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z új munkahelyekért két ipar-
terület fejlesztésében és a jövő-
beni befektetőkkel folytatott 

tárgyalásokban fog segítséget nyújtani 
Hajdúnánásnak az EDC Debrecen Város- 
és Gazdaságfejlesztő Központ, amelyet 
együtt működési megállapodás keretében 
írtak alá a Városházán. Emellett Debrecen 
és Hajdúnánás városok önkormányzatai is 
együttműködési megállapodást kötöttek 
többek között a gazdaságfejlesztési, kultu-
rális, oktatási és idegenforgalmi program-
jaik gazdagítása céljából. 

Hajdúnánás olyan történelmi lehető-
ség előtt áll, amely példa nélküli a város 
eddigi életében. Debrecen robbanásszerű 
gazdasági fejlődése azt eredményezi, hogy 
a megyeszékhely belátható időn belül az 
ország „második fővárosává” válik, ami 
Hajdúnánás gazdaságára is kedvező ha-
tást gyakorol – emelte ki köszöntőjében 
Szólláth Tibor. Hajdúnánás polgármes-
tere hozzátette, azok a környező városok, 
úgynevezett agglomerációs települések, 
amelyek jó kapcsolatokat ápolnak Debre-
cennel, és kedvező befektetői környezetet 

tudnak teremteni, óriási lehetőség kapu-
jában állnak.

A befektetők fogadására két iparterüle-
tet is létrehoznak. Az egyikre, amely 10 
hektár terület, kis és középvállalkozásokat 
várnak, míg a balmazújvárosi út mellett 
kijelölt közel 100 hektáros terület a na-
gyobb ipari fejlesztések fogadására lesz al-
kalmas. A két iparterület fejlesztésében és 
a jövőbeni befektetőkkel folytatott tárgya-
lásokban nyújt segítséget Hajdúnánásnak 
az EDC Debrecen. Az együttműködésről 
megállapodást írt alá Szólláth Tibor Haj-
dúnánás polgármestere és Póser Zoltán, az 
EDC Debrecen ügyvezetője.

Az eseményen jelen volt Papp László, 
Debrecen polgármestere is, aki kiemelte: 
Hajdúnánással és a környező települések 
összefogásával, együttműködésével lehet 
sikeres és versenyképes a régiónk. A két 
település Hajdúnánás és Debrecen közötti 
együttműködést Szólláth Tibor Hajdúná-
nás polgármestere és Papp László, Debre-
cen polgármestere írtak alá.
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Közel 15 cég és családi vállalkozás életét 

könnyíti meg a most átadott Hajdúnánás 
határától mintegy két kilométerre lévő 
Katona – telep mezőgazdasági útja.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármes-
tere közölte: a 110 millió forint pályázati 
forrásból a Hajdúnánás határától mint-
egy két kilométerre lévő Katona – telep 

mezőgazdasági útját 1600 méter hosszan 
építették ki, továbbá vásároltak két útkar-
bantartó gépet is. A város 24 ezer hektáros 
külterületén több száz dűlőút van. Ezek 
közül elsőként azért a Katona – telepen 
végezték el a beruházást, mert ott az út 
egyszerre tíz mezőgazdasági vállalkozás 
munkáját is könnyebbé teszi – fűzte hozzá 
a polgármester.

Több mint 40 milliárd forint fordít-
ható külterületi, mezőgazdasági utak fej-
lesztésére a vidékfejlesztési program (VP) 
keretéből – mondta az Agrárminisztérium 
vidékfejlesztésért felelős államtitkára. Kis 
Miklós Zsolt hangsúlyozta: az összegből 
csaknem 900 településen dűlőutak fel-
újítása, új mezőgazdasági utak építése 
valósul meg. A beruházások a hátrányos 
helyzetű, külterületen élők életét és az ott 
dolgozó vállalkozások munkáját is köny-
nyebbé teszik.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy az 
Európai Bizottság jelenlegi javaslata sze-
rint a következő uniós pénzügyi ciklusban 

kevesebb pénz jutna a vidékfejlesztésre. 
Hozzátette: reméli, hogy az Európai Unió 
költségvetésének tárgyalása során ez a 
helyzet változik, és legalább ugyanannyi 
uniós és hazai forrás áll majd rendelke-
zésre a mezőgazdaság, az élelmiszeripar 
fejlesztésére és a külterületen élők életkö-
rülményeinek javítására, mint a jelenlegi 
pénzügyi ciklusban.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek Szövetségének 
(MAGOSZ) elnöke elmondta: Magyaror-
szág csaknem 5 millió hektár szántóföld-
je jelentős nemzeti erőforrás, amelynek 
minél jobb kihasználása közös érdek. Ki-
emelt célnak nevezte a határ korszerű infra-
struktúrájának megteremtését, amelybe a 
modern vízgazdálkodás, a vízhasznosítási 
rendszerek és a vízkormányzás kialakítása 
mellett a dűlőutak kiépítésének is fontos 
szerepet kell kapnia.
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Jakab István a MAGOSZ elnöke, Kiss Miklós Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, Szólláth 
Tibor polgármester, Tiba István országgyűlési képviselő

Szólláth Tibor polgármester, Papp László Debrecen polgármestere, Póser Zoltán EDC Debrecen 
ügyvezetője
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Az üdülések, táborozások után augusz-
tusban a gyerekek többségét a nagyszülők 
felügyelik. 

A Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület tagjai között is alig van, aki-
nek nincs unokája, dédunokája, akinek 
ne kellene unokázni. Ezért szerveztünk 
2019. augusztus 15-ére „Unokázós na-
pot” a helyi Kendereskertbe 51 nagyszülő 
és 32 unoka részvételével. Nagy élmény 
volt gyermekek és nagyszülők számára 
a helyszínre vezető út mellett legelésző 
szürkemarhák és bivalyok látványa.

Unokáink órákat időztek a baromfi ak, 
a nyulak, a kecskék látogatásával, a póni 
lovak etetésével, simogatásával. 

Később előkerültek a játékok: labdák, 
ugrálókötelek, mocsárjárók, gólyalábak, 
rollerek, stb. Már a nagyik is bekapcso-
lódtak a játékokba, többen kipróbálták a 
gólyalábat, még a rollerre is rábeszéltek az 
unokák bennünket.

A rendezvény főszereplői természetesen 
az unokák voltak, akik percek alatt ösz-
szebarátkoztak, cserélgették a játékokat, 

mindent kipróbáltak, délre kellemesen 
elfáradtak.

A jó étvággyal elfogyasztott ebéd után 
folytatódott a játék, a szórakozás. Szinte 
hihetetlen, hogy a félévestől a 14 éves 
korú kiskamaszokig hiszti, sírás, sértődés, 
veszekedés nélkül tudtak önfeledten be-
lemerülni a közös játékba. A nagyszülők 
gondtalanul élvezhették a napot, gyö-
nyörködtünk a gyermekek önfeledt játé-
kában. Folyamatosan üzemelt a csúszda, 
ki volt használva a hinta. A 8-10 évesek 
a kertészetben, a fóliasátrakban is körül-
néztek, megcsodálták, megkóstolták a 
termesztett zöldségeket: zöldpaprika, pa-
radicsom, édesburgonya, stb. 

Összességében várakozáson felüli, em-
lékezetesen szép napot töltöttünk kelle-
mes körülmények között unokáink, dé-
dunokáink körében. Végül a nagyszülők 
bontottak tanyát a késő délutáni órákban.

Köszönjük a lehetőséget a Művelődési 
Ház vezetőjének, dolgozóinak.

Jövőre újra itt leszünk! 
Tímári Balázs az egyesület elnöke

11. alkalommal rendezték meg Hajdú-
nánáson a Gyógyfürdő fesztiválterületén 
a Moto-Rock Weekend elnevezésű prog-
ramot augusztus 28–31. között. A színvo-
nalas koncertek mellett számtalan érdekes 
program várta a Fürdő területére érkező 
nemcsak motoros vendégeket.

A rendezvény lassan kinőve a gyer-
mekkorból megyénk egyik legsikeresebb 
szabadtéri zenei programjai közé tartozik 
mind a látogatottság, mind a szervezett-
ség terén. A motorosoknak rendezett ta-
lálkozó túl nőtt a motorosokon, hiszen 
évről évre egyre többen kívülállóként is 
kilátogatnak a színvonalas fesztiválra. 
Idén nyáron nemcsak hazánkból, hanem 
Japánból, és a környező országokból is ér-
keztek vendégek értesülve a korábbi évek 
tapasztalatairól.

Varga Tibor „Sintér” – aki évek óta fő-
rendezője ennek a hétvégének – örömmel 
számolt be arról a közös munkáról, mely 
nemcsak a készülődést jellemezte, hiszen 
rengeteg segítő és támogató állt melléjük. 
A Városi Önkormányzat mellett a bará-
tok, a segítők részéről, akik a helyszín, a 
színpadok berendezését, valamint a fo-
lyamatos tisztán tartást, a jegyárusítást, 
illetve a helyszíni biztonságot segítették. 
Folyamatos volt az összetartás az apróbb 
munkálatokban is, hiszen a vendégek 
kényelmét, biztonságát és elégedettségét 
szolgálták.

Sikerült úgy megszervezni a zenei 
kínálatot és az egész napos programka-
valkádot, hogy azok minden korosztály 
számára élményt nyújtsanak. Napi 5–6 
koncert, sörsátor, kareoki bemutatók, 
Hernyák Imre szkander Európa Bajnok 
szkander showja, tetováló sátrak várták a 
vendégeket, melyek mellett szinte minden 
nap meglepetés programok is szerepeltek a 
széles kínálat mellett.

Igazi élményszámba ment a szombati 
motoros felvonulás, ahol a több száz mo-
toros a fürdőből elindulva előre leegyez-
tetett útvonalon bejárta/bedübörögte vá-
rosunk utcáit óriási érdeklődéssel kísérve. 
Látható volt közöttük felnőtt és gyerek, 
kétkerekű és többkerekű, sport, túra, salak 
és szinte minden féle- és fajta motorkü-
lönlegesség.

A főszervezők szerint nagyon sikeres 
volt az idei rendezvény, hiszen több ezren 
vettek részt – jóval többen, mint az előző 
években. A motoros életérzés, az óriási 
szabadságvágy és közösségélmény- a csa-
patszellem mind-mind összehozta azt a 
rengeteg családot, fi atalt és idősebb kor-
osztályt, akiknek fontos érezni az ilyen-
fajta találkozók lényegét. A város szívesen 
fogadta őket, hiszen irántuk senki sem kö-
zömbös: hisz’ valaki  vagy közéjük tartozik, 
vagy szimpatizál velük – egy a lényeg: ösz-
szetartozásuk látványos és irigylésre méltó.

Fekete Andrea

Tovább folytatódik a hajdúnánási 
utak és járdák felújítása

Az elmúlt időszakban közel 6000 méter 
járda és út újult meg az elmúlt években 
a város bel és külterületein. Közel 3,5 ki-
lométernyi kerékpárutat alakítottunk ki, 
megújult az Ady Endre körút több mint 
1 kilométernyi szakasza, a Magyar utca 
közel 2 kilométer hosszan, a Balmazújvá-
rosi út 12 kilométeres szakasza, így autó-
pályán haladva Hajdúnánás és Debrecen 
között Balmazújváros fele haladva az út 
csupán 30 perc. Nem sokkal több idő 
Nyíregyháza és Miskolc megyeszékhelyek 
elérése sem autópályán közlekedve. 

Az autópályák szomszédsága, három 
megyeszékhely közelsége és több ország-
határ gyors megközelíthetősége komoly 
előnyt jelent a település számára.

A belvízelvezető rendszer folyamatos 
felújításával és karbantartásával 436 új 
szennyvízbekötést és közel 3000 méter 
csapadékvíz főgyűjtő kiépítését fejezte be 
a város.

A következő évek fontos feladatai kö-
zött szerepelnek a leromlott állapotú utak 
és járdák további felújítása.

hajdunanas.hu
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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

– Hogyan viszonyul ahhoz a helyzet-
hez, hogy az önkormányzati választáso-
kon senki nem indul el Ön ellen, azaz 
nincs kihívója?

– Egyrészt örömmel vezetem tovább a 
várost, és örömmel valósítjuk meg azokat 
a fejlesztési terveket, amelyektől jobb lesz 
a hajdúnánási emberek élete. Másrészt 
megtisztelő, hogy az ellenzék is úgy nyi-
latkozott, hogy azért nem kíván polgár-
mestert indítani, mert hatékonyan tudom 
képviselni azokat az ügyeket, amelyekre a 
városnak szüksége van. Köszönöm a meg-
előlegezett bizalmat. Ez azonban nem je-

lenti azt, hogy nincs tétje a választásnak. 
A fejlődéshez nyugalom kell, békétlenség-
ben nem lehet haladni, építkezni. Nagyon 
fontos, hogy működőképes képviselőtes-
tület segítse a munkámat, máskülönben 
képtelenség döntést hozni a költségve-
tésről, megegyezni a fejlesztésekről, és ez 
megakadályozhatja a remélt fejlesztéseket, 
és az utak, járdák, árkok építését, karban-
tartását. 

Kérem a tisztelt lakosságot, éljen sza-
vazati jogával, hogy a képviselőtestületről 
ne a cirkusz jusson az eszünkbe, hanem a 
városfejlesztés.

Közös munka – közös siker

Elsősök versmondása a tanévnyitón

Tóth Anna Lotti és osztálytársai

06:45 -
08:00

BRINGÁS 
ÉBRESZTŐ

Válaszd a gyors  és olcsó közlekedési eszközt munkába, iskolába menet, 

és cserében megvendégelünk Titeket pékáruval, üdítővel! 
A reggelizők között biciklit sorsolunk ki!

10:00 -
18:00

ÓRIÁS CSÚSZDÁK, UGRÁLÓK A játékok használata egész nap ingyenes.

15:00 -
16:00

„BRINGÁZZ EGY BRINGÁÉRT”                            

Gyülekező a Köztársaság téren, ahonnan a Kendereskertbe indulunk a 
Hajdúnánási Rendőrkapitányság kíséretében. Várjuk a felnőtteket is!

A felvonulók között egy 50.000,- Ft értékű tablet kerül kisorsolásra!

16:00 -
16:30

KRESZ KVÍZ A Hajdúnánási Rendőrkapitányság által feltett kérdésekre helyesen 
válaszolók jutalomban részesülnek.

15:00 -
18:00

BABA-MAMA SÁTOR

ARCFESTÉS

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

Míg a kicsik felhőtlenül szórakoznak,  a szüleik számára a tájékoztató 
beszélgetésekről, kérdések megválaszolásáról a Védőnői Szolgálat és a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 
munkatársai gondoskodnak. 

A programok ingyenesek!

15:00 -
18:00

EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRÉS
A Magyar Vöröskereszt részvételével azok számára, akiknek fontos a 
megelőzés és szeretnék megismerni az egészséges életmóddal kapcsolatos 
lehetőségeket. Nem szabad elfelejteni, hogy a szűrővizsgálat életet menthet!

17:00 -
18:30

„SÉTÁLJ VELÜNK”

MERIDIÁN TORNA

ZUMBA

A Köztársaság térről startolva a - Szalay János Rendelőintézet munkatársainak 
kíséretében - egy kellemes egészségügyi sétát teszünk a Bocskai utcán. 

A táv felénél, a Fecskeházaknál megismerkedhetünk a meridián tornával. 

Visszatérve a Köztársaság térre pedig zumbára fel!  

Gyümölcskosarak sorsolása a résztvevők között.

18:30  EREDMÉNYHIRDETÉS     

- rajzverseny díjainak átadása és a hoverboard sorsolása
- Bringás Ébresztő kerékpárjának sorsolása
-„Bringázz egy bringáért” felvonulás tabletjének sorsolása
-„Sétálj velünk” gyümölcskosarainak sorsolása 
-„Hajdúnánás, én így szeretlek!” helytörténeti játék sorsolása 
(FŐDÍJ: balatoni családi hétvége Csopakon 4 fő részére – 100 szeletes pizza a 
Nánási Portékázóból – további meglepetések)

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat az idei évben is megszervezi: 

Autómentes Nap

2019. szeptember 20. KÖZTÁRSASÁG TÉR

sorsolása

100 szeletes pizza a 

Augusztus 30-án nyitották meg az új 
tanévet a  Bocskai István Általános Isko-
lában. Tóth Imre igazgató köszöntőjében 
ismertette a nyár programjait, melyek 
közül kiemelt előnyt élveznek a nyári 
táborok, melyből az idei nyáron közel 
negyven kínált tartalmas kikapcsolódást 
a tanulóknak. Első alkalommal volt lehe-
tőség külföldi tábort is megpályázni, így 
harminc diák a gyönyörű Erdély hegyei-
ben tölthetett el egy hetet.

Felsorolni is nehéz volt, hányféle tábori 
program várt az iskola tanulóira: vízi, ke-
rékpáros, nyelvi, hagyományőrző, kémiai, 
fi zikai, informatikai, média, pingpon-
gos – táborok, melyek 45 000 000 Ft-os 
állami támogatással  valósulhattak meg. 
Ennyibe kerültek a tábori programok, a 
napi négy vagy ötszöri étkezés, a játékok, 
az eszközök beszerzése, a kirándulások, 
az utazások, melyek az iskolában tanító 
pedagógusok szervezésében történtek a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
támogatásával.

Az idei tanévben hat új nevelő került az 
iskolába, akiket bemutattak a tanévnyitó-
kon, majd megköszönték a két nyugdíjba 
vonuló tanárnő munkáját. Az iskolában a 
nyári pályázatoknak köszönhetően min-
den álláshelyen megfelelő szakképesítésű 
nevelő fog dolgozni.

Az iskola igazgatója elmondta, hogy az 
elmúlt tanévben már nem volt az iskolá-
ban papír alapú napló, az idei tanévtől 
már tájékoztató füzetek sem lesznek, a 
gyerekek és szüleik az eNapló bejegyzé-
seiből tájékozódhatnak osztályzatokról, 
programokról, üzenetekről. Az eNapló-
hoz a tanulók és a szülők is kaptak hoz-
záférést és jelszót. A szülők bővebb infor-
mációhoz jutnak a saját hozzáférésükkel.

A KRÉTA rendszerben már részben ta-
valy is lehetett használni az elektronikus 
ügyintézést, erre az idén is lehetőség lesz.

Az igazgató tájékoztatta a szülőket, 
hogy szeptember 1-től lehetőség lesz a 
KRÉTA rendszeren belül üzenetek kül-

désére is nevelők, szülők, tanulók részére 
egyaránt.

Tóth Imre az elsősök köszöntése után 
kiemelte az iskola – gyermek – család 
egységét, hiszen elmondása szerint közös 
munka, közös siker.            Fekete Andrea
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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

 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: Körfor-

galom, Kossuth u., Ady E. krt, Petőfi  
u., Attila u., Magyar u., Árpád u., Hon-
foglalás u., Baross u., Bocskai u.
Közreműködik a Cinege néptánc csoport

 A Köztársaság téren:
 16.00 a szőlőpréselés kezdete
 16.00–18.00 kézműves foglalkozások 

gyerekeknek
 16.00 Kaczor Feri műsora
 16.50 a Nánási Vidám Asszonyok és a 

Bélák fellépése
 17.30 Burai Krisztián műsora
 18.30 Zoltán Erika műsora
 19.30 Szüreti Bál a művelődési központ 

színháztermében
 Zenél: Hdorogi Vigadó (Kiss Miklós, 

Kiss Sándor, Ugyan Tibor)
 Belépődíj: 3000 Ft/fő
 Szeptember 25. (szerda) 18.00 Ezre-

deleji beszélgetések: A jobbágyság min-
dennapjai Magyarországon. Előadó: 
Koroknai Zoltán középiskolai tanár. 
A belépés díjtalan!

 Szeptember 27. (péntek) 20.00 Zene-
történeti szakkör: a Retronome zene-
kar koncertje. 

 Hobo, Deák Bill Gyula, Radics Béla, 
Jimi Hendrix, valamint saját dalok. 

 Helyszíne: a PinceKlub belső udvara 

(rossz idő esetén a művelődési központ 
nagy előcsarnoka). A részvétel díjtalan!

 Szeptember 29. (vasárnap) 17.00 Idő-
sek Világnapja Hajdúnánáson. „Nap-
fényes őszidő” – nóta, örökzöld sláge-
rek, humor, tánc! 
Fellépnek: Hajdú Bokréta Hagyomány-
őrző Egyesület, Lente Lajos Magyar 
Nóta Egyesület, Makláry Lajos Városi 
Énekkar, Nána Formációs Társastánc 
Stúdió, Nánási NNTE, Sláger Expresz-
sz, Nagyné Bózsár Katalin, Nagy Lász-
lóné, Varga Sándor, Tábori Irénke.

 Köszöntőt mond: Szólláth Tibor, Haj-
dúnánás polgármestere.

 Belépés ingyenes regisztrációs jeggyel, 
mely a művelődési központ információ-
jában igényelhető.

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ

 Október 2. (szerda) 19.00 Dumaszín-
ház: Kőhalmi Zoltán Pályatévesztési 
tanácsadó – új önálló est. 

 Jegyár: 3600 Ft. Jegyek elővételben a 
helyszínen és a dumaszinhaz.jegy.hu 
oldalon kaphatók.

 Október 10. (csütörtök) 19.00 Nyi-
tott Akadémia…a lélek dolgai. Pál 
Feri Hajdúnánáson! A szorongástól az 
önbecsülésig. 

 Jegyek 2400 Ft-os áron kaphatók a mű-
velődési központ információjában, va-
lamint online, a www.nyitottakademia.
hu weboldalon. 

További információ: 
www.nyitottakademia.hu.

Gratulálunk a 2019. augusztus hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött 
pároknak!
• Gulyás Nóra–Muraközi Lajos
• Nagy Erzsébet–Tornyi Imre
• Horák Szilvia–Péntek István
• Bata Éva–Papp Áron
• Molnár Bernadett–Nagy Tamás
• Pásztor Andrea Katalin–
 Rembecki János
• Müller Anna Lili–Kiss Dániel Zoltán
• Kakócz Tünde–Nagy Gábor
• Vitányi Annamária–Jakab Csaba
• Erdei Noémi Ágnes–Hadházi Sándor
• Csuja Panna–Komjáthi Bence
• Kiss Angelika–Hágen Viktor

Akiktől 2019. augusztus hónapban 
búcsút vettünk:
• Asztalos Istvánné
• Áfra Lajosné

• Barna István
• Csorvási Ambrusné
• Daróczi Balázs
• Fejes Sándorné
• Gocs János
• Hajdu Lászlóné
• Kéki Lászlóné
• Király József
• Kis László
• Mezei Gáborné
• Nagy Pál Gábor
• Ráskai Zoltán László
• Sebestyén Imre
• Szücs Imre
• Tomcsányi András
• Tóth Imre
• Trungel Simonné
• Varga Antalné
• Virág László József

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Csuja Luca Krisztina
• Horváth Alina
• Jámbor Tibor Ciprián
• Kovács Ármin
• Kulcsár Sándor
• Munkácsi Zsombor Zsolt
• Szabó Zoé

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
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VVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOKVERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSOK
Hajdúnánás Városi Önkormányzat az alábbi ingatlanokat kívánja versenyeztetési eljárás keretében 

értékesítés, illetve bérbeadás útján hasznosítani:

ÉRTÉKESÍTÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS

Képviselő-testületi 
Határozat száma

Ingatlan címe, helyrajzi 
száma, megnevezése

Ingatlan adatai Kiinduló licitár
Pályázatok 

beérkezési határideje
Versenytárgyalás ideje

285/2018. (XI. 29.)
4080 Hajdúnánás, 
0110/37 hrsz.

9049 m2

kivett anyaggödör
2 340 000 Ft

2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
8:30 óra

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

3739 m2

kivett vízállás
970 000 Ft

2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
9:00 óra

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

800–882 m2 közötti 
változó méretű területek

540 000 Ft–
950 000 Ft +Áfa

2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
9:30 óra

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

2427 m2

kivett telephely, 
közművesítetlen

10 000 000 Ft +Áfa
2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
9:45 óra

56/2019. (II. 27.)
4080 Hajdúnánás
3700/4 hrsz.
Bocskai u. 100.

1705 m2

kivett lakóház, 
udvar, összközműves

8 000 000 Ft +Áfa
2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
10:00 óra

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

1030 m2, 1010 m2

és 987 m2 kivett 
beépítetlen területek

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

1 730 000 Ft +Áfa

2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
10:15 óra

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

egyesével 675 m2 kivett 
beépítetlen terület

1 080 000 Ft +Áfa
2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
10:30 óra

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

5816 m2

kivett beépítetlen terület
16 930 000 Ft +Áfa

2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
10:45 óra

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

5586 m2

kivett beépítetlen terület
16 260 000 Ft +Áfa

2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
11:00 óra

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

7261 m2

kivett ipartelep
296 165 000 Ft 

2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
11:15 óra

28/2019. (I. 31.)
4080 Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 6–8. 
7. sz. garázs

20 m2 garázs 2 500 000 Ft
2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
11:30 óra

BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS

Ingatlan címe, 
helyrajzi száma, megnevezése

Ingatlan adatai Kiinduló licitár
Pályázatok 

beérkezési határideje
Versenytárgyalás ideje

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

árusító hely 5000 Ft +Áfa/hó
2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
14:00 óra

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

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

2000 Ft +Áfa/hó
2019. 10. 21.
09:00 óra

2019. 10. 22.
14:30 óra

4080 Hajdúnánás, Bethlen G. 
krt. 41-45. 2. sz. garázs

14 m2, 
5 éves határozott időtartamra

500 Ft/m2/hó +Áfa
2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
15:00

4080 Hajdúnánás, Irányi u. 
1. sz. 2. sz. garázs

17 m2, 5 éves határozott 
időtartamra

320 Ft/m2/hó +Áfa
2019. 10. 21.
9:00 óra

2019. 10. 22.
13:30

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

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

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal, fszt. 37-es iroda, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A versenytárgyalás és licitálás helye: 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal, „Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Részletes pályázati felhívás megtekinthető a város hirdetőtábláján, 

valamint a www.hajdunanas.hu honlapon.
Az ingatlanokról és a pályázati feltételekről bővebb felvilágosítást kérhetnek a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37. irodájában.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
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GAZDAG ÉLETÚTGAZDAG ÉLETÚTGAZDAG ÉLETÚTGAZDAG ÉLETÚTGAZDAG ÉLETÚTGAZDAG ÉLETÚT
Szabóné Marth Éva a Hajdúnánási 

Református Általános Iskola és Óvoda 
intézményvezetője 2019. augusztus kö-
zepétől nyugdíjba vonult. Ennyi a rövid 
hír. Mögötte pedig sok évtizedes peda-
gógiai, közéleti tevékenység, szolgálat. 
Hogy hogyan is zajlott ez a mozgalmas, 
mindig egész embert kívánó életforma, 
arról beszélgettünk Évával egy ősz eleji 
napon.

Kezdjük talán a legelején. Hogyan kerül-
tél a „laponyagi” népes Marth családból 
a pedagógusi pályára?
 Első generációs értelmiségi vagyok. 

Szüleim általános iskolai végzettségűek 
voltak. Hajdúböszörményben érettsé-
giztem. Ezután egy évet képesítés nélkül 
tanítottam az akkori 3. Sz. (Polgári úti 
iskolában) Ezt követően kerültem a Deb-
receni Tanítóképző Főiskolára. Közben 
férjhez mentem és a főiskola utolsó évét 
levelező tagozaton fejeztem be, miközben 
a 4. Sz. Általános Iskolában tanítottam. Itt 
27 évig dolgoztam hűségesen pedagógus-
ként, munkaközösség vezetőként, majd 
igazgatóhelyettesként. Itt töltött utolsó 
néhány évemben fogyatékos gyerekeket is 
tanítottam. Közben elvégeztem a magyar 
szakot a nyíregyházi Bessenyei György Ta-
nárképző Főiskolán. 

Életem meghatározó pedagógus szemé-
lyiségei: Somorjai László tanár úr, K. Kiss 
Gizella reformárus tanítónő, akikkel sze-
mélyes ismeretségben voltam, valamint 
Mikó József, a régi Református Elemi Is-
kola hajdani igazgatója, aki a pedagógusi 
munkája mellett fontos közéleti szerepe-
ket is vállalt a városban. (Városi képviselő 
volt, civil szervezetekben dolgozott.)

Korán megtalált a közösségépítés, közös-
ségszervezés. Mi motivált téged a ’80-as évek 
végén, 90-es évek elején erre? 
 Közéleti szerepvállalásom kezdete 

valóban ezekhez az évekhez kötődik. 
A Hajdúnánási Újság kulturális témájú 
rovatait írtam, de sok írásom jelent meg 
a közéletről is.

Itt tettem közzé a „Kiálts város!” című 
írásomat, amelyben a kulturális élet hiá-
nyosságairól szóltam. Nem sokkal később 
egy formálódó értelmiségi csoport nevé-
ben szándéknyilatkozatot jelentettem meg 
egy kulturális egyesület létrehozásáról. Így 
alakult meg 1992-ben a Hajdúnánási 
Szellemi Műhely. Nagyon aktív tevékeny-
séget folytattunk: több éven át szerveztük 
a Hajdúnánási Kulturális Napokat, Me-
gyei Középiskolai Versíró pályázatokon 
azóta több kötetes költőket, írókat fedez-
tünk fel, Élő Újságokat (felolvasó esteket, 
bemutatkozási lehetőségeket) szerveztünk 
a helyi alkotóknak. Maradandó az a közel 
30 kötetnyi helyi kiadvány, amit egyesü-
letünk tagjai szerkesztettek. Ezek közül 
a legismertebb a „Nánási kalendárium”, 
ami 15 kötetet ért meg.

A Szépen, Emberül Alapítványt Kállai 
Eszter nánási születési pedagógus alapítot-
ta 1993-ban. Engem kért fel az Alapítvány 
elnökének. Az Alapítvány legfontosabb 
célkitűzése a közösségépítés, a városhoz 

való kötődés erősítése. Ehhez kapcsolódó-
an több éven át támogattuk a tehetséges 
hajdúnánási diákok tanulmányait, pályá-
zatokat írtunk ki. A Városunk Tiszteletre-
méltó Polgára pályázatban idős emberek 
becsületes életútjait mutatták be a fi ata-
lok és megszerveztük a Hajdúnánás I� ú 
Polgára pályázatot is, amelyben szellemi, 
fi zikai és becsületpróbát tettek a fi atalok. 
Alapítványunk szervezte meg először a 
Hazaváró ünnepet 2000-ben a város tá-
mogatásával. Ezt ma már a város szervezi, 
az alapítvány támogatásával.

A helyi politikai életben is szerepet vál-
laltál, több cikluson át voltál helyi önkor-
mányzati képviselő, kezdetben ellenzékben 
is, majd a „kormányzati” többség részese-
ként. Hogyan tudnád néhány mondatban 
összefoglalni ezeket az éveket? 
 A Polgári Kört már azért hoztuk 

létre, hogy leváltsuk a baloldali MSZP-s 
városvezetést. Ezek nagyon kemény idők 
voltak. Nekem majdnem az állásomba 
került. Igazgatóhelyettesből hamarosan 
kisegítő iskolai pedagógus lettem. 

Aktívan szerkesztettem és írtam a Pol-
gári Kör – a Hajdúnánási Polgár – újság-
ját. Így lettem a Polgári Kör listás képvi-
selője 1998-ban. Kisebbségben voltam 
két cikluson keresztül. 2010 óta vagyok 
a többségi polgári oldal képviselője Szól-
láth Tibor polgármester úr vezetésével. 
A Művelődési, Oktatási, I� úsági és Sport 
Bizottságot vezetem már a harmadik cik-
lusban. Azon a területen dolgozhatok, 
amelyen képviselőségem előtt már civil-
ként is dolgoztam. Büszke vagyok a 2010 
óta elért eredményekre. 

Fiatal éveid elején a költői véna elő-elő 
bukkant, verseid több helyen is megjelentek. 
Aztán ez később búvópatakká vált. Most 
hogy érzed, vissza fog térni, felszínre fog 
törni?
 Verseket aktívan a 80-as években ír-

tam. Ekkor közel 100 versem jelent meg 
elsősorban a debreceni lapokban, de a 
Központi Sajtószolgálatnak köszönhe-
tően az ország különböző helyszínein is. 
Verseim megjelenéséről mindig irodalmi 
lektorok döntöttek.

A 90-es években határoztam úgy, hogy 
nem küldöm el többet közlésre a versei-
met. Ha komoly tehetség lettem volna 
egy évtized alatt be kellett volna kerül-
nöm irodalmi folyóiratokba. Úgy döntöt-
tem, hogy inkább a tőlem tehetségesebb 
fi atal versírókat támogatom. Erről a Haj-
dúnánási Szellemi Műhely által kiadott 
Hajdúnánási alkotók antológiájának má-
sodik kötete tudósít. Versíró pályázatokat 
szerveztünk középiskolásoknak, Élő Újsá-
gunkban bemutatkozhattak. Mi adtuk az 
első díjat és megjelenési lehetőséget – a ma 
már országosan is elismert – Krusovszky 
Dénesnek, akit akkor B. Kiss Dénesnek 
hívtak.

Egyébként verseket a mai napig íroga-
tok, hisz valóban búvó patakként élnek 
bennem különböző lelki élmények, ame-
lyek verssé formálódnak. Persze ma már 
teljesen más Lélek vezérel. Előfordul, hogy 
a régi komor, magányos verseimet átírom. 

Ezeket újjászületett verseknek nevezem.
2004-ben nagy változás állt be életedben. 

Megválasztottak az akkori Hajdúnánási 
Református Általános Iskola igazgatójának. 
Hogyan történt ez a váltás?
 A kisegítő iskolában békességet talál-

tam a fogyatékos gyerekek között, akik na-
gyon szerettek. Reggelenként a kapuban 
vártak és, mint egy szőlőfürt, úgy kísértek 
végig az udvaron. Ekkor kezdtem írni a 
Polgári Újságban a „Lelki egészségünk” 
című rovatomat. Sokat foglalkoztam lelki 
kérdésekkel, formálódott az Istennel való 
személyes kapcsolatom.

2003-ban a Hajdúnánási Református 
Egyházközség elnöksége váltást szeretett 
volna a Református Általános Iskola élén. 
Engem jól ismertek, mert újságíróként 
mindig én tudósítottam az egyházi híre-
ket. Egyszerűen megkeresett Gacsályi Gá-
bor lelkipásztor és Dombi Imre gondnok 
úr és felkértek arra, hogy pályázzam meg 
az igazgatói állást. 

Én egy év haladékot kértem és folya-
matosan imádkoztam. Istent kérdeztem, 
hogy valóban Ő is reám akarja-e bízni az 
egyházi iskola igazgatói tisztét. Végül a 
Mindenható világos választ adott. Elhí-
vott erre a szolgálatra. Feladatom a szak-
mai munka mellett a békesség szerzése, a 
szeretet-közösség felépítése. Három veze-
tői cikluson át azzal a lélekkel végeztem a 
munkámat, hogy – az egyházközség által 
– Isten bízta rám az iskola sorsát.

Tizenöt évet töltöttél el a „Refi ” élén. 
Hihetetlen fejlődésen ment keresztül ez idő 
alatt a református oktatási intézményhá-
lózat. Mesélj egy kicsit erről a munkáról, 
mindarról, hogyan sikerült mindez.
 A református oktatási hálózatban 

több előadást is tartottam az iskolák tan-
testületeinek arról, hogyan sikerült ilyen 
ugrásszerű minőségi fejlesztést véghezvin-
ni az iskolánkban. A minőségi munka a 
közösség építésével kezdődött. Mindene-
kelőtt a lelki békesség helyreállítása volt 
a legfontosabb, az, hogy Isten által elkö-
telezett hiteles keresztyén pedagógusok 
legyünk. Csendesnapokat szerveztünk, 
az egyházközséggel egy szívvel és egy lé-
lekkel gondolkodtunk, megimádkoztuk a 
döntéseket. 15 évig folyamatosan írtam az 
éves munkatervben, hogy a „Szószék és a 
katedra közös célt szolgál.” Ahogy a lelki 
békesség helyreállt és szeretet-közösséggé 
váltunk, felszabadultak azok az energiák, 
amelyeket a szakmai munka fejlesztésére 
fordítottunk. A Református Általános Is-
kola tantestülete elkötelezetté vált a minő-
ségi munka iránt. Rengeteget dolgoztak, 
vállaltak a munkatársaim, aminek ered-
ményeként évről-évre fejlődni tudtunk. 
Belső igénnyé vált a minőségfejlesztés. 
Sokat jelentettek vezetői munkámban is 
azok a városi kapcsolatok, amelyek kép-
viselői tisztemnek voltak köszönhetőek. 
Szélesre tártuk az iskola kapuit és a város 
újra a szívébe zárt bennünket.

Most 15 év után úgy hagyod itt ezt az in-
tézményt, hogy már épülőben az új szárny, 
a régi épület felújítása. Jó kezekben tudod az 
intézmény jövőjét?

 Az én feladatom a lelki és szakmai 
„építkezés” volt. Az új szárny építésével, 
új innovációs feladatok várnak az isko-
lára. Bíró István igazgató úr személye jó 
választás volt. Isten által elhívott, elköte-
lezett vezető, aki nagy lendülettel készül 
az új feladatokra. Vezetői programjában 
a bevált hagyományok követése mellett, 
kreatív innovációs törekvéseit is megfo-
galmazta. Személyét illetően jó kezekben 
látom az intézmény jövőjét. 

Köszönöm az interjút, és olvasóink ne-
vében is békés, derűs éveket kívánunk. 

Lejegyezte: Rigó Tamásné

A Református Gasztrokulturális Prog-
ramok kiemelt célja, hogy összekösse a 
Kárpát-medencében élő református élel-
miszertermelőket: szakmai és baráti kö-
zösséget építve ki köztük, megismertetve 
őket egymással, az eseménynek helyet adó 
régióval és az ottani gyülekezetekkel.

Első alkalommal a tavalyi évben ren-
dezték meg a Református Ízek Találkozó-
ját a horvátországi Kopácson, a három na-
pos találkozó során nemcsak előadások és 
lelki programok, hanem a legkülönfélébb 
paprikás ételek főzése és kóstolása is he-
lyet kapott, hiszen a magyarság e nélkü-
lözhetetlen fűszernövénye állt a program 
középpontjában.

Ebben az évben a bio élelmiszerek és 
az ökológiai gazdálkodás lesz a második 
Református Ízek Találkozójának témája, 
melynek 2019. október 4. és 6. között 
Hajdúnánás ad otthont. Kocsis Áron, a 
rendezvény főszervezője elmondta, hogy 
olyan programokkal várják a hajdúnáná-
si lakosokat, mint szakmai előadások, a 
Kárpát-medence számos pontjáról érkező 
református termelők kirakodó vására, re-
formátus közösségek főzőversenye.  

Református Református Református Református Református Református 
Ízek Találkozója, Ízek Találkozója, Ízek Találkozója, 
Hajdúnánás, Hajdúnánás, Hajdúnánás, 
október 4október 4október 4 6.6.6.

A Tiszántúli Református Egyházkerület ki-
emelkedő pedagógusi, vezetői munkája elis-
meréseként Szabóné Marth Évának 2019. 
júniusban Egyházkerületi Pedagógiai Díjat 
adományozott
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A 2019/20-as tanévet új intézmény-
vezetővel kezdte meg a Református Ál-
talános Iskola és Óvoda. Szabóné Marth 
Éva ugyanis hosszú szolgálat után nyu-
galomba vonult, és 2019. augusztus kö-
zepétől Bíró István vette át az intézmény 
vezetését. 

Bíró István nem ismeretlen a hajdúná-
násiak előtt, hiszen hosszú időt töltött el a 
gyermekvédelemben, de közben tanított is 
egy ideig az egykori 2. sz. Iskolában. Azt 
azonban talán kevesebben tudják, hogy elég 
messziről érkezett Hajdúnánásra. 
 Gyulán születtem és éltem nagyko-

rúságomig. Feleségem, akit a tanárképző 
főiskolán ismertem meg hajdúnánási. Az 
ő kedvéért feladtam szép szülővárosomat, 
de ezt sosem bántam meg. Pályám kezde-
tén még Dunát lehetett rekeszteni mate-
matika szakos pedagógusokkal, így nem 
kaptam állást egyetlen iskolában sem. Egy 
kis családi segítséggel jutottam ki az akko-
ri nevelőotthonba, ahol szívesen fogadtak, 
szükség volt rám. Gyors volt a szakmai 
előmenetelem, mert három év sem telt el 
és az intézmény általános igazgatóhelyet-
tesi feladataival bíztak meg. Volt egy kis 
szerény részem Hajdú-Bihar megye első 
lakásotthonának az elindításában itt váro-
sunkban még a gyermekvédelmi törvény 
megjelenése előtt, illetve a nagy nevelőott-
honunk teljes kiváltásában, valamint két 
megyei nevelőotthon fúziójának és hason-
ló lakásotthonos kiváltásának lebonyolítá-
sában. 

Egy idő után váltottam, és az akkori 
2. sz. Általános Iskola pedagógusa lettem, 
új barátságokkal és szakmai kapcsolatok-
kal, közben megszerezve az informatika 
tanár képesítésemet is. Ezután következett 
életem legrövidebb és legmeghatározóbb 
telefon hívása volt igazgatónőmtől: „Pista 
nyugdíjba megyek!” Értve a felhívást meg-
pályáztam és megnyertem a visszatérést a 
gyermekvédelembe. Három év után a 
megyei fenntartó átadta a Hajdúsági La-
kásotthonainkat és a járásunkhoz tartozó 
nevelőszülői hálózatot a Görögkatolikus 
Egyháznak. 

Feladatul kaptam, hogy a Görögkato-
likus Egyház fenntartásába átszervezzem 
az intézményt, kibővítve egy nevelőszülői 
hálózattal. Közben megbíztak a nyíregy-
házi központú görögkatolikus gyermekvé-
delmi intézmény vezetésével is

A több mint két és fél éves ingázás a 
két megyében elszórt lakásotthonok, ne-
velőszülők, gyermekvédelmi központok 
között, a kb. 1000 ellátott gyermekre 
és 300 munkatársra, nevelőszülőre jutó 
napi problémák megoldásának hatására 

elértem azt a küszöbszintet a munkám-
ban, amin átlépve nem tudtam volna már 
mindenki javára folytatni azt. Megint csak 
egy pillanat, de egyáltalán nem a véletlen 
műve volt, hogy elért egy álláshirdetés a 
Református Általános Iskolában. Tudtam: 
ez az újabb meghívóm. Így kezdtem el 
négy évvel ezelőtt újból tanítani mindhá-
rom szakomat és párhuzamosan rendszer-
gazdája is lettem az iskolánknak. 

Milyen volt ez a váltás, egyrészt a gyer-
mekvédelemből a közoktatásba, másrészt pe-
dig egy egyházi intézménybe? Gondolt arra, 
hogy egyszer majd vezetheti ezt a nagymúltú 
iskolát? 
 Így visszatekintve olyan ez nekem, 

mint egy nagy folyó. Egyik partján a gyer-
mekvédelem, másik partján a köznevelés. 
Én a saját tapasztalataim, gyakorlatom 
rakományával kompon közlekedek egyik 
oldalról a másikra. A komp úgy közleke-
dik, hogy egy nagyon erős drótkötél köti 
össze számára a két partot. Számomra ez a 
vezető kötél maga a gyermek, gyermekek 
sora és sorsa, akikért, és akikkel immáron 
30 éve dolgozom Hajdúnánáson. Az egy-
házi intézményből kerültem egy másik 
egyházi intézménybe, mondhatni csak a 
fenntartó változott. De többről van szó. 
Hitem szerint református vagyok, tehát 
mondhatom, hogy most haza érkeztem. 
Hogy közösségemet szolgálhassam presbi-
teri megbízatást is vállaltam.

A lehetőség, hogy nagy múltú isko-
lánkat vezethetem számomra nagy meg-
tiszteltetés. Menet közben kiderült, hogy 
igazgató asszony nyugdíjba megy. Azt 
gondoltam többet segíthetek, ha egyszerre 
több emberért, gyermekért dolgozhatok. 
Nyilvános pályázatra adtam be igazgatói 
pályázatomat. Mivel más nem pályázott, a 
megmérettetés az volt, hogy a tantestüle-
tem rendesen kivesézte a vezetői tervemet, 
amit végül szavazatukkal mindannyian tá-
mogattak. 

Gyakorlatilag mára már egy jól kiépített 
struktúra működik úgy az iskolában, mint 
az óvodában. Mit tud Ön ehhez még új dol-
got hozzátenni?
 „A legtöbb mit gyermekeinknek ad-

hatunk a gyökerek és szárnyak.” – mondja 
Goethe. Nos, a gyökerekről, az alapokról 
előbbiekben volt már szó. Az új iskolarész-
ben további szaktantermeknek leszünk 
gazdái. Művészeti, társadalomtudományi, 
informatika és egy technika szaktanterem-
nek, a könyvtárunk duplájára fog nőni. Az 
épület fejlesztéshez olyan mennyiségű és 
minőségű tanulást segítő eszközbeszerzés 
is tartozik, amellyel a kor színvonalának 
megfelelő, modern felszereltségű intéz-
ménnyé válunk. Nos a szárnyak növeszté-
séhez célunk ezen lehetőségek kiaknázása 
a megfelelő pedagógiai szakértelmünk fel-
használásával, annak továbbfejlesztésével. 

Speciális a helyzet most tanév kezdéskor, 
hiszen az építkezés kellős közepén járnak. 
Hogy tudják megoldani a zavartalan taní-
tást?
 Bár voltak aggodalmaink a tanévkez-

dés feltételeinek biztosításával kapcsolat-
ban, de szeptember elsejére az összes abla-

kunk ki lett cserélve hőszigeteltre, a belső 
udvar szigetelése és színezése is elkészült, 
sőt még az állványozást is lebontották, a 
víz vissza lett kötve. Köszönjük Nagy Sán-
dor építési vállalkozó úrnak, hogy érezvén 
ennek fontosságát a felújítás ütemezésé-
nek fenti részét rendkívül meggyorsította. 
Így mintha mi sem történt volna tudtuk 
elkezdeni a tanévet.

Milyen örökséget vett Ön át Szabóné 
Marth Éva intézményvezető asszonytól?
 Az előző vezetők nyomdokain in-

tézményvezető asszony 15 évnyi vezetői 
munkássága alatt rengeteget fejlődött az 
iskola létszámbeli, tárgyi, szakmai és kap-
csolatbeli szempontok szerint. Ide tartozik 
még az  óvodai nevelési feladatok intézmé-
nyi felvállalása, átvállalása is. Ennek vég-
eredménye a gyönyörűen megújult, mo-

dern óvodánk, ami jelenleg 140 gyermek 
nevelését végzi. A legfontosabb öröksége 
azonban az összeforrott közösség, a ha-
gyományok, a megerősödött hitbeliség. 
A belső kapcsolatok jóval túlmutatnak a jó 
szakmai együttműködésen, tudunk örülni 
egymás örömének, önzetlen segítséget ad-
ni és kapni egymástól, ha bajban vagyunk. 
Komoly hagyományaink vannak, melyek 
szintén közösségünket erősítik. A keresz-
tyén pedagógia szemlélet és gyakorlat fej-
lesztése mellyel iskolánkban igyekszünk a 
nevelési folyamatainkat erősíteni, ő álta-
la lett ennyire fontossá. Ezt a nagyszerű 
örökséget igyekszem megbecsülni és lehe-
tőségeinkhez mérten továbbra is fejleszte-
ni a jövőben munkatársaimmal.

Lejegyezte: Rigó Tamásné

Még lehet regisztrálni a II. Hajdúná-
nási Állásbörzére

Bár a kiállítói helyek már megteltek, az 
álláskeresők még folyamatosan regiszt-
rálhatnak a II. Hajdúnánási Állásbörzé-
re. Agrárium, rendészet, közbiztonság, 
szállítmányozás, oktatás, idegenforga-
lom – csak néhány a tucatnyi kínált mun-
kakör közül, ahová álláskeresők jelentke-
zését várják a kiállító cégek, vállalkozások 
szeptember 27-én. Aki ezen a délutánon 
ellátogat a Hotel Mediánba, nemcsak 
számtalan állás közül választhat, hanem 
a következő 2 év pozitív munkaerő-piaci 
változásairól is tájékozódhat. 

„A 2019 tavaszán rendezett első állásbör-
zén több sikertörténetet is dokumentálhat-
tunk, de azóta is folyamatos igény mutat-
kozik a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 
találkoztatására. A helyi vállalkozókkal 
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, melynek 
során jelezték felénk, hogy egy második állás-
börze további segítséget jelentene a munka-
erő-hiányt kezelésére. – fogalmazott Szól-
láth Tibor polgármester, majd hozzátette: 
most, hogy városunk példátlan gazdasági 
fejlődés kapujában áll, szeretnénk felkészí-
teni a lakosságot a várható munkaerő-piaci 
változásokra is. Szeptember 27-én, 15.00 
órától a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
szakmai előadást hallhatnak majd arról, 
hogy a most induló debreceni nagyberuhá-

zások hogyan rajzolják át a környező tele-
pülések munkaerő-piacát, milyen új mun-
kahelyek létrehozása várható városunkban.

Hajdúnánás most olyan történelmi 
lehetőségek előtt áll, amelyek példa nél-
küliek a város eddigi életében. Látogasson 
el Ön is 2019. szeptember 27-én 15.00–
18.00 óra között a Hotel Mediánba, hogy 
személyesen találkozzon leendő munka-
adójával és első kézből értesüljön a várha-
tó munkaerő-piaci változásokról! Kérjük, 
hogy önéletrajzát feltétlenül hozza magá-
val, hiszen egy jól megírt önéletrajz a sike-
res elhelyezkedés kulcsa is lehet. 

Regisztráció: Küldje el nevét, telefon-
számát és e-mail címét az otthon@hajdu-
nanas.hu címre.

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

A Hajdúnánási Újság következő megjelenése: 
2019. október 3.

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Felemelő ünnepség zajlott 2019. szep-
tember 6-án a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjteményben. A prog-
ram első részeként Buczkó József címzetes 
igazgató úr képzőművészeti tárgyaiból 
nyílt kiállítás, melyek elsőként kerültek
nyilvánosságra. A most bemutatott gra-
fi kák a múlt emlékeit, régi házakat, ka-
pukat, omló épületeket, a rajzok az utazá-
sok pillanatait ábrázolják, fi nom tónusos 
színekben adva vissza a nyár hangulatát. 
A kovácsolt munkák az apai örökség tudá-
sát mutatják be. 

Az évtizedek során Újfehértón és Haj-
dúnánáson is számtalan írás, könyv került 
ki Buczkó József keze alól. Ez alkalommal 
azonban az est folytatásában a „Tanul-
mánykötet Buczkó József néprajzkuta-
tó tiszteletére” című könyv bemutatása 
zajlott, mely az intézmény igazgatójának 
nyugdíjba vonulása alkalmából készült 
el. A kötet szerzői: tudományos kuta-
tók, pályatársak, barátok mindannyian 
szívesen vettek részt a meglepetéskötet 
elkészítésében. Olvasható benne néprajzi, 
történelmi, családtörténeti vonatkozású és 
levéltári tanulmány, személyes hangvételű 
levél, valamint az erdélyi barátoknak, tu-
dós papoknak az emberi kitartásról, pél-
damutatásról szóló írásai. A kötet végén 
első ízben találjuk meg Buczkó József írá-
sainak bibliográfi áját.

Az est folyamán közreműködött Dani 
Attila tárogatós. A könyvbemutató de-
dikálással és baráti beszélgetéssel zárult. 
A könyv megvásárolható a könyvtárban.

Darócziné Bordás Andrea

Kiállítás megnyitó és tiszteletkötetKiállítás megnyitó és tiszteletkötetKiállítás megnyitó és tiszteletkötet
bemutató a múzeumbanbemutató a múzeumbanbemutató a múzeumbanbemutató a múzeumbanbemutató a múzeumbanbemutató a múzeumban

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2019. augusztus hónap-
jában két rendkívüli ülést tartott. 

2019. augusztus 14-én a napirendek 
elfogadása után a testület a Hajdúnánási 
Sportklub kérelméről döntött.

Megtárgyalta és elfogadta Meinhart 
Maur születésének 135. évfordulójára ké-
szített emléktábla állítását. 

A testület két határozatával elfogadta a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal Szervezeti és Működési Szabályzatá-
nak módosítását, valamint a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. gördülő fejlesz-
tési terv beruházási tervrészét. 

2019. augusztus 30-án a napirendek 
elfogadása után a testület vállalkozási 
szerződés megkötéséről döntött az EDC 
Debrecen Nonprofi t Kft-vel. 

Elfogadta a Hajdúnánási Holding Zrt. 
kérelmét, amelyben halottszállító gépjár-

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei
mű megvásárlásával és apportjával a Zrt. 
alaptőkéjének megemelését kérte.

Megtárgyalta és elfogadta a Helyi Vá-
lasztási Bizottság tagjainak és a szavazat-
számláló bizottság póttagjainak megvá-
lasztását a 2019. október 13. napjára kiírt 
helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek, valamint a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők választására. 

A testület a településrendezési eszközök 
módosításáról döntött.

A testület elfogadta a közbeszerzési terv 
módosítását.

A képviselő-testület megismerte és tá-
mogatta Mónus József kérelmét.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Meghívók/
Előterjesztések menüpont alatt megte-
kinthetőek. 

Hajdúnánáson a család az elsőHajdúnánáson a család az elsőHajdúnánáson a család az elsőHajdúnánáson a család az elsőHajdúnánáson a család az elsőHajdúnánáson a család az első

Sokat tesznek Hajdúnánáson a csalá-
dok jövőjéért: Fecskelakások, gyermeke-
gészségügyi centrum létrehozása, 30 000 
Bocskai Korona gyermekszületési támo-
gatás, babacsomag, bölcsődei férőhelyek 
növelése, ösztöndíjprogram, fél millió 
forintos lakásvásárlási támogatás, kedvez-
ményes telek vásárlás a fi ataloknak.

Míg 2009–2010 között alig 130 gye-
rek született, addig mára nem ritkák azok 
az évek sem, amikor közel 180 gyerek is 
születik a városban. A város polgármestere 
azt mondta, hogy a településen kedvezőek 
a feltételek a gyerekvállaláshoz. „Nálunk 
sincs kolbászból a kerítés, csak szisztema-
tikusan összerakjuk a családalapítás fogas-
kerekeit, hogy gördülékenyen tudjanak 
forogni. Ezek a kis kerekek többségében 
minden település asztalán ott hevernek: 
korszerű óvodák, kiváló iskolák, gimnázi-
um, szakközépiskola, megfelelő orvosi és 
védőnői ellátó rendszer, folyamatos egész-
ségügyi szűrőprogramok, emellett hama-
rosan átadjuk a Gyermekegészségügyi 

Centrumot is” – mondta Szólláth Tibor.
Minden területen igyekszünk a család-

jainkat támogatni egészen a születéstől, 
a családalapításig: segítjük fi ataljainkat a 
fecskelakás programjainkkal, a fél millió 
forint támogatással az első lakáshoz jutás-
hoz, a bölcsődei férőhelyek növelésével, 
gyermekszületési támogatással vagy a köz-
művesített telkek kedvezményes vásárlásá-
val. Mindezzel a közös jövőnkbe, a város 
jövőjébe fektetünk. 

A babacsomag bevezetésével is a szülő-
ket, a gyermekeket támogatjuk. A baba-
csomag-program alanyi jogon jár minden 
hajdúnánási kisgyermeknek. Nem mi sze-
retnénk eldönteni, hogy mire van szüksé-
ge a gyermeknek, mi segíteni, támogatni 
akarjuk a szülőket. Éppen ezért azzal, 
hogy 30 000 Bocskai Koronával segítjük 
a fi atalokat, ők dönthetik el, hogy baba-
krémet, törlőkendőt, pelenkát vagy épp 
különféle eszközöket vásárolnak a szülők 
belőle – emelte ki Szólláth Tibor.

hajdunanas.hu

Budapest | 2019 | 09 | 12

Magyar Közút Nonprofi t Zrt.
KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NŐ A FORGALOMBIZTONSÁG 
A MEGÚJULT 3323-AS JELŰ 
BALMAZÚJVÁROS–HAJDÚNÁNÁS 
ÖSSZEKÖTŐ ÚTON

A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújí-
tását indította el. A program egyik elemeként Hajdú-Bihar megyében a 3323-as jelű 
Balmazújváros–Hajdúnánás összekötő út több mint 6 kilométeres szakasza teljes 
körűen újult meg.

A TOP-1.3.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú „Közlekedésfejlesztés Hajdú-Bihar 
megyében I.” című projektet a Társaság 1,463 milliárd forint európai uniós vissza nem 
térítendő támogatásból valósítja meg. A projekt keretében több mint 6 kilométeren újult 
meg a 3323-as jelű Balmazújváros–Hajdúnánás összekötő út. A projekthez kapcsoló-
dóan a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelezőnek nettó 415 millió forintból 
készítette el a beruházást.

A Balmazújváros-Hajdúnánás összekötő út 15+351 – 21+408 km szelvényei közötti fel-
újítása során a kivitelező a kopóréteg profi lmarásáról, a kiegyenlítő aszfaltréteg és az 
új kopóréteg terítéséről, az új tartós burkolati jelek felfestéséről, a padka feltöltéséről, 
valamint a KRESZ táblák igény szerinti cseréjéről és pótlásáról is gondoskodott. A be-
avatkozási szakaszon a vízelvezető rendszerek jó karba helyezését és fejlesztését is el-
végezte a kivitelező. A közlekedési biztonság növelésére több helyszínen új szalagkorlát 
kerül kihelyezésre. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében országosan 2018-ban 
több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellékút felújítása indult el. Ebből Hajdú- 
Bihar megyében több, mint 28 kilométernyi út felújítása valósulhat majd meg európai 
uniós forrásból. A programról további információk elérhetőek a www.kozut.hu oldalon.

A felújított útszakasz ünnepélyes átadásán részt vett Tiba István, országgyűlési képvi-
selő, Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere és Szoták Zoltán, a Magyar Közút Non-
profi t Zrt. Hajdú-Bihar megyei igazgatója. 

További információk:
Magyar Közút Nonprofi t Zrt.
Kommunikációs osztály
kommunikacio@kozut.hu
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2019-ben is a Sulisárkányok 2019-ben is a Sulisárkányok 2019-ben is a Sulisárkányok 
Országos Döntő dobogóján a Csiha Országos Döntő dobogóján a Csiha Országos Döntő dobogóján a Csiha 
csapatacsapatacsapatacsapatacsapatacsapata

Nagyléptékű változások, Nagyléptékű változások, Nagyléptékű változások, 
fürdőfejlesztési elképzelésekfürdőfejlesztési elképzelésekfürdőfejlesztési elképzelésekfürdőfejlesztési elképzelésekfürdőfejlesztési elképzelésekfürdőfejlesztési elképzelések

Intézményünk sárkányhajó csapata 
2019. június 7-én a Sulisárkányok Terüle-
ti Döntőjén elért I. helyezésének köszön-
hetően ismét bejutott az Országos Döntő-
be, mely a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
szervezésében, 2019. szeptember 7-én, 
Fadd-Domboriban, a Sárkányhajó és SUP 
Magyar Bajnokság keretei között került 
megrendezésre.

A versenyre történő felkészülésünkhöz 
(erőnléti, technikai, taktikai edzések) az 
idei évben is a Hajdúnánási Dominó DSE 
biztosította számunkra az edzéshelyszínt, 
a többszemélyes kenukat és a lapátokat, 
de sárkányhajóval – ami valójában egy 10 
személyes kenu – ők sem rendelkeznek, 
így a más csapatok számára egész évben 
elérhető sárkányhajó nélkül kellett a fel-
készülésünket megoldani.

Ismét kora hajnali indulással és a hosszú 
utazással kezdődött a versenynap, mert az 
ország keleti részéről indulva, nekünk ez-
zel az erőpróbával is szembe kellett néz-
nünk – hiszen az országos döntőbe jutott 
csapatok többsége a Duna mellől érkezett. 
A csapatunk lelkesedését, elszántságát 
mindez nem befolyásolhatta. Sportoló di-
ákjaink bíztak felkészültségi állapotukban 
és erőnlétükben, de hittek magukban is, 
hogy mind erőnlétben, mind koncentrá-
lásban, akaratban, egyénenként is min-
denki maximálisan hozzájárulhat a csapat 
sikeréhez. 

Versenyfelkészítő testnevelőként, és 
a helyszínen, a versenypálya mellett ál-
ló, értük szurkoló felnőttként, egyaránt 
büszke vagyok a csapatra, egyénenként is 
mindenki a legjobbat hozta ki magából 
– sőt, jövőbeli, egyéni fejlődési utakat is 
meghatároztak saját maguk számára. Mi 
lehet ennél nagyobb öröm egy felkészítő 
pedagógus számára!?!

2019-ben is kivívtuk a versenyszerve-
zők, csapatedzők és nézők kiemelt fi gyel-
mét, hiszen mindkét időmérő futamban 
az elsők között végeztünk. 

A területi versenyeken az országos 
megmérettetésre továbbjutott nyolc csa-
patból Fadd-Domboriban, a két időmérő 
futamban elért összesített időeredménye 
alapján, csak négy  csapat kerülhetett be 
a magyar döntő futamába. Csapatunk a 
3. legjobb időeredménnyel indulhatott a 
Nagydíjért és küzdhetett meg az ország 
legjobb középiskolai sárkányhajós csapa-
taival. Ebben a szoros és nemes küzdelem-
ben az országos 3. helyet szereztük meg. 

A csapat tagjai: Balogh Zsigmond, Ba-
logh Ágnes, Bata László, Csuka Sándor, 
Dankó Tamás, Fülöp Áron, Fülöp Rená-
ta, Gulyás Viktória, Király Erhard, Nagy 
Nándor és Tóth Norbert.

Szabó László Szabolcs 
testnevelő

A város és kistérség legfőbb turisztikai 
vonzereje a Hajdúnánási Gyógyfürdő, mely 
a közelmúlt adatai alapján átlagosan évi 
150 ezer fürdőlátogatót képes vonzani. Je-
lentősebb ár-, látogatószám és eredményesség 
növelésre viszont csak akkor van lehetőség, 
ha a szolgáltatások számbeli és minőségbe-
li növekedése egyaránt megvalósul. Ehhez 
egy hosszú távú, átfogó fejlesztési koncepció 
szükséges, melynek részleteiről dr. Horváth 
Tibort, gazdaságfejlesztésért felelős polgár-
mesteri tanácsadót kérdeztük.

 Ahhoz, hogy a fürdő fejlesztést meg 
tudjuk érteni, látnunk kell, hogy mi is 
indukálta. 2014-ben azt tapasztaltuk, 
hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő elvesz-
tette regionális jellegét, komoly gazdasá-
gi, pénzügyi és műszaki hiányosságokkal 
rendelkezett. Ezek következtében el kel-
lett kezdenünk a tervezést, amely vissza-
adja a fürdőnk elsőbbségi helyét és újra 
egy minőségi fürdőt tudunk létrehozni. 
Ez nem egy kis beruházás és nem egy kis 
koncepció, hosszú út vezetett odáig ahol 
most tartunk. 2018-ban a Hajdúnánás 
Holding Zrt. kezdett neki a fürdő átvilágí-
tásának, mind műszaki, mind gazdasági és 
turisztikai szempontból is. Ez az átvilágí-
tás adta az alapját annak, amiről 2019-ben 
a Képviselő-testület döntött: azaz meg tud 
kezdődni egy konkrét fejlesztési terv ki-
dolgozása, amely újra a régió élvonalába 
tudja emelni a Hajdúnánási Gyógyfürdőt.
 Melyek a legfőbb fejlesztési irányok? 
 A fejlesztési elképzelések érintik úgy 

a gyógyfürdőt, mint a strandfürdőt egy-
aránt. Ha csak címszavakban kellene ösz-
szefoglalnom, azt mondhatnám: új fürdő-
épület kialakítása, a strandfürdő területén 

gyermekmedence és játszótér továbbfej-
lesztése, gyógymedencék árnyékolása, 
tanmedence téliesítése, siklóvályús vízi 
csúszda rendszer kialakítása; többgenerá-
ciós, kétszintes, fedett élményfürdő létre-
hozása; új, komplex beltéri medencepark 
létesítése; új szálláshely típusok szálloda-
épület és apartman épületek formájában; 
a tó mentén és a szigeten pedig egyéb 
attrakciók és szabadidős szolgáltatások.
 Mi a legfőbb cél a fejlesztésekkel? 
 A fürdő a fejlesztést követően akár 

az ország egyik első „Öko – fürdőjévé” 

válhat, hiszen a fejlesztési koncepció az 
eddigiekhez képest nagy hangsúlyt fektet 
a természet – és környezetvédelemre, a 
meglévő zöldterületek lehető legnagyobb 
mértékben történő megőrzésére.
 Milyen hatással lehet a fürdő fejlesztés a 

település életére, milyen gazdasági hatásokat 
várhatunk hosszabb távon? 
 A fürdő fejlesztés megvalósítása az 

egész kistérség szempontjából jelentős 
gazdasági-társadalmi hatásokkal járna (pl. 
számottevő mértékű munkahelyterem-
tés), hosszútávon fenntartható és a legna-
gyobb jövedelmezőséget eredményezné, 
miközben további fejlesztéseket, tőkebe-
fektetéseket és magánberuházásokat, va-
lamint adóbevételeket indukálna, jelentős 
mértékű turisztikai multiplikátor hatás 
érvényesülése mellett. A város országos 
és nemzetközi ismertsége, valamint gaz-
dasági pozíciója erősödne, egyrészt a fej-
lesztendő vonzerők által, másrészt a fürdő 
mellett kialakítandó  gyógyvízkutató köz-
ponttal tervezett szoros együttműködés 
révén is.

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

Telefon: 06-70/375-66-53

800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

INGYENESINGYENESINGYENESINGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel. 

Igény szerint szombat, vasárnapra is.

Rendezvények lebonyolítását vállalom! 
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mTájékoztatjuk 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. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
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2019. szeptember 23-án tizenkettedik
alkalommal kerül megrendezésre a SIMO-
NYI ÓBESTER TOBORZÓ EMLÉK-
FUTÁS a Hajdúnánás–Debrecen útvona-

lon. A váltófutás célja a futás, a sport és 
a katonai pálya népszerűsítése, valamint a 
fi gyelem felhívása az egészséges életmódra.

Tisztelettel szeretnénk felkérni a spor-
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Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

SEBESTYÉN IMRE
(volt Hajdúnánás, 

Magyar Gáborné úti lakos)

temetésén megjelentek, 
ravatalára koszorút, 

virágot helyeztek, mélységes 
bánatunkban részvéttel 

osztoztak.

•
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

tot szerető lakosokat, a közoktatási intéz-
mények dolgozóit és főleg a tanuló i� ú-
ságot, hogy – az érkezési helytől a település 
végét jelző tábláig – futva vegyenek részt 
a staféta lakóhelyükre érkezésekor az ott 
történő áthaladásban, így támogatva a 
kezdeményezést

A váltófutás tervezett útvonala és vár-
ható időbeosztása:
– 09.50 Résztvevők érkezése Hajdúná-

násra. (A Simonyi Emléktáblához.)
– 09.50–10.00 Köszöntés, rövid megem-

lékezés, koszorúzás, a staféta útba indí-
tása.

– 10.00 A váltófutás indulása a tervezett 
útvonalon.

– 10.30 Tervezett érkezés Hajdúdorogra.

A futás szervezője a Honvédség és Tár-
sadalom Baráti Kör Debreceni Szervezete, 
a Debreceni Honvéd Horgász és Szabad-
idő Sportegyesület, valamint a Toborzó 
Iroda.


