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AAA ugusztus 20-a az egyik legrégebbi 
ünnepnap Magyarországon. Az 
utolsó magyar fejedelem és az 

első keresztény király, Szent István napja, 
és egyben az államalapítást, valamint a 
magyar államiság folytonosságát is szim-
bolizálja.

Hajdúnánás ebben az évben is méltó-
képpen emlékezett meg az államalapí-
tásról és államalapító Szent István király 
tetteiről. Augusztus 19-e estéjén a főté-
ren összegyűlt szép számú érdeklődő egy 
hiánypótló művet tekinthetett meg, a 
Nimród regéjét, a magyarság eredetéről, 
hunor – magyar őstörténetünkről, az ösz-
szetartozásról, a becsületről és hősiesség-
ről. Az őstörténetünket feldolgozó szim-
fonikus-népi opera Kovács Nóri dalain 
keresztül elevenedett meg.

20-án délelőtt ünnepi szentmise, illetve 
istentisztelet várta a katolikus és a refor-

mátus templomban is a híveket, melyet 
követően a két felekezet hívei közösen 
hallgathatták meg a református temp-
lomban Papp István színművész Psalmus 
Hungaricus című verses – zenés összeál-
lítását. 

Az előadás után hagyományosan a bás-
tyafal mellett folytatódott az ünnepi meg-
emlékezés. Elsőként az új búzából sütött 
új kenyeret Baja Imre gondnok adta át a 
Református Egyházközség nevében Szól-
láth Tibor polgármesternek, majd Nagyné 
Legény Ildikó a Hajdúnánási Gazdakör 
alelnöke a gazdatársadalom összetarto-
zását, együttgondolkodását, segítő szán-
dékát szimbolizáló kenyeret nyújtotta át 
városunk vezetőjének.

Ünnepi beszédében Szólláth Tibor 
polgármester Szent István életművét, ál-
lamalapító királyunk tetteinek máig ható 
üzenetét hangsúlyozta. 

Az augusztus 20-ai ünnep kihagyha-
tatlan része a nemzeti színű szalaggal át-
kötött, frissen sütött kenyér megáldása és 
megszentelése, melyet Kocsis Áron refor-
mátus lelkész, Juhász Imre római katoli-
kus lelkész és Szaplon czai Gergely görög-
katolikus atya végzett. A felszelt kenyeret 
a megjelent hívek és az ünneplő közönség 
tagjai között osztották szét. 

A délután folyamán kötetlenebb szó-
rakoztató programokkal folytatódott az 
ünnepség, az esti órákban pedig óriási 
tömeget vonzott Nagy Feró és a Beatrice 
zenekar élő nagykoncertje, melyet köve-
tően káprázatos tűzijáték fényeiben gyö-
nyörködhetett a város apraja- nagyja.
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Papp István színművész

Nagy Feró

Kovács Nóri: Nimród regéje
Nagyné Legény Ildikó, a Hajdúnánási Gazda-
kör alelnöke



2 Hajdúnánási Újság 2019. szeptember 5.

A szülőföld vonzásaA szülőföld vonzásaA szülőföld vonzásaA szülőföld vonzásaA szülőföld vonzásaA szülőföld vonzásaA szülőföld vonzásaA szülőföld vonzásaA szülőföld vonzása

Kitüntetés az államalapítás ünnepe Kitüntetés az államalapítás ünnepe Kitüntetés az államalapítás ünnepe 
alkalmábólalkalmábólalkalmábólalkalmábólalkalmábólalkalmából

Mesterségek Ünnepén jártunkMesterségek Ünnepén jártunkMesterségek Ünnepén jártunkMesterségek Ünnepén jártunkMesterségek Ünnepén jártunkMesterségek Ünnepén jártunk

Mára már szinte megszokottá vált, 
hogy ha eljön Szent István ünnepe, akkor 
Hajdúnánás hazavárja távolba szakadt 
elszármazottait. Nem történt ez másként 
idén sem; augusztus 19-én a kora délutá-
ni órákban a Református Egyházközség 
Gyülekezeti Házában találkoztak a haza-
térő vendégek és a rendezvény szervezői.

Különleges, nem minden napi esemény-
nyel kezdődött ez az idei program; egy a 
19. század végén, 1884. augusztus 18-án 
Hajdúnánáson született, és a nemzetkö-
zi � lmiparban is hírnevet szerző színész, 
Meinhart Maur-ról emlékeztek meg. 
Maur ra – azaz Grünbaum Menyhértre – jó 
pár évvel ezelőtt Szólláth Zoltán bukkant 
rá, amikor a helyi színjátszás történetét 
kutatta. Maur nagyon � atalon elkerült 
városunkból, és élete, művészi pályafu-
tása Németországhoz, illetve Angliához 
kötődik, amelyet Hubai Gergely az ELTE 
BTK Film tudományi Tanszékének oktató-
ja részletesen be is mutatott előadásában.

A „100 arcú színész” tiszteletére egy 
emléktáblát állíttatott Hajdúnánás városa 
és a Magyar Hollywood Tanács, amelyet 
Cservenyák László a Magyar Hollywood 
Tanács alelnöke és Szólláth Tibor avattak 
fel, hangsúlyozva azt, mennyire fontos 
megismerni múltunk jeles személyisége-
it, hiszen ők példaképként is állhatnak 
előttünk. 

Ilyen példakép lehet az a Csohány Je-
nő gyógyszerész is, aki még a 20. század 

második felében hozott 
létre célalapítványt egy kór-
ház javára, és adományozta 
Tulipán utcai kúriáját erre 
a célra. 1944-ben elhunyt, 
és alapítványából 1949-ben 
létrehozták a Tüdőgondozó 
Intézetet, amelynek helyén 
már mintegy 70%-os ké-
szültségben áll a Gyerme-
kegészségügyi Centrum. Az 
utóbbi évek egyik jelentős, 
és megjelenésében is im-
pozáns, a helyi építészeti 

hagyományokat megjelenítő épületben 
helyet kapó komplex gyermekegészség-
ügyi intézményt büszkén mutatta be a 
hazatérő vendégeknek polgármester úr. 
A folytatásban a szintén épülő, szépülő re-
formátus templomról és iskoláról tartott 
rövid ismertetőt Gacsályi Gábor nagytisz-
teletű úr, majd hat óra magasságában kez-
detét vette a mindig nagy örömmel várt 
„Rég láttalak” beszélgetős tanyázás, ahol 
fehérasztal mellett idézhettek fel régi, i� ú-
kori emlékeket, történeteket, vagy éppen 
oszthatták meg aktuális gondolataikat, vé-
leményeiket a városról, az itt folyó fejlesz-
tésekről, az épülő-szépülő szülővárosról.

Másnap, augusztus huszadikán a városi 
Szent István napi ünnepség után a búcsú 
ebéd előtt szólt a vendégekhez Szólláth 
Tibor polgármester, és Szabóné Marth 
Éva a rendezvény háziasszonya. Mindket-
ten örömüknek adtak hangot, hogy ismét 
sokan elfogadták a város meghívását, itt 
voltak, és arra bíztattak mindenkit, hogy 
jöjjenek jövőre is, akár meghívó nélkül is, 
hiszen augusztus 19-én, – mint már sok 
éve mindig – Hajdúnánás hazavárja mesz-
szire szakadt „rokonait”, atya� ait. És ha 
tehetik, hozzák magukkal a gyerekeket, 
unokákat is, ismerkedjenek meg ők is a 
hajdú gyökerekkel. A város nyitott szívvel, 
lélekkel vár mindenkit, aki úgy érzi csak 
egy kis kötődése is van Hajdúnánáshoz. 

(r. zs.)

Az ország legnagyobb népművészeti 
forgataga a 33. alkalommal megrendezett 
Mesterségek Ünnepe a Budai Várban. 
Évente egyszer – augusztus 20. ünnepére 
átalakul ez a gyönyörű országközpont, az 
az amúgy is ősi világ azzal a céllal, hogy 
teret engedjen magyar hagyományaink-
nak, népünk művészetének, méltóképpen 
megünnepelve ezáltal államunk alapítását.

Nemzeti kultúránk alapköve méltán 
híres népművészetünk – s ez az ünnep 
erre az alapkőre épül. Évről évre kézmű-
ves mesterek – idén közel 1000-en – 800 
magyar és 150 külföldi –, neves fellépők, 
díszvendégek serege lepte el a Budavári 
Palota területét, nem beszélve a vásárra 
érkező több ezer érdeklődő közönségről.

Idén Japán volt az ünnep díszvendége, 
a két ország közötti diplomáciai kapcso-
lat 150. évfordulójának alkalmából. Az 
érdeklődőbb résztvevők megismerkedhet-
tek a hagyományos japán kézművességgel 
és a mindennapok szokásaival, a japán 
mesterek bemutatói során pedig a kimo-
nókkal, a legyezőkkel, a japán lábbelikkel, 
a kerámiákkal, a furosiki batyuval, a koke-
si babával és még sok más érdekességgel. 
A � gyelmes résztvevők megtanulhattak 
igazi japán ecsettel írni, papírt hajtogatni, 
vagy akár japánosan friss virágcsokrot ren-
dezni, s megkóstolhatták a japán ételeket 
és italokat. Emellett a japán kultúra leg-
emblematikusabb hangszerével, a taikó-
val, japán dobbal is megismerkedhettek 
a látogatók. 

A kézműves ünnep idei témája a lábbeli 
volt, elsősorban a papucs, melynek előál-
lítását több standon mesterségbemutató-
kon � gyelhették meg az érdeklődők. Így 
nemcsak bőrből, fából, hanem a hozzánk, 
nánási résztvevőkhöz legközelebb álló ne-
mezből is. Részt vett a vásáron a tőle meg-
szokott módon országunk világbajnok 

cipésze, kinek bemutatósátra való-
ságos cipészműhelynek megfelelően 
volt berendezve. Fia, a 16 éves Ko-
vács Márton nyerte el az első helyét 
annak a pályázatnak, mely a „Szegedi 
papucs újratervezése” címet viselte.

Az idei vásárban először nyitottak 
meg folk kocsmát folk kareokival, 
élőszavas mesemondókkal, énekta-
nítással és táncházzal, természetesen 
óriási sikerrel.

A korabeli vásárok hangulatait 
idézték a vásári kikiáltók, gólyalá-
basok, valamint a korhű kiállítások, 
ahol az UNESCO Szellemi kulturá-
lis örökség nemzeti jegyzékén szerep-
lő közösségek: a matyók, a mohácsi 
busók és az idén a listára felkerült 
kékfestő műhelyek mutatkoztak be.

A Hajdú-Bihar Megyei Népművé-
szeti Egyesület 26 fős delegációval, köztük 
vezetőkkel, a programok előkészítésében 
és megvalósításában közreműködő szak-
emberekkel és alkotókkal (fafaragók, 
kosárfonó, nemezesek, szaru faragó, faze-
kasok, hímzők, fémművesek, bőrműves, 
pásztorművész és játékkészítő valamint 
a programok megvalósításában, a műhe-
lyekben folyó bemutatók folyamatossága 
miatt még néhány alkotó) vettek részt az 
ország legnagyobb szabású népművészeti 
vásárán. Hajdúnánásról Papp Anitával és 
Szabó Erzsóval mi is ennek a csapatnak 
voltunk résztvevői, de a városunkból ér-
kezett még Magi Imre fafaragó Népi Ipar-
művész is.

Az egyesület a Hortobágyi Nemzeti 
Park és a Déri Múzeum partnerségével, a 
pásztorművészettel ma foglalkozó alkotók 
segítségével szervezte meg a bemutatóit. 
A pásztor építményt imitáló, a Várban 
felépített térben fafaragó, ostorkészítő, 
kobaktök díszítő, bőrös, szűr hímző, ne-
mezes bemutatók voltak, melyeket örven-
detesen igen sokan látogatták.

A FOLK-Trend „a hagyomány a régi, 
a stílus új” volt a szlogenje a Hungari-
kum Bizottság által hirdetett pályázatnak, 
melyre több alkotó is beadta pályamun-
káját megyénkből. A legsikeresebb alko-
tásokból láthatott a közönség egy igen 
színvonalas divatshow-t augusztus 19-én 
a Várban. Büszkeséggel töltött el bennün-
ket, hajdúságiakat, milyen sikere volt a 
fővárosban a tájegységünkre igen-igen jel-
lemző szűrhímzésnek, az ezzel díszített ma 
is hordható ruhadaraboknak.

A négy  napos kézműves ünnep renge-
teg látnivalót kínált, s öröm volt már töb-
bedik alkalommal is népi kézművesként 
részese lenni.

Fekete Andrea

Még a millennium évében történt, hogy a Hajdúnánáson Szépen, Emberül Alapítvány 
Hajdúnánás város önkormányzatával közösen megszervezte az első Hazaváró ünnepsé-
get augusztus 20-a alkalmából. Az egyszeri alkalomnak indult gondolat hagyománnyá 
nőtte ki magát és idén már tizenegyedik alkalommal hívta és várta haza elszármazott 
atyafi ait a város, a Szent István napi ünnepség részeként. A meghívást most is sokan 
elfogadták, és töltöttek el egy emlékidézős, kellemes másfél napot a szülővárosban.

Az államalapítás ünnepe alkalmából 
81-en vehették át szakmai elismerésüket 
az Agrárminisztérium által szervezett díj-
átadón 2019. augusztus 16-án a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 
épületében. Az ünnepségen Nagy István 
agrár miniszter úgy fogalmazott, tisztelni 
kell a munkát, mert ebben rejlik az az er-
kölcsi erő, amely minden nehézségen át-
segítette a nemzetet a fennállása óta eltelt 
bő 1100 esztendőben. 

Buczkó József etnográfus, a hajdúnáná-
si Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény igazgatója Újfehértó és 
Hajdúnánás múltjának megismertetését 
szolgáló helytörténeti kutatásai és magas 

színvonalú intézményvezetői munkája el-
ismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetést kapott.

Gratulálunk! 
HNU



3Hajdúnánási Újság2019. szeptember 5.

Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!
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

– Az új munkahelyek közfoglalkozta-
tás keretein belül lesznek, vagy piaci ala-
pú munkahelyek várhatók?

– Piaci alapú munkahelyek fognak léte-
sülni 1-2 éven belül. A közfoglalkoztatás 
nem cél volt, hanem eszköz. Eszköz annak 
érdekében, hogy akik jelenleg nem tudnak 
elhelyezkedni az elsődleges munkaerő- 
piacon, ne veszítsék el munkaképességü-
ket, ne essenek ki a munkaerő-piac vér-
keringéséből, és ne váljon céllá a segélyből 

való megélés. Továbbá, amit sokan nem 
is tudnak, hogy a közfoglalkoztatás azok 
számára is hasznos volt, akik munkata-
pasztalat hiányában nem tudtak elhelyez-
kedni, azonban a közfoglalkoztatásban 
eltöltött néhány hónap munka biztosítot-
ta az igazolható gyakorlatszerzést. Azok a 
munkahelyek, amelyek létrehozásán most 
dolgozunk, stabil, versenyképes megélhe-
tést jelentenek majd számunkra.

A százarcú színész hazatalálA százarcú színész hazatalálA százarcú színész hazatalál
A Magyar Hollywood Tanács kezde-

ményezésére augusztus 19-én a Hazaváró 
Ünnep keretében az érdeklődők emlék-
tábla-avatásnak lehettek szemtanúi. Egy 
nappal korábban volt 135 éve annak, 
hogy városunkban megszületett Grün-

baum Menyhért, aki � atalon kivándorol-
va Németországban, majd Angliában vált 
keresett színpadi- és � lmszínésszé. Ekkor 
már a Meinhart Maur nevet viselte. Az 
1884-ben született és 1964-ben elhunyt, 
Magyarországon már elfeledett színészre 
Szólláth Zoltán művelődésszervező, hely-
történész egy a 2012-es Nánási kalendá-
riumban megjelent rövid cikkében hívta 
fel a � gyelmet. 

A táblaavatás előtt a református gyü-
lekezeti házban Kocsis Áron lelkipásztor, 

az esemény egyik szervezője köszöntötte 
a mintegy negyvenfőnyi hallgatóságot, 
amelyben minden korosztály képviseltet-
te magát. Elsőként Szólláth Zoltán foglal-
ta össze mindazt, ami tudható Meinhart 
Maur életéről. A zsidó családban született 
Grünbaum Menyhért ugyan már 1903-
tól külföldön élt, viszont a helytörténész 
szerint fontos, hogy számon tartsuk a ma-
guk területén egykor vagy napjainkban 
ismert, sikeres nánási személyeket, hiszen 
a következő generációk akár példaképként 
is tekinthetnek majd rájuk.

Ezt követően Hubai Gergely � lmtör-
ténész tartott � lmrészletekkel tarkított 
előadást Maurról. A színész mintegy öt-
ven alkotásban szerepelt, szinte mindig 
mellékszereplőként bukkant fel a vásznon. 
Játszott egyebek mellett orvost, fogadóst, 
kémet, gyémántkereskedőt, szultánt, tol-
mácsot. Nagyon gyakran – mivel az angol 
kiejtése nem volt tökéletes – „az idegen” 
szerepét bízták rá, így megszemélyesí-
tett indiai, német és orosz karaktereket 
is. Csak magyar és angol � gurákat nem 
játszott a hol száz-, hol ezerarcúnak ne-
vezett művész. Magyarországon egyetlen 
műve elérhető, a Rembrandt, amelyben a 
címszereplő egyik hitelezőjét játssza, bár 
egyetlen mondata sincs a � lmben. Ezt a 
Korda Sándor által 1936-ban rendezett 
alkotást Londonban forgatták, Meinhart 
Maur – a náci uralom elől menekülve – 
abban az évben tette át székhelyét Német-
országból Angliába. 

Végül a közönség átsétált a mozi épü-
letéhez, hogy szemtanúja legyen az em-
léktábla leleplezésének. Szólláth Tibor 
polgármester rövid köszöntője után Cser-
venyák László, a Magyar Hollywood 
Tanács tagja, a mátészalkai múzeum ve-
zetője beszédében kiemelte, hogy most 
már nemcsak Szalka büszkélkedhet híres 
� lmesekkel (a � lmsztár Tony Curtis és a 
stúdióalapító Adolph Zukor révén), ha-
nem Hajdúnánás is felkerült a mozitör-
ténet térképére. 

Vékony Gábor

Az Augusztus 20-i nemzeti ünnep előtt 
pár nappal került elhelyezésre a Szent Ist-
ván Bazilikában az a míves kivitelű, csiga-
formájú búzakoszorú, mely a hajdúnánási 
szalmafonó asszonyok keze munkáját 
dicséri. Kárpát-medence aratókoszorúját 
öt hajdúnánási asszony – Bata Sándorné, 
Nagy Sándorné, Fejesné Szebenyi Éva, 
Kutronné Balogh Andrea, Pongor Gábor-
né – napi nyolc órában, két hétig készítette.

Az aratókoszorú súlya mintegy másfél 
kilogramm, amelyet az öt szalmafonó asz-
szony több száz méternyi szalmából font 
meg. A koszorú jellegzetessége az esőcsiga 
motívum, amely a következő évi alkalmas 
esőt jelképezi, valamint a körkörösen egy-
re tágabban ismétlődő körök, ami a nem-
zetegységre, az egyre távolabbi határon 
túli régiókban élő magyarságra utal.

HNU 

Hajdúnánási szalmafonó asszonyok 
munkája a Szent István Bazilikában

Cservenyák László a Magyar Hollywood Tanács 
alelnöke
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A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

Szeptemberi 
programok

 Szeptember 7. (szombat) 18.00: „Ősz-
szel érik babám…” címmel a Lente 
Lajos Magyar Nóta Egyesület gála-
műsora. Meghívott sztárvendég: Bu-
dai Zoltán magyar nóta és cigánynóta 
énekes. Helyszín: Kéky Lajos Város 
Művelődési Központ színházterme. 
Belépőjegy: 1000 Ft. A műsor után 
vacsorára várják a vendégeket, mely-
nek ára 1700 Ft. További információk 
kérése és jegyek vásárlása az egyesület 
elnökénél Toronyai Lászlónénál sze-
mélyesen, vagy az alábbi elérhetőségen: 
06-30/750-0204.

 A XIV. Hajdúnánási Nemzetközi Kép-
zőművészeti Alkotótábor zárókiállítása 
szeptember 13-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ galériájában.

 Szeptember 18. (szerda) 18.00: Ezre-
deleji beszélgetések: Meglepő és mu-
latságos – különleges csemegék a tör-
ténelemből. Előadó: Kapa Mátyás író, 
egyetemi tanár. Helyszíne: a PinceKlub 
(Hajdúnánás, Bocskai u. 2.) A belépés 
díjtalan!

 Szeptember 21. (szombat) Szüreti So-
kadalom

 13.00–14.00 a szekeresek, lovasok gyü-
lekezője a Köztársaság téren és a Bocs-
kai utcán

 14.00 szekeres felvonulás a városban. 
A felvonulás tervezett útvonala: Kör-
forgalom, Kossuth u., Ady E. krt, Pető �  
u., Attila u., Magyar u., Árpád u., Hon-
foglalás u., Baross u., Bocskai u.
A SZEKERES FELVONULÁSRA 
VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!

 A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont szeretettel várja szekeresek, lo-
vasok jelentkezését a szeptember 21-i 
hajdúnánási Szüreti Sokadalom felvo-
nulásán való részvételre. Jelentkezési lap 
a művelődési központ információjában 
vagy az info@nanasvmk.hu e-mail cí-
men kérhető. Jelentkezni szeptember 
16-ig lehet.

 Programok a Köztársaság téren:
 16.15 a szőlőpréselés, mustkészítés kez-

dete
 16.30 Kaczor Feri műsora 
 17.30 Burai Krisztián műsora
 18.30 Zoltán Erika műsora
 19.30 Szüreti Bál – Helyszín: a Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központ szín-
házterme; a bál belépődíja 3000 Ft/fő.

 „Hajdúnánás 2019” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t 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. szeptember 1. (vasárnap)
 15.00: Angry Birds 2. – A � lm (magya-

rul beszélő � nn–amerikai animációs 
kaland� lm, akció� lm, 96 perc) 3D

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

 19.00: A bűn királynői (magyarul be-
szélő amerikai krimi-dráma, akció� lm, 
2019)

 2019. szeptember 2. (hétfő)
 17.00: Jó srácok (magyarul beszélő, 

amerikai vígjáték, 95 perc, 2019)
 19.00: A bűn királynői (magyarul be-

szélő amerikai krimi-dráma, akció� lm, 
2019)

 2019. szeptember 7. (szombat)
 15.00: Angry Birds 2. – A � lm (magya-

rul beszélő � nn–amerikai animációs 
kaland� lm, akció� lm, 96 perc) 3D

 17.00: A bűn királynői (magyarul be-
szélő amerikai krimi-dráma, akció� lm, 
2019)

 19.00: Az: Második fejezet (magyarul 
beszélő, amerikai horror, thriller, 165 
perc, 2019)

 2019. szeptember 8. (vasárnap)
 15.00: Angry Birds 2. – A � lm (magya-

rul beszélő � nn–amerikai animációs 
kaland� lm, akció� lm, 96 perc) 3D

 17.00: A bűn királynői (magyarul be-
szélő amerikai krimi-dráma, akció� lm, 
2019)

 19.00: Az: Második fejezet (magyarul 
beszélő, amerikai horror, thriller, 165 
perc, 2019)

 2019. szeptember 9. (hétfő)
 17.00: A bűn királynői (magyarul be-

szélő amerikai krimi-dráma, akció� lm, 
2019)

 19.00: Az: Második fejezet (magyarul 
beszélő, amerikai horror, thriller, 165 
perc, 2019)

 2019. szeptember 14.(szombat)
 15.00: Kópé (magyarul beszélő, kana-

dai–amerikai animációs vígjáték, csalá-
di � lm, 87 perc, 2019)

 17.00: A bűn királynői (magyarul be-
szélő amerikai krimi-dráma, akció� lm, 
2019)

 19.00: Az: Második fejezet (magyarul 
beszélő, amerikai horror, thriller, 165 
perc, 2019).
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Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Központ és Városi Bölcsőde – Központ és Városi Bölcsőde – Központ és Városi Bölcsőde – 
ÁlláshirdetésÁlláshirdetésÁlláshirdetés
Központ és Városi Bölcsőde – 
Álláshirdetés
Központ és Városi Bölcsőde – Központ és Városi Bölcsőde – Központ és Városi Bölcsőde – 
Álláshirdetés
Központ és Városi Bölcsőde – 
Álláshirdetés
Központ és Városi Bölcsőde – 
Álláshirdetés
Központ és Városi Bölcsőde – Központ és Városi Bölcsőde – Központ és Városi Bölcsőde – 
Álláshirdetés
Központ és Városi Bölcsőde – 

Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!

Lépéselőnyben Hajdúnánás!Lépéselőnyben Hajdúnánás!Lépéselőnyben Hajdúnánás!
Újabb lehetőségek Újabb lehetőségek Újabb lehetőségek 
a hajdúnánási munkavállalók előtt!a hajdúnánási munkavállalók előtt!a hajdúnánási munkavállalók előtt!

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde – Hajdú-
nánás a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
– alapján pályázatot hirdet szociális segítő 
munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: határozott idejű 2019. október 1.–
2020. szeptember 30. 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
 Illetmény és juttatások: az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei szerint.

 Feladatok: Óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenység hajdúnánási járás 
területén. Szociális adminisztációs fel-
adatok végzése, intézményi programok 
szervezése.

 Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet 2.számú mellék-
lete szerinti végzettség, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy 
pályázati anyagát az eljárásban érintet-
tek megismerjék, felhasználói szintű MS 
O�  ce számítógépes ismeret, B kategóri-
ás jogosítvány, 3 hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság. 

 Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Szociálpedagógus, szociális munkás 
végzettség, legalább 1–3 év család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásban szerzett 
szakmai tapasztalat.

 Elvárt kompetenciák: kiváló, magas 
szintű kommunikációs és probléma-
megoldó képesség.

 A munkakör betöltésének időpontja: 
2019. október 1.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. szeptember 24.
A pályázat benyújtásának módja: postai 

úton a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde 4080 Hajdú-
nánás, Kossuth u. 19. címen, elektroni-
kus úton: Nagyné Juhász Krisztina intéz-
ményvezető részére a csal.gyer.szolgalat@
gmail.com e-mail címen. 

A pályázat elbírálásának határideje, 
módja: 2019. szeptember 27. A beérkező 
pályázatokat Szakmai Bizottság bírálja el.

Bővebb információt Nagyné Ju-
hász Krisztina intézményvezető nyújt
a 06/52 381-624 telefonszámon.

2019. augusztus 23-án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Bihari Sándort Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig erőben és egészségben családja körében! 

Lezárult a kiállítói regisztráció, meg-
teltek a kiállítói helyek. Aki 2019. szep-
tember 27-én ellátogat a Hotel Medián-
ba, nemcsak számtalan jelenlegi állás 
közül választhat, hanem tájékozódhat a 
következő 2 év pozitív munkaerő-piaci 
változásairól is. Ez az állásbörze azért 
is fontos, mert a most induló debrece-
ni nagyberuházások átrajzolják majd a 
környező települések munkaerő-piacát. 
Hajdúnánás történelmi lehetőségek előtt 
áll, és fontos feladatunk felkészíteni erre a 
lehetőségre a város lakosságát. 

Már a tavaszi, I. Hajdúnánási Állás-
börzének is voltak sikertörténetei: „Egy 
egyszerű céllal érkeztem március 1-jén az 
állásbörzére: állást kerestem. Túl nagy elvá-
rásaim nem voltak, így még inkább megle-
pett a nagyszámú álláskereső, és a jelentős 
számú állást kínáló vállalat.” – magyarázta 
a hajdúnánási Papp Marcell, egykori ál-
láskereső, aki idén januárban végzett a 
Debreceni Egyetem Műszaki Karán, gé-
pészmérnökként. 

Marcellnek nem is kellett sokáig keres-
gélnie a mun kaerő-piacon, az Állásbörzét 
követően konkrét ajánlatot kapott: „Sze-
rencsésnek mondhatom magam. Alig egy 
hónap álláskeresés után a Venti� lt Zrt-nél 
német projektvezetőként helyezkedhettem 
el, ahol már a próbaidőmet is letöltöttem. 
Javaslom minden végzős hallgatónak és ál-
láskeresőnek, hogy látogasson el a II. Hajdú-
nánási Állásbörzére, csak nyerni lehet vele!”
– üzeni az álláskeresőknek Papp Marcell.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
által szervezett szeptember 27-i Állásbör-
ze különlegessége, hogy szakmai előadá-
sokat hallhatnak majd a résztvevők az 
új munkaerő-piaci trendekről, melyeket 
Debrecen gazdasági fejlődése, és a Hajdú-
nánásra települő tejporgyár indít el a kö-
zeljövőben.

Hajdúnánás most olyan történelmi le-
hetőségek előtt áll, amelyek példa nélkü-
liek a város eddigi életében. Látogasson el 
Ön is 2019. szeptember 27-én 16.00 órá-
tól a Hotel Mediánba, hogy személyesen 
találkozzon leendő munkaadójával, és el-
ső kézből értesüljön a várható munkaerő- 
piaci változásokról! 

Regisztráció: otthon@hajdunanas.hu 
(név, telefonszám és e-mail cím megadá-
sával)

A II. Hajdúnánási Állásbörze az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00012 kódszámú, 
„Fecskeotthon Hajdúnánáson” című pályá-
zat keretén belül valósul meg.

Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!
2019. augusztus 26-án 95. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 

miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Hajdu Miklósnét Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig Julika nénit erőben és egészségben családja körében!
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Véget ért a Hajdúnánás, én így szeret-
lek! helytörténeti játék, mely augusztus 
1–31. között, minden nap próbára tette 
a hajdúnánásiak helyismeretét. 

Akik legalább egyszer helyesen vála-
szoltak, még balatoni családi hétvégét is 
nyerhetnek. Az alábbi nyeremények sor-
solására szeptember 20-án kerül sor, a 
Mobilitási Nap keretein belül.
– FŐDÍJ: balatoni családi hétvége Cso-

pakon 4 fő részére
– 100 szeletes pizza a Nánási Portéká-

zóból
– további meglepetések

Közel 300-an vettek részt a játékban, 
most közöljük a helyes válaszokat. 

 Miért az Aranyszalma városa Hajdú-
nánás?

 Mi láttuk el Európát szalmatermékek-
kel az első világháborúig.

 Hogyan hívják a többszörös világrekor-
der, hajdúnánási születésű íjászt?

 Mónus József

 Ki lesz az egyik sztárfellépő a VI. Haj-
dúk Világtalálkozóján?

 Csík Zenekar

 Hány gyermek háziorvosi praxis kerül 
kialakításra a Gyermekegészségügyi 
Centrumban?

 3

 Hány Bocskai Korona elfogadó hely 
van Hajdúnánáson?

 130

 Hány család költözhetett be a Fecske-
lakásba?

 32

 Milyen állattal találkozhatnak a gyere-
kek a Kendereskertben?

 Bivaly

 Közel, hány fát ültettek az elmúlt 
5 évben Hajdúnánás területén?

 2000

 Melyik évben adják át a Gyermeke-
gészségügyi Centrumot?

 2019

 Hol lesz a következő szabadtéri kon-
dipark kialakítva a városban? (Az első 
a Nagy Norbert Sportközpontnál van.)

 Liget

 Hogy hívják a város legnagyobb jóté-
konysági futását?

 Pille futás

 Hol lehet megvásárolni a Kenderes-
kertben termesztett bio zöldségeket?

 A termelői piacon

 Melyik osztályban játszik az idei sze-
zonban a Hajdúnánási Felnőtt Női 
Kézilabda csapat?

 NB I/B Kelet

HAJDÚNÁNÁS, ÉN ÍGY SZERETLEK!HAJDÚNÁNÁS, ÉN ÍGY SZERETLEK!HAJDÚNÁNÁS, ÉN ÍGY SZERETLEK!HAJDÚNÁNÁS, ÉN ÍGY SZERETLEK!HAJDÚNÁNÁS, ÉN ÍGY SZERETLEK!HAJDÚNÁNÁS, ÉN ÍGY SZERETLEK!

 Mennyi pénzt igényelhetnek meg az 
első lakáshoz jutók Hajdúnánáson?

 500 000 Forint

 Hogyan hívják azt a jótékonysági gyűj-
tést, amely az adventi időszakban Haj-
dúnánáson kerül megszervezésre?

 Nánás Angyala

 Mennyi Bocskai Koronát ajándékoz a 
város a szülőknek a gyermek születését 
követően?

 30 000 Bocskai Korona

 Mennyien vettek részt idén a Kihajtási 
ünnepségen?

 közel 1000-en

 Körülbelül hány gyermek étkezik reg-
gelente ingyen a „Minden gyermek 
reggelizzen!” program keretében?

 Több mint 300 gyermek

 Mikor lesz a következő Hajdúnánási 
Állásbörze?

 2019. szeptember 27.

 Melyik évben kapta meg Hajdúnánás 
a gyógyhely minősítést?

 2018

 Hogyan hívják a Hajdúnánási Televí-
zió heti hírműsorát?

 Nánási Krónika

 Mikor ünnepeljük a Város napot?
 December 12

 Hány alkalommal lehet ingyen igény-
be venni a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
balneoterápiás kezelését a hajdúnánási 
lakosoknak?

 kétszer 15 alkalommal

 Mióta lehet Bocskai Koronával fi zetni?
 2012

 Hány méterre van a Gyermekegészség-
ügyi Centrum a Városi Rendelőtől?

 500 m

 Mi nem látható Hajdúnánás címerében?
 Fokos

 Mióta létezik a Nánási Portéka helyi 
márka?

 2013

 Mit jelent az, hogy agglomerációs tele-
pülés?

 A település egy nagyvároshoz közel ta-
lálható, emiatt fejlődik a kisebb telepü-
lés gazdasága is (pl. Budapest és vonzás-
körzete), vagyis növekszik a befektetők 
és a munkahelyek száma, emelkedik az 
ingatlanok értéke, és nő a lakossága.

 Hány középület újult meg az elmúlt 
években Hajdúnánáson?

 32

 Körülbelül hány térfi gyelő kamera van 
a bűncselekmények megelőzése érde-
kében Hajdúnánáson?

 55

 Hány négyzetméter iparterületet jelölt 
ki az Önkormányzat az új munkahe-
lyek számára?

 100 000 négyzetméter

hajdunanas.hu

Melyik osztályban játszik az idei sze-
zonban a Hajdúnánási Felnőtt Női 

 Melyik évben kapta meg Hajdúnánás 
a gyógyhely minősítést?

 2018
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CSENGŐSZÓCSENGŐSZÓCSENGŐSZÓCSENGŐSZÓCSENGŐSZÓCSENGŐSZÓ „DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!„DIOO”-t a gyermekeknek!

Még el sem hangzott az első tanórát 
jelző csengőszó, de már intézményünk 
Iskola és Polgári utcai intézményegysége 
hangos gyerekzsivajtól zengett augusztus 

A nyár során a Hajdúnánási Óvoda 
négy tagintézményében (Szivárvány Tag-
intézmény, Gyermekkert Tagintézmény, 
Eszterlánc Tagintézmény, Gesztenyevirág 
Tagintézmény) letelepítésre került nyolc 
darab DIOO digitális képességfejlesztő 
eszköz, óvodánként két – két darab. Az 
eszköz már ismert a tedeji Hétszínvirág 
óvodából, hiszen ott évek óta használják 
az oda járó gyermekeink a játékos min-
dennapjaik során.

2019. augusztus 30-án a Magyar utcai 
Gesztenyevirág székhelyintézményben 
bemutatóval egybekötött szakmai tré-
ningre került sor az óvodapedagógusaink 
részére, melynek témája a DIOO ké-
pességfejlesztő játék óvodás korban való 
alkalmazásának bemutatása  volt szaksze-
rűen, célirányosan a gyermekek képessé-
geinek fejlesztéséhez. 

21–23. között. A leendő kis elsőseink 
izgatottan vártak a Csengőszó program 
foglalkozásaira.

Intézményünk mindig keresi az új le-
hetőségeket, módszereket, hogy tanítvá-
nyaink minél sikeresebbek legyenek, az 
életben jól alkalmazható kompetenciák 
birtokába kerülhessenek. Ettől a tanév-
től kezdődően a Hajdú-Bihar Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási 
Tagintézményének munkatársai tartanak 
iskolaelőkészítő, iskolára hangoló foglal-
kozásokat, hogy a gyerekek óvodában 
fejlesztett készségeinek, képességeinek fel-
elevenítésével megkönnyítsék a gyerekek 
beilleszkedését, iskolakezdését.

Nagy Angéla gyógypedagógus és logo-
pédus foglalkozásain játékos formában a 
megfelelő beszéd, anyanyelvi fejlettség, 
tiszta hangok, grammatikailag helyes 
mondatalkotások, pontos, fejlett kifejező-
készség fejlesztése történt. Tóth-Reszegi 
Réka fejlesztőpedagógus számos játékkal a 
kognitív képességeket, úgymint � gyelem, 
emlékezet, vizuális- és auditív percepciót 
fejlesztette. Az egyik legfontosabb készség 
a motoroskészség. Az írás és az olvasás 
megfelelő elsajátításához elengedhetetlen 
a mozgáskoordináció, mozgástervezés, 
� nommotorika fejlesztése, szem – kéz 
koordináció és agyféltekék összehangolá-
sa. Ezek fejlesztése Pap Sándorné Piroska 
mozgásterapeuta foglalkozásain történ-
tek. A Szakszolgálat többi munkatársa 
segített a foglalkozások előkészítésében, 
lebonyolításában.

A foglalkozások közötti szünetekben az 
osztályfőnökökkel, napközis nevelőkkel 
és az intézményekkel ismerkedhettek a 
gyerekek. Emellett a szülők is lehetőséget 
kaptak, hogy az iskolakezdéssel kapcsola-
tos kérdéseikre választ kapjanak.

A résztvevő gyerekek a három nap alatt 
lelkesen és ügyesen teljesítették a felada-
tokat, ezáltal is bizonyítva, készen állnak 
az iskolakezdésre. Szeptember 2-án már 
biztosan, felkészülten állnak az első osz-
tály kihívásai elé. Reméljük, lelkesedésük 
kitart az év végéig! Mi segítünk ebben!

Ádámné Balog Erika
Bocskai István Általános Iskola

A fejlődési szintek és eredmények nyo-
mon követése, a fejlődési mutatók kont-
rolálása az óvodapedagógusok és a szülők 
bevonásával egyaránt. Mindez a mai mo-
dern óvodai nevelés kereteit szélesítve, a 
játékos infokommunikációs eszközök al-
kalmazásával. 

Az előadó tréner Konkoly Sándor az 
eszköz feltalálója, fejlesztője volt.

Fontos momentum, hogy az óvodák a 
fenntartó segítségével juthattak ezekhez az 
eszközökhöz, mely nem kis anyagi áldo-
zattal járt.

Ezúton is köszönettel tartozunk Szól-
láth Tibor polgármester úrnak a támogató 
hozzáállásáért, aki személyesen is megtisz-
telte a szakmai programunkat!

Gyüre Anikó
intézményvezető

Iratkozzon fel Ön is: www.szollath.hu

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 � úkat 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 � ú korcsoport (2007–2008)

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

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

978 
 U9-es � ú korcsoport (2011–2012)
 Edző I� . 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 Hamarosan indul Hamarosan indul Hamarosan indul Hamarosan indul Hamarosan indul 
az ovifoci a Nánási Focisulibanaz ovifoci a Nánási Focisulibanaz ovifoci a Nánási Focisulibanaz ovifoci a Nánási Focisulibanaz ovifoci a Nánási Focisulibanaz ovifoci a Nánási Focisuliban
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NB II Észak- Kelet Fér�  Felnőtt kézi-
labda 2019–2020-as őszi bajnoki mérkő-
zések

Szeptember 15. (v) 16:00 óra Szolnoki 
KCSE–Hajdúnánás KSE 

Szeptember 22. (v) 16:00 óra Hajdú-
nánás KSE–Kisvárdai KC

Szeptember 28. (szo) 17:00 óra NYB-
SC–Hajdúnánás KSE

Október 5. (szo) 16:00 óra Hajdúnánás 
KSE–NAGISZ-Nádudvari ASK

Október 12. (szo) 18:00 óra Tisza-
vasvári SE–Hajdúnánás KSE 

Október 20. (v) 16:00 óra Hajdúnánás 
KSE–Túrkevei VSE

November 9. (szo) 19:00 óra Hajdú-
böszörményi TE–Hajdúnánás KSE

November 17. (v) 16:00 óra Hajdú-
nánás KSE–Füzesabonyi SC

November 24. (v) 17:00 óra Gyöngyös 
U23–Hajdúnánás KSE

November 30. (szo) 18:00 óra DEAC 
NK KFT–Hajdúnánás KSE

December 7. (szo) 18:00 óra Hajdú-
nánás KSE–Kazincbarcikai KSE

Csodát tettünk, mert a kiskertünk 
munkája, amit eddig ráfordítottunk, kez-
di meghozni gyümölcsét. Folyamatosan 
érnek a zöldségek és a gyümölcsök, ame-
lyek � nom falatokkal látnak el bennün-
ket. Ekkor mondjuk azt, hogy a munka 
megérte. Most, amikor megünnepeltük 
az új kenyér ünnepét, rádöbbenünk arra, 
hogy további tennivalóink vannak! Né-
hány gondolatban a tennivalókról:
 Folyamatosan végezzük a gyomírtást 

(gyomlálás és kapálás). Kapáljuk ki a 
gyomokat, ne engedjük meg, hogy fel-
magozzanak.

 Tegyünk rendet a rózsakertünkben. Az 
elvirágzott szárakat 2-3 szemig vágjuk 
vissza, így további virágzás várható,

Női Felnőtt kézilabda NB I/B. 2019–
2020-as őszi szezon fordulói

Szeptember 14. (szo) 17:30 óra Tempo 
KSE–Hajdúnánás SK

Szeptember 21. (szo) 18:00 óra Hajdú-
nánás SK–VS Dunakeszi

Október 5. (szo) 18:00 óra Eszterházy 
SC–Hajdúnánás SK

Október 12. (szo) 16: 00 óra Hajdúná-
nás SK – FTC KN KFT U19

Október 19. (szo) 12:00 óra Pénzügyőr 
SE–Hajdúnánás SK 

Október 26. (szo) 18:00 óra Hajdúná-
nás SK–Kecskeméti NKSE

November 8. (p) 18:30 óra Kispest 
NKK–Hajdúnánás SK 

November 16. (szo)18:00 óra Hajdú-
nánás SK–Gödi SE

November 24. (v) 17:00 óra Orosházi 
NKC–Hajdúnánás SK 

November 30. (szo) 18:00 óra Hajdú-
nánás SK–PC Trade Szeged

December 8. (v) 17:00 óra NKK Bal-
mazújváros–Hajdúnánás SK

Magyar Kupa női I. forduló Szeptem-
ber 5. (Cs) 18:30 óra

NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK
Női I� úsági I. osztály-Kelet 2019–

2020-as őszi szezon fordulói
Augusztus 29. (cs) 15:30 óra Hajdú-

nánás SK–FTC KN KFT
Szeptember 8. (v) Szentendrei NKE–

Hajdúnánás SK
Szeptember 11. (sze) 17:00 óra Hajdú-

nánás SK–MTK Budapest
Szeptember 19. (cs) 18:00 óra Kecske-

méti NKSE–Hajdúnánás SK
Október 12. (szo) 18:00 óra Hajdúná-

nás SK–DVSC SCHAEFFLER
Október 16. (sze) 17:00 óra PC Trade 

Szeged–Hajdúnánás SK 

Hajdúnánás olyan történelmi lehető-
ségek előtt áll, amelyek példa nélküliek 
a város eddigi életében. Debrecen robba-
násszerű gazdasági fejlődése azt eredmé-
nyezi, hogy a megyeszékhely belátható 
időn belül az ország második fővárosává 
válik, ami Hajdúnánás gazdaságára is ked-
vező hatást gyakorol. 

Azok a környező városok, úgynevezett 
agglomerációs települések, amelyek jó 
kapcsolatokat ápolnak Debrecennel és 
kedvező befektetői környezetet tudnak 
teremteni, óriási pro� tra tehetnek szert. 
Ugyanis a megyeszékhely nem lesz képes 
egyedül ennyi munkaerőt foglalkoztatni 
és ennyi befektetőt befogadni, szüksége 
lesz a „tehermentesítésre.” 

Milyen előnyökkel jár, ha élünk a le-
hetőségekkel?
 A debreceni nagyvállalatok kiszolgáló 

egységei jó eséllyel a városunkba fog-
nak települni, így számos új munkahely 
nyílhat meg a hajdúnánásiak előtt. 

 Több időt tölthetünk majd a csalá-
dunkkal, nem kell ingázni a lakóhely és 
a munkahely között. 

 Az ideérkező új vállalatok iparűzési 
adója növeli majd az adóbevételt, ami 

Fér�  I� úsági III. osztály Észak-Kelet 
2019–2020-as őszi bajnoki mérkőzések

Szeptember 15. (v) 18:00 óra Szolnoki 
KCSE–Hajdúnánás KSE 

Szeptember 22. (v) 14:00 óra Hajdú-
nánás KSE–Kisvárdai KC

Szeptember 28. (szo) 15:00 óra NYB-
SC–Hajdúnánás KSE

Október 5. (szo) 14:00 óra Hajdúnánás 
KSE–NAGISZ-Nádudvari ASK

Október 12. (szo) 16:00 óra Tiszavas-
vári SE–Hajdúnánás KSE 

Október 20. (v) 14:00 óra Hajdúnánás 
KSE–Túrkevei VSE

November 9. (szo) 16:00 óra Hajdú-
böszörményi TE–Hajdúnánás KSE

November 17. (v) 14:00 óra Hajdú-
nánás KSE–Füzesabonyi SC

December 7. (szo) 16:00 óra Hajdú-
nánás KSE–Kazincbarcikai KSE

(A mérkőzések változtatási jogát a csapat 
és a vezetőség fenntartja.)

-kábé-

további infrastrukturális fejlesztésekre 
is forrást biztosít. 

 Vitathatatlan, hogy ezáltal a település 
versenyképessége növekedni fog, ami 
bérnövekedést is eredményez, illetve a 
telekárak növekedésében is megmutat-
kozik majd.
Éljünk velük! Mondjunk igent a fejlő-

désre! Elsődleges cél az, hogy középtávon 
egyre több, stabil megélhetést biztosító 
munkahely jöjjön létre Hajdúnánáson és 
ezzel megakadályozzuk a � atalok „elván-
dorlását”, illetve ösztönözzük a visszaté-
résüket. Hajdúnánás jövőképe egy olyan 
város, amely nemcsak megtartja lakossá-
gának számát, hanem növelni is tudja. Az 
első lépéseket már megtette a városvezetés, 
az infrastrukturális fejlesztések elindultak 
vagy már be is fejeződtek: a bölcsődei 
férőhelybővítés, a Hajdúnánási Egészség-
ügyi Centrum felépítése, a Balmazújváro-
si út újraaszfaltozása jelentős mértékben 
hozzájárul a kedvező gazdasági környezet 
megteremtéshez, a befektetői hajlandóság 
növeléséhez. Hajdúnánás a debreceni agg-
lomeráció egyik kedvelt településévé vál-
hat, csak rajtunk múlik! 

hajdunanas.huOktóber 26. (szo) 16:00 óra Hajdúná-
nás SK–Orosházi NKC 

November 3. (v) 15:30 óra Kisvárdai 
KC–Hajdúnánás SK 

November 9. (szo) 11:00 óra Hajdú-
nánás SK–Vác 

November 16. (szo) 16:00 óra Hajdú-
nánás SK–Szent István SE

November 30. (szo) 16:00 óra Hajdú-
nánás SK–Békéscsabai ENKSE 

December 6. (p) 16:00 óra Hajdú nánás 
SK–Csepel DSE

Leány serdülő II. osztály-Kelet 2019–
2020-as őszi szezon fordulói

Szeptember 12. (cs) 17:25 óra Csepel 
DSE–Hajdúnánás SK

Szeptember 20. (p) 15:30 óra Hajdú-
nánás SK–Hódmezővásárhelyi LKC

Október 6. (v) 11:00 óra Eszterházy 
SC–Hajdúnánás SK

Október 11. (p) 15:30 óra Hajdúnánás 
SK–FKSE-Algyő

Október 18 (p) 16:00 óra Balmazújvá-
rosi LKSE–Hajdúnánás SK

Október 26. (szo) 16:00 óra Hajdúná-
nás SK–Kecskeméti NKSE

Október 29. (k) 13:30 óra Kispest 
NKK–Hajdúnánás SK

November 16. (szo) 14:00 óra Hajdú-
nánás SK–Gödi SE

November 24. (v) 13:00 óra BVSC- 
Zugló–Hajdúnánás SK

November 29. (p) 15:30 óra Hajdú-
nánás SK–Szentendrei NKE

December 8. (v) 15:00 óra NKK Bal-
mazújváros–Hajdúnánás SK

(A mérkőzések változtatási jogát a csa-
pat és a vezetőség fenntartja.)

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II

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

Kertünk, házunk, otthonunk Kertünk, házunk, otthonunk Kertünk, házunk, otthonunk –––
Csodálatos őszbe forduló Csodálatos őszbe forduló Csodálatos őszbe forduló 
napokat élhetünk megnapokat élhetünk megnapokat élhetünk megnapokat élhetünk megnapokat élhetünk megnapokat élhetünk meg

Óriási lehetőségek kapujában Óriási lehetőségek kapujában Óriási lehetőségek kapujában 
HajdúnánásHajdúnánásHajdúnánás

 Gondoskodjunk a letermett területek 
ápolásáról, tápanyag utánpótlásáról, 
valamint talaj előkészítéséről,

 Elő kell készíteni „nyaraló” dísznövé-
nyeink visszahelyezését a lakókörnye-
zetbe,

 Folyamatosan ültessük ki a tavasszal 
virágzó hagymás növényeket (tulipán, 
nárcisz stb.),

 Ne feledkezzünk meg a kert gyümöl-
cseiről! Időben szedjük le őket. Tárol-
juk, befőzzük őket. Még a fagyasztó is 
megoldás!

 Ha még hátra van, akkor be kell fejez-
ni az alma, a körte és a szilva zöldmet-
szését. 

Gut István
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Szeptember 1-től újra ingyenesen Szeptember 1-től újra ingyenesen Szeptember 1-től újra ingyenesen 
lehet igénybe venni a balneoterápiáslehet igénybe venni a balneoterápiáslehet igénybe venni a balneoterápiás
kezeléseket a fürdőbenkezeléseket a fürdőbenkezeléseket a fürdőbenkezeléseket a fürdőbenkezeléseket a fürdőbenkezeléseket a fürdőben

Keressük Hajdúnánás legszebb Keressük Hajdúnánás legszebb Keressük Hajdúnánás legszebb 
kisgyermekeit! kisgyermekeit! kisgyermekeit! kisgyermekeit! kisgyermekeit! kisgyermekeit! 

Hajdúnánás a VIII. Hajdúsági ExponHajdúnánás a VIII. Hajdúsági ExponHajdúnánás a VIII. Hajdúsági ExponHajdúnánás a VIII. Hajdúsági ExponHajdúnánás a VIII. Hajdúsági ExponHajdúnánás a VIII. Hajdúsági Expon

Az elmúlt években számtalan olyan 
fejlesztést valósítottunk meg, melyek 
mind arra irányultak, hogy a nánásiak 
minél egészségesebben élhessenek, és 
hogy az egész séges életmód választása ne 
pénzkérdés legyen a hajdúnánási embe-
rek számára. Ma Hajdúnánáson egy kis 
oda� gyeléssel bárki sokat tehet a saját és 
családja egészségéért, amelyhez az önkor-
mányzat azt teszi hozzá, hogy a betegség-
megelőzés érdekében minden hajdúná-
nási lakos évente kétszer 15 alkalommal 
(azaz 30-szor) ingyenesen veheti igénybe 
a gyógykezeléseket a Hajdúnánási Gyógy-
fürdőben.

Milyen kezeléseket vehetnek igénybe 
a balneoterápia keretein belül:
 Termál medencefürdő
 Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs)

 Szénsavas kádfürdő
 Iszappakolás
 Súlyfürdő
 Gyógytorna
 Gyógymasszázs
 Víz alatti gyógytorna
 18 év alatti csoportos gyógyúszás
 Termál kádfürdő
 Fizioterápiás szakrendelés

Hogyan lehetséges, hogy mindez in-
gyenes? Az Önkormányzat átvállalja a 
kezelések önrészét, hogy a hajdúnánási 
lakosok ingyenesen vehessék igénybe.

Az alábbi képen a kezelések kiíratásá-
nak folyamata látható. Arra biztatunk 
mindenkit, hogy éljen ezzel a város adta 
lehetőséggel.

hajdunanas.hu

A Hajdúnánási Újság által meghirdetett 
kisgyermek/baba szépségversenyre renge-
teg jelentkezés érkezett mindkét meghir-
detett kategóriában. A gyermekekről be-
érkezett képek számunkra mind nagyon 
kedvesek voltak, a legtöbb szavazatot kapó 
két gyermek: Szabó Áron, Kállai Bianka.

Gratulálunk a gyermekeknek és család-
jaiknak, akik augusztus 26-án vették át 
nyereményeiket a 10 000 Bocskai Koro-
nát és a Nánási Portéka ajándékcsomagot. 

Kérjük, azok se csüggedjenek, akik nem 
nyertek, mert a jelentkezést két hónap el-
teltével újra megismételhetik. 

Ha Ön is szívesen benevezné gyerme-
két vagy kisgyermek rokonát az izgalmas 
megmérettetésre, nincs más dolga, mint 
elküldeni a nevező gyermek legkedvesebb 
fotóját a hajdunanas.babafoto@gmail.com 
e-mail címre minden hónap 10-éig.

2019. augusztus 9–11 között került 
megrendezésre Hajdúböszörményben a 
VIII. Hajdúsági Expo. A rendezvény el-
ső napján rendezték meg Kelet-Magyar-
ország legjelentősebb agrárfórumát, de a 
három napos nagyszabású rendezvényen 
ipari-, kereskedelmi-, mezőgazdasági- és 
erdészeti gépkiállítás és termékbemutató, 

valamint amatőrök és pro� k felvonulá-
sával traktorhúzó verseny is várta az ér-
deklődőket. Hajdúnánás városa és a helyi 
termelők is bemutatkoztak a nyolcadik 
alkalommal megrendezett Expon, ahol 
Hajdúböszörmény város Díját Hajdúná-
nás kapta. 

HNU 

2019. szeptember 14. (szombat) 9.00 óra
SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY AMATŐR CSAPATOKNAK

A HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐBEN
Elsősorban cégek, vállalkozások, munkahelyi közösségek, civil egyesületek jelentkezésére 
számítunk, de baráti társaságokat és nagyobb családi közösségeket is szívesen fogadunk.

Csapatok összetétele:
10 fő evezős (ebből minimum 2 fő nőnek kell lenni), 

+1 fő dobos, +1 fő tartalék

Nevezés:
Nevezni csak előzetesen lehet, a hivatalos nevezési lap benyújtásával. 

Nevezési díj nincs. 
Nevezési határidő: 2019. szeptember 12.

A nevezési lapokat a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban 
lehet igényelni és leadni.

Szeretettel várjuk az érdeklődő nézőket is!

Versenyszervező: 
Hajdúnánási Dominó Diáksport Egyesület

„EGY HAJÓBAN EVEZÜNK”
Sárkányhajó verseny közösségeknek 

2–5 éves kategória – Kállai Bianka0–2 éves kategória – Szabó Áron 

Augusztus hónap nyertesei
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A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a kölcsönösszeg 
vagy a futamidő változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A tájékoztatás nem 
teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és az akció részletes feltételeiről, valamint további 
részletes információkért, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból 
és hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

Az akció 2019. augusztus 5-től visszavonásig, 
de legkésőbb 2019. október 6-ig tart.

OTP Személyi kölcsönnel akár 
8 millió Ft-ig tervezhet. 

THM: 8,4–24,1%

Új autó 
vagy új terasz? 
Egyszerre is lehet!

OTP_SZK_Aug_Press_A4.indd   1 2019. 07. 26.   14:26:33
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! · Telefon: 06-70/375-66-53
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Nagy Nánási Biciklisáv Bebringázás!

Vállald a kihívást, és bringázz 2019. szeptember 14-én szombaton a nánási 
kerékpársávokon és kerékpáros nyomvonalakon. 
Szerezz kerékpáros útlevelet előzetesen a Kéky Lajos Művelődési Központ 
információjánál, vagy aznap az I� úság utcán található regisztrációs pontnál. 
Ebbe gyűjtsd a 7 db pecsétet, melyeket az alábbi utcákon felállíto�  pecsé-
telő helyeken találhatsz meg: I� úság utca, Már� rok útja, Nikodémusz utca, 
Kisfaludy utca, Iskola utca, Óvoda utca, Bocskai utca. Figyelem! Pecséteket 
gyűjteni szombaton 8 és 14 óra közö�  van lehetőséged. A cél a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő Fesz� válterülete, ahol sok-sok élmény, látnivaló és program vár 
rád. Sőt az élmények mellé akár egy kerékpár is a � éd lehet. Ha összegyűjtöt-
ted mind a hat pecsétet, dobd a helyszínen található gyűjtőládába és akár te 
lehetsz az a szerencsés, aki a kisorsolt vadiúj kerékpárt megnyeri. A sorsolás 
időpontja: 2019. szeptember 14. szombat 18 óra.
Vedd rá egy közös kerékpározásra családodat, barátaidat, munkatársaidat, 
osztálytársaidat is! Kalandra fel!

Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft .

FELHÍVÁS

A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárút hálózat fejlesztése” 
című projekthez kapcsolódóan

XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap
2019. szeptember 14. szombat

Hajdúnánási Gyógyfürdő Fesz� válterülete (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.)
A rendezvény mindenki számára ingyenesen látogatható!

Programok:
08.00 Tűzgyújtás – A XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap 
 Főzőversenyének kezdete – Helyszín: feszti válterület
09.00–18.00 A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 és a Nemze�  Agrárgazdasági Kamara Vállalkozói és Termelői 
 Szakmai Kiállítása – Helyszín: kiállítói sátor és feszti válterület
09.30 Ünnepélyes megnyitó – Védnöki köszöntők

Helyszín: rendezvénysátor
10.00 Szakmai programok – Helyszín: rendezvénysátor
 10.00 Szakmai előadás – Hajdúnánás Városi Önkormányzat
 10.40 Szakmai előadás – Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
 és Iparkamara
 11.20 Szakmai előadás – Nemze�  Agrárgazdasági Kamara
09.00–18.00 Szórakoztató és sportprogramok kicsiknek és nagyoknak
 09.00–18.00 „EGY HAJÓBAN EVEZÜNK” Sárkányhajó verseny 

Helyszín: csónakázó tó
 09.00–18.00 „Gyereksziget” ugráló vár, rodeó bika, mászó fal

Helyszín: feszti válterület
 13.00–18.00 Slackline interak� v bemutató, Íjásza�  bemutató 
 és foglalkozás
14.00–18.00  Színpadi programok – Helyszín: rendezvénysátor
 14.00 Hajdúdorogi Mazsore�  Együ� es műsora
 14.30 Magyarok Kenyere Program – Megyei Adományozó 
 Ünnepség
 Ünnepi beszédet mond: Jakab István a MAGOSZ elnöke, 
 az Országgyűlés alelnöke
 A XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap Főzőversenyének 
 eredményhirdetése
 15.00 Phoenix Fusion Tánciskola műsora
 15.30 Hajdúnánási Gimnasztráda műsora
 16.00 Zumba show
 16.30 Nánási Vidám Asszonyok műsora
 17.00 Nagyidai Gergő előadásában musicalek és világslágerek
18.00 A Vállalkozói és Termelői Szakmai Kiállítás zárása, 
 kiállítói díjak átadása 
 „EGY HAJÓBAN EVEZÜNK” Sárkányhajó verseny 
 eredményhirdetése 
 Biciklisáv Bebringázás – kerékpársorsolás

Helyszín: rendezvénysátor
19.00–21.00 Retro Party B. Tóth Lászlóval – Helyszín: rendezvénysátor
21.00–23.00 „Vállalkozó Napi Fiesta” – élőzene, tánc
 Helyszín: rendezvénysátor

A rendezvény fővédnökei: Dr. Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke, Győrff y Balázs a Nemze�  Agrárgazdasági Kamara elnöke, Jakab István
a MAGOSZ elnöke, az Országgyűlés alelnöke

A rendezvény védnökei: Dr. Tiba István országgyűlési képviselő, Miklóssy Ferenc a 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Szólláth Tibor Hajdúná-
nás város polgármestere, a Nemze�  Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének elnöke

Az esemény a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási 
Szervezete, a Nemzeti  Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közös összefogásában valósul meg. 
A szervezők a rendezvényen minden politi kai célú tartalomtól, 

megjelenéstől elhatárolódnak!

Információ:
Török István a HBKIK általános alelnöke és Hajdúnánási Szervezetének 

elnöke, a rendezvény főszervezője HBKIK Hajdúnánási Terüle�  Iroda 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 3. Telefon: 52/351-785, 

e-mail: papp.monika@hbkik.hu

 
 

 

 

 
 

FELHÍVÁS  
A XIV. HAJDÚNÁNÁSI VÁLLALKOZÓI NAP FŐZŐVERSENYÉRE  

 
Időpont: 2019. szeptember 14. szombat 08.00 órától 
Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő Fesztiválterülete (4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.) 

A versenyre nevezhetnek a főzéshez kedvet érző munkahelyi és baráti társaságok, csoportok. Az ételeket a hely-
színen kell elkészíteni. A főzőversenyt szakmai zsűri bírálja. Nevezési lap a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ-
ban és a HBKIK Hajdúnánási Területi Irodájában (Hajdúnánás Kossuth utca 3.) igényelhető. 

A nevezéseiket a kitöltött jelentkezési lapon, 2019. 09. 09-ig kérjük eljuttatni az alábbi e-mail címre: 
papp.monika@hbkik.hu 

Részvétel feltételei 

A csapat minden tagja tudomásul veszi az alábbi feltételeket:  

• Minden a főzéshez szükséges eszközről és alapanyagról (sátor, bogrács, állvány, kés, fakanál, fűszer, hús, 
tűztér, dekoráció, tálalóeszközök, stb.) a csapatok gondoskodnak. 

• A szervezők biztosítják a sorszámozott főzőhely kijelölését, vízvételi lehetőséget, 1 db sörpad garnitúra. 

• A zsűri részére 1 adag ételt kell kitálalni. A többi étellel a versenyzők szabadon rendelkeznek. A zsűri a fő-
zés folyamatát is értékeli. Az elkészült ételeket a zsűri sátorba kell leadni, 13:00 órától 14:00 óráig. 

• A versenyző csapatok kötelesek betartani az ide vonatkozó általános és szokásos szabályokat, valamint 
balesetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályokat. 

• A jelentkezési lap aláírásával elfogadják a verseny feltételeit. 

• A szervezők nem vállalnak felelősséget a versenyzők felszereléseiért. 

• A versenyző vállalja, hogy a felhasznált alapanyagok és az elkészítés módja megfelel az élelmiszerlánc- biz-
tonsági és állategészségügyi előírásoknak. 

 

A zsűri az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:      

 A csapatok megjelenése, főzőhely dekorálása 

 Főzés menete, tisztasága 

 Az ételek íz harmóniája 

 Felhasznált nyersanyagok 

 A készétel tálalása   

 
Sok szerencsét, jó sütés-főzést, és nem utolsó sorban jó szórakozást mindenkinek! 

 
Török István 

a HBKIK általános alelnöke és Hajdúnánási Szervezetének elnöke 
a rendezvény főszervezője 
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
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