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Az év legényes táncosa
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Virágzik a hajdúnánási néptánc

6. oldal

Élelmiszeripari gyár érkezhet 
Hajdúnánásra

2. oldal

Hagyományokról… „Pindur-Pandúr Ki Mit Tud”

8. oldal

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Szabadtéri kondiparkot avattak 
a Nagy Norbert Sportközpontban

nnepi koszorúzást tartottak a 
Tria noni emlékmű és a 2017-ben  
Csíkszeredától kapott székely-

kapu előtt városunkban is június 4-én.  
A Nemzeti Összetartozás Napján a város 
intézményei és szervezetei helyezték el ko-
szorúikat az emlékműnél. A megemléke-
zésen ünnepi beszédében irodalmi alkotá-
sokból, versekből és visszaemlékezésekből 
is idézett városunk polgármestere Szólláth 
Tibor, hangsúlyozva ezzel az összetartozás 
fontosságát „szembeszélben és hátszélben” 
egyaránt. 

Az ünnepi szónoklat része volt Nagy 
Róbert irodalmi visszaemlékezése is, mely 
a 99 éve aláírt Trianoni békediktátum 
eseményeit, az ezzel kapcsolatos – azóta 
sem alábbhagyó döbbenetet idézte vissza.  
Az Országgyűlés 2010. május 31-én a 

nemzeti összetartozás napjává nyilvání-
totta az első világháborút lezáró trianoni 
békediktátum aláírásának napját, június 
4-ét. Az erről szóló törvény kimondja:  
„a több állam fennhatósága alá vetett ma-
gyarság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, melynek ál-
lamhatárok feletti összetartozása valóság, s 
egyúttal a magyarok személyes és közössé-
gi önazonosságának meghatározó eleme”.

99 éve Magyarország (Horvátország 
nélküli) területét 283 ezer négyzetkilomé-

terről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 
7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 
millió magyar, a magyarság harmada ke-
rült az új határokon túlra.

A ma magyarsága a szomorú visszaem-
lékezés és gyász mellett egyre erősebben 
érzi, teszi és hirdeti az összetartozást ha-
tárainkon innen és túl, hiszen magyarsá-
gunk legnagyobb vesztesége, a XX. század 
legnagyobb tragédiája ezt a feladatot rótta 
ránk.

Fekete Andrea 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által meghirdetett a „Nemzeti Szabad-
idős – Egészség Sportpark Program” ke-
retében a városban sportpark elhelyezése 
történt meg az elmúlt időszakban a Nagy 
Norbert Sportközpont területén. A kon-
dipark elhelyezéséről még az elmúlt esz-
tendőben döntött Hajdúnánás közössége 
online szavazás keretében. A programnak 
köszönhetően a településen lévő sportolási 
lehetőségek köre 16 db kültéri fitness esz-
közzel bővült. 

Emellett pályázat keretében multifunk-
cionális fűnyírót vásárolt a Nánási Focisuli 
Sportegyesület, amellyel többek között a 
két nagy élőfüves pályát tudják karbantar-
tani, ezzel is elősegítve a közel 200 fő gye-
rek és felnőtt labdarúgócsapat versenyez-
tetését.

Ü

Ünnepélyes keretek között adták át a Nagy Norbert Sportközpont területén kiala-
kított szabadtéri kondiparkot június 12-én, szerdán. A régóta várt közösségi teret 
Szólláth Tibor polgármester és Horváth Imre, a Nánási Focisuli Sportegyesület elnöke 
avatták fel.
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Hagyományokról, tanításról, 
szeretetről 

KŐBE FAGYVA

Nem túl sűrűn adatik meg, hogy egy 
pedagógus, tanító önálló kötettel jelent-
kezzen egy helyi közösségben. Főként 
olyan kötettel, amelyben sajátosan és 
nagyon jó arányban keverednek a szak-
mai jellegű írások a szépirodalmi értékű 
útijegyzetekkel, életrajzi elemekkel, nép-
rajzi vonatkozásokkal. Fekte Andrea –  
a Bocskai Iskola Polgári utcai intézmény-
egysége tanítónője – Tan – Év – Kör című 
kötete több évtizedes tanítói pályájának 
legjava élményanyagát, tanítói hivatásá-
nak legszebb pél dáit hozza. Nem véletlen 
az alcím: hagyomány, tanítás, szeretet. Ez 
az a hármas egység, ami kisgyermekko-
rától meghatározta Andrea életét, ezt az 
örökséget hozta a szülői házból. A tanítás, 
a hagyományok tisztelete, továbbadása,  
a felnövekvő nemzedék iránti felelősség 
természetes dolog volt szülei számára.  
Andi életében is az. Talán ezért is maradt  
tanító néni, aki az iskolába bekerülő 
apró ságoknak tud olyan valamit nyújta-

ni, amely szerethető hellyé varázsolja az 
iskolát, hiszen a tanító néni rájuk moso-
lyog, kedvesen szól hozzájuk – egy picit 
anyapótló – s mindig akad egy-egy ölelés, 
buksi simogatás. Azaz őszinte szeretetet 
kapnak, és ők is azt adnak vissza. S ha 
már itt tartunk, nem feledkezhetünk meg 
Andrea kolléganőjéről, Papp Anitáról, 
akivel – maguk sem emlékeznek már rá 
mióta – együtt terelgetik az apróságokat 
azon az úton, amelynek középpontjában a 
fentebb emlegetett hármas egység áll. 

S hogy mi célból is született meg ez a 
kötet? Erre maga a szerző adja meg a vá-
laszt könyvének előszavában: „…Több cél 
is ösztönzött: szeretném, hogy minden kis-
gyermek örömet leljen a tanulásban, meg-
tanulja magát és társait szeretni, s ezáltal 
tudjon olyan emberré válni, aki tiszteli 
elődeit, alázattal végzi a munkáját, s meg-
becsüléssel szereti környezetét, a természetet. 
Szeretnék segítséget adni a pedagógusoknak 
és a szülőknek abban, hogyan lehet beépíteni 

hagyományainkat az oktatásba, a gyermek-
nevelésbe, s miért is van erre szükség.”

Mindezeket emelték ki meghívott ven-
dégek is, akik igen elismerően nyilatkoz-
tak Andrea könyvéről, „A kisgyermekkortól 
a felnőttkorig tartó személyiségformálás, a 
tudatos életszemlélet kialakulására legszebb 
példa magának Fekete Andrea tanítónőnek 
saját életvitele és hivatásának felelősségteljes 
művelése. Az évkörben való tájékozódás pe-
dig abban segíti a felnövekvő nemzedéket, 
hogy szívvel-lélekkel fel tudjon készülni a 
természet nagy csodáira, az évkör kiemelt 
ünnepeire és a mindennapok tevékenységé-
ben is megtalálja saját feladatait.” (Szabó 
Antónia)

„A szerző nem valamiféle pedagógiai, 
történelmi, vagy éppen néprajzi tablót kí-

vánt összeállítani, hanem sokkal inkább 
egy olyan kötetet, megélt tapasztalataiból, 
szakmai pályájából mertíve, amely Fekete 
Andrea személyes válasza alapvető emberi 
gondjainkra, magyarságunk, értékeink hús-
bavágó kérdéseire. Színes, gazdag és értékes 
összegzés ez, amelyet a pályatársak, az ér-
deklődők, akár a fiatalok is szívesen kezük-
be vehetnek. Észre, lélekre és szívre egyaránt 
ható könyvet tartunk a kezünkben! Köszönet 
érte!” (Harangozó Imre)

A kötetet a Bocskai István Általá-
nos Iskola, AMI és Kollégium adta ki.  
A megjelenést támogatta Hajdúnánás 
Város Önkormányzata, illetve az Ádám 
Karbantartó Kft, Ádám Sándor ügyve-
zető. 

(erzsé)

Múltunk kövei olykor tanulságos meg-
lepetésekkel szolgálnak. Ilyen volt az, ami-
kor 1956-ban a főtér rendezésekor először 
bukkant elő a délkeleti sarokbástya alapja, 
vagy az 1987-ben vezetékfektetéskor nap-
világra került egykori erődfal keleti szaka-
sza. Valamennyi távolabbi múltunkból 
hozott üzenetet.

Történelmünk egy szelete tárulkozik 
fel a református templom most elkezdett 
felújításakor is. A vakolatától megfosztott 
lábazat ugyanis beszédes üzenetet hordoz. 
Az 1791–92-ben emelt tégla falazatot 
hordozó hatalmas méretű tufakövek közel 
fél évezreddel korábbi időbe kalauzolnak. 

Szegényes forrásainkból tudjuk, hogy a 
település első temploma a 12–14. század 
között épülhetett. A török-tatár pusztí-
tásokat túlélve megörökölték ezt hajdú 
eleink is, akik a megduplázódott népes-
ség miatt 1687-ben „átépítették”. Ez nem 
jelentette azt, hogy teljesen újat emeltek 
volna, hiszen királyi paranccsal 1634 óta 
megtiltották a protestánsok számára a 
templomépítést, hanem bővítettek rajta, 
illetve kijavították a károkat. Bővítgetések 
később is előfordultak, ám az időközben 
sokszorosára növekedett népesség miatt 
1791-ben, abban az évben, amikor II. Jó-
zsef türelmi rendelete lehetővé tette a pro-
testánsok számára a toronyépítést, a régi 
templomot is „alapjaiig” lebontották, s a 
régi fundamentumon a maival csaknem 
teljesen megegyező újat építettek.

Meghatározó jelentőséggel bír számunk-
ra a korabeli forrásokban álló feljegyzés, 

miszerint: „alapjaiból épült újjá”. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a középkori templom 
fundamentuma java részben a helyén ma-
radt, tehát az újat erre építették fel. Meg-
győznek bennünket erről a feltételezésről 
a most láthatóvá vált alapok, illetve az új 
falakhoz használt kövek. 

A Tokaj környékéről fáradtságos mun-
kával ideszállított tufakövek földben ma-
radt része több szakaszon, jól láthatóan 
eredeti, azaz bolygatatlan, amely a falazat-
tól (valószínűleg belül is) mintegy 30 cm-
rel szélesebb. Ezek az Árpád-kori alapok a 
mai templom északkeleti falának alapját 
képezik, 13 méter hosszan. 

Ezt követően az új templom bővítmé-
nye nyugati irányban már újonnan rakott, 
helyben égetett tégla alapon nyugszik.  
E jól látható elkülönülés alapján úgy tű-
nik, hogy a középkori templom hajója 13 
méter hosszú lehetett. Tehát az újjáépített 
templom bővítése nyugati és déli irány-
ban történt. Részben ugyancsak közép-
kori alapokon pihen a keleti oldalon álló 
portikusz (előcsarnok) is. Vagyis, az egy-
kori, íves záródású szentély alapjaiból is 
megtartottak valamennyit. A régi torony 
természetesen a nyugati oldalon állt.

Templomunkat a szaktudomány közép-
kori alapokon álló épületként tartja szá-
mon, melyet most a láthatóvá vált alapkö-
vek igazolnak is. Amint azok is, melyeket 
egy méter magasságig visszaépítettek az új 
falakba mindaddig, amíg futotta a bon-
tásanyagból. (Úgy tűnik azonban, hogy 
az északkeleti falszakaszt csupán egy mé-
ter magasságig bontották vissza, s csak a 
sarkokon raktak a régi kövek felhaszná-

lásával új, tagolt íves falazatot, a barokk 
stílusjegyek kialakítása végett.) Ezekből 
a 14. századból származó kövekből a leg-
több természetesen a régi falak helyén áll, 
illetve egy kevés a portikuszok falaiban is, 
különösen a sarkokon. A mai templom 
nyugati kétharmadának fala tehát tégla 
alapon nyugszik és elsősorban ebből épí-
tették a falakat is.

Az ősi alapok egy-egy szakaszának meg-
tartása miatt azt is megértjük, miért olyan 
pontosan keletelt a mai templom, hiszen a 
18. századtól már nem kötötte az építőket 
a keleti tájolás. 

Mostmár csak az maradt hátra, hogy 
megtudjuk, ki lehetett a középkori temp-
lom védőszentje, akinek tiszteletére emel-
ték. Ennek emlékét a református hitre 
térés, 1569 óta természetesen elmosta 
az idő, ám a közelmúltban csillagászati 
módszerekkel az egész országra kiterjedő-
en sikerült megállapítani több száz hazai 
templom védőszentjének nevét. Megyénk 
templomainak ez irányú kutatását Balogh 
László debreceni csillagász-helytörténész 
végezte el 2001–2005 között. Ehhez tud-
nunk kell, hogy középkori templomaink 
tájolását azon a napon tűzték ki, amikor a 
kiválasztott szent emlékünnepe volt. Ek-
kor határozták meg a főhajó tengelyét, s 
ennek megfelelően ásták meg az alapokat 
is. Ez azt jelenti, hogy a tájolás a keleti ég-
bolt egy bizonyos pontjára mutat. Ennek 
megállapítása tehát megadja a templom ti-
tulusának napját, illetve a védőszent nevét.

A nánási templom bemérése 2004. jú-
lius 31-én történt. Ennek megfelelően a 
mi templomunk október 7-e napkeletjé-

Ehhez hasonló lehetett a város régi református 
temploma a 17. században és a 18. század első 
felében

Nyár elején jelent meg Fekete Andrea: Tan – Év – Kör: Hagyományokról, tanítás-
ról, szeretetről című kötete, amely akár az Ünnepi Könyvhét helyi újdonsága is lehet.  
A kötet bemutatója május 31-én volt, a Bocskai Iskola Óvoda utcai intézményegysé-
gében, ahol a kollégákon kívül nagyon sok jó barát – nem csak nánásiak – ismerősök, 
érdeklődők jelentek meg. Megtisztelte jelenlétével a könyvbemutatót Szabó Antónia 
Holló László-díjas fotó- és képzőművész, művelődéskutató, a jól ismert néprajzkutató 
Harangozó Imre és Cs.Tóth János művészeti író is. 

re mutat. A naptárkorrekció figyelembe 
vételével az egyetlen lehetséges védőszent 
neve a nyolc nappal korábbi Szent Mi-
hály (szeptember 29.). E védőszent tisz-
teletét, 33 másikkal együtt 1092-ben még 
Szent László király iktatta törvénybe, s a 
középkor folyamán épült templomaink 
háromnegyede éppen az ő nevét viselte, 
köztük minden bizonnyal az egykori Ná-
nás temploma is.

A szentély ablakán, amely tehát a keleti 
oldalon állt, az év egyetlen napján, Szent 
Mihály ünnepén úgy vetültek be a szen-
télybe a nap sugarai, hogy azok pontosan 
annak hossztengelyén futottak végig.

Nos, a most feltárulkozott, templom 
falába épített, kőbe fagyott múlt elegendő 
írásos források hiányában így nyilatkozik 
meg számukra.

Buczkó József

Papp Anita, Fekete Andrea, Cs. Tóth János és Harangozó Imre
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AZ ÉV LEGÉNYES TÁNCOSA
2019. május 19-én Budapesten ren-

dezték meg első ízben az „A te lábad fűz-
favessző…” I. Nemzetközi Gyermek és 
Ifjúsági Legényesversenyt. 

A felnőtt legényes verseny mintájára az 
egész Kárpát-medencéből jelentkezhettek 
gyermekek és fiatalok egyaránt tizenhét 
éves korig. Tudni illik, a legényes tánc, 
mint olyan, a magyarság táncának egyik, 
ha nem a legvirtuózabb, legösszetettebb és 
legnehezebb tánca. 

Erre a megmérettetésre jelentkezett 
a csupán tizenöt éves hajdúnánási fiú, 

PÜNKÖSDI CSALÁDI NAP
a Kendereskertben – 2019. június 10.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy így, 
a tanév vége felé, gyermekek, pedagógu-
sok, szülők… már mindannyian fáradtak 
vagyunk. Nagyon vártuk már a Pünkösd 
hétfőt, hogy legyen végre egy „ajándék” 
szabadnapunk, amikor nem kell tanulni, 
nem kell reggel hat órakor kelni és sietni 
az iskolába, hanem szabadon ünnepelhe-
tünk. 

De vajon mindenki tisztában van-e az-
zal, hogy mit is ünneplünk Pünkösdkor? 
A Szentlélek kiáradását, Jézus Krisztus 
ígéretének beteljesedését, a tanítványok 
képessé tételét a szolgálatra, valamint az 
Egyház születésnapját.

Ez alkalomból a Hajdúnánási Reformá-
tus Egyházközség családi napot rendezett 
a Kendereskertben. Heteken át izgultunk, 
hogy jó idő legyen aznap. Nézegettük az 
előrejelzést, hogy a majd két hónapja tar-
tó eső vajon eláll-e és kértük az Istent, 
hogy legyen velünk ezen a napon. Az égi-
ek nagyon is ránk mosolyogtak Pünkösd 
hétfőjén: a hőmérő már reggel 9 órakor 
37 fokot mutatott és a rekkenő hőség ki-
tartott egész nap. 

Több mint kétszáz ember jelezte rész-
vételét a családi napra. Reggel fél 10-kor 
már gyülekeztek a családok. Az öt hetes 
Andris babától a 80-as éveiben járó höl-
gyekig, urakig, mindenkinek jutott hely a 
Református Egyházközség rendezvényén. 

Tíz órakor nagytiszteletű Gacsályi Gá-
bor köszöntötte a gyülekezetet és közös 
éneklésre invitálta a híveket. Nagytiszte-
letű Kocsis Áron rendhagyó, szabadtéri, 
„interaktív” istentiszteletet tartott. Áron 
tiszteletes úr rávilágított, hogy a Pünkösd, 
bár nem csillog olyan fényesen, mint a 
Karácsony vagy a Húsvét, de mégis ér-
demes megállni egy pillanatra, megemlé-
kezni róla és tisztában lenni vele, miről is 
szól. A Pünkösdi lélek belső fény, külső 
fények nélkül, ami életünkben, cselekede-
teinkben mutatkozik meg. 

Felcsendültek jól ismert, kedvenc éne-
keink is, majd nagytiszteletű Porcs Mária 
lelkipásztor nő néhány új éneket is meg-
tanított a gyülekezettel. Amikor a „Jó 
Atyám, imádlak” kezdetű éneket három 
szólamban is elénekeltette velünk Mari-
ka, az olyan szépen hangzott, hogy a hi-
deg is végigfutott rajtam, a rekkenő hőség 
ellenére. Igaz, a szép hangzást nagyrészt az 

egyházi kórus tagjainak köszönhettük.
Időközben Badics János – többszörösen 

díjnyertes – szakács és felesége, valamint 
Kelemen László presbiter testvérünk, se-
gítőikkel már javában főzték a hatalmas 
bográcsokban a finom pásztortarhonyát. 
A hűsítő italról Hódos Antal gondosko-
dott. Köszönet minden segítségért.

De az ebédig sem unatkoztunk: a ki-
csik a hűvös hangárban kézműves foglal-
kozásokon vehettek részt a Református 
Óvoda dolgozóinak irányításával, míg 
néhány vállalkozó szellemű család játékos 
sportvetélkedőn vett részt a Református 
Iskola tanítói segítségével. Bíró Pista ta-
nár bácsi robotika bemutatót tartott és a 
Református Híradó műsorait is nézhették 
az érdeklődők.

A többiek pedig kellemesen, kötetlenül 
beszélgettek, piknikeztek. A gyerekek sza-
badon játszhattak a kihelyezett izgalmas 
játékokkal, hűsölhettek a diófa árnyéká-
ban, vagy meglátogatták a tanya állatait. 

Időközben megéheztünk és fél 1-kor 
felcsendült az „Asztal terítve, immár 
minden kész. / Gazdagon terített az atyai 
kéz…” kezdetű énekünk. Ezután min-
denki szépen sorba állt az ételért. A gyüle-
kezet apraja-nagyja jóllakott és még süte-
ményt is kaptunk a finom egytálétel után. 
Fontos megemlíteni, hogy öko – gyüleke-
zet lévén csak környezetbarát, biológiailag 
lebomló eszközöket használtunk. 

Két óra tájékában fáradtan, de élmé-
nyekkel gazdagodva térhettünk haza. Ha 
valaki nem tudott ott lenni az idei évben 
a családjával, ne bánkódjon! Jövőre ismét 
megrendezzük eseményünket, mellyel 
szeretnénk immár hagyományt teremte-
ni. A részvétel, a sok játék és a finom 
ebéd mind-mind ingyenes volt a családok 
számára. A pünkösdi családi nap rendez-
vényünk igen jól sikerült, mindenki vidá-
man, tele szívvel és jóllakva térhetett haza 
otthonába. 

Szeretettel mondunk köszönetet a Ken-
dereskert minden dolgozójának, akik iga-
zi házigazdák voltak. Köszönjük az Ön-
kormányzatnak a lehetőséget.

Minden örömért, áldásért Istené a di-
csőség!

Dr. Horváthné Polyák Dóra

Sajtóközlemény

Helyi termelőkre alapozott gazdaság- és közétkeztetés fejlesztés 
valósult meg Hajdúnánáson

2019. május 27.
Lezárult a Hajdúnánás Városi Önkormányzat TOP-1.1.3-HB1-2016-00007 „Helyi 
termelőkre alapozott gazdaság és közétkeztetés fejlesztés Hajdúnánáson” című 
projektje, melynek eredményeképpen a helyi termelők számára zöldség-gyü-
mölcs tárolására alkalmas hűtő-tároló kialakítására került sor az Arany János 
u. 45 szám alatti telephelyen, valamint közétkeztetés fejlesztés valósult meg a 
Bocskai István Általános Iskola Iskola utcai tagintézmény konyhájának felújítása 
révén 100 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás és 
hazai központi költségvetési előirányzat felhasználásával.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program TOP-1.1.3-15 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra be-
nyújtott projektje alapvetően két nagy részre bontható infrastrukturális fejlesztést 
tartalmazott. 

Az első rész a helyi termelők számára egy zöldség-gyümölcs hűtő-tároló kiala-
kítása, mely a Hajdúnánás, Arany János utca 45., 5761/1 hrsz alatti telephe-
lyen, a meglévő csarnok épület-rész átalakításával valósult meg. A fejlesztés 
során 13,24m x 10,45m külméretű, bruttó 138,36m2 (nettó 122,24m2) épület-
részén került kialakításra a hűtő-tároló és adminisztrációs rendeltetési egység. 
Az infrastrukturális fejlesztés második része a közétkeztetés fejlesztése, mely nek 
keretében a Bocskai István Általános Iskola Hajdúnánás, Iskola utca 3–5–7. sz. 
alatti telephelyén lévő főzőkonyha melegítőkonyhává történő átalakítása történt 
365 m2-en és az ennek a funkciónak megfelelő kiszolgáló helyiségek kerültek ki-
alakításra. Új gépészeti kialakítás készült – víz, szennyvíz és szellőzés, megújult 
az épületrész elektromos rendszere és berendezései, új konyhatechnológia került 
beépítésre, valamint sor került az épületrész teljeskörű akadálymentesítésére is.

A projekt megvalósításával tehát kettős cél teljesült: a hűtő-tároló épület kiala-
kítása révén a helyi termelők támogatását, a helyi termékek piacokra való haté-
kony eljutását, másrészt a konyhatechnológiai fejlesztés révén a helyi közétkez-
tetés minőségi megújulását eredményezte.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Kedvezményezett: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
A támogatás összege: 100 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projektről bővebb információt a www.hajdunanas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Elérhetőség: 06 52 381 411

Nagy Marcell, aki úgy a kötelező, mint 
a szabadon választott táncának precízsé-
gével, pontosságával és stílushűségével le-
nyűgözte a három tagból álló, országosan 
elismert zsűrit. Marcell az Aranybojtos 

Táncos Cím megszerzése mellett, kiérde-
melte az legelismerőbb, az Év Legényes 
Táncosa címet is.

Márton Attila
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Időszak: június 6.–július 20.
 Június 7. (péntek) 17.00: Takács Lász-

ló festőművész „Útitársam az ecsetem” 
című kiállítása július 10-ig megtekint-
hető. Helyszín: a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériája. 

 Június 21. (péntek) 17.30: WE ALL –  
a Phoenix Fusion Tánciskola évzáró 
táncgálája. A belépődíj 1200 Forint. 
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme.

 Június 22. (szombat) 18.00: REKLÁ-
MOK ÉJSZAKÁJA – a Hajdúnánási 
Gimnasztráda Évadzáró Táncgálája. 
A belépődíj 1000 Ft. Helyszín: Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ szín-
házterme.

 Június 26. (szerda) 18.00: Zenetörté-
neti szakkör – Rhythm & Blues – előa-
dás és zenei bemutató a rhythm & blues 
műfaji sajátosságairól, neves előadóiról 
a debreceni Rocksuli közreműködésé-
vel. Helyszíne: PinceKlub, Bocskai u. 2.  
A részvétel díjtalan!

 Július 6. (szombat) XI. Hagyományos 
Aratók Találkozója – A kilátogatók 
megismerkedhetnek a hagyományos ké-
zi aratás és cséplés munkafolyamatá val. 
Emellett kulturális programok, ebéd, 
nótagála várja az érdeklődőket. A gye-
rekek igénybe vehetik az ingyenes ugrá-
lóvárat, de szalmafonást is tanulhatnak. 
A nap folyamán vendégünk lesz a Dan-
kó Rádió. Ebéd kizárólag regisztrációs 
karszalaggal vehető igénybe, amelyet 7 
órától 10 óráig vehetnek át az informá-
ciós pultoknál a látogatók. Lovas fogat-
tal és kisvonattal utazhatnak a vendégek 
a rendezvényre, melynek látogatása in-
gyenes. 

 Helyszín: Hajdúnánás, Nyakas Farm; 
Házigazda: Nyakas András

 Program: 
 7.00–10.00: Regisztráció.
 7.45: Megnyitó.
 8.15: Kiskaszás kézi aratás a helyszínen 
 A keresztek ökörfogattal történő elszál-

lítása a cséplőgéphez.
 9.30: Korabeli cséplőgéppel történő 

cséplés bemutatása.
 Helyi Sajátosságok kézműves csoportja 

szalmafonást mutat be.
 10.30: A Magyarok Kenyere program-

ban a gyűjtött búza átadása-átvétele.
 11.00: Jó ebédhez szól a nóta 
 Közreműködik: Tordai Zoltán és Zene-

kara.
 12.00: EBÉD (A regisztrációkor átvett 

karszalagokkal vehető igénybe).
 Kb. 13.15 Eredményhirdetés, díjátadás.
 14.00: NÓTAGÁLA: Lente Lajos, Nyíri 

Szabó Sándor, Vigh Ibolya és Maneszes 
Márton közreműködésével.

 Elektromos kisvonat áll a kilátogatók 
rendelkezésére, mely a művelődési köz-

pont elől indul az alábbi időpontokban: 
7.00; 8.00; (vagy igény szerint előzetes 
csoportos jelentkezés alapján)

 A kisvonat visszaindulása a helyszínről: 
15.00; 16.30.

 A kisvonat igénybevételéhez előze-
tes jelentkezés szükséges: Telefon: 
52/382-400; 70/372-1494 (művelődé-
si központ); Veres Sándorné: Telefon: 
30/7730-356

MOZIMŰSOR
 2019. június 22. (szombat)
 15.00: Toy Story 4. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs kalandfilm, vígjá-
ték, 89 perc, 2019) 3D

 17.00: Rocketman (magyarul beszélő, 
angol életrajzi dráma, fantasy, 121 perc, 
2019)

 19.15: Men in Black – Sötét zsaruk a 
Föld körül (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm–vígjáték, sci-fi, 115 perc, 
2019) 3D

 2019. június 23. (vasárnap)
 15.00: Toy Story 4. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs kalandfilm, vígjá-
ték, 89 perc, 2019) 3D

 17.00: Rocketman (magyarul beszélő, 
angol életrajzi dráma, fantasy, 121 perc, 
2019)

 19.15: Men in Black – Sötét zsaruk a 
Föld körül (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm–vígjáték, sci-fi, 115 perc, 
2019) 3D

 2019. június 24. (hétfő)
 17.00: Toy Story 4. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs kalandfilm, vígjá-
ték, 89 perc, 2019) 3D

 19.00: Men in Black – Sötét zsaruk a 
Föld körül (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm–vígjáték, sci-fi, 115 perc, 
2019) 3D

 2019. június 29. (szombat)
 15.00: A kis kedvencek titkos élete 2. 

(magyarul beszélő, amerikai animációs 
vígjáték, kalandfilm, 86 perc, 2019) 3D

 17.00: Rocketman (magyarul beszélő, 
angol életrajzi dráma, fantasy, 121 perc, 
2019)

 19.15: Men in Black – Sötét zsaruk a 
Föld körül (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm–vígjáték, sci-fi, 115 perc, 
2019) 3D

 2019. június 30. (vasárnap)
 15.00: A kis kedvencek titkos élete 2. 

(magyarul beszélő, amerikai animációs 
vígjáték, kalandfilm, 86 perc, 2019) 3D

 17.00: Rocketman (magyarul beszélő, 
angol életrajzi dráma, fantasy, 121 perc, 
2019)

 19.15: Men in Black – Sötét zsaruk a 
Föld körül (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm–vígjáték, sci-fi, 115 perc, 
2019) 3D

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

Telefon: 06-70/375-66-53



5Hajdúnánási Újság2019. június 20.

Önkormányzati hírek

Versenyeztetési felhívások

TISZTELT 
VÁROSLAKÓK!

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2019. június 26-án – szer-
dán – du. 15.00 órai kezdettel a Közös 
Önkormányzati Hivatal Nagytermében 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., 
1. emelet) 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.
A Fórum témája: 
Hajdúnánás Város közigazgatási terü-

letére készülő településfejlesztési eszközök 
készítésének előzetes tájékoztatása.

Településképi rendelet módosításával 
kapcsolatos tájékoztatás.

A Fórumra a város lakosságát tisztelettel 
meghívom.

Szólláth Tibor polgármester

TÁJÉKOZTATÁS 
Településfejlesztési eszközök készítésével, 

valamint településképi rendelet 
módosításával kapcsolatosan

Ezúton tájékoztatom a lakosságot arról, 
hogy:

Hajdúnánás Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
a település teljes közigazgatási területére 
kiterjedően új településfejlesztési koncep-
ciót és településrendezési eszközöket (tele-
pülésszerkezeti terv és leírása, helyi építési 
szabályzat és szabályozási tervek) készít-
tet. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 78/2019. (III. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozatának 
mellékleteként jóváhagyta a településfej-
lesztési koncepciót. Jelenleg a település-
rendezési eszközök véleményezési eljárása 
van folyamatban.

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. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
8:30 óra

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

3739 m2

kivett vízállás 970 000 Ft 2019. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
9:00 óra

12/2016. (I. 28.)
Eszlári utca–Nyúl utca–

Brassai Károly utca
29 db építési telek

egy éven belül a beépítés 
megkezdése kötelező

502–570 m2
1 000 000 Ft +Áfa 2019. 07. 22.

9:00 óra
2019. 07. 23.

9:15 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. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
9:30 óra

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

2427 m2

kivett telephely, 
közművesítetlen

10 000 000 Ft +Áfa 2019. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
9:45 óra

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

1705 m2

kivett lakóház, udvar, össz-
közműves

8 000 000 Ft +Áfa 2019. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
10:00 óra

87/2019. (III.28.)
4080 Hajdúnánás, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 4., 
6. és 8.szám

1030m2, 1010m2 
és 987m2 kivett beépítetlen 

területek

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

és 1 730 000 Ft +Áfa

2019. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
10:15 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. 07. 22.

9:00 óra
2019. 07. 23.

10:30 óra

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

5816 m2

kivett beépítetlen terület 16 930 000 Ft +Áfa 2019. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
10:45 óra

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

5586 m2

kivett beépítetlen terület 16 260 000 Ft +Áfa 2019. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
11:00 óra

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

2814 hrsz.

7261 m2

kivett ipartelep 296 165 000 Ft 2019. 07. 22.
9:00 óra

2019. 07. 23.
11:15 óra

Bérbeadás útján történő hasznosítás

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

határideje Versenytárgyalás ideje

4080 Hajdúnánás, Buszváró
Kossuth u.–Nyíregyházi u. 

kereszteződése
árusító hely 5000 Ft +Áfa / hó 2019. 07. 22.

09:00 óra
2019. 07. 23.

14:00 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. 07. 22.

09:00 óra
2019. 07. 23.

14:30 óra

Hajdúnánás város településképének vé-
delméről szóló 13/2018. (VI. 29.) Önkor-
mányzati Rendeletét Hajdúnánás Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítani kívánja. A rendelet felülvizs-
gálatára, módosításra a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 
által adott szakmai segítségnyújtásban 
foglaltak miatt szükséges.

A Hajdúnánás városi fejlesztéseket 
megalapozó dokumentumok partnerségi 
egyeztetési eljárásának szabályairól szóló  
11/2017. (III. 31.) Önkormányzati Ren-
delete a város hivatalos honlapján (www.
hajdunanas.hu), a 2017. évi rendeletei 
között olvasható. A rendelet személyi 
hatálya kiterjed Hajdúnánás város köz-
igazgatási területén lakó-és tartózkodá-
si hellyel, vagy ingatlannal rendelkező 
természetes személyekre, a településen 
bejelentett székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező, vagy tevékenységet végző jogi 

személyekre, akik a rendelet alkalmazása 
során Partnernek tekintendők. Az előzetes 
tájékoztatási anyag, illetve a településképi 
rendelet módosításának tervezete elké-
szült, amennyiben azzal kapcsolatosan 
javaslata, észrevétele van, kérem a tájékoz-
tatás megjelenésétől számított 21 napon 
belül személyesen vagy postai úton (Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat, 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.), illetve 
elektronikus úton a polghiv@hajdunanas.
hu címre eljuttatni szíveskedjen.

Az ezzel kapcsolatos előzetes tájékoz-
tatási anyag, rendelet tervezet a város 
hivatalos honlapjáról (www.hajdunanas.
hu) letölthetők, illetve személyesen meg-
tekinthetők a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodájában (4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1. sz. földszint 27. iroda).

Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat az alábbi ingatlanokat kívánja versenyeztetési eljárás 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 pá-
lyázat benyújtásának helye: Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal, fszt. 37-es  
iroda, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 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
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Élelmiszeripari gyár érkezhet 
Hajdúnánásra

Ovi-Sport pályával, mozgásfejlesztő  
eszközökkel bővült az Eszterlánc 
Óvodánk

Kócsi sztori: Izgalmas kutyakaland

A Kínai Népköztársaság egyik legjelen-
tősebb befektetési vállalata Közép- Kelet-
Európában és Magyarországon elsőként a 
Debreceni Egyetemmel kezdi meg átfogó 
együttműködését – jelentette be Szilvássy 
Zoltán rektor a Morgan Star Group Kft-
vel kötött stratégiai együttműködési meg-
állapodás szerdai ünnepélyes aláírásán.

Az egyetemi vezető kifejtette: Kína eu-
rópai gazdaságpolitikájának egy lényeges 
csapásiránya az Egy övezet, egy út prog-
ram – melyet 21. századi selyemútnak is 
neveznek –, amelyben Magyarország aktív 

partnere Kínának, Debrecen pedig az eu-
rópai főlogisztikai útvonal, a Via Carpatia 
és az Egy övezet, egy út metszéspontjában 
helyezkedik el.

Szilvássy Zoltán kiemelte, hogy a stra-
tégiai megállapodás a kínai diákok számá-
nak növelése, diák- és oktatócserék meg-
szervezése, közös tanterv és kutatási terv 
fejlesztése mellett a gazdaságfejlesztésre is 
kiterjed: élelmiszeripari beruházásokhoz, 
gyógyszergyártáshoz és fejlesztéshez, va-
lamint repüléssel kapcsolatos széleskörű 
oktatási, műszaki informatikai fejleszté-
sekhez nyújt keretet.

Az egyetemen folyó gyógyszer- és élel-
miszeripari fejlesztések gyártási együtt-
működést is eredményezhetnek – jegyezte 
meg Szilvássy Zoltán. Utóbbi kapcsán az 
MTI érdeklődésére elmondta: az együtt-
működés első konkrét formája egy tej-
porgyár felépítése lesz Hajdúnánáson.  
A leendő üzemben különleges minőségű, 
anyatejpótlónak és csecsemőtápszernek is 
alkalmas tejport fognak termelni, az első 
években kizárólag kínai piacra.

Steve Guo, a Morgan Star Group Kft. 
elnöke az ünnepélyes aláírást követően 
elmondta, hogy a Kína és Magyarország 
közötti tradicionális jó kapcsolat az elmúlt 
években jelentős eredményeket ért el: az 
európai országok közül Magyarország volt 
az első, amely aláírta Kínával a megálla-
podást az Egy övezet, egy út kezdeménye-
zéshez.
 A fejlesztési irányok között a fejlett 

technológiai ipar mellett a kulturális és 
művészeti tevékenységek, valamint a tech-
nológiai továbbképzések, a nemzetközi 
tudományos és tehetséggondozó progra-
mok, illetve a tanárképzések is helyet kap-
tak. Utóbbiban jelentős tapasztalatokkal 
rendelkezik Magyarország. A Debreceni 
Egyetem az ország egyik legkiválóbb fel-
sőoktatási intézményeként mindig is az 
élen járt a külföldi, így a kínai hallgatók 
oktatásában (Ma már mintegy 350-en 
tanulnak itt, ami tíz év alatt hétszeres 

Az oktatásról, kutatásról, kínai diákok számának növeléséről, és gazdaságfejlesztésről 
kötött stratégiai együttműködési megállapodást a Debreceni Egyetem és a kínai érde-
keltségű Morgan Star Group. Hajdúnánás és a Debreceni Egyetem közötti több éves 
stratégiai együttműködés eredményeként az oktatáson és a kutatáson túl hamarosan  
gazdaságfejlesztési eredményei is lehetnek.

Egy kertes ház mit sem ér egy jó házőr-
ző kutya nélkül. A kutya emberemlékezet 
óta az ember legjobb barátja, számtalan 
kedves, szívbemarkoló vagy olykor mu-
latságos történetek főszereplője.

Pár hónapja nekünk is eltűnt a már 
kissé idős családi kedvencünk s bárhogy 
is fájt a szívünk utána, egy idő után min-
den követ megmozgattunk, hogy új „csa-
ládbarát” kerüljön az udvarba. Néhány 
hete igen kalandos körülmények között 
egy igazi „kivert kutya” került hozzánk 
egy labrador kinézetű kölyök. Hamar 
megszeretette magát a családdal, én pedig 
mindenkinek büszkén mutogattam, di-
csekedtem vele. Így történt, hogy egy jó 
ismerősömnek eszébe juttatott egy igazi 
kutya sztorit, mely velük esett meg Náná-
son néhány éve.

Az is egy zsemlye színű labrador kölyök 
volt, de azt vásárolták, mégpedig elég bor-
sos áron. A Labrador igazi családi kutya, 
úgyhogy napokon belül a família, de még 
az ismerősöknek is a kedvence lett. Bol-
dogan üdvözölte gazdáit a hazaérkezéskor, 
minden játékban benne volt, úgyszólván 
egy fáradhatatlan kis kópé örvendeztette 
meg nap mint nap a család életét.

Aztán egy borús esős délutánon meg-
történt a tragédia. A családfő, aki először 
érkezett haza, hiába fütyörészett, hiába 
szólongatta a kis kedvencet, az bizony 
nem volt sehol. Még az utcára is kiment 
s hangosan szólongatta, mikor különös 
nyomokat vett észre a járda melletti sáros 
földben. Egy kerékpár nyom, mellette pe-
dig apró kutyamancs rajzolatai. Hirtelen 
ötlettől vezérelve ő is bicajra pattant, s 
követni kezdte a nyomokat. Egyre izga-
tottabb lett, ahogy utcáról utcára sikerült 
rekonstruálni a vélhetőleg elcsalogatott 
kis jószág útvonalát. Tudni kell az ilyen 

kis ebekről, hogy bár nagyon értelmes 
állatok, annyira emberbarátok, hogy az 
esetleges betörőket is lelkesen fogadják – 
sőt még a gazdi rejtett értékekeit is meg-
mutatják nekik – s így bizony könnyen 
ellophatók, elcsalogathatók.

Aztán a harmadik utcában az egyik 
kisajtónál megszakadt a kerékpár és a ku-
tya lábnyom, s csodák – csodájára az ide-
gen kertben ott ült ártatlan arckifejezéssel 
az elveszett kiskutya.

Hősünk – Sherlock Holmes – szinte 
feltépte a kertkaput, ölbe vette a megmen-
tett jószágot, s már bedörömbölni készült 
a bejárati ajtón, mikor jobb ötlete támadt.

Tudjátok meg milyen, amikor elveszí-
tünk valakit vagy valamit – suhant át az 
agyán a gondolat, s már tekert is hazafelé 
hóna alatt az elveszett kedvenccel.

Otthon boldogan dobta le az udvar 
közepére a még mindig ártatlan arcki-
fejezéssel bámuló kutyust s ugyanazzal 
a lendülettel felkapott a tornácról egy 
boroskorsót azzal az eltökélt szándékkal, 
hogy lemegy a pincébe egy kis borocskáért 
s iszik egy pár pohárral a nagy ijedtségre.

Ahogy kinyitotta a pinceajtót még a lá-
ba is a földbe gyökerezett, pedig még egy 
kortyot sem ivott. Ott ült a pinceajtóban 
az elveszettnek hitt kutya – amely sza-
kasztott úgy nézett ki, mint a „megtalált” 
– s talán még ártatlanabb s értetlenebb 
arckifejezéssel bámult a gazdira, mint az 
előbbi. (Valószínűleg leszökött, rázárult az 
ajtó s békésen szunyókált a hűvösben, míg 
keresték). Végül is a kutya s a gazdi még 
hosszú percekig nézték egymást bambán, 
a pinceajtóban, majd tényleg kellett két 
pohár finom bor a „nyomozó úrnak” míg 
kitalálta, hogy észrevétlenül hogyan lopja 
vissza a megtalált kutyust.

Kócsi Imre

Az egészséges életmódra nevelés már 
óvodás korban is nagyon fontos, kiemel-
ten kezeljük ezt Óvodánkban is. Fontos, 
hogy a gyermekek számára változatos 
mozgásformákat és lehetőségeket tudjunk 
biztosítani, hiszen az egészséges életmód-
nak ez az egyik legfontosabb alappillére.

Ehhez járul hozzá a jövőben az udva-
runkon telepítésre kerülő műfüves Ovi-
Sport pálya.

A pálya az Ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítványhoz benyújtott sikeres pályázat-

nak, és Hajdúnánás Önkormányzata által 
biztosított önrészének köszönhetően kap-
hatott helyet az Óvodánkban.

Az Ovi-Sport program célja, hogy már 
a legkisebb korosztályt is az egészséges 
életre, a mozgás szeretetére nevelje, egy-
úttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges 
optimális feltételeket. 

A sport nemcsak a testnek, hanem a 
léleknek is nevelő eszköze. A mozgásban 
gazdag, egészséges életmód kialakításá-
hoz, utánpótlás neveléshez a pálya nagyon 

jó alapot teremt, kielégíti a gyerekek moz-
gásigényét.

A 6×12 méteres műfüves pálya a na-
gyobb sportpályák arányainak felel meg, 
lehetőséget biztosít különféle csapat- és 
ügyességi játékok lebonyolítására az óvo-
dás korosztálynak. Komplex jellege al-
kalmassá teszi különböző sportágak mű-
velésére, illetve alapjainak elsajátítására: 
kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplab-
da, tenisz.

A pálya használatához különböző spor-
teszközöket, a gyermekek számára mezt, 
valamint az óvodapedagógusok számára 
felkészítő tanfolyamot is biztosít az ala-
pítvány.

Áprilisban megtörtént a pálya telepí-
tése, májusban pedig sor került a peda-

gógusok első képzésére, melyet Jeremiás 
Gergő szakmai edző, az Olasz Focisuli 
szakembere tartott. A képzés végén tizen-
két nagycsoportos gyerekkel egy kis íze-
lítő foglalkozást tartott a pályán tartható 
végtelen számú mozgáslehetőségek be-
mutatására, mely nagy élmény volt gyer-
mekeknek, pedagógusoknak egyaránt. 
Gyermekeink a játékon keresztül tanulják 
meg a labdavezetési és különböző fejlesztő 
gyakorlatokat, így szinte észre sem veszik, 
hogy tanulnak, mert játékosan történik a 
fejlesztés.

Köszönetünket fejezzük ki Gyüre Ani-
kó intézményvezetőnknek a sikeres pályá-
zat benyújtásáért, valamint Képviselőtes-
tületnek az önrész biztosításáért.

Nagy Jánosné Int. vez. h.

növekedés és jelentősen közreműködött 
az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez 
kapcsolódó tárgyalásokban. A most aláírt 
megállapodás mindkét fél számára jelen-
tős eredményeket ígér, s új időszámítást 
hozhat a kínai-magyar kapcsolatokban – 
fogalmazott Steve Guo.

Hozzátette: kínai részről elsőként az 
1866-ban alapított, az újkori kínai tör-
ténelem első európai szintű felsőoktatási 

intézménye, a Fuzhoui Hajózási és Közle-
kedési Főiskola kapcsolódik be az együtt-
működésbe. Egy alapítványt is létrehoz-
nak az egyetemen, amely segítséget nyújt 
az együttműködés céljainak eléréséhez. 
Végezetül Steve Guo köszönetet mondott 
az együttműködésben vállalt szerepéért 
Szilvássy Zoltán rektornak, Bács Zoltán 
kancellárnak és Balogh Lászlónak.

unideb.hu/mti
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A „BSZC Csillagai” idén Hajdúnánáson
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

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

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

Telefon: 06-70/375-66-53

HORVÁTH SÁNDOR 
ÉS SZENDREI KLÁRA 

volt Hajdúnánás, Nefelejcs út 7. sz. 
alatti lakosok haláluknak 

9. és 10. évfordulója alkalmából.

Nem integet már többé elfáradt kezetek,
Nem dobog már értünk jóságos szívetek,

Fájó szívünk fel-fel zokog értetek.

Örökké szeretünk, 
nem feledünk benneteket

a Szerető család

Megemlékezés

KÓNYA SÁNDOR 
volt Hajdúnánás,

Mártírok útja 7. sz. alatti lakos halálának 2. 
évfordulója alkalmából.

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcunkon,

az azért van, mert szeretünk és
hiányzol nagyon.

a Szerető családod 

Megemlékezés

SZINCSÁK ANTAL 
volt Hajdúnánás, 

Sarló utca 35. sz. alatti lakos halálának 12. 
évfordulója alkalmából.

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.

Most már nélküled jön el a tavasz, 
a nyár, az ősz a tél.

De bármilyen szép is, nélküled már 
nem lesz ugyanaz!

Szerető családod

Megemlékezés

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.
Hajdúböszörményi TE II.–Hajdúná-

nás KSE II. 34–34 (19–23)
Hajdúböszörmény 30 néző. Vezette: 

Fórián, Tahóczki. (május 5.)
Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 

Ötvös T. 10/2, Kiss D. 5/1, Bodogán 7, 

Harsányi 8, Szombati 1, Szabó 2. Csere: 
Tóth 1. Edző: Bancsók Károly

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

-kábé-

Hajdúnánás KSE II.–Hajdúszoboszlói 
KSKE 38–40 (21–21)

Hajdúnánás 30 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (május 12.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi ZS (kapus), 
Kiss D. 6, Nagy L. 4, Ötvös T. 15/4, Fe-

hérvári 5, Török, Szombati 5. Csere: Ma-
dai 3. Edző: Madai Tamás

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

-kábé-

Hajdúnánás KSE II.–DEAC II. 45–39 
(23–19)

Hajdúnánás 30 néző. Vezette: Juhász, 
Tahóczki. (május 26.)

Hajdúnánás KSE: Szombati 12, Madai 

6, Harsányi 5, Bancsók 8, Szabó 11, Tóth 
3, Török. Edző: Bancsók Károly

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

-kábé-

Rájátszás I. mérkőzés
Hajdúnánás KSE II.–DEAC NK KFT 

II. 21–21 (11–9)
Hajdúnánás 30 néző. Vezette: Szikszay, 

Szilágyi. (május 30.)
Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 

Kiss D. 3, Bancsók 5/1, Török, Ötvös T. 
6, Harsányi 1, Szombati 3. Csere: Madai 1,  
Szabó 1, Tóth 1. Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 1/1, illetve 2/1. Kiállítás: 2 
perc, illetve 4 perc.

Rájátszás II. mérkőzés
DEAC NK KFT II.–Hajdúnánás KSE 

II. 17–23 (8–8)
Hajdúnánás 30 néző. Vezette: Szikszay, 

Szilágyi. (május 30.)
Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs. (kapus), 

Kiss D. 1, Bancsók 8, Török 1, Madai 3, 
Ötvös T. 3, Tóth 1. Csere: Szombati 4, 
Harsányi 3, Szabó 1. Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 4/1, illetve 3/0. Kiállítás: 2 
perc, illetve 0 perc.                          -kábé-

A „BSZC Csillagai” 
elnevezésű díjátadónak 
idén a BSZC Csiha Győ-
ző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája adott 
otthont. A június 5-i ren-
dezvény keretében immár 
harmadik alkalommal 
jutalmazták az aktuális 
tanévben országos verse-
nyeken kiemelkedő ered-
ményt elérő diákokat és 
felkészítő tanáraikat. Idén 
84 tanuló és 40 felkészítő tanár vehette 
át az elismerő okleveleket és a könyvju-
talmakat.

Ezen a rendezvényen írták alá a tanárje-
lölt hallgatók iskolai tanítási gyakorlatára 
vonatkozó együttműködési keretmegál-
lapodást, mely a Debreceni Egyetem és 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
között jött létre.

A szerdai nap délutánján került sor a 
GINOP-6.1.3-17-2018-00003 – Idegen 
nyelvi készségek fejlesztése a Berettyóújfa-
lui Szakképzési Centrumban elnevezésű 
projekt megnyitójára. A rendezvényen a 
tagintézmények vezetői, idegen nyelvet 
oktató tanárai és a projektasszisztensek 
vettek részt. Többek között elhangzott, 
hogy az elkövetkező két év során tovább-

ra is szeretettel várják azokat a hajdúná-
násiakat (is) a Csiha Középiskolába, akik 
szeretnének ingyen angolul vagy németül 
tanulni!

Ötvösné Kéki Piroska

A Hajdúnánási Újság 
következő megjelenése: 

2019. július 4.
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„Pindur – Pandúr Ki Mit Tud” 
országos közlekedési vetélkedőn 
az Eszterlánc Óvoda gyerekei

Küzdelem a dobogóért
Három mérkőzésből kettőt behúztunk 

– ahogy mondani szokás. Igaz, egy csap-
nivalóan rossz pályán elbuktuk a Debre-
cen elleni csatát, de igazán a Nyíradony 
elleni rangadó volt fontos nekünk, ahol 
küzdelmes játékkal magabiztos győzelmet 
arattunk.

Hajdúnánás FK–Derecskei LSE 1–0 
(1–0)

Néző: 100
Vezette: Szabó P. (Vadon T., Buczkó B.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., 

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

Edző: Daróczi Péter
Gól: Szilágyi Á.
Kiállítva: Újvári Zs., illetve Bun R.
Ifi: 3–1.
Csapatunk hamar vezetést szerzett a 

mérkőzésen, a 2. percben. A korai vezetés 
megnyugtatta csapatunkat és a nem túl 
színvonalas első félidőben még annak el-
lenére is partiban tudtunk maradni, hogy 
a 36. percben kiállított Újvári Zsolt kiesé-
se miatt, tíz emberrel voltunk kénytelenek 
folytatni az ütközetet. Ettől függetlenül 
nagyot küzdve értékes győzelmet arat-
tunk a jó erőkből álló derecskei csapattal 
szemben. Edzőnk szerint is szervezetten, 
nagyon jól játszva itthon tartottuk a há-
rom pontot.

Debreceni EAC–Hajdúnánás FK 2–1 
(1–1)

Néző: 150
Vezette: Pál G. (Németh M., Vilmányi S.)
Hajdúnánás: László T.–Zsuga Á. (Iván 

K.), Csatári D., Tornyai V., Perényi R., Jó-
na G. (Vadász L.), Fodor J., Vass Á., Kiss 
A., Szilágyi Á., Tóth V.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Bíró R., Ménes M., illetve Ménes 

M.(öng.)
Ifi: 3–3
Nem a megszokott felállásban, nem a 

legjobb minőségű pályán és nem a legjobb 

játékunkat mutatva szenvedtünk veresé-
get. Sőt úgy vesztettünk 2–1-re, hogy még 
gólt sem lőttünk!

Daróczi Péter edzőnk szerint az egész 
csapat rossz felfogásban játszott, egy 
borzasztóan rossz pályán. Ha reggelig 
játszunk, akkor se tudtunk volna gólt sze-
rezni.

Hajdúnánás FK–Nyíradony VVTK 
2–0 (1–0)

Néző: 100
Vezette: Tatár I. (Percze Zs., Muszka Z.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á. 

(Kondora K.), Csatári D., Kiss A., Tor-
nyai V., Perényi R. (Jóna L.), Jóna G. 
(Kiss L.), Újvári Zs., Fodor J. (Bencze D.), 
Szilá gyi Á. (Iván K.), Kovács G.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Szilágyi Á., Újvári Zs.
Ifi: 1–1.
Egy igazán küzdelmes mérkőzésen si-

került két vállra fektetni a jól felkészített 
Nyíradony gárdáját.

A mi nyakunkon Hajdúszoboszló liheg, 
mi pedig az adonyiakat próbáljuk utolér-
ni, úgyhogy mindkét csapatnak szüksége 
volt a győzelemre, sőt az esetleges diadal 
nagy jelentőséggel bírt.

Ennek tudható be az óvatosabb kezdés 
és az, hogy az első felvonás kevés hely-
zetet, de nagy mezőnyjátékot hozott.  
A félidő végén, egy remek indításnak kö-
szönhetően mégis előnnyel tudtunk az 
öltözőbe vonulni. A második 45 percben 
a hátrányban levő vendégek voltak az  
aktívabbak. Több helyzetet alakítottak ki, 
melyek közül számos góllal kecsegtetett, 
de nem tudtak kapunkba találni. Amikor 
pedig már mindenki elkönyvelte az egy 
gólos győzelmet, jött egy formás kontra-
támadás, mely végén Újvári Zsolt rúgott 
szép gólt

„Szervezetten és jól játszva magabiztos 
játékkal tartottuk itthon a három pontot” 
fogalmazott a mérkőzés után az edzőnk.

Kócsi Imre

Az Eszterlánc Óvodánk kiemelt fejlesz-
tési területei között szerepel a biztonságos 
közlekedésre nevelés. Átgondolt, tudatos 
neveléssel minden lehetséges módot fel-
használunk arra, hogy gyermekeink már 
ebben a korban elsajátítsák a biztonságos 
közlekedéshez szükséges készségeket, ké-
pességeket. Közlekedésre nevelésünk egy 
folyamat, amelyben nagy jelentőséggel bír 
az alapozás. 

Az Országos Baleset – megelőzési Bizott-
ság évek óta megrendezi a legkiseb beknek 

szóló közlekedési ver-
senyt MINI- KRESZ 
„Pindur – Pandúr Ki 
Mit Tud” elnevezés-
sel. A vetélkedő célja 
az óvodás és kisisko-
lás korú gyermekek 
helyes közlekedésre 
nevelése.

Hagyomány óvo-
dánkban, hogy a Bu-
dapesten megrende-
zésre kerülő országos 

közlekedési vetélkedőn – amennyiben le-
hetőségeink engedik – óvodánk nagy cso-
portos korú gyermekei vesznek részt. Idén 
ez a program 2019. május 24-én pénteken 
került megrendezésre.

A Szivárvány és a Kamilla csoport gyer-
mekei közül nyolc főt kiválasztottunk, 
közülük négy fő elméleti – és négy fő 
gyakorlati vetélkedőn vett részt. Elméleti 
versenyen KRESZ tudásukról, és a helyes 
környezettudatos magatartásról kellett 
számot adniuk, míg az előre berendezett 

KRESZ pályán gyakorlati tudásukról ad-
tak számot. A fődíjat ugyan nem sikerült 
elhoznunk, de sok-sok tapasztalattal és él-
ménnyel gazdagodtak gyermekeink ezen 
a kiránduláson: ugráló várak, jégkrém fo-
gyasztás, katonai helikopter megtekintése. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
a Hajdúnánási Önkormányzat részéről 
dr. Kiss Imre Jegyző Úrnak, valamint  
dr. Gyurosovics József rendőr dandártá-
bornok, megyei rendőrfőkapitány Úr-
nak, amiért lehetővé tették óvodás gyer-
mekeink utaztatását, részvételét ezen a 
vetélkedőn.

Hálás köszönetünk a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság két kollégájának Seres 
András rendőrszázados és Kompár Miklós 
rendőr főtörzsőrmester segítőkész közre-
működésükért, mellyel koordinálták, 
segí tették a versenynapon való részvéte-
lünket, nagyszerű élményt nyújtva ezzel 
gyermekeinknek. 

Gyermekeink ezen a napon kissé fárad-
tan, viszont tudásukat gyarapítva, sok él-
ménnyel gazdagodva tértek haza. 

Sólyom Dóra
Óvodapedagógus

„Iratkozzon fel Ön is: www.szollath.hu"

Az oktatási és nevelési szféra ünnepén e 
hivatás gyakorlóinak mindennapi munká-
ját és eredményeit méltatjuk és ismerjük 
el. Városunkban a pedagógusnapon Pol-
gármesteri Elismerő Oklevelet vehetett át:

Horváthné Czibere Katalin, 
Máróné Zubor Gizella, 
Horváth Lászlóné, 
Bíró István Attiláné, 
Varga Miklósné, 
Bodnárné Varga Márta, 

Molnár Imréné, 
Papp Imréné, 
Márton Attila, 
Husztiné Dézsi Irén, 
Kovácsné Helmeczi Gizella, 
Gömöri Józsefné, 
Fábián Antal, 
Girus Gábor,
Ötvösné Kéki Piroska Ibolya.

Gratulálunk!

A kiváló munkát végzett nevelők elismerésben részesültek 
a Városi Pedagógusnapon


