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A közös fejlődés kulcsa
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Virágzik a hajdúnánási néptánc
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Szkander sikerek

2. oldal

Bocskai István öröksége kötelez Megújult…

3. oldal

A kommunizmus áldozataira 
emlékeztünk

Az Országgyűlés 2000. június 13-án 
elfogadott határozata értelmében minden 
év február 25-én tartják a Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapját. Ezen a 
napon azokra a férfiakra, nőkre és gyer-
mekekre emlékezünk, akiket ártatlanul 
hurcoltok el és tartottak fogva az ország 
több pontján tömegszállásokon: ló- és te-
hénistállókban, felvonulási épületekben, 
sebtében felhúzott nedves vályogépüle-
tekben és dolgoztatták őket szüntelenül. 
Emlékeztetnünk kell az új generációkat 
mindezekre a sorsokra, a kommunizmus 
bűneire. 

Hajdúnánás–Tedejen az egykori mun-
katábor emléktáblájánál ebben az évben 
is arra a közel hétszáz főre emlékeztek az 
összegyűltek, akiket az 1951 decemberé-
től 1953 novemberéig rendőri őrizet alá 
vont kényszermunkatáborba telepítettek. 
Tedej gyűjtőtábor volt: sokféle táj, tele-
pülés, kultúra, foglalkozás, szakértelem 
gyűjtőhelye. A táborlakók több mint 80 
százaléka négy határsáv megyéből érke-
zett: a vasi hegyhát községeiből, Őrség-
ből, Göcsejből, a Kerka-Mura és a Dráva 
menti kisközségekből, Észak-Bácska né-
pesebb falvaiból. Nagyon különböző va-
gyoni helyzetükből kiszakított parasztok, 

gazdálkodó, iparűző, kereskedő 
falusi családok. A táborlakók fe-
lét öregek, gyerekek, rokkantak 
alkották. 

Dr. Csiszár Imre, Hajdúná-
nás alpolgármestere osztotta 
meg gondolatait elsőként a 
megjelentekkel: 

„Mi magunkénak érezzük ezt a 
korszakot és magunkénak érezzük 
azt a fájdalmat, amit eredménye-
zett a kommunizmus. Mondhat-

juk, hogy a kommunizmus még ma sem ért 
véget, hiszen sokan élnek közöttünk, akik el-
szenvedői voltak, és azok közül is sokan, akik 
ennek a korszaknak a haszonélvezői voltak. 
Sajnos sokan még ma sem tudják elenged-
ni ezt a múltat, és mintegy »táplálékként« 
nyúlnak ahhoz a korszakhoz, amely Ma-
gyarország romlását eredményezte nemcsak 
gazdasági értelemben. A házakat fel lehet 
építeni, a gyárakat újra lehet indítani, vi-
szont a lelkekben az a szenvedés, az a pusztí-
tás, amit okozott a kommunizmus a magyar 
társadalmon, az megbocsáthatatlan.”

Ezt követően Vitéz Lánczy Lajos, a Ma-
gyar Politikai Foglyok Szövetsége Hajdú- 
Bihar Megyei Szervezetének elnöke mon-
dott megemlékező beszédet, majd itt is, 
illetve a város központjában, a Wass Albert 
emléktáblánál is koszorúzással emlékeztek 
a kommunista diktatúra áldozataira.

Az Emléknapot dr. Pallai László, a 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
adjunktusának előadása zárta „Kísértetjá-
rás” Közép- és Kelet-Európában. „A meg-
valósult szocializmus” Magyarországon és 
a régióban címmel. 

forrás: www.telepesek.hu
HNU



2 Hajdúnánási Újság 2019. március 7.

Bocskai István öröksége kötelez

A 13. alkalommal megrendezett zarán-
doklaton a Hajdúvárosok Szövetségének 
küldöttei – Hajdúnánás, Hajdúböször-
mény, Vámospércs, Derecske – Szólláth 
Tibor nánási polgármester szervezésében 
idén is február 22-én indultak el, s keres-
ték fel a Bocskai életéhez és uralkodásához 
kötődő helyszíneket.

Kolozsváron, a fejedelem egykori szülő-
házában, amelyben most a Sapientia Tu-
dományegyetem működik, az intézmény 
vezetői fogadták a 18 fős küldöttséget. 
Dávid László rektor kiemelte: Mátyás 
király kultuszát leszámítva, nincs másik 
ilyen hagyományápolás, mint a Bocskai 
Zarándoklat, melynek résztvevői immár 
13. alkalommal jelennek meg Kolozsvá-
ron. – Ez azért is nagy jelentőségű, mert 
már csak 1,2 millió magyar van Erdély-
ben. Csíkszeredában már 27% a betele-
pítettek aránya, mely Marosvásárhelyhez 
hasonlóan, könnyen átbillenhet többség-
be – hangsúlyozta a dékán, hozzátéve, az 
elvándorlás is súlyos probléma a népes-

ségfogyás mellett. Ebben a helyzetben 
pedig a legfontosabb a kultúra ápolása 
– fejtette ki.

Szólláth Tibor beszédében visszaem-
lékezett a kezdetekre, amikor még több 
naposak voltak a zarándokutak, érintve 
a Felvidéken Kassát, Korponát, illetve 
Debrecent és Kismarját is felkeresték. – 
„Történelmi lehetőség és felelősség az, 
ami a Sapientia előtt áll. Az egyetem jele-
ne és jövője ma már nem kérdés.” A 2300 
egyetemi hallgató figyelmét arra hívta fel 
a jelenlévőkön keresztül, hogy vállaljanak 
felelősséget azért a földért, amelyen élnek. 
Ennek érdekében tanuljanak és okuljanak 
Bocskai Istvántól, mint teszi azt a Hajdú-
városok Szövetsége is. 1605-ben tízezer 
hajdút telepített le Bocskai, s ma már 
százezerre tehető azok száma, akik 100 
ezer hektáron élnek és dolgoznak a hajdú 
településeken. „Hálával teli szívvel jövünk 
ide, mert egy olyan építkezési folyamat-
nak vagyunk tanúi, aminek nincs és nem 
is lehet vége” – fejtette ki. 

Bocskai István temetésének 400. évfordulóján – 2007. február 22-én – helyezte el 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Bocskai Emlékbizottsággal együttműködve 
a gyulafehérvári római katolikus székesegyházban a nagyságos fejedelem emlékének 
adózva azt az emléktáblát, amely előtt azóta is fejet hajtanak Bocskai kései utódai.

Somogyi László, hajdúböszörményi re-
formátus lelkipásztor rövid igehirdetésé-
ben azt az élő, eleven kapcsolatot emelte 
ki, amelyet ápolnunk és építenünk kell. 
Az előcsarnokban álló mellszobornál ko-
szorút helyeztek el a zarándokok, majd 
a 2011-ben elhelyezett, az épület külső 
falán lévő domborműves emléktáblát ko-
szorúzták meg.

A következő állomás Gyulafehérvár 
volt, ahol a római katolikus székesegyház-
ban Horváth István főesperes köszöntöt-
te a zarándokokat, majd Gudor András 
nyugalmazott református lelkész szólt a 
honfitársakhoz, akiket kétévenként fel-
váltva fogadnak a katolikus, illetve refor-
mátus egyház szálláshelyein. Szónoklatá-

ban Bocskai intelmeire emlékeztetett: el 
ne szakadjon testvér a testvértől!

Szólláth Tibor a szórvány magyarság 
képviselői előtt azt hangsúlyozta, hogy 
Bocskai öröksége kötelez, hiszen 412 év-
vel ezelőtt a fejedelem máig ható örökséget 
hagyott ránk, amely azóta erős öntudattal 
rendelkező, virágzó közösséggé formáló-
dott. „Köszönet azoknak, akik ápolják ezt 
az örökséget, és tevőlegesen hozzájárulnak 
ahhoz, hogy legyen magyar jövendő!”

Somogyi László lelkész rövid áhítata 
után Borbándi András magyarlapádi re-
formátus lelkész következett, aki arra hív-
ta fel a figyelmet, ha a mai magyar nemzet 
egyezség törekvése 100 évvel ezelőtt meg-
lett volna, másként beszélhetnénk ma. 
„Ha kicsik is, de egyezségben vagyunk, 
s lehetünk hasznosak!” – zárta beszédét, 
majd csodálatos orgánumán elénekelte a 

lelket melengető „Hazám, hazám, Te min-
denem!” Erkel-opera dalbetétét.

A Bocskai-emléktábla megkoszorúzása 
a Himnusz eléneklésével zárult. 

Hazafelé a zarándokok koszorút he-
lyeztek el a ’48-as forradalom nagyenyedi 
áldozatainak tiszteletére.

Utolsó állomásuk a nagyváradi Partiu-
mi Keresztény Egyetem volt, ahol Tőkés 
László európai parlamenti képviselő fo-
gadta a csoportot, az egyetem vezetőivel, 
az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei ve-
zetőivel. Tőkés László beszédében méltat-
ta Bocskai Istvánt, mint váradi kapitányt, 
Bihar vármegye főispánját, Erdély fejedel-
mét, Magyarország választott és megko-
ronázott királyát, a hajdúk felszabadítóját 
és letelepítőjét, valamint a székelyek ki-
váltságainak helyreállítóját. A fejedelemre 
úgy tekintett a szónok, mint Erdély és a 
nemzet megmentőjére, aki a hit és a nem-
zet ügyének teljes vallását hirdette rövid 
uralkodása alatt. 

Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés alelnöke akként folytatta az 
előbbi gondolatmenetet, hogy „hitünk, 
tisztességünk megtartása mindennél fon-
tosabb.” Bocskai szellemisége örök, ezért 
biztos abban, hogy a zarándoklat a jövő-
ben is folytatódik. Köszönetet mondott 

Szólláth Tibornak, megyei alelnökként 
végzett kezdeményezéséért, valamint a 
vendéglátóknak, akik szeretettel fogad-
ják a régi és új zarándokokat. A vámos-
pércsi Somogyi László – Tompa Mihály, 
A gólyához – szavalata után az egyetem 
díszudvarán lévő Bocskai-emléktábla ko-
szorúzása következett, ami előtt Somogyi 
László lelkész méltatta a nemzetben, val-
lásban, hitben gondolkodó Bocskai István 
rövid életútját.

(A zarándoklat örökös krónikásaként 
engedtessék meg annyi szubjektív meg-
jegyzés, hogy elismerésemet fejezzem ki 
Szólláth Tibor Úrnak, amiért minden 
egyes úton gondosan ügyel arra, hogy 
minél többen és több helyről jussanak 
el erre a magyarságunkat, identitásunkat 
megerősítő útra!)

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 
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A közös fejlődés kulcsa: 
A befektetések teremtette előnyökből 
Hajdúnánás is részesülhet

Megújult az Iskola úti tagintézmény 
étkezőkonyhája

Debreceni Agglomeráció Fejlesztési 
Tanács létrehozásáról tárgyaltak február 
20-án a megyeszékhelyen.

A BMW és több, nagy vállalat beru-
házása a cívisváros számára új távlatokat 
nyit a gazdasági fejlődés területén. Debre-
cen vezetése azt szeretné, hogy a befektetés 
teremtette előnyökből a város környezete 
is részesüljön. Ennek érdekében számos 
település vezetőjével kezdeményez tárgya-
lásokat az együttműködés kialakításáról.

„Példátlan történelmi lehetőség és 
együttműködés kapujában áll Hajdúná-
nás.” – emelte ki Szólláth Tibor. A város-
vezető kifejtette: az elmúlt néhány évben 
erős gazdasági fejlődésen ment keresztül 
régiónk, s ez a folyamat előreláthatólag a 
következő években is folytatódik. Hozzá-
tette: olyan együttműködés jöhet létre, 
amely nemcsak gazdasági alapokon nyug-
szik, hanem többek között az oktatásra és 
a turisztikára is kiterjed.

Kiemelten fontos városunk számára a 
befektetők fogadására alkalmas ipari te-
rület létrehozása a kisállomás mellett, az 
egykori állatvásártéren. A fejlesztést nagy-
ságrendileg 500 millió forinttal tervezzük.

A gazdasági fejlődés nem csak Debre-
cen, hanem az agglomerációjába tartozó 
települések számára is rendkívüli lehetősé-
get teremthet az előre lépésre. Ehhez szük-
séges összehangolni a térség településeinek 
fejlesztési elképzeléseit. A tanácskozáson 
szó volt arról is, hogy nem minden be-
fektetési szándék Debrecent fogja meg-
célozni az elkövetkező időszakban. Olyan 
helyszíneket is keresni fog a tőke, amelyek 
a város 20, 50 kilométeres körzetében ta-

Az iskolai étkeztetés minőségi meg-
újulását segítő fejlesztés során az épület 
meglévő főzőkonyháját melegítő-tálaló 
konyhává alakították, valamint a fejlesz-
téshez kapcsolódó konyhai eszközök is 
beszerzésre kerültek. A felújtás mintegy 
47 millió forintból valósult meg.

A közétkeztetésben dolgozó szakem-
ber gárda a garancia arra, hogy minőségi 
alapanyagokból finom ételek kerülnek a 
gyermekeink tányérjaira nap mint nap – 
mondta dr. Csiszár Imre. 

Hajdúnánás alpolgármestere hozzátet-
te: Egyre nagyobb szerepet kap az egészsé-
ges táplálkozás és a minőségi alapanyagok 
felhasználása városunkban is. Emellett 
egyre több lehetőség van bio minősítéssel 

rendelkező zöldségfélék és hústermékek 
előállítására, amellyel nem sok település 
büszkélkedhet – emelte ki. A mi felelőssé-
günk, hogy a menzákon milyen ételek ke-
rülnek az asztalra napról napra, amelyek 
meghatározzák gyermekeink egészségi 
állapotát – mutatott rá az alpolgármester.

A megújult étkezőkonyhában mind-
azon felül, hogy új padló és csempe-
burkolat készült, többek között új 
konyhatechnológia került beépítésre, 
tanári étkezőt alakítottak ki, megvaló-
sult az akadálymentesítés, új gépészeti 
rendszert építettek ki.

Örömteli, hogy a közétkeztetés-
ben ez év februárjától kezdődően na-
gyobb mennyiségben és választékban 
tudnak beszerezni helyi bio minőségű 
zöldségféléket és sertés tőkehúst is.  

A közétkeztetés konyháján kísérleti jelleg-
gel, meghatározott napokon teljes mér-
tékben bio alapanyagok felhasználásával 
készítik majd a napi menüt – havonta egy 
alkalommal – mondta az alpolgármester.

Ebben a városban tudatosan, szervezett 
módon történnek az épület felújítások, ki-
használva a lehetőségeket – hangsúlyozta 
dr. Tiba István. Az országgyűlési képvise-
lő hozzátette: Kiemelt jelentőségű munka 
zajlik a településen, amely más városok 
számára is követendő példa lehet.

Alapvetőnek kellene lennie minden 
településen, hogy a helyben megtermelt, 
előállított zöldségeket, húsféléket a helyi-
ek előnyben részesítsék, azokat hasznosít-
sák, s már gyerekkorban tudatosítsák az 

egészséges étkezés fontosságát – kezd-
ve ezt a bölcsődékben, óvodákban, 
általános iskolákban. 

A menő menza programnak kö-
szönhetően pedig az iskolákban igye-
keznek a tanulókban kialakítani a 
rendszeres testmozgásra, az egészséges 
táplálkozásra való igényt. Fejlesszék 
az egészséges életmódhoz kapcsoló-
dó kompetenciákat, hogy megfelelő 
irányban alakíthassák a gyermekek, 

és rajtuk keresztül családjaik egészséges 
életvitelét, életmódját, hozzájárulva ezzel 
az életminőségük javulásához.

Az ünnepélyes átadót követően körbe 
vezették a diákokat a megújult étkező-
konyhában.

Hajdúnánás – Megújult épületszárnnyal, melegítő-tálaló konyhával és étkezővel vár-
ják a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskola utcai tagin-
tézményének diákjait. Az étkezőkonyha átadóünnepségét február 27-én tartották az 
intézményben.

lálhatók – mondta Szólláth Tibor. Papp 
László Debrecen polgármestere hangsú-
lyozta: az a cél, hogy a következő években 
Kelet-Magyarországot Európa egyik leg-
versenyképesebb régiójává tegyék. Ehhez 
a települések részéről összehangolt együtt-
működésre van szükség. Debrecen városa 
ebben ajánl segítséget.

A Debrecennel együttműködő városok-
nak azt ajánlják, hogy segítenek felkészül-
ni a jövőbeni befektetésekre, s Észak-Al-

földet a legversenyképesebb régiók közé 
igyekeznek emelni. 

A tanácskozáson Debrecen Megyei 
Jogú Város vezetése mellett a térség húsz 
településének polgármesterei, hét ország-
gyűlési képviselője, valamint a Hajdú- 
Bihar Megyei Önkormányzat elnöke 
szándéknyilatkozatot fogadott el teljes 
egyetértésben a Debreceni Agglomerációs 
Fejlesztési Tanács létrehozásáról.
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 Március 7. (csütörtök) 18.00 Városi 
Nőnap

 A hölgyeket köszönti: Szólláth Tibor 
polgármester.

 Dallal köszöntenek: Gencsi Mihály, 
Varga Sándor, valamint Gyúró András,  
Czifra Balázs, Pesel Dávid a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimná-
zium diákjai.

 Spitzer Gyönyi (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 13. (szerda) 17.00 a vásáros-
naményi Beregszem Hagyományápoló 
Művészeti és Kulturális Egyesület kiál-
lítása.

 A kiállítást megnyitja: dr. Puskásné 
Oláh Júlia Népi Iparművész, a Nép-
művészet Mestere, a nyíregyházi Arany-
kapu Népművészeti Egyesület elnöke.

 Zenei közreműködő: a Szalmakalap Ci-
tera Együttes.

 A kiállítás 2019. április 7-ig tekinthető 
meg.

 Március 15. (péntek) Nemzeti Ünnep 
– megemlékezés az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 171. évfordu-
lóján.

 10.00 Ünnepi műsor, koszorúzás a 
Petőfi, majd a Kossuth szobornál, nép-
táncműsor, toborzás.

 A vendégeket köszönti Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere.

 Ünnepi beszédet mond Jakab István  
a Magyar Országgyűlés alelnöke.

 Közreműködik: Varga Sándor, a Bocs-
kai AMI néptánc tanszaka, valamint 
a Nánási Hajdú Bokréta Hagyomány-
őrző Egyesület

 11.00 A pályázatokon, versenyeken 
eredményesen szerepelt diákok jutal-
mazása a művelődési központ színház-
termében.

 Március 15. (péntek) 18.00 Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan.

 Március 21. (csütörtök) 17.00 Ezredele-
ji beszélgetések: Az európai viselkedés-
kultúra alapjai. A helyes verbalitás (test-
beszéd, öltözködés, tegezés-magázás)

 Előadó: Görög Ibolya író, protokoll 
szaktanácsadó.

 Helyszíne: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ kamaraterem

 Az előadásra ingyenes regisztrációs je-
gyek a művelődési központ információ-
jában igényelhetőek!

 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.

 Szereplők:
 Hyppolit – Bódis Gábor

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Schneider Mátyás – Mikó István (Jászai- 
díjas, Érdemes Művész)

 Aranka, a felesége – Szabó Anikó
 Terka, a leányuk – Cserjési Beatrix
 Nagy András – Bacskai Zsolt
 Makáts, főtanácsos – Benkő Péter (Jászai- 

díjas)/Bencze István
 Makáts Csaba – Kovács Attila
 Mimi, lokáltáncosnő – Vajnárovics 

Viktória/Germán Lívia
 Julcsa – Germán Lívia/Molnár Ágnes
 Tóbiás – Bánhidi Péter
 Kertész Hugó – Nánási Gábor/Marin-

ka Roland
 Kertészné – Makkai Adrienn/Sándor 

Luca
 Weimann Béla – Bugarin András
 Pankotay Péri Pál – Szendrei Gábor
 Hédi, a felesége – Krutilla Fruzsina
 3 munkás – Simai György, Szabó Lász-

ló, Nánási Gábor
 Díszlet: Tóth Kázmér (Scabello)
 Jelmez: Mandala Team
 Koreográfia: Borbély Krisztina
 Rendező: Mikó István (Jászai-díjas, Ér-

demes Művész)
 Belépés: Bocskai Korona Színházbérlet-

tel, valamint 2500 Ft és 2000 Bocskai 
Korona értékű jegyekkel.

Moziműsor 2019. március
 Március 9. (szombat)
 15.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D 

(magyarul beszélő, amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 104 perc, 2019) 

 17.00 Kölcsönlakás (magyar romanti-
kus vígjáték, 2019)

 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 10. (vasárnap)
 15.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D
 (magyarul beszélő, amerikai animációs 

kalandfilm, akciófilm, 104 perc, 2019) 
 17.00 Kölcsönlakás (magyar romanti-

kus vígjáték, 2019)
 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 

beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 11. (hétfő)
 15.00 Így neveld a sárkányodat 3. 3D 

(magyarul beszélő, amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 104 perc, 2019) 

 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 16. (szombat)
 15.00 Állati csetepata – Ez már röfi! 

(magyarul beszélő, orosz animációs víg-
játék, kalandfilm, 80 perc, 2018)

 17.00 Kölcsönlakás (magyar romanti-
kus vígjáték, 2019)

 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 17. (vasárnap)
 15.00 Állati csetepata – Ez már röfi! 

(magyarul beszélő, orosz animációs víg-
játék, kalandfilm, 80 perc, 2018)

 17.00 Kölcsönlakás (magyar romanti-
kus vígjáték, 2019)

 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 18. (hétfő) 
 15.00 Állati csetepata – Ez már röfi! 

(magyarul beszélő, orosz animációs víg-
játék, kalandfilm, 80 perc, 2018)

 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 23. (szombat)
 15.00 A királynő kutyája (magyarul 

beszélő, belga animációs film, 92 perc, 
2019) 

 17.00 Családi bunyó (magyarul be-
szélő, angol–amerikai életrajzi, dráma, 
vígjáték, 108 perc, 2019)

 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 24. (vasárnap)
 15.00 A királynő kutyája (magyarul 

beszélő, belga animációs film, 92 perc, 
2019) 

 17.00 Családi bunyó (magyarul be-
szélő, angol-amerikai életrajzi, dráma, 
vígjáték, 108 perc, 2019)

 19.00 Marvel Kapitány 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-i, 128 perc, 2019)

 Március 25. (hétfő)
 17.00 A királynő kutyája (magyarul 

beszélő, belga animációs film, 92 perc)
 19.00 Családi bunyó (magyarul be-

szélő, angol–amerikai életrajzi, dráma, 
vígjáték, 108 perc, 2019)

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
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Pályázati felhívások

ÉRTÉKESÍTÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS

Képviselő-testületi  
Határozat száma

Ingatlan címe, helyrajzi 
száma, megnevezése Ingatlan adatai Kiinduló licitár Pályázatok beérkezési  

határideje Versenytárgyalás ideje

285/2018. (XI. 29.) 4080 Hajdúnánás, 
0110/37 hrsz. 9049 m2 kivett anyaggödör 2 340 000 Ft 2019. 03. 29., 8:00 óra 2019. 04. 01., 10:00 óra

285/2018. (XI. 29.) 4080 Hajdúnánás, 
0110/39 hrsz. 3739 m2 kivett vízállás 970 000 Ft 2019. 03. 29., 8:30 óra 2019. 04. 01., 10:30 óra

54/2019. (II. 27.) Hajdúnánás, 01117/1 21 055 m2 mocsár, szántó 2 940 000 Ft 2019. 03. 18., 10:00 óra 2019. 03. 19., 10:30 óra

28/2019. (I. 31.) 4080 Hajdúnánás,  
Hunyadi u. 6–8. 7. sz. garázs 20 m2 garázs 2 500 000 Ft 2019. 04. 08., 10:00 óra 2019. 04. 09., 13:00 óra

59/2019. (II. 27.)
4080 Hajdúnánás,  
Mártírok útja 1. IV./13.
2832/2/A/13 hrsz.

51 m2, két szobás, összkom
fortos társasházi lakás 5 530 000 Ft 2019. 04. 08., 10:00 óra 2019. 04. 09., 11:00 óra

60/2019. (II. 27.)
4080 Hajdúnánás,  
Hunyadi u. 6–8. D. I./4.
4955/2/A/49 hrsz.

52 m2, két szobás, kom
fortos  
társasházi lakás

5 980 000 Ft 2019. 04. 08., 10:00 óra 2019. 04. 09., 10:00 óra

12/2016. (I. 28.)
Eszlári utca–Nyúl utca– 
Brassai Károly utca
29 db építési telek

egy éven belül a beépítést 
megkezdése kötelező
502–570 m2

1 000 000 Ft + Áfa 2019. 03. 29., 13:00 óra 2019. 04. 01., 15:00 óra

151/2016. (V. 26.)
Tedej, Ujvárosi M. u.– 
Tessedik S. utca–Nyár u.
26 db építési telek

800–882 m2 közötti vál
tozó méretű területek 540 000 Ft–950 000 Ft + Áfa 2019. 03. 29., 10:30 óra 2019. 04. 01., 13:00 óra

55/2019. (II. 27.)
4080 Hajdúnánás
3700/3 hrsz.

2427 m2 kivett telephely,  
közművesítetlen 10 000 000 Ft + Áfa 2019. 03. 18., 10:00 óra 2019. 03. 19., 11:00 óra

56/2019. (II. 27.) 4080 Hajdúnánás
3700/4 hrsz.

1705 m2 kivett lakóház, 
udvar, összközműves 8 000 000 Ft + Áfa 2019. 03. 18., 10:00 óra 2019. 03. 19., 11:30 óra

27/2019. (I. 31.) 4080 Hajdúnánás, Mártírok  
útja 14., 2814 hrsz. 7261 m2 kivett ipartelep 296 165 000 Ft 2019. 03. 29., 11:30 óra 2019. 04. 01., 14:00 óra

BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS

Képviselő-testületi  
határozat száma

Ingatlan címe, helyrajzi 
száma, megnevezése Ingatlan adatai Kiinduló licitár Pályázatok beérkezési 

határideje Versenytárgyalás ideje

307/2017. (IX. 27.) 4080 Hajdúnánás, Bethlen G.  
krt. 41–45. 1. sz. garázs 14 m2 garázs 500 Ft/m2/hó + Áfa 2019. 03. 29., 09:00 óra 2019. 04. 01., 11:00 óra

411/2015. (XII. 17.)
4080 Hajdúnánás,  
Buszváró Kossuth u.–
Nyíregyházi u. kereszteződése

árusító hely 5000 Ft + Áfa/hó 2019. 03. 29., 09:00 óra 2019. 04. 01., 11:30 óra

373/2017. (XI. 30.) 
és 9/2018. (I. 25.)

4080 Hajdúnánás,  
Bocskai u. 30., 6. sz. parkolóhely

5 éves határozott idő
tartamra, melyre csak 
a Bocskai u. 30. sz. alatti  
lakók pályázhatnak

2000 Ft + Áfa/hó 2019. 03. 29., 9:00 óra 2019. 04. 01., 15:30 óra

29/2019. (I. 31.) 4080 Hajdúnánás,  
Mártírok útja 7., 1. sz. garázs 19 m2 garázs 500 Ft/m2/hó + Áfa 2019. 03. 29., 11:00 óra 2019. 04. 01., 13:30 óra

Hajdúnánás Városi Önkormányzat az alábbi ingatlanokat kívánja pályázati eljárás keretében értékesítés, 
illetve bérbeadás útján hasznosítani:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 14. § (2) be-
kezdése alapján érintett, fent meg-
hirdetett helyi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítése 
esetén az államot minden más jo-
gosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. 

A pályázat zárt borítékban, a beérke-
zési határidő betartásával nyújtható be!

A pályázat benyújtásának helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal, fszt. 37-es iroda, 4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyalás és licitálás helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati  

Hivatal, „Kis tanácskozó” terme, 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Részletes pályázati felhívás meg-
tekinthető a város hirdetőtábláján, 
valamint a www.hajdunanas.hu hon-
lapon.

Az ingatlanokról és a pályázati fel-
tételekről bővebb felvilágosítást kér-

hetnek a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal fszt. 37. irodájában.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek 
minősítse!

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Női kézilabda NB I/b
NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK 

24–28 (14–11) 
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kovács- 

Sebők–Réti. (február 15.) 
Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 

1, SOM 13/3, Kovács, Dudás 5, Cserős 
2, Poór 1. Csere: Kozma Tünde (kapus), 
Darabos 3, Mihovics 2, Kozma Krisztina 
1, Tar L, Molnár F. Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/1, illetve 3/3. Kiállítás:  
8 perc, illetve 4 perc.

Molnár András: Rémálomszerű kezdés 
ismét a Balmazújváros ellen, aztán a má-
sodik félidőben talpra álltunk és győzni 
tudtunk. 

Ifjúsági I. osztály Kelet: Kecskeméti  
NKSE–Hajdúnánás SK 26–23 (13–10)

Kecskemét 50 néző. Vezette: Hovány, 
Ubornyák. (január 30.)

Hajdúnánás SK: Reszegi Eszter (kapus), 
Molnár A., Molnár F. 2/1, Tar L. 7/4, KO-
NYÁRI 7, Szögi 1, Ofra 3. Csere: Karócz 

(kapus), Nagy D. 1, Reszegi Edina, Papp 
2, Pálóczi, Balázs. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/3, illetve 5/5. Kiállítás: 12 
perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: Idényi eleji forma, hosszú 
utazás, eligazolt 10 + gól, vezér kerestetik, 
nehéz tavasz, gratulálok!

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Vasas SC 26–27 (18–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Benyusz,  
Gadnai. (február 13.)

Hajdúnánás SK: Reszegi Eszter (kapus),  
Molnár A., Molnár F. 7/2, Tar L. 2,  

KONYÁRI 6, Szögi 8/3, Ofra 3. Csere: 
Karócz (kapus), Nagy D., Reszegi Edina, 
Papp, Pálóczi, Nagy E. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 8/5, illetve 5/5. Kiállítás:  
8 perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Sajnos tavasszal a máso-
dik nyerhető mérkőzésünket veszítjük el. 
Hat gólos előnyről nem szabad kikapni! 
Az már csak hab a tortán, hogy az ellenfél 
egyszer vezetett, a 60. perc legvégén. 

Gratulálok a Vasas csapatának!

-kábé-
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Felesleges és hiányzik

Ez a tábla a Hunyadi utcán néhány mé-
terrel a körforgalom előtt hirdeti, merre 
van a nánási Tourinform iroda. Jobbra, 
150 méterre a művelődési központ falán, 
a Tourinform régvolt helyén viszont egy 
apró fénymásolt plakát adja tudtul, az 
iroda elköltözött (évekkel ezelőtt) a mozi 
épületébe. 

Merre, hol van a mozi? Semmit nem 
árul el a rövid közlemény. A messziről is 
észrevehető Tourinform táblát rég leszed-
ték, a mozi épületére pedig elfelejtették 
felszerelni. A mozi ajtaján egy másik apró 
fénymásolt lap adja tudtul, jó helyen jár 
a városunk és környéke iránt érdeklődő 
vándor lélek.

20 éve írta a hajdúnánási Újság: „Az 
ország mind a 77 településének (Hajdú-
nánás volt a 77.) központjában egységesen 
ugyanaz a tábla jelzi azt a helyet, ahová 
az idegen bátran betérhet információért.” 
Ez a tábla a Hunyadi utcán most teljesen 
felesleges (egyszerűen ott felejtették), az 
a másik pedig a mozi épületén nagyon 
hiány zik.

-i. -k.

Szkander sikerek

2018-ban az ötödik Magyar Bajnoksá-
gomon vettem részt, melyet jobb kézzel 
ötödszörre, bal kézzel másodjára sikerült 
megnyernem. Majd július elején Horvát-
országban egy Szkander Európa Kupán 
voltam, melyen mindkét kézzel 2. helye-
zést értem el. Szeptemberben a minden 
évbe megrendezésre kerülő budapesti 
Világkupa volt a következő esemény, 

amelyen a cseh bajnokkal döntőztem, aki 
tavaly lett Európa Bajnok. Sikerült meg-
vernem mindkét kézzel, így egy értékes 
„skalpot” és 2 darab aranyat zsebeltem be.

Már évek óta készültem a lengyelek Vi-
lágkupájára, mely a legrangosabb verseny, 
csakis nagy nevek indulnak el rajta. Tavaly 

sikerült eljutnom rá. Az év második felé-
ben erre a versenyre koncentráltam és ké-
szültem. Heti hat alkalommal jártam kon-
diterembe. A maradék egy napon pedig 
általában szkander csapatokhoz utaztam, 
hogy asztalnál kezezzek velük. Ezúton is 
köszönöm Csiha Sándornak és az Active 
Fitnessnek, hogy biztosítja számomra a 
felkészülésemhez szükséges körülménye-

ket! Azt hiszem, hogy sikerült megfelelően 
felkészülnöm. Talán picit túl is hajszoltam 
magam. Bal kézzel második, jobb kézzel 
első hellyel tértem haza. 

Az idei évben a lengyelek tartják a Vi-
lágbajnokságot. Mindenképp szeretnék 
eljutni és dobogós helyezést elérni, mivel 

VB érmem még nincs, a legjobb eredmé-
nyem negyedik hely. 

Folyamatosan lépéseket tesznek a 
sportág vezetői, hogy bekerüljön a szkan-
der az olimpiai sportágak közé. Ha ez 
bekövetkezik 10–15 éven belül, akkor ott 
is szeretnék helyt állni és minimum egy 
dobogós helyezést hozni hazánknak.

Nagyon szépen köszönöm a helyieknek 
a biztatást, szurkolást, gratulációkat. So-
kan megállítanak az úton és gratulálnak, 
ami nagyon jól esik! Valamint ezúton is 

köszönök szépen mindennemű segítséget 
a támogatóimnak, amellyel hozzájárultak 
a felkészülésemhez és a versenyekre való 
kijutásomhoz:
– Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatalnak,
– Nyakas Andrásnak és a Nyakas-Farm-

nak,
– Csiha Sándornak és az Active Fitness-

nek!
Hernyák Imre 

szkander bajnok

Férfi kézilabda NB II
Salgótarjáni Strandépítők KC–Hajdú-

nánás KSE 41–36 (19–20)
Salgótarján 300 néző. Vezette: Bognár, 

Márton. (február 17.)
Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss 

D., 3, Fórizs 7, Dankó 6, Bodogán, Takács 
1, Ötvös N. 13. Csere: Torma (kapus), Nagy 
L. 2, Kelemen, Tamás, Nyeste 3, Horváth 
1, Ötvös T. Tupicza. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/1, illetve 1/0. Kiállítás:  
6 perc, illetve 6 perc.

Ifjúsági mérkőzés: Salgótarjáni Stran-
dépítők KC–Hajdúnánás KSE 34–26 
(17–8)

Salgótarján 100 néző. Vezette: Bognár, 
Márton. (február 17.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), 
Hernyák 2, Ötvös T. 9/2, Kiss D. 1, 
Nagy-Menyhárt 6, Kiss Z. 6. Csere: Nagy 
Sz., Nagy L., Bózsár, Kujbus, Ötvös Á. 1, 
Bak 1/1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 9/4, illetve 3/3. Kiállítás:  
4 perc, illetve 4 perc.

-kábé-
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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! 

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

Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is 
a Hajdúnánási Újságban!
A Hajdúnánási Újság következő 
megjelenésének időpontja: 
2019. március 21.
Telefon: 06-70/375-66-53

IFJ. DEBRECENI SÁNDOR
volt Hajdúnánás, Árpád u. 43 sz. alatti lakos 

halálának 10. évfordulójára

Megemlékezés

„Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
örökké szeretünk nem feledünk Téged!

Bennünk él egy arc s egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Örök az arcod, nem száll el szavad,

minden mosolyod a lelkünkben marad!”

Fájó szívvel emlékezik: édesanyád,
édesapád, unokatestvéreid, nagybátyád 

Férfi kézilabda NB II
Hajdúnánás KSE–Juhász ’99 Füzes-

abonyi SC 25–23 (15–10)
Hajdúnánás100 néző. Vezette: Major, 

Pásztor. (február 24.)
Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Dan-

kó 4, Ötvös N. 6, Kelemen, Takács 2, Bécsi, 
Fórizs 6/2. Csere: Torma (kapus), Nyeste, Ta-
más 1, Nagy 2/1, Bodogán, Kiss D. 2, Ötvös 
T., Horváth 2. Edző: Madai Tamás

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

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–Fü-
zesabonyi SC 36–41 (16–19)

Hajdúnánás100 néző. Vezette: Hadházi, 
Szilágyi. (február 24.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
L. 1, Kiss Z. 8, ÖTVÖS T. 17/3, Nagy Sz., 
Nagy-Menyhárt 5, Kiss D. 3. Csere: Ötvös 
Á. 1, Hernyák, Bózsár 1, Bak. Edző: Tóth 
Norbert

Hétméteres: 3/3, illetve 2/1. Kiállítás: 12 
perc, illetve 2 perc.                             -kábé-
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • Email: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 0670/4454051, 0652/382400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 0670/3756653 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 12159689

„Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése hajdúnánáson”
EFOP-3.2.9-16-2016-00029 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ pályázat szakmai konferenciája

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde „Óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenység fejlesztése Hajdúnánáson” sikeres pályázatát valósította 
meg 2017. 08. 01-től 2019. 01. 31-ig.

A pályázat lehetőséget adott a társult 
települések óvodáiban és iskoláiban a szo-
ciális segítő tevékenység bevezetésére, me-
lyet a Család- és Gyermekjóléti Központ 
szakemberei végeztek. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő te-
vékenység a közoktatási intézményekben 
elsődleges feladataként preventív jellegű 
segítő tevékenységet nyújt, amely az 
óvodás és az iskolás gyerekek és fiatalok 
képességeinek, lehetőségeinek legoptimá-
lisabb kibontakozását szolgálja, a szociális 
kapcsolataik, társadalmi integrációjuk ja-
vítását célozza meg. 

A 2018. 12. 18.-án Kéky Lajos Mű-
velődési Központban szervezett szakmai 
konferencián a szakemberek az eddigi ta-

pasztalataikat és jövőbeni elképzeléseiket 
osztották meg az észlelő- és jelzőrendszeri 
tagokkal. 

Szólláth Tibor Hajdúnánás város pol-
gármestere köszöntötte a gyermekvédelmi 
szakembereket. Dr. Mojzesné dr. Székely 
Katalin nyugalmazott egyetemi docens 
„A társadalom és az iskola” címmel tartott 
előadást. Nagyné Juhász Krisztina a pro-
jekt szakmai vezetője előadásában az óvo-
dai- és iskolai szociális segítő tevékenység 
tapasztalatait ismertette, hangsúlyozva a 
pályázat modellkísérleti jellegét. 

Józsi Hajnalka és Kulcsár Anita a pro-
jekt szociális segítői előadásukban a szoci-
ális segítő tevékenység gyakorlatát mutat-
ták be. Révész Magdolna Központvezető 

a szakmai konferencia végén összefoglal-
ta, hogy a pályázat keretében a szociális 
szakemberek az óvodák és iskolák peda-
gógusainak bevonásával igyekeznek olyan 
modellértékű elméleti és gyakorlati prog-

ramot összeállítani, amely hozzájárulhat a 
gyermekek, családok szociális jólétének, 
életminőségének javításához. 

Nagyné Juhász Krisztina 
intézményvezető


