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VI. HAJDÚK VILÁGTALÁLKOZÓJA

VI. Hajdúk Világtalálkozója ezút-
tal ismét három napon át tartott, 
augusztus másodika és negyedike 

között, amely a már hagyományosnak 
mondható történész konferenciá val vette 
kezdetét. Ezeken a konferenciákon min-
dig izgalmas témák sorjáznak, ám ezúttal 
még inkább érdekesebbek, fontosabbak 
voltak, hiszen az előadások nagy többsé-
gében városunk múltjának egy-egy szelet-
kéjével foglalkoztak, tekintettel arra, hogy 
jövőre megszülethet Hajdúnánás harma-
dik monográfiája. 

A háromnapos sokadalom számtalan 
eseménye a fürdő és területére koncent-
rálódott, de a város főtere sem maradt 
látványosság nélkül, hiszen pénteken este 
csatazajtól volt hangos a Köztársaság tér 
és környéke. Osztrák császári és török csa-
patok vívtak látványos küzdelmet a hajdú 
telep és lakóival, számtalan ágyú- és pus-
kalövés közepette. Hitelesen megelevene-
dett az az idő, amikor még valóban létkér-
dés volt, meg tud-e maradni a magyarság 
a török és az osztrák hatalom ellenében. 
Ezt a hangulatot, életérzést keltette életre 
Kátai Zoltán Magyar Örökség-díjas histó-
riás énekmondó, „aki a Hazáért Győztes” 
Bocskait és korát idézte meg műsorával. 

A nagyszabású program szombaton 
teljesedett ki. Ekkor már a fürdő fesztivál 
területén, a csónakázó tó partán lévő „pá-
kász tanya és környékén” vívták élet-halál 
harcukat több alkalommal is a hajdúk, a 
kétfejű sasos és a félholdas zászlók alatt 
támadókkal szemben. A látványos csata-
jelenetek mellett az érdeklődők betekin-
tést nyerhettek a hagyományőrző tábor 
szigorú, a katonai hagyományokhoz min-
denben hű életébe. Nagy sikert aratott a 

A

messzeföldön híres Csíkszéki Mátyás Hu-
száregyesület lovasbemutatója is. 

De nem maradhatott ki ebből a prog-
ramból városunk többszörös harci-, táv- és 
céllövő íjász világrekordere, Mónus József 
sem, aki méltó produkciókkal kápráztat-
ta el a közönséget. A haza, a nemzet, a 
zászló becsületéért harcoló Farkas éppen 
e nemes missziója elismeréseképpen au-
gusztus 4-én Szatmárnémetiben vehetett 
át Bocskai-díjat.

A találkozóra ezúttal is több környék-
beli település önkormányzata érkezett 
Nánásra, bemutatva mindazokat a helyi 
értékeket, amelyeket a települések Start 
közmunka programja keretében állítanak 
elő. Ezeket a termékeket kivétel nélkül 
helyi alapanyagokból, helyi tradíciók 
alapján, helyi emberek kétkezi munkája 
teremti meg. 

Akik pedig megéheztek a nézelődés 
közepette, azok csillapíthatták éhüket, 
szomjukat a Gasztroplaccon, ahol a tele-
pülések sátrainál hagyományos ételekkel 
várták a vendégeket. Kiemelt meghívott 
ezen a rendezvényen Csopak község csa-
pata, akik a Városok Falvak Szövetsége 
tagjaként kerültek Hajdúnánásra és kü-
lönféle, kovásszal készített balatoni lán-
gost kínáltak a látogatóknak. Az ízletes 
falatok mellé természetesen inni valót 
találhatott a szomjas látogató, pl. az Első 
Mádi Borház standjánál. S ha már jókat 
ettünk, ittunk hangulatunkat fokozhatta 
a Nánási Népdal Nóta és Tánckedvelők 
Egyesület, illetve a Lente Lajos Magyar-
nóta Egyesület műsora a nagyszínpadon. 

Idén már hatodik alkalommal várta Hajdúnánás „ történelmi időutazásra” mindazo-
kat, akiket érdekel az „életre kelt történelem”, Bocskai István és kora, azaz a 16–17. 
századi Magyarország korántsem békés időszaka. Az a kor, amikor két nagyhatalom 
bordaroppantó szorításában próbált a maroknyi magyarság megmaradni. Az a kor, 
amikor a császári hűségben nevelkedett Bocskai hadai élére állt, és hűséges hajdúi 
segítségével kivívta hazánk egyetlen győztes szabadságharcát. Ezt a kort idézi meg 
immár hatodik éve augusztus első hétvégéjén a Hajdúk Világtalálkozója, számtalan 
szórakoztató kísérőprogrammal.

Rendszeres résztvevői a Hajdúk Vi-
lágtalálkozójának a helyi és környékbeli 
kézművesek is. A Nánási Portéka védjegy 
használói mellett gyöngyfűző, fafaragó, 
keramikus, nemezelő népi iparművészek 
kínálták portékáikat. 

A sok-sok látnivaló mellett tömegeket 
vonzottak a délutáni, esti koncertek. Ezek 
közül csak néhány: pénteken este az Isme-
rős Arcok koncertezett igen nagy sikerrel 
a szűnni nem akaró eső ellenére. Szomba-
ton az Animal Cannibals, Varga Miklós, 
valamint Dánielfy Gergő és az Utazók 
koncertje zárta. A háromnapos nagy ren-
dezvény méltó megkoronázása volt a Csík 
zenekar vasárnap esti koncertje, akiket lát-
ni, hallgatni hetedhét határból is érkeztek 
rajongók.

Mindezek tükrében elmondhatjuk a 
rendező, szervező Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata és a Nánás Pro Cultura ne-
vében: ez jó mulatság, férfimunka volt. 
Találkozzunk jövőre a VII. Hajdúk Világ-
találkozóján.                                     (-r. zs.-)

Keresse a NÁNÁSI KISOKOST 
a Hajdúnánási Újságban!

Kátai Zoltán Magyar Örökség-díjas históriás 
énekmondó

„A hajdúk és a város története” tudományos konferencia

Hagyományőrző csapatok
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Hazavárók Előttünk a lehetőség: 
újra Állásbörze Hajdúnánáson!

Iratkozzon fel Ön is: www.szollath.hu

Érdekes kezdeményezésnek lehetnek tanúi 
a közösségi oldalak látogatói: Pálóczi Imre a 
HYPO zenekar egykori frontembere, zene-
szerző, flashmobot szervez Hajdúnánás fő-
terére 2019. szeptember 21-re. Az esemény 
valójában Cipi (ahogy a városban sokan 
ismerik) és a Felvidéki Rockszínház éneke-
se, Bedőcs Imre közös dalszerzeményének, a 
Hazaváró-nak a klipforgatása, mely a re-
mények és az elképzelések szerint több száz 
embert mozgósít majd. 
 Hogyan született meg a Hazaváró dal?
Pálóczi Imre: – A refrén dallama már 

több éve motoszkált a fejemben, majd 
2017 év végén egy érdekes beszélgetésbe 
csöppenve körvonalazódott meg teljesen. 
Külföldön élő magyarok keveredtek szó-
váltásba az itthon élőkkel, amit nem iga-
zán értettem. Hogy milyen gondolatok 
kavarogtak bennem már nem emlékszem 
pontosan, de az érzésre igen. Ez az érzés 

kerített ott hatalmába, s azóta sem enge-
dett el. Ebből született ez a dal, s ebből táp-
lálkozik a „Hazavárók” című zenés színda-
rab is, amelyre Illés Csaba buzdított fel.
 Kik a Hazaváró dal előadói?
Pálóczi Imre: – Bedőcs Imre barátom-

mal 2018 októberére készítettük el a dalt 
abban a formában, amit a youtube-n meg 
lehet hallgatni. Imre a Felvidéki Rock-
színház énekese, de előfordul a Kormorán 
és egyéb tribute zenekarok háza táján is.  
A rockzenekart helyi zenészekből raktam 
össze, kimondottan csak erre az alkalom-
ra. Gyúró Zoltán gitár, Csékiné Etelka 
zongora, Orosz Imre dob, Orosz Kristóf 
basszusgitár a formáció. 
 Kiket vártok az eseményre? 
Pálóczi Imre: – Elsősorban olyan embe-

rekkel szeretnénk „hitelesíteni” ezt a dalt, 
akik érintettek a történetében, azaz él kül-
földön hozzátartozójuk, barátjuk, vagy ők 
maguk kint élnek, de a szívük haza húzza 
őket. Ez azért is fontos, mert őszinte és 
hiteles emberi érzéseket szeretnénk pre-
zentálni az élő kokárdában, nem statisz-
tákat és bámészkodókat. Persze, azokat is 
várjuk, akik átérzik azt a helyzetet, amiben 
ezek az emberek nap mint nap élnek.
 Elindult a facebookon az eseménynek 

egyfajta népszerűsítése, beharangozása 
különleges video üzenetekkel. Hogyan sike
rült ezeket az embereket megnyerni, miért 
éppen rájuk esett a választás? 

Pálóczi Imre: – Sok oka van annak, hogy 
ezt a módját választottam a téma kibonta-
koztatására. Leegyszerűsítve csak két okot 
említenék: egyrészt a közösségi médiák 
tele vannak világrengető bölcsességekkel. 
Én nem akartam „elbújni” az írott szavak 
mögé, s aki ebben a témában felvállalja a 
gondolatait, az mind merjen az emberek 
szemébe nézni! Másrészt: velem született 
hitem szerint, mindig is tudtam, hogy az 
univerzumban minden kérdésre van egy 
válasz is, csak ember kell, aki megtalálja 
azt. Verset, dalt már sokat, de színdarabot 
még sosem írtam. Ha az Élet most erre az 
útra vitt, hiszem azt, nem véletlenül tette. 
Eddigi alanyaim számomra mind letet-
tek valamit az asztalra, amit én személy 
szerint tisztelek bennük. Következőkben 
viszont lesz olyan is, akit azért teszek fel a 
nyilvánosság elé, mert a válasza az éppen 
születendő Hazavárók színdarabra gyako-

rol hatást bennem, ezáltal válik / válhat 
értékké mindannyiunk számára.
 A Hajdúk Világtalálkozóján szemé

lyesen is találkozhattak veletek az érdek
lődők. 

Pálóczi Imre: – A HVT legfontosabb 
momentuma részemről az emberi találko-
zások, kapcsolatok voltak. A célja nyilván 
a forgatás és a klip népszerűsítése volt. 
Szórólapot osztottunk néhány barátom-
mal, akik mind-mind meggyőződésből 
jöttek segíteni. Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani nekik! A klip egyik legfon-
tosabb elemével az emblémázott pólóval 
is itt találkozhattak először az emberek. 
A pólók a magyar zászló alapszíneiben 
kaphatók, hiszen ebből szeretnénk kirak-
ni a körforgalom körül az élő kokárdát, 
mint az összefogás jelképét, amihez a leg-
szerényebb becslések szerint is minimum 
600 fő kellene. Ez az esemény azonban az 
egyén erejét és őszinte érzéseit kell, hogy 
tükrözze, csak akkor érheti el a hatását. Ez 
egy szép kihívás a Hajdúságban élő embe-
reknek, de hiszem, hogy az ilyen őszinte 
pillanatokért érdemes élni, s egy ilyet sze-
retnék a résztvevőkkel együtt Hajdúnánás 
körforgalmában átélni a Szüreti Sokada-
lom napján szeptember 21-én szombaton 
14-órakor.

További információk: https://www.
face book.com/hazavarok

HNU

Hajdúnánás Város Önkormányzata 
2019 elején felmérte a helyi vállalkozá-
sok munkaerő-igényeit, szükségleteit, 
melynek során körvonalazódott, hogy egy 
állásbörze jelentős mértékben hozzájárul-
hat a keresett munkavállalók eléréséhez, 
az üres pozíciók betöltéséhez. „A március 
1-jén szervezett állásbörze elsődleges célja az 
volt, hogy a hajdúnánási vállalkozók elsőként 
találkozhassanak a potenciális munkaválla-
lókkal. Ez most sincs másképp. A szeptemberi 
rendezvény azonban nemcsak helyszínében 
újul meg, hanem tartalmában is. Azzal, hogy 
Debrecenben óriási beruházások kezdődtek, 
Hajdúnánáson munkahelyeket tudunk te-
remteni. Hajdúnánás további fejlesztése 
érdekében ez a legfontosabb feladat és cél 
számomra. – hangsúlyozta Szólláth Tibor. 
Olyan történelmi lehetőségek előtt állunk, 
amelyet most még nehezen tudunk átlát-
ni. Azt kell elképzelni, mint ami Budapest 
vonzáskörzetében – divatosabb kifejezéssel 
élve – Budapest agglomerációjában van. 
Számunkra ez a szó, hogy agglomeráció, 
még szinte ismeretlen. Debrecen az ország 
második fővárosa lesz. Így épp úgy, mint 
Budapest, Debrecen sem lesz képes egyedül 
ennyi munkaerőt foglalkoztatni, és ennyi 
befektetőt befogadni. Ezért nyílik lehetőség 
számunkra, a vonzáskörzetben lévő kistele-
pülések számára.” 

Az I. Hajdúnánási Állásbörzére alap-, 
közép- és felsőfokú végzettséggel rendelke-
ző álláskeresők éppúgy ellátogattak, mint 
tapasztalt munkavállalók vagy nyugdíjazás 
előtt állók, sőt diákmunkára jelentkezők is 
akadtak szép számmal. „A rendezvény végé-
re több mint 50 helyi fiatal tett szert nyári 
diákmunkára. Fontos szempontnak tartjuk, 
hogy a helyi lehetőségekkel elsősorban a helyi 
fiatalok élhessenek, ezért az állásbörze kivá-
ló helyszínt teremtett a kapcsolatfelvételre” 
– emelte ki Lakatos Ádám, a Hajdúná-

nási Gyermek- és Ifjúsági Önkormány-
zat elnöke és hozzátette: „mi biztosan ott 
leszünk szeptember 27-én is, sőt szeretnénk 
bővíteni a lehetőségeket, elérni azt, hogy mi-
nél többféle diákmunka álljon rendelkezésre 
városunkban.”

A hajdúnánási vállalkozóknak újra le-
hetősége nyílik arra, hogy részt vegyenek 
szakmai előadásokon és/vagy kiállítóként 
jelenjenek meg az állásbörzén.

Amennyiben Ön szeptember 27-én 
szívesen megjelenne kiállítóként, a Hotel 
Mediánban önálló kiállítói négyzetmétere-
ket biztosítunk, ahová kihelyezheti bemu-
tatkozó anyagait és bővebb információ kat 
nyújthat vállalkozásáról, személyesen is 
toborozhat munkaerőt. Minden kiállítói 
asztal cégnév és tevékenységi kör megjelö-
lést is kap annak érdekében, hogy az állás-
keresők könnyen, gyorsan megtalálják az 
őket leginkább érdeklő pozíciókat. 

Annak érdekében, hogy nagyobb esély-
lyel találjon egymásra a munkaerő-piaci 
kereslet és a kínálat, az állásbörzére meg-
hívást kapnak a vidéki közép- és szakkép-
ző iskolák, a munkaügyi központoknál 
regisztráltak, valamint megyei online ál-
láskereső csoportok tagjai is. 

A részvétel mind az előadásokon 
résztvevők, mind a kiállító vállalkozók 
és a munkát keresők számára ingyenes. 
Amennyiben kiállítóként is szeretne 
megjelenni a II. Hajdúnánási Állásbör-
zén, kérjük, 2019. augusztus 30-ig küld-
je el jelentkezését (cégnév, kapcsolattartó 
neve, e-mail címe, telefonszáma) az ott-
hon@hajdunanas.hu e-mail címre. 

Bővebb információ: 06-70/370-11-71
A II. Hajdúnánási Állásbörze az 

EFOP-1.2.11-16-2017-00012 kódszámú, 
„Fecskeotthon Hajdúnánáson” című pályá-
zat keretén belül, Hajdúnánás Város Ön-
kormányzatának szervezésében valósul meg.

Sokan nem hitték, hogy Hajdúnánáson lehet sikeres Állásbörzét szervezni, mégis 
megvalósult: álláskeresők kígyózó sorai, zsúfolásig telt kiállítói tér és tucatnyi kínált 
munkakör jellemezte az első, álláslehetőségeket koncentráltan kínáló rendezvényün-
ket – értékelte röviden Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere a márciusban meg-
rendezett I. Hajdúnánási Állásbörzét. Az ígértek szerint lesz folytatás: ezúttal 2019. 
szeptember 27-én, a Hotel Medián aulájában várják majd az álláskeresőket a II. Haj-
dúnánási Állásbörzén.



3Hajdúnánási Újság2019. augusztus 15.

Pénzügyi támogatás a hajdúnánási 
fiatalok számára

Kertünk, házunk, otthonunk

Kedves Lakosság!

Hajdúnánás Városi Önkormányzata 6 
hónapon keresztül pénzügyi támogatás-
sal segíti a helyi fiatalokat.

Kik pályázhatnak?
 18-35 év közötti hajdúnánási vagy 

Hajdúnánásra költözni vágyó fiatalok 
– hiszen célunk, hogy Hajdúnánás ne 
csak egy olyan város legyen, amely ké-
pes megtartani lakosságát, hanem képes 
gyarapítani is azt.

 Akiknek az egy főre jutó havi brut-
tó átlagjövedelme nem haladja meg a 
372  500 Ft-ot – hogy valóban olyan 
fiatalokat támogassunk, akiknek szük-
ségük van rá.

 Akik vállalják, hogy 50 óra önkéntes 
munkát teljesítenek a településen, mely 
előre egyeztetett, általuk is szívesen vál-
lalt feladatokat jelent – ezzel is értéket 
teremtve városunkban.
Ezek az alapvető feltételek, melyek 

megléte esetén a Szociális Csoport kol-
légái élethelyzetnek megfelelően segítenek 
kiválasztani a lehetséges pályázati típust, 
hogy 6 hónapon keresztül 30–50 000 Ft 
közötti támogatásban részesülhessenek. 
Éppúgy támogatjuk a gyermeküket egye-
dül nevelő édesanyákat, mint azokat, akik 
állást keresnek, vagy épp friss munkaválla-

Gondoskodó városként fontos számunkra, hogy ahol tudjuk, támogassuk a hajdúná-
nási fiatalokat: megteremtettük annak lehetőségét, hogy kedvezményesen vásárolhas-
sanak közművesített telkeket és az első lakáshoz jutást is félmillió forinttal segítjük, 
továbbá Fecskelakással és Fecskeotthonnal támogatjuk a családalapítás előtt álló fia-
talokat. Most itt egy újabb lehetőség!

lóként dolgoznak helyi vállalkozónál, vagy 
más településre ingáznak. Támogatjuk a 
közérdekű feladatokat ellátó fiatalokat,  
illetve azokat is, akik szívesen költöznének 
Hajdúnánásra és hiányszakmában kíván-
nak elhelyezkedni. Jól látható, milyen szé-
les a támogatottak köre. Ezek mind részei 
annak a hosszú távú településfejlesztési 
stratégiánknak, mellyel egy olyan Hajdú-
nánást szeretnénk teremteni, ahol kortól 
függetlenül bárki szívesen éli a mindenna-
pi életét. Ahol nem céltalan fejlesztéseket 
valósítunk meg, hanem átgondolt, logikus 
támogatásokkal, korszerűsítésekkel már 
gyermekeink gyermekeit, a következő ge-
nerációt is szolgáljuk.

Pályázat beadási határideje: folyama-
tosan lehet benyújtani, és folyamatosan 
történik azok elbírálása.

Pályázati adatlap leadása:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal Szociális Csoport (udvari épület)
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8.00–12.00 és 13.00–16.00
Szerda, csütörtök, péntek: 8.00–12.00
Bővebb információ:
Személyesen: Szociális Csoport
Telefonon: 52/381-411 (154 vagy 172 

mellék)                                 hajdunanas.hu

Az elmúlt hetekben több jelzés is érke-
zett Hajdúnánás Város Önkormányzata 
felé, hogy a mindennapokat érintő in-
formációk nem minden esetben jutnak 
el Önökhöz. Ezt a jövőben mindenképp 
orvosolni fogjuk. „A polgármester vála
szol” rovatunkat azzal a céllal indítjuk 

most útnak, hogy az Önökben felmerülő 
kérdésekre választ adjunk. Remélem az 
Önök megelégedését is szolgálja majd! 
Kérdését várom a polgarmestervalaszol@
hajdunanas.hu email címre.

Üdvözlettel:
Szólláth Tibor polgármester

– A játszóterekkel kapcsolatban szá-
míthatunk-e fejlesztésekre a közeljövő-
ben? Ha igen, hol?

– Igen, 1-2 éven belül az összes játszó-
teret felújítjuk, illetve újakat is építünk.  
A legtöbb jelenlegi játszótér kb. 40-50 éve 
épült, így a gyermekek biztonsága érde-

kében fokozatosan felújítjuk őket, hogy 
korszerű, a jelenlegi biztonsági követel-
ményeknek megfelelő környezetben játsz-
hassanak a gyermekek. Továbbá 2 új ját-
szóteret is kialakítunk, az egyiket Tedejen, 
a másikat pedig a Fecskelakások udvarán, 
hiszen szerencsére van kiknek építeni.

Aratás után vagyunk, tombol a nyár, 
de a kiskertekben sem áll meg a munka. 
Eddigi tevékenységünk gyümölcsét most 
kezdjük igazán betakarítani és fogyasz-
tani. Mennyivel finomabb is tud lenni a 
saját termesztésű zöldségféle és a kertünk-
ben megérő gyümölcs. Ez természetes, 
hiszen saját munkánk termései. Ha va-
lami szükség adódik a konyhai munká-
ban, nem kell elszaladni a boltba vagy a 
piacra, mert a kertünk gyümölcsei kéznél 
vannak. Hálás nekünk a kert terméseivel, 
szinte így köszöni meg a ráköltött renge-
teg munkánkat.

Az augusztusi hónapot éljük. Termé-
szetesen meg vannak azok a sürgős teen-
dők, amelyeket haladéktalanul meg kell 
tennünk a kertünkben a jövő érdekében. 
Ezek közül említsünk meg néhányat a tel-
jesség igénye nélkül.

Rózsakert:
 Száraz időben ne feledkezzünk meg az 

öntözésről,
 Állandóan figyeljük a kártevőket, és ha 

kell, védekezzünk ellenük,
 Az elnyílott virágokat távolítsuk el, 

metszéssel serkentsük a rózsatöveinket 
újabb virágzásra,

 A tövek mellett megjelenő vadhajtáso-
kat és gazokat kapáljuk ki,

 Az időjárás és egyéb okok miatt sérült, 
száraz részeket távolítsuk el.

Gyepfelület:
 Az időjárás következtében egyre több-

ször kell a füvet kaszálnunk,
 Rávetéssel gondoskodjunk a foltos te-

rületek megszüntetéséről,
 Száraz időben a fű is meghálálja az ön-

tözést,

 Távolítsuk el a fű között megtelepedő 
mohát és gaznövényeket.

Virágos növények:
 Fő munkánk a gyomtalanítás és a meg-

felelő öntözés,
 Távolítsuk el az elnyílott és sérült része-

ket a növényekről,
 Kedvenc virágjainkról gyűjtsünk virág-

magvakat jövő évre,
 Készítsük elő az ágyásokat a kétnyári 

növények, a hagymás növények és az 
őszi telepítésű növények számára (trá-
gyázás, talajforgatás).

Konténeres, dézsás növények:
 Rendszeresen öntözzük őket, a sérült és 

elvirágzott részeket vágjuk le,
 Szedjünk és gyökereztessünk dugvá-

nyokat azokról a növényekről, amelyek 
magról nem szaporíthatók (például a 
muskátli),

 Megkezdhetjük az újfajta növények be-
szerzését és telepítését.

Zöldséges:
 Rendszeresen öntözzünk és irtsuk a 

gyomnövényeket a kertben,
 A felszedett és leszüretelt termést dol-

gozzuk fel és tároljuk megfelelően, a 
helyüket pedig készítsük fel a további 
termesztés számára,

 Folyamatosan szedjük a fűszer- és 
gyógynövényeket, szárítsuk őket,

 Tároljuk, főzzük be a betakarított ter-
mést (hűtő, fagyasztó, pince),

 Mindig időben takarítsuk be a folyama-
tosan érő termést.

Gyümölcsös:
 Nap-nap utáni munkát igényel az érő 

gyümölcsök szedése és megfelelő táro-
lása, figyeljünk oda az érettségi állapo-
tukra,

 Lehetőleg még ebben a hónapban ké-
szítsük el a helyet az új telepítésű föl-
diepernek, majd az ültetés után folya-
matosan figyeljük az ültetvényre,

 Ne feledkezzünk meg az alma és körte-
fák zöldmetszéséről sem,

 Szüret után megmetszhetjük a szilvafá-
inkat, vágjuk le a sérült és az egymást 
keresztező ágakat,

 Szederbokraink leérett ágait vágjuk le 
földszintig, az új hajtásokat pedig kö-
tözzük megfelelően a jövő évi termés 
érdekében

 Gyümölcsfáink megterhelt ágait szük-
ség szerint támasszuk alá.

A termesztés során keletkezett hulla-
dékok egy részéből komposzt készíthető, 
más részüket pedig folyamatosan szárítsuk 
meg, majd a „tüzelési szezonban” égessük 
el, vagy pedig a rendszeres szemétszállítás 
során távolítsuk el a kertből.

Gut István
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 A XIV. Hajdúnánási Nemzetközi Kép-
zőművészeti Alkotótábor záró kiállítá-
sa szeptember 13-ig tekinthető meg a 
művelődési központ galériájában.

 Augusztus 17. (szombat) 20.00: Nem 
csak Loki szurkolóknak… A Zenetör-
téneti szakkör keretében a debreceni 
Wyr farkas zenekar koncertje a Köztár-
saság téren. A részvétel díjtalan!

 Augusztus 19. (hétfő) 20.00: Kovács 
Nóri: Nimród regéje – szimfonikus 
népi opera 

 Egy hiánypótló mű a magyarság erede-
téről, hunor–magyar őstörténetünkről, 
az összetartozásról, a becsületről és hő-
siességről.

 Augusztus 20. (kedd):
 10.00 Ünnepi istentisztelet a reformá-

tus templomban.
 Ünnepi szentmise a római katolikus 

templomban.
 10.30 Psalmus Hungaricus zenés iro-

dalmi est Papp István színművész köz-
reműködésével a Református Temp-
lomban.

 11.00 Az új kenyér megáldása, meg-
szentelése. Ünnepi beszédet mond: 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármes-
tere.

 A Köztársaság téren:
 15.00–20.00 ugrálóvárak gyerekeknek 

a művelődési központ parkolójában
 17.00 az Incidens műsora
 17.40 Tóni és a Sárgarózsák műsora
 18.00 a Slágerexpressz műsora
 20.00 a Beatrice zenekar élő nagykon-

certje 
 kb. 21.45 tűzijáték

Tűzijáték, Hajdúnánás
 Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
értelmében a tűzijáték fellövésének he-
lyétől számított 50 méteren belül kö-
zönségnek nem szabad tartózkodnia, 
így a megszokottnál nagyobb területet 
kell a tűzijáték idejére a körforgalom 
körül lekordonozni.

 2019. augusztus 20-án (kedden) Haj-
dúnánáson 21.45-től kerül sor az ün-
nepi tűzijáték fellövésére. 21.30-tól a 
tűzijáték befejezéséig, kb. 22 óráig az 
alábbi útvonalszakaszok kerülnek le-
kordonozásra:
– a Dorogi u. 2. sz. (Fornetti pékség) – 

az önkormányzatig
– a lelkészi hivataltól (Kossuth u.) –  

a Posta sarkáig (a lelkészi hivatal ut-
cájában lehetséges a gyalogos közle-
kedés)

– a Köztársaság tér 10. számtól (a Ma-
gyaros étterem Hunyadi utcai sarka) 
– a Református Templom sarkáig 

– a Köztársaság tér 8. számtól – az ön-
kormányzat sarkáig

 Kérjük, ez idő alatt mindenki legyen 
szíves a kordonszalagon kívül tartóz-
kodni! A területre eső vendéglátó egy-
ségek vendégeit kérjük, hogy ez idő 
alatt legyenek szívesek kifáradni a kor-
donnal elzárt területen kívülre, vagy 

a vendéglátóegységen belül legyenek 
szívesek tartózkodni!

 A tűzijátékot csak úgy tudjuk elkezde-
ni, ha a lekordonozott területen belül 
már nem tartózkodik illetéktelen sze-
mély!

 Kérjük az önkormányzat és a Köztár-
saság tér 2–3. C között parkoló autó-
sokat, hogy 2019. augusztus 19-én 
és 20-án a programok ideje alatt a 
megszokottnál nagyobb figyelemmel 
közlekedjenek a nagyszámú közönség 
miatt!

 Köszönjük mindenkinek a türelmét, 
megértését!

 A szervezők

 Szeptembertől szerdán délelőttönként 
Ringató foglalkozás a művelődési köz-
pontban, a Babakuckóban.

 Mi is az a Ringató? 
 „Egy zenei nevelési módszer, amelyet 

sok évvel ezelőtt indítottam útjára 
kisgyermekeknek és szüleiknek szóló 
énekes- játékos foglalkozás formájában. 
A Ringató mára már bejárta az országot, 
a Kárpát-medencét, több európai orszá-
got is. Amit megvalósít, az pedig jóval 
túlmutat egy zenei nevelési módszeren. 
Énekelni, játszani tanít, és örülni a 
szépnek. Segít egymásra találni, felis-
merni az összetartozás csodálatos érzé-
sét, divatos kifejezéssel élve: közösséget 
épít. A foglalkozásokon a legfontosabb 
az élménynyújtás az egész család számá-
ra. Miközben énekelünk és játszunk, a 
legkisebb gyerekek ízlelgetik a magyar 
nyelv és a zenei anyanyelv szépségeit, 
találkoznak a magyar kultúrával. Az ér-
tékes zene a teljes személyiséget formál-
ja. A hagyományos dalok, mondókák, 
ölbéli játékok a világra nyitnak ablakot, 
s a lélekbe jutva élni segítenek, sőt ha 
kell, gyógyítanak. Ezért fordulunk a 
művészethez tanítványaimmal: hogy 
eszközként használjuk a neveléshez. 
Szeretnénk a családoknak egy lehetsé-
ges utat mutatni a boldogulás felé. Nem 
az egyetlent, nem a legjobbat, hanem 
egyet a sok közül – egy biztos jót.”

 Gróh Ilona alapító, a Ringató módszer 
kidolgozója, Kodály Zoltán és MMA 
díjas zenepedagógus

 „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.

Moziműsor

 2019. augusztus 17. (szombat)
 15.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 17.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 2019. augusztus 18. (vasárnap)
 15.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 17.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 2019. augusztus 19. (hétfő)
 15.00: Angry Birds 2. – A film (ma-

gyarul beszélő finn–amerikai animá-
ciós kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 17.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 

Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 2019. augusztus 24. (szombat)
 15.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő, finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 17.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 2019. augusztus 25. (vasárnap)
 15.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő, finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 17.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 2019. augusztus 26. (hétfő)
 17.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 19.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)

 2019. augusztus 31. (szombat)
 15.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 17.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)

 19.00: A bűn királynői (magyarul beszélő, 
amerikai krimi-dráma, akciófilm, 2019)

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!



5Hajdúnánási Újság2019. augusztus 15.

Pályázati 
hirdetmény
„Fecskeotthon” bérbeadására
1. Pályázható lakások:
 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 98.
 Helyrajzi száma: 3690
 Komfort fokozata: komfortos 
 Fűtés: lakásonként egyedi 
 (konvektoros és elektromos fűtési mód)
 A bérlőnek lakbérfizetési kötelezett-

sége nem keletkezik, csak a lakás köz-
üzemi díjainak, közös költségének és 
kommunális adójának megfizetésére 
köteles.

 Lakások felszereltsége, berendezése:
– ággyá alakítható kanapé, íróasztal, 

gardrób szekrény, konyhabútor, ét-
kező bútor, előszoba bútor

– elektromos tűzhely, kombinált hűtő, 
mosogatógép, páraelszívó, mikro-
hullámú sütő, kávéfőző, vízforraló, 
mosó-szárítógép

– televízió, laptop, nyomtató
2. Bérbeadás időtartama: A bérleti szer-

ződés legfeljebb 2 évre megállapított, 
határozott időtartamra szólhat, mely 
időtartam nem meghosszabbítható.

3. Bérbeadás feltételei:
– a bérlőnek kötelezettséget kell vállal-

nia arra, hogy a lakásba költözés idő-
pontjától számított 15 napon belül 
a lakásban állandó lakóhelyet létesít,

– a bérlő Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat polgármestere által megha-
tározott 50 órás önkéntes munkát 
teljesítsen a településen.

 A pályázatot az a pályázó nyújthatja be,
– aki a kérelem benyújtásának idő-

pontjában még nem töltötte be a 30. 
életévét,

– munkaviszonnyal rendelkezik vagy az 
e rendelet alapján nyújtott valamely 
ösztönző támogatásban részesül,

– aki vállalja, hogy a pályázott lakás el-
nyerése esetén valamely pénzintézet-
nél a bérleti jogviszony időtartamára 
lakás-előtakarékossági szerződést köt-
nek, amelynek összege havonta mi-
nimum 10 000 Ft.

 Nem jogosult „Fecskeotthonra” az a 
pályázó, aki vagy a vele együtt költöző:
– lakóingatlan tulajdonjogával rendel-

kezik, kivéve, ha az ingatlanra más 
személy javára szóló haszonélvezeti 
jog van bejegyezve,

– lakóingatlanra vonatkozó haszonél-
vezeti joggal rendelkezik,

– saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven 
belül elidegenítette,

– pénzbeli térítés ellenében mondott le 
bérlakásáról,

– már rendelkezett önkormányzati 
bérlakással, melyet kedvezményesen 
megvásárolt,

– bérleti jogviszonyát neki felróható 
okból a bérbeadó felmondással meg-
szüntette,

– önkormányzati lakásban lakik jog-
cím nélkül használóként, vagy

– szociális, jövedelmi, vagyoni viszo-
nyaira vonatkozóan olyan valótlan 
adatot közöl, amely számára jogtalan 
előnyt jelentenek.

4. A pályázat értékelése során előnyt je-
lent, ha a pályázó
– 25. életévét nem töltötte be a pályá-

zat benyújtásakor,
– olyan munkakört tölt be, melynek 

feltétele a rendelet 1. melléklete sze-
rinti végzettség vagy felsőfokú vég-
zettség,

– a megjelölt kötelező összeget megha-
ladó lakás-előtakarékosságot vállal,

Ssz. Szint Helyrajzi száma Területe Szobák száma Egyéb helyiségek

1.  

földszint

3690/A/2 38,50 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

2.   3690/A/3 33,30 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

3.   3690/A/4 36,10 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

4.   3690/A/5 35,90 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

5.   3690/A/6 33,80 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

6.   3690/A/7 37,40 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

7.   3690/A/8 31,70 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

8.  

1. emelet

3690/A/9 31,70 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

9.   3690/A/10 37,70 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

10.   3690/A/11 33,00 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

11.   3690/A/12 35,90 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

12.   3690/A/13 49,00 m2 2 előszoba, konyha, fürdőszoba

13.   3690/A/14 33,50 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

14.   3690/A/15 37,40 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

15.   3690/A/16 32,00 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

16.   lakóház 3690/A/17 51,50 m2 2 előtér, konyha, fürdőszoba

17.   lakóház 3690/A/18 51,50 m2 2 előtér, konyha, fürdőszoba

– a pályázat benyújtásakor minimum 
egy éve rendelkezik kedvező hitel-
felvételre jogosító pénzintézeti lakás- 
előtakarékossági szerződéssel,

– 2 évnél kevesebb idejű igénybevételre 
pályázik,

– a bérleti szerződés határidejének le-
jártára, illetve a szerződés bármely 
okból történő megszűnésének esetére 
szóló befogadói nyilatkozatot csatol.

5. A lakás a helyszínen megtekinthető: 
2019. augusztus 25. napjától, a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjával egyeztetett idő-
pontban.

6. A pályázat benyújtásának módja: 2019. 
augusztus 30. napjáig az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari 
épület). Formanyomtatványt is itt le-
het kérni, illetve a http://hajdunanas.

hu/32/lakasuegy honlapon is megtalál-
ható. 

 A pályázónak a konkrét lakás megha-
tározása nélkül, a pályázati kiírásban 
megjelölt 4080 Hajdúnánás, Bocskai 
utca 98. szám alatti lakásra lehet beadni 
pályázatát az arra rendszeresített forma-
nyomtatványon. A pályázó indokolás-
sal együtt megjelölheti, hogy a lakással 
kapcsolatban milyen igényei vannak 
(pl. földszinti), ezen igényeket azonban 
indokolni is kell.

7. A pályázat elbírálásának módja: A pá-
lyázók közül a bérlő személyét a képvi-
selő-testület választja ki.

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

 Hajdúnánás, 2019. június 28.

Szólláth Tibor 
polgármester

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2019. július hónapban házasságot 
kötött pároknak!
2 Bodnár Andrea–Megyesi Csaba Mihály
2 Dr. Gyöngyösi Szilvia–Dr. Barkóczy Péter 
2 Kulisz Zsófia–Szolyák Péter
2 Horváth Tímea–Oláh Dávid
2 Reszegi Réka–Erdei Gergő István
2 Ferenczi Nikolett–Szatmári Sándor
2 Szabó Lajos–Konyári Mária
2 Szendrei Nikoletta–Kuik Péter
2 Sallai Hajnalka Evelin–Nagy Imre
2 Varga Judit–Bodrogi Attila

Akiktől 2019. július hónapban búcsút 
vettünk:
1 Dankó Balázs
1 Dózsa Lászlóné
1 Gidai Ferencné
1 Holba László
1 László Attila
1 Nagy Krisztián
1 Szabó Gábor

1 Szuromi József
1 Tóth Mihály
1 Váradi Mária Juliánna

Köszönjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Hajdu Luca
3 Juhász Levente
3 Radócz Tamás
3 Vass Zétény
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Kócsi sztori – A hamari ebéd
Távol áll tőlem, hogy a mai fiatalasszo-

nyoknak, lányoknak oktatást próbáljak 
adni a háziasszonyok szerepéről, ezzel a 
sztorival viszont szeretnék rávilágítani 
nagymamáink sokszínűségére, találékony-
ságára, kreativitására.

Történt pedig a hetvenes években egy 
szép nyári reggelen, hogy egy későbbi 
barátom, aki fő-fő traktoros volt a helyi 
TSZ-ben éppen munkába indult. Már 
majdnem kilépett a kertkapun, mikor 
utána szólt a felesége:
 Ma Debrecenbe kell mennem, úgy-

hogy délben ne ide gyere ebédelni, hanem 
édesanyámhoz. Meg van vele beszélve, 
úgyhogy mire hazaérsz már finom étellel 
vár.

Barátomnak máris összecsordult kicsit 
a nyál a szájában, hiszen az anyósa talán 
még jobban főzött, mint a neje. Nem-
hiába, hiszen csak ő tanította főzni a lá-
nyát anno. Zrikálták is a munkatársak dél-
előtt, hogy a mama biztosan pulykát süt a 
kedvenc vejének. Izgatottan pöfögött hát 
haza a déli órákban, azonban ahogyan a 
mama háza felé közeledett egyre inkább 
úrrá lett rajta a kétségbeesés. Az anyós 
ugyanis kinn állt a kisajtóban s két barát-
nőjével beszélgetett, miközben karjaival 
széles mozdulatokat téve hadonászott.  
A másik két asszony valószínűleg a piacról 
tartott hazafelé, mert egyikük kosarából 
több csokor zöldség, a másikéból pedig 
egy élő liba nyaka kandikált ki, aki fejét 
ide-oda mozgatva láthatólag próbálta fel-
venni a beszélgetés fonalát.
 Hát te már itthon vagy? csapta össze 

a kezét a drága anyós miközben meglátta a 
vejét, aki épp kászálódott le a traktorából.
 Hiszen már dél is elmúlt – hangzott a 

válasz keserűen. Anti bácsi fején most fu-
tott át először a gondolat: „megtörténhet, 
hogy ebéd nélkül marad?”
 Szaladj csak, nézd meg a kismalaco-

kat, aztán moss kezet és jöhetsz enni! – ha-

darta el gyorsan a mama s már iparkodott 
is a konyha felé.

Anti bácsi megnézte a kismalacokat a 
kert végében, tépett egy kis zöldet is nekik, 
majd beballagott a konyhába. A látvány 
magáért beszélt. A drága anyósa villám-
gyorsan összeütött egy kis hagymalevest. 
A forró hagymás lébe belekoppintott két 
nyers tojást, ízesítette egy kis ecettel, sóval 
s mire a fáradt vándor helyet foglalt, már 
elébe is tette.
 Szedjél! – mondta olyat sóhajtva, 

mintha egész délelőtt ezzel foglalatosko-
dott volna. Anti bácsinak annyi ideje sem 
maradt, hogy az asztalon felejtett „Szabad 
föld” újságban megnézze a képeket meg a 
nagybetűket.

A régi időkben – talán most is – divat 
volt disznóöléseknél, hogy a zsíros bödön-
be a friss meleg zsírba beletettek néhány 
akkor kisült oldalast is. Hónapok múlva 
mikor kivették csak épp fel kellett sütni, 
s olyan volt mintha disznótorost enne az 
ember. Nos, a mama is így tett. Mire An-
ti bácsi kikanalazta a levest, már tették is 
elébe a forró oldalast, melynek olyan volt 
az íze, mintha ma reggel vágták volna le a 
röfit. Még egy kis kovászos uborka is elő-
került valahonnan. Mire az utolsó csepp 
zsírtól is kitörölgette a tányért, jött az 
újabb utasítás.
 A kávét még várd meg! Addig egyél 

abból a tegnapi almás „tísztából”!
 No, ez igazán felséges ebéd volt! – tö-

rölgette a száját Anti bácsi megelégedve 
kifelé jövet, s indult a Zetor felé.

A kisajtóban még mindig ott volt a 
két barátnő (a zöldséges meg a libás) s 
úgy mosolyogtak rá, mintha legalábbis 
közük lett volna ehhez a hirtelen elkészí-
tett ebédhez. Miközben jóllakottan, kicsit 
eltelve kapaszkodott fel a gépre, még hal-
lotta maga mögött drága anyósa hangját.
 Na, hol hagytuk abba asszonyok?

Kócsi Imre

A Nánási Focisuli szeptembertől várja 
a labdarúgást szerető óvodások jelentkezé-
seit a (2013–2014-es) korcsoportba.

Továbbiakban is várják a focizni szere-
tő lányokat az U15–U17-es (2003–2006) 
megyei bajnokságba, és a fiúkat a (2012–
2007-es) korcsoportba.

Minden korcsoport első edzése szep-
tember 6-án kezdődik.

Érdeklődni lehet a korosztályos edzőknél:
 U15–U17 leánycsapat
 Edző: Pénzes Imre tel.: 06-70/557-4357
 U13-as fiú korcsoport (2007–2008)

 Edzők: Csiszár Szabolcs tel.: 06-30/70-
9495-114, Gönczi János tel.: 06-70/ 
3721-498

 U11-es fiú korcsoport (2009–2010)
 Edző: Szilágyi Ákos tel.: 06-30/2988-

978 
 U9-es fiú korcsoport (2011–2012)
 Edző Ifj. Horváth Imre tel.: 06-30/ 

2379-047
 U7-es óvodás korcsoport (2013–2014)
 Edzők: Varga Anikó tel.: 06-30/3646-

311, Bohács Ferenc tel.: 06-30/6256-
395.

Hamarosan indul 
az ovifoci a Nánási Focisuliban

Robbanásszerű fejlődés, számtalan 
pályázati lehetőség: Hajdúnánás

Hajdúnánás abban a szerencsés hely-
zetben van, hogy tudatos vagyongazdál-
kodással és pályázati forrásokkal jelentős 
fejlesztéseket tud megvalósítani. A kiváló 
kormányzati kapcsolatokkal rendelkező 
városvezetés olyan pályázati eredmények-
kel büszkélkedhet, amelyre Hajdúnáná-
son még nem volt példa. 

A közintézmények döntő többsége 
megújult, a fiatalok lakáshoz jutási prog-
ramjának első, nagyobb része megvalósult 
(fecskelakások, kedvezményes telekvásár-
lás, első lakáshoz jutók támogatása). Teljes 
hosszában megtörtént a Balmazújvárosi út 
aszfaltozása is, így néhány perc alatt elér-
hetjük az autópályát, de a gazdálkodók 
számára is könnyebbé vált a közlekedés 
szántóföldjeik felé. Hamarosan átadásra 
kerül a Gyermekegészségügyi Centrum, 
és komoly egyeztetések folynak a munka-
hely teremtés területén is. 

Az előző pályázati ciklus hamarosan le-
zárul, így már most felméri a városvezetés 
a lakossági igényeket és ezeket megfontol-
va dolgozik a jövőbeni fejlesztési terveken, 
hiszen azok a települések képesek minél 
több pályázatot megnyerni, akik elvégzik 
ezt az előkészítő munkát, és a pályázatok 
kiírásakor már kész tervekkel rendelkez-
nek. Tény, hogy folyamatosan nő Hajdú-
nánás regionális jelentősége és gazdasági 
teljesítménye, ami komoly városvezetési 
teljesítményt mutat. 

Történelmi lehetőségek előtt áll a vá-
ros. Több tucatnyi munkahely jöhet létre 
a következő pályázati ciklusban, számos 
infrastrukturális fejlesztéssel. Olyan pozi-
tív változások fognak elindulni a követke-
ző években, melyről ezelőtt még álmodni 
sem mertünk. Nemcsak a város életében, 
de a saját pénztárcájában is érezni fogja a 
változásokat.                          hajdunanas.hu

Mi lesz a Gyermekegészségügyi Centrum neve?
Hamarosan átadására kerül Hajdúná-

náson a Gyermekegészségügyi Centrum, 
amely XXI. századi infrastruktúrájával 
teljes mértékben megfelel majd a mo-
dern kor kihívásainak és új távlatokat nyit 
meg a helyi gyermekorvosi ellátás terén. 
Az átadó ünnepséggel együtt közeleg az 
időpontja az épület névadásának is. Több 
ötlet érkezett a lakosság részéről, melye-
ket a Facebookon szavazásra is bocsájtott 
a város, íme az első öt, lakosság körében 
legnépszerűbb javaslat:

Dr. Dajka Ida – a szavazatok 49%-át,
Dr. Jakab Mátyás – a szavazatok 23%-át,

Mesefigura/meseépület – 
a szavazatok 21%-át,

Tulipán – a szavazatok 4%-át,
Csohány Jenő – a szavazatok 

3%-át kapta.

Csohány Jenő gyógyszerész 1944-ben 
hunyt el, nagyértékű, 100 éves kúriáját 
a hozzátartozó telekkel Hajdúnánás vá-
rosára hagyta azzal a megkötéssel, hogy 
abban kórházat kell létesíteni. A közegész-
ségügyért folytatott tevékenysége, nemes 
tette méltán sarkalt arra többeket, hogy a 
Gyermekegészségügyi Centrum névadó 
személyeként javasolják.

Dr. Jakab Mátyás gyermekorvos a haj-
dúnánási gyermekegészségügyi alapellátás 
kiemelkedő egyénisége volt évtizedeken 
keresztül. A városi közösség meghatározó 

tagjaként számos elismerésben, így többek 
között Kabay János Közegészségügyi Díj-
ban is részesült. Nem véletlen, hogy a haj-
dúnánási lakosság jelentős része dr. Jakab 
Mátyás nevével fémjelezné a Gyermek-
egészségügyi Centrumot.

A lakosság részéről azonban egyértelmű 
az elköteleződés dr. Dajka Ida mellett, 
de a centrum nevéről Hajdúnánás Város 
Önkormányzatának Képviselő Testülete 
dönt majd. 

Dr. Dajka Ida, mindenki kedves „Ida 
nénije” 66 éves korában, 2010-ben hunyt 
el. Neve egybeforrt Hajdúnánáson a gyer-
mekorvoslással, gyermekgyógyítással, me-
lyért számos elismerésben, többek között 
Kabay János Közegészségügyi Díjban is 
részesült. Szinte nincs olyan hajdúnánási 
születésű fiatal-középkorú és idősebb la-
kos, aki ne ismerte volna őt, aki ne hallott 
volna róla. Varázslatos személyiségével 
minden gyermeket és szülőt elbűvölt, a 
síró kicsiket megnyugtatta, de a nagyob-
bak egészségügyi problémáit is odaadással 
kezelte. Dr. Dajka Ida egy olyan újító szel-
lemű orvos volt, aki egy személyben volt 
anya és orvos, akitől nem féltek a gyer-
mekek, sőt szeretettek hozzá járni, mert 
az ellátáson túl mindig kaptunk tőle va-
lamit; egy jó szót, odafigyelést, kedvessé-
get és természetesen apró ajándékokat is. 
Munkásságának méltó emléket állítana, 
ha a Gyermekegészségügyi Centrum az ő 
nevét viselné.                          hajdunanas.hu
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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! 

ÚJRA HORGÁSZVERSENY!
„Hajdúsági Horgász Barátok” HE 

2019. augusztus 24.-én 6.30–12 óráig rendezi meg az év második
horgászversenyét, melyre várjuk a jelentkezéseket.

Helyszín: Hajdúnánási Halastó. (téglagyári)
3 kiemelt fődíj és egy különdíj kerül átadásra.

VERSENYKIÍRÁS MEGTEKINTHETŐ 
FACEBOOK OLDALUNKON: 

„Hajdúsági Horgász Barátok” HE
További információ: 

Hajdúnánás, Gohér u. 17. vagy telefon: 06 30/997-9977
email: hajdusagihorgaszok@gmail.com

Vezetőség nevében

Erdeiné Erzsi

VÁRJUK AZON CÉGEK, VÁLLALKOZÓK JELENTKEZÉSÉT, AKIK KIÁLLÍTÓKÉNT 
RÉSZT KÍVÁNNAK VENNI A XIV. HAJDÚNÁNÁSI VÁLLALKOZÓI NAPON! 

 
 
 
 
 
 
 

MUTASSA BE ÖN IS VÁLLALKOZÁSÁT, CÉGÉT 
A XIV. HAJDÚNÁNÁSI VÁLLALKOZÓI NAPON! 

 
Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Cégvezető! 

 
Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Hajdúnánási Szervezete együttműködve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetével és Hajdúnánás Városi Önkormányzattal, 2019. szeptember 14-én rendezi meg a 
XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Napot, a Hajdúnánási Gyógyfürdő Fesztiválterületén. 

 
A szervezők elsődleges célja egy olyan szakmai, kulturális és szórakoztató programokkal 
színesített Vállalkozói Nap megvalósítása, ahol a gazdasági élet szereplői, vállalkozók, termelők, 
civil szervezetek, érdekképviseleti szervezetek és a nagyközönség találkozhat, és ahol a szakmai 
bemutatkozás mellett lehetőség nyílik a különböző szervezetek közötti együttműködésre is. 

 

 
A rendezvény időpontja: 2019. szeptember 14. szombat 
Helyszíne: Hajdúnánási Gyógyfürdő Fesztiválterülete 

 
A kiállításon való részvétel díjmentes a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes 
kamarai tagjai, illetve a rendezett, kötelező kamarai regisztrációval rendelkező vállalkozók, 
valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai tagsággal rendelkező gazdálkodó szervezetek és 
termelők számára. 

 
A XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Napon a szervezők Főzőversenyt, Sárkányhajó bajnokságot és 
egyéb Sportversenyeket is hirdetnek, melyre szintén várjuk céges csapatok, szervezetek, baráti 
társaságok jelentkezését! 

 
 

Részvételi szándékát kérjük, legkésőbb 2019. augusztus 26-áig jelezze 
a papp.monika@hbkik.hu e-mail címen! 

 
A helyfoglalás a jelentkezések beérkezésének sorrendjében történik. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

DÓZSA LÁSZLÓNÉ
(Tar Katalin)

Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám alatti lakos

temetésén megjelentek, ravatalára 
koszorút, virágot helyeztek.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

KISS LÁSZLÓ
(volt Hajdúnánás, Bocskai úti lakos)

1
temetésén megjelentek, 

ravatalára 
virágot helyeztek, mélységes 

bánatunkban részvéttel 
osztoztak.

1
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Olvasók!

2019. február 1-től a Tourinform Irodában is megvásárolhatók a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő alábbi bérletei:
 10 alkalmas felnőtt bérlet: 13 000 forint vagy 12 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas kedvezményes bérlet (diák, nyugdíjas): 11 000 forint 
 vagy 10 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas szaunabérlet (fürdőbelépővel): 17 000 forint 
 vagy 16 000 Bocskai Korona

A Tourinform Iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00–16.00
Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
Telefon: 52/381-620; 70/375-6642 · E-mail: hajdunanas@tourinform.hu
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Im
presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

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

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
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2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával.  
Kínált feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.
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HAJDÚNÁNÁS, A TELEPÜLÉS 
LEGGYORSABB HÁLÓZATÁVAL 
KEZEDBEN A LEHETŐSÉG!
TELEKOM EXTRAGYORS INTERNET. 
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.

További információ: telekom.hu/fejlesztes

Keresd Telekom üzletünket a Bocskai u. 2-4. szám alatt!
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