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Hello Hajdúnánás

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

7. oldal

Nyárbúcsúztató…

2. oldal

Hazavárók Országos elismerés Hajdúnánásnak

6. oldal

A Székely Befogadás Emléknapja Hajdúnánáson
zeptember 29-én tartották váro-
sunkban a 100 évvel ezelőtti esemé-
nyek tiszteletére rendezett ünnep-

séget. Hajdúnánás és Csíkszereda baráti 
kapcsolatát száz évvel ezelőtti történelmi 
események mélyítették el, amikor 1916. 
augusztus 27–28-án több ezer székely csa-
lád hagyta el otthonát a 400 ezer fős oláh 
sereg elől menekülve gyalogosan, szekér-
rel az ország belső területei felé átmeneti 
menedéket keresve. Végül a hajdúk föld-
jére érve befogadásra és átmeneti otthon-
ra találtak a háború borzalmai közepette. 
Hajdúnánás egyike volt azoknak a telepü-
léseknek, mely nyitott szívvel fogadta a 
menekülni kényszerült családokat. A vá-
ros közössége 3200 főnek adott otthont, 
sok esetben akár másfél-két évre. Ez a 
hosszú együttélés egy több mint 100 éve 

meg nem bontható barátság kialakulását 
eredményezte a hajdúnánási és a székely 
emberek között.

A megemlékezés a Református Temp-
lomban vette kezdetét, ahol közös isten-
tiszteleten emlékeztek meg a történelmi 
évfordulóról, felidézve az akkori idősza-
kot, a nánási emberek nemes helytállását, 
emberbaráti segítségét. Az erre visszaem-
lékező istentiszteletet Balog Zoltán re-
formátus lelkipásztor, a Polgári Magyar-
országért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
tartotta. 

A Csíkszereda és Hajdúnánás testvér-
városi kapcsolatát jelképező székelykapu 
előtt folytatódott a megemlékezés, ahol a 
Himnusz közös eléneklése után Szólláth 
Tibor, városunk polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket, melyet a Bocskai 

fejedelem végrendeletéből idézett gondo-
lataival nyitott meg, s kiemelte a hála fon-
tosságát, melyet elődeink helytállásáért 
fejezhetünk ki. 

Tiba István országgyűlési képviselő az 
együtt ünneplésért fejezte ki köszönetét, 
majd annak az örömének adott hangot, 
mely az akkori magyarok nemzetmegőrző 
szerepét jellemezte. 

Ráduly Róbert, Csíkszereda város pol-
gármesterének ünnepi köszöntőjében 
időnket a befogadás előtti és az utáni 
szakaszokra tagolva a közös kapcsolatok 
megerősödését emelte ki, melyet a talál-
kozások, az elszántság és a helytörténészek 
szívügye keltett életre. Kiemelte, hogy elő-
deink értékeit, melyet számunkra terem-
tettek őrizni, használni és ápolni kell, akár 
egy székely harisnyát, mint korhű viseletet.

Az ünnepi köszöntőket az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes táncosai követték, akik 
Felcsíki táncokat adtak elő.

A város főterén a testvérvárosi falon 
elhelyezett csíkszeredai címer avatási ün-
nepségére került ezek után sor, ahol a két 
város polgármestere leplezte le a címert.

Az emlékezés végén a Városháza emele-
ti aulájában a székely befogadás emlékére 
állíttatott emléktáblát avatták fel ünnepé-
lyes keretek között.

Az emléktáblán ez olvasható: 
„Az 1916 augusztusában Erdélyre törő 

oláh csapatok elől Hajdúnánásra menekü-
lő székely testvérek, az őket otthonaikba 
fogadó hajdúnánási családok, a befogadá-
sukat szervező bizottság és annak vezetője 
dr. Berencsy János polgármester emlékére 
hálás szívvel állíttatta Hajdúnánás Város 
Önkormányzata és Csíkszereda Város 
Önkormányzata – 2019. szeptember 29.”

Az ünnepi programot állófogadás és a 
Csíksomortánból érkező vendégek által 
készített házias ételek megkóstolása zárta. 

Fekete Andrea

S

Balog Zoltán református lelkipásztor, a Polgá-
ri Magyarországért Alapítvány kuratóriumi 
elnöke

Ráduly Róbert Csíkszereda város polgármestere

Tiba István országgyűlési képviselő
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Hazavárók Tájékoztatás

Helyi önkormányzati választások 2019.
Hajdúnánás település nem jogerős 
választási eredményei

Óriási színpaddá alakult városunk kör-
forgalma szeptember 21-én délután. 
Gyönyörű szép napsütésben több százan 
énekeltek piros, fehér, zöldben. Minden-
kit érintő témáról szólt a dal: Van, aki el-
megy, van, aki nem… Nánáson szólt a dal, 
a világ magyarjainak.

Aki egyszer rég voltam, még ma is ott él 
álmomban… vallja a dalban a szerző Pá-
lóczi Imre, akit szülővárosában mindenki 
Cipiként szólít és ismer. A fővárosban él, 
de 45 évig Hajdúnánáson volt. Ő is el-
ment, ám a város, az otthon, a szülőföld, a 
haza fogalma benne van. A dal gondolata 
is benne volt régen nemcsak az álmaiban 
és a terveiben, hanem a fiókjában majd’ 2 
évig, de nem volt ihlet a folytatáshoz – egy 
darabig. Aztán szinte sugallatként érdekes 
vita fültanúja volt Londonban, amiben ez 
volt a téma: elmenni vagy maradni? Bol-
dogulni, vagy szolgálni? „Húzós, ütős té-
ma” – fogalmazta a szerző. Érvek, ellenér-
vek ütköznek e téma hallatán, személyes 
vélemények, saját érintettség – az igazság 
is a homályban, ám beszélni kell róla, hi-
szen ittmaradásunk a jövőnk, valahogy fel 
kell hívni a fiatalság figyelmét a haza, a fe-
lelősségvállalás és az otthon mély érzéseire.

Soha többé nincs határ, ez a föld még 
visszavár… Született tehát a dal – a nánási 
Pálóczi Imre Cipi „tollából” és gitárjából, 
melynek demója tavaly október óta hall-
ható is az interneten. Ám ez így még ke-
vés, nem figyelemfelkeltő, ezért aztán jött 
a gondolat: flashmob a szülőváros körfor-
galmában. Kezdetben színészeket szeretett 
volna beszervezni, ám a költségvetése en-
nek magas lett volna. Szervezés, ötletelés, 
barátok, segítség, minden összejátszott, 
hogy a klip forgatása megvalósuljon. 

Piros–fehér–zöld színű pólókat már 
előre lehetett rendelni a Hazavárók saját 
tervezésű emblémájával, mindez az elkép-
zelt élő kokárdához. Próbáltak a kórusok, 
táncoltak a néptáncos gyerekek, zenéltek 
a barátok, szerveződött a város, mindenki 
nagy izgalommal várta a forgatást, hiszen 
ilyen még nem volt. Az énekes Bedőcs 
Imre a Felvidéki Rockszínház énekese, az 

operatőr Illés Csaba – mind barátok, kö-
zeli ismerősök, akiknek fontos a dal mon-
danivalója és a megvalósítása.

A dal forgatása nem hazudtolta meg a 
mondanivalót, hisz az a nagy összefogás, 
a belső harc, a közösség, a megcsillanó 
könnycseppek, ölelések, kézfogás mind-
mind jelen voltak rendezői kérés nélkül 
is. A szeretetteljes kapcsolatok, amelyek 
megjelentek a forgatás alatt mind annak 
a középpontjában állt, amit a szerző a da-
lával kifejezni vágyott. „Váljanak értékké 
azok a hétköznapi, aprónak hitt dolgok, 
amelyeket talán észre sem veszünk, mert 
ha ezek megvannak, akkor nem megyünk 
el távol a hazánktól, hiszen azok erőseb-
bek és visszatartóbbak, mint bármi. S ha 
ezek megvannak, nem megyünk el messze 
a hazánktól…” – mondta a nap végén a 
szerző.

A dal kapcsán elmondása szerint ren-
geteg ajtó kinyílt és becsukódott előtte, 
s a nyitott ajtók még újak felé mutattak 
számára, hisz egy színdarab megírása is 
folyamatban van ugyanebben a témában.  
A darab szövegkönyve, kivitelezése még 
várat magára, ám az az inspiráció, ami a 
dal forgatása alatt keletkezett elegendő 
lesz a folytatáshoz.

Kérlek, maradjál! – áll a dal végén – re-
mélhetőleg meghallja minden érintett…

Fekete Andrea

Tájékoztatom a választópolgárokat, 
hogy a 2019. október 13-án megtartott  
helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi 
választásának előzetes eredményei meg-
tekinthetők a www.hajdunanas.hu hon-
lapon. 

A Helyi Választási Bizottság eredmény-
megállapító határozatai a jogorvoslati ha-
táridő leteltét követően válnak jogerős-

sé, amennyiben ellenük fellebbezés nem 
érkezik. Jogorvoslati kérelem benyújtása 
esetén a jogerős eredmény megállapítá-
sára csak a másodfokon eljáró Területi 
Választási Bizottság döntését követően, az 
esetleges bírósági felülvizsgálati kérelmek 
esetén pedig a bírósági döntések jogerőre 
emelkedését követően kerülhet sor. 

Hajdúnánás, 2019. október 14.
Dr. Kiss Imre 

HVI vezető

POLGÁRMESTER – VÁLASZTÁS
Jelölt neve: Szólláth Tibor Zoltán
Jelölő szervezet(ek): Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata 
Nép párt

Kapott érvényes szavazat: 3399
Hajdúnánás 01. számú egyéni válasz-

tókerület
Jelölt neve: Oláh Miklós
Jelölő szervezet(ek): Demokratikus 

Koa líció-Magyar Szocialista Párt-Jobbik 
Magyarországért Mozgalom-Momentum 
Mozgalom-Lehet Más A Politika-Hajdú-
nánásért Európai Szemlélettel Egyesület

Kapott érvényes szavazat: 333
Hajdúnánás 02. számú egyéni válasz-

tókerület
Jelölt neve: Dr. Csiszár Imre
Jelölő szervezet(ek): Fidesz-Magyar 

Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata 
Néppárt

Kapott érvényes szavazat: 287
Hajdúnánás 03. számú egyéni válasz-

tókerület
Jelölt neve: Bakó Sándor
Jelölő szervezet(ek): Demokratikus Koa-

líció-Magyar Szocialista Párt-Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom-Momentum Moz-
galom-Lehet Más A Politika- Hajdúnánásért 
Európai Szemlélettel Egyesület

Kapott érvényes szavazat: 287
Hajdúnánás 04. számú egyéni válasz-

tókerület
Jelölt neve: Ötvös János Attila
Jelölő szervezet(ek): Fidesz-Magyar Pol-

gári Szövetség-Kereszténydemokrata Nép-
párt

Kapott érvényes szavazat: 262
Hajdúnánás 05. számú egyéni válasz-

tókerület
Jelölt neve: Dr. Éles András
Jelölő szervezet(ek): Demokratikus 

Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Jobbik 
Magyarországért Mozgalom-Momentum 
Mozgalom-Lehet Más A Politika-Hajdú-
nánásért Európai Szemlélettel Egyesület

Kapott érvényes szavazat: 265
Hajdúnánás 06. számú egyéni válasz-

tókerület

Jelölt neve: Dózsa Miklós
Jelölő szervezet(ek): Fidesz-Magyar Pol-

gári Szövetség-Kereszténydemokrata Nép-
párt

Kapott érvényes szavazat: 282
Hajdúnánás 07. számú egyéni válasz-

tókerület
Jelölt neve: Bódi Judit
Jelölő szervezet(ek): Demokratikus 

Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Jobbik 
Magyarországért Mozgalom-Momentum 
Mozgalom-Lehet Más A Politika-Hajdú-
nánásért Európai Szemlélettel Egyesület

Kapott érvényes szavazat: 331
Hajdúnánás 08. számú egyéni válasz-

tókerület
Jelölt neve: Nagyné Legény Ildikó
Jelölő szervezet(ek): Fidesz-Magyar Pol-

gári Szövetség-Kereszténydemokrata Nép-
párt

Kapott érvényes szavazat: 322
A kompenzációs listán megválasztott 

képviselők száma: 3 
A jelölt neve: Kállai Zsolt
Jelölő szervezet(ek): Demokratikus 

Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Jobbik 
Magyarországért Mozgalom-Momentum 
Mozgalom-Lehet Más A Politika-Hajdú-
nánásért Európai Szemlélettel Egyesület

A jelölt neve: Nagyné Juhász Krisztina
Jelölő szervezet(ek): Fidesz-Magyar Pol-

gári Szövetség-Kereszténydemokrata Nép-
párt

A jelölt neve: Török István
Jelölő szervezet(ek): Demokratikus 

Koalíció-Magyar Szocialista Párt-Jobbik 
Magyarországért Mozgalom-Momentum 
Mozgalom-Lehet Más A Politika-Hajdú-
nánásért Európai Szemlélettel Egyesület

A nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők 2019. évi választásán megválasz-
tott nemzetiségi képviselők:

1. Csiki Juliánna – A Magyarországi 
Cigány közösség Fóruma

2. Jenei Brigitta – A Magyarországi 
Cigány közösség Fóruma

3. Faragó János – A Magyarországi 
Cigány közösség Fóruma

HNU

Tájékoztatjuk a tisztelt olvasókat, hogy az alábbiakban közölt választási eredmények 
csak a jogorvoslati határidő leteltét követően válnak jogerőssé. A végleges eredmények, 
valamint az új képviselő – testület összetétele a Hajdúnánási Újság következő számá-
ban, 2019. november 7-én tekinthető meg.
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Kedves Lakosság!

Sajtóközlemény

Hello Hajdúnánás – Városunk turisztikai 
látványosságait bemutató mobiltelefonos 
alkalmazás készült

Az Aradi vértanúk emlékére
Az elmúlt hetekben több jelzés is érke-

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

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

Üdvözlettel:
Szólláth Tibor polgármester

A magyar nemzet gyásznapjáról, az ara-
di vértanúkról és az 1848/49-es szabad-
ságharcról emlékeztek meg Hajdúnánáson 
október 6-án.

Október hatodikát – az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc leverése után 
kivégzett 13 aradi vértanúra és a Pesten 
kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök-
re emlékezve – 2001-ben nyilvánította a  
Magyar Országgyűlés nemzeti gyásznappá.

A városi megemlékezésen Halász János 
országgyűlési képviselő, a Fidesz frak-

cióvezető – helyettese mondott ünnepi 
beszédet, aki beszédében említést tett a 
százhetven évvel ezelőtti magyar áldo-
zatokról, az első magyar miniszterelnök 
vértanúságáról, majd irodalmi összeállítás 
hangzott el, melyben méltatták a vértanú-
kat és felidézték a legfontosabb történelmi 
eseményeket.

Az ünnepség végén az intézmények, 
társadalmi szervezetek, az iskolák tanulói 
az emlékezés koszorúit és mécseseket he-
lyeztek el a Kossuth szobornál.         HNU

VP6-7.2.1–7.4.1.2-16 

Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati 
utak kezelését biztosító gép beszerzése Hajdúnánás 
településen 

Hajdúnánás Város Önkormányzata Európai Uniós pályáza-
tot nyert a mezőgazdasági utak felújítását és a karbantartásukat biztosító munkagépek be-
szerzésére. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
részére a projekt teljes költségvetésének 90%-át kitevő 109 999 987 Ft összegű támogatást 
ítélt meg. A VP6-7.2.1–7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján benyújtott pályázat fizikai meg-
valósítása lezárult. 

A projekt tartalmának bemutatása: 
A támogatási összeg felhasználásával az önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati va-
gyonkezelésben lévő utak kezeléséhez, karbantartásához 1 db árokásó és 1 db vibrohenger 
került beszerzésre, valamint a Hajdúnánás, külterület, 047 hrsz-ú, szilárd burkolatú út bur-
kolatfelújítása valósult meg 1620 m hosszúságban. A felújított út külterületi gazdasági út, 
mezőgazdasági szántóföldi gyűjtőút. Az út mindkét oldalán 1,0 m széles nemesített útpadka 
került kialakításra, az útkorona 5,0 m-es szélesítésével, valamint az út folyamatos vízelveze-
tését biztosító szikkasztó árkok kerültek kialakításra. A becsatlakozó földutakon mechanikai 
stabilizáció sárrázó burkolatot épült 3,0 m szélességgel. A projekt keretében felújított mező-
gazdasági út fejlesztésével és az utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzésével 
jelentős előre lépés történt a városba a biztonságos és folyamatos közlekedés biztosítása, 
valamint a meglévő utak élettartamának növelése irányába.

PROJEKTADATOK:
Kedvezményezett neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Megvalósítás helye: Hajdúnánás, külterület, 047 hrsz.
A projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító 
gép beszerzése Hajdúnánás településen
Támogatási összeg: 109 999 987 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Projektazonosító: 1826309900 
Projekt kezdete: 2017.07.01.
Projekt várható befejezése: 2019.10.15.
 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Sajtótájékoztató keretében mutatták be 
október 9-én a városházán a Hello Haj-
dúnánás nevet viselő, országosan is egye-
dülálló mobiltelefonos alkalmazást, amely 
október 11-től bárki számára ingyenesen 
letölthető a Google Play webáruházból.

A Hajdúnánás turisztikai látványossá-
gait bemutató applikáció elkészítése egy 
újabb szép példája a Debreceni Egyetem 
és Hajdúnánás Város Önkormányzata 
közötti együttműködésnek, mely eddig is 
több területen bizonyult eredményesnek: 
megkezdődött egy Hajdúnánás történetét 
bemutató új monográfia összeállítása, va-
lamint rendhagyóvá vált az évente meg-
rendezésre kerülő történész konferencia. 
A város történeti és kulturális örökségéről 
tartott idei konferencián vetődött fel az 
ötlet, hogy a modern technikai lehetősé-
geket kihasználva egy, a városunk turiszti-
kai látványosságait bemutató mobiltelefo-
nos alkalmazás készüljön. 

Az alkalmazás alapötlete és a tartalmi 
elemek dr. Forisek Péter és dr. Csiszár Imre 

történészekhez fűződik, a fejlesztő pedig 
Csont István. A mobil applikáció egyelő-
re Hajdúnánás 12 nevezetességét mutatja 
be, amelyek a város történetéhez, kulturá-
lis örökségéhez, a református múlthoz, és 
a turisztikához kapcsolódnak. A program-
ban a nevezetességekkel kapcsolatos rövid 
történeti és egyéb leírások, fényképek és 
rajzok illetve videók tölthetők le. Az app-
likáció a GPS-rendszer segítségével végig-
vezeti a turistákat a városon, a tartalmak 
megismerését követően pedig egy kvíz se-
gítségével játékosan tesztelhetik tudásukat 
a megismert nevezetességekről. 

A legjobban „vizsgázók” a város által  
felajánlott ajándékokat nyerhetnek, hajdú-
nánási portékákat, illetve ingyenes vagy 
kedvezményes fürdőbelépőt. Az alkal-
mazás továbbfejleszthető, újabb neveze-
tességeket lehet bekapcsolni, így a város 
teljes múltját és jelenét bemutató, színes, 
játékos turisztikai vezetőként használható.

HNU

 Égető kérdés a munkahely teremtés. Lesznek-e új munkahelyek Hajdúnánáson?
 A legfontosabb kérdés ez Hajdúnánás szempontjából. A leghatározottabban azt 

tudom mondani: igen, lesznek, két éven belül. Egyrészt azt már bejelentettem, hogy a 
kínai érdekeltségű Morgan Star Group-pal való együttműködés első konkrét formája 
egy tejporgyár felépítése lesz Hajdúnánáson, másrészt a BMW debreceni gyára új lehe-
tőségeket nyitott meg Hajdúnánás előtt. A befektetők fogadására két iparterületet is lét-
rehozunk. Az egyikre, amely 10 hektár terület, kis és középvállalkozásokat várunk, míg a 
balmazújvárosi út mellett kijelölt közel 100 hektáros terület a nagyobb ipari fejlesztések 
fogadására lesz alkalmas. A két iparterület fejlesztésében és a jövőbeni befektetőkkel 
folytatott tárgyalásokban nyújt segítséget Hajdúnánásnak az EDC Debrecen. 
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 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 a Bocskai Korona Színház-
bérlettel látogatható. Jegyek elővétel-
ben 3400  Ft/fő, illetve 3000 Bocskai 
Korona/fő áron kaphatók a művelődési 
központ információjában.

 Október 20. (szombat) 13.00: Be-
hajtási ünnepség a Kendereskertben a 
Cifraszűr Néptánc Egyesület közremű-
ködésével.
– 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.
 Október 23. (szerda) 14.00: Nemzeti 

Ünnep
 Ünnepi műsor »56 él« címmel a műve-

lődési központ színháztermében. Sze-
replők: Kiss Alexandra, Nagy Vivien és 
a Black Rose Project táncosai. Ünnepi 
beszéd az 56-os emlékműnél (eső esetén 
a színházteremben), majd koszorúzás.

 November 3. (vasárnap) 16.00: Elhur-
coltak Kegyeleti Emléknapja megem-
lékezés a Szovjetunióba elhurcolt haj-
dúnánási polgártársainkról. Helyszín: 
Hajdúnánás, Köztársaság tér, bástyafal 
előtti tér.

 Kiállítás a Kőrösi Csoma Sándor Re-
formátus Gimnázium tanulóinak mun-
káiból. Helyszín: Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériája. Megte-
kinthető november 6-ig.

 PÁLYÁZATOK:
 „Hajdúnánás 2019” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

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

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

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj ( a természeti környezet be-
mutatása)

 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.

 Vers- és novellapályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

vers- és novellapályázatot hirdet három 
korosztályban:

 – 14 éves korig
 – 15–18 éves korig
 – 18 év felett
 A pályázatra olyan műveket várunk, 

amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötőd-
nek. A pályamunkákat zsűri bírálja el.  
A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve 
a Város Napjához kötődően a műveket, 
vagy azok részletét felolvassuk. 

 A pályamunkák mindegyikének a 
2019-es évben kell születnie!

 Az alkotásokat 2019. november 22-ig 
várjuk az info@nanasvmk.hu e-mail 
címre word formátumban.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

 Rajzpályázat
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

rajzpályázatot hirdet „Így látom Hajdú-
nánást” címmel három korosztályban:
– óvodások
– általános iskola alsó tagozat
– általános iskola felső tagozat

 Egy pályázó maximum 3 darab rajz-
zal pályázhat. Bármilyen szabadkézi 
(nem digitális) technika alkalmazha-
tó. Kérjük, a pályázó nevét, életko-
rát, elérhetőségét, valamint az iskola 
nevét a lap hátoldalán feltüntetni! 
A beérkező rajzokat zsűri bírálja el.  
A rajzokból a Város Napjához kötődően 
kiállítást szervezünk. 

 Az alkotásokat 2019. december 2-ig 
várjuk a művelődési központba.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

 FELHÍVÁS! – Mutassa meg mások-
nak is alkotását! Helyi amatőr alkotók 
munkáit keressük.

 2019 novemberében, Hajdúnánási 
Amatőr Képzőművészeti Tárlat kere-
tében szeretnénk bemutatkozási lehető-
séget teremteni Hajdúnánáson élő vagy 
Hajdúnánásról elszármazott amatőr 
alkotók számára a művelődési központ 
galériájában. Személyenként maximum 
3 db alkotás kiállítására van lehetőség, 
kizárólag a képzőművészet alábbi terü-
letein: festmény, grafika, szobor, tér-
plasztika, üvegfestés, tűzzománc. 

 További feltételek: 
– a 18. életév betöltése,
– eddig még kiállításra nem került al-

kotások bemutatása.
 Jelentkezési határidő: 2019. november 

10. (péntek)
 Jelentkezés és további információk 

Szólláth Zoltántól kérhetőek: Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ, Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 6., 52/382-400, 
70/372-1494, info@nanasvmk.hu.



5Hajdúnánási Újság2019. október 17.

Önkormányzati hírek
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

ÜLÉS HÍREI
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 

a képviselő-testület 2019. szeptember hó-
napjában egy rendes ülést tartott. 

2019. szeptember 26-án a napirendek 
elfogadása után a testület a közterületi 
térfigyelő rendszerről szóló önkormány-
zati rendelet és a 2019. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelet módosítá-
sáról döntött. 

A testület elfogadta a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium; a Bocs-
kai István Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium; a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörmé-
nyi Járási Hivatalának tájékoztatóit. 

Megtárgyalta és elfogadta a Református 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Debreceni Tagintézményének; 
a Hajdúnánási Óvoda; az önkormányzat 
és intézményei 2019. év I. félévi gazdál-
kodásáról szóló; a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat bizottságainak munkájáról 
szóló beszámolókat. 

A testület három határozatának meg-
hozatalával elfogadta a Szalay János Ren-
delőintézet; a gyermekorvosi, felnőtt há-
ziorvosi és a fogorvosi feladatokat ellátó 
egészségügyi szolgáltatók; az Országos 
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóit. 

A testület két határozatával elfogadta 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
pályázati fordulójához való csatlakozást és 
a pályázók támogatását. 

Elfogadta a Hajdúnánási Óvoda és a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjtemény kérelmeit.

Megtárgyalta és elfogadta a Hajdúnáná-
si Gyógyfürdő fejlesztési koncepciójáról, 
előzetes projekt költségvetéséről és pénz-
ügyi előrejelzéseiről készült tanulmányt.

A testület döntött a fiatalok ösztönző és 
lakhatási támogatásáról. 

A testület elfogadta a gimnáziumi kép-
zésben továbbtanuló tehetséges diákok 
támogatását.

A képviselő-testület négy esetben ho-
zott döntést az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő ingatlanok vonatkozásában.

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
tájékoztatja a lakosságot, hogy 

2019. november 1-jén 
(pénteken) Halottak Napján 

autóbuszjáratot indít 
a Városi Köztemetőbe az alábbi 

időpontokban

„KISKÖRÚTI JÁRAT”
 2019. november 1. (péntek) indulás 

10.00 óra vissza 11.30 óra
 2019. november 1. (péntek) indulás 

13.30 óra vissza 15.30 óra

Az autóbuszjárat az 1. számmal 
ellátott megállóhelyről indul 

és a felsorolt megállóhelyeket 
érintve érkezik 

a Városi Köztemetőbe.

MEGÁLLÓHELYEK:
  1. Kukori Húsáruház (volt „Morgó” Ha-

lászcsárda) Kossuth u.
  2. Batthyány u./Bethlen G. krt. sarok
  3. Bartók Béla krt. 4. sz. előtti autóbusz 

megállóhely
  4. Sportcsarnok–Irányi u.
  5. Széchenyi u.–Petőfi u. „Y” kereszteződés
  6. Ady Endre krt. Élelmiszer bolt előtti 

autóbusz megállóhely
  7. Gyermekegészségügyi Centrum (volt 

Tüdőgondozó) Tulipán u.

„NAGYKÖRÚTI JÁRAT”
	2019. november 1. (péntek) indulás 

9.30 óra vissza 11.00 óra
	2019. november 1. (péntek) indulás 

13.00 óra vissza 15.00 óra

Az autóbuszjárat az 1. számmal 
ellátott megállóhelyről indul 

és a felsorolt megállóhelyeket 
érintve érkezik 

a Városi Köztemetőbe.

MEGÁLLÓHELYEK:
  1. Kossuth u./Magyar u. sarok–Takar-

mánybolt
  2. Árpád u. 80. szám–volt IKR központ
  3. Árpád u. 48. sz.–NASI Vegyiáru bolt
  4. Zrínyi u. 46.–Molnár Élelmiszer bolt 
  5. Rákóczi u. 48. sz.–Molnár Élelmiszer 

bolt 
  6. Baross u. 11. sz.–Csiha Győző 

Szakgimnázium és Szakközépiskola
  7. Attila u.–Állategészségügyi Centrum
  8. Attila u./Alma u. sarok–volt Napsu-

gár Óvoda
  9. Attila u./Tégláskert u. sarok–Kertvá-

rosi ABC
10. Magyar u. 104. sz.–Hajdúnánási 

Óvoda
11. Magyar u. 46. sz.–Hajdúnánási Hu-

mán Szolgáltató Otthon

Tisztelettel értesítjük a Hajdúnánás–
Tedej városrészen élő lakosokat, hogy az 
autóbuszjárat az alábbiak szerint érinti a 
városrész lakóit: 

Az autóbuszjárat 2019. november 
1-jén indul a Tedej, Fő utcai buszmegál-
lóból du. 12.30 órakor. 

Az autóbuszjárat a Városi Közteme-
tőből 2019. november 1-jén du. 15.30 
órakor indul vissza a Tedej, Fő utcai 
buszmegállóba.

Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázati kiírás

 A pályázók köre
 A Bursa Hungarica Ösztöndíjban ki-

zárólag a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkezők részesülhetnek.

a) Az „A” típusú pályázatra azok a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony ke-
retében) teljes idejű (nappali munka-
rend) alapképzésben, mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 

 Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 
szeptemberében felsőoktatási tanulmá-
nyaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallga-
tói jogviszonya 2020 őszén már nem 
áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első 
félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra. 

 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak 
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel.  
Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2019/2020. tanév második fél-
évére a beiratkozott hallgató aktív hall-
gatói jogviszonnyal rendelkezzen. 

b) A „B” típusú pályázatra azok a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat terüle-
tén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2019/2020. tan-
évben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú végzett-
séggel nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, 
akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni. 

 A „B” típusú pályázatra jelentkezők 
közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik a 2020. évi általános felvé-
teli eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2020/2021. tanévben tényle-
gesen megkezdik. 

2. A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje:

 A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-
ben kitöltve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva kizárólag a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjánál (udvari épület) 
lehet benyújtani. A pályázat rögzítésé-
nek és benyújtásának határideje: 2019. 
november 5.

 Figyelem! A pályázatbeadáshoz az 
EPER-Bursa rendszerben egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx

3. Az ösztöndíj időtartama: 
 „A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz 

két egymást követő tanulmányi félév  
(a 2019/2020. tanév második féléve és a 
2020/2021. tanév első féléve); 

 „B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz 
hat egymást követő tanulmányi félév  
(a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. és a 
2022/2023. tanév). 

4. A pályázat kötelező mellékletei
 „A” típusú pályázat 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött 

eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2019/2020. tanév első félévéről. 

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 

 „B” típusú pályázat 
a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy 

háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. 

5. A pályázat elbírálása
 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szo-

ciális rászorultság alapján, a pályázó 
tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. 
Hajdúnánás, 2019. október 3.

Szólláth Tibor
polgármester

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk a 2019. szeptember hónapban 
Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!

2 Dr. Molnár Noémi Ildikó–Kakuk László
2 Szántó Vanda–Bancsók Károly Tamás
2 Nagy Nikolett–Habina Ferenc
2 Harsányi Márta–Kocsis József
2 Ráti Beáta–Varga Zoltán
2 Tóth Nikolett–Vajas Miklós Tamás

Akiktől 2019. szeptember hónapban búcsút 
vettünk:

1 Baráz Lászlóné

1 Bata Zoltán

1 Bihari Sándorné

1 Deilinger József

1 Kónya Roland

1 László Sándorné

1 Nagy Imre

1 Nyakó Lászlóné

1 Oláh András

1 Radócz Sándor

1 Ruszkai Irén Mária

1 Seres Imréné

1 Szabóné Miheller Ibolya

1 Tóth Imre

Köszönjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

2 Bónis Bendegúz

2 Czirják Linett

2 Horváth Iván

2 Rábai Norina

2 Szabó József Tamás

2 Toronyai Miklós

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Versenyeztetési felhívások
Hajdúnánás Városi Önkormányzat az alábbi ingatlanokat kívánja versenyeztetési eljárás keretében értékesítés útján hasznosítani:

ÉRTÉKESÍTÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ HASZNOSÍTÁS

Képviselő-testületi 
Határozat száma

Ingatlan címe, helyrajzi 
száma, megnevezése

Ingatlan adatai Kiinduló licitár
Pályázatok 

beérkezési határideje
Versenytárgyalás ideje

213/2019. (IX 26.)
4080 Hajdúnánás, 1081 
hrsz, természetben Móricz 
Zsigmond utca 4.

1171 m2 kivett beépítetlen 
terület

6 310 000 Ft
(Az Áfa tartalom a forgal-
mi értéken belül értendő)

2019. 11. 18.
9.00 óra

2019. 11. 19.
9.00 óra

212/2019. (IX.26.) 4080 Hajdúnánás, Mártí-
rok útja 5. fszt. 1. 51 m2 összkomfortos lakás 7 155 000 Ft 2019. 11. 18.

9.00 óra
2019. 11. 19.

10.00 óra

144/2019. (V. 28.) 4080 Hajdúnánás, Ady 
Endre krt. 33. 3/11. 54 m2 összkomfortos lakás 6 855 000 Ft 2019. 11. 25.

9.00 óra
2019. 11. 26.

9.00 óra

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján érintett, fent meghirdetett helyi önkormányzat tu-
lajdonában 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

Az OMÉK harmadik napján átadták 
a Magyarország legszebb konyhakertje 
országos verseny díjait. Kovács Szilvia 
az országos program ötletgazdája–prog-
ramigazgatója „Drága kerteseim!” meg-
szólítással kezdte ünnepi köszöntőjét. 
Elmondta, hogy az idén 378 településről 
közel 2500 kert nevezett a versenybe, te-
hát közel 16 000 kertművelő munkáját 
értékelte az országos zsűri, abból 233-at 
jelöltek országos díjra. Örömükre 308 kö-
zösségi kert is versenyzett, és idén először 
különdíjat is odaítéltek ebben a kategó-
riában, óvodai, iskolai és önkormányzati 
kertekért.

Különösen büszke arra, hogy a nevezések 
mögött álló mintegy 73 ezer kertművelő 
közül 36 ezren húsz évnél fiatalabbak. Ez 
azt jelzi, hogy jó munkát végzünk, mond-
ta Kovács Szilvia, majd hozzátette, négy 
éve gyűjtik és elemzik a mozgalom ada-
tait, amelyekből kiderült, hogy legalább 
4900 új kertművelőt nyertek meg ügy-
nek. Számításaik szerint mintegy 23 900 
kertet sikerült megmenteni az enyészettől, 
és országszerte összesen 796 hektárt mű-
velnek a „kertesek”. Figyelemre méltó az 
idén meghirdetett téma, a tájfajták sikere 
is. Sok jó és régi zöldség és gyümölcsfajta 
került a látóterükbe, mondta a program-
igazgató, majd hozzátette nem is tudják, 
mekkora kincset őriznek ezek a kertesek 
és arra biztatta őket, bátran vizsgáltassák 
be őket. Megköszönte a nevezéseket, majd 
bejelentette, hogy az idén is meghirdeti a 

Országos elismerés Hajdúnánásnak a „Legszebb Konyhakertek” 
versenyen

Legszebb konyhakertek, Magyarország 
legszebb konyhakertje versenyt, jövőre is 
föl kell tehát ásni a kerteket!

Az országos zsűri 7 kategóriában össze-
sen 45 országos díj sorsáról döntött. 25 or-
szágos, 15 Megerősítő, 4 Örökös és 1 kert  
Életmű díjat, valamint 3 Különdíjat ad-
tak át.

A „Legszebb Konyhakertek” országos 
versenyben városunk idén 2. alkalom-
mal kapott országos elismerést Ökológiai 
Mintagazdaság, „KÖZÖSSÉGI” kategó-
riában – ezért „Megerősítő díját” vehetett 
át a budapesti díjátadón.

Ebben az évben az országos verseny 
szervező bizottsága először különdíjjal ju-

talmazta azt az önkormányzati közösségi 
kertet, amely kiváló munkájával kiemel-
kedett a többi közül. Idén Magyarország 
Legszebb Önkormányzati Konyhakert 
különdíját a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat – Ökológiai Mintagazdaságunk 
kapta.

hajdunanas.hu
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Mesemondás a népmese napján

Nyárbúcsúztató – Ősz köszöntő 
szüreti játszónap

Kócsi sztori
Beugrottam a postára

Évről évre hagyomány már, hogy váro-
sunk általános iskolásai mesével készülnek 
a népmese napjára. A legjobbak a Móricz 
Pál Városi Könyvtárban mérhetik össze 
mesemondó tudományukat. Így történt 
ez Benedek Elek 160. születésnapján, 
szeptember 30-án, amikor 14 versenyző 
kisgyermek 3 kategóriában a nagy me-
semondó meséiből adott elő a számukra 
legkedvesebbnek tartottakból.

Háromtagú zsűri előtt mérettek meg, 
akik a szép beszédjüket, a közönséggel va-
ló kontaktusukat figyelték meg, valamint 
azt, hogy a mesemondásuk mennyire volt 
élvezhető, magával ragadó. A legjobbnak 
ítélt mesélők könyv- és oklevél jutalom-
ban részesültek.

Hagyományainkhoz híven ez év októ-
ber elsején is megrendezésre került az Esz-
terlánc Óvodában az Őszi játszónap, mely 
idén a SZÜRET jegyében zajlott. Egy 
csodálatos és felejthetetlen napot tudhat-
tunk magunk mögött. Az idő is nekünk 
kedvezett. Ez a nap lehetőséget adott arra, 
hogy az óvodások szüleikkel együtt, közö-
sen az óvónőkkel, dadusokkal önfeledten 
jól érezhessék magukat, mindemellett a 
népi hagyományokat igyekeztek megis-
mertetni játékos formában. A programok 
a gyerekekről szóltak a szülők aktív bevo-
násával.

Az óvoda udvarán egyszerre több hely-
színen is folytak a tevékenységek. Az első 

Beugrottam a napokban városunk 
postájára azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy némi támogatást nyújtsak az E. ON 
Energiakereskedelmi Kft.-nek. Egyszóval, 
hogy befizessem az aktuális villanyszám-
lámat.

Megérintettem a sorszámkiadó auto-
matát s kezembe vettem az 1242-es számú 
fecnit. A sarokban kb. fél tucat nyugdíjas 
korú nénike meg bácsika várakozott s mi-
vel még volt egy szabad szék, hát letele-
pedtem. Ekkor érkezett meg utánam egy 
középkorú házaspár. Ők is megérintették 
az automatát, de az nagy meglepetésre 
nem csinált semmit. Aztán újra meg újra 
megnyomták az egyik gombot, de a gép 
csak zúgott morgott szinte ingerülten, 
azonban mégsem akart jegyet adni.

Biztos kifogyott a papír – jegyezte meg 
kissé értetlenül a férj.

Biztosan – válaszolt a párja, de ő – mint 
a nők ilyenkor általában már cselekedni 
is kezdett. Elment panaszra az egyik ab-
lakhoz.

Bizony kellemetlen mikor elfogy a pa-
pír – gondoltam – sőt van kellemetlenebb 
szituáció is mikor egyenesen bosszantó, ha 
elfogy a papír, de ebbe most ne menjünk 
bele.

Ekkor láttam, hogy épp az 1241-es 
számú ügyfél végzi intézni valóját, így 
hát hamarosan én következem. Meg is 
jegyeztem félhangosan, hogy nálam van 
a következő sorszám, esetleg eladó. Meg-
lepetésemre nevetésben törtek ki körülöt-
tem főleg az idősebbek, sőt még hálásan is 
néztek rám, hogy egy kis derűt próbáltam 
csempészni a monoton várakozásba. Pár 
pillanat múlva a szemben lévő eddig üres 
ablakhoz megérkezett az egyik dolgozó 
hölgy, levette a zárva táblát és már villo-
gott is a kijelzőn a számom az 1242-es.

A következő percekben olyan megle-
petésben volt részem, mint még soha a 
postán. Velem együtt az összes várakozó 
nyugdíjas talpra ugrott s már rohant is 

helyszínünk a BÜTYKÖLDE volt, ahol a 
gyerekek a kézügyességüket és kreativitá-
sukat tehették próbára.

A második helyszínen mustot készíthet-
tünk, a már korábban a gyerekek és szülők 
segítségével összegyűjtött szőlőkből. Az el-
készült nedűt közös népdaléneklés mellett 
együtt kóstolgathattuk. Az udvar pályáján 
különböző ügyességi játékok is elhelye-
zésre kerültek, melyek közül egyik nagy 
kedvencnek a talicskatolás bizonyult. Őszi 
termésekkel is megismerkedhettek a nap 
folyamán a gyerekek, a diótörést is kipró-
bálhatták.

A negyedik helyszínen egy lovas szekér 
várta a gyerekeket, míg ők egy rövid kiruc-
canásra mentek, addig a szülők nyugodtan 
beszélgethettek egymással, óvónőkkel, da-
dusokkal. A nap zárásáról az Aqua Manó 
Party gondoskodott zenés interaktív mű-
sorával, mely nagy sikert aratott minden 
jelen lévő között. A ’buli’ zárásaként a 
gyerekeket még egy kis aprósággal is meg-
ajándékozták.

A sok vidám arc, a gyerekkacajtól han-
gos udvar, mind a felhőtlen jókedvre utalt. 
Szerintem mindenki jól érezte magát.  
A közös játékok, énekek, táncok még job-
ban összekovácsolták az óvodát.

Köszönjük az Eszterlánc Óvoda Vezető-
jének, a Munkaközösség Vezetőjének, az 
Óvodapedagógusoknak, Dadus néniknek 
a munkáját, hogy egy ilyen remek napot 
sikerült összehozniuk! 

Seres Edina
Szülői Munkaközösségi Tag

az „ablakomhoz”. Mire megszólalhattam 
volna már meg is előztek s rám is támad-
tak, ha csak verbálisan is.

Maga mit tolakszik fiatalember? Maga 
jött a legkésőbb! – rivallt rám finomabban 
egy bácsika a hetvenen túl, de a nyolcva-
non innen. Ráadásul elég termetes volt,  
s látszott rajta, hogy igencsak többet ka-
pált már életében, mint én.

Egy fejkendős nénike nem szólt egy 
szót sem, de úgy nézett rám a nagy kék 
szemeivel, hogy szinte villámokat szórt, 
pedig az imént még önfeledten kacagott 
az idétlen poénomon.

De hát a számom! – motyogtam elha-
ló hangon a papirkámat lobogtatva s fél 
szemmel már a kijáratot keresve.

A vitának a nagyon kedves postai dol-
gozó udvarias, de határozott kérdése vetett 
véget.

Miről van szó, kérem? 
Hát a gáz, a gáz – kiáltották szinte egy-

szerre.
Mondtam, hogy az átutalásos gázszám-

lákat, amit a kék színű rezsi utalvánnyal 
kívánnak fizetni azt 14 óra után kezdhetik 
intézni, és valóban ennél az ablaknál. Le-
gyenek kedvesek még 10 percet várakozni, 
most az 1242 – es számú ügyfelet kérem 
– mondta kedvesen mosolyogva.

Szabad emberek? – szólaltam meg most 
már határozottan, mint Alfonzó a Ke-
mény kalap és krumpliorr című filmben 
s közben jól láthatóan körbemutogattam 
a sorszámomat.

Időközben egy másik kedves dolgozó 
hölgy szakszerű mozdulatokkal egy új te-
kercs papír gurigát helyezett a gépbe (egy 
akkorát, amelyik karácsonyig is elég lesz). 
Én megelégedetten léptem ki az utcára 
nagyot szippantottam a Kossuth utca le-
vegőjéből s magamban a következő sza-
vakkal konstatáltam az iménti aranyos kis 
félreértéses esetet: Na, ez gáz volt!

Kócsi Imre

A korcsoportonkénti helyezések a kö-
vetkezőek lettek:

1–2. osztályos korcsoport:
I. Pálóczi Imre Bocskai I. Ált. Isk., Is-

kola utca
II. Rácz Dávid Bocskai I. Ált. Isk., Pol-

gári utca 
III. Pálóczi Liza Bocskai I. Ált. Isk., Is-

kola utca
3–4. osztály:

I. Csősz Márk Bocskai I. Ált. Isk., Is-
kola utca

II. Cselei Kevin Bocskai I. Ált. Isk., 
Polgári utca 

III. Kiss Flóra Anna Bocskai I. Ált. Isk., 
Iskola utca

5–6. osztály:
I. Papp Lilla Kata Bocskai I. Ált. Isk., 

Óvoda utca
Fekete Andrea
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MEGÁLLÓK
2019. szeptember 6-tól nyugállomány-

ba vonult a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény intézményve-
zetője, Buczkó József. Kis megszakítással 
közel két évtizedet töltött el Hajdúnáná-
son a közművelődés különböző területe-
in, 2011. őszétől, mint a fenti intézmény 
vezetője.

Amikor világra jövünk, felülünk éle-
tünk vonatára. Kezdetben még szüleink 
kísérnek bennünket megállóról megálló-
ra, majd eljön az idő, amikor már magunk 
döntünk arról, melyik állomást választjuk. 
Vannak, akiknek életében sok-sok meg-
álló van, vannak, akiknek csak néhány. 
Buczkó József anno Újfehértón látta meg 
a napvilágot, majd nagyon rövid kitérőt 
követően negyven esztendővel ezelőtt 
Hajdúnánást választotta, itt telepedett le, 
alapított családot. Hogy milyen megállók 
is voltak ez alatt a négy évtized alatt, arról 
beszélgettünk nyugállományba vonulá-
sának búcsúztató ünnepségen, amelyről 
majd még később szó esik. 
 De kezdjük az elején életed története 

fonalának gombolyítását; kérlek, mesélj ar-
ról, hogyan lett az egyszerű kétkezi munkás 
szülők gyermekéből diplomás értelmiségi.
 Még általános iskolás koromban ki-

derült, hogy jó rajzkészségem van. Ko-
vácsmester édesapám műhelye előtt gya-
kori témát nyújtottak a várakozó lovak, 
fogatok, melyek a tágabb környezettel 
együtt érdekes rajzi témát jelentettek szá-
momra. Kézügyességemre egyik tanárom 
figyelt fel, aki megmutatta rajzaimat Be-
recz András nyíregyházi festőművésznek, 
s ő meghívott rajzszakkörébe. Mindez 
1969-ben történt. Négy évvel később, 
érettségi után innen egyenesen vezetett 
az utam a Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola rajz-földrajz szakára.
 Hajdúnánásra éppen negyven évvel ez-

előtt kerültél. Hogyan alakult városunkban 
az életed? 
 Pedagógus állást nem kaptam, így 

előbb a Tungsram Rt-nél dolgoztam, 
majd a helyi mozi üzemvezetője lettem. 
1983-ban a Városi Tanács VB. Művelődési 
Osztályára kerültem, ahol közművelődési 
főelőadóként több mint egy évtizeden át 
szerveztem, segítettem a város kulturális 
életét. Többek között a népművészeti 
táborét, ahol, mint a kovácsműhely ve-
zetője vettem rész a nyári eseményeken. 
Apai örökségem folytatásaként ebben az 
időben tettem kovács szakmunkás vizsgát 
is Miskolcon. Közművelődési munkám 
során kiemelt feladatomnak tekintettem 
a kezdetektől a helytörténet-kutatás tá-
mogatását, s az eredmények közzétételét 
az 1986-ban útjára indított Nánási Füze-
tek című helytörténeti sorozatban, amely 
mára a harmincegyedik számnál tart.
 Már ebben az időben erősen a muzeoló-

gia, a néprajz, az értékmentés került érdek-
lődésed homlokterébe. Vissza tudod idézni 
azt a körülményt, amikor véglegessé vált 
benned, hogy néprajzos leszel?
 Ez az 1980-as évek derekán történt. 

Ebben az időben láttunk hozzá a Tájház 
létrehozásához. Helyi szakember azonban 

nem volt, a település népi kultúrája jórészt 
feltáratlanul váratott magára. Éppen ezért 
életcélul tűztem magam elé a helytörténet 
kutatást, s egy helyi múzeum létrehozását 
elődeim munkájának beteljesítésére, ezért 
úgy döntöttem, a szakmai ismeretek meg-
szerzése végett elvégzem a néprajz-muzeo-
lógia szakot a Kossuth Egyetemen. 
 Most, éppen ezen az őszön ünnepeljük 

az 1989-es rendszerváltás 30. évfordulóját. 
Te hogyan emlékszel erre, hiszen ha jól tu-
dom még itt érted meg, de utána visszatértél 
szülővárosodba.
 Ekkor még a Városházán dolgoztam. 

Hittem a változás őszinteségében, a mély-
re ható átalakulásban. Azt gondoltam, 
egyenes az út a hajdú öntudat és a polgári 
értékrend visszaállításához. Ám rá kellett 
ébrednem, hogy a szocializmus négy évti-
zede óriási károkat okozott a lelkekben és 
a közgondolkodásban. A politikai közélet 
síkján kívántam tenni valamit minden-
nek visszafordításáért, ám polgári oldali 
(MDF) képviselő jelöltként akkor még 
nem kaphattam esélyt a helyi közéletben. 
Ennek alapja csak később, a Polgári Kör 
megalapításával jöhetett létre, amely az 
akkori hatalom leváltásán túl éppen a fen-
ti célokat tűzte zászlójára. Mint egykori 
elnöke, büszke vagyok arra, hogy közel 
másfél évtizedes működése alatt hozzájá-
rult ahhoz, hogy a helyi társadalom visz-
szanyerte önazonosságát, ragaszkodását 
múltjához, polgári értékrendjéhez.
 Újfehértón nagy kihívás, nagy megtisz-

teltetés ért. Múzeumalapításra kértek fel. 
Nem volt egyszerű feladat.

1993-ban, frissen végzett etnográfus-
ként – egzisztenciális gondokkal terhel-
ve –, szembesülnöm kellett azzal, hogy 
Hajdúnánáson még nincs esélye egy he-
lyi múzeum létrehozásának, ezért igent 
mondtam szülővárosom felkérésére egy 
helyi múzeum létrehozására. Csodálatos, 
egy szakember életében egyszer előfor-
duló kihívás. Munkába állásom előtt a 
polgármester mutatott egy hajszálát, s azt 
mondta: ennyi van, ebből kell kiindulni a 
múzeum létrehozására. Egy évvel később, 
1995 októberében megnyílt az Újfehértói 
Városi Múzeum nevet viselő intézmény, 
bizonyságot téve arról, hogy még mindig 
létre lehetett hozni muzeális gyűjteményt 
helyben gyűjtött tárgyakból. Ottani 
munkálkodásom csúcsa talán a település 
monográfiájának szerkesztése volt, amely 
Újfehértó története címmel 2000-ben je-
lent meg. 
 Mindeközben folyamatosan gyűjtötted 

mindkét város feledésbe menő, feledésre ítélt 
tárgyi és szellemi értékeit, amelyekről újság-
cikkek, kötetek hosszú sora született.
 Amíg Újfehértón dolgoztam, Hajdú-

nánás helytörténeti értékeinek feltárására 
is igyekeztem gondot fordítani. Párhuza-
mosan jelentek meg könyveim mindkét 
településről. Mindig hittem abban, hogy 
egyszer elérkezik az idő, amikor itt is hoz-
záláthatok a múzeumi tevékenységhez, 
ezért vásárlás útján sikerült megszerezni 
például a Nagy Imre-féle ekegyár jelentős 
alkotásait, melyek országos, sőt európai 

szintű termékek voltak. Házunk kertjében 
– sok egyéb tárggyal együtt – felhalmozva 
várták az időt, hogy a helyi múzeumba 
kerülhessenek. Kutatási eredményeimet 
nem csupán a helyi, hanem különféle 
szaklapokban is közzé tettem. Szakmai 
munkám hozadékaként eddig huszonhá-
rom könyvem jelent meg. 
 2011-ben visszatértél Hajdúnánás-

ra, átvetted a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény vezetését, és 
mellette közéleti szerepet is vállaltál; önkor-
mányzati képviselő is voltál. Hogyan jelle-
meznéd életednek ezt a korszakát?
 Újfehértón 2011-ben nehéz helyzet 

elé állították az akkorra már elismert, és 
közkedvelt múzeumot. Fenntartási okok 
miatt meg kellett volna válnom mindkét 
kolléganőmtől. Azt ajánlottam a polgár-
mesternek, inkább engem küldjön el, 
hogy nekik megmaradhasson az állásuk. 
Így mint 1993-ban ismét munkanélküli 
lettem. Volt azonban valami, ami átse-
gített a nehézségeken: ebben az időben 
adta feladatul a Mindenható az 1916. évi 
székely menekülés és befogadás történe-
tének feltárását, illetve önálló kötetben 
való megjelenését. 2011 őszén a könyvtár 
és múzeum vezetője lettem, és feladatul 
tűztem ki a könyvtár szakmai színvona-
lának megőrzése mellett a helytörténeti 
gyűjtemény tartalommal való megtölté-
sét: tárgygyűjtést, intézményfejlesztést, 
annak szakmai elismertetését a helyi és a 
tudományos közvélemény előtt. 

Közben a helyi képviselőség mellett 
mindvégig megyei közgyűlési tag is vol-
tam. Mindezt nem hatalomnak, hanem 
szolgálatnak tekintettem. Több cikluson 
át vezettem a Városfejlesztési Bizottságot, 
reményeim szerint az itt élők megelége-
désére.
 Hitben élő ember vagy, a helyi Római 

Katolikus Egyházközség világi elnöke. El-
nökséged alatt nagyon sok változáson ment 
át a templom és környezete.
 1999-ben írtam meg a helyi római ka-

tolikus egyházközség történetét. Ekkor fo-
galmazódott meg bennem, hogy nem elég 
csupán egy vallásos közösséghez tartozni, 
tenni is kell értük. Kértem a Jó Istent, 
adja meg nekem, hogy világi elnökként 
segíthessem ezt a szorgalmas, elkötelezett 
közösséget. Így lett. Közös egyetértésben 
visszaadtuk templomunk régi arcát, azt, 
amilyet építése idején, 1896-ban viselt. 
Sikerült teremtenünk egy olyan temp-
lomkertet, amely nem csupán esztétikai 
élményt, hanem lelki, vallásos töltekezést 
is szolgál. 
 Szívedben kitüntetett helyet foglal el 

Erdély, a történelmi Magyarország e keleti 
felének és népének sorsa. Ez mikor, és hogyan 
kezdődött?
 Valamikor a 90-es évek elején. Mindig 

szívesen foglalkoztam idegenvezetéssel, 
ám elhatároztam, hogy sokakat elviszek 
például a Székelyföldre, hogy megtapasz-
talhassák az ottani magyarság vendégsze-
retetét, nemzetismeretét, amelyből ők is 
épülhetnek. És ez vezérel abban is, hogy 
elvezessem az érdeklődőket a Csíksomlyói 

Szűzanyához is, egyetemes magyarságunk 
legszentebb zarándokhelyére.
 Szakmai munkádat több magas kitün-

tetés is jelzi. Melyekre vagy a legbüszkébb?
A városvédelemért elnyert Podmaniczky- 

díjra (1998), az Újfehértó Városáért Díjra 
(2003), a székelyeket érintő kutatásaim  
miatt a dr. Jakab Antal Emlékdíjra (2017), 
és legfőképpen a most augusztus 20-a al-
kalmából átvett Magyar Arany Érdemke-
reszt állami kitüntetésre. Hálás vagyok a 
Teremtőnek, hogy ezekre érdemesnek 
talált.
 Beszélgetésünk elején szóba került a bú-

csúztatásod. Azt gondolom nagy meglepetést 
okoztak munkatársaid.
 Teljes meglepetés volt. Ez a kis kö-

zösség a legnemesebb lelki érettségről tett 
tanúbizonyságot, egyben példát mutatva 
arra, hogy egy ilyen vidéki intézmény a 
legnagyobb országos intézmények szint-
jén képes felmutatni szakmaiságát. Ez a 
nap éppen ezért nem csupán az én, hanem 
az ő ünnepnapjuk is volt. Jó volt velük 
együtt szeretetben dolgozni.
 Milyen örökséget hagysz utódodra,  

Darócziné Bordás Andreára? 
 A munkát a múzeum tekintetében 

még nem végeztük el. Az úton, melyen 
közösen indultunk, jó cél felé vezet. Ne 
tévessze a célt és azt, hogy oda elérni csak 
szeretetben fogant közös akarattal, sok-
sok önzetlenséggel és önfeláldozással le-
het.
 2019. szeptember 6-án újabb megálló 

következett, és „életvonatod”, lehet már picit 
lassabban, csendesebben, de még mindig a 
kijelölt pályán halad majd tovább, számta-
lan lehetőséget adva újabb alkotások létreho-
zásához. 
 Feladat maradt bőven. Több kötetre 

való felgyűjtött anyag vár feldolgozás-
ra. Előttünk áll a város monográfiájának 
megírásával kapcsolatos kutató munka, 
s amint pályám elején, most is tanítani 
fogok. Egy országos merítésű műkovács 
képzésben rajz, néprajz, művészettörté-
net oktatás vár rám Tiszalökön. Engem a 
Teremtő több talentummal is megajándé-
kozott, így hát az írás mellett festek, vagy 
esetleg kovácsolok, ha kedvem tartja.
 Mindehhez kívánunk jó egészséget, 

erőt, alkotásokban gazdag békés, boldog esz-
tendőket. Köszönöm a beszélgetést.

Lejegyezte: 
Rigó Tamásné
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2019. szeptember 6-tól Darócziné 
Bordás Andrea vette át a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
temény vezetését, miután Buczkó József, 
címzetes igazgató, az eddigi intézmény-
vezető nyugállományba vonult. Andrea 
pályázat útján nyerte el a vezetői posz-
tot, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselőtestületének döntése alapján. 
Hivatalba lépésének első napjaiban kér-
deztük terveiről, elképzeléseiről. 
 Andrea – bár szerintem nincs, aki ne 

ismerne Hajdúnánáson – vázoljunk fel egy 
rövid szakmai pályaképet, honnan indultál, 
hogyan kerültél a muzeológia területére. 
 A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázi-

umban érettségiztem és néhány év múlva 
a Városi Művelődési Központba kerültem 
népművelőnek, ahol 25 évig dolgoztam. 
A különböző feladatok mellett (program-
szervezés, táborok, gyermek műsorok és 
foglalkozások, színház busz, csoportok 
koordinálása) hamar megtaláltak a nép-
művészeti, néprajzi jellegű feladatok is 
(Nánási Vásártéren, Tájház, Aranyszalma 
pályázatok). Az akkori lehetőségekhez 
képest folyamatosan képeztem magam 
és a munka mellett szereztem meg a mű-
velődésszervező és később az etnográfus 
diplomát. Szerettem a kulturális munkát, 
a szervezést, azonban az új kihívás, lehe-
tőség váltásra ösztönzött, ezért 2007-ben 
örömmel jelentkeztem az álláshirdetésre, 
amelyben szakembert kerestek az alakuló-
ban lévő gyűjteménybe. 
 Érdemes felidézni azokat az időket, 

amikor a Bocskai u. 13. sz. alatti helytör-
téneti gyűjteményben elkezdődött a gyűj-
teményszervezés, gyűjteményépítés nem kis 
munkája. 
 2006-ban Kolozsvári István indította 

el a folyamatot, amikor is két teremben 
elkezdhette a gyűjtést, a termek felújítását, 
minek következtében az év december 12-
én, a Város napján két időszaki kiállítás 
nyílt, elsősorban kölcsönzött műtárgyak-
kal. Következő év szeptemberétől engem 
az üres termek és a gyűjteményszervező 
feladatok vártak. Az épület másik felében 
ekkor még iskolai tornaórák zajlottak. 

A Hajdúnánási Városi Énekkar törté-
netét bemutató első időszaki kiállítás egy 
hónap alatt jött létre, mely után hamaro-
san megnyílt a Pituk kiállítás. 2008-ban 
az egyfős múzeumi terület a Móricz Pál 
Városi Könyvtárhoz került egy intézményi 
egységbe. 2011 tavaszán nyílt meg az első 
állandó kiállítás, a „Kalapkötők nyomá-
ban”, mely a szalmafeldolgozás történetét 
mutatja be. 
 Múzeumszervezés, gyűjteményépítés 

tekintetében jelentős fejlődés következett be, 
amikor az intézmény élére Buczkó József ke-
rült.
 2011. novemberben történt az a na-

gyobb változás, mely újabb lehetőségeket 
teremtett az intézményi egység fejlődé-
sében. Végre birtokba vehettük az egész 

épületet és az udvart, megnyílt a „Kita-
szítottak” állandó történeti kiállítás és az 
igazgató váltással bővült a múzeumi terület 
szakmai létszáma. Buczkó József korábbi 
múzeumalapítói és szakmai tapasztalatai, 
kapcsolatai jelentős fejlődést eredmé-
nyeztek. Kialakításra kerültek a kiállító, 
raktár és irodai terek, melyek már szebb 
környezetet biztosítottak a látogatóknak 
is. A fejlesztéseket hosszan sorolhatnánk, 
ezért csak néhányat említek közülük: tel-
jesen megújult az udvar, mely a felépülő 
kocsiszínnel, a fejfa gyűjtemény elhelye-
zésével, a virágoskerttel igazi édenkertté 
változott. Gyarapodott a gyűjteményi 
anyag, bővült a szakmai munka, és je-
lentősen nőtt a szakmai kiadványok szá-
ma. Az időszaki kiállításokat elsősorban 
a saját gyűjteményi anyagból rendeztük 
meg. 2018-ban egyik kiállításunkért  
„Az Év Kiállítása” elismerő oklevelet ve-
hettük át. Munkánkkal szakmai körökben 
is elismerést váltottunk ki. 
 Egy jól működő intézményt vettél át 

Buczkó Józseftől. Milyen elgondolásaid van-
nak egyrészt a helytörténeti gyűjteményt ille-
tően, másrészt pedig a könyvtár tekintetében.
 A közgyűjtemények továbbra is az 

elérhető lehetőséget teremtik meg a kul-
turális értékek átadására, befogadására. 
Az alapfeladatok ellátása mellett egyre 
nagyobb szerep jut a közösségi kapcsola-
toknak, a tudás átadási formák korszerű-
sítésének. Fontos, hogy a látogatók már 
kisgyerekkortól szocializálódjanak ebben 
a közegben, ezért programjainkkal ki-
emelten igyekszünk elérni az anyukákat, 
az óvodásokat, iskolásokat. Persze emellett 
minden korosztály találhat hozzá szóló 
előadást, versenyt, kiállítást, bemutatót, 
olvasóköri programot. Bár egyik intéz-
mény épülete sem erre a funkcióra épült, 
igyekszünk a legjobban kihasználni a ben-
ne lévő tereket és kisebb, a komfortérzetet 
növelő térátalakításokat végezni a közeljö-
vőben. 

A helytörténeti gyűjteményben elő kell 
készíteni egy új állandó kiállítás létreho-
zását. Továbbra is gyarapítani kell a tárgyi 
gyűjteményt és ösztönözni a városlakókat 
az adományozásra, a család- és helytörté-
neti írásokra, kutatásokra. Mindemellett 
szándékaink között szerepel egy olyan ér-
deklődői kör megteremtése, akik önkén-
tesen tudnának segíteni rendezvényeken, 
egy majdani múzeumbarát kör megalakí-
tása. 

A könyvtárban az olvasói szokások  
figyelembe vételével korszerűsíteni kell az 
állományt, segíteni a digitális kompetencia 
szintjének emelését az idősebb generációk-
nál. Az intézményben őrzött helyismereti, 
helytörténeti tudást közkinccsé kell ten-
ni a lakosság számára. Ennek érdekében 
egy megújuló honlapon keresztül a város 
tudásbázisa nemcsak elérhetővé válik, ha-
nem ezáltal sokszorozódhat is. Továbbra is 
bővítjük könyvtár- és múzeumpedagógiai 

ajánlatunkat. Igyekszünk továbbra is a 
helyismereti írásokat megjelentetni önálló 
vagy szerkesztett kötetekben. 
 Ma már az intézmények fejlődése, fej-

lesztése tekintetében létfontosságúak a kü-
lönböző pályázatok. E tekintetben milyen 
terveid, terveitek vannak?
 A működési feltételek és programok 

megvalósításához igyekszünk minél több 
pályázatban, országos programban részt 
venni. Továbbra is találkozhatnak az Or-
szágos Könyvtári Napok, a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja, a Múzeumok éjszakája 
helyi programjaival. 2019. ősz végén két 
sikeres TOP–7.1.1–16–H–075–4 pályá-
zat megvalósítását kezdhetjük el. A „Gyö-
kereink” nevű programok során többek 

Új vezető a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény élén

között könyvtári előadásokat, meseterápi-
ás és biblioterápiás foglalkozásokat tudunk 
tartani, helytörténeti jellegű Értéktár és 
Hajdú Akadémia sorozatot rendezni, me-
lyekhez kiadvány is készül, valamint „Ná-
nási Séta” helyismereti túrákat indítani. 
 Szakember ellátottság tekintetében mi a 

helyzet? Főként itt a Te szakterületedre gon-
dolok.
 Az intézmény kinevezett dolgozói lét-

száma 8 főből áll. Jelenleg egy állás nincs 
betöltve, meghirdetésére a napokban ke-
rült sor. Mint más közszférában, nálunk is 
a szakmai ajánlások alatti létszámmal mű-
ködünk. Eddigi eredményeink elérésében 
és működésünk zavartalan biztosításában 
sokat segítettek a közfoglalkoztatásban 
dolgozó munkatársak is.

Munkatársaimmal együtt szeretnénk, 
ha minél többen éreznék fontosnak helyi 
kultúránkat, látogatnák rendezvényeinket 
és vallanák velünk együtt, hogy „a gyöke-
rek persze nem látszanak, de azok tartják 
a fát.”
 Köszönöm a beszélgetést és munkádhoz 

jó egészéget, sok sikert, eredményes éveket kí-
vánunk. 

Lejegyezte: 
Rigó Tamásné
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Játszótér a Gyermekegészségügyi Cent-
rumban, a ligetben futókör-kondipark, új 
játékok az óvodákban, út és járdafelújítá-
sok, Tedejen kondi és -játszópark, a helyi 
televízió teljes eszközfejlesztése – csak né-
hány azokból a közösségi fejlesztésekből, 
amelyek a következő időszakban valósul-
nak meg.

Közel 400 millió forint pályázati pénz 
érkezett a városba az elmúlt időszakban. 
Hajdúnánási civil szervezetek, vállalko-
zások, intézmények pályázhattak a helyi 
identitást, hátrányos helyzetű közösségek, 
társadalmi összetartást és a helyi közössé-
geket erősítő programok, tevékenységek 
megvalósítására.

A 2014–2020-as fejlesztési időszak 
egyik új eszköze a közösség vezérelt helyi 
fejlesztés (CLLD), melynek keretében 

közel 250 millió forintból megújulhatnak 
a közösségi terek, új ifjúsági, művészeti, 
kulturális és szabadidős programok in-
dulhatnak. 

A program részeként megújul többek 
között a művelődési központ hang, fény
és színpadtechnikája, szociális helyiségei, a 
Hajdúnánási Televízió teljes eszközállomá
nya, játszótér épül a Gyermekegészségügyi 
Centrumban, a ligetben futókör, skatepá
lya elemek, új játszóelemek lesznek az óvo
dákban, Tedejen a Közösségi Ház tornater
mét közösségi térré alakítják, a Termáltó 
területét felújítják a kajakkenu sport fejlő
déséért, a város több pontján parkosítanak 
és zöldterületeket is kialakítanak. A fejlesz
tések mellett soksok közösségi program is 
színesíteni fogja a mindennapokat.

A Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdí-
jas Egyesület Éneklő Csoportja 2019. 
szeptember 19-én újra részt vett a XIII. 
Katonadalok Fesztiválján, már 13. alka-
lommal. Összesen huszonkét csoport ve-
télkedett, határon innen és túlról. Bihor 
Megyéből – Nagyváradról és Szalacsról 
két csoport, Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyéből négy csoport, míg Hajdú-Bihar 
Megyéből tizenhat csoport vett részt a 
megmérettetésen. A Hajdú-Bihar Me-
gyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségé-
nek elnöke Molnár Ferencné megnyitó-
jában elmondta, hogy a zsűri értékelése 
szerint lesznek jók, jobbak és legjobbak. 
A leg jobbakat különdíjjal – emléklappal 
és serleggel – jutalmazza a háromtagú 
zsűri, melynek elnöke Kovács Róbert az 
V. Bocskai István Lövészdandár százado-
sa, tagjai a Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Iskola tanára és karvezetője, míg a csopor-
tok létszáma 3–25 fő volt. 

A hagyományokat megőrizve több 
mint 100 dalból választotta ki Tímári 
Balázs az egyesület elnöke és tanította 
be, majd kísérte tangóharmónikáján az 
Ezüstkor éneklő csoportját. Utolsónak 
szólították a színpadra Hajdúnánást, akik 
kiérdemelték a vastapsot.

Ebéd után a zsűri elnöke megfogalmazta 
az építő jellegű kritikákat a fellépők számá-
ra: ne vállaljuk túl magunkat, a kevesebb 
néha több; játsszunk a dinamikával; citera 
és tangóharmónikakísérettel is pontosan, 
együtt szóljon a dal; a csárdást, népdalt, 
slágereket ne keverjük; unottan, fásultan, 
fájdalmasan énekelni nem érdemes!

Úgy, mint Hajdúnánás! Vegyünk róluk 
példát. Ez a mondat többet ért az éneklő 
csoportunk számára, mint ha bármilyen 
nagyértékű tárgyi ajándékot kapott volna. 

A legjobbak között – a Nagyváradi 
Dalnokok férfi kórusa mellett – kaptuk 
az emléklapot és a három közül az egyik 
serleget, mely az V. Bocskai István Lövész-
dandár dandártábornok különdíja volt, s 
azóta a Művelődési Ház folyosóján az 
egyesületünk vitrinjében látható. 

Egy ifjú korában Hajdúnánásról elszár-
mazott, már Debrecenben élő nyugdíjas 
gratulált, büszkén vallotta magát nánási-
nak. Jó érzés volt hajdúnánásinak lenni – 
így fogalmazott!

Örömünkre szolgált, hogy díjazott 
műsorunkat előadhattuk szeptember 29-
én az Idősek Világnapján városunk szép 
kort megélt lakosai számára. A Megyei 
Nyugdíjas Szervezet kérésére Debrecen-
ben a Kölcsey Központban is bemutatjuk 
október végén az Idősek Világnapi ren-
dezvényen.

Mindent elértünk, amit vártunk. Mi 
kellett hozzá? Kellett egy jó csapat, sok-
sok felkészülés, jó előadásmód, melyet a 
szakmai zsűri elnöke is kiemelt. Szívvel, 
lélekkel, mosollyal – ahogy azt mi tettük.

Örömmel tölt el bennünket, hogy to-
vább öregbítettük városunk jó hírnevét. 
Ezzel tudjuk viszonozni az Önkormány-
zat Vezetőinek és a Művelődési Központ 
dolgozóinak a felkészülésünkhöz nyújtott 
segítséget, melyet ezúton is tisztelettel kö-
szönünk. 

Veres Sándorné

A másik nagy pályázati program az 
EFOP, mely 9 konzorciumi tag összefogá-
sával valósul meg. Hajdúnánás közel 130 
millió forint támogatást kapott. A prog-
ram kiemelt célja a közösségek kialakítá-
sa, építése, egymáshoz közelebb hozása, új 
közösségi terek létrehozásával, bővítésével. 
A programnak köszönhetően még jobban 
megismerhetővé válik a város emberi, szel-
lemi, tárgyi, környezeti értékei. 

A programban többek között szerepel 
Tedejen kondi és játszópark kialakítása, 
a Ligetben kondipark, padok, tűzrakó
hely építése, szünidei gyerekprogramok 
szervezése, egészséges életmód jegyében 
úszó, túra és jóga életmód klubok létreho
zása, Tedejen és a Ligetben faültetés, kö
zösségi programok szervezése, prevenciós 
progra mok, hátrányos helyzetű csoportok, 

emberek támogatása képzések keretében 
valósulnak meg. A következő évek fontos 
feladatai között szerepelnek a leromlott 
állapotú utak, járdák, árkok és a közvilá
gítás további 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 – a mun-
kák folytatódnak.

Mintegy 40 millió forintból további 
1400 méter hosszan utak, járdák, parko
lók újulnak meg.

hajdunanas.hu

Indul az újabb fejlesztési hullám 
Hajdúnánáson

JÓK KÖZÖTT A LEGJOBBAK

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel.: 52/219-489

e-mail: hhgkft@freemail.hu
titkarsag@hhgkft.hu • web:www.hhgkft.hu

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, 
hogy 2019. november 1-én, pénteken a hulladékszállítás az ün-
nepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2019. november 2-án, szombaton történik a hulladék-
szállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 
6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

VILLANYSZERELÉS
Aszalós Imre regisztrált szerelő plombabontási engedéllyel

 Új fogyasztási helyek kivitelezése kis- és nagyfogyasztóknál
 Teljesítménynövelés
 H-tarifa klímához
 Mérőhely karbantartás
 Külterületi igények kivitelezése
 Előzetes igények
 Tanácsadás, teljes körű ügyintézés

Telefon: 06-30/285-9586 • E-mail: imre.aszalos@gmail.com
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A Hajdúnánási Újság következő megjelenése: 2019. november 7.

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

Telefon: 06-70/375-66-53

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

a városi piacon!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Nyitvatartási idő: Péntek: 8:00 – 14:00  
 
Elérhetőségeink: 
 (70) 198-7139 
 www.allamkincstar.gov.hu 
@ api.haj@allamkincstar.gov.hu 

 

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 

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

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

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/375-66-53 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Nyírbátor SC–Hajdúnánás KSE 22–32 
(13–13)

Nyírbátor 120 néző. Vezette: Maródi, 
Novák. (szeptember 28.)

Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), 
KISS 4/2, BARTA D. 3, ÖTVÖS T. 8, 
ÖTVÖS N. 7, DANKÓ, BARTA A. 
2/1. Csere: TUPICZA, BODOGÁN 3, 
NYESTE 1, JUHÁSZ, HARSÁNYI 1, 
BÉCSI 1, HANGOS 2. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 3/2. Kiállítás: 16 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Az előre eltervezett tak-
tika bejött. Gyors játékunk a végéig kitar-

tott. Az ellenfél a második félidőben már 
nem bírta az általunk diktált tempót. Igazi 
csapatmunka volt!

Ifjúsági mérkőzés: Nyírbátor SC–Haj-
dúnánás KSE 36–31 (19–15)

Nyírbátor 56 néző. Vezette: Babidorics, 
Reszegi. (szeptember 28.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
L. 4, Kujbus 2, Szeleczki 4, Nagy-Meny-
hárt 5, Ötvös T. 7, Kiss 5, Csere: Nagy Sz. 
2, Bak 2, Bózsár. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/1, illetve 1/0. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II

Nánási Focisuli sikerek

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás KSE–Nádudvari ASK 

29–25 (15–12)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Fibec, 

Tarnavölgyi. (október 5.)
Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), 

Kiss 6, Barta D. 1, Ötvös N. 5, Nyes-
te 1, Hangos 3, Dankó 4. Csere: Balázs 
(kapus), Kelemen, Bodogán, Barta A. 1, 
Nagy-Menyhárt 1, Juhász 1, Tupicza, Öt-
vös T. 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/0, illetve 2/2. Kiállítás:  
2 perc, illetve 14 perc.

Madai Tamás: Azt kaptuk, amire szá-
mítottunk. Egy nagyon kellemetlen stí-
lusú ellenféllel játszottunk. Nem igazán 
tudtuk az előző fordulókban mutatott 
játékunkat megismételni. De a legfonto-
sabb a két pont megszerzése. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
NASK-PKE 33–39 (17–19)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Kincses, 
Szabó (október 5.).

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), 
NAGY L. 7, Nagy-Menyhárt 2, Bak 3/1, 
HERNYÁK 5, SZELECZKI 14/2, Ötvös 
Á. Csere: Nagy Sz. 2, Ötvös T., Kiss D. 
Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Kevesen, de lelkesen 
küzdött a csapat egy igen jó erőkből álló 
ellenféllel szemben. A hibáinkat sajnos ki-
használta a vendégcsapat.

-kábé- 

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Esterházy–Hajdúnánás SK 27–24 

(12–8) 
Eger 200 néző. Vezette: Őri, Pozdena. 

(október 5.) 
Hajdúnánás SK: Kiss (kapus), Hrabina 

2/1, Poór, Kelemen 1, Som 4, Vámosi 8, 
Mihovics 2. Csere: Kozma T. (kapus), Zi-

hor 1, Zelizi 1, Cserős 1, Tar Cs., Kozma 
K., Osvai 1, Kemény 2/2, Kilcs 1. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 3/1, illetve 8/3. Kiállítás:  
14 perc, illetve 12 perc.

-kábé-

Szombaton az NFSE játékosaink U11 
& U13 futsal bajnokságon és az óvodása-
ink és U9-es csapataink a Bozsik 3. fesz-
tiválon Hajdúböszörményben vett részt.

Örülök, hogy több játékosokat is tu-
dunk versenyeztetni. A futsal csapataink-
nak a mai napon nem sok babér termett. 
Egy győzelem és három vereséggel zárták 
a mérkőzéseket. Igaz mind végig jó és küz-
delmes mérkőzéseket játszottak Balmazúj-
város FC és DASE csapataival. Minden 
lehetőséget megtettünk a győzelemért.  
A mai napon ennyire voltak képesek a 
srácok.

U11 eredményei: NFSE–DASE 0:1, 
NFSE–Balmazújváros FC 5:0

U13 eredményei: DASE–NFSE 4:0, 
Balmazújváros FC–NFSE 2:0

A futsal bajnokság november 2-án foly-
tatódik. Külön öröm számomra, hogy a 
Bozsik fesztiválon U7 csapatban egy leány-

csapatot is el tudott indítani az NFSE.  
Az U9-es csapatunk az elmúlt mérkőzé-
sekhez képest izgalmas meccseket játszot-
tak a Hajdúdorog, HTE, Olasz Focisuli  
és HFK csapataival. Láttam kifejezetten 
szép dolgokat különösen támadásban. 
Folytatás október 27-én.

Vasárnap a Nánási Focisuli U17 leány-
csapatunk is sikeresen szerepelt a megyei 
bajnokságban. A mérkőzéseket Hajdúszo-
boszlón rendezték meg. Pénzes Imre edző 
vezetésével a leánycsapatunk egy győze-
lem, egy döntetlent és egy vereséggel tér-
tek haza.

Eredmények:
NFSE–HTE 1:0
Debreceni Honvéd SE–NFSE 0:0
NFSE–Hajdúszoboszló 1:2

Horváth Imre


