 5,3 milliárd forinttal gazdálkod-
hat. Hozzátette, hogy a 2017–2021-es 
időszakban 4,2 milliárd Ft értékű fej-
lesztés valósul meg a településen Európai 
Uniós támogatással, ezekhez mindössze-
sen 186 millió Ft önerőt kell biztosítania 
a városnak, mely a teljes fejlesztés 4,4%-a.

A közfoglalkoztatást érintően ebben az 
évben több mint 470 milliós keretösszeg 
áll rendelkezésre és a rendszerben foglal-
koztatottak száma mintegy 340 fő.

Több nagy beruházást is érintett a vá-
rosvezető, amelyek várhatóan a követke-
ző időszakban be is fejeződnek: beszélt 
többek között az Ady Endre Lakópark 

A több mint 152 millió forintból meg-
valósuló Tulipán utcai beruházással az ön-
kormányzat célja az, hogy egy épületben 
adjon teret 7 védőnői körzetnek, 2 iskola 
egészségügyi szolgálatnak és 3 gyermek 
háziorvosi praxisnak, egyben eszközcserét 

is végrehajtson. A gyermekegészségügyi 
centrumot egy helyi védettséget élvező, 
a projekt során felújítandó és bővítendő 
épületben alakítják ki a volt tüdőgondozó 
épületében.

hajdunanas.hu

felújításáról, a távhőrendszer rekonst-
rukciójáról, a több mint 2,5 kilométeren 
megvalósuló kerékpárútról, a Gyermeke-
gészségügyi Centrum kialakításáról, az 
új nyugati ipari terület fejlesztéséről és a 
Hajdúnánási Gyógyfürdő fejlesztési kon-
cepciójáról.

A fejlesztések ismertetése után lakossági 
hozzászólások, kérdések következtek, jel-
lemzően az utak, járdák állapotát kifogá-
solták, de szóba került a fakivágás, a vízel-
vezető árkok, peremkerületek köztereinek 
állapota is. 

A közmeghallgatás után várhatóan feb-
ruári ülésén fogadja el a Képviselő-testület 
Hajdúnánás 2019. évi költségvetését.

hajdunanas.hu

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színháztermében február 14-én tartotta 
szokásos közmeghallgatását Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete, melynek fő napirendjei a város ez évi költségvetési tervezetének és a nagyobb 
volumenű fejlesztések megismertetése volt.
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A „Magyar Kultúra Lovagja” lett 
Mónus József 

A Kultúra Lovagja címet a Falvak Kul-
túrájáért Alapítvány a kultúra különböző 
területein lovagiasan, huzamos ideje tevé-
kenykedők elismerésére 1998. szeptem-
berében hívta életre. „Hagyományőrző 
sportteljesítményéért” ebben az évben 
Mónus József a Magyar Kultúra Lovagja 
elismerésben részesült. 

Az egyetemes és a magyar kultúra ápo-
lása érdekében együttműködő társadalmi 
szervezetek 23. alkalommal rendezték 
meg a Magyar Kultúra Napja Gálát a 
budapesti Stefánia Palotában és Honvéd 
Kulturális Központban. A nagyszabású 
ünnepségen átadták a Kultúra Lovagja cí-
meket. A Magyar Kultúra Lovagja címet 
ebben az évben harmincan kapták meg, 
köztük Mónus József mellett olyan neves 
és ismert emberek, mint Farkas Bertalan, 
az első magyar űrhajós, és Varga Miklós 
énekes, színész.
 Ön megkapta már a Magyar Arany 

Érdemkeresztet a Magyar Köztársaság-
tól, a Magyar Nemzetért Érdemérmet  
a Magyarok Világszövetségétől, Gubcsi 
Lajos EX LIBRIS díját, a Príma díjat, 
de sorolhatnám még! Mit jelent önnek ez  
a lovagi cím?
 Először is meg szeretném köszönni 

mindenkinek, akik ezt a lovagi cím lehe-

tőségét részemre felvetet-
ték, akik megszavazták, 
támogatták, adták, vagy egy 
boldog mosollyal örültek 
neki! Boldog vagyok, mert 
sokszor elmondtam már: 
nem a díjakért folytatom a 
harcomat, de a díjak úgy-
mond nyugtázzák az emberi 
véleményeket, hogy jó úton 
haladok, ezért nagyon jóle-
ső érzés ez nekem!

Én csak járom a világot, 
legyőztem minden olyan 
versenyzőt, aki kiállt elle-
nem a harci céllövészetben 
és távlövészet világában, 
megmutattam a legnagyobb 
világ versenyeken a győztes 
jogán a magyar zászlót.

Hirdetem, hogy csak egy 
út járható, a béke útja, de 
ahhoz meg kell mutatnunk 
az erőnket, hogy a magyar 
nép erős, egységes és ösz-

szetartozó! A gyengék mindig eltűntek a 
történelemben, de mi 1000 év múlva is 
magyarok akarunk maradni a mi földün-
kön! A kilőtt nyílvesszőimmel szeretnék 
békében elégtételt venni a magam módján 
a múlt sérelmeiért a nagy történelmi né-
pek felett, hogy a magyar harcosok emléke 
előtt tisztelegjek a győzelmeimmel!

Ha legyőzök mindenkit a világversenye-
ken, akkor nincsen ország, akkor nincsen 
államfő, aki megtilthassa nekem felemelni 
a magyar zászlót még azokon az elszakí-
tott magyar földeken sem, ahol a mostani 
kormányok uralkodnak a magyarok leg-
szentebb jogán, a magyar zászló szabadsá-
gán! Köszönöm, hogy együtt mehetünk az 
úton, harcoljunk a Zászlónk becsületéért!

Disznótoros Cifraszűrök, Cifraszűrös
disznótoros, vagy disznóvágás 
Cifraszűrben?

Nánási Fonó hagyományteremtéssel

Márton Attila, az egyesület elnöke 
már régóta fontolgatta magában az ötle-
tet, s mivel csoportja elsődleges szerepe 
a hagyományőrzés, sok-sok segítőjével és 
támogatójával karöltve meg is született 
az elhatározás: a téli ünnepkör, a hideg 
évszak közösségi programja hagyomány-
teremtő céllal a disznótor lesz.

Mint ahogyan eleink életében is nagy 
szerepet játszott a kis túlzással ünnepnek 
is számító esemény – a néptáncosaink 
dolgos hétköznapjai után számukra is az 
ünneplést, a kikapcsolódást is jelentette 
ez a nap. Hideg időben, télen, esetleg va-
lamilyen nagyobb ünnep – bál, esküvő – 
elé időzítették a népi hagyományainkban 
e jeles alkalmat, melyen megjelent a falu 
apraja-nagyja, s mindenkinek volt valami 
feladata, melyet kora reggeltől késő estig 
széles jókedv kísért. 

Ehhez igazodtak a ma hagyományőrzői 
a Kendereskertben, mely remek helyszíne 
volt a több mint száz résztvevőt odacsa-
logató rendezvénynek. A komoly hentes-
munkát szakemberekre bízták, akikből jó 
néhány akadt a vágás, a felbontás és a disz-
nótoros ételek elkészítéséhez. A résztvevő 
gyerekek és felnőttek szívesen segítettek 
a munkálatokban, ott sürögtek-forogtak 
a „konyha” körül. Aki elfáradt a szorgos-
kodásban, beszélgetéssel, hógolyózással, 
nótázással és poharazgatással pihenhette 
ki magát.

Fotó: Végh Zoltán
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Fotó: Végh Zoltán

Melyik is a helyes a fenti címben? Talán már rá is jött a kedves olvasó, hogy sem-
mi nyelvbotlás, de még félreértés sincs a szórakosgatásokban, csak egy fergeteges, 
nevet gélős, együtt mulatós téli disznóvágás történt február 2-án a Cifraszűr Néptánc 
Egyesület szervezésében.

A munkálatok közt felüdülést jelen-
tettek Fekete Dávid tiszafüredi népme-
semondó tréfás hangulatú, természetesen 
a disznótorral kapcsolatos meséi, melyet 
örömmel hallgattak a nap résztvevői. 

Aki netán fázott kint, vagy már jólla-
kott a finomabbnál – finomabb ételekkel, 
az kézműveskedhetett is a fűtött helyisé-
gekben: szőhetett, fonhatott éppúgy, mint 
nagyanyáink idejében a leányok, vagy az 
aprónép. Kora délutánra elkészült a finom  
ebéd, melyet jóízűen fogyasztottak el a 
résztvevők.

Vidám, tartalmas családi nap volt ez, 
mely a tevékeny hétköznapok, a sok-sok 
munka, próba, tánc, fellépések után igazi 
felüdülés volt a résztvevők számára.

Fekete Andrea

Téltoló Taligások – 
Farsangi felvonulás és télégetés 

Hajdúnánás főterén

Rendhagyó módon kerül megrendezés-
re 2019. február 22-én 17 órától a Nánási 
Fonó nevű rendezvényünk.

A program a város főterén kezdődik 17 
órától vidám téltemető tánccal, majd a 
jelenlévők (taligával, vagy anélkül, jelme-

zekben, vagy anélkül) rövid télbúcsúztató 
felvonulást terveznek a város központjá-
ban, majd jelképesen elégetik a telet.

A nagy esemény a művelődési központ-
ban folytatódik tánccal, ahol a Bürkös 
Zenekar húzza a talpalávalót, hogy igazi, 
vidám hangulatban tudjuk fogadni a kö-
zelgő tavaszt. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
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Fejlesztések a Hajdúnánási 
Református Egyházközségnél
Talán kijelenthetjük, hogy soha ilyen mértékű fejlesztések, építkezések nem tör-
téntek a Hajdúnánási Református Egyházközség életében, mint az utóbbi években. 
Mindezekről beszélgettünk Nagytiszteletű Gacsályi Gáborral, az Egyházközség 
vezetőjével a közelmúltban.

Ez itt az Ön hirdetésének 
a helye! 

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/375-66-53

 2018 különösen jó éve volt az egy-
háznak, több pályázatot is nyertek, de 
egy ezek közül nagyon fontos volt. Nagy-
tiszteletű Úr mi volt ez a pályázat és mi-
lyen tartalommal bír?
 Bővülni fog a Református Általános 

Iskola egy teljesen új szárnnyal, amely a 
jelenlegi iskola és az Idősek Otthona kö-
zé fog épülni. Egyemeletes lesz, területe 
pedig 800 nm-t vesz igénybe. Művészeti 
szaktanterem, idegen nyelvi labor, tech-
nika szaktanterem, kis létszámú csopor-
tok foglalkoztatására alkalmas helyiségek 
lesznek az új épületszárnyban. Nagyobb 
termet kap az iskolai könyvtár, az infor-
matika szaktanterem is még jobb helyzet-
be kerül majd az új épületben, továbbá 
nevelői szoba, szertárak, mosdók teszik 
még komfortosabbá a tanulók és nevelők 
munkáját. 

Önerőből történik a 100 férőhelyes 
étkező megépítése, ami magával vonja a 
konyha bővítését. A pályázatot két évvel 
ezelőtt adtuk be, természetesen az árak 
azóta növekedtek, belső átcsoportosítással 
úgy néz ki megoldható a feladat. Nagyon 
jó, hogy az udvaron lévő pálya már más 
pályázati összegből tavaly megújult, így 
annak összege is átcsoportosítható. 
 Bővül az iskola – mire számítanak, 

bővülni fog az ide járó gyermekek lét-
száma is? Mit mutatnak az előzetes fel-
mérések?
 Mi nem törekszünk a nagy létszámú 

első osztályok indítására, de két osztályt 
szeretnénk indítani. Iskolánk igazgató 
asszonya, Szabóné Marth Éva a Bocskai 
István Általános Iskola vezetőjével, Tóth 
Imre igazgató úrral ebben az ügyben meg-
beszélést folytatott. Az én információm 
szerint mindkét fél megnyugodva állt fel.
 Az iskola új épületszárnya még majd 

most kezd épülni, az óvoda építése vi-
szont ezen a tavaszon befejeződik. Ez is 
óriási munka, feladat volt egy vidéki egy-
házközség életében. 
 Óvodánk a városban elég nehéz kö-

rülmények között vészelte át az éveket. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő óvodát 
és a három mellette lévő telket meg kel-
lett vásárolnunk, mert bővült a gyermek-
létszám és nyertünk egy ovi-sportpályát 
is. 2018 őszén már 120 óvodás a teljesen 
új épületben kezdhette meg az évet. Az 
építkezést tovább folytattuk a negyedik 
csoportszobával – önerőből – ennek a 
műszaki átadása 2019. február 22-én lesz. 
Dr. Fekete Károly püspök úr 2019. április 
28-ra elfogadta a meghívásunkat a hála-
adó istentiszteletre. Ekkor szeretnénk há-
lát adni az óvoda felépítéséért és elhelyezni 
az új iskola alapkövét.
 Van egy másik nagy projekt, ez pedig 

a templomkert teljes körű felújítása, át-
alakítása. Mit kell ezalatt érteni, mi várja 
majd az idelátogatókat, a híveket? 

 A Presbitérium döntött a templom-
kert díszkertté történő átalakításáról. Már 
készül a közel 200 m kovácsoltvas jellegű 
kerítés a két régi déli kapuval. Nagyon szé-
pen megtervezett templomkert fogja várni 
az ide érkezőket, sétánnyal, padokkal, cso-
bogó kúttal, református szimbólumokkal, 
sok-sok virággal, új telepítésű fákkal. 
 Ezek a munkálatok is – mint oly sok 

más felújítás – bizonyos fák kivágásával 
jár majd. Városunkban ez különösen 
kényes kérdés, de a fákért aggódók meg-
nyugtatására: mely fák kerülnek kivágás-
ra és miért? 
 A templomkert a régi dokumentu-

mok alapján 800 négyszögöl, a Hajdúná-
nási Református Egyházközség tulajdona. 
Négy fa fog megmaradni – ebből kettő  
védett – a többieket pótoljuk. Sajnos 
amióta az egyházközség nyílttá tette a 
templomkertet (1975), ezek a fák nem 
voltak szakszerűen kezelve, gallyazva, vi-
har esetén ágak törtek le. Az északi olda-
lon padok vannak a fák alatt elhelyezve, 
így veszélyesek és van olyan is, amelyik 
nagyon közel van templomhajóhoz. Ezért 
is szükséges a kivágásuk.
 Tudomásom szerint a templomto-

rony is megújul. 
 Az új iskola épülete, a régi szigetelé-

se, festése olyan környezetet mutat majd, 
ami szükségessé tette, hogy a toronysisak 
és maga a torony is felújításra kerüljön.  
A sisak részén 350 nm vörösréz lemez lesz 
kicserélve, az alatta lévő fákat is át kell 
kenni. A torony teljes egészében le lesz 
festve, az ablakokat ki kell cserélni fára.  
A sisak felújítása teljes mértékben önerő-
ből történik.
 Szellemi produktum is kerekedett az 

elmúlt esztendőben, megjelent az Egy-
házközség Jubileumi Évkönyve; mi min-
denről tudósít ez a szép összeállítás? 
 2018 decemberében jelent meg a 

Jubileumi Évkönyvünk, amelyik világo-
san mutatja intézményeinkre is lebontva, 
hogy az elmúlt tíz évben, milyen szolgála-
tot végzett, végez a gyülekezet a városban. 
Úgy gondolom mindezekre legyünk alá-
zatosan büszkék, tudva, amit Jézus Krisz-
tus mond: „…mert nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek.” (Jn 15,5/b)
 Még egyetlen kérdés. Említettük, 

hogy óriási feladatokat vállal az egyház-
község ezekkel a fejlesztésekkel. Kik se-
gítik, kiknek a segítségére számíthatnak 
bizonyossággal ebben a munkában?
 A város szívében lévő építkezések, 

felújítások – ha csak építészetileg nézzük 
is, de természetesen ez több annál – a vá-
ros központját, annak kinézetét nagyban 
fogják emelni. Egy városlakónak sem le-
het lényegtelen, hogy milyen városának a 
központja, hogy az ide látogatókat milyen 
látvány fogadja, milyen érzéssel megy el, 
vagy jön vissza, esetleg másokat is hozva. 

Gondolom, az idegenforgalmat csak nö-
velné, ha orgonánk is megújulhatna a ké-
sőbbiekben, valamint a torony falán nyári 
estéken lézeres vetítés lehetne. A fentebb 
említett beruházások összege közel egy 
milliárd forint.

A legtöbb segítség Magyarország Kor-
mányától érkezett/érkezik pályázat útján, 
amit e helyről is szeretnénk megköszönni, 

hiszen mindezek nélkül intézményeink-
ben nem tudnánk azt a magas fokú kép-
zést nyújtani, ami a mai kornak megfelel. 
Van egyházkerületi segítség is és a többi 
önerő.

Mindezekért Soli Deo Gloria!
 Nagytiszteletű Úr! Olvasóink nevé-

ben is köszönöm a tájékoztatást. 
Rigó Tamásné
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 Március 7-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ galériájában a „Gye-
reknek lenni” kiállítás. A tárlaton első-
sorban a 70-es, 80-as évek gyerekeinek 
világát jellegzetes tárgyakon keresztül 
szeretnénk feleleveníteni, pl. gyerekjá-
tékokat, iskolaszereket, csokoládépapí-
rokat, technikai eszközöket, öltözeteket 
stb. mutatunk be. A kiállítás hétközna-
pokon 8.00–17.00-ig tekinthető meg.

 Február 23. (szombat) 19.00 A Kalo-
csai Színház bemutatja: Vajda–Valló–
Fábry: Anconai szerelmesek – fordu-
latos, szellemes, kedvesen pikáns zenés 
vígjáték 2 részben a ’70-es évek nagy 
olasz slágereivel.

 Főbb szerepekben: Don Tomao – Buch 
Tibor, Dorina – Mádi Piroska, Agne-
se – Cseke Katinka, Viktória – Nyári 
Diána és még sokan mások… A színház 
a szereplőváltoztatás jogát fenntartja! 
Rendező: Balogh Bodor Attila.

 Információ és jegyvásárlás: Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ (52/382-
400, 70/372-1494). Jegyárak: 2500 Ft 
vagy 2000 Bocskai Korona.

 Február 25. (hétfő) Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja

 16.30 Hajdúnánás-Tedej: koszorúzás az 
egykori munkatábor emléktáblájánál.

 A megjelenteket köszönti: dr. Csiszár 
Imre, Hajdúnánás alpolgármestere.

 Megemlékező beszédet mond: Vitéz 
Lánczy Lajos, a Magyar Politikai Fog-
lyok Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének elnöke.

 (16 órakor a programra Hajdúnánásról 
autóbuszt indítunk a művelődési köz-
pont parkolójából.)

 17.30 koszorúzás Hajdúnánáson a Wass  
Albert emléktáblánál.

 18.00 Dr. Pallai László, a Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézete adjunk-
tusának előadása „Kísértetjárás” Kö-
zép- és Kelet-Európában. „A megva-
lósult szocializmus” Magyarországon 
és a régióban címmel a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ kamara-
termében.

 Február 28. (csütörtök) 14.00 Filhar-
móniai bérletsorozat: A világ legjobb 
gitárosa – a Swing a’la Django zenekar 
előadásában. Helyszín: Hajdúnánás, 
Kéky Lajos VMK. Belépő: 600 Ft. Az 
előadásra váltott bérletek érvényesek.

 Február 28. (csütörtök) 17.30 Ezrede-
leji beszélgetések: Kurgánok és építőik 
– Kurgánok Hajdúnánás határából. 
Előadó: Dani János, a Déri Múzeum 
régészeti igazgatóhelyettese. Helyszíne: 
a művelődési központ kamaraterme.  
A belépés díjtalan!

 Március 1. (péntek) 18.00 Pozitív Est. 
Dr. Francia Boglárka: Életerő növelő gya-
korlatok. Beszélgetés, teázás, meditáció. 
A meditációt vezeti: Nagy Anikó. Hely-
színe: a Pinceklub. A belépés díjtalan!

 Március 2. (szombat) 14.00 Városi 
gyerekfarsang – az általános iskolák 
legjobb jelmezeseinek felvonulása, a 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Nána Táncstúdió műsora, tombolasor-
solás. A belépés díjtalan!

 Március 2. (szombat) 14.00–17.00  
I. Hajdúsági Képregény Kipakolás

 Amivel találkozhattok: 
– Régi és új, magyar és külföldi képre-

gények
– A mozifilmekből is jól ismert figurák 

és szereplők
– Retro vonat (Kockás, Hahota, Kandi 

lapok)
– Pókember, Batman minden mennyi-

ségben
– Képregény olvasó sarok

 Ha keresel valamit, gyere el! Ha van 
otthon megunt képregényed, hozd el! 
Vagy csak mutasd meg kincseidet! 

 Csere-bere, adok-veszek! A belépés in-
gyenes!

 Március 5. (kedd) 18.30 Ezredeleji 
beszélgetések – közönségtalálkozó 
Risztov Éva olimpiai bajnok úszóval. 
Helyszíne: a művelődési központ ka-
maraterme. A belépés díjtalan!

 Március 7. (csütörtök) 18.00 Városi 
Nőnap. A hölgyeket köszönti: Szólláth 
Tibor polgármester.

 Dallal köszöntenek: Gencsi Mihály, 
Varga Sándor, valamint Gyúró And-
rás, Czifra Balázs, Pesel Dávid a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázi-
um diákjai.

 Spitzer Gyöngyi (Soma): Női szerepek 
egyensúlya a mai nő életében. 

 A belépés nőknek ingyenes regisztrációs 
jeggyel, férfiaknak 1000 Ft

 Jegyek a művelődési központ informá-
ciójában vásárolhatóak, illetve igényel-
hetőek.

 Március 23. (szombat) 19.00 Zágon–
Nóti–Eisemann: Hyppolit, a lakáj 
című zenés vígjátékát mutatja be a 
Mandala Dalszínház a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központban.

 Főbb szerepekben Mikó István Jászai- 
díjas színész és Bódis Gábor.

 Belépés: Bocskai Korona Színházbérlet-
tel, valamint 2500 Ft és 2000 Bocskai 
Korona értékű jegyekkel.

Moziműsor 2019. február
 Február 23. (szombat)
 15.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D
 (magyarul beszélő, amerikai animációs 

kalandfilm, akciófilm, 104 perc, 2019) 
 17.00 Kölcsönlakás
 (magyar romantikus vígjáték, 2019)
 19.00 Boldog halálnapot! 2. 
 (magyarul beszélő, amerikai misztikus 

thriller, horror 2019)
 Február 24. (vasárnap)
 15.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D
 (magyarul beszélő, amerikai animációs 

kalandfilm, akciófilm, 104 perc, 2019) 
 17.00 Kölcsönlakás
 (magyar romantikus vígjáték, 2019)
 19.00 Boldog halálnapot! 2. 
 (magyarul beszélő, amerikai misztikus 

thriller, horror 2019)

 

 

2019. március 9. (szombat) 800 – 1200 
 

 
- Jelentkezni személyesen a Teleházban vagy a  

06-20-919-0838-as, 06-52-381-620-as 
telefonszámokon  

hétfőtől péntekig, 8.00 – 16.00 között lehet! 
 

- Kizárólag magánszemélyek jelentkezését 
tudjuk fogadni! 

- Jelentkezni február 25-étől lehet. 
 

 

- Részvételi díj nincs! 
 

- Asztaljegyek korlátozott számban kaphatók! 

Add el, ami felesleges,  
vedd meg, ami szükséges! 

 
 
Helyszín: Bocskai Filmszínház,  
     Ifjúsági Ház (Mozi, Teleház) 
     Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 
 

2019. február 10-én 90. születésnapja alkalmából 
virágcsokorral, és Orbán Viktor miniszterelnök úr által 

megküldött emléklappal köszöntötte 
Tar Józsefné Hegedűs Máriát 

Dr. Kiss Imre Hajdúnánás jegyzője.
Isten éltesse sokáig Marika nénit 

erőben és egészségben családja körében!
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Tájékoztató Képviselő-testületi ülés hírei

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Hajdú Zsófia
3 Hágen Zsolt

Gratulálunk a 2019. január hónapban házasságot kötött pároknak!

2 Topa Edina–Kun László Dávid

Akiktől 2019. január hónapjában búcsút vettünk

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a képviselő-testület 2019. január hónap-
jában három ülés tartott. 

2019. január 4-én rendkívüli zárt ülés 
keretében a testület a Magyar Agrár-, Élel-
miszergazdasági és Vidékfejlesztési Kama-
ra állásfoglalására vonatkozóan benyújtott 
kifogás elutasításáról döntött.

2019. január 17-én rendkívüli nyilvá-
nos ülésen a testület lezárta a partnerségi 
eljárás véleményezési szakaszát; közbeszer-
zési eljárást lezáró döntéseket hozott és pá-
lyázat benyújtásáról döntött. 

2019. január 31-én a napirendek el-
fogadása után a testület módosította a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátásról szóló önkormányzati 
rendeletét.

Meghatározta 2019. március 1. napjá-
tól a gyermekétkeztetést nyújtó intézmé-
nyekben alkalmazható nyersanyagnormát.

Megismerte és elfogadta a Hajdúnáná-
si Holding Zrt. és tagvállalatai 2019. évi 
üzleti tervét. 

Támogatta a Hajdúnánási Református 
Egyházközség kérelmét.

Engedélyezte a Hajdúnánási Óvoda cso-
portjai maximális létszámának túllépését.

Elfogadta az új településfejlesztési kon-
cepció fejlesztési irányait, célrendszereit. 

Módosította a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal alapító okiratát.

Megismerte és elfogadta a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat 2014–2018. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót. 

Felülvizsgálta a Hajdúnánási Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodást és megállapította, 
hogy azt módosítani nem szükséges.

A testület továbbra is fenntartja azon vé-
leményét, hogy a Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kol-
légium felvételi körzete a város közigaz-
gatási területében legyen megállapítva.

A képviselő-testület a város 2019. évi 
költségvetési tervezetének lakossági meg-
ismertetésére közmeghallgatás összehívá-
sáról döntött. 

A testület három határozata meghoza-
talával pályázat benyújtásáról döntött.

Tájékoztatjuk az érintetteket a gyermekétkeztetést nyújtó intézmények 
bruttó térítési díjairól, mely az alábbiak szerint alakul 2019. március 1. 
napjától.

A gyermekétkeztetést biztosító intézmények bruttó térítési díjai: 

Étkezési kategóriák normál diétás

Bölcsőde (0–3 év)

Napi négyszeri étkezés 495 Ft 641 Ft

Reggeli 95 Ft 127 Ft

Tízórai 89 Ft 114 Ft

Ebéd 222 Ft 286 Ft

Uzsonna 89 Ft 114 Ft

Óvodai ellátás (3–6 év)

Napi háromszori étkezés 318 Ft 464 Ft

Tízórai 64 Ft 64 Ft

Ebéd 190 Ft 337 Ft

Uzsonna 64 Ft 63 Ft

Általános Iskolai napk. ell. (7–10 évesek)

Napi háromszori étkezés 476 Ft 622 Ft

Tízórai 114 Ft 146 Ft

Ebéd 273 Ft 362 Ft

Uzsonna 89 Ft 114 Ft

Általános Iskolai napk. ell. (11–14 évesek)

Napi háromszori étkezés 489 Ft 635 Ft

Tízórai 114 Ft 146 Ft

Ebéd 286 Ft 375 Ft

Uzsonna 89 Ft 114 Ft

Menza (14–18 évesek)

Ebéd 292 Ft 432 Ft

Középiskolai kollégium (14–18 évesek)

Napi ötszöri étkezés 800 Ft 940 Ft

Reggeli 133 Ft 159 Ft

Tízórai 76 Ft 89 Ft

Ebéd 292 Ft 343 Ft

Uzsonna 76 Ft 89 Ft

Vacsora 222 Ft 260 Ft

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

A testület határozatot hozott a Hajdú-
nánási Óvoda és a Csiha Győző Tehet-
séggondozó Alapítvány Kuratóriumának 
2019. évi költségvetésben történő támo-
gatásáról.

A testület nyolc esetben hozott döntést 
az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanok vonatkozásában.

A testület három esetben támogatás 
elszámolási határidejének meghosszabbí-
tásáról döntött. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Meghívók/
Előterjesztések menüpont alatt megte-
kinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester 

Hirdetmény
Tájékoztatom Hajdúnánás város válasz-

tópolgárait, hogy a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § 
(2) bekezdésében foglalt kötelezettsé-
gemnek eleget téve a HAJ/2782-4/2019. 
számú határozatommal megállapítottam 
a 2019. évben esedékes helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választá-
sán kiosztható képviselő-testületi mandá-
tumok számát. 

A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja 
figyelembevételével Hajdúnánás városban 
a helyi önkormányzati képviselők választá-
sán vegyes választási rendszerben – egyéni 
választókerületben és kompenzációs listán –  
a megszerezhető mandátumok száma 8 
egyéni választókerületi és 3 kompenzá-
ciós listás mandátum.

A polgármesternek megválasztott je-
lölt a törvény erejénél fogva tagja a kép-
viselő-testületnek.

A határozat teljes terjedelmében meg-
tekinthető a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal hirdetőtábláján és a 
város honlapján www.hajdunanas.hu/
választás alatt. 

Dr. Kiss Imre, HVI vezető

1 Balogh Zsigmond Györgyné
1 Deutsch Károly
1 Fekete Miklósné
1 Fűz Mihályné
1 Gaál Gyula
1 Herperger Sándor
1 Kántor Lajos
1 Kovács Sándorné

1 Kónya Imréné
1 Lukácskó Pálné
1 Molnár Sándor
1 Molnár Sándor
1 Nagy Gábor
1 Nagy Lajos
1 Nagy Sándor
1 Ötvös Gábor

1 Pálóczi Antal
1 Pálóczi Imréné
1 Pásztor Gáborné
1 Póka Gyuláné
1 Szatmári Imre László
1 Takács Sándorné
1 Tóth Gáborné
1 Tóth Mária

1 Ungvári Miklós
1 Varga Imréné
1 Varga Sándorné
1 Varga Miklós Ambrusné
1 Zubor Lajosné
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Kertünk, házunk, 
otthonunk

Digitális eszköz felajánlás 
a Gyermekkert Tagintézményben

Téli álmából lassan ébredezik a termé-
szet. Kinyílott a kertben a hóvirág, mint-
egy jelezve, hogy kopogtat a tavasz. Ne-
künk, kertészkedő embereknek is egyre 
több tennivalónk van a kertünkben. Meg 
kell terveznünk előre, hogy milyen fon-
tos munkák várnak ránk a jövőben. Most 
ezek közül sorolunk fel néhány aktuális 
feladatot.

Fagymentes időben végezzük el a gyü-
mölcsfák metszését. Az idősebb fák törzsét 
tisztítsuk meg a mohától és a zuzmótól. 
Az ősszel telepített fák körül tömörítsük 
meg a talajt, amelyet a téli fagyok meg-
lazítottak. Ha a talaj engedi még, telepít-
hetünk, ültethetünk új lombhullató fákat.

Kiültethetjük a beszerzett rózsatöveket 
is, a régebbi rózsákat pedig lehet metszeni. 
Alakítsuk ki a bokrokat, vágjuk le a tört- 
és elszáradt ágakat. Ne metsszük meg az 
egyszer nyíló futó, kúszó rózsákat.

Ha az idő engedi, folytassuk a megál-
lapodott gyepfelület szellőztetését. Alkal-
mazzunk mohaírtó szert, majd gereblyéz-
zük át a felületet. Fagyos, vagy nyers időben 
ne járjunk a gyepen. Etessük a madarakat a 
gyepfelületen, mert ha odaszoknak, elpusz-
títják a gyep kártevőit is.

A virágos kertben készítsük el az ágyá-
sokat a tavaszi virágültetéshez. Ne feled-
kezzünk meg a tápanyag utánpótlásról 
sem.

Ellenőrizzük a télen tárolt növényein-
ket a szabadba való kiültetés előtt. Távo-
lítsuk el a sérült vagy elpusztult egyedeket. 
Ha az időjárás engedi, kiültethetjük a bel-
ső térben már elnyílott virághagymákat. 
Folyamatosan takarítsuk körül évelő vi-
rágjainkat. Ha a madarak megtámadják a 
korai virágjainkat, rakjunk föléjük fehér 
színű csíkokat, amelyek elriasztják őket.

Gondozzuk, nézzük át a konténeres 
növényeinket. A megfelelő vízelvezetés 
érdekében távolítsuk el a ládákból, az edé-
nyekből az oda lehullott leveleket, lazítsuk 
meg a talaj felületét. Enyhe időben   ül-
tessünk különböző edényekbe kis fákat, 
díszes bokrokat, hogy mindig legyen lát-
nivaló kis kertünkben.

Vigyük fedett térbe hajtatott hagymás 
növényeinket, hogy ki tudjanak virágozni. 
Tervezzük meg előre, hogy a belső térben 
tartott növényeinket hol helyezhetjük el 
a tavasz eljöttével. E növények egy része 
kiültethető, csak hozzá kell őket szoktatni 
a szabad térhez.

Időben rendeljük meg a különböző 
katalógusokból megismert növényeket, 
hogy megfelelően ki tudjuk ültetni őket 
a helyükre.

A zöldséges kertben készítsük elő ta-
vaszra a kiültetendő növények számára a 
talajt. Végezzük el a tápanyag utánpótlást, 
ássuk fel és gereblyézzük el az ágyásokat. 
Használhatunk szerves- és műtrágyákat.

Enyhébb időben elvethetjük a korai 
borsót. Védett helyen el lehet vetni azokat 
a növény magvakat, amelyekből kiülteten-
dő palántákat akarunk nevelni. A vetéssel 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról a 
vásárolt magvak csomagolásán található 
tájékoztatóból tájékozhatunk.

Kedvező időjárás esetén el lehet vete-
ményezni a petrezselymet is.

Végezzük el a gyümölcsfák lemosó per-
metezését, védjük permetezéssel ősziba-
rack fáinkat a levélsodródás ellen.

Szamóca ágyásainkat takarjuk be fátyol 
fóliával, így hamarabb élvezhetünk érett 
gyümölcsöket. Fejezzük be a szőlő met-
szését.

A további aktuális tennivalókról (idő-
ben) következő lapszámainkban olvas-
hatnak.

Gut István

A Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert 
Tagintézménye nevében ezúton szeret-
ném hálás köszönetemet kifejezni Pálóczi 
Imrének, a Hajdúszerszám üzlet tulajdo-
nosának és kedves feleségének Pálócziné 
Máthé Ágnesnek, akik digitális eszköz 
– laptop – felajánlásukkal hozzájárultak 
nevelésünk színes palettájának támoga-
tásához. 

Tagintézményünk még nem rendelke-
zett ilyen IKT eszközzel. Modern szem-
léletű óvodapedagógusként a saját info-
kommunikációs eszközeinket használjuk 
a mindennapokban. Az utóbbi években 
egyre több szó esik az élethosszig tartó ta-
nulás fontosságáról. Az óvodai nevelés so-
rán egyre nagyobb számban alkalmazunk 
IKT eszközöket, amelyeket a gyerekek 

nagy örömmel fogadnak. Kiemelném, 
hogy munkánk gerincét az Óvodai Ne-
velés Országos Alapprogramja határozza 
meg, ám ehhez számtalan összetevő kap-
csolódik még, „varázsitalhoz” hasonlíta-
nám: teszünk bele intézményi célokat és 
hozzájuk kapcsolt feladatokat, óvodape-
dagógusi személyiséget (motiváltság, in-
nováció, attitűd szemlélet), családokkal 
való együttgondolkodást és a minden 
nappal újra születő gyermeki lét álmának 
megvalósítását. 

Alapvető feladatunkat a hagyományok 
tisztelete mellett, megfűszerezzük újszerű 
eszközök és módszerek mindennapi alkal-
mazásával, a digitális pedagógia alapjainak 
megjelenítésével gondolkodtató és csele-
kedtető helyzetek megteremtésével.

A XXI. sz. generációját születése óta 
körülveszi az internet. Innovatív szem-
léletű óvodánkban a gyermekek életkori 
sajátosságaihoz igazítva része a mindenna-
poknak. Amióta megjelent a Z generáció 
az óvodákban, ez nem kérdés. Az azonban 
igen, hogy hogyan és miként építjük be 
ezeket az eszközöket az óvodai minden-
napokba. Fontos számunkra megtartani 
az egyensúlyt a modern és hagyományos 
eszközhasználat között, soha szem elől,  
figyelmen kívül nem hagyva az óvodás 
gyermekeink legfontosabb és legfejlesztőbb 
tevékenységének fontosságát, a játékot.

Máróné Zubor Gizella
Gyermekkert Tagintézmény vezetője
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Óvakodjanak az internetes csalóktól!

800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Lakossági hirdetéseit (gyászhírek, megemlékezések, adás – vétel stb.) 
személyesen a Bocskai Filmszínház épületében található Teleházban is 

feladhatja, a Teleház nyitva tartási idejében. 
(Hétfő–péntek 8.00–16.00, ebédidő: 12.00–12.30)

Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 
Telefon: 52/381-620  06-20/919-08-38

Legyenek óvatosak személyes adataik 
megadásánál. A bankkártyákkal kapcso-
latos kérdésekre csak a fizetést bonyolító 
bank oldalán válaszoljanak!

Az informatika fejlődésével egyre nép-
szerűbbek és elterjedtebbek az internetes 
vásárlói oldalak. Gyakran előfordul, hogy 
a világhálón „ismeretlenül” kötött, ked-
vezőnek tűnő üzlet során az előre átutalt 
vételár ellenében nem a megrendelt áru, 
vagy – egyes esetekben – semmi sem ér-
kezik a vevőnek.

A webshopon keresztül vásárlók köré-
ben legelterjedtebb – és biztonságosabb – 
az utánvételes fizetési mód, ami azt jelenti, 
hogy az áru ellenértékét utólag, a termé-
ket kiszállító személy részére kell átadni. 
Bankkártya használata estén lehetőség 
szerint olyan webáruházban vásároljanak, 
amelynél a fizetés valamely banki oldalon 
keresztül történik, így a bankkártya adatai 
biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak 
el a pénzintézet központjába, azokat a 

webáruház üzemeltetője nem ismeri meg. 
Óvakodjunk az olyan weboldalaktól, me-
lyeknek nevében elírás vagy hiba találha-
tó, valamint ahol nem, vagy hiányosan 
adják meg az üzemeltető cég adatait! Eze-
ket az oldalakat tekintsék megbízhatatlan-
nak! Legyenek óvatosak személyes adataik 
megadásánál is, a bankkártyákkal kapcso-
latos kérdésekre csak a fizetést bonyolító 
bank oldalán válaszoljanak!

Az internetes csalások elkerülése érde-
kében óvakodjanak az olyan eladóktól, 
akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés 
értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy 
amelyek meglepően alacsony áron kínál-
ják a terméküket, esetleg nem valódi lak-
címmel, telephellyel vagy telefonszámmal 
regisztráltak. Vételárat soha ne küldjenek 
előre!

http://www.police.hu/hirek-es-infor-
maciok/bunmegelozes/internet-bizton-
sag/ovakodjanak-az-internetes-csaloktol

Külföldi bélfeldolgozó cég munkatársakat keres 
hajdúnánási munkára. 

Az érdeklődőket 2019. március 1-én 
a Hajdúnánási Művelődési Központ 

földszinti klubtermébe várjuk 14–16 óráig.

MEGHÍVÓ
A „HAJDÚSÁGI HORGÁSZ BARÁTOK” 

HORGÁSZEGYESÜLETE
4080 Hajdúnánás, Gohér u. 17.

tagjai, és pártoló tagjai részére

2019. március hó 6-án 16.30 órai 
kezdettel közgyűlést tart, melyre a Horgászegyesület tagjait, 

és pártoló tagjait tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlésen beszámolunk a 2018 évi gazdálkodásról, 
és a 2019 évi tervfeladatokról.

Meghívottként 
a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének 

vezetője tájékoztatást ad a horgászokat érdeklő
 aktuális kérdésekről, változásokról és feladatokról.

A közgyűlés helye: 
HALIDÓ Étterem, Hajdúnánás, Fürdő u. 3.

A regisztráció, az érvényesítés, valamint a területi 
engedélyek megvásárlása az irodánkban 
folyamatos (Gohér u. 17. Vaskereskedés). 

Vezetőség

Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is 
a Hajdúnánási Újságban!
A Hajdúnánási Újság következő 
megjelenésének időpontja: 
2019. március 7.
Telefon: 06-70/375-66-53
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Minden évben február 6-án tartják a 
Biztonságos Internet Napot (Safer Inter-
net Day), melynek célja, hogy az Európai 
Unió Safer Internet Program akciótervé-
nek keretein belül több mint száz ország-
ban ugyanazon a napon hívja fel a figyel-
met az interneten leselkedő veszélyekre. 

A Rendőrség is évek óta kiemelt figyel-
met szentel e témának. Az internethez 
köthető bűncselekmények városunkban is 
előfordulnak csakúgy, mint az országban, 
de az egész világon is. Jellemző, hogy az 
internetes közösségi oldalakat felhasználva 
írnak a fiatalok egymásnak sértő, megalá-
zó dolgokat, de olyan is előfordult, hogy 
az oldalra feltett képeket gyűjtötték össze 
azzal a céllal, hogy azokat egy másik ol-
dalon közzétéve „kommentelni” lehessen. 

Az ilyen cselekmények megelőzése ér-
dekében néhány jó tanács szülőknek és 

pedagógusoknak a biztonságos internet-
használatért:
 Kérdezze meg gyermekét, hogy mi-

lyen honlapokat szeret meglátogatni és 
milyen célból!
 Kérdezze meg, mit tesz az adatai 

védelme és a biztonságos internetezés ér-
dekében! Előfordult-e, amikor úgy érez-
te, hogy bántja vagy zavarba hozza egy 
információ / beszélgetés / kép / videó? 
Beszélgessen vele arról, hogyan előzheti 
meg legközelebb ezeket a helyzeteket, il-
letve mit tehet ilyen esetekben!
 Gondolja végig, mire használja az 

internetet Ön, és mire a gyermeke! Van 
olyan tevékenység, amit felnőtt és gyer-
mek együtt végezhetnének az interneten?
 Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, 

hogy baj esetén hova fordulhat, ameny-
nyiben olyan tartalomra bukkan, amely 

pedofil, erőszakos, idegen és fajgyűlöletre 
uszító tartalom, vagy pl. drogfogyasztás-
ra csábítás. 

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

Ők a bejelentés feldolgozása után meg-
vizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és 
amennyiben igen, értesítik a rendőrséget. 
Így megelőzhető, hogy más gyerekek is 
rátaláljanak az adott oldalra. Amennyiben 

Biztonságos Internet Nap

tanácsra, lelki segélyre volna szükség (akár 
névtelenül is), akkor forduljon a KÉK-
VONAL Gyermekkrízis Alapítványhoz 
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu. 

A honlapon keresztül beszélgetni is lehet 
velük, de a 11611-es számon, telefonon is 
elérhetőek éjjel-nappal. Ne feledjék, az in-
ternet nem csak veszélyeket rejt magában, 
hanem számos lehetőséget is! Fedezzék fel 
ezeket és motiválja a gyermeket a kreatív 
és hasznos internethasználatra.


