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Második Pille Futás

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

3. oldal

Mosolygó fogacskák

2. oldal

EP választási tudnivalók Tehetségfejlesztés napjaink…

6. oldal

A

HÚSVÉT

kereszténység legnagyobb ünne-
pe a húsvét, amikor Jézus kereszt-
halálára, majd feltámadására em-

lékezünk. Erre emlékezünk, ezt éljük át 
cselekedeteinkkel, az ünnepre való készü-
leteinkkel, hagyományainkkal, az ünnep 
megélésével. „Ne féljetek, íme, feltámadt, 
nincs itt, de menjetek el és mondjátok el 
tanítványainak és Péternek!” – szól a Bib-
lia soraiban. Mondjátok el, adjátok hí-
rül… ez az üzenet, a hír, melyet évről évre 
másképpen értelmezhetünk, hiszen a vi-
lág, az ország, a város és a családok aktuá lis 
eseményei, történései más-más megvilágí-
tást helyeznek az ünnep lényegére.

…Most ne vélt igazad 
emlegesd, s ne a hibát, a zavart 
(az benned is volt!): nézd a rétet, a 
nagy fényt, a Feltámadást!… Tavasza 
jött újra a földednek: nézd, a nép 
dolgozik, szépűl város és vidék: 
nem árt, hogy eltűnt sok gőg, régi copf, 
s jobb lesz a jó, ha te is akarod, 
ha igazán: …másét és magadét, 
úgy gyógyítod ama ezer sebét, 
ha az csordítja megnyugvó szived, 
ami sosem elég, a Szeretet! 

Szabó Lőrinc: Biztató a tavaszban

Adjátok hírül – azoknak, akik nem tud-
ják, akik elfelejtették, vagy akik még nem 
hallották – hírül adjátok, hiszen mindig 
eljön, évről évre köszöntjük, ünnepeljük. 
Minden szó, ami vele kapcsolatos – szim-
bólum. Olyan jelkép, mely átvetíti ránk 
a lecsendesedést, az alázatot, a tiszteletet. 
Fényt hoz életünkbe, ha beengedjük, ha 
befogadjuk a valódi üzenetet, a hírt. Ha 
megtesszük, amit kér a hír, amit számunk-
ra üzen, ha beengedjük a lelkünkbe, ha 
képesek vagyunk ezt másoknak is olyan 
módon átadni, ahogy ez bennünk van. 

Tanítanunk kell ezt tisztán, őszintén, 
fénnyel telve, hiszen az a legfőbb üzene-
te. Életünk sorsfordulói is ezt hordozzák, 
hiszen befogadunk, elengedünk, felké-
szülünk, szenvedünk, hogy aztán újra 
örülhessünk és ünnepelhessünk. Ha meg-
tanuljuk a várakozást, a türelmet, a má-
soknak való átadást, akkor magát a szere-
tet adjuk és kapjuk, s mi is ennek a hírnek 
a legfőbb üzenete, ha nem a szeretet. Az, 
amiről a teljesség szól, ami felénk irányul, 
de másokat szolgál, azáltal, hogy képessé 
tesz bennünket a szolgálatra, a kifelé áradó 
jóságra belülről.

A várakozásba beletartozik a csend, a 
figyelmes lét – hogy észrevegyük a másik 

embert, aki ugyanolyan, mint mi, hisz 
benne van a fény, még ha néha alig észre-
vehető is, ám a csepp lángból is gyulladhat 
hatalmas tűz, sőt…

Az ünnepet várnunk kell, fel kell készül-
nünk rá, hogy azt fogadhassuk be, amit szá-
munkra elhoz, amit nekünk üzen. Belsőnk-
be fogadjuk, a lelkünkben kell megélnünk 
– így nem a szemünk által, a színes reklám –  
megtévesztések révén, hanem a szívünkön 
keresztül vezet a szeretet megérzéséig.

Meg kell élnünk úgy, ahogyan ezt ele-
ink is tették, ahogyan hagyománnyá en-
gedték érni a szeretetük által. Ki így, ki 
úgy, a vallása, hite, ősei üzenetével, azzal a 
céllal, hogy át tudjuk adni azoknak, akik-
hez a szeretet nyelvén tudunk szólni, akik-
ben mi is képesek vagyunk fényt gyújtani. 

„A szeretet nyelvén szólok hozzátok!” – 
mi pedig értsük ezt meg, halljuk meg, s 
tiszták leszünk, fényesek, úgy, mint aho-
gyan az ünnep bekövetkezik. Készülünk rá 
munkával, aggodalommal telve, ám nem 
szabad befogadás nélkül elengednünk. 
Éljük át akkor, amikor ezt már csendben 
meg tudjuk tenni: reggel, felkeléskor, vagy 
lenyugváskor, hisz elmentek a vendégek, 
finomakat sütöttünk, tiszta lett a lakás, 
jókat beszélgettünk, örültünk egymásnak, 
együtt volt a családunk, s ez az ünnep va-
lódi tartalma. 

Aki tud örülni ezeknek a pillanatok-
nak, annak, hogy vannak hagyományaink, 

vannak szeretteink, jóságot és kedvességet 
tud adni önzetlenül. A régiek is üzentek 
egymásnak a szimbólumokkal: az írott 
tojással, a rajtuk lévő jelképekkel. Nem a 
külsőségekbe csomagolták a ki tudja mi-
lyen ízű tartalmat, hanem a véráldozatból 
született, pirosra hímzett tojással fejezték 
ki mondandójukat, s azt adták ki ma-
gukból, azt üzenték annak, akinek adták, 
ami belülről fakadó jóságuk üzenete. Ne 
feledjük, hogy a legnagyobb kincs birto-
kosai, őrzői, s átadói mi magunk vagyunk.  
A szereteté – hisz ha ez bennünk van,  
védőpajzsként vigyáz ránk úgy, ahogyan 
ezt mi tesszük. Ezzel leszünk mi magunk 
példák, tisztelve magunkat, környezetün-
ket, hagyományainkat.

Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem 
tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész 
tésztát megposhasztja.

Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy 
legyetek új tésztává, a minthogy kovász nél-
kül valók vagytok; mert hiszen a mi hús-
véti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott 
érettünk.

Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem 
rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, 
hanem tisztaságnak és igazságnak kovász-
talanságában.

Biblia – 1Kor. 5,6–8 Károlyi Gáspár  
Vizsolyi Bibliája

Fekete Andrea
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EP – választási kiskáté

Mint ismeretes a köztársasági elnök 
2019. május 26-ára írta ki a magyar-
országi Európa Parlamenti választást. 
Hazánk az Unió legnagyobb testületébe 
21 tagot delegálhat, akiket május 26-án 
választunk meg, a pártlistákra való szava-
zással. A választással kapcsolatos legfon-
tosabb tudnivalókról kérdeztük dr. Kiss 
Imrét, a Helyi Választási Iroda vezetőjét. 

A választás egyfordulós, listás szavazás, 
amelyen Magyarországon csak pártok in-
dulhatnak. 

Nyilvánosak és véglegesek-e 
a pártok listái?

Igen, nyilvánosak és azok is lesznek, a 
Nemzeti Választási Iroda honlapján elér-
hetőek. A listaállítás határideje: 2019. áp-
rilis 23-a, csak ezt követően beszélhetünk 
végleges listákról. Az a párt állíthat listát, 
amely legalább 20 000 választópolgár aján-
lását össze tudja gyűjteni. Az aláírásgyűjtés 
április 6-án elindult és 23-ig tart. Ezen a 
szavazáson az egész ország egyetlen válasz-
tókerületet alkot. Mandátumot csak az a 
párt szerezhet, amely megkapta az érvé-
nyes szavazatok legalább 5%-át. Az egyes 
listákról a jelöltek a pártok által eredetileg 
bejelentett sorrendben jutnak mandátum-
hoz. Ezek a listák a Nemzeti Választási 
Iroda honlapján megtekinthetőek.

Választási értesítő
Minden szavazati joggal rendelkező 

magyar állampolgár meg kellett, hogy 
kapja április 5-ig a választási értesítőt, 
amely igazolja, hogy szerepel a választási 
névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapta 
meg, érdemes a Helyi Választás Irodába 
elmenni és tájékozódni, hogy csak véletle-
nül nem kapta, vagy esetleg nem szerepel 
a választási névjegyzékben. A választási ér-
tesítő bemutatása egyébként nem feltétele 
a szavazásnak.

Átjelentkezés
Sokan élnek távol állandó lakhelyük-

től, akik esetleg nem tudnak hazautazni 
szavazni, azok kérhetik az átjelentkezést.  
A kérelmet a Helyi Választási Irodához 
kell benyújtani az erre rendszeresített 
nyomtatványon. A nyomtatványt igényel-
ni lehet a Helyi Választási Irodában, de 
legegyszerűbb módja a kérelem benyújtá-
sának a Nemzeti Választási Iroda honlap-
jának (www.valasztas.hu) felkeresése, ahol 
6 lépésben, követve az utasításokat, a ké-
relmet elektronikusan be lehet nyújtani.  

A kérelemnek 2019. május 22-én  16.00 
óráig kell beérkeznie a HVI-hez. Ugyaned-
dig lehet visszavonni, vagy módosítani a 
levélben leadott, vagy elektronikus azo-
nosítás nélkül feladott kérelmet. Ettől 
az időponttól 2019. május 24-én 16.00 
óráig már kizárólag személyesen, vagy 
elektronikus azonosítással lehet a kérel-
met módosítani. Elektronikus azonosítás= 
ügyfél kapu, az NVI honlapján ugyanis 
enélkül is fel lehet adni az átjelentkezést. 
Az átjelentkezésről a HVI értesítést küld a 
megadott elérhetőségre. 

Mozgóurna kérése
Az akadálymentesítés igen fontos a 

választási eljárásban is. A mozgóurna 
igénylésére már most is lehetőség van. 
Mozgóurna igénylés levélben 2019. má-
jus 22-én 16.00 óráig, személyesen, vagy 
elektronikus azonosítással: 2019. május 
24. 16.00 óráig, ezt követően elektro-
nikus azonosítással 2019. május 26-án 
16.00 óráig HVI-nél, illetékes SZSZB-
nél (szavazatszámláló bizottság) 2019. 
május 26-án legkésőbb 12.00 óráig. Aki 
személyesen kíván szavazni mozgáskorlá-
tozottként, annak kijelölt szavazóhely a 
művelődési központ 1. számú szavazókör. 

Braille írással szavazónak sablon igé-
nyelhető 2019. május 17. 16.00 óráig 

Kampány
Kampányt folytatni április 6-tól lehet 

2019. május 26. 19.00 óráig. Nincs már 
kampánycsend, kampánytevékenységet a 
választás napján is lehet folytatni. Vannak 
azonban korlátok: nem folytatható kam-
pánytevékenység 2019. május 26-án:
– a szavazóhelyiségben, valamint a szava-

zóhelyiséget magában foglaló épületben,
– a szavazóhelyiség bejáratától számított 

150 méteres távolságon belül közterü-
leten,

– nem tartható választási gyűlés, illetve 
nem tehető közzé ezen a napon politi-
kai reklám. 

Szavazólap
A választáson egyetlen szavazólapot 

kap a választópolgár, amelyen a Nemzeti 
Választási Iroda által nyilvántartásba vett, 
és érvényes 20 ezer ajánlást összegyűjtött 
pártok kapnak helyet. A szavazólapon a 
pártok sorrendjét a Nemzeti Választási 
Iroda sorsolás útján dönti el. 

Szavazás
A szavazás menete nem különbözik az 

egyébként szokásostól. Nagyon fontos, 
hogy szavazni csak személyes és érvényes 
okmányok bemutatása mellett lehet. Ez 
elsősorban érvényes személyi igazolvány 
és lakcímkártya, vezetői engedély vagy út-
levél lehet. Érdemes már szavazás előtt né-
hány héttel meggyőződni arról, nem járt-e 
le valamelyik személy okmányunk. Hajdú-
nánáson ugyanazon 18 szavazókörben vár-
ják a választópolgárokat, amelyek eddig is 
működtek, reggel 6 órától este 19 óráig.

Hivatalos eredményekkel majd csak 
úgy éjfél körül találkozhatunk, az eltérő 

Nyugdíjas óvodai dolgozók 
találkozója

Bakó Andrásné nyugalmazott vezető 
óvónő szívügyének tekintette azt, hogy 
városunk óvodáinak nyugdíjas dolgozói 
valamilyen formában találkozhassanak 
egymással. Az előzetes szervezési munkák 
után március utolsó hetében egy kellemes 
hangulatú, emlékeket felidéző összejövetel 
formájában ez megvalósításra is került. 

A rendezvény helyszínéül a városi 
könyvtár egy terme szolgált, aminek ren-
delkezésre bocsájtását ezúton is megkö-
szönjük.

A nyugdíjas óvónéniket, dadusnéniket, 
karbantartót Rékasiné Margó a városi 
könyvtár megbízott vezetője köszöntötte, 
majd indításként Zágonyiné Zsóka néni 
megható verse következett az óvónőről.

Ezután a Szivárvány Óvoda Süni cso-
portosainak szívmelengető tavaszi zenés- 
táncos műsora csalt örömet és megható-
dást az arcokra. Köszönjük a gyerekek 
felkészítését Kónyáné Menyhárt Erika és 
Kónya Gáborné óvónőknek.

A program további részében Pálfi Lász-
lóné ismertette a kínai eredetű 3-1-2 
meridián torna egészségre kifejtett jóté-
kony hatásait, amit közös frissítő mozgás 
követett.

Ezután néhányan végigkínálták a saját  
készítésű finom sós süteményeiket, majd 
kötetlen beszélgetéssel folytatódott a dél-
után. Akinek kedve volt, bekapcsolódha-
tott Újvárosiné Margó néni által szervezett 
memóriajátékba, valamint megcsodálhat-
tuk Vadásziné Erika néni nem kis türelmet 
igénylő csodálatos kézi horgolású figuráit.

Nagyon örültünk, hogy idősebb és  
fiatalabb nyugdíjasok, helyben és távolabb 
élők találkozhattunk ezen a délutánon.

Kívánjuk, hogy mindenki ilyen aktí-
van, egészségben, derűben töltse napjait 
unokázással, kertészkedéssel, kirándulás-
sal, kedvenc hobbikkal, közös családi 
programokkal ki-ki kedve szerint, várva a 
következő őszi találkozást ugyanitt.

Pálfi Lászlóné

urnazárási időpontok miatt, azonban az 
EP már vasárnap 18 órától közöl a válasz-
tók megkérdezésén alapuló országonkénti 
előrejelzéseket, 20 órától pedig az EP teljes 
összetételére vonatkozó exit pollt is közli.

Helyi Választási Iroda vezetője: 
Dr. Kiss Imre
Cím: Hajdúnánási Közös Önkormány-

zati Hivatal, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.

Elérhetőségei: személyesen: Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal eme-
let 17. számú irodája, telefon: 52/381-

411/104 mellék, illetve 06-30/489-0928, 
fax: 52/381-087, e-mail: drkissi@hajdu-
nanas.hu; polghiv@hajdunanas.hu

Nagyon fontos, hogy mindenki men-
jen el szavazni és ismerete, tudása szerint 
döntse el, mely párt jelöltjeit juttatja el az 
Európai Parlamentbe, ahol Európa jövő-
jéről, jövőnkről dönthetnek majd az új 
parlament tagjai. Bármilyen kérdésük van 
a választással kapcsolatban, forduljanak 
bizalommal a Helyi Választási Irodához. 

(erzsé)

A televíziós képernyőkről jól ismert EP üléste-
rem Strasbourgban

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a „Hajdúnánás-Hajdúdorog, kerékpárút-há-
lózat fejlesztése” tárgyú projekt (TOP-3.1.1-
15-HB1-2016-00001) első szakaszának ki-
vitelezési munkái a végéhez értek. 

Az első ütemben a Hajdúnánás Mártírok 
útja, Nikodémusz utca, Kisfaludy utca és 
Bocskai utcát érintő változások történtek. 
Ezen utcák tekintetében új kerékpárút há-
lózat alakult ki, mely két irányú kerékpáros 
közlekedésre ad lehetőséget. Az új forgalmi 
rend szerinti közlekedési táblák és útbur-
kolati jelek felülvizsgálata 2019. május 
1-ig megtörténik és ezt követően lép ha-
tályba a végleges forgalmi rend. 

A Hajdúnánási Rendőrkapitánysággal 
közösen készült egy tájékoztató jellegű 
videó, mely a megváltozott forgalmi rend 
szerint bemutatja a szabályos közlekedést 

az érintett szakaszokon. A tárgyi videó az 
elkövetkezendő hetekben több alkalommal 
bemutatásra kerül a Hajdúnánási Televí-
zióban, ezért kérjük a Tisztelt Lakos ságot, 
hogy amennyiben lehetőségük van, legye-
nek szívesek nyomon követni az adásokat a 
biztonságos és szabályos közlekedés elsajá-
títása érdekében.

A videó megtekinthető még a www.haj-
dunanas.hu honlapon és a facebook.com/
hajdunanas.varos címeken is.

További kérdésekkel a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Városfejlesz-
tési és Üzemeltetési Iroda munkatársához, 
Nagy Imre csoportvezetőhöz (elérhető-
ségei: 52/381-411/127-es mellék, imre.
nagy@hajdunanas.hu) fordulhatnak.

Türelmüket és megértésüket előre is kö-
szönjük!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
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2. Jótékonysági PILLE futás

„Mosolygó fogacskák” pályázat

Kedvenc virágunk az orchidea
2019. május 5-én 9 órától rendezi meg 

a „Mi Érted Élünk” Egyesület jótékony-
sági rendezvényét, már második alka-
lommal. A nagyszabású rendezvénnyel a 
szervezők az egészséges életmód mellett 
az egyesületükre is szeretnék felhívni a 
városunk közösségének a figyelmét, azok-
ra a gyerekekre, akik szépen csendben 
köztünk élnek, ám sokkal nehezebben és 
sokszor fájdalmasabban, mint kortársaik. 
Ezek a nehézségek – köztük a terápiák, a 
kezelések – igen nagy anyagi megterhelést 
jelentenek a családoknak, akik sokszor 
erőn felül tesznek azért, hogy biztosítsák 
ezeket a lehetőségeket a gyermekeknek.

Majorosné Ács Anikó főszervező már 
régóta dédelgetett álmát valósította meg a 
tavalyi évvel megkezdve, amikor olyan kö-
zösségi rendezvényt szervezett meg, amely 
szinte az egész várost mozgósította. Az  
1. Pille Futás nagy sikert aratott, hisz több 
mint 500-an álltak rajthoz azzal a céllal, 
hogy regisztrációjukkal hozzájáruljanak az 
egyesület működéséhez. Ez a hozzájárulás 
az idén is minden résztvevőnek az anyagi 
lehetőségeire lesz bízva, hiszen most sem 
lesz nevezési díj, csak regisztrálni kell majd 
a pillefutas@gmail.com email címen név-
vel, születési idővel, valamint hogy melyik 
távon kíván indulni:
 1,1 km jótékonysági kör (S)
 4,4 km (M)
 10 km (L)
 21,1 km (XL) szintidő 2 óra 40 perc

Idén külön indítják a szervezők a „szo-
lidaritás sétát”, így aki sétálva, nyugodtan 
szeretne ezen a rendezvényen részt venni, 
megteheti. Ők emléklapot kapnak majd 
érem helyett. Regisztrációra itt is szükség 
van, viszont rajtszámot nem kapnak, je-
lentkezésnél meg kell jelölni, hogy „S” séta. 

Nevezni a helyszínen is lehet majd a fu-
tás napján a Hajdúnánási Kollégiumban 
7.45–8.45 -ig! A versenyközpontban ado-
mánygyűjtő doboz lesz kihelyezve, ahol 
mindenki lehetőségeihez mérten támo-
gathatja az egyesület gyermekeit.

A futás mellett a téren az egész csa-
lád számára különböző programokkal is 
kedveskednek a szervezők: a szabadtéri 
színpadnál zumba tánc, kézműves aszta-
lok, játszótér (ügyességi játékokkal, tár-
sasjátékokkal) TEVAgy a hős! program 
a TEVA Gyógyszergyár Zrt. jóvoltából. 
Mivel az egészség és a sport jegyében telik 
majd a nap, a vitaminsarok elengedhetet-
len része a rendezvénynek. A helyszínen 
részt vesznek majd a városi Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat tagjai és segítői, 
valamint a Nánási Portéka, a Helyi Sa-
játosságok, a Csiha Győző felnőttképzés 
gyógypedagógus- segítő munkatárs hall-
gatói és a Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat munkatársai is.

A programok az alábbiak lesznek:
 7.45-8.45 Rajtszám felvétel
 9.00 futóversenyek rajtja

1. táv rajt: 9.00 (S) 1 jótékonysági kör 
(futva, sétálva az egyesület gyerekeivel)

2. táv rajt: 9.30 (M) 1 jótékonysági kör
3. táv rajt: 10.20 (L, XL) 2 illetve 4 jó-

tékonysági kör
További információ kérhető: 
Majorosné Ács Anikó 06-30/621-6878, 

06-70/315-1612, majorosneancsa@gmail.
com vagy pillefutas@gmail.com e-mail 
címen, ahol a támogatók, szponzorok je-
lentkezését is szívesen fogadják.

Fogjunk össze a „Mi Érted Élünk” Egye-
sület gyermekeiért, mutassuk meg újra, 
milyen jó együtt jót tenni!

Fekete Andrea

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

Telefon: 06-70/375-66-53

Az orchidea az egyik legnépszerűbb  
szobanövény és szinte minden lakásban 
megtalálható belőle legalább egy példány. 
Azt kell róla tudnunk, hogy egy kicsivel 
több törődést kíván meg, mint a többi 
szobanövény. Hogy minél tovább gyö-
nyörködhessünk bennük, vegyünk sorjá-
ban a legfontosabb tudnivalókat kezelé-
sükkel kapcsolatban.
 Már a beszerzésükre nagyon oda 

kell figyelnünk. Az orchideák nem olcsó 
növények, ezért vásárláskor alaposan tájé-
kozódjunk. Ellenőrizzük, egészségesek-e a 
meglévő levelek, s olyan virágfürtöt válasz-
szunk, amelyen még van bimbóban lévő 
virág is. Óvatosan szállítsuk otthonunkba.
 Ha a lakásunkban hosszan tartó 

orchidea pompát szeretnénk, válasszunk 
pilleorchideát (Phalaenopsis), amely bő-
ségesen ontja pompás virágait. A szín-
választék is bőséges ebből a fajtából is.  
A virágzás idejét meghosszabbíthatjuk, ha 
megvárjuk, amíg a virágok elhervadnak, 
majd éles metszőollóval vagy késsel visz-
szavágjuk a virágszárat az első virág helye 
alatt található rügy fölött. E megmaradó 
helyen oldalhajtások fejlődnek ki, ame-
lyek 6–8 héten belül újra kivirágoznak.
 Az orchidea öntözéséhez lágy vizet 

használjunk. Ehhez legjobb a csapadék-
víz, esetleg szobahőmérsékletre lehűtött 
forralt víz. Télen megolvasztott hólevet is 
használhatunk (természetesen ezt is szoba-
hőmérsékletre felmelegítve).
 Sok orchideának bőségesen van légy-

gyökere, amelyek árulkodnak a növény ál-
lapotáról. Ha a légzőgyökerek csúcsa fehér 
vagy zöld, a növény egészséges, ha viszont 
sárga vagy barna, akkor több gondosko-
dást igényel a növény. A légcsere fontos 
a növény számára, de óvjuk a hideg hu-
zattól, mert az a pusztuláshoz vezethet. 
Óvjuk a növényt  az erős napfénytől, a 
túl sok vagy kevés tápanyagtól és víztől, 
az alacsony hőmérséklettől. Az orchidea 
szereti a párás helyet, de a túlöntözés és a 
pangó víz gyökérrohadáshoz vezethet. Ha 
lehet, reggelente finoman permetezzük 
meg a növényt.

 Április és szeptember között a nö-
vényt nedvesebben kell tartani, de na-
gyon figyeljünk oda, hogy a növény talaja 
jó vízáteresztő képességű legyen. Átültetés 
után kevesebb vízre van szükség. Ilyenkor 
7–10 napig ne locsoljuk, s azután 2 hétig 
csak mérsékelten, hogy az új gyökerek fej-
lődését serkenteni tudjuk.
 Növekedési időszakban meghálálják 

a mérsékelt tápoldatozást. Szakboltok-
ban kapható speciális orchidea tápoldat, 
amelynek használata a csomagolásról le-
olvasható. (Ne vigyük túlzásba a tápol-
datozást, mert az a növény pusztulásához 
vezethet.)
 Az orchidea akkor ültethető át, ha 

már elvirágzott, vagy nincs aktív növeke-
dési időszakban. Az átültetéshez speciális, 
szaküzletben kapható orchidea földkeve-
réket használjunk. Eggyel nagyobb szá-
mú cserepet használjunk, mint amiben a 
növény eddig volt. Az egészséges hajtások 
fejlődése érdekében, átültetés előtt mos-
suk ki a régi földet óvatosan a gyökerek 
közül. Ollóval vagy késsel távolítsuk el a 
sérült, elhalt, száraz gyökereket.
 A gumók (rizómák) termőerejének 

megőrzése végett az orchidea első virág-
zásakor, a virágok kibomlása után vágjuk 
le az egész virágfürtöt. A levágott virág 
hetekig szép marad, ha lágy vízbe állítjuk. 
3–4 naponként vágjunk le a szár végéből 
egy rövidke darabot, és cseréljük ki alatta 
a vizet.

Gut István

Nagy élménnyel lett gazdagabb a Haj-
dúnánási Református Általános Iskola és 
Óvoda 1.a osztálya, ugyanis részt vett a 
DM által szervezett „Mosolygó fogacs-
kák” pályázaton.

Az osztály tanulói attól voltak mo-
solygósak, hogy elmélyedtek a fogápolás 
fontosságának témájában. Különböző 
feladatokon keresztül mutatták be saját 
fogkeféjüket, mely egy teljes héten keresz-
tül lett társuk az iskolában is. A gyerekek 
saját kezükkel készítettek el egy hatalmas 
nagy szájat, benne gyönyörű, egészséges 
fogakkal. No és persze a hozzá nagyság-
ban illő fogkefét, mellyel szorgalmasan 
meg is moshatják a fogakat reggel, délben 
és este is. Ha a fogkefe már elhasználódott, 
természetesen azt egészséges, új fogkefére 
cserélhetik. Az egészséges táplálkozásban 
való elmélyedés sem maradhatott el.

A fogkefék persze nem mindig csak dol-
goznak. A tanulók és fogkeféik egy saját 
készítésű társasjáték részesei is lehettek, 
ahol a „baci” kártyák sok fejfájást okoztak 
a játékosoknak. De ha a kérdésekre tudták 
a választ, akkor egyenes volt az út az egész-
séges, ápolt fogakig. Persze a fogkeféknek 
pihenésre is szükségük van. Hol is pihen-
hetnének békésen, ha nem egy hatalmas 
fogacska mosolygós szájaként, gazdájuk 
kis kezével betakargatva.

Ugyan a pályázatban nem az osztályé 
lett a fődíj, de ezért kárpótolta gyerekeket 
a pályázat nyújtotta élmény, a feladatok 
vidámsága, és nem utolsó sorban, az a 
száj- és fogápolási csomag, melyet aján-
dékba kaptak a diákok az Unilever Ma-
gyarország Kft. jóvoltából. Ezúton is kö-
szönjük szépen!

Tóth Árpádné
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 Április 23. (kedd) 18.00: Most és Min-
denkor… Az Aranyszalma Néptánc-
együttes műsora. Művészeti vezetők: 
Patalenszkiné Makkai Andrea, Márton 
Attila. Rendező-koreográfus: Márton 
Attila. Zenél a Szikes Zenekar és Kovács 
Sándor. Belépődíj 1000 Ft.

 Április 24. (szerda) 18.00: Ezredeleji 
beszélgetések – Mónus József, a Farkas  
előadása. Helyszíne: a Pinceklub, Haj-
dúnánás, Bocskai u. 2. A belépés díjtalan!

 Programok a Cseresznyevirágzás 
Japán Napok keretében:

 Április 25. 14.00 (csütörtök): 43. 
Tojama Megyei Nemzetközi Művésze-
ti Rajzverseny hajdúnánási és Hajdú- 
Bihar megyei győzteseinek díjátadó ün-
nepsége és a Mesés Japán Rajzverseny 
ünnepélyes díjátadása a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban.

 Az ünnepségen részt vesz Takamizu  
Hidero misszióvezető helyettes úr.

 A műsorban közreműködik többek kö-
zött: Csikos Sándor érdemes művész, 
Wesser Patrik ritmushangszereken, 
Oláh Anita hárfaművész, Kiss Gábor és 
a Debreceni Citeravirtuózok. 

 „Mesés Japán” Rajzverseny kiállítása, 
helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ nagyelőcsarnok.

 „Tojama megye–Hajdú-Bihar megye”  
A kulturális kapcsolat állomásait meg-
örökítő fotókiállítás, helyszín: Kéky  
Lajos Városi Művelődési Központ 
Hangversenyterem.

 Anime figurák és babák kiállítása. Vá-
logatás „Virtualita” Magyarország egyik 
legnagyobb Anime figurák és babák 
gyűjtőjének anyagából. Helyszín: Kéky  
Lajos Városi Művelődési Központ  
Kamaraterem.

 A kiállítások 2019. április 25-től május 
6-ig lesznek látogathatóak.

Majális – Programok
 Április 30. (kedd): 18.00 májusfa ál-

lítás a Köztársaság téren, tűzgyújtás. 
Közreműködik a Bocskai AMI néptánc 
tanszaka. Ezt követően Nánási Fonó 
néptánctanítás kicsiknek és nagyoknak. 
A belépés díjtalan!

 Május 1. (szerda)
 15.00–20.00 ugrálóvárak a művelődési 

központ parkolójában
 16.00 az Incidens műsora
 16.30 Tabáni István műsora
 17.20 4 Dance Club műsora
 18.00 Aradi Tibor–Varga Ferenc József 

humoristák műsora
 20.00 a Kiscipő zenekar koncertje
 A programok ingyenesek!
 Fejér Imre grafikus – rajztanár kiállítá-

sa május 2-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ galériájában.

 Május 4. (szombat) 10.00: „Kihajtás” 
Martinek Ágnes művésztanár kiállítá-
sa a művelődési központ galériájában.  
A kiállítást megnyitja: Buczkó József nép-
rajzkutató. Megtekinthető: június 2-ig.

 Május 9. (csütörtök) 8.30; 10.30: 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

FOGI SZÍNHÁZ: Nils Holgersson 
csodálatos utazása. Gyermekszínházi 
Bérletünk utolsó előadását zárjuk ezzel 
a klasszikus mesével. Óvodásokat és is-
kolásokat is várunk. Belépődíj: 650 Ft

 Május 11. (szombat): Kihajtási Ünnep-
ség és Pásztorételek Főzőversenye. 
Helyszín: Hajdúnánás, Kendereskert. 
Kézműves vásárral, kézműves bemuta-
tókkal, pásztorételek főzőversenyével, 
népi játékokkal, kihajtási ünnepséggel, 
néptánc műsorral, népi mesterségek 
bemutatójával, pásztortűz gyújtással és 
színpadi programokkal várjuk a kiláto-
gatókat.

FELHÍVÁS! 
150 éves a nánási színjátszás

 A hajdúnánási amatőr színjátszás több, 
mint 150 éves múltra tekint vissza. En-
nek tiszteletére 2019 novemberében 
egy több napos színjátszó találkozót 
szervezünk, ahol terveink szerint helyi 
színjátszó csoportok, Hajdúnánásról el-
származott művészek mutatkoznak be. 
Erre az alkalomra szeretnénk egy köny-
vet megjelentetni, mely a hajdúnánási 
színjátszás történetét mutatja be. Kér-
jük, aki rendelkezik fotókkal, plakátok-
kal, meghívókkal, programfüzetekkel 
stb. az egykori előadásokról, próbákról, 
legyen szíves eljuttatni hozzánk a mű-
velődési központba! A helyi színtársu-
latok mellett érdekesek számunkra a 
Hajdúnánáson fellépő, más települé-
sekről érkező profi vagy amatőr társu-
latok is! A dokumentumokat lemásolás 
után visszajuttatjuk a tulajdonosának! 
További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek a művelődési központban 
(52/382-400, 70/372-1494, info@na-
nasvmk.hu).

MOZIMŰSOR
 2019. április 20. (szombat)
 15.00: Csodapark (magyarul beszélő, 

amerikai–spanyol animációs vígjáték, 
kalandfilm; 85 perc, 2019.) 3D

 17.00: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi; 132 
perc, 2019.) 3D

 19.15: Kedvencek temetője (magyarul 
beszélő, amerikai horror; 2019.)

 2019. április 21. (vasárnap)
 15.00: Csodapark (magyarul beszélő, 

amerikai–spanyol animációs vígjáték, 
kalandfilm; 85 perc, 2019.) 3D

 17.00: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akciófilm, fantasy, sci-fi; 132 
perc, 2019.) 3D

 19.15: Kedvencek temetője (magyarul 
beszélő, amerikai horror; 2019.)

 2019. április 27. (szombat)
 17.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-

rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

 20.30: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

 2019. április 28. (vasárnap)

 15.00: Csodapark (magyarul beszélő, 
amerikai–spanyol animációs vígjáték, 
kalandfilm; 85 perc, 2019.) 3D

 17.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

 20.30: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

 2019. április 29. (hétfő)
 17.00: Csodapark (magyarul beszélő, 

amerikai–spanyol animációs vígjáték, 
kalandfilm; 85 perc, 2019.) 3D

 19.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Kovács Lara Regina
3 Bacskai Gergő
3 Bodó Lajos Zalán
3 Tóth Marcell
3 Balogh Miklós
3 Berényi Edvárd

Gratulálunk a 2019. március hónapban 
házasságot kötött pároknak!
2 Bódor Gyöngyi–Puskás Attila Zoltán
2 Kiss Tünde–Kiss Imre Zoltán
2 Király Anett–Szabó József
2 Szabó Enikő–Gacsal Balázs
2 Ilyés Anita Margit–Ráti Miklós
2 Szebenyi Judit–Kónya Imre
2 Tar Anikó–Vadászi Szabolcs

Akiktől 2019. március hónapjában 
búcsút vettünk
1 Balogh Istvánné
1 Csillik Ferenc József
1 Girus Miklósné

1 Girus Zoltánné
1 Kántor Lajosné
1 Kiss Imréné
1 Kiss István László
1 Kutasi Lajos
1 Péntek László Antal
1 Sallai Lajos
1 Szabó Miklósné
1 Szabó Sándor Lajos
1 Tóth Imre István
1 Tóth Istvánné
1 Tóth Jánosné
1 Tuncsik János
1 Varga Imréné
1 Varga István

I. Körzet: Dr. Francia Boglárka
Hétfő szerda, péntek: 800–1230 

Kedd (páros hét), csütörtök: 1230–1630

Kedd (páratlan hét): 1230–1800

II. Körzet: Dr. Szabó Ágnes
Hétfő, szerda, péntek: 730–1230

Kedd: 1230–1630

Csütörtök: 1400–1800

III. Körzet: Dr. György Katalin
Hétfő, szerda (páratlan hét), 
Péntek: 1230–1630 
Szerda (páros hét): 1230–1800

Kedd, csütörtök: 800–1230

IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba
Hétfő: 1230–1800

Szerda, péntek: 1230–1630

Kedd, csütörtök: 800–1230

V. Körzet: Dr. Császi Éva
Hétfő, szerda: 1230–1630

Kedd, csütörtök: 800–1230

Péntek: 1230–1630

Péntek terhesgondozás: 1630–1800

VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona
Hétfő, szerda, péntek: 800–1230

Kedd (páratlan hét) 1230–1630

Csütörtök: 1230–1630

Kedd (páros hét): 1230–1800

VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér
Hétfő: 1200–1600

Kedd: 800–1200

Szerda: 1400–1800

Csütörtök: 800–1200

Péntek: 1200–1600

VIII. Körzet: Dr. Ivánka Ildikó
Hétfő: 800–1130 Tedej: 1200–1230

Kedd: 1230–1600 Tedej: 1130–1200

Szerda: 800–1130 Tedej: 1200–1230

Csütörtök: 1230–1600 Tedej: 1130–1200

Péntek: 800–1130 Tedej: 1200–1230

Foglalkozás egészségügy:
Dr. Suhajda Éva
VENTIFILT
Hétfő, csütörtök: 1000–1200

RENDELŐINTÉZET
Szerda, csütörtök: 1400–1700

2019. május 1-től érvényes rendelési 
idők – Felnőtt háziorvosi rendelések
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 
elnevezésű projekt keretében a Hajdú-
nánás-Hajdúdorog szennyvízcsatorna 
hálózatának bővítése befejeződött, 2018. 
december 06. napján megtörtént a mű-
szaki átadás. 

Tájékoztatjuk a beruházással érintett 
lakosokat, hogy 2019. június 30. nap-
jáig van arra lehetőség, hogy rákössenek 
a szennyvízhálózatra. Amennyiben ezen 
időpontig a szennyvízhálózatra a rákötés 
nem történik meg, úgy az alábbiak sze-
rint talajterhelési díjat kell fizetniük:

A környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Ktd.) alapján a talajterhelési díj egységdí-
jának mértéke 2012. február 1. napjától 
1200 Ft/m3.

A településünkön fizetendő talajter-
helési díj ennek 1,5-szerese, mivel 1,5 a 
területérzékenységi szorzó, tehát 1800 Ft/
m3. Ezt a mértéket a 2012. február 1-jét 
követően elfogyasztott ivóvíz után kell 
fizetniük azoknak, akik a műszakilag ren-
delkezésre álló közcsatornára nem kötöt-
tek rá.

Amennyiben további információra van 
szükség, készséggel állunk a lakosság ren-
delkezésére, kérjük, keressék a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal Köz-
gazdasági Irodája Adóügyi Csoportjának 
munkatársait.

Telefonszám: 52/381-411/136, 137, 140,  
141, 123 mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00
Szerda–Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal  

Közgazdasági Iroda Adóügyi Csoport

∗∗∗

Képviselő-testületi ülés hírei
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy  

a képviselő-testület 2019. március hónap-
jában egy ülés tartott. 

2019. március 28-án a napirendek 
elfogadása után a testület módosította a 
helyi adókról; az önkormányzati tulajdo-
nú lakások és helyiségek elidegenítésének 
szabályairól; az önkormányzati tulajdonú 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadásának szabályairól; a közte-
rületek használatáról, védelméről, a köz-
terület-használat díjáról szóló rendeleteit. 

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. 
évi munkájáról, a Hajdúnánáson műkö-
dő szociális szolgáltatók munkájáról szóló 
tájékoztatókat, valamint a Hajdúnánási 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

A testület elfogadta a Hajdúnánási 
Református Egyházközség Szociális  
Gondozási Központjára vonatkozó 2018. 
évi önkormányzati támogatásról szóló 
elszámolást és támogatás biztosításáról is 
döntött. 

Jóváhagyta a város Településfejlesztési 
Koncepcióját. 

Támogatta a Hajdúböszörményi Tan-
kerületi Központ kérelmét a Bocskai  
István Általános Iskola, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Kollégium átszervezésével 
kapcsolatban. 

Elfogadta a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat 2019. évi összesített közbeszer-
zési tervét. 

Módosította a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát.

Támogatta a Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény kérel-
mét, mely szerint az intézmény létszám-
keretét 2 fő álláshellyel növeli. 

Elfogadta a Hajdúnánás Sportklub 
2018. évi önkormányzati támogatás fel-
használásáról szóló beszámolóját. 

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

A testület elhatározta, hogy Hajdúná-
nás monográfiájának előkészítő munkála-
tait megkezdi.

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 

Bérbeadás útján történő hasznosítás

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

beérkezési határideje Versenytárgyalás ideje

4080 Hajdúnánás, Bethlen 
G. krt. 41–45. 6. sz. garázs 12,76 m2 garázs 500 Ft/m2/hó +Áfa 2019. 04. 23.

09:00 óra
2019. 04. 24

10:00 óra

4080 Hajdúnánás, Buszváró
Kossuth u.–Nyíregyházi u.  
kereszteződése

árusító hely 5000 Ft +Áfa/hó 2019. 05. 06.
09:00 óra

2019. 05. 06.
9:30 óra

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

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

2000 Ft +Áfa/hó 2019. 05. 06.
09:00 óra

2019. 05. 06.
10:00 óra

4080 Hajdúnánás, 
Mártírok útja 7. 1. sz. garázs 19 m2 garázs 500 Ft/m2/hó +Áfa 2019. 05. 06.

09:00 óra
2019. 05. 06.

10:30 óra

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. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
10:00 óra

285/2018. (XI. 29.) 4080 Hajdúnánás, 
0110/39 hrsz.

3739 m2

kivett vízállás 970 000 Ft 2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
10:30 óra

28/2019. (I. 31.) 4080 Hajdúnánás, Hunyadi 
utca 6–8. 7. sz. garázs 20 m2 garázs 2 500 000 Ft 2019. 05. 10.

9:00 óra
2019. 05. 10.

10:00 óra

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

502–570 m2

egy éven belül a beépítés  
megkezdése kötelező

1 000 000 Ft +Áfa 2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
13:00 óra

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

800–882 m2 közötti 
változó méretű területek

540 000 Ft–
950 000 Ft +Áfa

2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
13:30 óra

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

2427 m2

kivett telephely, 
közművesítetlen

10 000 000 Ft +Áfa 2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
9:00 óra

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

1705 m2

kivett lakóház, udvar, 
összközműves

8 000 000 Ft +Áfa 2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
9:30 óra

87/2019. (III. 28.)
4080 Hajdúnánás, 
Bajcsy-Zsilinszky utca 
4., 6. és 8. szám

1030 m2, 1010 m2 
és 987 m2 kivett 

beépítetlen területek

1 805 000 Ft +Áfa,
1 770 000 Ft +Áfa és 

1 730 000 Ft +Áfa

2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
14:30 óra

87/2019. (III. 28.)
4080 Hajdúnánás, 
Szabadság utca 
3 db építési telek

egyesével 675 m2 

kivett beépítetlen terület 1 080 000 Ft +Áfa 2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
11:30 óra

87/2019. (III. 28.) 4080 Hajdúnánás, Pázsit 
utca 1592/20 hrsz.

5816 m2

kivett beépítetlen terület 16 930 000 Ft +Áfa 2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
15:00 óra

87/2019. (III. 28.) 4080 Hajdúnánás, Pázsit 
utca 1612/1 hrsz.

5586 m2

kivett beépítetlen terület 16 260 000 Ft +Áfa 2019. 05. 06.
9:00 óra

2019. 05. 08.
15:30 óra

27/2019. (I. 31.)
4080 Hajdúnánás, 
Mártírok útja 14.
2814 hrsz.

7261 m2 
kivett ipartelep 296 165 000 Ft 2019. 05. 06.

9:00 óra
2019. 05. 08.

14:00 óra

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

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján érintett, fent meghirdetett helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. 

A pályázat zárt borítékban, a beérkezési 
határidő betartásával nyújtható be!

A pályázat benyújtásának helye: Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal, 
fszt. 37-es iroda, 4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 1.

A versenytárgyalás és licitálás helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal, „Kis tanácskozó” terme, 4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1.

Részletes pályázati felhívás megtekint-
hető a város hirdetőtábláján, valamint a 
www.hajdunanas.hu honlapon.

Az ingatlanokról és a pályázati feltéte-
lekről bővebb felvilágosítást kérhetnek a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal fszt. 37. irodájában.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
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2019. március 29-én a Gyermekkert 
Tagintézmény vendégül látta a Hajdú-
nánási Óvoda nevelőtestületét, illetve a 
szakmai témánk iránt érdeklődő szakem-
bereket. Körünkben köszönthettük a Bé-
kési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde szakmai 
delegációját: Béres Istvánné intézményve-
zetőt, Fazekas Klára tagintézmény vezetőt, 
Bagolyné Szűcs Andrea óvodapedagógust, 
mint szakmai témavezetőt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ven-
dégeink elfogadták Gyüre Anikó intéz-
ményvezetőnk felkérését. Ezen a napon a 
tehetségígéretek gondozásának elméleti és 
gyakorlati tudásmegosztására került sor. 
Témavezetőnk, szakmai délelőttünket a jó 
gyakorlatok, a tapasztalatátadás, együtt-
gondolkodás, tehetségfejlesztés körében 
vezette. Hitvallása: „Minden gyermek te-
hetséges valamiben, csak fel kell azt fedezni”. 

Az esemény helyszíne nem véletlenül a 
Gyermekkert Tagintézmény volt. A ránk 
bízott gyermekek adottságait, személyisé-
gük erős oldalát, tehetségígéreteink felfe-
dezését és fejlesztését szakmai tudásunkkal 
több éve igyekszünk támogatni. Próbál-
koztunk már tehetséggondozó csoportok 
beindításával is. Jelen pillanatban óvodai 
csoportjainkban a mindennapi játékos, 
cselekvéses helyzetekben támogatjuk a 
„tehetségcsíráinkat”. Előadónk megerősí-
tette ezen törekvéseinket.

Továbbá, szakmai délelőttünkön egy 
olyan pozitív megerősítést adó pedagógiai 
utat mutatott, ami szülőnek, gyermeknek, 
pedagógusnak egyaránt kiváló, hiszen segít 
felfedezni a szunnyadó értékeket. Szakmai 
tapasztalatait a tehetséggondozás témakör-
ben képes összeállítással, videók vetítésével 
tette szemléletesebbé és színesebbé.

A szünetben vendégeink „Játékvarázs” 
Konstruktív Szakmai Munkaközösségünk 
kiállítását, saját készítésű fejlesztő játék-

Zarándokkereszt szentelés

Tehetségfejlesztés napjaink 
óvodáiban

gyűjteményét tekinthették meg. A déle-
lőtt folyamán több megerősítést kaptunk 
az óvodai tehetségfejlesztő munkánkhoz. 
Bízunk abban, sor kerül a közös munka 
folytatására a hatékony együttműködés 
reményében.

Addig is nem feledve: A tehetség nem 
egyenlő a sikerrel, a valóságban a tehetsé-
gígéreteknek sajnos csak egy kis részéből 
lesz felismert, tehetséges fiatal. Nekünk 
óvodapedagógusoknak feladatunk, hogy 
ezt az arányt javítsuk, megteremtve az al-
kotó szabadság kreatív légkörét.

„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, 
nem azért különleges, mert különb akar len-
ni, hanem azért, mert nem tud más lenni.” 

(Szabó Magda)

Máróné Zubor Gizella
Gyermekkert Tagintézmény vezetője

A zarándoklás manapság már picit át-
íródott, nem ölt olyan méreteket, mint pl. 
a középkorban, talán mások az indítékok 
is, amiért valaki zarándoklatra szánja ma-
gát, de maga a szokás a keresztény hívők – 
főként a katolikus felekezet hívei között –  
ma is élő hagyomány. Sőt, napjainkban 
azt is mondhatnánk, reneszánszát éli, egy-
re többen indulnak el egy-egy ismertebb 
zarándokútra – ilyen pl. a spanyolországi 
El Camino, de eléggé ismertek a Mária- 
utak, Szent Erzsébet utak vagy éppen a 
Magyar Zarándokút. Általában belső, 
lelki indíttatásból kelnek hosszabb-rövi-
debb útra korunk zarándokai, van, aki 
egyénileg, de sokan csoportokba szerve-
ződnek; pl. egy-egy egyházközség hívei, 
iskolák, szerveztek tagjai, hogy megéljék a 
kegyhelyek kisugárzását, lelkükre gyako-
rolt hatását. A csoportos zarándokok útját 
legtöbbször templomi zászlók, keresztek 

Kollégák, tanítványok, barátok tisz-
telték meg jelenlétükkel Fejér Imre, a 
Kőrösi Református Gimnázium grafikus 
– művésztanára kiállításának megnyitóját 
április 10-én a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ Kisgalériájában. A dimbes- 
dombos Dunántúlról, a baranyai metro-
poliszból, Pécsről idekötődött Fejér Imre 
képei megtekintéséhez kiváló alaphan-
gulatot teremtett Kecskés Emese és Tóth 
Erika fuvola és zongora muzsikája.

A tárlat gazdag anyagát húsz év legjobb 
alkotásaiból válogatta össze a művész, ame-
lyet Kocsis Áron, a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium hitéleti igazgató-
helyettese nyitott meg.

Mint minden művészi alkotás, Fejér 
Imre képei is valami olyasmit mutatnak 
meg, valami olyasmit üzennek, amelyek 
sokkal mélyebb tartalmat hordoznak egy 
egyszerű ábrázolásnál. Valami mélyebb, 
emberi, ugyanakkor spirituális üzenetet 
küld a művész nézőjének, aki ha elmélyül 
egy-egy alkotásban szinte beszélget az al-
kotóval.

Két évtized az alkotások tükrében

A sokszor sejtelmes, ködös, néha éjsza-
kai, esti szürkületek mind-mind valami 
erőteljes impressziók lenyomatai, amelyek 
megfognak, elgondolkodásra késztetnek. 
Ilyen kifejezett biblikus üzenetet hordoz 
pl. a Második nap címet viselő kép is.

A kiállító terem falain felfedezhetők a 
művész különböző korszakai, sokszor ne-
héz, súlyos érzelmi viharai, vagy éppen a 
végtelenre nyíló, könnyed, vidám színek-
kel ábrázolt szülőföldi környezet (Tettye, 
Pécs). Fejér Imrének, mint pedagógusnak 
megadatott az a lehetőség, hogy alkotá-
sai mellett nevelje, formálja a gyermekek 
szépérzékét, tanítsa őket a művészet tisz-
teletére, szeretetére, és nem utolsósorban, 
hogy szakmailag is segítse egy-egy fiatal 
tehetségének kibontakozását. Így több ki-
váló képzőművészeti pályán tevékenyke dő 
nánási fiatalt indított már útjára, megtöm-
ve képzeletbeli tarisznyájukat mindenféle 
szakmai- emberi segítséggel. 

Fejér Imre kiállítását május 2-ig tekint-
hetik meg a művelődési központ Kisgalé-
riájában.                                          (-rzs-)

Két évtized alkotásaiból válogatta össze annak a tárlatnak az anyagát Fejér Imre a Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gimnázium művésztanára, amely április 10-én nyílt 
a művelődési központ Kisgalériájában. A tárlatot Kocsis Áron, a gimnázium hitéleti 
igazgatóhelyettese nyitotta meg.

kísérik, amelyeket a menet előtt visznek. 
Ilyen zarándokkeresztet szentelt fel a Haj-
dúnánási Görögkatolikus Egyház március 
26-án, amelyet Nagy János adományozott 
az egyházközségnek. 

Mint ahogy a díszes kereszt készítője el-
mondta, felesége révén került kapcsolatba 
az egyházközséggel, aki a Hajdúsági Gö-
rögkatolikus Gyermekvédelmi Központ 
munkatársa és egy közös munkahelyi ki-
rándulás során vetődött fel a kereszt elké-
szítésének gondolata. János alapszakmáját 
tekintve asztalos, de már nagyon régen 
művészi szinten farag különböző tárgya-
kat. Így aztán ezen sem gondolkodott 
sokáig, bár mint mondta nem kevés fejtö-
rést okozott számára – református lévén –  
a görögkatolikus ikonográfia, a szentek 
és egyéb szimbólumok ábrázolása. So-
kat olvasott, tájékozódott, no meg Varga 
Lóránt atya sietett segítségére, ha elakadt 

valamiben. A hársfából készült jellegzetes 
formájú görögkatolikus zarándokkereszt 
számtalan egyetemes, Krisztus életéhez 
kapcsolódó eseményt, helyszínt ábrázol, 
pl. látható rajta a Nap, a Hold, a csillagok, 
angyalok, Veronika kendője, vagy éppen 
a szent város Jeruzsálem, az alsó harmad-
ban megtaláljuk Szent András ferde ke-
resztjét, vagy éppen a halált szimbolizáló 

koponyát is. S természetesen a középpont-
ban láthatjuk a gyönyörűen kivitelezett 
korpuszt – Krisztus megfeszített testét.  
A zarándokkereszt felszentelése szent 
litur giával zárult, amely már ezen a nyá-
ron is vezetheti a nánási görögkatolikus 
hívek zarándokmenetét Máriapócsra, 
vagy éppen más kegyhelyekre. 

(erzsé) 

Nem mindennapi eseményre került sor március 26-án délután a katolikus templom-
ban: egy szépen faragott zarándokkeresztet szentelt fel Szaplonczay Gergely hajdúná-
nási görögkatolikus parókus.

A kereszt és készítője, Nagy János – Fotó: Szabó Bálint
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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! 

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

Megemlékezés

NAGY IMRE LÁSZLÓ
volt Hajdúnánás, Polgári utca 16/A 

alatti lakos

születésének 80.
halálának 7. évfordulója alkalmából

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,

Derűs szelíden és örök fehéren.
(Juhász Gyula: Consolatio)

Felesége, gyermekei, menye, 
veje, unokái.

SZABÓ IMRE 
volt Hajdúnánás, Csepűszőlő 10. sz. alatti lakos 

halálának 10. évfordulójára.

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet.

Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk,
de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. 

Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad.”

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk rád.

Édesanyád, fiad Imike, testvéreid, Pisti és Erzsike, 
családjuk és munkatársaid.

Megemlékezés

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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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 • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400
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NŐI KÉZILABDA NB I/B FÉRFI KÉZILABDA NB II

FÉRFI KÉZILABDA NB II

LEÁNY FUTBALL TOBORZÁS

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

Telefon: 06-70/375-66-53

Hajdúnánás SK–Orosházi NKC 28–25 
(10–12) 

Hajdúnánás 120 néző. Vezette: Őri, 
Pozdena. (április 6.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai 1 (kapus), Cserős, 
FAUSZT 6, LENGYEL 3, Dudás 4, SOM 
5, Poór 1. Csere: Kozma T. 3 (kapus), Zihor, 
Vámosi 3/3, Kozma K. 1, Darabos, Kovács, 
Molnár F. 1/1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/4, illetve 3/3. Kiállítás:  
2 perc, illetve 8 perc.

Molnár András: Rémálomszerű első 
fél idő után, kiváló játékkal, a másodikban. 
Gratulálok a csapatnak, hiszen akaratban 
fölnőttünk a feladathoz és azt gondolom, 
hogy a végén megérdemelten nyertünk.

Ifjúsági I. osztály Kelet: GVM Europe-
Vác–Hajdúnánás SK 37–25 (23–10)

Vác 400 néző. Vezette: Csorba, Czövek. 
(március 27.)

Hajdúnánás SK: Reszegi Eszter (kapus), 
OFRA 4, TAR L. 5/1, MOLNÁR F. 8/5, 
SZÖGI 6, Pók, Reszegi Edina. Csere: Ka-
rócz (kapus), Nagy D. 2, Veres, Balogh, 
Kovács. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 5/3, illetve 11/6. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Az ég kék, a fű zöld, a váci 
csapat megnyerte a mérkőzést, gratulá-
lunk nekik. Csak a 2. félidőben tudtunk 
méltó ellenfelei lenni a hazaiaknak.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Békéscsabai NK-
SE–Hajdúnánás SK 27–29 (12–14)

Békéscsaba 50 néző. Vezette: Hirth, 
Tárnyik. (április 3.)

Hajdúnánás SK: RESZEGI ESZTER 
(kapus), OFRA 9, TAR L. 7/1, MOL-
NÁR F. 3/1, Szögi 4/1, KONYÁRI 4, 
Molnár A. Csere: Karócz (kapus), Nagy 
D. 1, Nagy E., Balogh, Kovács. Edző: 
Nagy Attila

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

Nagy Attila: Nagy skalpot gyűjtöttünk 
be, a lányok végig betartották a taktikai 
utasításokat, ami a győzelmünk kulcsa 
volt. Az év legérettebb játékát mutattuk be.

Gratulálok a lányoknak!
-kábé-

Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE 
28–25 (15–13)

Fehérgyarmat 150 néző. Vezette: Bozó, 
Mezei. (március 31.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
KISS D. 6, Fórizs 2, Tupicza, Dankó 
1, ÖTVÖS N. 12/1, Kelemen 2. Csere: 
TORMA (k), Tamás, Nyeste, Horváth 2, 
Ötvös T. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/1, illetve 2/1. Kiállítás: 10 
perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Sajnos kevés játékossal 
tudtunk kiállni ezen a fontos mérkőzésen. 
Nem bírtuk el a hiányukat.

Ifjúsági mérkőzés: Fehérgyarmati VSE–
Hajdúnánás KSE 47–32 (25–14)

Fehérgyarmat 80 néző. Vezette: Bozó, 
Mezei. (március 31.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), KISS 
D 5, Ötvös Á 4, NAGY-MENYHÁRT 4, 
Hernyák, NAGY L 4, Kujbus. Csere: Nagy 
Sz, Bózsár, KISS Z 15/1. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 3/3, illetve 1/1. Kiállítás: 2 
perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: Támadásban voltak jó 
periódusaink, de védekezésben nem vol-
tunk a helyzet magaslatán. Gratulálok az 
ellenfélnek a győzelemhez.              -kábé-

Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE 26–
28 (13–13)

Berettyóújfalu 400 néző. Vezette: Ma-
jor, Pásztor. (április 6.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
Dankó, Bodogán 1, Ötvös N. 6, Fórizs 3, 
BÉCSI 7, KISS D. 6/1. Csere: Torma (k), 
HORVÁTH 4, Tamás, Nyeste, Tupicza, 
Nagy L. 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/1, illetve 3/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Nagyon ki volt már 
éhezve mindenki egy győzelemre. A máso-
dik félidőben mutatott egységesség hozta 
meg a sikert.

Ifjúsági mérkőzés: Berettyó MSE–Haj-
dúnánás KSE 29–27 (16–13)

Berettyóújfalu 140 néző. Vezette: Bor-
bély, Hadházi. (április 6.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D. 8/1, Bózsár 1, Nagy L. 7, Nagy-Meny-
hárt 6, Ötvös Á., Bózsár 1. Csere: Szeleczki 
4, Bak, Hernyák 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 6/4, illetve 1/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Még egy ifimérkőzés 
megnyeréséhez is kevés 1-2 jó teljesít-
mény. Most a csapategység hiányzott.

Ifjúsági mérkőzés: Miskolci VSI SC I.–
Hajdúnánás KSE 39–18 (18–12)

Miskolc 70 néző. Vezette: Dulai, Pisák. 
(március 21.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Ötvös 
Á. 1, NAGY-MENYHÁRT 4, Hernyák, 
ÖTVÖS T. 13/4, Nagy L., Kujbus. Csere: 
Szeleczki, Nagy Sz., Bózsár. Edző: Tóth 
Norbert

Hétméteres: 4/2, illetve 5/4. Kiállítás: 10 
perc, illetve 12 perc.

Tóth Norbert: Sajnos nagyon sok labdát 
eladtunk a mérkőzésen, amit az ellenfél 
könyörtelenül kihasznált. A meccs végé-
re teljesen elkészültünk az erőnkkel, ami 
meglátszik az eredményen is.

-kábé-

A Nánási Focisuli csapatunkba várjuk 14–15 éves leányjátékosok jelentkezését!  
Folyamatosan lehet csatlakozni hozzánk. Tudásbeli előfeltételek nincsenek, teljesen kez-
dők jelentkezését is várjuk! Átlagos kondícióra, a sport és a labdarúgás szeretetére van 
csak szükség. A focista vagy egyéb sport múlt előnyt jelent, de ami ennél fontosabb, hogy 
csapatban gondolkodj és legyen benned, az alábbi tulajdonságokból!

• Megbízhatóság
• Elhivatottság
• Pontosság
• Kitartás
• Szorgalom
• Alázat a sport iránt
• Az egészséges életmód szeretete

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egy jó közösséget építsünk, akik egymásért a 
végletekig küzdenek. 

Jelentkezni lehet az NFSE edzőknél: 
Pénzes Imre telefon: 06-70/557-4357  Pájerski József telefon: 06-70/603-9721


