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Legszebb konyhakertek

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

6. oldal

15 éves a sorkatonaság

2. oldal

Megköszönték az értékteremtő… Szakmatúra

5. oldal

LOBOG AZ ELSŐ GYERTYALÁNG

A z advent a várakozás időszaka, 
amely a karácsony előtti négy 
hetet öleli fel. Az advent – vagy 

régiesen ádvent – szó eljövetelt jelent, 
amely keresztény olvasatban az Úr eljöve-
telét jelzi: erre irányul a négy vasárnapon 
át tartó várakozás. E napokon hétről hét-
re meggyújtunk egy-egy újabb gyertyát az 
adventi koszorún. A négy gyertya a hitet, 
a reményt, a szeretetet és az örömöt szim-
bolizálja.

Idén az ünnepkör kezdete, advent első 
vasárnapja december 1-jére esett. A városi  
adventi programok már november 30-án  
elkezdődtek Tedejen, ahol változatos prog-
ramokkal várták a lakosságot a közös ün-
nepre, készülődésre. A délelőtt folyamán 
családi kézműves foglalkozásokon együtt 
lehetett elkészíteni a család adventi koszo-
rúját vagy asztal díszét, a gyerekeket pedig 
meseszobával, majd interaktív gyerekmű-
sorral várták a szervezők.

Évek óta hagyomány a főtéren a város 
karácsonyfájának és a betlehemi istállónak 
a felállítása, idén a közel tíz méter magas fe-
nyőfát, amely Molnár András hajdúnáná-
si lakos felajánlása, még november 22-én  
emelték a helyére. 

A fenyőfadíszítésre és az első ünnepé-
lyes adventi gyertyagyújtásra december 
1-jén, vasárnap délután került sor, ahol a 
város főterén a családok, a város közössé-
gei lehettek részesei annak az ünnepi han-
gulatnak, melyet a gyermekek karácsonyi 
énekei, az ünnepi tűzgyújtás, az adven-
ti jókívánságok tettek meghitté, majd  
Szólláth Tibor polgármester a hagyomá-
nyokhoz híven meggyújtotta az első ad-
venti gyertyát.

A karácsony előtti várakozás pillanatai-
ra sokan voltak kíváncsiak, ezt bizonyítot-
ta a Maszk Bábszínház – Betlehemi törté-
net című műsora a Művelődési Központ 
Színháztermében, majd az a karácsonyi 
koncert is, amelyet idén Kökény Attila 
és Csézy adott a hajdúnánási református 
templomban.                                    HNU

Fotó: Girus Zsolt
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Megköszönték az értékteremtő 
munkát a megye napján Meghívó

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel 
és szeretettel meghívja Önt, 

kedves családját és baráti társaságát 
a VIII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra

2019. december 14-én 
városunk új rendezvénycsarnokába

(Hunyadi utca 9.)

A bál fővédnöke: 
Jakab István az Országgyűlés alelnöke

A bál védnökei: 
Papp László Debrecen polgármestere

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
Házigazda: Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere 

Program
17.30 Vendégek fogadása
18.00 A bál megnyitása, köszöntők
18.20 Népszerű opera és operett részletek 
 ifjú tehetségek előadásában
19.00 Svédasztalos vacsora zeneszó mellett
24.00 Svédasztalos éjféli menü
01.00 Tombolasorsolás
01.30 Tánc hajnalig

A jó hangulatról az LK Beat Zenekar, 
valamint Tordai Zoltán és zenekara gondoskodik.

A VIII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Szalay János Rendelőintézet 

Gyermekegészségügyi Centrumának ajánlja fel.

Jegy ára: 10 000 forint vagy 9000 Bocskai Korona
Támogatójegy: 2000 forint vagy 2000 Bocskai Korona

Jegyek válthatók a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
40. irodájában Ötvös Katalinnál 

2019. november 25.–december 6. között.

A bálról bővebb információ Szabóné Tóth Judittól, 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezető helyettesétől kérhető 

a 70-659-3471-es telefonszámon, valamint 
a szabonetothjudit.npc@nanasholding.hu e-mail címen.

A megye napján tizenöten vehettek át 
elismerést az élet különböző területén vég-
zett tevékenységükért. Ezen a napon elis-
merést vehetett át: Szabóné Marth Éva a 
„Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának 
Maróthi György-díjat”, Csiszár Henrietta  
a „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatá-
nak Kovács Pál-díjat”, Mónusné Ruszin  
Anna, a „Hajdú-Bihar Megye Önkormány-
zatának Emlékérmet”.

A mai ünnepséggel kifejezzük hálán-
kat azért az értékközösségért, amit ez a 
6210 négyzetkilométer 82 településének 
közel 540 ezer lakosa tart fenn, őriz és 
erősít – mondta köszöntőjében Pajna Zol-
tán, a Hajdú- Bihar Megyei Önkormány-
zat köz gyűlésének elnöke Debrecenben, 
a Megyeháza dísztermében rendezett 
Megyenapon. Az elnök szavai szerint 
Hajdú- Bihart az élet szeretete, próba-
tételeken és történelmi kríziseken átsu-
gárzó ereje jellemzi. Lakóinak összefogásra 
és példaképekre is szükségük van; mindig 
úgy fejlődhetett, hogy voltak kiváló egyé-
niségei, akik munkájukat a közösség javá-
ra fordították. A megye napján tizenöten 
vehettek át elismerést az élet különböző 
területén végzett tevékenységükért. Ahogy 
Pajna Zoltán fogalmazott, ők olyan pol-
gárok, akik kitartó munkával közösséget 
teremtettek és erősítenek ma is.

1698. november 22-én alakult meg a 
Hajdúkerület, ami lényegében középfo-
kú törvényhatóság volt külön Szabolcs 
megyétől, jogelődje a későbbi Hajdú 
vár megyének, így közvetve a mai Hajdú- 
Bihar megyének is – idézte fel Bodó Sán-
dor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati 
kapcsolatokért felelős államtitkár pénte-
ken a megyenapi ünnepségen. Hangsú-
lyozta: a megye tájegységei – a cívisváros, 
Bihar, Sárrét, a hortobágyi puszta, vagy 
épp a Tiszamente – saját adottságaikkal 
mind Hajdú-Biharhoz tartoznak és el-
mondható, hogy rendes, dolgos emberek 
élnek itt.

Felidézte, hogy évekkel ezelőtt a megye 
önkormányzati feladatai igen szerteága-
zóak voltak; egészségügyi, kulturális, szo-
ciális intézményfenntartóként egyaránt 
működött, mintegy kétezer főt foglalkoz-
tatva. E rendszer komoly szakmai felada-
tokat látott el, melyeket a helyi közösségek 
nem feltétlenül tudtak volna megoldani. 
Az elégtelen finanszírozás miatt azonban 
újra kellett gondolni a működést. Bodó 
Sándor szavai szerint ma a megyei önkor-
mányzat fejlesztő szerepet lát el. Az elmúlt 
években helyi kezdeményezésekre sikerült 
számos beruházást megvalósítani, mint-
egy 50 milliárd forint értékben (Debrecen 
nélkül).

Az önkormányzat hét különböző díját 
összesen 15 személy, szervezet vehette át a 
megyenapi ünnepségen.

Szabóné Marth Éva Hajdúnánáson 
született. Pedagógus pályája, vezetői pá-
lyafutása, aktív közéleti tevékenysége is 
elsősorban ehhez a városhoz kötődik.  
A közoktatás ügye iránti elkötelezettsége 
települési szintű szerepvállalásra ösztönöz-
te. Legfőbb tanítási módszere a szeretet 
volt. A helyi Református Általános Iskolát 
15 évig, nyugdíjba vonulásáig vezette, irá-
nyítása alatt az intézmény a település leg-
erősebb, legelfogadottabb iskolájává vált. 
Meghatározó szerepe volt abban, hogy a 
nevelőtestület kiépült, stabilizálódott és 
szakmailag, lelkileg egyaránt megerősödve 
szeretet-közösséggé vált.

Csiszár Henrietta Hajdúnánáson szü-
letett, már gyermekkorában meghatározó 
szerepe volt a futballnak, ennek ellenére 
viszonylag későn, 10 éves korában lett a 
Nánási Focisuli igazolt játékosa. Tehetsé-

gét minden bizonnyal labdarúgó édesap-
jától örökölte, aki közel 50 NB 1-es mér-
kőzésen lépett pályára a Loki színeiben. 
Egészen 14 éves koráig játszott fiúk között 
Hajdúnánáson, majd 2008-ban került a 
Ferencváros Női Labdarúgó csapatához. 
A Fradival megnyerte a 15 és 17 évesek 
bajnokságát is. 2013-ban került az MTK 
csapatához, melynek tagjaként 2-szeres 
bajnoknak és 2-szeres kupagyőztesnek 
mondhatja magát. Válogatott karrierje 
2012 februárjában kezdődött. A csapat-
nak azóta is meghatározó tagja, csapat-
kapitánya, eddig 92-szer öltötte magára 
a válogatott mezt. Jelenleg a német női 

A megye „születésnapját” ünnepelték és elismeréseket adtak át november 22-én 
Hajdú- Bihar Megye Napján. 321 évvel ezelőtt, 1698-ban ezen a napon alakult meg 
a Hajdúkerület. A Megyeházán ennek tiszteletére tartottak ünnepi közgyűlést, ahol 
kitüntetésekkel ismerték el azok munkáját, akik sokat tettek Hajdú-Bihar és a térség 
fejlődéséért.

Bundesligában, a Bayer Leverkusen csa-
patában játszik.

Csiszár Henrietta édesanyja, Csiszár 
Imréné vette át a díjat

Mónusné Ruszin Anna Hajdúnánáson 
él, távlövő íjászatban többszörös világre-
korder, többszörös világbajnok. A férje 
nyomdokaiba lépve kezdett el komolyab-
ban foglalkozni az íjászattal. 2018-ban 
mutatkozott meg igazán tehetsége, hiszen 
a Történelmi Íjász Világbajnokságon, 
Gyulán Világbajnoki aranyéremet és két 
ezüstéremet szerzett. Ezt követően Kírgi-
ziában megrendezésre kerülő III. Nomád 
Világjátékokon távlövészetben szintén 
aranyérmet nyert, majd az Egyesült Álla-
mokbeli Wendoverben megrendezésre 
került versenyen a nemzetközi szövetség 

bírói által hitelesített mérés során 643,94 
méterre lőtt íjával, mellyel új világrekor-
dot állított fel.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Forrás: HAON.hu
Fotó: Matey István
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Miniszteri elismerést vehetett át 
Hajdúnánás

Kertészkedni jó dolog

Ajándékozzon Ön is helyi terméket 
karácsonyra!

Pogácsás Tibor elmondta, azok, akik 
érintkeznek a közfoglalkoztatás intéz-
ményével látják, hogy siker, küzdelem 
és krea tivitás övezi azokat az alkotó tevé-
kenységeket, amelyek egy közösség hát-
rányos tagjain való segítést célozzák. Az 
államtitkár kiemelte, mindenkinek, aki 
fizikailag és szellemileg képes arra, hogy 
részt vegyen a termelésben, létrehozzon 
valamit, lehetőséget kell teremteni arra, 
hogy megtalálja azt, ami előre viszi.

Pogácsás Tibor ismertette, idén 21 
olyan közfoglalkoztató vehette át a dí-
jat, akiknek tevékenysége kiemelkedik 
a mindennapokból. A díjazottakat idén 
10 millió forintos elismerésben részesí-
tették, amit a közfoglalkoztatás további 
javítására fordíthatnak. Az államtitkár 
rávilágított, hogy hosszú távon is szük-
ség van a közfoglalkoztatásra, aminek 
folyamatosan alakulnia kell. Bemutatta 
továbbá, hogy a 2020-as költségvetés 140 
milliárd forintot különített el a közfoglal-
koztatási programok finanszírozására.

Hoffmann Imre, a Belügyminiszté-
rium közfoglalkoztatási és vízügyi he-
lyettes államtitkára elmondta, 2011 óta 
folyamatos finomhangolásra került sor 
mind a jogszabályok, mind a feltételek 

Sok „kertes” érkezett Hajdúnánásra no-
vember 26-án, főként a Dunától keletre 
eső városokból, községekből, hogy együtt 
ünnepeljenek, találkozzanak, beszélgesse-
nek és nem utolsósorban, hogy átvegyék 
elismeréseiket kiváló teljesítményükért. 
Ők ugyanis csak egy hajszállal maradtak le 
„A legszebb konyhakertek” ez évi kategó-
ria győztesei mögött, éppen ezért is szer-
vezték meg számukra ezt az ünnepséget, 
hiszen szinte minimális volt a különbség a 
szépen gondozott, sok esetben különleges 
kiskertek között.

A rendezvényt dr. Viski József az Agrá-
rminisztérium vidékfejlesztési programok-
ért felelős helyettes államtitkára nyitotta 
meg. Viski József köszöntőjében örömé-
nek és elismerésének adott hangot, hogy 
ilyen sok kertművelő csatlakozott a moz-
galomhoz.

Mint mondta, az Agrárminisztérium 
kezdetektől támogatja ezt az igazán alul-
ról jövő civil kezdeményezést, hiszen a 
kertművelés nagyon sokat segíthet a vidék 
lakosságmegtartó erejének növelésében, 
erősítésében, az önellátásban, közösség-
építésben. A saját termesztésű konyhaker-
ti növények pozitív élettani hatásáról már 
nem is beszélve. Ezt a fajta tevékenységet 
nagyban segíthetik a minisztérium Tanya-
fejlesztési és Zártkerti programjai is.

Szólláth Tibor vendéglátó házigazda-
ként üdvözölte a megjelenteket és köszön-
te meg mindenki munkáját, akik ebben 
a programban bármilyen módon részt 
vesznek, munkálkodnak. Köszöntőjében 
többek között szólt a hajdúnánási Szoci-
ális földmunkaprogramról, amely szintén 
hasonló célok mentén jött létre és zajlik 
sikeresen évről évre. Polgármester úr ki-
emelte az önkormányzat ökológiai min-
tagazdaságában folyó magas színvonalú, 
példaértékű munkát, amelyet egyébként 
„A legszebb konyhakertek” zsűrije idén 

Miniszteri elismerést vehetett át Hajdúnánás a közfoglalkoztatási program megvaló-
sításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Pogácsás Tibor, a Belügy-
minisztérium önkormányzati államtitkára, miniszteri elismeréseket adott át a Start 
Plusz 2019 közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő 
eredményekért.

November 26-án Hajdúnánás adott otthont „A legszebb konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei program országos díjra jelöltjei ünnepségének. A megtisz-
teltetést az elmúlt évek kiváló teljesítése alapján érdemelte ki városunk.

már második alkalommal ismert el orszá-
gos első helyezéssel. 

Kovács Szilvia a program megálmodó-
ja, programigazgatója részletesen szólt az 
elmúlt évek munkájáról, arról a fejlődési 
folyamatról, amely nyomon követhető 
évről évre. Mint mondta az elmúlt hét év 
hozadéka több mint huszonnyolcezer mű-
velésbe vont kert, és több mint negyvene-
zer kiskertes. És ami nagyon-nagyon fon-
tos, ott vannak a fiatalok; a kertművelők 
több mint fele húsz év alatti. Jó reménység 
van tehát arra, hogy a tudásátadás megtör-
ténik, hiszen az a sok évtizedes tapaszta-
latokon alapuló tudás, amit az idősebbek 
birtokolnak, az bizony senki mástól nem 
vehető át, ismerhető meg, csak azoktól, 
akik évtizedeken át művelik, művelték a 
földet, kiskerteket. 

Különösen szívmelengető volt látni 
egész családokat, nagyszülőket unokákkal 
jönni, vagy éppen a kis óvodás csoporto-
kat, akik számára ebben az évben külön 
kategóriát hoztak létre.

Hajdúnánási résztvevők is részesültek 
elismerésben, mégpedig a már 80. élet-
évében járó Molnár Antal Tedejről, aki 
még a mai napig maga műveli kis kertjét. 
A másik elismerésben részesült versenyző 
Zsiros Imre volt, zártkert vegyes kategóri-
ában. „A legszebb konyhakertek” országos 
díjra jelöltjeinek az elismeréseket Kovács 
Szilvia, dr. Viski József és Szólláth Tibor 
adták át.

Az elismerések mellé a példamuta-
tó munkát megköszönve a házigazda 
Hajdú nánás egy gyönyörű néptánc mű-
sorral is kedveskedett a vendégeknek.  
A közel múltban a XVIII. Országos Ifjú-
sági Fesztiválon Nívó díjat nyert Arany-
szalma Néptáncegyüttes előadásában egy 
fergeteges lakodalmas táncjátékot tekint-
hettek meg.                                    (r. zs.)

Fotó: Girus Zsolt

és a pályázatok tekintetében. Ezek során 
folyamatosan bővült a közfoglalkoztatók 
köre, egyházak, civil szervezetek valósítot-
tak meg közfoglalkoztatási programokat, 
kibővült tevékenységi körrel. A helyettes 
államtitkár hangsúlyozta, a közfoglalkoz-
tatás 2011. évi bevezetése óta már bizo-
nyította kedvező hatását a foglalkoztatás 
helyzetére, a közbiztonság javulására és a 
települések vagyonának gyarapodására.

Ismertette, szigorú szempontokat ala-
kítottak ki az elismerések odaítélésére: a 
díjazottakat ennek megfelelően, a kor-
mányhivatalok javaslata alapján, a szakte-
rület egyetértésével választották ki. Most 
azokat részesítették elismerésben, akik fo-

lyamatosan fejlődnek, a helyi igényekre 
figyelemmel és hosszú távon közremű-
ködnek a sikeres közfoglalkoztatás kiala-
kításában.

Jutalmukat a meglévő termelőkapaci-
tások továbbfejlesztésére, bővítésére, az azt 
elősegítő szolgáltatásokra, valamint eszköz-
beszerzésre fordíthatják.

(Belügyminisztérium)
Fotó: Szabó Gabriella/Zsaru Magazin

A közelgő ünnepek kapcsán érdemes 
végiggondolni, hogy milyen helyben 
előállított, egyedi kézműves ajándék-
tárgyak szerezhetők be a közelünkben. 
Idén advent első vasárnapján, december 
1-jén nyílt meg a karácsonyi pavilon a 
feldíszített karácsonyfa tövében a főté-
ren, ahol egyedi szalma- és nemez kará-
csonyfadíszek, kézzel készített, minőségi 
bőr táskák, pénztárcák és még sok-sok 
más helyben készült kézműves termék 
várja a vásárlókat. A Helyi Sajátosságok 
programban dolgozó asszonyok ebben az 
évben is mindent megtettek azért, hogy 
az idei karácsonyra a legszebb és legjobb 

bőr-, nemez- és szalma különlegességek 
kerülhessenek a fa alá és a fára is. 

Lepje meg szeretteit idén egy egyedi, 
kézzel készített, helyi ajándékkal! 

Nézzen be a Bocskai Filmszínház épü-
letében található Tourinform irodába is, 
ahol megújult árukészlet várja a kedves 
vásárlókat!

Kovács Szilvia, dr. Viski József, Szólláth Tibor
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 2019. december 7. (szombat)
 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 19.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 2019. december 8. (szombat)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 19.00: Az aszfalt királyai (magyarul be-
szélő, amerikai életrajzi dráma, akció-
film, 152 perc, 2019)

 2019. december 9. (hétfő)
 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 19.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 2019. december 14. (szombat)
 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 19.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 2019. december 15. (vasárnap)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 19.00: Az aszfalt királyai (magyarul be-
szélő, amerikai életrajzi dráma, akció-
film, 152 perc, 2019)

 2019. december 16. (hétfő)
 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 19.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 2019. december 21. (szombat)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 22.(vasárnap)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 23. (hétfő)
 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 26. (csütörtök)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi ka-
landfilm, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 27. (péntek)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi ka-
landfilm, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 28. (szombat)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji-A következő szint (ma-
gyarul beszélő, amerikai családi kaland-
film, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 29. (vasárnap)

 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 
amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi 
kaland film, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 30. (hétfő)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi 
kaland film, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Szakmatúra Hajdúnánáson

A közelgő téli időjárásra tekintettel 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a te-
lepülés tisztaságáról, a közterületek és in-
gatlanok rendjéről szóló 24/2004. (V. 3.) 
Önkormányzati Rendelet 10. §-a az ingat-
lantulajdonosok kötelezettségévé teszi az 
ingatlan előtti járdaszakasz síktalanítását.

Kérjük, hogy a munkálatok során 
ügyeljenek az alábbi szabályokra:
 kezdje a síktalanítást sepréssel, lapáto-

lással, így a csúszást előidéző anyag (hó, 
ónos eső, jég) egy része a járdáról eltá-
volítható, 

 a csúszásokból eredő balesetek megelő-
zése érdekében használjanak környezet-

Az ülésen Szólláth Tibor kiemelte: „a bi-
zalmatlanság leküzdése érdekében a főál-
lású alpolgármesteri tisztet az ellenzéknek 
ajánlom fel.” Mint mondta: korábban sem 

volt, most sincs olyan – meggyőződésem 
szerint – amit ne láthatna az ellenzék. Az 
ellenzéki összefogás nem kívánt élni ezzel 
a lehetőséggel, Török Istvánt az ellenzéki 
összefogás képviselőjét társadalmi megbí-
zatású alpolgármesternek javasolták.

Idén a Somorjai László Városi Sport-
csarnok adott otthont a „Szakmatúra–
Centrumban a Jövő(d)!” elnevezésű pálya-
választási kiállításnak november 13-án.  
A rendezvény célja, hogy megismertesse 
az általános iskola 7–8. osztályos tanulóit 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
tagintézményeiben folyó képzésekkel.  
A Csiha Győző Szakgimnázium és Szak-
képző Iskolán kívül még tizenkét tagintéz-
ménnyel ismerkedhettek meg a látogatók. 

Felhívás

Megválasztották 
az alpolgármestereket

Szólláth Tibor elmondta: az elmúlt 
években egy főállású és egy társadalmi 
megbízatású alpolgármestere volt a város-
nak. A polgármester javaslata az ülésen az 

volt, hogy három társadalmi megbízatású 
alpolgármestere legyen a településnek, az-
zal a kitéttel, hogy bérigényük összesen ne 
haladja meg az elmúlt éveknek megfelelő 
összeget, tehát a három alpolgármester 
illetménye nagyságrendileg annyi marad, 
mintha egy főállású és egy társadalmi meg-
bízatású alpolgármestereink lennének.

Miután az ellenzék elfogadta a javasla-
tot, az alpolgármesterek megválasztására a 
november 28-i ülésen került sor. Hajdú-
nánásnak három társadalmi megbízatású 
alpolgármestere lett: Dr. Csiszár Imre, 
Nagyné Legény Ildikó és Török István. 

Az alpolgármesterek megválasztásukat 
követően letették esküjüket, illetve át-
vették megbízólevelüket. A testületi-ülés 
során a képviselők döntöttek az alpolgár-
mesterek tiszteletdíjáról és költségtéríté-
sük megállapításáról.

barát anyagokat (homok, fűrészpor, 
zeolit),

 tüzelés után visszamaradt darabos anya-
got kiszórni nem javasolt,

 a síkosság-mentesítésre (az úttest kivé-
telével) csak olyan anyag használható, 
amely a közterületen vagy annak köz-
vetlen környezetében lévő fás szárú nö-
vény egészségét sem veszélyezteti,

 a hó csak olyan helyen halmozható fel, 
ahol a gyalogos közlekedést nem akadá-
lyozza, 

 szükség esetén a beavatkozásokat na-
ponta többször is meg kell ismételni. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

A kiállítói standokon a diákoknak kétórás 
turnusokban lehetőségük nyílt informá-
lódni az egyes szakmákról. A foglalkoztató 
szigeteken kipróbálhatták többek között, 
hogy milyen a mézeskalács-díszítés, a ka-
rácsonyi arazsman készítése, vagy akár egy 
képkeret elkészítése. A színpadon diák-
produkciók szórakoztatták a jelenlévőket. 
A rendezvény sikerességét a több mint 
1200 látogató bizonyítja.

Mint arról korábban beszámoltunk november 7-én megtartotta alakuló ülését a 
képviselő- testület a Városháza dísztermében ünnepélyes keretek között. A képviselők 
megbízólevelük átvételét követően, a harmadik polgármesteri ciklusát kezdő város-
vezető, Szólláth Tibor is átvette polgármesteri megbízólevelét, így november 7-én 
hivatalosan is felállhatott a következő öt év képviselő testülete.

Nagyné Legény Ildikó – polgári összefogás 

Török István – ellenzéki összefogás 

Dr. Csiszár Imre – polgári összefogás

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-70/375-66-53
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15 éve önkéntesen

2004. november 3-án egy 136 éve vágott 
centi végső darabját vágták le az akkor –  
és mindezidáig utolsóként – leszerelő sor-
katonák hazánkban. Az 1868-ban beveze-
tett általános hadkötelezettséget felváltotta 
az önkéntes alapon történő szolgálatválla-
lás, a sorállományt a szerződéses katonák, 
a tömeghadsereget a professzionális had-
erő. A mai magyar haderőben szolgálók 
kizárólag toborzás útján kerülnek be a se-
regbe, amiért a megyei toborzóirodák fele-
lősek országszerte. Debrecenben a Péterfia 
utcán lévő toborzó irodában évente közel 
2000 fő fordul meg, ami azt jelzi, van ér-
deklődés a katonai szolgálat iránt. Erről 
beszélgettünk Nagy Zoltán alezredessel, 
az MH Katonai Igazgatási és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai 
Igazgatási Központ parancsnokával.
 Alezredes úr, ön szolgált a kötelező 

sorkatonai szolgálat idején is, illetve test-
közelből élte át a 15 évvel ezelőtti idősza-
kot egyaránt. Mekkora változást jelentett 
a honvédségnek az önkéntességre való át-
állás?
 Mivel ez az átalakulás nem egyik 

pillanatról a másikra történt meg, a fo-
lyamat – ha szabad így fogalmaznom – 
zökkenőmentesen zajlott le. Az 1950-es 
években kb. 200 000 fős sorozott hadse-
reg működött, az 1990-es évek elején már 
csak mintegy 100 000 főt soroztak éven-
te, 2004-ben pedig ez már alig volt több 
mint 12 000 fő. A létszám csökkenésével 

fokozatosan csökkent a kötelező szolgálat 
időtartama is, ugyanakkor ezzel párhu-
zamosan a honvédség technikai eszközei 
egyre modernebbek lettek, a szakszerű 
kezelésükre való felkészítés akár több évet 
is igénybe vehet. Az átállást szintén meg-
könnyítette, hogy az 1990-es évek végétől 
megjelent a szerződéses katonai szolgálat 
vállalásának lehetősége, és 2004-ig párhu-
zamosan működött a két rendszer. Másfél 
évtizede pedig már csak önkéntes alapon 
működő, professzionális, hölgyeket és 
férfiakat egyaránt soraiban tudó hadse-
regről beszélhetünk, a katonák pedig fo-
lyamatosan bizonyítják rátermettségüket 
mind a hazai, mind a nemzetközi felada-
tok, külföldi missziók végrehajtása során.
 Ahogy említette, nem egyik nap-

ról a másikra kellett pótolni a „kieső” 

sorállományt. Ennek ellenére a toborzó 
rendszer számára bizonyára nem kis kihí-
vást jelentett és jelent napjainkban sem a 
megfelelő utánpótlás folyamatos biztosí-
tása.
 Az önkéntességre való átállás óta 

a haderőnek nemcsak a kiképzéseken, 
hanem a munkaerőpiacon is helyt kell 
állnia, munkáltatóként reagálnia kell az 
egyre érzékenyebb társadalmi igényekre 
és a munkaerőpiac változásaira, amely 
komoly kihívást támaszt felénk. Ezen ki-
hívásoknak megfelelve a toborzó katonák 
folyamatosan keresik az új eszközöket, 
igyekeznek minden lehetőséget és fóru-
mot kihasználni arra, hogy a lakosságot 
minél szélesebb körben tudják informál-
ni a Magyar Honvédségben vállalható 
szolgálati lehetőségekről. Büszkén mond-
hatom, hogy a debreceni Toborzó Iroda 
megnyitása óta 22 katonai alakulathoz 
közel 2500 fő szerződéses katona bevo-
nulására és több mint 1000 fő önkéntes 
tartalékos katona szerződéskötésére került 
sor megyénkből, a honvédtiszti, az altisz-
ti, illetve a pilótaképzési programra pedig 
összesen több mint 1200 fő jelentkezett. 
Ha csak az elmúlt éveket nézzük, akkor 
is azt látjuk, hogy évről-évre nő a katonai 
szolgálatot vállalók létszáma, az idei évben 
például már közel van a 400 főhöz azok 
száma, akik valamelyik szolgálati forma 
kapcsán szerződést kötöttek a Magyar 
Honvédséggel.

 Kik jelentkezhetnek katonának, 
milyen feltételekkel vállalhat manapság 
valaki katonai szolgálatot?
 Katonai szolgálatra minden 18. élet-

évét betöltött, büntetlen előéletű, ma-
gyarországi lakóhellyel rendelkező sze-
mély jelentkezhet, aki legalább alapfokú 
végzettséggel és kellő elhivatottsággal 
rendelkezik. A jelentkezőknek pedig szol-
gálatformától függően alkalmassági vizs-
gálaton kell részt venniük.
 Ezek szerint többféle szolgálatfor-

mára is lehet Önöknél jelentkezni?
 A Magyar Honvédség jelen pilla-

natban hivatásos, szerződéses és tartalé-
kos katonákból, valamint honvédelmi 
alkalmazottakból tevődik össze. A kato-
nai szolgálatformák közül a hivatásos és 
a szerződéses katonai jogviszony jelenti 

nálunk az állandó, napi munkaviszonyt, 
amikor a katona a Magyar Honvédség va-
lamelyik alakulatánál, egy meghatározott 
munkakört lát el havi fizetésért. Szükség 
esetén gyakorlatokon vesznek részt, ha-
tárvédelmi feladatokat látnak el, illetve 
külföldi misszióban szolgálnak. A tartalé-
kos viszony ezzel szemben azoknak szól, 
akik tanulmányaik vagy meglévő munka-
helyük mellett szeretnének részt vállalni 
honvédelmi feladatokban. A 2017-ben 
bevezetett legújabb szolgálati ág, az ön-
kéntes területvédelmi tartalékos szolgálat 
például azoknak jelenthet nagyon jó meg-
oldást, akik bár érdeklődnek a honvédség 
iránt, de még nem biztosak abban, hogy 
számukra megfelelő ez a hivatás, vagy 
esetleg vonakodnak huzamosabb ideig la-
kóhelyüktől távol lenni. Feladatuk többek 
között veszély- és katasztrófahelyzetben 
(pl. árvízi védekezés) történő igénybevé-
tel, rendezvénybiztosítási, toborzási, illet-
ve különböző díszelgési feladatok ellátása. 
A területvédelmi tartalékosok felkészíté-
se éves szinten húsz napot vesz igénybe, 
amely a katona elfoglaltságától függően 
akár hétvégére is eshet. Ez a felkészítés, 
illetve a tartalékosok alkalmazása a lakó-
helyéhez legközelebb, lehetőség szerint 
alapvetően helyben történik a járásban.  
A tartalékos rendszer kapcsán minden-
képpen szeretném kiemelni, hogy a 
megyéből eddig szolgálatot vállalóknak 
körülbelül a fele iskolai tanulmányokat 
folytató középiskolás vagy egyetemi hall-
gató volt a szerződéskötésük idején.
 Az talán nyugodtan kijelenthető, 

hogy a katonai pálya izgalmat és kihívást 
nyújt, ami már önmagában is kellő von-
zerőt jelenthet a nem hétköznapi munkát 
keresőknek. De másért is megéri felvenni 
az egyenruhát?
 A fentieken túl véleményem szerint 

az egyik legfontosabb tényező, hogy a 
Magyar Honvédség az ország egyik legna-
gyobb munkáltatója, amely kiszámítható 
jövőt és biztos megélhetést kínál, ahol az 
egyén tehetségétől, hozzáállásától és kitar-
tásától függ, hogyan alakul a pályafutása. 
A hivatásos és szerződéses katonák havi 
juttatása az elmúlt években folyamato-
san növekedett, ma már egy érettségivel 
rendelkező legénységi katona kezdő ala-
pilletménye meghaladja a bruttó 275 000 
forintot. Magasabb iskolai végzettséggel, 
nyelvtudással további kiegészítésekre szá-

míthat a katona, az évek előrehaladtával 
pedig elismerjük a seregben eltöltött 
éveket. Erre épül rá az igen kedvező, 
kibővített lakhatási támogatás, az ingye-
nes katona-egészségügyi (csapatorvosi-, 
fogorvosi- és szakorvosi) ellátás, a ked-
vezményes üdülési lehetőség, a sport- és 
kulturális szolgáltatások, a családalapítási 
támogatás, a kedvezményes étkeztetés és 
az utazási költségtérítés. Emellett a – meg-
felelő kiképzéseket követően – a katonák 
részt vehetnek a Magyar Honvédség kül-
szolgálati feladatainak végrehajtásában, 
melynek révén extra jövedelemre tehetnek 
szert. Kiemelném még, hogy kevés olyan 
munkahely létezik, ahol a munkavállalók 
fizikai és egészségügyi helyzetével, élet-
minőségével olyan magas szinten foglal-
koznának, mint a honvédségnél, hiszen 
a sereg rendszeres ingyenes egészségügyi 
szűrésekkel kiemelt figyelmet fordít a ka-
tonák egészségi állapotára. A tartalékos ka-
tonáink rendelkezésre állási díjban, illetve 
tényleges szolgálatuk utáni illetményben 
részesülnek, valamint a tanulmányokat 
folytató tartalékosok ösztöndíjra is pályáz-
hatnak.
 Már csak egy utolsó, ám annál fon-

tosabb kérdés maradt hátra. Hol lehet 
jelentkezni katonának?
 A toborzó irodák folyamatosan vár-

ják a katonai pálya iránt érdeklődőket a 
megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálato-
kon. Debrecenben személyesen a Péterfia 
u. 58/A szám alatt vagyunk megtalálhatók. 
Jelentkezni a Kormányablakoknál kijelölt 
ügyintézőknél vagy akár online, a www.
iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.hu 
internetes oldalakon is lehet. Az Irány a 
sereg weboldal, a Magyar Honvédség kar-
rieroldala, ahol mindenki választ kaphat 
a katonai szolgálati formákkal kapcsolatos 
kérdésére.

Smidróczki Róbert 
főhadnagy

A Hajdúnánási Újság 
következő megjelenése: 

2019. december 19.
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Hajdúnánás KSE–Túrkevei VSE 26–26  
(9–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Tóth 
G., Tóth I. (október 20.)

Hajdúnánás KSE: Balázs (kapus), Kiss 
7/1, Nagy-Menyhárt 4, Nyeste, Ötvös 
N. 3, Kelemen, Dankó 3. Csere: Torma 
(kapus), Bodogán 1, Hangos 1, Barta D. 
4, Juhász, Ötvös T. 3, Tupicza, Barta A., 
Harsányi. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/1, illetve 3/2. Kiállítás: 12 
perc, illetve 12 perc.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Túrkevei VSE 41–24 (23–13)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kovács 
Marcell, Kovács Mátyás. (október 20.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 3, 
Nagy-Menyhárt 6, Hernyák 2, Szeleczki 
10, Ötvös T. 16/3, Nagy Sz. Csere: Bózsár, 
Nagy L. 3, Kujbus 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/3, illetve 2/0. Kiállítás: 4 
perc, illetve 6 perc. 

-kábé- 

FÉRFI KÉZILABDA NB II

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás 
KSE 27–31 (12–15)

Hajdúböszörmény 100 néző. Vezette: 
Gulybán, Juhász. (november 9.)

Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), 
Dankó 3, Bodogán, ÖTVÖS N. 10/2, 
ÖTVÖS T. 7, Bécsi, BARTA D. 8. Csere: 
Balázs (kapus), Barta A 2, Kelemen, Tu-
picza, Nyeste 1, Harsányi, Nagy-Meny-
hárt, Harsányi, Juhász. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/1, illetve 2/2. Kiállítás: 12 
perc, illetve 10 perc. 

Madai Tamás: Már az első perctől kezd-
ve motiváltan, szervezetten játszott a csa-

pat! Igazi csapatmunka eredményeként 
megérdemelten hoztuk el a két pontot.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúböszörményi 
TE–Hajdúnánás KSE 42–39 (19–17)

Hajdúböszörmény 50 néző. Vezette: 
Fülöp, Sípos-Németh. (november 9.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
Sz. 1, Ötvös Á. 1, Nagy-Menyhárt 7, Öt-
vös T. 17/3, Hernyák 4, Nagy L. 3, Csere: 
Bak 5, Bózsár, Szeleczki 1. Edző: Madai 
Tamás

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

-kábé- 

Hajdúnánás KSE–Füzesabonyi SC 21–30  
(13–15)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Molnár, 
Szenteszki. (november 17.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Kiss 
3, Barta D. 6, Bécsi 1, Bodogán, Ötvös 
N. 3/2, Dankó 2/1. Csere: Balázs (kapus), 
Ötvös T. 5, Tupicza, Nagy-Menyhárt 1, 
Nyeste, Kelemen, Barta T., Juhász, Har-
sányi. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/3, illetve 3/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 10 perc.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Füzesabonyi SC 40–39 (19–18)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Kathi, 
Kincses. (november 17.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 3, 
Nagy-Menyhárt 9, Kujbus 1, Bak 2, Öt-
vös T. 18/1, Bózsár 1. Csere: Szeleczki 1, 
Hernyák 1, Nagy L. 2, Nagy Sz. 2. Edző: 
Madai Tamás

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

-kábé- 

Hajdúnánás SK–Gödi SE 38–34 (20–18)
Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Kovács, 

Réti. (november 16.) 
Hajdúnánás SK: KISS (kapus), Cserős 

2, Hrabina 1/1, Kelemen 4, Vámosi 7/1, 
SOM 11/2, MIHOVICS 5. Csere: Koz-
ma T. (kapus), Osvai 2, KILCS 1, Zihor, 
Poór, Ofra, Zelizi, Kozma K. 1. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 6/4, illetve 4/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 12 perc.

Molnár András: Végre sikerült a mu-
must elkapni, bár most is tettünk azért, 
hogy ez ne sikerüljön.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Szent István SE 38–34 (20–18)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Babido-
rics, Reszegi. (november 16.)

Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Nagy N., 
TAR L. 6, OFRA 8, Zelizi 2, HRABINA 
9/5, Molnár A 2. Csere: Reszegi (kapus), 
BALÁZS 3, Nagy E., Molnár F. 5/2, Cse-
ke 1, Szögi, Zagyva, Papp 2, Osvai. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 7/7, illetve 3/0. Kiállítás: 4 
perc, illetve 18 perc.

Nagy Attila: Remek támadójátékunk 
mellett sajnos a védelmünk nem állt a 
helyzet magaslatán, így a kapusaink sem 
tudtak igazán jól teljesíteni. A lényeg a 2 
pont, igyekszünk mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy az utolsó két mecs-
csünkön is begyűjtsük a pontokat. 

Gratulálok a lányoknak!
-kábé-

Gyöngyös U23–Hajdúnánás KSE 32–
33 (16–16)

Gyöngyös 100 néző. Vezette: Csanádi, 
Polgár. (november 24.)

Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), 
Dankó 4, ÖTVÖS N. 8, Barta D. 4, ÖT-
VÖS T. 8, Kiss 5, Harsányi 1. Csere: Balázs 
(kapus), Bodogán, Kelemen, Nyeste 1, Ju-
hász 1, Nagy-Menyhárt 1, Tupicza. Edző: 
Madai Tamás

A Tedej Zrt-ben és jogelődjében a 
Hajdúnánási Állami Gazdaságban nagy 
hagyományokra tekint vissza a sertéste-
nyésztés, ami az 1960-as évek óta folyik. 
Körbejártuk, milyen feladatokat jelent 
egy ekkora telepnek a működtetése, ho-
gyan történik a munkavégzés.

A telep mérete, genetikai háttere a tech-
nológia és a termelés színvonala természe-
tesen a kezdetek óta teljesen megváltozott 
és átszerveződött. Az ágazat húskibocsáj-
tása eléri az évi 3500 tonnát, a vágóserté-
seket 110–115 kg élősúlyban értékesítik, 
de a telephez tartozik egy vágópont is, 
melynek sertés és szarvasmarha vágására 
van engedélye. 

A sertéstelep egy napja
A Tedej Zrt sertéstelepére érkező dol-

gozóknak, ahhoz, hogy a telepre bejus-
sanak alapos kéz- és lábfertőtlenítést kell 
végezniük. A beléptetés nagyon fontos 
része még, hogy az öltözőben az otthoni 
ruházat levétele után le kell zuhanyozni, 
telepi ruhába átöltözni. A szigorú belépte-
téssel az állatállományt kívánják megvéde-
ni, olyan betegségektől, amelyek nagyon 
könnyen bevihetők a telepre cipővel vagy 
a ruházattal. Ezek a betegségek nagy gaz-
dasági kárt tudnak okozni, és nehéz, igen 
költséges az ellenük való védekezés. 

Tenyésztési vonal
A sertéstelep két különálló területen 

helyezkedik el, az egyiken a kocák és ma-
lacaik vannak, a másikon a hízósertések. 
A malacok az anyjukkal három hetes élet-
korig vannak, ezután kerülnek át a malac 
utónevelő istállókba. Ennek megfelelően 
a sertések gondozói is két különálló cso-
portban végzik a munkájukat. 

A sertések élete a termékenyítő istálló-
ban kezdődik. A hétfői munkakezdéskor 
az előző héten leválasztott kocák, valamint 
az éppen ivarzó kocasüldők termékenyí-
tése a legfontosabb feladat ebben az istál-
lóban. A termékenyítést a munkakezdést 
követően a lehető leghamarabb el kell 
végezni, mert az ivarzás ekkor a legkife-
jezőbb. A termékenyítés munkafolyamata 
kiválóan tervezhető, és a technológia 
pontos betartásával lehet csak 90% fe-
letti vemhesülési eredményeket elérni.  
A termékenyítést követően az állatok 

A Tedej Zrt sertéstelepének 
bemutatása

mozgatása, egyedi fülszámozása, vem-
hesség megállapítása és a kocák kezelése 
töltik ki a munkanap jelentős részét, az itt 
dolgozóknak csak vemhesülés minél jobb 
eredményére kell, hogy koncentráljanak.

A vemhesítést követő 110. napon a 
kocák egy fiaztató épületbe kerülnek el-
helyezésre. Ebben az épületben már nem 
csoportokban tartják őket, hanem egyedi 
kutricákba. A fiaztató gondozónak a fel-
adata előkészíteni a kocákat az elléshez, 
majd a fialást követően a malacok elvá-
lasztásáig a malacgondozás. 

Munkavégzés az utónevelő vonalon, 
sertések értékesítése

A hízlaldai teleprészen is hat órakor kez-
dődik a munkakezdés, és pontosnak kell 
lenni, mert a sertésvágóhidak szállítójár-
művei előre megbeszélt időpontban érkez-
nek. Naponta általában 7-8 kocsi szállítja 
el a sertéseket, ez sok esetben az egész déle-
lőttöt igénybe veszi. A sertésgondozóknak 
kell a vágósúlyt elért egyedeket kiválogat-
ni, az istállótól a mérlegházig, és a rám-
pán keresztül a szállítójárműre felhajtani. 
A szállítások végeztével a felhajtást segítő 
rámpát is fertőtlenítő szerrel lelocsolják.  
A szállítást végző személy, és kocsija is csak 
alapos fertőtlenítést követően érkezhet a 
sertésekért. 

A telepen több épületben történik az 
állatok felnevelése, és mindegyik épület 
a jelenlegi legmodernebb technológiával 
van ellátva. A dolgozóknak bár már nem 
kell etetniük az állatokat, mégsem lehet 
felügyelet nélkül hagyni őket. Minden 
reggel, a szállítások végeztével át kell néz-
ni valamennyi istállót, hogy a szellőzést, 
etetést működtető vezérlők nem hibá-
sodtak e meg, a sertés korának megfelelő 
hőmérséklet van-e az istállókban. Szintén 
a napi munka része, hogy korcsoporton-
ként meghatározott takarmányféléket 
rendelnek a takarmánytároló tornyokba. 
Az állatok betegségektől való mentességé-
nek igazolásához, valamelyik korcsoport-
ban, minden nap van vérvétel. Ezeket a 
vérmintákat a telep állatorvosa veszi le, a 
hízósertés gondozóinak segítségével.

A telepen az aktív munkavégzés délután 
három óráig tart, de délutáni és éjszakai 
műszak is van a telepen. Ezeknek a dol-
gozóknak legfontosabb feladatuk az ellés 
körüli teendők ellátása, és a technológia 
működésének ellenőrzése. A sertések gon-
dozása a legfontosabb a telepen, azonban 
sokat adnak a környezetre is, mindig sza-
kítanak időt a közlekedő utak takarítására, 
az istálló előtti területek szépítésére is. A fő 
lenyírása, vagy az utak sepregetése is a napi 
feladat része.

Az eddig megvalósított korszerűsíté-
sek és a környezetvédelmi beruházások, 
az állategészségügyi állapot és a genetikai 
háttér javítása valószínűleg mind hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az ágazat 2014 évben 
egy független szigorú, szakmai auditálás 
után megkapta a Kiváló Minőségű Sertés-
hús védjegyet.

Gut István

Hétméteres: 6/4, illetve 0/0. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc. 

Madai Tamás: Nehéz mérkőzésen va-
gyunk túl! Amikor már azt hittük, hogy 
minden simán megy, akkor a sok techni-
kai hibával magunknak tettük izgalmassá 
a mérkőzést. De a lényeg, az újabb két 
pont idegenből.

-kábé- 
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INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

„Játszik a Nánás!” – skandáltuk lelkesen 
anno, ha remekül futballoztak a mieink. 
Most bizony ez történt végre. A követke-
ző négy mérkőzésen veretlenek marad-
tunk hisz három győzelem mellett csak 
egy döntetlenünk volt. Így sikerült kicsit 
felzárkóznunk az élbolyhoz is.

Hajdúsámsoni T. T.I.SZ.E.–Hajdúná-
nás Flexo-2000 FK 1–5 (0–2)

Néző: 120
Vezette: Takács I. (Katona D., Kovács Z.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T. 

(Puskás Cs.) – Vígh L., Jóna G., Cservák 
T. (Varga N.), Újvári Zs., Fodor J., Kovács 
G., Bencze D. (Kiss L.), Szabó B. (Vass 
Á.), Pázmándi D., Tóth V. 

Edző: Daróczi Péter
Gól: Szabó B., illetve Cservák T., Tóth 

V., Szabó B., Kovács G., Vass Á. 
Kiállítva: Mertin L., Papp M., illetve 

Puskás Cs. Ifi: 4–1.
Mivel az utolsó fordulók hagytak némi 

kívánni valót maguk után, így nem csoda, 
ha félve vártuk újabb idegenbeli mérkő-
zésünket. Érdemes viszont elolvasni az 
ellenfél edzőjének nyilatkozatát: „mire fel-
ébredtünk akkorra elveszett a mérkőzés”. 
Mind játékban és főleg eredményességben 
is 180 fokos fordulat állt be a nánásiaknál 
és a találkozót a 10 perc alatt „lerendez-
tük”.

Hajdúnánás Flexo–2000 FK–Hosszú-
pályi SE 3–1 (1–1)

Néző: 150
Vezette: Gálfi F. (Juhász D., Vilmányi S.)
Hajdúnánás Flexo–2000 FK: László 

T.–Vígh L. (Kiss L.), Cservák T. (Laka-
tos D.), Újvári Zs. (Vass Á.), Kondora K., 
Fodor J. (Szilágyi Á.), Jóna G., Bencze D., 
Szabó B., Pázmándi D., Csiszár I. 

Edző: Daróczi Péter
Gól: Kondora K. (2), Szilágyi Á., illetve 

Rostás G.
Ifi: Elmaradt.
Hoztuk a kötelezőt, de számunkra 

2019. november 16-án Debrecenben 
megrendezett Megyei Asztalitenisz Diák-
olimpia döntőjében kimagasló sikereket 
értek el a hajdúnánási Bocskai István Ál-
talános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium pingpongos palántái.

Székely Barnabás, a csapat felkészítő 
tanára a korábbi években több tematikus 
nyári Napközi Erzsébet-tábort és Nem-
zeti Tehetség Program tehetségkutató- és 
fejlesztő projektet szervezett, a „Szerválj 
a jövődért!”, „A jövő bajnokai köztetek 
van!”, „Fonák vagy tenyeres?” elnevezésű 
megmérettetések mellett, illetve a Hódos 

Imre Utánpótlás- és Diáksport Egyesü-
let asztalitenisz szakosztályának edzésein 
is külön figyelmet fordít fejlesztésükre. 
Véleménye szerint a hosszú ideje végzett 
kitartó és tervszerű munka meghozta a 
gyümölcsét. Az elmúlt években is értek 
szép eredményeket, de az idei év sikerei 
mindezt felülmúlják. A sportági foglalko-
zások (technikai, taktikai, fizikai) mellett 
pedagógiai jellegű (koncentrációs, moti-
vációs és pszichés) tevékenységek szoros 
összhangban eredményezték mostani sok 
érmüket – mesélte a felkészítő tanár, aki 
maga is lelkes pinpongos. 

megint nem indult túl jól az összecsapás, 
hiszen hamar hátrányba kerültünk. Ké-
sőbb viszont emberelőnybe, s azt 5 perc 
múlva ki is használtuk. A második játék-
részben aztán már fokozatosan léptünk el 
ellenfelünktől. Szilágyi Ákos, és Kondora 
Konrád duplázásának köszönhetően jogo-
san tartottuk itthon a három pontot.

DASE–Hajdúnánás Flexo-2000 FK 
2–2 (0–2)

Néző: 50
Vezette: Szabó P. (Percze Zs., Szűcs L.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T.–

Vígh L. (Cservák T.), Szilágyi Á., Újvári 
Zs., Csiszár I., Fodor J., Jóna G., Bencze 
D. (Kiss L.), Szabó B. (Kovács G.), Páz-
mándi D.), Tóth V. Edző: Daróczi Péter

Gól: Kiss L., Ramakhutla S., illetve 
Pázmándi D., Újvári Zs. 

Itt viszont nekünk indult jól az össze-
csapás, hiszen kétgólos előnnyel tudtunk 
a szünetre menni. A pihenő után viszont 
magasabb fokozatra kapcsolt a Debrecen 
és sikerült egy pontot megmentenie.

Hajdúnánás Flexo-2000 FK–BUSE 
1–0 (1–0)

Néző: 50
Vezette: Muszka Z. (Erdélyi T., Áncsán 

Gy.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T.–

Kovács G., Szilágyi Á. (Cservák T.), Kiss 
L., Csiszár I., Újvári Zs., Kondora K., Fo-
dor J., Jóna G. (Lakatos D.), Bencze D., 
Pázmándi D. (Vígh L.). Edző: Daróczi 
Péter

Gól: Újvári Zs. 
Ifi: 1–3.
Kicsit sikerült visszavágni a Magyar Ku-

pa mérkőzésen elszenvedett nagy arányú 
vereségért a barátok összecsapásán. (A két 
csapat edzője régi jó barátságot ápol). Le-
hetőségek mindkét oldalon, nagy taktikai 
csata és végre egy kapott gól nélküli haj-
dúnánási győzelem.

Kócsi Imre

Újra „játszott” a Nánás

Nánási bocskaisok pingpongos 
sikerei

Az 5 fős bocskais különítmény minden 
tagja éremmel tért haza. Régen fordult 
elő, hogy egy iskola két tanulója egymás 
közt döntse el az első hely sorsát a megyei 
döntőben és a csapatversenyt is megnyer-
jék. Most a hajdúnánási Bocskai Iskola 
ezzel büszkélkedhet. 

A bocskaisok eredményei: Pálóczi Le-
vente III–IV. kcs. egyéni 1. hely, csapat 
1. hely, Alföldi László III–IV. kcs. egyéni 
2. hely, csapat 1. hely, Horváth József III–
IV. kcs. csapat 1. hely, Majoros János V–

VI. kcs. egyéni 3. hely, Fejes Bálint I–II. 
kcs. 4. hely (asztaliteniszben 2 bronzérmet 
osztanak) 

A karcagi országos döntőben Hajdú- 
Bihar megyét egyéniben Pálóczi Levente 
és a Pálóczi Levente, Alföldi László, Hor-
váth József alkotta csapat képviseli. 

Az ország 20 legjobb pingpongosai kö-
zött erősebb ellenfelek várnak rájuk, de a 
fiúk ígérik keményen, kitartóan edzenek 
és dolgoznak a döntőre készülve. 

Fekete Andrea


