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„Korán reggel volt: borús, esős idő.
Pető�  az elmúlt éjjel megírta költeményét: 
»Talpra magyar, hí a haza!«
Én pedig a pesti tizenkét pontját a � atal 
Magyarországnak: »mit kíván a magyar 
nemzet?« a nép által megérthető magya-
rázattal alakítottam át. A tizenkét pont 
összeállítása Irinyi József műve volt, ki azt 
a Pesti Kör elé terjeszté.

A kérdés csak az volt március 15-iké-
nek reggelén, hogy mi történjék e tizenkét 
pontos petícióval.

Apelláljunk a népre! Ez volt közös meg-
egyezésünk.

Vasvári Pál kezében elefántcsont-fogan-
tyús botjával oly hevesen hadonászott, 
hogy a pálcatőr kirepült a botjából s az 
én falam szögletében állt meg a hegyével.

»Jó ómen!«
Előre a vassal!
S ezzel a szóval kezdődött meg az örök-

ké emlékezetes 1848-iki március 15-ike: 
a sajtószabadságnak, a népszabadságnak 
örökké emlékezetes napja.”

Jókai Mór: A márciusi � atalság 
(Visszaemlékezés 1898.) részlet 

alán nem túlzás azt mondani, 
hogy Március 15. a legszebb, 
legegyértelműbb ünnep, hiszen 

1848. március idusának eseményeit min-
den magyar ember ismeri, s szívén viseli, 
emlékének ápolása közös felelősségünk. 

Hajdúnánáson ebben az évben a Pető�  
szobornál a Himnusz közös eléneklésével 
vette kezdetét az ünnepi megemlékezés, 
majd Szólláth Tibor polgármester köszön-
tője után a forradalom szimbolikus versét, 
a Nemzeti dalt Varga Sándor tolmácso-
lásában hallgathattuk meg. A kegyelet 
virágainak és koszorúinak elhelyezését 
követően az elmúlt évek hagyományainak 
megfelelően a Bocskai István Általános Is-
kola és AMI néptánc tanszakos diákjainak 
látványos táncai vezettek vissza bennün-
ket 1848. világába. 

Az ünneplő tömeg a néptáncos � ata-
lok vezetésével, verbunk nóták éneklé-
sével közösen vonult át a megemlékezés 

következő helyszínére, a Kossuth szobor-
hoz, ahol Jakab István a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke ünnepi beszédében 
a hajdú ősöket méltatta: „A haza örök, s 
nemcsak aziránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem aziránt is, amely lehet 
és lesz. Megtiszteltetés és öröm számom-
ra, hogy együtt hajthatok fejet, és együtt 
emlékezhetek Önökkel az 1848–49-es 
szabad ságharc dicső napjaira, Hajdúnánás 
hőseire. A hajdúk akkor és hiszem, hogy 
a hajdúk utódai a mai napon is hazájukat 
szerető, erős jellemű, meg nem alkuvó, ál-
dozatkész emberek voltak, és azok ma is. 
Kossuth hívó szavára a hajdúkerület pol-
gárai egy emberként csatlakoztak a nem-

zet zászlaja alá.” Ezt követően az ország 
talán legszebb Kossuth szobrának talap-
zatánál a város intéz ményéinek, társadal-
mi szervezetinek, a pártok képviselőinek 
koszorúi kerültek elhelyezésre. 

A Szózat eléneklése után a művelődési 
központ színháztermében került sor a ta-
valyi évben sportversenyeken, tudásmérő 
vetélkedőkön eredményeket elért diákok 
és az őket felkészítő pedagógusok jutalma-
zására.                                             HNU 
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Zsúfolásig telt kiállítótér, álláskeresők százai, tucatnyi kínált munkakör: a munka-
erő-piaci kereslet és kínálat találkozásának tökéletes színtere volt az első Hajdúnánási 
Állásbörze 2019. március 1-jén. Az érdeklődők között alap-, közép- és felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező álláskeresők is megjelentek; pályakezdők pedig éppúgy elláto-
gattak az állásbörzére, mint tapasztalt munkavállalók vagy nyugdíjazás előtt állók, sőt 
akadtak még diákmunkára jelentkezők is.

Hajdúnánás városa az elmúlt hónapok-
ban felmérte a helyi vállalkozások munka-
erő-igényeit, szükségleteit, melynek során 
körvonalazódott az, hogy egy állásbörze 
jelentős mértékben csökkenthetné a mun-
kaerő-hiányt, ezáltal növelve a település 
gazdasági versenyképességét. A vállalkozói 
igényekre fókuszálva – pályázati források-
nak köszönhetően – a város 2019. már cius 
1-jén megszervezte az első Hajdúnánási 
Állásbörzét hajdúnánási munkáltatók és 
környékbeli munkavállalók részére. 

Az esemény egyik különlegességét a vál-
lalkozók számára kialakított előadás-sziget 
adta, amelyet Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
város polgármestere nyitott meg, össze-
gezve az elmúlt 9 év sikereit és kiemelve 
a közeljövő fejlesztéseit. „A 2019–20-as 
fejlesztési periódusban megújul majd az 
Ady Endre Lakópark, kiépül a kerékpárút, 
létrejön a Gyermekegészségügyi Centrum 
és tanösvény létesül a Fürdő-Kendereskert 
útvonalon, valamint egy ipari terület ke-
rül kialakításra. De a BMW debreceni 
beruházása is új történelmi távlatokat nyit: 
példátlan gazdasági együttműködés és fejlő-
dés kapujában áll Hajdúnánás.” – hang-
súlyozta Szólláth Tibor. Ezt követően 
munkaerő-toborzási, alternatív foglalkoz-
tatási, pályázati és biztosítási kérdésekről 
tartottak előadást a HSA Kft., a Goodwill 
Consulting és a Life Plusz Kft. neves szak-
emberei. Míg az MKB Zrt. képviselője a 
mezőgazdasági eszközbeszerzés aktuális 
� nanszírozási lehetőségeit járta körül.

A kiállítók standjai tematikus blok-
kokba szerveződtek az agrárium, ipar, 
építő ipar, vendéglátás, szolgáltatás, köz-
biztonság, nevelés-oktatás és munka-
erő-közvetítés köré, így könnyítve a több 
mint háromszáz álláskereső tájékozódását 
és a személyre szabott munkakeresést. 
Számtalan potenciális munkavállaló adta 
le önéletrajzát a standoknál, ahol beta-
nított, szezonális munkára jelentkezőket 
éppúgy vártak, mint a munkaerő-piacra 
visszatérő, részmunkaidőben dolgozó 
édesanyákat vagy tapasztalt álláskeresőket. 

Legyen szó agrármérnökről, szakácsról, 
ácsról, gazdasági szakemberről, határren-
dészről vagy kézbesítőről az első Hajdúná-
nási Állásbörzén bárki megtalálhatta a szá-
mára megfelelő pozíciót. A város azokra 
is gondolt, akik csak a későbbiekben he-
lyezkednek majd el a munkaerő-piacon: 
ők betekinthettek a BSZC Csiha Győző 
Szakgimnázium és Szakközépiskola kép-
zéskínálatába vagy akár regisztrálhattak a 
Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszö-
vetkezethez diákmunkákra is. A Hajdúná-
nási Állásbörzék sora ezzel nem ért véget, 
ősszel újabb betöltésre váró pozíciókat 
kínálják majd a helyi vállalkozók a kör-
nyékbeli munkavállalók részére.

2019. február 27. – átadták a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ megújult 
épületét, amely teljes energetikai korszerűsítésen esett át.
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„Hamarosan végére érünk annak a fo-
lyamatnak, amelyet néhány évvel ezelőtt 
kezdtünk el. Szinte nincs olyan közin-
tézmény Hajdúnánáson, amely ne újult 
volna meg az elmúlt időszakban” – kezdte 
köszöntőjét Hajdúnánás polgármestere. 

Szólláth Tibor elmondta: az elmúlt 
pár évben azért dolgoztunk, hogy a vá-
ros közintézményei lehetőség szerint úgy 
újuljanak meg, hogy fenntartásuk kisebb 
költséget jelentsen az önkormányzatnak, 
a közösség részére, másrészt jobb feltéte-
leket, körülményeket tudjunk biztosítani.

„Minden egyes épület korszerűsítéssel 
teszünk egy lépést, s közelebb kerülünk 
ahhoz a közös célunkhoz, hogy ne je-
lentsen hátrányt Hajdúnánáson felnőni, 
élni, hanem ezekben a változó időkben is 
erősödjön a város, ennek a térségnek egy 
meghatározó pontja legyünk, amely közös 
munka és közös összefogás nélkül nem ér-
hető el” – hangsúlyozta a polgármester.

„Együttműködés és együtt értés legyen. 
Mert, ha ez a kettő van, sikerre vagyunk 
ítélve. Nem szabad, hogy ez az egység 
megbomoljon, hiszen így tud fejlődni, 

épülni a város, a közösségünk. Hiszem 
azt, hogy ezzel is példát tudunk mutatni: 
lehet és érdemes is együttműködni, mert 
közösen többek vagyunk, s többet tudunk 
tenni a közösségünk érdekében” – tette 
hozzá Szólláth Tibor.

„Ez a közösség szívén viseli a település 
jelenét és jövőjét.” folytatta a köszöntők 
sorát dr. Tiba István, országgyűlési képvi-
selő, aki hozzátette: kihasználva a lehető-
ségeket igyekszik a város közössége megte-
remteni mindent, annak érdekében, hogy 
a jövője biztató legyen.

„Az, hogy büszkék vagyunk települé-
sünkre és örülünk annak, hogy előre jut – 
az nem azon múlik, hogy hány millió fo-
rintot fordítottak az épületeinkre, hanem 
azon, hogy mennyire érezzük magunké-
nak. A pénzben nem mérhető sikereket, 
eredményeket is érezzük magunkénak” – 
mutatott rá képviselő úr.

A felújítások során az épület homlok-
zati és padlásfödém hőszigetelése, nyílás-
zárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsí-
tése, napelemes rendszer telepítése került 
elvégzésre.
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Az I. Hajdúnánási Állásbörzén tartott 
kitelepülésünkön azoknak a � ataloknak 
nyújtottunk segítséget, akik szeretnének 
helyben, nyári diákmunkát vállalni az idei 
évben. Fontos szempontnak tartjuk, hogy 
a helyi lehetőségekkel elsősorban a helyi 
� atalok élhessenek, éppen ezért az Állás-
börzét megelőzően felvettük a diákokkal a 

A Gyermek- és I� úsági Önkormányzat A Gyermek- és I� úsági Önkormányzat A Gyermek- és I� úsági Önkormányzat 
is részt vett a Hajdúnánási is részt vett a Hajdúnánási is részt vett a Hajdúnánási 
ÁllásbörzénÁllásbörzénÁllásbörzén
is részt vett a Hajdúnánási 
Állásbörzén
is részt vett a Hajdúnánási is részt vett a Hajdúnánási is részt vett a Hajdúnánási 
Állásbörzén
is részt vett a Hajdúnánási 
Állásbörzén
is részt vett a Hajdúnánási 
Állásbörzén
is részt vett a Hajdúnánási is részt vett a Hajdúnánási is részt vett a Hajdúnánási 
Állásbörzén
is részt vett a Hajdúnánási 

kapcsolatot, akik közül néhányan jelezték 
számunkra, hogy érdekeltek a nyári fog-
lalkoztatásban.

Az állásbörze végére több mint 30 helyi 
� atal indult el a sikeres nyári diákmunka 
vállalás útján a Gyermek- és I� úsági Ön-
kormányzat segítségének köszönhetően.

GYIOK 
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Háromnapos Ökológiai Konferencia 
zajlott városunkban 2019. március 8–10. 
között. A Hajdúnánáson tartott orszá-
gos ökológiai gazdálkodási konferencián 
egyebek közt arról is szó volt, hogyan 
szállhatnak be a magyar termelők a világ 
egyik legjobban jövedelmező agrárüzlet-
ágába a biotermelésbe. A három napos 

programon a gazdák 40–50 perces előadá-
sokon vehettek részt. Az előadások témája 
közt szerepelt; a biológiai talajvédelem, a 
bio-növénytermesztés, az alternatív gyo-

A nemzetközi nőnap a nők iránti tisz-
telet és megbecsülés kifejezésének napja, 
amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 
óta) minden év március 8-án tartanak. 
A nőnap eredetileg történelmi jelentő-
ségű, azoknak a nőknek a több évszázados 
harcára és győzelmére emlékeztet, akik az 

mírtás is, valamint a találkozó résztvevő-
inek bemutatták Hajdúnánás ökológiai 
gazdálkodását is. A vasárnapi nap azért 
volt különleges, mert az előadásokat köve-
tően tartották meg a Kelet-Magyarországi 
Biokultúra Egyesület közgyűlését. 

A konferencia zárónapján Jakab István 
a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövet-
kezetek Szövetségének elnöke, Szólláth 
Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének 
elnöke, illetve Örvendi László a Magosz 
Hajdú-Bihar megyei elnöke tartott közös 
sajtótájékoztatót az uniós agrártámogatá-
sok csökkentése ellen indított aláírásgyűj-
tésről. Az Európai Unió jelentősen csök-
kentené a mezőgazdaság támogatására 
szánt forrásokat a 2020 utáni ciklusban ez 
ellen indított a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök 

egyenjogúságért, a szabad munkavállalá-
sért, a nők egyetemes jogaiért demonst-
ráltak.

E jeles nap alkalmából köszöntötték a 
hölgyeket a városi nőnapi ünnepségen a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ-
ban március 7-én. Szólláth Tibor pol-
gármester köszöntőjét követően Gencsi 
Mihály, Varga Sándor valamint Gyúró 
András, Czifra Balázs, Pesel Dávid a Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gimná-
zium diákjai kedveskedtek egy dalcsokor-
ral. Azt est sztárvendége Spitzer Gyöngyi 
Soma volt, aki a szerepek egyensúlyáról 
a mai nő életében, a nemek közötti har-
mónia és egyensúly létrejöttének fontos-
ságáról, valamint az önismeret és egymás 
megismerésének szükségességéről osztotta 
meg gondolatait. 

HNU

és Gazdaszövetkezetek Szövetsége aláírás-
gyűjtést, melyet eddig már több mint 32 
ezren írtak alá.

HNU 
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 A vásárosnaményi Beregszem Hagyo-
mányápoló Művészeti és Kulturális 
Egyesület kiállítása 2019. április 7-ig
tekinthető meg a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériájában.

 A tárlaton 10 db keresztszemes hím-
zéssel készült mintagyűjteményt, abro-
szokat, asztali futókat, párnahuzatokat, 
tálcákat, egyéb kiegészítőket, valamint 
festményeket, gra� kákat és textilszob-
rokat is láthatnak az érdeklődők. A be-
lépés 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 informáci-
ójában 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

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

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

szai-díjas)/Bencze István
 Makáts Csaba: Kovács Attila
 Mimi, lokáltáncosnő: Vajnárovics Vik-

tória/Germán Lívia
 Julcsa: Germán Lívia/Molnár Ágnes
 Tóbiás: Bánhidi Péter
 Kertész Hugó: Nánási Gábor/Marinka 

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 László, 

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

demes Művész)
 Belépés: Bocskai Korona Színházbérlet-

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

 Március 29. (péntek) 18.00 Egy életed 
van! címmel Dr. Csernus Imre pszi-
chiáter előadása. Helyszín: Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ Színház-
terme. Jegyek a művelődési központ in-
formációjában vásárolhatók 2700 Ft-os 
áron és online a hydelight.jegy.hu ol-
dalon.

 Április 5. (péntek) 18.00 Délibáb c. 
fi lm vetítése. A magyar pusztán játszó-
dó � lm egy afrikai futballista történetét 

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

meséli el, aki menekülni kényszerül a 
hatóságok elől egy eladott mérkőzést 
követően. Francis egy világtól elzárt 
tanyán talál menedéket mélyen a pusz-
ta szívében, ám hamarosan rádöbben, 
hogy a tanya valójában egy modern kori 
rabszolgatelep. Megjelenésével felkavar-
ja a helyiek életét, az apátiába süllyedt 
foglyok a megmentőt, a kiskirályként 
uralkodó Cisco a riválist látja benne. 
Francis azonban nem vágyik a hős szere-
pére, az első adandó alkalommal mene-
külni próbál, de a puszta csalóka tájain 
lehetetlen eligazodni. Szökési kísérlete 
miatt a rabszolgák közé kerül, és akara-
tán kívül mégis lázadó válik belőle.

 Rendező: Hajdu Szabolcs
 Zenéjét szerezte: William Dean Martin
 Szereplők: Isaach De Bankolé, Dragoș 

Bucur, Razvan Vasilescu, Török-Illyés 
Orsolya, Polgár Tamás.

 Helyszíne: a Művelődési Központ ka-
maraterme.

 A � lmvetítésre ingyenes regisztrációs 
jegyek a művelődési központ informá-
ciójában igényelhetőek!

 Április 6. (szombat) 17.00 Sláger Party 
2019. Az est során fellépnek: a 4 for 
Dance, Borbély József és Szabó József, 
az Incidens zenekar, valamint a Sláger 
Expressz csapata. Helyszín: Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ színházter-
me. Jegyek a művelődési központ infor-
mációjában, a Sláger Expressz csoport 
tagjainál, valamint a 06-30/907-2476-
os telefonszámon vásárolhatók 1600 
Ft-os áron.

Moziműsor 2019. március
 Március 23. (szombat)

15.00 A királynő kutyája (magyarul 
beszélő, belga animációs � lm, 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 akció� lm, kaland-
� lm, sci-� , 128 perc, 2019)

 Március 24. (vasárnap)
15.00 A királynő kutyája (magyarul 
beszélő, belga animációs � lm, 92 perc, 
2019)
17.00 Családi bunyó (magyarul be-
szélő, angol–amerikai életrajzi, dráma, 
vígjáték, 108 perc, 2019)
19.00 Marvel Kapitány 3D (magya-
rul beszélő, amerikai akció� lm, ka-
land� lm, sci-� , 128 perc, 2019)

 Március 25. (hétfő)
17.00 A királynő kutyája (magyarul 
beszélő, belga animációs � lm, 92 perc, 
2019)
19.00 Családi bunyó (magyarul be-
szélő, angol–amerikai életrajzi, dráma, 
vígjáték, 108 perc, 2019)

 2019. március 30. (szombat)
15.00 Dumbó (magyarul beszélő, ame-
rikai családi animációs � lm, fantasy, 
130 perc, 2019) 3D

17.15 Családi bunyó (magyarul be-
szélő, angol–amerikai életrajzi dráma, 
vígjáték, 108 perc, 2019)
19.15 Mi (magyarul beszélő, amerikai 
horror, thriller, 120 perc, 2019)

 2019. március 31. (vasárnap)
 15.00 Dumbó (magyarul beszélő, ame-

rikai családi animációs � lm, fantasy, 
130 perc, 2019) 3D
17.15 Családi bunyó (magyarul be-
szélő, angol–amerikai életrajzi dráma, 
vígjáték, 108 perc, 2019)
19.15 Mi (magyarul beszélő, amerikai 
horror, thriller, 120 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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Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Lente Noel Balázs
• Nagy Zsombor
• Nagy Laura
• Csuja Hanna
• Papp Gréta
• Kovács Zalán
• Tornyi Milán
• Török Marcell

Gratulálunk a 2019. február hónapban házasságot kötött párnak!
• Balogh Klaudia–Török Endre

Akiktől 2019. február hónapjában búcsút vettünk

• Bogdán Imre
• Borbély István
• Bögre Sándorné
• Dankó Jánosné
• Dráviczki Sándor Lajosné
• Erdei Zoltán
• özv. Fekete Sándorné
• Gál István

• Horváth Emma
• Ilyés Lászlóné
• Juracskó Miklós 
 József
• Juracskó Zoltán
• Kanda Balázs
• Kéki Imréné
• Kónya Lászlóné

• Kónya Miklós
• Labancz Mihályné
• Nagy Antal
• Porkoláb Sándorné
• Ráti Imréné
• Török Antal

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

2019. február 14-én a testület közmeg-
hallgatást tartott a 2019. évi költségvetés 
lakossági megismertetése céljából. 

2019. február 25-én rendkívüli nyil-
vános ülésen pályázatok benyújtásáról 
hozott határozatot az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium által meghirdetett 
pályázatokra, illetve egy korábbi határo-
zatának visszavonásáról döntött.

2019. február 27-én a napirendek elfo-
gadása után a testület megalkotta a 2019. 
évi költségvetésről és a közművelődésről 
szóló rendeleteit, módosította az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről szóló; 
a települési hulladékgazdálkodásról szóló, 
illetve a város helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről szóló önkormány-
zati rendeleteit.

Elfogadta az egészségvédelmi tanácsnok 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A testület a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény intézmény-
vezetői feladatainak ellátására pályázat ki-
írását és véleményező bizottság felállítását 
határozta el.

Döntött a versenyeken, pályázatokon 
sikeresen szereplő tanulók jutalmazásáról, 
illetve a szakképzésben tanuló támogatá-
sáról. 

Meghatározta az óvodai beiratkozás 
időpontját a 2019/2020. nevelési évre vo-
natkozóan.

Támogatta a Rákóczi Szövetség „Magyar 
Iskolaválasztási Program”-ját. 

Jóváhagyta Szólláth Tibor polgármester 
2019. évi szabadság ütemezését. 

Határozatot hozott az önkormányzat 
és intézményei számára a földgáz energia 
beszerzésére vonatkozóan. 

A testület adománygyűjtésre vonatkozó 
felhívás közzétételéről döntött. 

A testület öt esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok vonatkozásában.

A testület ingatlan megvásárlásáról 
döntött.

A testület két határozatával telepü-
lésszerkezeti terv és helyi építési szabályzat 
módosításáról döntött.

Egy határozat meghozatalával korábbi 
határozat visszavonásáról döntött.

A testület két határozat meghozatalával 
a Bölcsődei fejlesztési program megvalósí-
tásáról döntött. 

A képviselő-testület módosította a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.

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 

∗ ∗ ∗

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal adóügyi ügyintéző álláshelyének 
betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony

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

megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:

 A hatáskörébe tartozó adók és adók 
módjára behajtható köztartozások kive-
tésével, beszedésével, kezelésével, elszá-
molásával, ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatok intézése, iktatás.

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

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

 Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaság-

tudományi, közszolgálati, műszaki 
menedzser, gazdasági agrármérnö-
ki, jogi, szakképzettség; vagy felső-

oktatásban szerzett szakképzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logisztikai 
felsőfokú, illetve mérlegképes köny-
velő szakképesítés; vagy

– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens szak-
képesítés

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerinti fényképes önélet-
rajz

– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:

 A munkakör legkorábban 2019. április 
15. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 5. 

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

 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
HAJ/7104-1/2019, valamint a munka-
kör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

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

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

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. április 12.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: www.hajdunanas.hu – 
2019. március 1.
Hajdúnánási Újság – 2019. március 21.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:

 A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2019. március 06.

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

∗ ∗ ∗

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjtemény magasabb vezető (igaz-
gató) beosztás ellátására
 A közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 A vezetői megbízás mellett betöltendő 

munkakör: könyvtáros vagy muzeológus
 A vezetői megbízás időtartama: 
 A vezetői megbízás határozott időre, 

5 évre, 2019. szeptember 6. napjától 
2024. szeptember 5. napjáig szól.

 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
12–14.

 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:

 Az intézmény tevékenységi körébe tar-
tozó feladatok vezetői irányítása.

 Illetmény és juttatások:
 Illetmény és egyéb juttatások a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint annak vég-
rehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet vonatkozó szabályai 
szerint.

 Pályázati feltételek:
 Integrált kulturális intézményben az 

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei
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intézmény vezetésére irányuló maga-
sabb vezető beosztás ellátásával olyan 
közalkalmazott bízható meg, aki lega-
lább az egyik kulturális intézménytí-
pus intézményvezetőjével szemben tá-
masztott követelményeknek megfelel.

 I. Városi könyvtárban magasabb vezető 
beosztás ellátásával kizárólag olyan köz-
alkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel 

és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzett-

séggel és szakképzettséggel, vala-
mint OKJ szerinti segédkönyvtáros 
szakképesítéssel, és

b) végzettségének és szakképzettségé-
nek és egyben az intézmény alap-
tevékenységének megfelelő jogvi-
szonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlatot szerzett.

II. Közérdekű muzeális gyűjteményben
és közérdekű muzeális kiállító helyen 
magasabb vezető beosztás ellátásával az 
a közalkalmazott bízható meg, aki:
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú 

végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségének és szakképzettsé-

gének vagy az intézmény alaptevé-
kenységének megfelelő jogviszony-
ban legalább három éves szakmai 
gyakorlatot szerzett.

 Integrált kulturális intézmény vezeté-
sével megbízott magasabb vezetőnek 
a megbízását követő két éven belül az 
integrált kulturális intézmények ve-
zetésére vonatkozó államháztartási és 
vezetési ismereteket nyújtó, legalább 
60 órás képzést kell elvégeznie, és az 
azt igazoló okiratot be kell mutatnia a 
munkáltatónak. Igazolás hiányában a 
vezetői megbízást vissza kell vonni.

 Az intézmény vezetésével megbízott 
magasabb vezető mentesül a tanfo-
lyam elvégzésének kötelezettsége alól, 
ha jogász vagy közgazdász szakképzett-
séggel rendelkezik, vagy az (1) vagy a 
(2) bekezdés szerinti képzést a vezetői 
megbízását megelőzően elvégezte, és 
azt okirattal igazolja.

 Továbbá:
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-

folytatása,
– büntetlen előélet.

 Előnyt jelent:
– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 

tudományos tevékenység 
 A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– részletes szakmai életrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, 

szakmai helyzetelemzésre épülő, fej-
lesztési elképzeléseket is részletező 
program,

– iskolai végzettséget és szakképzettsé-
get, amennyiben van: tudományos 
fokozatot, állami nyelvvizsgát igazo-
ló okiratok másolatai, 

– három hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ah-
hoz, hogy a pályázatot véleményező 
és elbíráló testület a személyét érin-
tő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést 
tartson,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó 
a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul.

 A beosztás betöltésének időpontja:
 A beosztás legkorábban 2019. szeptem-

ber 6. napjától tölthető be. 
 A pályázat benyújtásának határideje:

2019. május 17.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-

vábbi információt Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat polgármestere nyújt. 

 Cím: Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; 
Telefon: 06 (52) 381-411/111 mellék.

 A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánás Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázott munkakör megnevezését.

 A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt. 

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. június 27.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
honlapján – 2019. március 5.

 Hajdúnánási Újság – 2019. márc. szám
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2019. március 18.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-

gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel.

Szólláth Tibor polgármester

∗ ∗ ∗

HIRDETMÉNY
Hajdúnánás Városi Önkormány-

zat értesíti a kedves szülőket, hogy a 
2019/2020. nevelési évre vonatkozóan a 
3. életévüket betöltött gyermekek óvodai 
beíratásának időpontja: 
– 2019. április 29-én (hétfő) 800–1700

óráig
– 2019. április 30-án (kedd) 800–1700

óráig
Az óvodába felvehető az a gyermek is, 

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

A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik élet-
évét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi 
és magán fenntartású intézmények eseté-
ben a fenntartó – a szülő kérelmére és az 
óvodavezető, valamint a védőnő egyetér-
tésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést adhat a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alól, ha 
a gyermek családi körülményei, képessé-

geinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.

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

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

A beíratáshoz szükséges: 
– a gyermek születési anyakönyvi kivona-

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

nya, lakcímkártyája. 
Az óvodavezető 2019. május 24-ig 

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

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegy-
zője jár el és hoz másodfokú döntést:
– a jogszabálysértésre vagy az intézmény 

belső szabályzatának megsértésére hi-
vatkozással benyújtott kérelem, továbbá

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

Szólláth Tibor polgármester

∗ ∗ ∗

FELHÍVÁS
Tisztelt hajdúnánási lakosok!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az 53/2019. (II. 27.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal 
úgy határozott, hogy a Hajdúnánási Re-
formátus Templom tornyát díszítő, az ön-
kormányzat tulajdonát képező toronyórá-
ját fel kívánja újítani, amelynek céljából 
felhívja Hajdúnánás város lakosságát ado-
mánygyűjtésre.

A be� zetések teljesítése kétféleképpen 
valósulhat meg: 
– az OTP Banknál vezetett 11738077-

15372662-20770004 számlaszámra 
történő átutalással, vagy

– a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám alatt lévő Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat földszinti 42. számú iro-
dájában ügyfélfogadási időben csekken 
történő be� zetéssel.

Szólláth Tibor polgármester

∗ ∗ ∗

Kedves Hajdúnánási Hölgyek!
Hamarosan meghívást kapnak a soron 

következő mammográ� ai szűrővizsgálat-
ra, melyre 2019 áprilisában kerül sor. 

Az emlőszűrésre kétévente a 45–65 
éves korcsoportba tartozó hölgyek kap-
nak névre szóló meghívást, amelyet té-
rítésmentesen vehetnek igénybe, s első-
sorban az emlő daganatos betegségeinek 
kiszűrésére irányul. Az emlőrák a nők 
leggyakoribb daganatos betegsége. Évente 

mintegy 2800 nő veszti életét emlőrák kö-
vetkeztében, 7500 új megbetegedés fordul 
elő, és minden 11. nő mellében alakul ki 
rosszindulatú daganat. Az adatok ijesztő-
ek, és mégis az érintett lakosság kevesebb 
mint 40%-a veszi igénybe a térítésmentes 
szűrővizsgálatokat.

A vizsgálat szervezett, fájdalommentes 
és a legmodernebb eszközökkel történik 
Debrecenben az Emlőszűrő Centrum-
ban. Az önkormányzat az utazáshoz té-
rítésmentesen autóbuszt biztosít 2019. 
április 8., 10., 16., 23. és 25. napokon. 
Az autóbuszos utazás igényét telefonon 
kell leadnia a 06-30/606-88-43 telefon-
számon 2019. április 15. napjáig.

Kérem, hogy az Ön egészsége és szere-
tő Családja érdekében vegyen részt a vizs-
gálaton, hiszen a betegséget könnyebb 
megelőzni, mint meggyógyítani. 

Tisztelettel:
Szólláth Tibor

Hajdúnánás polgármestere

∗ ∗ ∗

Tájékoztató
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 

a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
– a korábbi évek gyakorlata szerint – tele-
pülésünkön önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt 
végre.

A felvételek az Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási számai és megnevezései a 
következők:
– 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő 

felvételei
– 1942 A lakosság utazási szokásai
– 2003 Háztartások információs és kom-

munikációs technológiai eszköz-hasz-
nálata
Az összeírási munkát a KSH megbí-

zásából fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdező végzi. A válaszadásra kijelölt ház-
tartások kiválasztása a KSH népszámlálási 
adatállományának aktualizált változatából 
véletlenszerű mintavétellel történik az or-
szág különböző településein. 

A kapott adatokat a KSH bizalmasan 
kezeli és azokat más szervek, személyek 
részére nem szolgáltatja ki. Az eredménye-
ket név és egyedi adatok nélkül, összesített 
statisztikai táblázatokban közlik.

Az adatgyűjtés módszertanával és a 
kutatási eredményekkel kapcsolatban a 
www.ksh.hu oldalon az Adatgyűjtések/
Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt 
tájékoztatást. 

Kérem a lakosság együttműködését, 
támogatását a felmérés sikeres végrehaj-
tásához!

Dr. Kiss Imre jegyző

∗ ∗ ∗

Tájékoztató 
lakossági önerő bevonásával 

megvalósuló út- 
és járdaépítésről 

A lakossági önerő bevonásával megva-
lósuló út- és járdaépítésről szóló 3/2018. 
(I. 26.) Önkormányzati Rendelet 2018 
évtől teszi lehetővé, hogy pályázati úton 
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a város lakói maguk kezdeményezzék köz-
vetlen lakókörnyezetük megújítását. 

Az önkormányzat 2019. évi költségve-
tése 10 MFt összegű pályázati összeget tar-
talmaz erre a célra, a rendelet előírásai sze-
rint ennek maximális kihasználása esetén 
(az önkormányzati támogatás max. 50% 
lehet) 20 MFt értékű út- és járdaépítés 
valósulhat meg a város területén. 

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

A lakóközösségek szándéknyilatkoza-
tot nyújtanak be a tervezett út, útszakasz, 
vagy járda felújításáról, megépítéséről. 
A szándéknyilatkozat tartalmazza:
a) A nyilatkozatot benyújtó nevét, lakcí-

mét, telefonszámát, e-mail címét,
b) A nyilatkozatot benyújtó meghatal-

mazását a képviseletre, érintett ingat-
lanonként, és

c) A pályázni szándékolt út-, járdaépítés 
paramétereit

ca) a tervezett beruházás helyszínének 
pontos megjelölését helyrajzi szám 
megadásával,

cb) a beruházással érintett szakasz kezde-
tének és végének pontos megjelölé-
sét, és

cc) a tervezett beruházás műszaki pa-
ramétereinek legalább a hosszúság, 

szélesség és a tervezett kiegészítő beru-
házási szándék feltüntetésével. E rende-
let szempontjából kiegészítő beruházás: 
útpadka építés, szegélykő, az útépítéssel 
érintett parkoló felújítása.
A szándéknyilatkozat benyújtását kö-

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

A szándéknyilatkozatok benyújtási 
határideje: 2019. március 28. 16.00 óra. 
Helye: Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal 16. számú iroda. 

A pályázati feltételekről további tájé-
koztatás és a rendelet teljes szövege megis-
merhető a www.hajdunanas.hu honlapon, 
vagy a rendelet elérhető a nemzeti jogtár 
felületén a www.njt.hu oldalon.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

∗ ∗ ∗

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Hajdúnánás Iskola, Óvoda és I� ú-
ság utcákat érintően folytatódik a „Haj-
dúnánás–Hajdúdorog kerékpárút-hálózat 

fejlesztése” tárgyú projekt második üteme.
Az Iskola utca tekintetében a burkolt 

pályaszerkezet szélesítésével és új aszfalt 
kopóréteg burkolattal az út mindkét ol-
dalában kerékpáros közlekedésre alkalmas 
terület kerül kialakításra. Az utcában 
a forgalmi rend nem változik, ezáltal a 
forgalmi rendnek megfelelő irányban 
egy piktogramokkal felfestett kerékpáros 
nyom, továbbá a forgalmi renddel ellen-
tétes irányban pedig kerékpár sáv kerül 
kialakításra. Ezáltal az utcában a kerék-
párosok számára a kétirányú közlekedés 
megengedett lesz.

Az Óvoda utca meglévő burkolt pálya-
szerkezetének szélesítésével és új aszfalt 
kopóréteg burkolattal az út mindkét ol-
dalában kerékpáros közlekedésre alkalmas 
terület kerül kialakításra. Az utcában a 
forgalmi rend nem változik, ezáltal a for-
galmi rendnek megfelelő irányban és a 
forgalmi renddel ellenkező irányban egya-
ránt piktogramokkal felfestett kerékpáros 
nyom kerül kialakításra.

Az I� úság utca esetében a meglévő bur-
kolat megtartásával az utca burkolatának 
6 méterre történő felszélesítésével az út 
mindkét oldalában kerékpáros közleke-
désre alkalmas terület kerül kialakításra. 
Az utcában a forgalmi rend megváltozik, 
ezáltal az új forgalmi rendnek megfelelő 

irányban és a forgalmi renddel ellenkező 
irányban egyaránt piktogramokkal felfes-
tett kerékpáros nyom kerül kialakításra.

Minden érintett kivitelezési helyszínen 
a tervezett műszaki kialakítás megvaló-
sítása érdekében egyéb járulékos építési 
munkák is történnek. (pl. burkolat, sze-
gély bontások és építések, padka építések, 
forgalomtechnikai berendezések elhelye-
zése stb.)

A kivitelezési munkák 2019. március 
18-tól kezdődnek és várhatóan 2019. 
május 31-ig tartanak. Ezen időszak alatt 
a közúton folyó munkák elkorlátozására 
és ideiglenes forgalom szabályozásra szá-
míthat a lakosság.

Ezúton kérjük a Tisztelt lakosságot, 
hogy a tárgyi építési munkák tekinteté-
ben legyenek szívesek türelemmel lenni és 
az adott utcákban a kivitelezési munkák 
ideje alatt a parkolást a közeli utcákban 
megoldani.

További kérdésekkel a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Város-
fejlesztési és Üzemeltetési Iroda munka-
társához, Nagy Imre csoportvezetőhöz 
(52/381-411/127-es mellék, imre.nagy@
hajdunanas.hu) fordulhatnak. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

∗ ∗ ∗

Amikor én még gyermek voltam, ilyen 
tájban már sokszor mondogattuk Móra Fe-
renc: Fecskehívogató c. kis versikéjét, amely-
nek első sorát idéztem írásom címében.

Azóta sok évtized telt el, de számomra a 
fecske még ma is Isten madárkája, amely-
nek hasznos, sőt nélkülözhetetlen voltát 
annak idején a vidéki emberek, főként a 
tanyán élők mindig és mindenkor szem 
előtt tartották. Óvták fészkét, tojásait, 
� ókáit, hiszen a legyek, szúnyogok irtá-
sában nagy-nagy segítség volt a paraszti 
udvarban. De voltak babonás hiedelmek 
is; nálunk pl. azt tartották, ahol leverik 
a fecskefészket, ott véres tejet fog adni a 
tehén. Csicsergésük a legszebb zene, bé-
kés, meghitt hangulatot idéznek. Kedves 
látvány volt mindig, amikor kirepült a 
fészekalja, és nagy csiviteléssel keringtek a 
tanyaudvar körül. Aztán eljött ősz, szep-
tember eleje, Fecskehajtó Kisasszony nap-
ja, mi indultunk az iskolába, és az aprócs-
ka vándorok is útra készülődtek. Kiültek a 
villanydrótokra, fákra, és úgy várták össze 
a sok esetben több százas csapatot, hogy 
aztán elinduljanak telelő helyükre, Afri-
kába. Hazai füsti fecskéink egészen Dél-
Afrikáig repülnek, mintegy 10 ezer km-t 
megtéve. Megesik, hogy útközben sokan 
elpusztulnak, főként a végzetesen megvál-
tozott időjárás miatt, hiszen a fecske nem 
gyűjt tartalék energiát, menet közben táp-
lálkoznak repülő rovarokkal. Így aztán ha 
zordra fordul az időjárás a kb. 6 hétig tartó 
vándorút alatt, bizony sok kis madárkát 
hiába várnak vissza következő tavasszal, 
üresen marad a tavalyi fecskefészek. 

De fogyatkoznak élőhelyük drasztikus 
csökkenése miatt is – mint általában szin-
te minden vadon élő állat, növény. 

„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”„Villásfarkú fecskemadár jaj de régen várunk…”
Éppen a minap hallottam, hogy nap-

jainkra már több millió fecske hiányzik 
Magyarországról. Nincsenek már hagyo-
mányos mezőgazdasági épületek, (ólak, is-
tállók) csak iparszerű nagyüzemi állattartó 
telepek. Egyre kevesebb sarat találnak a 
fészeképítéshez, hiszen szinte minden tal-
palatnyi területet lebetonozunk, no meg 
éppen a fészekrakás idejébe alig esik eső. 
Azonban a legnagyobb veszélyt a vegysze-
res rovarirtás jelenti számukra, hiszen ma 
még szinte kizárólag kémiai vegyszerekkel 
folyik a szúnyoggyérítés. De a lakosság 
hozzáállása is jelentősen hozzájárul fogyá-
sukhoz. Sokan leverik fészküket, tojásaik-
kal, sok esetben már a kikelt kis � ókákkal 
együtt, mondván bepiszkítják az ereszal-
ját, szemetelnek. Pedig erre is van megol-
dás, az ún. „fecskepelenka”, azaz egy fém-
tálca, amelyet a fészek alá lehet szerelni.

Mit veszíthetünk aprócska, � cseri ma-
dárkáink eltűnésével? 

Mindazt a gazdasági hasznot, amit a 
legyek és a haszonállatokat gyengítő kü-
lönféle vérszívók pusztítása jelent. Mind-
emellett van egy nagyon fontos szempont, 
ami még inkább növeli a különböző 
fecske fajok jelentőségét. Az éghajlatválto-
zás hatására egyre több mediterrán és tró-
pusi szúnyogfaj jelenhet meg, és jelenik is 
meg hazánkban is. 

A Nyugat-nílusi láz és a szarvasmarhá-
kat veszélyeztető kéknyelv-betegség már 
jelen van Magyarországon, mint ahogy a 
kutyák körében szúnyogcsípéssel terjedő 
szívférgesség is. Az embereket megbe-
tegítő, afrikai eredetű Chikungunya-lázat 
terjesztő ázsiai tigrisszúnyogot pedig már 
több európai országban is kimutatták, 
Európa mediterrán térségeiben egyre gya-

koribb a Dengue- vagy csonttöréses láz. 
A fecskék nem csupán ezeknek a rovarok-
nak az elterjedését gátolnák, de az ország 
területén eddig is jelen lévő malária-
szúnyog-fajok szaporodását is kordában 
tudják tartani. Már ha teszünk is értük, és 
valamilyen módon igyekszünk megtartani 

őket közelünkben. Várjuk őket vissza, hi-
szen két-három hét és április közepére ta-
lán megérkeznek fecskéink előőrsei is, ami 
a tavasz visszavonhatatlan jele. És bízzunk 
benne, hogy a tavalyi fészkek ismét meg-
telnek kis lakókkal. 

(erzsé)

Füsti fecske és � ókái
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Ebben a tanévben újra beneveztünk a 
Magyar Országgyűlés alelnöke, Lezsák 
Sándor által meghirdetett Hungarikum 
vetélkedőbe, melynek támogatói a Laki-
telki Népfőiskola, a Magyar Országgyű-
lés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti 
Művelődési Intézet. A csapatot hárman 
alkotjuk – Bagdi Dorina, Daróczi Dorina 
és Mészáros Nikolett – felkészítőnk Szé-
kelyné Nádas Zsuzsa tanár néni.

A jelentkezés feltétele az volt, hogy ki-
töltsünk egy ötven kérdésből álló feladat-
lapot, ami olyan jól sikerült, hogy beju-
tottunk a következő fordulóba. Ahhoz, 
hogy az elődöntőbe jussunk, két feladatot 
kellett megcsinálnunk. Az első az volt, 
hogy készítsünk a településhez vagy hoz-
zánk kapcsolódó ételt. Mi az aranygalus-
kát készítettük el, azzal az indokkal, hogy 
mi mindannyian ismerjük, mert otthon is 
elkészítik nekünk. Az iskola szép, új tan-
konyhájában erre lehetőségünk is volt, az 
alsós osztályfőnökünk, Andi néni segít-
ségével. Minden lépést dokumentáltunk, 
amellett, hogy megkóstoltuk. Még egy � ú 
segítségére is szükségünk volt, mert túl-
erőben majdnem ledaráltuk a diódaráló 
tetejét is, viszont a sütemény illata elfe-
ledtette velünk az ijedséget. A végén va-
nília sodót is készítettünk mellé, teljesen 
önállóan. 

A második feladat a számunkra leg-
nagyobb magyar életútjának, tevékenysé-

Már hagyományosnak mondható, hogy 
a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziumá-
ban és Szakközépiskolájában eladó szak-
mát tanuló diákok minden évben szakmai 
kiránduláson vesznek részt. Idén az úti cél 
a Budapesten található Bonbonetti üzem 
volt. A kirándulásra február 27-én került 
sor; a téli hónap ellenére verőfényes nap-
sütés fogadott minket a fővárosban. 

A Parlamenthez érve kaptunk egy kis 
szabadidőt, és lehetőségünk nyílt a kör-
nyék felfedezésére. A megbeszélt idő-
re villamossal érkeztünk az üzemhez. 
A „csokitúra” a cég munkásságát bemutató 
� lmmel indult, amelyből megismerhettük 
a kakaó történetét. A következő állomás a 
laboratórium volt, ahol sok érdekességre 
derült fény. Többek között megtudtuk, 
hogy honnan kapta a Tibi csoki a nevét, 
és miért írják a nevet a csomagoláson kis 

Zagyszivattyúk, aggregátorok és más 
hasznos felszerelések kerültek ismét jó 
helyre Hajdú-Bihar megyében. Az önkén-
tes mentőszervezetek ünnepélyes keretek 
között vették át azokat az eszközöket, 
amelyeket a Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Program keretében az 
európai unió támogatásával adományoz-
tak a különböző egyesületeknek. Me-

gyénkben a kárfelszámoláshoz használ-
ható felszereléseket vehette át az Agrárius 
Ipari és Szolgáltató Kereskedelmi Kft, 
a Nyíradony Városi Polgárőr Egyesület, 
a Tiszagyulaházi Polgárőr Egyesület, az 

Értékek, kincsek, hagyományok Értékek, kincsek, hagyományok Értékek, kincsek, hagyományok 
a Kárpát-medencében – avagy egy a Kárpát-medencében – avagy egy a Kárpát-medencében – avagy egy 
vetélkedő rejtelmeivetélkedő rejtelmeivetélkedő rejtelmeivetélkedő rejtelmeivetélkedő rejtelmeivetélkedő rejtelmei

Üzemlátogatás a BonbonettinélÜzemlátogatás a BonbonettinélÜzemlátogatás a BonbonettinélÜzemlátogatás a BonbonettinélÜzemlátogatás a BonbonettinélÜzemlátogatás a Bonbonettinél
kezdőbetűvel. Az üzembe való belépés 
feltétele egy szókirakó feladat megoldása 
volt, melyet sikerrel teljesítettünk.

A higiéniai szabályoknak megfelelő-
en fehér köpenyt és hajhálót kellett ma-
gunkra ölteni, majd alapos kézmosás után 
léphettünk be a gyár termelési területére. 
Érdekes volt testközelből látni, hogyan is 
készül a Tibi csoki és a Cherry Queen. 
A kóstolót követően mindenki ajándék-
csomagot vehetett át, melyhez társult a 
legújabb ízekből összeállított csokiváloga-
tás is. Délután látogatást tettünk a Parla-
mentben, a nap további részében pedig a 
várva várt szabadprogram következett. 

Köszönjük ezt az élményekben gazdag 
napot Ötvösné Kéki Piroska tanárnőnek 
és Kára István tanár úrnak. 

Horváth Fruzsina (9. F) 

SajtóközleménySajtóközleménySajtóközleménySajtóközleménySajtóközleménySajtóközleménySajtóközleménySajtóközleménySajtóközlemény
Egyeki Polgárőr Egyesület, a Hajdúnánási 
Polgárőr Egyesület, a Tiszacsegei Polgárőr 
Közhasznú Egyesület, a Bakonszegi Pol-
gárőr Egyesület, a Furtai Polgárőr Egye-
sület és a Bárándért Egyesület és Polgár-
őrség.

Kovács Ferenc tűzoltó dandártábor-
nok, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófa-
védel mi Igazgatóság igazgatója beszé-
dében kiemelte, hogy a cél elsősorban 
a lakosság biztonságának erősítése és az 
emberi életek védelme. Fontos szerep há-
rul az önkéntesekre, akik motivált egyéni 
hozzáállásukkal, speciális képességeikkel 
erősítik a hivatásos szerveket, támogatva, 
kiegészítve azok munkáját.

A dandártábornok a polgári védelem 
világnapjára is megemlékezett, elmond-
ta március 1-je mindazokat ünnepeljük, 
akik önként feladatot vállalnak, s ezzel a 
katasztrófavédelem stratégiai partnerei.

Az ünnepségen részt vett Pajna Zoltán, 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésnek elnöke is, aki elismerését 
fejezte ki a pályázat nyerteseinek, munká-
jukhoz sok sikert kívánt.

gé nek a bemutatása volt, 
ehhez mi Mónus Józsefet, 
a „Fehér Farkast” választot-
tuk. Itt szempont volt az is, 
hogy kapcsolódjon Hajdú-
nánáshoz, ezért természetes, 
hogy az ő életútja, sikerei 
példaértékűek számunkra. 
A tornatermünkben tartot-
ta az előadást, ahova elhozta 
az íjait, mesélt világbajnoki 
győzelmeiről és videót is 

mutatott róluk. Szerencsére rajtunk kívül 
még több osztály is hallhatta biztató szava-
it arról, hogy mi a mi feladatunk a sikerek 
eléréséhez. Az ő szavaival élve: „nem kell 

mindenkinek világbajnoknak lennie, de 
helyt kell állnia az adott életszakaszaiban: 
a tanulásban, a becsületességben, a kitar-
tásban.” 

Nagyon szeretnénk bekerülni az elődön-
tőbe, hogy ott is bizonyítsuk, ez a vetélkedő 
mennyire közel áll hozzánk. Sokat tanu-
lunk a feladatok megoldása közben, s ezzel 
őrizzük és tiszteljük városunk hagyomá-
nyait. Mi is felhívhatjuk az ország � gyelmét 
arra, hogy kis városunk milyen kincsekkel 
rendelkezik és ez fontos számunkra.

Bízunk abban, hogy hamarosan beszá-
molhatunk a következő sikereinkről. 

Bagdi Dorina, Daróczi Dorina, 
Mészáros Nikolett 8. D osztály

(Bocskai István Általános Iskola)

A magyar hímzésvilág és mintakincs mél-
tán híres világszerte, hiszen tájegységeink bő-
velkednek szebbnél szebb motívumokban. 
Ilyen híresség a Beregi keresztszemes hímzés, 
mely a keresztszemes hímzések közül talán a 
leghíresebb kulturális örökségünk. Készítői 
leginkább a piros és a fekete (vagy a sötétkék) 
színeket alkalmazzák, már a XVIII. századtól 
ismertek munkáik, melyekkel leginkább az 
ott élő emberek természeti környezetét jele-

Kiállítás megnyitó Kiállítás megnyitó Kiállítás megnyitó 
beregi keresztszemes munkákbólberegi keresztszemes munkákbólberegi keresztszemes munkákbólberegi keresztszemes munkákbólberegi keresztszemes munkákbólberegi keresztszemes munkákból

nítik meg, olyan formákat, melyeket közel 
éreztek magukhoz. 

„Ezekben a motívumokban benne van né-
pünk több évezredes világképe és európaisá-
ga is. Ebben a gazdag motívumkincsben ma 
is jól kimutathatók az archaikus elemek…” 
(Felhősné dr. Csiszár Sarolta).

A tájegység hímzésvilágának bemutatá-
sául szolgál a városunkban március 13-án 
megnyitott kiállítás a Kéky Lajos Városi Mű-

velődési Központ galériájában. 
A kiállítást anyagát a vásáros-
naményi Beregszem Hagyomá-
nyápoló Művészeti és Kulturális 
Egyesület biztosította, szervezte 
és gyűjtötte össze annak okán, 
hogy minél nagyobb körben be-
mutassa ezt az óriási örökséget.

A megnyitóra összegyűlt ven-
dégeket Baracsi Endre, a Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Értéktár 
Bizottság alelnöke, Filep Sándor, 
Vásárosnamény polgármestere, 
valamint Herczeg Péter, az egyesület elnöke 
köszöntötte, majd dr. Puskásné Oláh Júlia, 
a Népművészet Mestere, a nyíregyházi Arany-
kapu Népművészeti Egyesület elnöke nyitot-
ta meg a kiállítást. Beszédében összefoglalta 
az egyesület történetét név szerint megem-
lítve azokat, akik munkáikkal a legnagyobb 
részben segítették a tárgyaik, hímzésük nép-
szerűsítését.

A kiállításon olyan mintakendőket is lát-
hatunk – szám szerint tízet – melybe a tele-
pülések a számukra legkedveltebb motívu-
mokat gyűjtötték egybe, valamint terítőket, 
függönyöket, használati- és dísztárgyakat.

A megnyitót a Szalmakalap Citeraegyüt-
tes népdalcsokrai színesítették. A kiállítást 
2019. április 7-ig lehet megtekinteni.

Fekete Andrea

„Utolsó szent örökségünk ez, amit senki tőlünk el nem vehet: népművészetünk ősi titka. Isten 
adta, tündér ihlette, ember álmodta örökség ez, melynek egyetlen tulajdonosa a Magyar, 
bárhol éljen is.”  Wass Albert

A magyar ember hétköznapjainak szerves része volt a hímzés, hiszen minden házban sa-
ját készítésű textíliák árulkodtak készítőikről, tájegységekről, s az elkészítésük céljáról. 
A magyar hímzéseknek mágikus erejük is van, melyet minden nyitott lélek ért. A hím-
zésben benne van készítőjének energiája, hiszen a „szívüket is beletették” alkotásaikba. 
Készítése közben lecsillapodik a test és a lélek, hogy gyógyulhasson és gyógyíthasson a 
megnyitott kapuk útján.
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Idegen nyelvi szövegértő versenyIdegen nyelvi szövegértő versenyIdegen nyelvi szövegértő versenyIdegen nyelvi szövegértő versenyIdegen nyelvi szövegértő versenyIdegen nyelvi szövegértő verseny
Az idei tanévben először rendezte meg a 

Bocskai Iskola Idegennyelvi munkaközös-
sége a szövegértő versenyt, amit a tankerü-
let iskolái és a város általános iskolái között 
hirdettek meg 7–8. osztályosoknak. A feb-
ruár 28-án 14 órakor lezajlott versenyen a 
tanulók angol és német nyelven oldottak 
meg öt feladatot a kódszámmal ellátott 
feladatlapjukon. Két hallás utáni szöveg-
értési feladatot kaptak, melyhez minden 
szöveget kétszer hallgathattak meg (lyukas 
szöveg kiegészítése, igaz-hamis állítások, 
mondatok sorrendbe állítása).

A három olvasott szövegértési felada-
tok között voltak: igaz-hamis állítások, 
szöveg kiegészítés, kérdések megválaszo-
lása.

Érdekes szövegekkel találkozhattak a 
gyerekek, melyek témái illeszkedtek élet-
kori sajátosságaikhoz, érdeklődési körük-
höz: ilyen volt a nyaralás, kirándulás, 
labdazsonglőr, állatok, a tévézés hatásai, 
külföldi nyelvtanulás, egy repülőtér mű-
ködése.

A tanulók lelkesen oldották meg a fel-
adatokat és izgalommal várták az ered-
ményt. A versenyt követően kb. fél órá-
val tudhatták meg ki hogyan teljesített. 
Az első 3-3 helyezett értékes és hasznos 
könyvjutalmat kapott, melyek segítségé-
vel tovább gazdagíthatják angol és német 
szókincsüket és nyelvtani ismereteiket. 

A nagy orrú jól ismert irodalmi hős, 
a zseniális kardforgató Cyrano De Ber-
gerac egyik legismertebb mondata így 
kezdődik: „Mert magamat kigúnyolom, 
ha kell…” Nos, egyfajta önirónia az, ha 
magából viccet csinál az ember, s ha más 
teszi (mint ahogy a mondat is folytatódik) 
én bizony nem „mindig” ragadok kardot, 
mint hősünk. Én bizony sokszor nevetek 
saját magamon, a velem történt sztorikon, 
idétlenségeimen (mások mondják, hogy 
nem is csoda) s az elmúlt hétvégén akadt 
is belőle néhány.

Sikerült bejutnom egy televíziós mű-
sorra, így a forgatásra fel kellett utaznom 
Budapestre. Nemcsak hogy büszkén, ha-
nem igen felkészülten ültem fel a vonatra. 
Mivel jól tudom, hogy ma már wi� vel is 
el van látva korunk vasparipája, ezért hor-
dozható töltőt (power bankot) is vittem 
magammal segítségül, ha a telefonom me-
rülni kezdene.

Hiába próbáltam azonban Debrecen 
után a telefonon híreket olvasni vagy a 
magammal hozott keresztrejtvényeket 
kidogozni, nem nagyon sikerült. Szem-
ben velem ült ugyanis egy idősebb, ked-
ves úriember, s Kőbányáig megtudtam 
róla többek között, hogy hányszor vált 
el, hány gyereke, hány műtétje, mennyi 
kitüntetése van, sőt azt is, hogy jó cukro-
san szereti a mákos laskát. Mivel jó ked-
vem volt, nem nagyon szakítottam félbe 
– nem is igazán tudtam volna – s alvást 
se színleltem, de azért Szolnok után elő-
vettem a trendi töltőm, széles jól látható 
mozdulatokkal csatlakoztattam, jelezve a 
szomszéd ülőhelyen bágyadtan bóbiskoló 
� ataloknak, hogy bizony nekem ilyen is 
van. A meglepetés a végállomás körül ért. 
Mikor a leszálláshoz készülődtem kihúz-
tam a vezetéket s láttam, hogy átellenben 
a � atalok is ezt teszik, de ők az előttük 
lévő asztalka alól. Mi a csoda? Óvatosan 
lenéztem – mivel mindenki előtt volt egy 
csinos kis asztalka – s legszívesebben el-
bújtam volna alatta. Bizony az asztalka 
alatt négyszemélyes töltőberendezés volt 
felszerelve, melyre a kedves utasok bátran 
csatlakoztathatták készüléküket.

Még mindig kicsit piros voltam, mikor 
kijöttem a Nyugatiból s találkoztam drága 
nagybátyámmal, ki az én kedvemért jött 
ki az állomásra, hogy elkísérjen a helyszín-
re (nehogy eltévedjek s a belváros helyett a 
Gellért hegy tetején kössek ki). Kellemes 
séta után befordultunk az Andrássy útra s 
mivel volt még bőven időnk, beinvitáltam 
idős rokonomat egy helyes kis gyorsétke-
zőbe egy kávéra.

Picit megrogyott a lábam, amikor 
� zet tem (ennyiért egy fél kiló daráltat is 
tudnánk venni a messzi – messzi Hajdú-
nánáson), de azért zavaromat leplezve ha-
nyagul, már – már cinikusan visszadob-
tam a számlát. A következő meglepetés 

pár perc múlva ért. Ki szerettem volna 
menni a mellékhelyiségbe, s követtem is 
a tábla útvonalát az emeleti részre. Ott 
azonban hiába rángattam az ajtót, az bi-
zony nem nyílt. Majd észrevettem egy 
kiírást miszerint az ajtó kóddal működik, 
a kódot pedig a számlán találhatom. Pu�  
neki! A számlát meg kidobtuk. 

Majdnem pityeregve mentem vissza 
Sanyi bátyámhoz, hogy megtaláltam a 
huszonkettes csapdájának tipikus esetét. 
A mellettünk lévő asztalnál egy középko-
rú hölgy meghallotta beszélgetésünket, s 
szótlanul átnyújtotta a saját számláját (két 
ujjal), miközben nagyot harapott óriás 
szendvicséből. A kód hatására már tárult 
is a toalett ajtó, mint Ali baba Szezám ne-
vű vasajtója. Dolgom végeztével udvaria-
san visszaadtam a hölgynek a számlát (két 
ujjal), mondván, hogy még használható.

A forgatásról csak annyit, hogy elámul-
va, kikerekedett szemekkel hallgatták a 
népszerű televíziósok a Hajdúk Világta-
lálkozójáról szóló beszámolómat, pedig 
ezt csak, mint nánási programot hoztam 
szóba. Úgy döntöttek, hogy ezzel kezdik 
a bemutatást s így reméltem, egy kis rek-
lámmal majd segítem városunk népszerű-
sítését.

Végül délután egy barátom jött értem, 
hogy elvigyen pest megyei otthonába, 
vendégségbe, de előtte bementünk egy 
hatalmas áruházba, mivel egy héten Ő 
egyszer szokott bevásárolni itt. Mikor 
beléptem, az a vicc jutott eszembe, hogy 
az egyik ember egyszer egy olyan nagy 
templomot látott Oroszországban, hogy 
a pap reggel a bejárattól hintóval ment 
a szószékre, s délelőtt tíz órára oda is ért. 
No, mi is eltöltöttünk itt néhány órát, pe-
dig csak az áruház felében néztünk szét. 
Távozáskor azonban még bementünk az 
üzlet tiszta, pedáns illemhelyére s itt ért a 
következő meglepetés. 

Dolgunk végeztével az alapos kézmosás 
után a drága barátom odament a sarokba, 
s egy oda beállított hosszúkás kis kukába 
mind a két kezével belenyúlt.

– Mit csinálsz te itt? kérdeztem elhűlten. 
Én nem így ismertelek. Te is nánási vagy! 
– acsarkodtam suttogva. – mit keresel eb-
ben a kukában? Tiszta szégyen.

– Ez nem kuka Imikém. Kézszárító. – 
mondta csendesen.

– Hadd próbáljam ki én is! – dugtam 
volna most már nevetve a kezemet az övé 
mellé, de � noman rám szólt.

– Ott van a másik oldalon neked is.
És valóban. Minden sarokban volt egy 

kis kézszárító kiskuka. Sebaj. Ha legkö-
zelebb jövök, már igazi pesti � ccsúr le-
szek, de most a sok újdonság (számomra) 
láttán, még az a vicc jut eszembe, hogy: 
„Paraszt bácsi felmegy Pestre…”

Kócsi Imre

A könyvek többsége már a nyelvvizsgá-
ra való felkészülésüket is segíteni fogja. 
A verseny megrendezését a Hajdúböször-
ményi Tankerület támogatta. Az iskola 
Diákönkormányzata uzsonnával lepte meg 
a versenyzőket.

A helyezések a következőek lettek:
Angol: 8. évfolyam
1. Bagdi Dorina 8. D, Bocskai Iskola 
2. Berkes Kristóf, Görbeháza 
3. Balázs Dzsenifer, Görbeháza, Széchenyi 

Ált. Iskola

Angol: 7. évfolyam
1. Jámbor Tamás 7. E, Bocskai Iskola 
2. Tóth Hanna 7. A, Bocskai Iskola
3. Zámbó Jázmin 7. E, Bocskai Iskola

Német: 7. osztály: 
1. Oláh Imre, 
2. Szanyi Bettina, Péntek Petra, Bocskai 

Iskola
3. Szojka Dorina, Taskó Luca, Bocskai Is-

kola

Német: 8. osztály: 
1. Daróczi Dorina, Korsós Zalán, Bocskai 

Iskola
2. Pál�  Imre, Mészáros Nikolett, Bocskai 

Iskola
3. Tündik Henriett, Bocskai Iskola
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

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

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

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

A Hajdúnánási Újság következő megjelenésének időpontja: 
2019. április 4.

Telefon: 06-70/375-66-53

FELHÍVÁS!
Tisztelt horgászni vágyók!

A Hajdúsági Horgászok Baráti Egyesülete
horgászvizsgát szervez március végén, április elején. 

Ebben az évben a vizsga ingyenes, 
de előtte egy kétórás felkészítő szükséges, 

melynek díja 1000 Ft/fő. A vizsga további feltétele 
a horgászregisztráció, melyet nálunk helyben elvégzünk.

További tájékoztatás telefonon: 
06-30/997-9977 

Erdei Ferencné vagy személyesen 
Hajdúnánás, Gohér u. 17. sz. alatti székhelyen. 

Vezetőség
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Március első szombatján a szlovákiai 
Moldava városában megrendezett birkózó 
versenyen vettek részt a Hódos Imre SE 
� atal birkózói. Moldava, történelmi ne-
vén Szepsi ma is jelentős számú magyar 
ajkú lakossal bír. Magyarországról csak 
mi voltunk jelen. A verseny a gimnázium 
tornatermében kapott helyet. Közel száz 
fő részvételével, két szőnyegen folytak a 
küzdelmek. A mérlegelés után a gyerekek 
jelvényeket kaptak ajándékba és � nom 
reggelivel kínálták őket. A rendezők na-

gyon udvariasak voltak velünk, szívesen 
fogadtak bennünket és mindenben segí-
tőkészek voltak. 

Először Burján Imre lépett szőnyegre, 
ami nagy küzdelem után vereséggel végző-

Remélem nem ragoztam túl, de én ma-
gam akként éltem meg a vasárnapi össze-
csapást. A tabella második helyén tanyázó 
Sárrétudvarinak ugyanis eddig csak egy 
veresége volt, s csak egy hajszál választotta 
el attól, hogy mi megajándékozzuk őket a 
másodikkal. A szezon második fordulója 
viszont a Berettyóiak ellen a „barátok pár-
harca” (a két csapat edzője régi jó barát) 
remekül sikerült.

Berettyóújfalui SE–Hajdúnánás FK
1–3 (1–2)

Vezette: Gál�  F. (Szabó P., Kriston T.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., 

Csatári D., Perényi R. (Tornyai V.), Kiss 
L. (Vass Á.), Polgár G., Újvári Zs., Fodor 
J., Jóna L. (Tóth V.), Szilágyi Á. (Jóna G.), 
Kovács G. (Iván K.)

Edző: Daróczi Péter
Gól: Jancsó A., illetve Polgár G. (2), 

Vass Á.
Kiállítva: Nagy R.
Ifi : 0–1
E mai mérkőzés nem ígérkezett köny-

nyűnek a jó erőkből álló Berettyóújfalu 
ellen. A kezdeti ismerkedés után, a hazai 
gárda szerezte meg a vezetést. Azonban 
csapatunknak nem kellett sokáig hátrány-
ban futballoznia, ügyeletes gólvágónk 
(Polgár Gábor) a 17. percben egalizálta 
az eredményt. A folytatás is küzdelmes 
játékot hozott, ez már szinte hagyomá-
nyos a Berettyó – Nánás meccseken. 
A 38. percben növelni tudtuk előnyünket. 
Szintén Polgár Gábor volt eredményes. 
A félidő utolsó perceiben még egy hazai 
kiállítást lehetett feljegyezni. A második 
45 percben az emberelőny tudatában már 
nyugodtabban játszhatott csapatunk s 
győztesen vonulhatott le a pályáról.

Számunkra már februárban elindul a 
tavaszi fordulók sora. Mint köztudott, a 
remek őszi időjárásnak köszönhetően az 
MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 
két tavaszi fordulót is novemberre írt ki. 
Több ellenlábas élt is a lehetőséggel, de a 
mi 16. fordulóra kiírt Kaba elleni talál-
kozónk a vendégcsapat betegsége miatt 
elmaradt. Ezt az ütközetet pótoltuk be az 
elmúlt hétvégén.

Játékosaink egy igen kemény felkészü-
lésen vannak túl. A komoly � zikai terhe-
lés mellett több fronton is helyt kellett 
állnunk. Sajnos a felkészülési találkozók 
nem hoztak számunkra jó eredménye-
ket, de nekünk nem is ezeket kell meg-
nyerni. A taktikai elemek begyakorlásán, 
játékunk � nomításán volt a hangsúly. Az 
eredmények alapján van még hova fejlőd-
nünk, a hibák kijavításán pedig folyama-
tosan dolgozik keretünk.

Felkészülési mérkőzéseink eredményei:
Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás 

FK 2–1
Polgári VSE–Hajdúnánás FK 4–1
Hajdúszoboszlói SE–Hajdúnánás FK

5–1
Az eredmények nem mérvadóak, de 

szembetűnő a sok kapott gól és a kevés 
rúgott találat.

Mint ahogy felvezető cikkünkben em-
lítettük, a felkészülési időszakban nem 
jöttek csapatunk számára az eredmények. 
Akkor sokan azt jósolták, hogy a gyenge 
főpróbát gálaelőadás szokta követni. Nos, 
ezeket a jóslatokat a vasárnapi eredmény 
mindenképp alátámasztotta. A játék min-
den elemében jobban teljesítő nánási fo-
cisták, hét góllal bizonyultak jobbnak a 
Kabai Meteorit SE csapatától.

Hajdúnánás FK–Kabai Meteorit SE 
7–0 (2–0)

Dráma az Udvari elleni meccsenDráma az Udvari elleni meccsenDráma az Udvari elleni meccsenDráma az Udvari elleni meccsenDráma az Udvari elleni meccsenDráma az Udvari elleni meccsen

Birkózás határon túlBirkózás határon túlBirkózás határon túlBirkózás határon túlBirkózás határon túlBirkózás határon túl

Soha rosszabb kezdést!Soha rosszabb kezdést!Soha rosszabb kezdést!Soha rosszabb kezdést!Soha rosszabb kezdést!Soha rosszabb kezdést!
Hajdúnánás FK–Sárrétudvari KSE 1–1 

(1–0)
100 néző.
Vezette: Erdélyi T. (Malmos N., Pál G.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., 

Csatári D. (Jóna L.), Perényi R. (Kiss A), 
Polgár G. (Jóna G.), Újvári Zs. (Iván K.), 
Fodor J., Bencze D. (Kiss L.), Szilágyi Á., 
Kovács G. (Kondora K.), Tóth V.

Edző: Daróczi Péter
Kiállítva: Nagy K.
Gól: Tóth V. ill. Rozsik K.
Ifi : 3–0.
A mérkőzés elejét csapatunk kezdte 

jobban, harcosságunknak hamar meg is 
lett az eredménye, büntetőhöz jutottunk. 
Az ítélet végrehajtója Polgár Gábor volt, 
de lapos lövését védte a vendégek hálóő-
re. A következő támadásnál ismét sza-
bálytalankodtak a vendégek és a jogosan 
megítélt szabadrúgást Fodor János ívelte 
középre, ahol Tóth Viktor érkezett a leg-
jobb ütemben (1–0). A gól után a Sárré-
tudvari is magához tért, gyenge mezőny-
fölényt alakított ki. A folytatás is hasonló 
mederben folyt. A mérkőző felek főleg a 
mezőnyben gyűrték egymást, váltakozó 
sikerrel. Sajnos az egyre idegesebb ven-
dégeknél a már-már alattomos belépők 
is belekerültek a repertoárba. A 83. perc-
ben emberelőnybe kerültünk, a végjáték 
azonban a vendégeknek sikerült jobban. 
A játékvezető 5 percet hosszabbított, s a 
6. percben egy kapu előtti kavarodásban 
mégis beakadt az egyenlítő gól. A dön-
tetlen eredménnyel maradtunk az 5. po-
zícióban, de a 4. helyezett Hajdúböször-
ményhez nem tudtunk közelebb férkőzni.

Kócsi Imre

Néző: 100 
Vezette: Forgács K. (Géhl B., Molnár L.)
Hajdúnánás: László T.–Zsuga Á. (Tor-

nyai V.), Csatári D., Perényi R. (Iván K.), 
Kiss L. (Kondora K.), Polgár G. (Vass Á.), 
Újvári Zs, Fodor J. (Jóna L.), Bencze D., 
Szilágyi Á., Kovács G. (Jóna G.)

Edző: Daróczi Péter
Gólok: Polgár Gábor (14. és 45. perc-

ben), Újvári Zsolt (51. és 78. percben), 
Jóna Gábor a 66., Vass Ádám a 73. és Iván 
Krisztián a 86. percben

Pedig az első percek nem teljesen ezt a 
képet vetítették elő. Többet volt nálunk 
a labda és az ellenfél kapuja elé is odaér-
tünk, de a vendégek is jelezték, hogy a 
pályán vannak. Az első negyedóra végén 
azonban magunkhoz ragadtuk a vezetést 
egy megérdemelt büntető kapcsán. A foly-
tatásban is mi kezdeményeztünk töb-
bet, bár csak a félidő végén tudtuk újra 
bevenni az ellenfél kapuját. A második 
„felvonás” nyugodt, gólerősebb játékot 
hozott. A gólok és a szemre is tetszetős 
játék tudatában edzőnk cserékre szánta el 
magát, melyek a lehető legjobban sikerül-
tek. (Had említsük itt meg az úgynevezett 
„Jóna koprodukciót” melyben Jóna Lajos 
gyönyörű passza, Jóna Gábort találta meg, 
aki nem is hibázta el helyzetét.) Az egyre 
jobban fáradó vendégeknek a kegyelem-
döfést, friss igazolásunk adta meg. Egy 
kapu előtti kavarodásnál Iván Krisztián 
eszmélt a leghamarabb és tette bemutat-
kozását emlékezetessé.

Hazafelé vidáman dúdoltam bugyuta 
csasztuskámat:

„Ez már nem is zakó, hanem kabát,
Megajándékoztuk vele Kabát”
Csak így tovább!
Hajrá Nánás!

Kócsi Imre

dött számára. Viszont a második mérkőzé-
sét tussal nyerte. A harmadik mérkőzésen 
a bronzéremért küzdött, de az ellenfél erő-
sebbnek bizonyult. Így ő negyedik helye-
zést ért el. Paronai László első mérkőzését 
döntetlen állásnál az utolsó pont meg-
szerzésével nyerte, viszont a másodikat 
elveszítette, így ő a bronzérmet szerezte 
meg. Bőthy Mariann az első mérkőzést 
egy szlovák � úval vívta, aki azonban erő-
sebbként legyőzte. A második mérkőzést 
jól átgondolva, ügyesen birkózta, meg is 
volt az eredménye,  sikerült megnyernie. 
A harmadik mérkőzést szintén veszítette, 
így ő is bronzérmes lett. Reszegi Romina 
elszántan, ügyesen küzdött, ellenfeleinek 
esélyt nem adva ment előre, végig ural-
ta az ellenfeleket, akik hiába küzdöttek. 
A hajdúnánási kicsi lány mindhárom mér-
kőzését tussal fejezte be úgy, hogy a leg-
hosszabb mérkőzés sem tartott 30 másod-
percnél tovább. Így elhozta az aranyérmet. 
Ambrus Gábor minden mérkőzését szépen 
higgadtan, az edzői tanácsokat megfogad-
va nyerte, így ő is arany éremmel térhetett 
haza. A verseny végén Gábornak volt egy 
kihívásos mérkőzése, nagy küzdelem árán 
azt is tussal nyerte.

Reszegi Klára

Kép: Reszegi Romina ellenfelét tusolja
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Nyíradony VVTK–Hajdúnánás SK 
28–27 (13–12)  

Nyíradony 100 néző. Vezette: Natkai, 
Szalay. (március 2.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 
1, Som 7/2, Dudás 3, Fauszt 5/3, DARA-
BOS 4, POÓR 4. Csere: Kozma Tünde 
(kapus), Cserős 2, Kovács 1, Kozma Krisz-
tina, Ofra, Tar L. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Győzelmi lehetőséget 
szalasztottunk el, amit lehet, hogy a ké-
sőbbiekben sajnálni fogunk. 

I� úsági I. osztály Kelet: DVSC SCHA-
EFFLER–Hajdúnánás SK 37–27 (19–14)

Debrecen 100 néző. Vezette: Székely B, 
Székely Z. (február 24.)

Hajdúnánás SK: Reszegi Eszter (kapus), 
Konyári 3, Kiss, TAR L. 7/1, MOLNÁR F. 
7/2, OFRA 6, SZÖGI 4/2. Csere: Karócz 
(kapus), Molnár A., Nagy E., Reszegi Edi-
na, Pók, Nagy D., Veres. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 1/1, illetve 10/5. Kiállítás: 
12 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Az első félidőben partiba 
tudtunk lenni a DVSC csapatával, de eny-
nyi védéssel és ilyen vérszegény támadó-
játékkal nem lehetett más az eredmény. 
Gratulálok a Debrecen csapatának.

I� úsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Dunakanyar Kézilabda Akadémia 
28–35 (15–14)

Hajdúnánás 70 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (március 7.)

Hajdúnánás SK: Karócz (kapus), KO-
NYÁRI 7, Papp 1, TAR L. 9/4, Molnár 
F. 6/3, Ofra 2, Szögi 2. Csere: Reszegi Esz-
ter (kapus), Molnár A., Nagy D., Reszegi 
Edina, Nagy E. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 9/7, illetve 8/7. Kiállítás: 18 
perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Egy jobb erőkből álló csa-
pattól kaptunk ki, a végeredmény reális. 
Ilyen létszámmal és állapotban sajnos csak 
30–40 percig tudjuk felvenni a versenyt 
a mezőny egy részével. Gratulálok a váci 
lányoknak!

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B A BSZC Csiha Győző Szakgimnázium A BSZC Csiha Győző Szakgimnázium A BSZC Csiha Győző Szakgimnázium 
és Szakközépiskola asztalos tanulójának és Szakközépiskola asztalos tanulójának és Szakközépiskola asztalos tanulójának 
sikere a XII. SZAKMA SZTÁRONsikere a XII. SZAKMA SZTÁRONsikere a XII. SZAKMA SZTÁRON

Hajdúnánás SK–Levendula Hotel FK-
SE-Algyő 28–19 (10–12) 

Hajdúnánás100 néző. Vezette: Dulai, 
Pisák. (február 22.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), ZI-
HOR 4, SOM 9/3, Dudás 6, DARABOS 
4, Kovács, Poór 2. Csere: KOZMA T (ka-
pus), Kozma K 3, Fauszt, Tar L, Cserős, 
Molnár, Ofra. Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/3, illetve 0/0. Kiállítás: 
2 perc, illetve 12 perc.

Molnár András: Két borzasztóan ellen-
tétes félidőt játszottunk. Az első félidőben 
ismét nagyon bénult volt a támadójáté-
kunk, de a második félidőben azt gon-
dolom a � zikális fölényünk azért meg-
látszódott, illetve sokkal eredményesebb 
támadásokat tudtunk vezetni.         -kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B

Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC 23–26 
(11–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Aczél, 
Paulovics. (március 2.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
Dankó 4, Ötvös N. 8, Nagy L., Tupicza 
1, Kiss D. 3/3, Ötvös T. 3. Csere: Torma 
(kapus), Bécsi, Fórizs 4, Tamás, Nyeste, 
Bodogán, Horváth. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/3, illetve 6/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 16 perc.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Kisvárdai KC 41–22 (19–8)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Incze Éva 

FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II
Viktória, Incze Tamara Livia. (március 2.)

Hajdúnánás KSE: KÓCSI (kapus), BÓ-
ZSÁR 2, KISS Z. 11, ÖTVÖS T. 3, ÖT-
VÖS Á. 1, NAGY-MENYHÁRT 9, KISS 
D. 9. Csere: HERNYÁK 1, NAGY SZ. 3, 
NAGY L. 2, BAK. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 0/0, illetve 6/4. Kiállítás: 
0 perc, illetve 2 perc.

Tóth Norbert: Nagyon ránk fért már 
egy ilyen magabiztos győzelem, gratulálok 
csapatomnak, mindenki kihozta magából 
a maximumot. Remélem így folytatjuk 
tovább. 

-kábé-

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
2019-ben is megrendezi a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve 
ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
sennyel (OSZTV), melyek országos dön-
tőjére „XII. Szakma Sztár Fesztivál” elne-
vezéssel 2019. március 12–14-e között 
Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont 
F, G és D pavilonjában került sor.

A versenyek célkitűzése a gyakorlatigé-
nyes, „� zikai” szakmák – beleértve a rá-
épülő, magasabban kvali� kált szakmákat 
is – társadalmi presztízsének és vonzere-
jének növelése a szakmatanulás népszerű-
sítése révén.

A verseny elődöntőit – a hagyományok-
nak megfelelően – országosan a területi 
kamarák szervezték és bonyolították le, a 
budapesti döntő a szakmai megmérettetés 
mellett nagyszabású fesztivál keretében 
zajlott.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyre 
jelentkező – a szakképző intézményekben 
végzős – tanulók létszáma 2008 óta erőtel-
jes növekedést mutat.

Az induló évben 15 szakmában 2006 fő 
vett részt az írásbeli elődöntőben.

2019. évben az országos szakmai verse-
nyekre a 65 szakképesítésben közel 7500 
fő jelentkezett.

A BSZC Csiha Győző Szakgimná zium 
és Szakközépiskola asztalos tanulója, Bata 
László az országos megmérettetésen ne-
gyedik helyezést ért el asztalos szakképesí-
tésben. 

Gratulálunk!

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

Telefon: 06-70/375-66-53


