
www.hajdunanas.hu

 XXXII. (XLII.) ÉVFOLYAM 19. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA (984. SZÁM)2019. OKTÓBER 3.

A magyar Hollywood vetélkedő…

3. oldal
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7. oldal

Újabb sikeres hulladékgyűjtési akció

2. oldal

XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap Autómentes nap

5. oldal

Él a lehetőségekkel Hajdúnánás – Csapadékvíz-főgyűjtőt Él a lehetőségekkel Hajdúnánás – Csapadékvíz-főgyűjtőt Él a lehetőségekkel Hajdúnánás – Csapadékvíz-főgyűjtőt 
és hűtőházat is átadtak a napokbanés hűtőházat is átadtak a napokbanés hűtőházat is átadtak a napokbanés hűtőházat is átadtak a napokbanés hűtőházat is átadtak a napokbanés hűtőházat is átadtak a napokban

z elmúlt években egyre kiszámít-
hatatlanabb az időjárás a városban 
is. A nagy mennyiségben lezúduló

csapadékra nincsenek felkészülve, és nem 
is erre méretezték a település belvízelve-
zető rendszereit – mondta a város polgár-
mestere. Szólláth Tibor hangsúlyozta, az 
ilyen problémákat enyhíti, illetve több 
szakaszon teljesen megszünteti a TOP-os 
forrásból megvalósult csapadékvíz-főgyűj-
tők felújítása. A két főgyűjtő gyakorlatilag 
a város nyugati, a déli és a kertvárosi rész 
csapadékvíz-gyűjtését végzi. A kivezető 
szakaszok helyreállításával közel 6 ezer 
méter bel- és csapadékvíz-védelmi létesít-
mény valósult meg.

A helyi termelők számára kialakított 
zöldség-gyümölcs hűtő-tároló is egy újabb 
lépés a minőségi alapanyagok biztonságos 
tárolásához. Ennek átadásán dr. Ho� -
mann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi 

helyettes államtitkár kijelentette, hogy 
Hajdúnánás a fejlődés útján van, él a le-
hetőségeivel, és a beruházások által élhető 
településsé válik. Kiemelte: elkötelezett 
településvezetőkkel, képviselő-testülettel 
és együttműködéssel lehet egy település 
sikeres.

– Az ipari parkok, a közintézmények fej-
lesztése, a lakhatás biztosítása, ezek mind-
mind fontos alappillérei lesznek a követ-
kező esztendők gazdaságfejlesztésének a 
megyénkben – mondta Pajna Zoltán, a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat köz-
gyűlésének elnöke az átadón. Gacsályi 
Gábor református lelkipásztor és Szaplon-
czay Gergely görögkatolikus parókus 
megáldotta és megszentelte az épületet. 
Az eseményen felléptek az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes felnőtt táncosai.
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Kerékpársávok, új nyomvonalKerékpársávok, új nyomvonalKerékpársávok, új nyomvonalKerékpársávok, új nyomvonalKerékpársávok, új nyomvonalKerékpársávok, új nyomvonal

Pajna Zoltán, dr. Tiba István, Dr. Ho� mann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes állam-
titkár, Szólláth Tibor

Hajdúnánás idén egy újabb fontos állo-
máshoz érkezett el az egészséges életmód 
jegyében. Közel 3,5 kilométer biztonsá-
gosan kerékpározható útszakasz került 
kialakításra, a fejlesztés során kerékpáros 
sávokat és kerékpáros nyomvonalakat ala-
kítottak ki a város több pontján, hét utcát 
érintve.

A szeptember 20-án átadott több mint 
3 kilométer hosszan kerékpározható út-
szakaszokon biztonságosabbá válhatott a 

munkába, iskolába járás és a közlekedés.
„A biztonságos kerékpározáshoz olyan 

úthálózatok szükségesek, amelyek kielégí-
tik a 21. század műszaki és a közlekedés 
biztonsági követelményeit.” – hangsú-
lyozta Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Önkormányzat közgyűlésének elnö-
ke. Mint azt elmondta, az elmúlt években 
végzett szisztematikus fejlesztéseknek kö-
szönhetően – a középületek, utak, járdák 
felújításával, ipari területek kialakításával, 

fürdőfejlesztéssel mára Hajdúnánás az 
egyik legélhetőbb települése Hajdú-Bihar 
megyének – tette hozzá a megyei közgyű-
lés elnöke.

Biztonságosabbá válhatott a munkába, 
iskolába járás és a közlekedés ezeken az 
útszakaszokon. Minden egyes kerékpárút 
kialakításával a közlekedés biztonságot, az 
egészséges életmódot helyezzük előtérbe – 
mondta az átadó kapcsán dr. Tiba István.
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XIV. Hajdúnánási Vállalkozói NapXIV. Hajdúnánási Vállalkozói NapXIV. Hajdúnánási Vállalkozói NapXIV. Hajdúnánási Vállalkozói NapXIV. Hajdúnánási Vállalkozói NapXIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap

Szeptember 14-én, immár 14. alkalom-
mal került megrendezésre a Hajdúnánási
Vállalkozói Nap, melynek helyszínéül 
ezúttal is a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
Fesztiválterülete szolgált. A nagyszabású 
esemény a Hajdú-Bihar Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Hajdúnánási Szerve-
zete, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete, valamint 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat kö-
zös összefogásának köszönhetően valósult 
meg. A XIV. Hajdúnánási Vállalkozói 
Napot a rendezvény főszervezője és ötlet-
gazdája, Török István a HBKIK általános 
alelnöke és Hajdúnánási Szervezetének 
elnöke nyitotta meg. Szólláth Tibor Haj-
dúnánás város polgármestere, a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezetének elnöke a rendez-

vény házigazdájaként és védnökeként kö-
szöntötte a megjelenteket. A rendezvény 
fővédnökei olyan illusztris személyek 
voltak, mint dr. Parragh László a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Jakab 
István a MAGOSZ elnöke és az Ország-
gyűlés alelnöke, valamint Győrff y Balázs
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnö-
ke, aki köszöntőjében is kiemelte a szer-
vezetek közötti sikeres együttműködés és 
a példaértékű összefogás jelentőségét. 
A rendezvény védnökei voltak még
dr. Tiba István országgyűlési képviselő és 
Miklóssy Ferenc a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Napon 
több mint ötven vállalkozó és mezőgazda-
sági termelő mutatkozott be a régióból. 
A látványos kiállítói standokon változatos 
termékkínálattal és szolgáltatásokkal is-
merkedhettek meg a látogatók. 

A szakmai programok keretében Póser 
Zoltán a HBKIK gazdasági szolgáltató 
tagozati alelnöke, az EDC Debrecen Kft. 
ügyvezetője Hajdúnánás és a megye gaz-
dasági fejlesztési lehetőségeiről, valamint 
a BMW beruházás kapcsán kínálkozó 
előnyökről tartott előadást. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara szakmai program-
csomagjának megvalósítását a szervezet 
elnöke, Győr� y Balázs mutatta be részle-
tesen a jelenlévőknek. Az előadások sorát 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat ke-

rekasztal beszélgetése zárta, melyben Szól-
láth Tibor Hajdúnánás polgármestere, 
dr. Radics Zsolt, a Debreceni Egyetem 
Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési 
Tanszék egyetemi adjunktusa valamint 
Póser Zoltán vettek részt. A találkozón 
többek között a térséget érintő gazda-
ságfejlesztési lehetőségeket is górcső alá 
vették.

A vállalkozók számára nem csak a be-
mutatkozásra és a szakmai információ 
szerzésére bizonyult kiváló alkalomnak 
a rendezvény, de a kikapcsolódásra is. 
A programok között mindenki megtalál-
hatta a kedvére valót, hiszen a nagyszabá-
sú termékkiállítás mellett számtalan szó-
rakozási és kikapcsolódási lehetőség várta 
a rendezvény résztvevőit. Több mint húsz 
csapat nevezett a Vállalkozói Nap Főző-

versenyére is, ahol a � nomabbnál � no-
mabb fogásokat Barabás Zoltán a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség alelnö-
ke és Fehér Gábor mesterszakács kóstolta 
végig, majd értékelték a főzőcsapatok tel-
jesítményét. 

A legbátrabbak a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdú-
nánási Kirendeltségének jóvoltából egy 
füstsátorba is bemerészkedhettek. A Sza-
lay János Rendelőintézet és a Magyar Vö-
röskereszt Hajdúnánás Területi Szerveze-
te pedig, egészségügyi szűrésekkel várta a 
látogatókat. Az „Egy Hajóban Evezünk” 
elnevezésű sárkányhajó bajnokságon céges 
csapatok és baráti társaságok mérhették 
össze evezős tehetségüket.

A Vállalkozói Nap kiemelt eseménye 
volt a Magyarok Kenyere Program Me-
gyei Adományozó Ünnepsége, melyen át-
adásra kerültek a Hajdú-Bihar megyében 
összegyűjtött búzából előállított lisztado-
mányok a támogatott segélyszervezetek 
számára, és egyben köszönetet mondtak 
az adományozó termelőknek is. 2019-ben 
a megyében 243 felajánlónak köszönhető-
en, több mint 66 tonna búza gyűlt össze, 
melyben jelentős szerepet vállaltak a haj-
dúnánási gazdák is. Az adományleveleket 
Szólláth Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezeté-
nek elnöke és Jakab István a MAGOSZ 
elnöke adta át, aki beszédében kiemelte, 

Vállalkozói és termelői kiállítással, szakmai előadásokkal, szórakoztató, sport- és gyerek-
programokkal várták az érdeklődőket a XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Napon.

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

A Hajdúnánási Újság által meghirde-
tett kisgyermek/baba szépségversenyre 
rengeteg jelentkezés érkezett mindkét 
meghirdetett kategóriában. A gyermekek-
ről beérkezett képek számunkra mind 
nagyon kedvesek voltak, a legtöbb szava-
zatot kapó két gyermek: Mónus Tamás, 
Seres Gréta

Gratulálunk a gyermekeknek és család-
jaiknak, akik szeptember 23-án vették át 
nyereményeiket a 10 000 Bocskai Koronát 

és a Nánási Portéka ajándékcsomagokat.
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.

2–5 éves kategória – Seres Gréta0–2 éves kategória – Mónus Tamás

Szeptember hónap nyertesei

hogy a Hajdúnánási Vállalkozói Nap ki-
váló alkalom volt az adományozó ünnep-
ségére, hiszen, mint ahogyan a Magyarok 
Kenyere Program, úgy a XIV. Hajdúná-
nási Vállalkozói Nap is a közösségi össze-
fogás és együttműködés erejének egyik jó 
példája.

A délután folyamán színpadi progra-
mokkal is várták az érdeklődőket, ahol 
többek között művészeti csoportok lát-
ványos, táncos produkciói szórakoztat-
ták a közönséget. A XIV. Hajdúnánási 
Vállalkozói Nap zárásaként a rendezvény 
főszervezői, Török István és Szólláth Tibor 
értékelték a nap eseményeit, és a legszebb 
standot felvonultató vállalkozók, cégek ré-
szére átadták a rendezvény kiállítói díjait.

A XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap 
kiállítói díjazottjai:

I. díj: Tedej Zrt.
II. díj: Berettyóújfalui Szakképzési Cent-

rum Csiha Győző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

III. díj: Nánási Portéka – ÖKO Minta-
gazdaság és Biokertészet

Különdíj: Napkelet Ajándék- és Ékszer-
üzlet Hajdúnánás – Szatmári Zoltán egyé-
ni vállalkozó

A XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap 
színvonalas és sokrétű esemény volt, a 
megjelent vállalkozók és a szervezők össze-
fogásának köszönhetően. A rendezvényen 
résztvevő szakemberek és városvezetők 
találkozása pedig, fontos mérföldkő lehet 
Hajdúnánás gazdasági fejlődésének szem-
pontjából is.

HNU
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Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!Kedves Lakosság!

Lépéselőnyben Hajdúnánás!Lépéselőnyben Hajdúnánás!Lépéselőnyben Hajdúnánás!

Karnyújtásnyira az „Oscar-díjtól”Karnyújtásnyira az „Oscar-díjtól”Karnyújtásnyira az „Oscar-díjtól”
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

 Lesz-e egész évben lehetőség a gyerekeknek és a felnőtteknek az úszásra?
 Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettünk Hajdúnánáson az egészséges élet-

módra, az egészséges táplálkozásra és a sport területére, mely a jövőben is kiemelt sze-
repet fog kapni városunkban. Az a lakossági igény, hogy az év teljes időszakában legyen 
lehetőség  mind a gyermek mind pedig a felnőtt korosztály számára úszásra, megjelent 
a fejlesztési koncepciónkban, így lesz legalább egy olyan medence, amelyet egész évben 
lehet használni erre a célra.

A magyar származású � lmesek emlékét 
ápoló Magyar Hollywood Tanács máso-
dik alkalommal rendezte meg országos 
vetélkedőjét. Szeptember 20-án Miskol-
con, a Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál 
keretében zajlott a döntő, amelyre az előző 
tanév tizennyolc helyi selejtezője után jut-
hattak el a csapatok. 

Amint azt Bokor Balázs, a szervezet 
elnöke elmondta, az általános és középis-
kolások számára kiírt versenyre elsősorban 
olyan településekről neveztek a � atalok, 
amelyekhez köthető valamelyik holly-
woodi magyar � lmes életútja. Így például 
Adolph Zukor producer szülőhelye, Ricse, 
a Korda testvérek bölcsője, Túrkeve, vagy 
a Tony Curtis szüleihez kötődő Mátészal-
ka is diákcsapattal érkezett a helyszínre. 
A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnáziumot a 10. B osztályból szervező-
dött trió, Huszti Veronika, Kecskés Zsó� a 
és Dósa Tamás képviselte. Felkészülésüket 
tanáruk, e sorok írója segítette. A döntő-
ben többször is szó esett a Hajdúnánásról 

elszármazott, később nemzetközi karriert 
befutó színészről, Meinhart Maurról, aki 
augusztusban kapott emléktáblát szülővá-
rosában. 

A feladatokat összeállító � lmtörténész, 
Hubai Gergely szolgált néhány kuriózum-
mal és meglepetéssel is. A csapatoknak 
hol a lexikális tudásukról, hol a kreativi-

tásukról kellett tanú-
bizonyságot adniuk a 
hét feladat megoldá-
sakor. Totó, igaz/ha-
mis állítások, activity, 
szókereső is szerepelt 
a repertoárban, de az 
egyik legnehezebbnek 
tíz vadállat � lmzenei 
motívumának bea-
zonosítása bizonyult 
A dzsungel könyve
1942-es változatából. 
Örömmel láthattuk, 

hogy a diákok nemcsak a legfrissebb 
mozi sikereket ismerik, hanem a klasz-
szikus � lmalkotások terén is felkészültek.

A stílszerűen egy moziteremben meg-
tartott versenyt a miskolci csapat nyerte, 
a nánásiak lettek a másodikok, míg a má-
tészalkaiak végeztek a harmadik helyen. 
A dobogósok között csak néhány pont-
nyi volt a különbség. A � atalok az oklevél 
mellé könyvet és DVD-t kaptak jutalmul, 
a győztesek pedig az Oscar-díj egy ügyes 
utánzatát vihették haza. A díjkiosztót kö-
zös ebéd zárta, a csapatok tagjai pedig a 
tévékamerák előtt foglalták szavakba él-
ményeiket.

Vékony Gábor

Hajdúnánás Város Önkormányzata 
még ez év elején felmérte a helyi vállal-
kozások munkaerő-igényeit, szükséglete-
it, melynek során körvonalazódott, hogy 
egy állásbörze jelentős mértékben hozzá-
járulhat az üres pozíciók betöltéséhez, a 
keresett munkavállalók eléréséhez. Ennek 
érdekében a város tavasszal megszervez-
te az I. Hajdúnánási Állásbörzét, mely a 
munkaerő-piaci kereslet és kínálat talál-
kozásának tökéletes színtere volt. Több 
sikertörténettel zárult az esemény, és már 
akkor megfogalmazódott az igény az állás-
börzék rendszeres szervezésére. 

Erre az igényre reagálva 2019. szeptem-
ber 27-én sor került a II. Hajdúnánási 
Állásbörzére, ezúttal a Hotel Mediánban. 
Az esemény házigazdája, Ötvös Attila 
kiemelte, hogy „bár a munkahelyteremtés 
alapvetően államigazgatási feladat, Hajdú-
nánás Város Önkormányzata mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a munkáltatók 
számára kedvező gazdasági körülményeket 
teremtsen. Nem titkolt célunk, hogy még 
több megbízható, stabil munkahely jöjjön 
létre a városban, és minél több hajdúná-
nási � atal maradjon itt vagy térjen vissza 
szülővárosába.” Úgy tűnik, hogy ezt a 
folyamatot az első állásbörze elindította, 
hiszen volt olyan álláskereső, aki már a 
márciusi eseményen megtalálta az általa 

keresett munkát és kisgyermekes szülő-
ként Miskolcról települt vissza családjával 
Hajdúnánásra.

Ez a tendencia jó eséllyel folytatódhat, 
hiszen a munkahelyteremtés terén a kö-
vetkező 2 évben példa nélküli fejlesztések 
indulnak a városban.

„Évtizedek óta arra várunk, hogy a nem-
zetközi nagyvállalatok végre jöjjenek át a 
Tiszán, Hajdúnánás egy prosperáló város 
legyen; és az itt élők megtalálják számítása-
ikat. Ez az idő elérkezett. Komoly változások 
zajlanak körülöttünk, melynek akkor lehe-
tünk nyertesei, ha kiaknázzunk az előttünk 
álló lehetőségeket.” – hangsúlyozta Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás polgármestere az állás-
börze megnyitóján.

Tény, hogy Hajdúnánás történelmi le-
hetőségek előtt áll, melyet Póser Zoltán, 
az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfej-
lesztési Központ ügyvezetőjének – diagra-
mokkal és statisztikákkal alátámasztott – 
előadása is megerősített: „Ahhoz, hogy egy 
település fejlődni tudjon, összefogás, jó okta-
tási rendszer, tenni akarás és gazdasági ösz-
szetartás szükséges. Hajdúnánáson mindez 
adott, a város gazdaságát országos viszony-
latban átlag feletti növekedés jellemzi, a 
település eredményes. Ez jelentős mértékben 
hozzájárulhat ahhoz, hogy a Debrecenbe 
érkező nagyvállalatok kiszolgáló egységei 

Az agráriumtól a turizmuson, vendéglátáson, szállítmányozáson át az élelmiszeripa-
rig 20 kiállító tucatnyi kínált munkaköre közül választhattak az álláskeresők a II. Haj-
dúnánási Állásbörzén, 2019. szeptember 27-én. A rendezvény sikerét jelzi, hogy az 
eseményt követő gyorsfelmérések szerint mind a munkáltatók, mind a munkavállalók 
részéről nagy igény mutatkozik a folytatásra. Jó hír, hogy már most megkezdődtek a 
harmadik hajdúnánási állásbörze előkészítő munkálatai.

belátható időn belül ide települjenek. Szinte 
biztos, hogy logisztika, őrzés- védelem, épít-
kezés, HR, oktatás és betanított munka terén 
is tömegesen lesz majd szükség munkaválla-
lókra.” – tájékoztatta az érdeklődőket Póser 
Zoltán a II. Hajdúnánási Állásbörzén.

A kiállítói teret � gyelemfelkeltő stan-
dokkal rendezték be a kiállító vállalkozók, 
a munkavállalók pedig személyre szabot-
tan tájékozódhattak az álláskínálatokról. 
Az állásbörze eredményességét jelzi, hogy 
több álláskereső már a helyszínen tudott 

egyeztetni az állásinterjúk vagy a mun-
kakezdés lehetséges időpontjáról.
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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

 Október 6. (vasárnap) 18 óra: Nemzeti 
Gyásznap – Visszatekintés az 1848–49-
es szabadságharc történelmi eseményei-
re. A megjelenteket köszönti és beszédet 
mond: Halász János országgyűlési kép-
viselő. Helyszín: Hajdúnánás, Köztár-
saság tér, Kossuth-szobor.

 Október 10. (csütörtök) 17.00: Kiál-
lítás a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium tanulóinak mun-
káiból. Megnyitja: Kocsis Áron hitéleti 
igazgatóhelyettes. Helyszín: Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ galériája. 
Megtekinthető november 6-ig.

 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 művelődési központ 
információjában, valamint online, a 
www.nyitottakademia.hu weboldalon. 
További információ: www.nyitott-
akademia.hu.

 Október 15. (kedd) 8.30; 10.30: 
Magyar Népmese Színház – Szeren-
csének szerencséje gyermekszínházi 
előadás. Helyszín: Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színházterme. Az 
előadás látogatható a Mesevarázs Szín-
házbérlettel látogatható, vagy jegyek 
korlátozott számban 800 Ft/fő áron 
kaphatók. 

 Október 19. (szombat) 19.00: Kör-
úti Színház színművészeinek előadá-
sában bemutatjuk a Meseautó című 
klasszikus magyar vígjátékot. A főbb 
szerepekben: Lipták Péter, Beleznay 
Endre, Gyebnár Csekka, Lehel Kata.
Az előadás látogatható a Bocskai koro-
na Színházbérlettel. Jegyek elővételben 
3400 Ft/fő, illetve 3000 Bocskai Koro-

na/fő áron kaphatók a művelődési köz-
pont információjában.

 Október 20. (szombat) 13.00: Behaj-
tási ünnepség a Kendereskertben a 
Cifraszűr Néptánc Egyesület közre-
működésével.
– Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 

Egyesület bemutatkozása
– Népi mesterségek bemutatója
– Nánási Portéka kóstoló 
– Helyi termékek vására
– Népi játékpark
– Behajtási ünnepség és pásztortűz 

gyújtás
 Vendégeink: A Hortobágy Örökös 

Pásztorai.
 „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.
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek

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

Autómentes Nap 2019.Autómentes Nap 2019.Autómentes Nap 2019.Autómentes Nap 2019.Autómentes Nap 2019.Autómentes Nap 2019.
ELEKTROMOS LOMTALANÍTÁS

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük Önöket, hogy 2019. októ-

ber 9-én, szerdán 8–14 óráig Hajdú-
nánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti 
ingatlanon (volt textilüzem udvarán) a 
háztartásokban összegyűlt, feleslegessé 
vált, megbontatlan állapotú (nem szét-
szerelt) fémtartozékokkal rendelkező 
elektromos berendezések (pl.: hűtőgépek, 
centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, 
rezsók, mikrohullámú sütők, televíziók, 
számítógépek, monitorok…stb.) térítés-
mentes leadására van lehetőség.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

VÁROSI RÁGCSÁLÓIRTÁS 
OKTÓBERBEN 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
a közterületi csapadékvízelvezető-hálózat 
zárt szakaszain 2019. október 7–11. kö-
zött a kiskörúton belül, illetve a kiskör-
útra felfűződő egyes utcákban ismételten 
rágcsálóirtási munkákat végeztet. 

A közterületeken kívül a magántulaj-
donban tulajdonban, használatban lévő 
ingatlanokon is kérhető a szakemberek 
által végzett munka: amennyiben észlelik 
a rágcsálók elszaporodását, úgy saját költ-
ségük terhére kérhetik az önkormányzat 
által is használt irtószer szakemberek által 
történő elhelyezését. Az igényeket szemé-
lyesen 2019. október 9-ig a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodája 28-as irodájában 
adhatják le, vagy a mirkob@hajdunanas.
hu e-mail címre juttathatják el, továbbá 
az 52/381-411/129-es telefonszámon je-
lenthetik le. A beékezett igényeket továb-
bítjuk, és a vállalkozó az igénybejelentő-
ket személyesen fogja felkeresni, melynek 
során a beavatkozástól függően az irtási 
munkák költségére egyedi árajánlatokat 
fog tenni. Az árajánlattétel nem jár irtási 
kötelezettséggel. 

Kérjük a Lakosságot, hogy az irtással 
érintett közterületen a munkák ideje alatt 
fokozott � gyelemmel közlekedjenek! 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

NYÁRI NAPKÖZI A HAJDÚ-
NÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

SZERVEZÉSÉBEN
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

2010. óta szervezi meg a nyári szünidei 
napközit, elsősorban azon gyermekek 
számára, akik otthoni, napközbeni fel-
ügyelete szüleik munkavégzése miatt nem 
biztosított.

A napközi 2019. június 17. és augusz-
tus 16. között, a Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Is-
kola utca 3. szám alatti tagintézményé-
ben kapott helyet. Reggel 7.00 órától már 
biztosított volt a felügyelet, hivatalosan 
16.00 óráig (de amíg az utolsó gyermeket 
el nem vitték, mindig megoldott volt az 
őrzés). A napi háromszori étkezés mellett 
gondoskodtunk limonádéról, jégkrémről, 
különböző nassolnivalókról. 

Az önkormányzatunk számos progra-
mot szervezett, hogy minél színesebbé és 
vidámabbá tegyük a gyermekek napjait. 
Minden hétfőn a helyi sajátosságok mun-
katársai tartottak kézműves foglalkozást, 
míg szerdánként a Bocskai Filmszínház-
ban „mozizhattunk”. A csütörtök a stran-
dolás napja volt, a Hajdúnánási Gyógy-
fürdőbe kisvasúttal utazott az i� úság oda- 
és a fürdőzés után vissza. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde munkatársai 
is színes, izgalmas feladatokkal készültek 
hétről-hétre. A � atalok a digitális élmény-
központ előadásán megismerkedhettek a 
háromdimenziós nyomtatóval, drónokkal 
és a VR szemüveg működésével. 

Az egyik nap a Hajdúnánási Rendőr-
kapitányság állított akadálypályát a biz-
tonságos közlekedésre ösztönözve, illetve 
tesztkérdések segítségével mélyítették a 
gyermekek közlekedéssel kapcsolatos is-
mereteit. 

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjának dolgozói 
pedig napi szinten segítettek a felügye-
lőket annak érdekében, hogy a napközi 
programjai zavartalanul megvalósulhas-
sanak.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
idén ötödik alkalommal csatlakozott az 
Európai Mobilitási Hét keretében 2019. 
szeptember 20-án megrendezésre kerülő 
Autómentes Naphoz. Az idei alkalommal 
a környezetbarát közlekedésre való buz-
dítást, önkormányzatunk összekapcsolta 
az egészséges életmódra való ösztönzéssel. 
Városunkban az elmúlt időszakban közel 
3,5 kilométer biztonságosan kerékpároz-
ható útszakasz került kialakításra, mely-
nek ünnepélyes átadására az Autómentes 
Nap keretében került sor. A fejlesztéssel 
érintett utcák Hajdúnánáson: Bocskai ut-
ca; Iskola utca; Óvoda utca; Nikodémusz 
utca; Kisfaludy utca; Mártírok útja; I� ú-
ság utca.

A gyermekek számára hirdetett rajz-
versenyen a téma – a volt Tulipán utcai 
tüdőgondozó épületében kialakítás alatt 
lévő Gyermekegészségügyi Centrumhoz 
kötődve – a „doktorbácsik, doktorné-
nik” munkája, az egészséges táplálkozás, 
a környezetbarát közlekedés, valamint a 
mindennapos sportolás volt. Ezúton is 
köszönjük és gratulálunk a közel 244 al-
kotó � atalnak a szépséges és ötletgazdag 
rajzokhoz, melyek kiállításra kerülnek a 
Gyermekegészségügyi Centrumban is. 

Az Autómentes Nap során Önkor-
mányzatunk a Köztársaság téren számos 
programmal és értékes nyereményekkel – 
vadonatúj kerékpárral, rollerekkel, hover-
board-dal és ajándékcsomagokkal – várta 
az érdeklődőket. A napot Bringás Ébresz-
tővel indítottuk, melyen a kerékpárral, 
vagy gyalogosan közlekedőket pékáruval, 

üdítővel leptük meg. A délután folyamán 
kendereskerti kerékpártúrára, közös sé-
tára, a Fecskeházaknál tartott meridián 
tornára és végezetül felpezsdítő zumbára 
invitáltuk a város lakosságát. 

Természetesen városunk kisebb lakóira 
is gondoltunk ugrálóvárakkal, arcfestés-
sel és kézműves foglalkozásokkal. Míg a 
kicsik felhőtlenül szórakoztak, a szüleik 
számára a baba-mama sátorban a Szalay 
János Rendelőintézet munkatársai, Védő-
női Szolgálata és a Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 
kollégái gondoskodtak tájékoztató beszél-
getésekről. 

Köszönetünket fejezzük ki a Hajdúná-
nási Rendőrfőkapitányság munkatársai-
nak, akik közreműködésével ez évben is 
biztonságosan valósulhatott meg a ren-
dezvény, valamint az óvodás korosztály 
részére szervezett kerékpáros akadályver-
seny és a kreszvetélkedő. 

A program megvalósításához az In-
novációs és Technológiai Minisztérium 
525  000 Ft-os támogatást biztosított, 
valamint külön köszönettel tartozunk a 
Magyar Vöröskeresztnek, a helyi vállalko-
zóknak, akik támogatásra méltónak tar-
tották a rendezvényünket és a felkarolni 
kívánt ügyet, így a következőknek: Csiszer 
Szolgáltató és Kereskedő Kft., Sebestyén 
Teázó, Kerezsi Sándor egyéni vállalkozó, 
Boglár-Élelmiszer Kft., Centrum Pék-
ség, Jolly Joker Palackozott Italok Boltja, 
Cerka Papír, valamint Hajdúnánási Gyer-
mek- és Közétkeztetési Nonpro� t Kft.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

2019. szeptember 11-én 90. születésnapja alkalmából 
virágcsokorral és Orbán Viktor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Tar Sándort Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig Sanyi bácsit erőben és egészségben 
családja körében!
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Deilinger József emlékéreDeilinger József emlékéreDeilinger József emlékéreDeilinger József emlékéreDeilinger József emlékéreDeilinger József emlékéreDeilinger József emlékéreDeilinger József emlékéreDeilinger József emlékére PályázatPályázatPályázatPályázatPályázatPályázat
„Nem hal meg az, ki milliókra költi / 
Dús élte kincsét…”

(Arany János)

A gyász súlya alatt is becenevén tudjuk 
megszólítani, hét évtizedes hajdúnánási 
múltját felidézni.

A romániai Nagyzerinden született, 
1935. február 13-án. Édesanyját korán 
elveszítette, tanulmányait a II. világhábo-
rú szakította félbe. Fér� szabó édesapjuk-
kal menekültek a félárvák, Irén és Jóska. 
Jó érzésű nánási családok fogadták be a 
menekülteket, visszatérőket, hajléktalan-
ná vált budapesti gyerekeket. A jó tanuló, 
barátságos Deilinger gyerekek könnyen 
beilleszkedtek új környezetükbe. Jóska a 
gimnáziumban a legjobbak közé emelke-
dett. Kovács-Nagy Lajos tanár úr beválo-
gatta versengő csapataiba, Makláry Lajos 
karnagyúr fel� gyelt kivételesen szép te-
norhangjára. Felhangosított néprádiókon 
hallgatta a fél város a gimnáziumi énekkar 
rádiós szereplését. Később a János vitéz 
című daljáték főszerepét énekelte, a kul-
túrház színpadán.

Érettségi után magyar–orosz szakos 
tanári diplomát szerzett a tanárképző 
főiskolán. A központi � úiskolában kezd-
te pályáját, nagy tudású, tekintélyes, 
segítőkész csapatban. Igazi próbatétele, 
kiteljesedése a magi-telki iskolához köt-
hető. „Lámpás” – sors volt a tanyákon 
tanítóké, a XX.  század második felében 
is. Sokoldalúság, folyamatos felkészülés, 
felelősségtudat. „Embernek lenni min-
dég, minden körülményben.” Az elkö-
telezettek maroknyi csapatában méltó 
társra, hozzá illő szövetségesre talált. 1957 
decemberében feleségül vette, Kozma Ilo-
na tanítónőt. Szerelmükből két gyermek 
született, Jozsó és Jutka. (Jó volt hallani az 
aranylakodalmon Fekete Imre esküvői ta-
nú, pályatárs hiteles beszámolóját az elin-
dulás fényes napjairól.) Ötven év múltán 
ősz hajú „öregdiákjaik” köszönték meg az 
útravalókat, tudást és szeretetet.

A tanyasi iskola boldogság-szigetét el-
hagyva a Polgári úti (III. sz.) iskolában 
következett a folytatás. Évtizedes tapasz-
talatával, hittel, hűséggel szolgált tovább 
az oktatás-nevelés új gyakorlóterén. Igaz-
gató-helyettesként példás harmóniában 
irányított Gyula Sándor igazgatóval, 
baráti közösséggé formálta a � atal tantes-
tületet. Érezhetően arra törekedett, hogy 
pedagógus és tanítvány a legjobb képessé-
geit mozgósítsa az ismeretszerzés sokrétű 
folyamatában. Hét évig tartó küldetése 
elválaszthatatlan az iskola történetének 
legszebb fejezeteitől.

Pályája utolsó két évtizedét a Baross úti 
(NOM) iskola közösségében tölti. Ré-
gi barátok, munkatársak, lelkes � atalok 
együttesét irányítja az iskola igazgatója-
ként. Munkakedve, lendülete, hivatás-

szeretete a régi. A rendszerváltozás évei-
ben is megőrzik az iskola hagyományait 
és újakat alapoznak. Nehezen válik meg 
négy évtizedes pályájától, szeretett és 
megbecsült tanítványoktól, kartársaitól. 
Közszolgálata ekkor még nem ért véget. 
A városi énekkarban szervezett, segített, 
dalolt, míg ereje, gyengülő tüdeje engedte.

Évtizedekben mérhető kórustevékeny-
sége. A városi énekkar szünetelő, daltalan 
éveiben Bem utcai otthonuk szolgált az 
összhangosításhoz. A szomszéd, jó barát, 
kartárs Nemes Gyuszi megbízhatóan in-
tonálta a basszus szólamot, táplálta a jó-
kedvet, a feleségek dallamhoz igazodtak. 
„Bölcsek lantja” mellé olykor egy szál he-
gedű… „Óh, miért lett oly néma a húrja?” 
Az ágyba parancsolt gyerekek megőrizték 
a dalokat, az iskolában újakat tanultak. 
A két Jutka az iskolai kórusban szólót 
énekelt.

Irányi utcai otthonukban már nem 
szólt a dal. Egymás után mentek el a régi 
barátok, velük szép melódiák és a vissza-
hozhatatlan, jó hangulat. Utoljára a hat-
vanadik házassági évfordulóról távozóban 
énekeltük: „Rózsabokor a domboldalon, 
borulj a vállamra, angyalom. Súgjad a fü-
lembe, hogy szeretsz…”

Hová tűnnek, akik messze mennek… 
Esténként a világhálón jelentkezik Jutka 
és � a. Távoli tájakról üzennek unokák, 
dédunokák. Szegedről � a látogatja. Hívja, 
várja gyengülő szüleit otthonába. Édes-
anyja gyöngéden ellenáll a meghívásnak. 
„Én nem mehetek el innen, sehova.” Sze-
retetszolgálat ismeretlenjei segítik a rá-
szorulókat. (Köszönet a hitüktől vezérelt 
jótevőknek.)

Aztán mégis… szegedi kórházban, re-
ményteli ébredés után elalszik örökre, au-
gusztus 13-án.

Hamvait hazahozták. Hosszú ideig 
velünk volt és köztünk marad, „mindig, 
tovább.”

Sebestyén Miklós 

A Hajdúnánási Újság következő megjelenése: 2019. október 17.

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

Telefon: 06-70/375-66-53

Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény – Hajdúnánás. 
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdetmuzeológus munka-
kör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 

megye, Hajdúnánás, Bocskai utca 15.
 A munkakörbe tartozó lényeges fel-

adatok:
 A gyűjtemény gondozása, közlés, reví-

zió, leltározás, pályázatírás, tárlatveze-
tés, foglalkozások szervezése, vezetése, 
kiállítások rendezése. Aktív részvétel az 
állomány digitalizációjában, a múzeum 
gyűjtési, kutatási, hagyományos és on-
line publikációs valamint múzeumpe-
dagógiai tevékenységében.

 Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

 Pályázati feltételek:
– felsőfokú szakirányú végzettség, tör-

ténész és/vagy néprajz szakon 
– angol vagy német nyelvből társalgási 

szintű nyelvtudás 
– gyakorlott szintű MS O�  ce (irodai 

alkalmazások),
– büntetlen előélet

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– múzeumpedagógus vagy pedagógus 

diploma,
– múzeumi szakmai tapasztalat (lega-

lább 1–3 év)
– felhasználói szintű adatbázis kezelés,

 Elvárt kompetenciák: szakmai felké-
szültség, önálló, precíz munkavégzés, 
csapatmunkára való alkalmasság, nyi-
tottság, gyakorlati rátermettség, 
– kreativitás, szervezőkészség,
– jó kommunikációs készség

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– végzettséget igazoló bizonyítványok
– nyelvvizsga bizonyítvány
– önéletrajz és motivációs levél
– erkölcsi bizonyítvány
– nyilatkozat a személyes adatok keze-

lésének engedélyezéséről.
 A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: a munkakör legkorábban a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.

 A pályázat benyújtásának határideje:
 2019. október 20.
 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-

vábbi információ: 
 Darócziné Bordás Andrea, 
 telefon: 06-70/445-4038
 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, ajánlott levélként: Móricz 

Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 

 4080 Hajdúnánás Bocskai utca 12–14. 
vagy elektronikus úton: Darócziné Bor-
dás Andrea részére

 moricz.helytorteneti@gmail.com email 
címre

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 A beérkezett pályázatokat első körben 

helyben elbíráljuk, majd a megfelelő-
nek ítélt pályázókat behívjuk egy sze-
mélyes elbeszélgetésre, ennek alapján 
kerül kiválasztásra a munkakör betöltő-
je. A pályázatról a munkáltatói jogkör 
gyakorlója dönt. 

 A munkáltatói jogkör gyakorlója fenn-
tartja azt a jogot, hogy a pályázatok 
elbírálását eredménytelennek nyilvá-
níthatja. A munkáltatói jogkör gyakor-
lója eredményes pályázat esetén három 
hónap próbaidőt köt ki. 

 A pályázat elbírálásának határideje:
 2019. október 31.
 A pályázati kiírás további közzétételé-

nek helye: www.hajdunanas.hu
 www.nanaskonyvtar.hu
 közigallas.gov.hu 
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Újabb sikeres hulladékgyűjtési akcióÚjabb sikeres hulladékgyűjtési akcióÚjabb sikeres hulladékgyűjtési akcióÚjabb sikeres hulladékgyűjtési akcióÚjabb sikeres hulladékgyűjtési akcióÚjabb sikeres hulladékgyűjtési akció

Tizenkettedik alkalommal került Tizenkettedik alkalommal került Tizenkettedik alkalommal került Tizenkettedik alkalommal került Tizenkettedik alkalommal került Tizenkettedik alkalommal került 
megrendezésre a Simonyi Óbester megrendezésre a Simonyi Óbester megrendezésre a Simonyi Óbester 
Toborzó Emlékfutás Toborzó Emlékfutás Toborzó Emlékfutás MagvetőMagvetőMagvetőMagvetőMagvetőMagvető

2019-ben második alkalommal vett 
részt Hajdúnánás városa országos hulla-
dékgyűjtési akción.

Ez év tavaszán a „TeSzedd” akció ke-
retében a Keleti-főcsatorna partját, illetve 
a Nyíregyházi út kivezető szakaszát tisztí-
tottuk meg, míg az elmúlt héten a Magyar 
Közút Nonpro� t Zrt. által meghirdetett 
„Jobb, ha el sem dobod” elnevezésű hul-
ladékgyűjtési programjában képviseltük 
városunkat. 

Az akció keretében több, a városból 
kivezető útszakasz, mint a Dorogi utca, 

Nyíregyházi utca és Balmazújvárosi út 
mentén zajlott a hulladékgyűjtés 160 fő-
vel, többek között diákok, pedagógusok, 
egészségügyi és önkormányzati dolgozók 
aktív közreműködésével. 

A gyűjtés során összesen 50 zsák telt 
meg hulladékkal, melyet a Magyar Közút 
munkatársai szállítottak el a helyszínekről.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat nevé-
ben minden résztvevőnek a környezetünk 
megóvásáért tett erőfeszítését!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Fontos momentum a gyermekek neve-
lésében a hagyományok őrzése, ápolása, 
s még fontosabb, hogy életkoruknak meg-
felelő módon kapjanak ebből a szellemi 
táplálékból.

A Cifra Műhely Egyesület Magvető 
programja óvodásoknak összeállított tar-
talommal kínálja ezen a délelőttön a re-
pertoárját.

Erre a jeles napra várjuk a tagintézmé-
nyeink és a református óvoda nagycsopor-
tos korú gyermekeit!

Gyüre Anikó 
intézményvezető

Simonyi József a 19. században néhány 
évig a debreceni helyőrség parancsnoka 
volt, a civil kurázsit megbecsülő, közössé-
gi építő ember. Bátorságát kiváló katonai 
felkészültsége támasztotta alá. Simonyi 
csak öt éven keresztül, 1823-ig volt a deb-
receni helyőrség parancsnoka, de csodákat 
tett és megmutatta, hogyan válhat béke-
időben hőssé egy katona. 

Emlékére tizenegy évvel ezelőtt szep-
tember 23-án vette fel a legvitézebb hu-
szár, Simonyi óbester nevét a debreceni 
Toborzó Iroda, mely azóta minden évben 
emlékfutással tiszteleg névadója előtt. 

2019. szeptember 23-án tizenkettedik 
alkalommal került megrendezésre a Si-
monyi Óbester Toborzó Emlékfutás a 
Hajdúnánás–Debrecen útvonalon. 

A váltófutás célja a futás, a sport és a ka-
tonai pálya népszerűsítése, valamint a � -
gyelem felhívása az egészséges életmódra. 
A futás útvonalán hivatásos, szerződéses 
és önkéntes tartalékos katonák futottak 
együtt városlakókkal, diákokkal, váro-
sunkba érve pedig sor került a Simonyi 
emléktábla megkoszorúzására is.

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

FÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFI KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II

FÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFIFÉRFI KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II KÉZILABDA NB II

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B
Tempo KSE–Hajdúnánás SK 24–35 

(10–16) 
Budapest 70 néző. Vezette: Kovács, 

Tóth. (szeptember 14.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T 4 (kapus), 

Hrabina 5/3, Poór 3, Kelemen 4, Tar Cs. 
2, Zihor, Mihovics 2. Csere: Kiss (kapus), 
Zelizi 7, Cserős 4, Kozma K., Osvai 1, 
Kemény 3/1, Kilcs. Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/5, illetve 6/4. Kiállítás: 
6 perc, illetve 10 perc.

I� úsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–FTC KN KFT 24–25 (12–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Tóth 
G., Tóth I. (augusztus 29.)

Hajdúnánás SK: VAS (kapus), ZELIZI 
6/2, Kozma 2, OSVAI, Tar 2, Molnár F. 
2, HRABINA 5/1. Csere: Reszegi Eszter 
(kapus), KELEMEN 5, Nagy N. 1, Ba-
lázs 1, Nagy E., Bellér, Cseke, Papp. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 6/3, illetve 2/2. Kiállítás: 
2 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: Közel álltunk a bravúrhoz. 
A tavalyi bajnokcsapatot nagy erőbedo-
básra késztettük. A sok technikai hiba és 
kihagyott hétméteres eredményezte azt, 
hogy pont nélkül hagytuk el a pályát. Gra-
tulálok a Ferencváros csapatának.

I� úsági I. osztály Kelet: Szentendrei 
NKE–Hajdúnánás SK 20–28 (10–15)

Szentendre 30 néző. Vezette: Gyimesi, 
Holman. (szeptember 4.)

Hajdúnánás SK: VAS (kapus), KOZ-
MA 5, Osvai 1, Tar 1, MOLNÁR F 7/5, 
SZÖGI 3/1, HRABINA 8. Csere: RE-
SZEGI Eszter (kapus), Balázs, Molnár A., 
Nagy N., Nagy E. 1, Cseke, Papp, Bellér 
1, Kovács 1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 4/2, illetve 9/6. Kiállítás: 14 
perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Közepes játékkal, végig ve-
zetve, aránylag sima győzelmet arattunk, 
de hiányérzetem az van. Elkezdtük a pon-
tok gyűjtését. Gratulálok a lányoknak.

I� úsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–MTK Budapest 28–23 (17–14)

Hajdúnánás 45 néző. Vezette: Kavalecz 
I., Kavalecz K. (szeptember 11.)

Hajdúnánás SK: VAS (kapus), Kozma 
1, Tar 1, MOLNÁR F 3, OSVAI 8, HRA-
BINA 11/3, Molnár A. Csere: RESZEGI 
Eszter (kapus), Szögi 3, Balázs, Nagy N. 1, 
Nagy E., Cseke, Papp. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 4/3, illetve 7/5. Kiállítás: 
2 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Nagyon sok hibával ját-
szottunk, meg sem közelítettük a Fradi 
elleni teljesítményünket. Pár embertől 
jobb teljesítményre lesz a jövőben szükség. 
Gratulálok a lányoknak!

-kábé-

Szolnoki KCSE–Hajdúnánás KSE 
28–27 (16–13)

Szolnok 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei. 
(szeptember 14.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Kiss 
4, Barta D. 4, Ötvös T. 7, Ötvös N. 4/1, 
Dankó 7, Barta A. Csere: Balázs (kapus), 
Kelemen, Tupicza 1, Bodogán, Nyeste, 
Juhász, Harsányi. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 8/6, illetve 1/1. Kiállítás: 
8 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Ismét nem sok hiány-
zott, közel álltunk ahhoz, hogy a bajnok-
ság egyik esélyesének kikiáltott Szolnok 
otthonából pontot hozzunk el.

I� úsági mérkőzés: Szolnoki KCSE–Haj-
dúnánás KSE 45–45 (24–25)

Szolnok 100 néző. Vezette: Bozó, Me-
zei. (szeptember 14.)

Hajdúnánás KSE: Kujbus (kapus), 
Nagy L. 1, Hernyák 2, Szeleczki 3, Bak 
5, Ötvös Á. 3, Kiss 8, Ötvös T. 23. Edző: 
Madai Tamás

Madai Tamás: Kapus nélkül, egy cse-
rével, két sérülttel, beálló játékossal a ka-
puban. Az utolsó másodpercben sikerült 
egyenlítenünk Ötvös Tamás 23. góljával. 
Köszönöm azoknak, akik eljöttek és min-
dent megtettek, hogy a csapatunk a lehető 
legjobb eredményt érje el.               -kábé-

Hajdúnánás SK–VS Dunakeszi 38–27 
(22–11) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Garai, 
Varasdi. (szeptember 21.) 

Hajdúnánás SK: Kiss (kapus), Cserős 
2, Zelizi 3/1, KELEMEN 2, OSVAI 5, 
SOM 5/1, MIHIVICS 5. Csere: Kozma 
T. (kapus), Tar Cs., Zihor 2, Kilcs 3, Poór 
2, Vámosi 3/2, Kozma K. 3, Kemény 3/2, 
Hrabina. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/6, illetve 9/6. Kiállítás: 16 
perc, illetve 8 perc.

Molnár András: Végig irányításunk 
alatt tartottuk a mérkőzést és 35–15-ig 
jól is kézilabdáztunk, aztán kicsit elké-
nyelmesedtünk, és ennek köszönhettük, 
hogy felzárkózott az ellenfél, de nyilván 
örülnünk kell a győzelemnek. 

I� úsági I. osztály Kelet: Kecskeméti NK-
SE–Hajdúnánás SK 23–25 (14–11)

Kecskermét 50 néző. Vezette: Parádi, 
Ujhelyi. (szeptember 19.)

Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Mol-
nár A., KOZMA 4, OSVAI 3, Tar L. 4, 
Molnár F., HRABINA 10/6. Csere: Re-
szegi Eszter (kapus), Nagy N., BALÁZS 
2, Nagy E., Cseke, Szögi 2, Papp. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 2/2, illetve 8/6. Kiállítás: 
8 perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Először hoztuk el a két 
pontot Kecskemétről, mióta I. osztály-
ban játszunk. Meg kellett érte küzdeni, 
mert nem játszottunk jól! Gratulálok a 
lányoknak!

-kábé-

Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC 37–29 
(21–15)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Aczél, 
Paulovics. (szeptember 22.)

Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), 
Kiss 4, Barta D. 2, ÖTVÖS T. 11, ÖT-
VÖS N. 5, DANKÓ 2, Barta A. 2. Csere:
Balázs (kapus), KELEMEN, BÉCSI 1, 
Hangos 4, Tupicza, Bodogán, Nyeste, Ju-
hász 1, Harsányi. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 4/1. Kiállítás: 
6 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Az előre eltervezett 
gyors támadójátékunk sikerre vezetett, 
végig kezünkbe tartottuk a mérkőzést és 
megérdemelt két pontot, szereztünk.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Kisvárdai KC 27–40 (12–23)

Hajdúnánás100 néző. Vezette: Juhász, 
Kincses. (szeptember 22.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
L. 3, Hernyák 2, Bózsár 1, Szeleczki 11/3, 
Bak 4, Nagy Sz. 3. Csere: Ötvös T. 1, Kiss, 
Kujbus 2, Nagy-Mehányhárt. Edző: Ma-
dai Tamás

Hétméteres: 3/3, illetve 5/4. Kiállítás: 
6 perc, illetve 4 perc. 

Madai Tamás: Kevés játékossal vágtunk 
neki a mérkőzésnek! Többen pihentek a 
felnőtt mérkőzésre. Aki viszont pályán 
volt az lelkesen küzdött! Ez most erre volt 
elég!                                                  -kábé-
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Elérhetőségeink:
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Állampapír-értékesítés
Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.

(a Kormányhivatal épületében)
Szolgáltatásaink:

Ingyenes Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás és 
vezetés, amelyre Babakötvény vásárolható

100%-os állami garancia, összegtől függetlenül minden 
forgalmazott állampapírra

Díjmentes számlanyitás és vezetés
WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatások

Rövid-, közép- és hosszútávú befektetések
 Online időpontfoglalás és ügyfél-regisztráció

Kürtőskalácsot Mindenkinek!
Csuja Imre is Nálunk vásárol!
Megtalál bennünket minden héten szerdán és szombaton 

a városi piacon!

Rohan az idő, máris itt van október, 
kezdődnek a hideg napok. Tavaszi, nyári 
és kora őszi munkánk a kertben úgy hi-
szem meghálálta a törődést. A kert kedves 
gyümölcseivel hálálhatta meg mindenna-
pos munkánkat. A munka azonban nem 
állt meg, hiszen további tennivalóink van-
nak. Ezek sorában szóljunk most néhány-
ról, a teljesség igénye nélkül.

 A leérett, leszüretelt gyümölcsfáink-
ról távolítsuk el a sérült, egymást keresz-
tező ágakat,

 A szeder és a málna leérett vesszőit 
vágjuk vissza talajszintig,

 Ne feledkezzünk meg az új hajtások 
felkötözéséről sem,

 A hűvösre forduló idő miatt gondos-
kodjunk a rózsák takarásáról,

 Gondosan elültethetjük az új rózsa-
töveket,

 Vágjuk le a rózsák sérült ágait, elnyí-
lott részeit,

 Ne feledkezzünk meg a tápanyag 
utánpótlásáról sem,

 Pázsit és gyepfelületen javítsuk ki a 
foltokat, végezzük el tél alá való fűnyírást,

 A gyepfelület is meghálálja a tá-
panyag utánpótlását,

 Egyengessük el a fűfelület talaját (gi-
liszta, vakondtúrás stb.),

 Ha még nem tettük meg, akkor „nya-
raló” növényeinket vigyük be a lakásba, 
óvjuk őket a hidegtől,

 Gondoskodjunk fagyérzékeny, kert-
ben nevelt növényeinkről,

 Még el lehet ültetni a tavasszal virág-
zó hagymás növényeket,

 Ki lehet ültetni az előkészített ágyá-
sokba a kétnyári növényeket,

 Szétültethetjük elszaporodott évelő 
növényeinket,

 Konténeres, dézsás növényeinket vi-
gyük védett helyre,

Kertünk, házunk, otthonunkKertünk, házunk, otthonunkKertünk, házunk, otthonunk

 El lehet ültetni a télálló növényeket 
az ablakládákba,

 Ássuk fel a zöldségeskert üresen ma-
radt részeit és gondoskodjunk a tápanyag 
utánpótlásáról,

 El lehet ültetni az áttelelő salátát és le-
het zöldhagymát és fokhagymát duggatni,

 Takarítsuk be a még kint lévő zöld-

ségnövényeinket és tároljuk be őket a téli 
szezonra,

 Az előállított komposztföldet terít-
sük ki a talajra.

Gondos kezekkel és munkával készít-
sük elő kertünket a 2020-as esztendőre. 
Minden érdeklődő olvasónknak jó mun-
kát kívánunk.                              Gut István


