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Alföld lapbemutató

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

8. oldal

XIII. Pharma-Sano gyermek 
labdarúgó torna

2. oldal

Kézműves tanya a Kendereskertben A torony

3. oldal

EGÉSZSÉGÜNK ÉRDEKÉBEN

Adjunk közösen nevet a Gyermek
egészségügyi Centrumnak!Korszerű eszközbeszerzések, felújítások, 

komfortos betegváró terek a lakosság 
szolgálatában. Sajtótájékoztatón ismer-
tették a Szalay János Rendelőintézetben 
az utóbbi időszakban megvalósult legje-
lentősebb fejlesztéseket.

Szalay János Rendelőintézet szak-
mai vezetése – együttműködve 
Hajdúnánás Városi Önkormány-

zattal – hosszú évek óta kitartóan azon 
dolgozik, hogy Hajdúnánás lakosságát 
a lehetőségeihez mérten a legjobb ellá-
tásban részesítse úgy a háziorvosi, mint 
szakrendelés terén. Kisebb-nagyobb lé-
pésekkel, de folyamatosak a fejlesztések, 
elsősorban pályázati, önkormányzati, 
illetve nem egy esetben saját erőforrások 
bevonásával is, hiszen az egészségügy az 

a terület, ahol rohamléptekkel fejlődnek 
a diagnosztikai eszközök, illetve folyama-
tos pótlásokra van szükség. Mindezekről 
tartott közös sajtótájékoztatót Szólláth 
Tibor polgármester, Baráthné Megellai 
Erzsébet a Szalay János Rendelőintézet 
intézményvezetője, illetve Kovács Zsolt 
önkormányzati képviselő, tanácsnok.

A sajtótájékoztatón Szólláth Tibor fel-
idézte azt az időszakot, amikor egy tu-
datos, és komplex energetikai felújítási 
stratégiát dolgozott ki az önkormányzat 
a város közintézményei tekintetében. 
A közel tíz évvel ezelőtt elkezdett folya-
mat egyik jelentős állomása volt, amikor 
2016-ban a rendelőintézetben is sor ke-
rült ezekre a felújításokra, így olyan meg-
takarításai keletkeztek az intézménynek, 
amelyet beforgathatott más fejlesztésekbe, 

eszközbeszerzésekre, ezzel is javítva az in-
tézményben folyó gyógyító-egészségvédő 
tevékenységet. Polgármester úr hangsú-
lyozta, hogy az egészségügyi ellátás, illetve 
a város közintézményeinek ilyen mértékű 
fejlesztése mind-mind hozzájárulnak ah-
hoz, hogy egyre vonzóbb legyen Hajdú-
nánáson élni.

Baráthné Megellai Erzsébet intézmény-
vezető elmondta, hogy 2019 különösen 
szerencsés év, hiszen közel 80 millió fo-
rintot nyertek a Három generációval az 
egészségért egészségvédő, prevenciós pályá-
zaton. Sikerült egy ár-érték arányban igen 
kiváló hasi ultrahang készüléket beszerez-
niük. Bár nem ilyen nagy volumenű, de 
igen fontos fejlesztés valósult meg a rende-
lőintézetben május hónapban; az emeleti 
részen megoldották a betegváró terek kli-

matizálását, így téve komfortosabbá a vá-
rakozási időt. Elkezdődtek a vizesblokkok 
felújítási munkálatai is, illetve gőzerővel 
folyik a Gyermekegészségügyi Centrum 
kivitelezése a Tulipán utcán. Amint a 
gyermekgyógyászat be fog költözni új 
székhelyére, a tüdőgyógyászat bekerül a 
rendelőintézetbe, így válik kompletté a 
hajdúnánási egészségügy középtávú fej-
lesztési folyamata, ami persze nem jelenti 
azt, hogy nem szükségesek a további kor-
szerűsítések, újabb fejlesztések.

Intézményvezető asszonytól azt is meg-
tudtuk, hogy a jó működési feltételek 
egy jó szakember gárdát is kialakítottak, 

Kedves Hajdúnánásiak!
Az elmúlt időszakban több alkalommal 

kértük ki az Önök véleményét egy-egy 
témával kapcsolatban. Ilyen volt többek 
között a kondipark elhelyezése, a rendelő-
intézet új neve vagy épp a város új logója. 
Ezeknek a szavazásoknak a legfőbb célja, 
hogy közösen alakítsunk, formáljunk vé-
leményt. 

Most abban kérem az Önök segítségét, 
hogy együtt, közösen adjunk nevet az épü-
lő Gyermekegészségügyi Centrumnak, 
ahol 7 védőnői körzet, 2 iskola egészség-
ügyi szolgálat, valamint 3 gyermek házior-
vosi praxis kerül kialakításra. 

Legyen akár egy személynév, egy kita-
lált fantázianév, vagy épp egy kedves mese-

figura neve, a fő szempont, hogy aranyos, 
szerethető, gyerekeknek szóló nevet vá-
lasszunk közösen. 

Az ötletelésre, gondolkodásra július 
30-ig van lehetőség. A névjavaslatokat 
hozzászólásokban várjuk a közösségi ol-
dalon, illetve a gyermekcentrum@hajdu-
nanas.hu e-mail címen. 

Köszönettel: 
Szólláth Tibor polgármester

A

hiszen az országos trendekkel szemben 
Hajdúnánáson nincs orvos hiány, nincs 
gond a háziorvosok életkorával sem, sőt 
bizonyos szakrendelési területeken még 
fejleszteni is tudtak.

Polgármester úr ezen a sajtótájékozta-
tón jelentette be azt az örömteli hírt is, 
hogy az Attila utcai óvoda épületének 
felújítására benyújtott önkormányzati pá-
lyázat nyertes lett. Mint ismeretes ebben 
az épületben kezdi majd meg működését 
egy bölcsőde, ahol sajátos nevelési igényű 
gyermekeket is tudnak majd fogadni. Ez-
zel végéhez érnek az önkormányzati intéz-
mények felújítási folyamatának.       (r. zs.)
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Csodaszarvas iskolai közösségi 
program

Nyári szezonnyitó a gasztronómia 
jegyében

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00008 pro-
jekt keretében megvalósuló nyári program 
célja, hogy nem hagyományos iskolai ta-
nórák keretében, nem formális módszerek 
segítségével a diákok érdeklődésükhöz kö-
zel álló témák szabad feldolgozására kap-
janak lehetőséget. Élményszerű közösségi 
alkalmakon gazdagodjanak érdekes, érté-
kes ismeretekkel.

A Kendereskertben megvalósult Kéz-
műves tanya napközis tábor programja is a 
fentieknek megfelelően állt össze. A tábor 
témája:”Nem úgy van most, mint volt ré-
gen…” – ehhez kapcsolódóan ismerked-
hettek meg a gyerekek a különböző népi 
mesterségekkel: nemezelés, szövés, koron-
gozás, fafaragás, szalmafonás, bőrözés.  
A foglalkozás során készíthettek marok 
edényeket, agyaghurkákból apró tárgya-
kat, de Terdik Angéla fazekas segítségével 
a korongozást is kipróbálhatták. Magi Im-
re fafaragó a véső, a faragó kés használatá-
val ismertette meg a gyerekeket, Reszeginé 
Marika nénitől a négyes fonás, a kunkor-
gó készítésének titkát leshették el a diákja-
ink. Anita és Andi nénivel a hosszas gyúrás 
és simogatás után sok-sok labda, papucs, 
nemezékszer készült gyapjúból. Gergő bá-
csival bőr karkötőket csinálhattak, Jutka 
néni és Vivien néni a régi rongybabák ké-
szítését mutatta be tanulóinknak. Szövés-
sel tarisznyát, rongyszőnyeget alkottunk, 
Ica és Anikó néni segítségével megismer-

kedtek diákjaink a régi textilanyagok dí-
szítésével, a keresztszemes és a szabadrajzú 
hímzések technikájával is. Ékszer készíté-
sére is lehetőség volt.

A helytörténeti múzeumban Darócziné 
Bordás Andrea múzeumpedagógus veze-
tésével számos régi fajátékot, ügyességi já-
tékokat kipróbálhattak, majd a Cifraszűr 
Néptánc Egyesület táncosai kalotaszegi, 
moldvai táncokat mutattak be, s rögtön-
zött táncházat tartottak a tábor résztvevő-
inek. Mindeközben a kemencében kisült 
a dübbencs. 

Felejthetetlen élményt nyújtott a tokaji 
kirándulás is. Ennek keretében ellátogat-
tunk a Rakamazi Teknősház Látogatóköz-
pontba, ahol Turul túrán vehettünk részt. 
Megelevenedett a magyar mondavilágból 
Emese álma, a turulmadár. A táltosokról, 
az égigérő fáról hallhattunk történeteket, 
kereshettünk kincseket a régészeti ása-
tásoknál, s beléphettünk a jurtába, ami 
három fő részből áll: a keregének neve-
zett kihúzható apácarács a nőt jelképezi, 
aki két lábbal áll a földön. A tartórúd 
szimbolizálja a férfit, kettejük kapcsolata 
pedig a jurta tetején található nyílásba, a 
tündökbe fut össze: az ott található kettős 
kereszt pedig a közösségre utal. A tündök 
alatt meghallgathattuk egyik legrégibb 
mesénket. A túra során tallérokat gyűjt-
hettek a gyerekek, s a legjobbak oklevelet 
vehettek át. Ezt követően hajózhattunk a 

Bodrogon, s közvetlen közelről láthattuk 
a Bodrog és a Tisza találkozását. 

A Csodaszarvas Program szervezői ré-
széről ajándékprogram részesei lehettünk. 
Pécsről érkeztek hozzánk operaénekesek, 
akik a Kodály Emlékév kapcsán Kodály 
Zoltán munkásságával ismertették meg a 
gyerekeket. Ismert és kevésbé ismert nép-
dalokat mutattak be, s közösen énekeltük 
az énekesekkel a Kodály Zoltán által fel-
dolgozott műveket.

A tábor utolsó napjához érkezve a 
gyerekek igyekeztek befejezni alkotása-
ikat, kiállítást rendeztünk az elkészült 
munkákból. A kiállításra meghívtuk a 
gyerekek szüleit is, akik gyönyörködtek 
gyermekeik munkáiban. A délután záró 
programjaként Sőrés Rozka mesemondó 
meséit hallgattuk meg, s szülők, gyerekek 
aktív részesei lehettek a meséknek.

A tábor végeztével elmondhatjuk, hogy 
a program elérte célját: a gyerekek az él-
mények, tevékenységek során észrevétle-

nül sok-sok ismerettel lettek gazdagab-
bak, s számtalan alkotással, maradandó 
élménnyel térhettek haza.

A program során pedagógusként meg-
tapasztalhattuk azt, hogy a tanítási órá-
kon nyüzsgő, megülni, figyelni nem tudó 
kisdiákokat itt nem kellett fegyelmezni. 
Órákra belemélyedtek munkáikba, oly-
kor kidugott nyelvecskével, csodálatos 
remekeket alkottak, a zárkózottak, halk 
szavúak megnyíltak, érdeklődőkké, beszé-
dessé váltak. 

A mindennapi élménybeszámolók kap-
csán a szülők részéről is kimondva kimon-
datlanul is éreztük a köszönetet gyermeke-
ik foglalkoztatásáért.

Köszönjük mindazoknak a munkáját 
(Éva néni, Erzsike néni, Inci néni, Ibo-
lya néni, Tünde néni, Csaba bácsi, sofőr 
bácsik, szakács nénik…), akik lehetővé 
tették ezt a felejthetetlen egy hetet gyerek-
nek, felnőttnek egyaránt. 

Vargáné Papp Júlia

KÉZMŰVES TANYA – KENDERESKERT – 2019. június 17–21.

Kétnapos programmal vette kezdetét a 
nyári szezon a fürdő utcai amfiteátrumnál. 
Városunkban néhány éve már hagyomá-
nyos programnak számít a Nánási Fonó, 
amely remek alkalom úgy a tánctanulásra, 
mint a kikapcsolódásra egyaránt. Ez alka-
lommal azonban a nánási néptánc szerető 
közönség igazi kuriózumnak lehetett ta-
núja: a csíkszeredai Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes tagjai kapcsolódtak be 
a programba.

Csíkszereda városával való kapcsola-
tunk a két évvel ezelőtt megkötött együtt-
működési megállapodás óta tekinthető 
hivatalosnak, ám a két település össze-
tartozása már több mint egy évszázados 
múltra vezet vissza. Ezt a székely menekül-
tek és befogadók emlékét őrző történelmi 
kötődést igyekszik a két település évről 
évre szorosabbá fűzni kulturális, oktatási, 
művészeti, turisztikai és tudományos terü-
letekre kiterjedően. 

Csíkszereda és Hajdúnánás törekszik 
arra, hogy olyan programok, események 
jöjjenek létre mindkét településen, melye-
ken a települések képviselői szervezőként, 
fellépőként és résztvevőként is kölcsönö-
sen részesei lehetnek a településeik életé-
ben jelentősnek tekinthető rendezvények-
nek. Ennek egyik szép példáját láthattuk a 
Nyári Szezonnyitó Gasztrosétány program 
keretében, ahol a Fonó, illetve a másna-
pi csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes fellépése tökéletes alkalom 
volt arra, hogy nemzeti értékeink egyik 
legnagyobb kincsének, a magyar néptánc-
nak közvetítésével fejezzük ki összetarto-
zásunkat, hagyományos kultúránk megőr-
zésére, védelmére irányuló törekvésünket.

Az „Összetartozást erősítő testvértele-
pülési program megvalósítása Hajdúná-
nás és Csíkszereda együttműködésében” 
című pályázati program megvalósítását a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.
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A sugártorony

Ismét indul a polgármesteri 
választáson Szólláth Tibor

Találkozás a kortárs irodalommal

Az elmúlt napokban tartotta a Fidesz 
hajdúnánási csoportja tisztújító rendezvé-
nyét és ezen úgy döntöttek, hogy Szólláth 
Tibor jelenlegi városvezetőt indítják pol-
gármesterjelöltként az őszi önkormányza-
ti választásokon, és újra a Fidesz hajdúná-
nási elnökének is megválasztották.

Dr. Tiba István, térségünk országgyű-
lési képviselője a tisztújító rendezvényen 
hangsúlyozta: az országos önkormány-
zati választási egyeztető bizottságnak a 
protokoll szerint még jóvá kell hagynia 
a jelöltet, viszont egyértelmű, hogy itt is 
100%-os támogatása lesz Szólláth Tibor-
nak. Ezután választják ki az önkormány-
zati képviselőjelölteket.

Szólláth Tibor kiemelte: óriási megtisz-
teltetés polgármesterjelöltnek lenni Haj-
dúnánáson, megköszönte a választóknak 
a nagyfokú bizalmat és azt, hogy közel tíz 
éve polgármesterként szolgálhatja a várost.

A polgármester köszönetét fejezte ki 
a lakosság felé az elmúlt években nyúj-
tott támogatásért, nagyon sokat jelent 
számára visszajelzésük. Az elmúlt hó-
napokban készített felmérés szerint a 
helyiek  75%-a elégedett munkájával, 
ami országos viszonylatban is rendkívül 
magas elégedettségi index.

Az elmúlt öt év a város racionalizálásá-
ról, megerősítéséről szólt – ezt ígértük öt 
évvel ezelőtt, ezt pedig tartottuk – emelte 
ki a polgármester. Hozzátette: úgy látom, 

Hajdúnánás fejlődő pályára állt: ipa-

ri terület kialakítása új munkahelyek 
létesítése érdekében, felére csökkent 
közfoglalkoztatás, megújult középüle-
tek, emelkedő gyermeklétszám, fecskel-
akások a fiataloknak.

– Csak néhány példa arra, hogy folya-
matosan nő Hajdúnánás regionális jelen-
tősége és gazdasági teljesítménye.

Újabb, erőteljes lökést adhat Hajdú-
nánás gazdaságának az élelmiszeripari 
gyár megjelenése, amely újabb munka-
helyeket jelent a városban.

Mint ismert, az elmúlt napokban stra-
tégiai együttműködési megállapodást 
kötött a Debreceni Egyetem és a kínai 
érdekeltségű Morgan Star Group. Az 
együttműködés egyik konkrét formája egy 
tejporgyár felépítése lesz Hajdúnánáson. 
A leendő üzemben különleges minőségű, 
anyatejpótlónak és csecsemőtápszernek is 
alkalmas tejport fognak termelni, az első 
években kizárólag kínai piacra. 

A következő évek fejlesztései között: 
Ady Endre – Mártírok Lakópark fel-
újítása, utak, járdák további fejlesztése, 
Gyermek Egészségügyi Centrum létre-
hozása, bölcsődei fejlesztés, játszóterek 
építése különböző városrészekben.

A következő évek fejlesztési tervei és 
lehetőségei, amelyek jelenleg is az aszta-
lomon vannak, fontos és indokolt hosszú 
távú fejlesztések, amelyekre látható igény 
és kereslet van Hajdúnánáson – emelte ki 
Szólláth Tibor.

Újra Szólláth Tibort jelöli Hajdúnánás polgármesterének a Fidesz Hajdúnánási Szer-
vezete. Az elmúlt öt évben dinamikusan fejlődő pályára állt a város, de természetesen 
nem dőlünk hátra, további lépéseket teszünk a fejlesztések, munkahely teremtés érde-
kében – nyilatkozta Szólláth Tibor.

Az Alföld folyóirat lapszámbemutatójá-
ra az érdeklődők népes köre gyűlt össze 
június 11-én délután a városi könyvtár 
közösségi terében. Az irodalmi, művészeti 
és kritikai folyóirat főszerkesztője, Szirák 
Péter, két szerkesztője, Herczeg Ákos és 
Áfra János, egy nánási születésű alkotó, 
Krusovszky Dénes és a moderátor, Uri 
Dénes Mihály ötöse vállalkozott a helyiek 
számára kevéssé ismert lap bemutatására. 

Szirák Péter egyetemi tanár 2016-tól 
tölti be a lap főszerkesztői posztját. Be-
vezetőjében elmondta, hogy a folyóirat 
a 70. évfolyamánál jár; Építünk címmel 
indult, majd 1954-től viseli jelenlegi ne-
vét. Az irodalmi élet élvonalába tartozó 
lapot a kezdetektől színes ízlésvilág, a kü-
lönféle irányzatok felkarolása jellemzi –  

a minőségelv mindenkori szem előtt tar-
tása mellett. Erre a komoly munkatársi 
gárda jelent garanciát, amely részben az 
egyetem tanáraiból és hallgatóiból ver-
buválódik, hisz a folyóirat köré az évek 
során tehetséggondozó műhely is szer-
veződött. A hagyományőrzés fontossága 
mellett a főszerkesztő kiemelte a lap és az 
alkotók megújulásra való képességét is. Jó 
példa erre a három éve összeállt jelenlegi 
szerkesztői gárda és a lapszámokban meg-
figyelhető változás is, például az olvasóba-

rát jelleg, a műfaji sokszínűség, valamint 
a művészet közeliség.

2016-ban érkezett a laphoz Herczeg 
Ákos, aki szerint a sok évtizedes működés 
felelősséggel is jár, ezért a szerkesztésben 
a nyitottságnak szakmai szigorral kell 
társulnia. További erénye a folyóiratnak 
a helyi színezet, amit a régió alkotói, pél-
dául a június elején elhunyt Térey János 
adnak/adtak hozzá a periodikához. E lap-
ban mutatkozott be több mint másfél 
évtizede Krusovszky Dénes költő is, aki 
leginkább a szépirodalmi rovattól kapott 
első visszautasítására emlékszik. Ma Áfra 
János végzi a művek átolvasását, kiválasz-
tását, és ő ad tanácsokat a szerzők további 
fejlődéséhez, ajánl olvasmányokat a fia-
talabb alkotóknak. A szépirodalmi szö-

vegek, a tanulmányok 
és a kritikák mellett 
útirajzokat vagy fordí-
tásokat is közölnek az 
Alföldben, alkalman-
ként pedig tematikus 
számokat is megjelen-
tetnek. Legközelebbi  
átfogó témájuk a „Ha-
tár” lesz, amelyre au-
gusztus végéig lehet 
pályázni verssel, pró-
zával, esszével vagy 
tanulmánnyal.

A türelmes hallgató-
ságot az előadás végé-

hez közeledve Krusovszky Dénes és Áfra 
János műrészletek felolvasásával szórakoz-
tatta. A befejezésben az előadók jelezték, 
hogy folyóirat-népszerűsítő látogatásaik a 
határon túli magyarság körében, valamint 
a külföldi magyar intézetek hallgatóinál 
folytatódnak. Aki kedvet kapott a kor-
társ irodalom e nívós lapjához, akár több 
számhoz is hozzájuthatott a találkozó 
végén, sőt dedikált példánnyal is hazatér-
hetett.

Bencze Andrea

Mostanság gyakori látvány, hogy a főté-
ren járók „emelt fővel” haladnak el Isten 
háza, azaz a református templom előtt, hi-
szen mindenki a toronysüveg megújításán 
munkálkodó mestereket és kezük munká-
ját kémleli, akik a szédítő magasságban és 
rekkenő hőségben varázsolják újjá a díszes 
alkotást. Ritka esemény ez, egy ember éle-
tében, talán ha egyszer előfordul.

Mint általában, Hajdúnánásnak is leg-
főbb jelképe ez a torony, amely 227 éve 
őrködik a város felett. Ám, ahogy a temp-
lomnak magának, úgy a toronynak is meg-
van a története.

1791-ig, II. József Türelmi Rendele-
téig az ősi templom tornya ékesítette a 
települést, amely a harangok mellett a 
tűzfigyelőknek is helyet biztosított. Szere-
pét 1792-ben természetesen az újjáépített 
torony átvette, ám ablakaiból messzebbre 
tekinthettek a tűzőrök, akik számára pihe-
nőhelyet is kialakítottak. Ez az új torony 
magasabb és díszesebb is lett elődjénél, a 
torony süvege pedig minden bizonnyal 
hasonlíthatott a maihoz.

Ám „Istennek példás ítélete által az égi 
tűz”, azaz villámcsapás miatt már az építés 
évében súlyosan megrongálódott. A fa szer-
kezet java része elporladt, s még a harangok 
is megolvadtak. Ez a város pénzén emelt 

alkotás, rajta a toronyórákkal, közadako-
zásból és közös forrásból hamarosan ismét 
megújult. A mennykősújtások azonban 
ezután sem kímélték az Istennek szentelt 
alkotást. 1810-ben, amikor újabb csapás 
érte a tornyot, annak süvegét mai formá-
jára építették újjá. Erre emlékeztet a déli 
oldalon olvasható évszám, melynek anya-
gát a régi toronylemezből mentették meg.

Ez a gyönyörű toronysüveg stílusát 
tekintve copf, a 19. század elején már le-
csengőben lévő barokk utolsó felvillanása.  
A templom 1792-ben természetesen ba-
rokk stílusjegyeket kapott. Ilyenek voltak 
például a portikuszok homlokzatának 
timpanonjai és maga a torony is. Az elő-
zőket 1867-ben alakították át az akkor di-
vatozó klasszicizáló stílusra. Megtartották 
viszont a falak historizáló fehér színét, egé-
szen a 20. század első harmadáig, a sárga 
csak ezt követően jelent meg.

A mi „sugártornyunk”, melyhez hason-
lók csak Nagykállóban és a partiumi Tas-
nádon lelhetők fel, az erdélyi fiatornyos 
templomok monumentálisabb, díszesebb 

változata. A magasba törő toronycsúcs a 
Teremtőt, a sarkokon álló fiatornyok pe-
dig a négy evangélistát, Mátét, Márkot, 
Lukácsot és Jánost jelképezik. Most az 
utóbbiakat teljesen újak váltják fel. Ezek a 
bronzlemezzel borított alkotások is Magi  
Balázs mester úr műhelyének remekei.

Nagy tapasztalat, kiváló munka gyü-
mölcse ez a látványos megújulás, amely 
újabb századokon át hirdetheti majd Isten 
dicsőségére az ember teremtő erejét.

Buczkó József

Újra Szólláth Tibor lesz a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje Hajdúnánáson
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Takács László festőművész „Útitársam 
az ecsetem” című kiállítása július 10-ig 
megtekinthető. Helyszín: a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ galériája.

 Július 6. (szombat) 8.00: XI. Hagyo-
mányos Aratók Találkozója – A kilátoga-
tók megismerkedhetnek a hagyományos 
kézi aratás és cséplés munkafolyama-
tával. Emellett kulturális programok, 
ebéd, nótagála várja az érdeklődőket. 
A gyerekek igénybe vehetik az ingyenes 
ugrálóvárat, de tanulhatnak szalma-
fonást is. A nap folyamán vendégünk 
lesz a Dankó Rádió. Ebéd kizárólag 
regisztrációs karszalaggal vehető igény-
be, amelyet 7–10 óráig vehetnek át az 
információs pultoknál a látogatók. Lo-
vas fogattal és kisvonattal utazhatnak 
a vendégek a rendezvényre, melynek 
látogatása ingyenes. 

 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 helyszín-
ről:15.00; 16.30.

 A kisvonat igénybevételéhez előzetes je-
lentkezés szükséges: Tel.: 52/382-400; 
70/372-1494; (művelődési központ) 
Veres Sándorné: Tel.: 30/773-0356

 Július 10. (szerda) 18.00: Ezredeleji 
beszélgetések: Hajdúnánás másképp – 
előadás és beszélgetés helytörténeti ér-
dekességekről. Kérjük, hozzon magával 
egy-egy tárgyat, amelyhez érdekes tör-
ténet fűződik és mondja el Ön is! Me-
séljen a városhoz és az itt élőkhöz kap-
csolódóan érdekes sztorikat! Helyszíne: 
a művelődési központ kamaraterme.  
A részvétel díjtalan!

 Július 13. (szombat) 21.00–01.00: Sum-
mer Night Party. Rezidens: DJ Flash-

back. Sztár DJ: Bárány Attila. Helyszíne: 
Hajdúnánás, Fürdő utcai Amfiteátrum; 
A részvétel díjtalan!

 Július 18. (csütörtök) 17.00: a XIV. 
Hajdúnánási Nemzetközi Képzőmű-
vészeti Alkotótábor megnyitó kiállítása 
a művelődési központ galériájában.

 Július 24. (szerda) 18.00: Ezredeleji 
beszélgetések – Beszélgetés és közön-
ségtalálkozó Szujó Zoltán sportripor-
terrel. Helyszíne: a művelődési központ 
kamaraterme. A részvétel díjtalan!

 Augusztus 2–4. (péntek, szombat, va-
sárnap): 

VI. Hajdúk Világtalálkozója
 Hagyományőrző katonai csapatok, 

tábori élet, fáklyás felvonulás, csatabe-
mutatók, népi árusok, gyerekeknek mi-
ni játszótér és népi játékpark, valamint 
augusztus 3-án és 4-én Gasztrosétány 
a Fürdő utcai Amfiteátrumnál.
Színpadi programok:

 Augusztus 2. (péntek)
 20.30 Ismerős Arcok koncert
 Augusztus 3. (szombat)
 11.00–13.00 Hagyományőrző csopor-

tok bemutatkozása
 14.00 Animal Cannibals
 15.30 Farkasházy Réka gyerekműsora
 17.00 Varga Miklós
 20.30 Dánielfy Gergő koncertje
 Augusztus 4. (vasárnap)
 13.00 Tarnai Rock Band
 15.30 Báb és mesejáték
 16.30 Merényi Ákos
 17.30 Csík zenekar
 Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő 

rendezvényterülete, Fürdő utcai Amfi-
teátrum

 A rendezvény látogatása ingyenes.
 „Hajdúnánás 2019” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
   I. A város (az épített környezet bemu-

tatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet bemu-
tatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2019-es esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2019. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Versenyeztetési felhívás Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz., 
Tel.: 06-52/381-624) az Értelmi Fogyaté-
kosok Napközi Otthona ellátást biztosít.

Az értelmi fogyatékos személyek nap-
pali intézménye az önkiszolgálásra részben 
képes enyhe, középsúlyos értelmi fogya-
tékos, valamint autista személyek részére 
biztosít napközbeni felügyeletet és gon-
dozást.

A fogyatékos személyek nappali intéz-
ményében nyújtott szolgáltatások:
– állandó felügyelet biztosítása,
– segítségnyújtás személyi higiéné fenn-

tartásában: tisztálkodási, fürdési lehe-
tőség biztosítása,

– egyéni fejlesztő programokra épülő 
foglalkozások szervezése: meglévő kész-
ségek és képességek szinten tartása és 
fejlesztés (egyéni – csoportos fejlesztés),

– életvitelre vonatkozó tanácsadás, élet-
vezetés segítése,

– mentális gondozás,
– társas kapcsolatok kialakításának, illet-

ve fenntartásának segítése.
Szolgáltatásaink igénybevételének mód-

ja és feltételei:
A fogyatékos személyek nappali ellátása 

igénybevétele önkéntes, az ellátást igény-
lő, illetve törvényes képviselője kérelmé-
re történik. A kérelem beszerezhető és 
benyújtható 4080 Hajdúnánás, Kossuth 
utca 19. sz. alatt. 

Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 
dokumentumok, okmányok:

Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ 
kártya, egészségi állapotra vonatkozó iga-
zolás, fogyatékosságot igazoló dokumen-
tumok, kezelő orvos javaslata a fogyatéko-
sok napközi otthonának igénybevételére.

Érdeklődni: 4080 Hajdúnánás, Kossuth 
utca 19. sz. alatt vagy tel.: 06-52/381-624 
telefonszámon lehet.

Tisztelt lakosság és fürdő 
látogatók!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Nagy 
Norbert Sportközpont és a Régi Teme-
tő között az MHSZ-ként ismert telep/
Gokart-pálya felé vezető út mentén – az 
érvényben lévő közlekedési előírások 
alapján, melyet közlekedési jelzőtábla is 
jelez – gépjárművel megállni és várakozni 
tilos. A közlekedési előírások megszegése 
szankciókat vonhat maga után, aminek el-
kerülése érdekében kérjük a Hajdúnánási 
Gyógyfürdőbe autóval érkezőket a jogkö-
vető magatartás betartására!

Hajdúnánás
Városi Önkormányzat

Képviselő-testületi ülés hírei
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 

a képviselő-testület 2019. május hónapjá-
ban egy ülést tartott. 

2019. május 28-án a napirendek el-
fogadása után a testület elfogadta a 
Hajdúnánási Holding Zrt. 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló; a Hajdúnánás-Fo-
lyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
2018. évi munkájáról szóló beszámolóit.

Megtárgyalta és elfogadta a 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló átfogó értékelést. 

Támogatta a Berettyóújfalui Szakkép-
zési Centrum kérelmét. 

Elfogadta a Hajdúnánási Óvoda ala-
pító okiratának módosítását, valamint 
támogatta új, innovatív képességfejlesztő 
eszköz beszerzését. 

A testület közbeszerzési eljárást lezáró 
döntést hozott, illetve pályázat benyújtá-
sát határozta el. 

Két határozat meghozatalával elfogadta 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
által elkészített a városra vonatkozó vízi-
közmű-rendszer ivóvíz és szennyvíz ága-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 166/2019. (VI. 27.) 
számú Határozata alapján versenyeztetési 
eljárás keretében értékesítésre meghirde-
ti az önkormányzat tulajdonát képező, 
4861/A/56 helyrajzi számú, természetben 
a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 63–65. 
C. lph. 1. emelet 5. szám alatti 40,43 m2 
alapterületű, 1 szobás, összkomfortos, 
„lakás” megnevezésű ingatlant. Az in-
gatlan becsült forgalmi értéke, valamint 
a megajánlható minimum vételi ár 
9 060 000 Ft. A pályázat benyújtásával 
egy időben fizetendő bánatpénz összege 
906 000 Ft.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlan értékesítése esetén az 
államot minden más jogosultat megelőző 
elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonjog 
átruházással kapcsolatos összes költség a 
vevőt terheli.

A versenytárgyaláson csak olyan pályá-
zó vehet részt, aki a pályázati felhívásban 
foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi 
adótartozása, valamint Hajdúnánás Város 
Önkormányzata irányába egyéb jellegű 
lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

Szerződéskötés csak természetes sze-
méllyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlát-
ható szervezettel lehetséges.

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 179-es 
melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2019. augusztus 5. (hétfő) 9.00 óra

Versenytárgyalás (külön értesítés nél-
kül): 2019. augusztus 6. (kedd) 10.00 óra

Helye: Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 
1. szám

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban „Pályázat 
a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 63–65. 
C. lph. 1. emelet 5. szám” felirattal. 

Postai feladás esetén a beadási határidő 
napjáig beérkezett pályázatokat tudja a 
kiíró befogadni.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pá-
lyázatot – indoklás nélkül is – eredmény-
telennek minősítse!

Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 28/2019. (I. 31.) szá-
mú határozata értelmében az önkormány-
zat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 6–8. 7. számú, 20 m2 alapte-
rületű garázs megnevezésű ingatlant ver-

senytárgyalás útján kívánja értékesíteni, 
a kikiáltási ár 2 500 000 Ft. A pályázat 
benyújtásával egy időben fizetendő bánat-
pénz összege 250 000 Ft.

A versenytárgyaláson csak olyan pályá-
zó vehet részt, aki a pályázati felhívásban 
foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi 
adótartozása, valamint Hajdúnánás Város 
Önkormányzata irányába egyéb jellegű 
lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

Szerződéskötés csak természetes sze-
méllyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlát-
ható szervezettel lehetséges.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2019. augusztus 5. (hétfő) 9.00 óra

Versenytárgyalás ideje: 2019. augusz-
tus 6. (kedd) 9.00 óra 

Versenytárgyalás és licitálás helye: Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
„Kis tanácskozó” terme

4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér. 
1.szám

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban a „4080 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 6–8. 7. sz. 
garázs” felirattal. Postai feladás esetén a 
beadási határidő napjáig beérkezett pályá-
zatokat tudja a kiíró befogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 

Igazgatási szünet 
a Városházán

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakos-
ságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 164/2019. 
(VI. 27.) számú Képviselő-testületi Ha-
tározatával igazgatási szünetet rendelt el. 

A határozatban foglaltak szerint 2019. 
július 29-től 2019. augusztus 10-ig, illet-
ve 2019. augusztus 21-től 2019. augusz-
tus 23-ig, mely összesen 14 munkanapot 
jelent. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyintézés 
szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hivatalban 
a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő 
ügyek intézésére ügyelet működik, a za-
vartalan ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás a halaszthatatlan döntést igénylő 
eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás in-
dítása, ügyeik intézése során vegyék figye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre egyző

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

Telefon: 06-70/375-66-53

zatra vonatkozó 2019-2033. évi gördülő 
fejlesztési terv beruházási tervét. 

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

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 

Lakossági tájékoztató
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú 
projekt keretében a Hajdúnánás, külte-
rület 047 hrsz-ú út 1620 méter hosszban 
történő felújítását nyerte el, melyre a kivi-
telező kiválasztása is megtörtént.

A munkaterület átadás-átvétel megtör-
tént, így várhatóan a kivitelezési munkák 
a hét folyamán megkezdődnek.

A kivitelezés kb. 2 hónapig tart, mely 
során a tárgyi út a kivitelező nyilatkozata 
alapján 1-2 nap kivételével (aszfaltozás) 
folyamatos használható marad kisebb 
korlátozásokkal.

Mindezekre tekintettel kérem a tisztelt 
lakosságot, hogy a kivitelezési munkák 
ideje alatt megértéssel és türelemmel le-
gyenek a kivitelező irányába.

Amennyiben bármilyen kérés, kérdés 
merülne fel, abban az esetben az alábbi 
elérhetőségeken kereshetik az érintett sze-
mélyeket:

A kivitelező elérhetősége:
MÉN-ÉP 2003 Kft. 4080 Hajdúnánás, 

Kinizsi u. 19/A. Kapcsolattartó: Ménfői 
Zoltán István, telefon: 30/479-4798.

Az Önkormányzat részéről elérhetőség: 
kapcsolattartó: Nagy Imre Üzemelteté-

si és Beruházási csoportvezető
Telefon: 30/951-5864.
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A víz érték – bánjunk vele mértékkel

Kertünk, házunk, otthonunk Globális kihívásra lokális válasz

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Éles Bella
3 Éles Milla
3 Hadadi László
3 Papp Eliza
3 Kuncz Vanda

Akiktől 2019. május hónapjában búcsút vettünk
1 Berencsi Imre
1 Burján Imre Jánosné
1 Dagusztin Antal
1 Elek Sándorné
1 Erdei Mihály
1 Helmeczi Andrásné
1 Ilyés Lajosné
1 Kerezsi Sándorné
1 Kiss Miklósné

Gratulálunk a 2019. május hónapban házasságot kötött pároknak!
2 Reszegi Alexandra Anikó–Jóna Imre Tamás
2 Szabó Ágnes–Ruszoly János
2 Gácsi Dóra–Nagy Gergő
2 Nagy Gabriella–Reszegi László
2 Szoboszlai Tünde–Nagy Balázs
2 Csiki Anikó–Kulcsár Sándor 
2 Vadász Noémi–Váradi István

1 Máró József
1 Nábrádi László
1 Nyakó Antal Györgyné
1 Papp Márton
1 Péntek Imre
1 Szabó Antal Lajos
1 Tóth Lajosné
1 Tóth Miklós

A XXI. századi emberek számára termé-
szetes, hogy otthonaikban gombnyomás-
ra működnek az elektronikus eszközök, a 
csapból egészséges ivóvizet kapnak, a lefo-
lyó szennyvíz a város alatt húzódó zegzu-
gos hálózaton eljut a szennyvíz telepig, a 
hulladékot elszállítják. A jól megszokott 
komfortunk egy pillanat alatt eltűnik, ha 
az alapvető közszolgáltatások bármelyiké-
ben zavar keletkezik. 

A nyári hőségben még hangsúlyosabbá 
válik a vízhez való hozzájutásunk, hiszen 
ez az elsődleges hűsítő közeg, amelyhez 
ilyenkor folyamodunk, legyen szó egy po-
hár frissítő vízről, pár perces zuhanyzásról, 
párakapun átsétálásról, vagy a medencébe 
csobbanásról. 

Éppen emiatt értékelődik fel a kániku-
lában a víz. 

Városunkban a vízszolgáltatás kiegyen-
súlyozott és biztosított, azonban június 
közepén, már az első hőségriasztás idején 
nyomáscsökkenést tapasztaltunk. A rend-
kívüli hőség miatt olyan mértékben meg-
emelkedett a település ivóvíz felhasználása, 
amit a vízművünk már nem tudott meg-
felelően biztosítani. A jelenség a modern 
városlakó számára riasztó, még akkor is, 
ha legtöbb helyen csak nyomáscsökkenés 
volt tapasztalható. Néhány háztartáshoz 
azonban átmenetileg nem ért el az ivóvíz. 

A fenti időszakban a lakosság figyelmét 
felhívtuk az ésszerű vízfogyasztásra, ennek 
ellenére folyamatosan nőtt a fogyasztás, 
veszélyeztetve az előírt tartalékok fenn-
tarthatóságát. Erre tekintettel döntött 
úgy a szolgáltató, hogy átmeneti korláto-
zást vezet be. 

Az, hogy az egészséges ivóvíz minden 
háztartásban problémamentesen és folya-
matosan biztosított legyen, tárgyalást kez-
deményeztünk a szolgáltatást végző TRV 
Zrt. szakembereivel. A problémát alapve-
tően az okozza, hogy a város vízellátását 
biztosító kutak ugyanazon vízrétegből 
nyerik a vizet, mely rétegek vízkészlete a 
folyamatos kitermelés hatására csökken. 
Szükséges tehát új kutak létesítése, olya-
noké, amelyeknek talppontja más vízréte-
geket ér el, így a biztonságos ellátás zavar-
talanná válik. 

A nyár nagyobb része még előttünk 
áll. Tudjuk, a hőségriasztások egyre gya-
koribbak és azok hossza évről évre nő.  
A vízre akkor is szükségünk lesz. Kérjük a 
lakosságot, hogy legyenek tudatos vízfel-
használók! Tekintsenek értékként a vízre, 
s ne csak krízisek idején, hanem a min-
dennapokban is tartsák szem előtt, hogy a 
víz érték, ezért mértékkel kell bánni vele.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Elérkezett a forró nyár. Ez 
évi szorgalmas munkánk 
után egyre több termésé-
vel ajándékoz meg ben-
nünket a kertünk. Sorra 

érnek a gyümölcsök, sokféle 
zöldségnövény tudja friss termé-

sével ellátni a konyhát. Nem kell minden nap 
meglátogatni a piacot, az üzleteket egy-egy 
gyümölcs vagy zöldségféleségért. És milyen 
jó érzéssel tudjuk elfogyasztani azt a termést, 
amely kemény, mindennapi munkánk gyü-
mölcse. Milyen jó íze is volt a kertben szedett 
földiepernek, milyen finom íze volt a borsó-
levesnek, amely saját termelésből született. 
Milyen finom is tudott lenni a megsütött 
szalonna, amihez köretként szolgált a meg-
termelt zöldhagyma vagy az első paradicsom. 
Mennyivel másabb ízét is érezzük a sajátnak.

Természetes ez az öröm, amely dicséri sa-
ját eddigi munkánkat, eközben azonban nem 
szabad arról sem megfeledkezni, hogy az év 
második felében is rengeteg kerti tennivaló 
vár bennünket. Ezek egy része aktuális teendő, 
más része pedig folyamatos munkát igényel.

A teljesség igénye nélkül nézzük át a kö-
vetkező időszak (július) legfontosabb tenni-
valóit, amelyeket bizony a siker érdekében 
nap-nap után el kell végezni a kertben.
 Mindennapi munkánk végzése során, úgy 

hiszem, hogy a legfontosabbak a fenn-
tartó kezelések: a gyomtalanítás (kapálás, 
gyomlálás), az igény szerinti öntözés, főleg 
az újonnan telepített növényeknél, a kár-
tevők és a kórokozók elleni védelem és nem 
utolsó sorban a tápanyag utánpótlása.

 Az érett terméseket igyekezzünk időben 
betakarítani és megfelelően tárolni (lehet 
itt szó a befőzésről vagy éppen a hűtőzés-
ről). Minél tovább tartson a fogyasztásig.

 A felszabaduló földet, parcellákat trágyáz-

zuk meg, ássuk és dolgozzuk el. Ide még 
lehet palántázni is kései érésű karfiolt, 
káposztát. Veteményezhetünk is: kaprot, 
petrezselymet, téli retket, céklát stb.

 Rendszeresen nyírjuk a kertben lévő fűfe-
lületet és a sövényeket.

 A jövő évi termés érdekében gondoskod-
junk a szederbokrok új hajtásainak kötö-
zéséről.

 Végezzük el az alma- és körtefák időbeli 
zöldmetszését.

 Vágjuk le talajszintig a már leérett málna-
vesszőket.

 Folyamatosan végezzük a szőlő zöldmun-
káit, a kaccsozást és a kötözést.

 Szedjük meg a szárításra szánt gyógy- és 
fűszernövényeket.

 Az évelő növényeinkről folyamatosan vág-
juk le a már elvirágzott részeket.

 Főleg a széljárta kertekben karózzuk fel a 
magas növésű növényeket.

 Egyes növények visszavágás után képesek új 
hajtásokat, virágot hozni, gondoskodjunk ró-
luk is (cickafark, sarkantyúka, gólyaorr stb.).

 Különös figyelmet érdemelnek a közked-
velt rózsák. Elvirágzás után vágjuk vissza az 
ágakat 1-3 szemig (a felső szem a bokortól 
kifelé álljon), így újabb virágzásra serkent-
jük őket. Ez vonatkozik a bokor- és a ma-
gas törzsű rózsákra is. Ne felejtsük, hogy a 
vadhajtásokat is el kell távolítani.

 Még fel lehet szedni és az őszi ültetésig 
tárolni lehet a korai virágzású hagymák 
szedését (tulipán, nárcisz, jácint).

 A beért zöldség- és dísznövényeinkről szed-
hetünk vetőmagot a tavaszi veteményezés-
hez. Kedvenc virágjainkat így is megőriz-
hetjük.
További jó kertészkedést, szép nyarat és 

hozzá jó egészséget kívánunk.
Gut István

Mit jelent ez Hajdúnánáson?
Miközben a „szeméttermelés” és a sze-

metelés globális problémává növekedett, 
Hajdúnánás évek óta folyamatosan küzd 
ellene; komoly erőfeszítéseket tesz annak 
érdekében, hogy egy élhető, zöld település 
maradjon a város. 

Mi sem mutatja jobban a munka eredmé-
nyességét, mint az, hogy az idei országos TE 
szedd akcióban az első 10 legaktívabb telepü-
lés egyike Hajdúnánás volt, nagymértékben 
hozzájárulva ahhoz, hogy második helyen 
végezhessen Hajdú-Bihar megye. De nyer-
te már el a város a Virágos Magyarországért 
program legmagasabb díját, az Arany Rózsa- 
díjat is. Nem véletlenül. 

Városszépítő akciókkal, a szelektív szemét-
gyűjtés lehetőségének megteremtésével óriási 
eredményeket tudott elérni Hajdúnánás. Ma 
már minden hajdúnánási lakos szelektíven 
gyűjtheti a kommunális és zöld hulladékot. 
Legutóbb az önkormányzat és a helyi intéz-
mények dolgozói szervezett szemétgyűjtés so-

rán több tucat zsák szemetet gyűjtöttek össze 
a belvárosban és a külterületeken egyaránt.

Hétről-hétre, meghatározott ütemterv 
szerint járják a közfoglalkoztatottak Hajdú-
nánás területét és megtisztítják a város utcáit a 
szeméttől, takarítják a közterületet, virágokat 
ültetnek és gondoznak, illegális hulladéklera-
kókat számolnak fel. Teszik mindezt annak 
érdekében, hogy az itt élőknek ne csak lakhe-
lye, hanem otthona is legyen a város, annak 
érdekében, hogy Hajdúnánás megtartó ereje 
tovább erősödjön, hogy szívesen költözzön 
még több fiatal a településre és az ide érkező 
turistákat is megnyerő városkép fogadja.

Tegyünk együtt annak érdekében, hogy 
élhető maradjon a környezetünk! Gyűjtsük 
továbbra is a szemetet szelektíven, gondos-
kodjunk házi kedvenceink „szemetének” 
összeszedéséről, ne dobjunk el se üres PET 
palackot, se cigicsikket – a kukába kerüljön 
mindaz, aminek ott a helye. Óvjuk együtt 
Hajdúnánást a jövőben is!

Iratkozzon fel Ön is: www.szollath.hu
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Kócsi sztori: A rejtélyes üveg bor
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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! 

A Hajdúnánási Újság következő megjelenése: 
2019. július 18.

Az üveg bor ott feküdt a kövesút kö-
zepén, néhány centire a felezővonaltól 
azzal párhuzamosan ártatlanul, elhagya-
tottan. Éjszaka fél tíz volt. Az utca kihalt, 
néptelen, csak a telihold világította meg 
vigyorogva az ott felejtett originál, bon-
tatlan italt.

Hazafelé bicajoztam unottan ásítozva, 
mikor megláttam az úton a hét decis vörös 
bort. Bevallom őszintén, hogy egyszerre 
rántottam be mind a két féket a járgányo-
mon a meglepetéstől. Egyáltalán, hogy 
kerül ide? Honnan esett le? Mi az a magas-
ság, ahonnan egy üveg bor leesik, és nem 
tör ripityára? Na, ez nem tört. Pontosan 
úgy feküdt ott, mintha odatették volna.

Még egyszer körülnéztem, de egy te-
remtett lelket sem láttam se közel se távol. 
Igaz, hogy egy bátortalan kutya ugatott 
vagy két házzal odébb, mintha mondta 
volna, hogy vedd már fel, mit állsz ott 
hiába!

Hát, felvettem. Egyrészt azért, mert a 
távolban feltűnt egy autó reflektora, mely 
nagy sebességgel közeledett felém. Még 
véletlen ráhajt az üvegre, defekt, baleset, 
tehát életet is mentettem, másrészt meg 
talán van Nánáson talált tárgyak osztálya, 
s ott leadom. Nos, ez utóbbi gondolatot 
azért mosolyogva gyorsan elvetettem.

Még a zárjegy is rajta volt – vizsgálgat-
tam menet közben. Nem a legmárkásabb, 
de nem is valami gagyi félédes vörösbor. 
Aztán eszembe jutott, hogy valami sült-
ről beszélt a nejem vacsorára s mire azt 
befalom, akkorra le is hűl a finom itóka. 
Egy-két pohár borocska elalvás előtt még 
egészséges is. Ennél a gondolatnál széles 

vigyor jelent meg az arcomon, de azért 
még nyugtatgattam magam. 

Senki nem mondhatja, hogy loptam! 
Ott kellett volna hagynom? Még gyerekek 
találják meg reggel. Bemondassam holnap 
a piacon? (Elveszett bor keresi kiszáradt 
gazdáját! Lenne rá egy tucat jelentkező).

Aztán vagy 150 méterre tőlem megpil-
lantottam a félreérthetetlen sziluettet a 
sötétben. Egy kissé imbolygó, kerékpárját 
toló férfialak. Néha meg –megáll, csúsz-
káló nadrágját feljebb húzza. Újra elindul, 
próbálja az út széle és a felezővonal közé 
koordinálni önmagát. Egyszóval, egy kissé 
kapatos volt.

Mikor mellé értem azonnal felismer-
tem egyik régi haveromat, akinek valami 
miatt mérhetetlen fájdalom sugárzott az 
ábrázatán.

Nem vesztettél el valamit cimbora? – 
kérdeztem csendesen miközben tisztában 
voltam a válasszal.

De! – kiáltotta azonnal, arcán olyan 
örömmel, mint a fuldokló, mikor felé 
dobnak legalább három mentőövet.

Végtelenül hálás volt, miközben átnyúj-
tottam neki az italt. Már messze jártam, 
de még mindig hallottam köszönő szavait.

Valószínűleg elborult miközben tolta 
hazafelé bicaját, a bor pedig a kosárból 
kigurult a kövesútra, s így nem tört ösz-
sze. Ő, az ártatlan pedig nem lelte meg a 
sötétben. De jöttem én! – próbáltam ösz-
szerakni a rejtélyes esetet a finom vacsora 
közben, mely után eresztettem magamnak 
egy nagy pohár hideg szódát.

Kócsi Imre

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Határtalanul! 
Szuper tanulmányi kirándulás

„Fotózz hajdút!” fotópályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. fo-

tópályázatot hirdet az VI. Hajdúk Világ-
találkozója (2019. augusztus 2–3–4.) be-
mutatására az alábbi kategóriákban:
   I. Csatajelenet (a Fürdő rendezvényte-

rületén zajló csatajelenetek megörö-
kítése)

 II. Tábori élet (a Fürdő rendezvényterü-
letén táborozó katonai hagyományőr-
zők bemutatása)

III. Portré (a katonai hagyományőrzők 
tagjainak megörökítése)

IV. Rendezvényfotó (a VI. Hajdúk Világ-
találkozója bármely programelemé-
nek – pl. koncert, műsor, kiállítás, 
közönség stb. – megörökítése)

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban ké-
szítsék el! Egy pályázó kategóriánként 
max. 10 fotót nyújthat be. A fotók mind-
egyikének az VI. Hajdúk Világtalálko-
zója programján kell készülnie. A képek 
beadásakor minden alkotó legyen szíves 
címmel ellátni a fotókat!

Beküldési határidő: 2019. október 4.
Minden kategóriában a legjobb pálya-

munkákat díjazzuk. A legjobb alkotások-
ból decemberben a Város Napján kiállítást 
szervezünk. 

További információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

Június 3–7. között a Határtalanul! pá-
lyázat keretében a Bocskai István Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium 7. évfolyamból negyvenöt 
gyerek Horvátországba utazhatott. A tan-
év eleje óta izgatottan készültünk a kirán-
dulásra, tanáraink többször is ismertették 
az útvonalat, projekteket készítettünk a 
Zrínyi család életéről, a pályázat helyszí-
neiről, kiselőadásokon is részt vettünk, 
sőt a Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény kiállítását is megte-
kintettük, és értékes előadást hallgattunk 
meg az intézmény igazgatójától. Így a 
helyszíneket már jól ismertük, amikor az 
országba utaztunk. 

Az első nap keresztülszeltük az orszá-
got, Szigetváron álltunk meg, ahol meg-
néztük a Zrínyiék által védett várat. Ezek 
után ellátogattunk a Magyar–Török Ba-
rátság Parkba, ahol a szobornál koszorút 
helyeztünk el. Ezen a napon Eszéken 
szálltunk meg, megnéztük a Szent Péter 
és Pál templomot és a várost, majd ma-
gyarokkal is találkoztunk. A második na-
pon Eszéken kaptunk svédasztalos regge-
lit, megnéztük a Dráva folyón emelt híd 
helyét, majd a Dinári-hegységen keresztül 
jutottunk el Fiume városába. Itt láthattuk 
elsőként a horvát tengerpartot és a kikö-
tőt. A vacsorát egy étteremben kaptuk, 
majd sétáltunk a parton. 

A harmadik napon is svédasztalos reg-
gelit biztosítottak nekünk a tanáraink. 

Ezen a napon a tenger-
parté volt a főszerep. El-
látogattunk a gyönyörű 
Krk szigetre, ahol cso-
dás idő és táj fogadott. 
Strandoltunk, kőzeteket 
gyűjtöttünk, és megcso-
dálhattuk a süllyedő ten-
gerpartot. Az ebéd után 
Fiumébe tértünk vissza, 

ahol Trsat várát, a ferences kolostort, a 
templomot, valamint a híres fogadalmi 
kápolnát tekintettük meg. Vacsorára piz-
zát kaptunk. 

Az ezt követő napon a meseszép 
Plitvicei- tavak Nemzeti Parkját látogat-
tuk meg. Lélegzetelállító látvány mellett, 
a legnagyobb tavon hajókáztunk, és felfe-
deztük a park élővilágát. Itt ebédeltünk, 
majd Zrínyifalvára látogattunk, megte-
kintettük a Zrínyi-emlékoszlopot, amely 
Zrínyi Miklós várkapitány hősi halálának 
emlékére emelt a hálás utókor. A szállá-
sunk Csáktornyán volt. Ebben a városban 
nyugszik mindkét Zrínyi Miklós. 

Az utolsó napon Csáktornya belváro-
sában töltöttük a délelőttöt, megnéztük a 
várat, és Zrínyi Miklós, a költő és had-
vezér tiszteletére emelt emlékoszlopot. 
A főtéren egy sportrendezvény közepébe 
csöppentünk, ahol újra találkozhattunk 
magyar gyerekekkel. Ezek után vásárol-
tunk, fagyiztunk, majd ebéd után haza-
indultunk. Este fél 10 körül érkeztünk 
Hajdúnánásra. Csodálatosan telt ez az öt 
nap, nagyon jó volt a társaság és a szerve-
zés, mindenki nevében köszönjük tanára-
inknak (Józsi-Tóth Sándorné, Józsi-Tóth 
Magdolna, Urbánné Dobos Erzsébet, 
Veressné Fehér Erzsébet, Petrus Tamás) 
ezeket a felejthetetlen élményeket.

Horváth Hanna, Tóth Hanna, 
Tóth Panna 7. A osztályos tanulók

235 Mérkőzés
A Nánási Focisuli Sportegyesület június 

15–16-án immár 13. alkalommal rendez-
te meg Pharma-Sano gyermek labdarúgó 
tornáját, amely a Keleti Régió egyik leg-
nagyobb évzáró rendezvénye. 

Két napon keresztül a Nagy Norbert 
Sportcentrumban több pályán is rúgták  
a bőrt a gyerekek. Mindvégig igen szín-
vonalas mérkőzések zajlottak a füves cen-
terpályán, a hátsó füves edzőpályán és 
műfüves pályán. A jó szervezésnek köszön-
hetően minden pályán zökkenőmentesen 
zajlottak a mérkőzések. A szervezők iga-
zán kitettek magukért, hét korcsoportban  
harmincnégy sportegyesület nevezett, több 
mint száz csapat mérte össze a tudását.

Külön óriási elismerés és gratuláció jár 
mind az 1000 fő ifjú labdarúgó játékos-
nak, hogy a melegben is maximálisan vé-
gignyomták a döntőket. Szám szerint 235 
mérkőzést játszottak az ifjú tehetségek. Az 
erős mezőnybe 1–8 között több korcso-
portunk is bejutott, de sajnos nem kerül-
tünk be a négy közé. A torna színvonalára 
jellemző volt, hogy a döntőkben is bünte-
tő párharcok döntötték el a helyezéseket.

Résztvevő csapatok: 
DLA, Nyíregyháza Spartacus, Várda 

LA, FC CFR 1907 CLUJ (Ro), Juventus 
(Ro), Mezőkövesd-Zsóry, KBSC, Csepel  
FC, Miskolc SI, DSI, Loki Focisuli, 

Arany Sárkány Focisuli Nyírbátor, Me-
zei Vill FC, HTE, Hajdúszoboszló SE, 
DEAC, Mezei Vill FC, Tiszavasvári SE, 
Nyíradony VVTK, Vásárosnamény  SE, 
Tiszalök SE, Hajdúdorog SE, Tálent SE, 
Újfehértó SE, Vásárosnamény, Konyár 
SE, KÜSE, Sárréti Labdarúgó SE, NFSE, 
Józsa SE, Törökbálint Focisuli, Miskolc 
Népkert SE, Polgár SE, MVSI, Érmihály-
falva(Ro).

Dobogós helyezett csapatok:
2012-es korcsoport: 1. Loki Focisuli, 

2. Nyíregyháza Spartacus kék, 3. DLA  
piros, 14. Nánási Focisuli sárga, 17. Ná-
nási Focisuli kék.

2011-es korcsoport: 1. DLA piros, 2. 
Nyíregyháza Spartacus kék, 3. DLA fehér, 
7. Nánási Focisuli.

2010-es korcsoport: 1. DLA piros, 2. 
DLA fehér, 3. Olasz Focisuli, 10. Nánási 
Focisuli.

2009-es korcsoport: 1. FC CFR 1907 
Cluj, 2. Várda LA, 3. Nyíregyháza Sparta-
cus kék, 5. Nánási Focisuli.

2008-as korcsoport: 1. Miskolc Nép-
kert SE, 2. Várda LA, 3. Debrecen SI, 6. 
Nánási Focisuli.

U13-as korcsoport: 1. MVSC, 2. Loki 
Focisuli, 3. Miskolc SI. 7. Nánási Focisuli

U17-es leány: 1. Csepel FC kék, 2. Új-
fehértó SE, 3. Csepel FC piros, 5. Nánási 
Focisuli.                                              H. I.


