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Tudjunk örülni eredményeinknek...

Kedves Hajdúnánásiak!

Ilyenkor az év első napjaiban, heteiben 
sokszor feltesszük a kérdést, hogy van-e 
okunk ünnepelni, hiszen az esztendőnek 
ez az a pontja, amikor valamilyen módon 
mindannyian számot adunk az elmúlt 
időszakról, hálát adunk az elért eredmé-
nyeinkért és átgondoljuk, hogy mennyire 
sikerült terveinket megvalósítani.

Az elmúlt években azért dolgoztunk, 
hogy a város közintézményei lehetőség 
szerint úgy újuljanak meg, hogy fenntar-
tásuk kisebb költséget jelentsen az önkor-
mányzatnak, a közösség részére, másrészt 
jobb feltételeket, körülményeket tudjunk 
biztosítani. Ezeknek az intézményi felújítá-
soknak a végére értünk. Új célokat, terveket 
kell kitűznünk magunk elé és természetesen 
folytatni a már megkezdett munkáinkat.

téseket hajtunk végre az egészségügyben, 
bővítjük a sportolási lehetőségeket, fejlőd-
nek közintézményeink, kiemelkedően jó a 
közbiztonság: ezek mind-mind azt a célt 
szolgálják, hogy Hajdúnánáson képzeljék 
el jövőjüket, s ne hátrány legyen felnőni, 
élni a településen, hanem lehetőség. Bí-
zom benne, hogy ezt a zöld, fenntartható, 
szolidáris városképet, amelyet elkezdtünk 
kialakítani tudjuk folytatni a következő 
esztendőben is.

Talán megszámlálhatatlan az a sor fej-
lesztés, amelyek az elmúlt években megva-
lósultak városunkban. Ezek a fejlesztések 
mind-mind a hajdúnánásiakért, értünk 
vannak. Mindig vannak fejlesztési lehető-
ségek, mindig lehet jobbra és kell is jobbra 
törekedni. Folyamatosan változik, fejlődik 
a város, a bennünket körülvevő környezet 
– ezzel együtt nekünk, hajdúnánásiaknak 
is változnunk kell. Mindig vágynunk kell 
a szebbre, a jobbra, de emellett hálásnak is 
kell lennünk, azért, amink van. Ahelyett, 
hogy arra összpontosítunk sokszor, amink 
nincs, és ami nem történt meg, dönt-
hetünk úgy is, hogy hálát adunk azért, 
amink megvan, amit elértünk akár csalá-
dunkért, a munkahelyünkön, az életünk-
ben. Ez nem jön természetesen magától. 
Ezért tennünk kell.

Azoknak az embereknek, akiknek nincs 
hála a szívében, nem tudnak megállni egy 
pillanatra és azt mondani „ha egy kicsit is 
kapunk, annak is tudunk örülni”, azok az 
emberek örök elégedetlenek lesznek nem-
csak önmagukkal, de környezetükkel is.

Lássuk meg a jót is hétköznapjaink-
ban, az elmúlt években elért gyarapo-
dásunknak. Szükség van a kritikára, de 
nem szabad beleesnünk abba a hibába, 
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„Tudjunk örülni eredményeinknek, tudjunk új célokat kitűzni 
és amikor ezek a közös célok megvalósulnak, akkor együtt tudjunk mindennek örülni.”

Hajdúnánás-Debrecen EDC együttműködés

Csohány Jenő Egészségház Fürdőfejlesztés

Azt hiszem, nem lehet elégszer elmon-
dani, hogy városunk alappillére a család, s 
aki a fiataljaiban, a családokban gondol-
kodik, az a jövőben gondolkodik. Sokat 
tettünk, teszünk fiataljainkért, családjain-
kért, de nem dőlhetünk hátra és mond-
hatjuk azt, hogy elvégeztük dolgunkat. 
Rengeteg tennivalónk van még. Ahhoz, 
hogy egy településnek megtartó ereje le-
gyen és jövőt mutasson a polgárainak, 
sok lépést kell megtennie és ennek egyik 
legjobb, leglátványosabb színtere, mikor 
a gyermekeket, a fiatalokat, a családokat 
támogatjuk és segítjük boldogulásukat.

Azzal, hogy fiataljainknak közel 50 
darab fecskelakást kínálunk, támogatjuk 
őket a közös élet kezdéséhez. Segítjük 
családjainkat a lakásvásárlásukban, épít-
kezésükben, gyermekszületési támogatás-
sal. Mindemellett folyamatos korszerűsí-

hogy mindenben csak a hibát és a rosz-
szat keressük, mert ez hosszú távon nem 
tesz jót városunknak. Tudnunk kell örülni 
eredményeinknek, tudnunk kell közösen 
új célokat kitűzni és amikor ezek a közös 
célok megvalósulnak, akkor együtt kell 
tudnunk mindennek örülni.

A város legfontosabb célja a gazdaság-
fejlesztés lesz a következő években. A Deb-
recennel kötött agglomerációs együttmű-
ködésnek köszönhetően benne vagyunk 
azon települések között, akikre számít a 
cívisváros, így a jövőben kedvező befekte-
tői környezetet tudunk teremteni. Fontos 
kiemelni, hogy még az elmúlt esztendő-
ben elkészült az a fürdőfejlesztési elkép-
zelés, amely alapvetően meghatározhatja 
városunk turizmusát, idegenforgalmát a 
következő tíz év tekintetében.

Ha mindezeket a céljainkat elérjük, a 
hajdúnánási emberek méltányosabb fize-
tések mellett, közelebbi munkahelyekhez 
tudnak jutni, s legfőképp hajdúnánási 
munkahelyek valósulhatnak meg.

Kívánom, hogy a saját egyéni évértéke-
lése során minden hajdúnánási találja meg 
2019-es esztendő azon pontjait, melyek 
ünneplésre, örömre adtak okot, s kívánom 
még, hogy 2020 bővelkedjen azokban az 
eseményekben, amelyek a közös ünnep-
lésre teremtenek lehetőséget!  

Szólláth Tibor
Hajdúnánás polgármestere
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Az elmúlt évek gazdasági eredményei után, 
a 2020-as esztendő új kihívások elé állítja a kisvállalkozásokat

Török István a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara általános 
alelnökének és a Hajdúnánási Szervezet 
elnökének évértékelője

A Hajdú-Bihar 
Megyei Kereske-
delmi és Iparka-
mara Hajdúná-
nási Szervezete 
és Területi Iro-
dája számára egy 
feladatokban és 
sikerekben bő-
velkedő év volt 
a 2019. hiszen 
több eredmé-
nyes rendez-

vénnyel és számos kamarai szolgáltatással 
tudta segíteni a helyi vállalkozókat. A he-
lyi szervezet az előző évben is több olyan 
szakmai előadást szervezett, melyekkel 
fontos törvényi változásokra hívta fel a 
vállalkozók figyelmét. A kamarai rendez-
vények sorában minden évben kiemelt az 
adózással kapcsolatos aktuális törvény-
változásokról szóló tájékoztató, melyet 
természetesen, ez évben is megrendezünk, 
valamint további szakmai fórumokat és 
előadásokat tervezünk, melyek hasznosak 
lehetnek a helyi gazdasági szereplők szá-
mára. Ezt azért is tartom fontosnak, mi-

vel meggyőződésem, hogy egy vállalkozás 
csak akkor lehet sikeres, ha kellő informá-
cióval rendelkezik mindazon területen, 
melyek érintik tevékenységét és tisztában 
van és él is azokkal a lehetőségekkel, me-
lyekkel vállalkozása versenyképességét 
tudja növelni. A Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara pedig ebben 
tudja segíteni őket.

A tavalyi évben a helyi szervezet elnök-
sége célul tűzte ki, hogy a helyi szállásadó 
vállalkozások is megfelelő tájékoztatást 
kapjanak az őket érintő aktuális változá-
sokról és együttgondolkodva, tapaszta-
lataikat felhasználva, olyan javaslatokkal 
éljenek, melyek a város idegenforgalmi 
fejlesztéséhez járulhatnak hozzá. Ennek a 
kezdeményezésnek a fő koordinátora Oláh 
Imréné elnökségi tagunk, aki a Kamará-
ban megyei és helyi szinten is a turisztikai 
területen segíti a szakmai munkát, vala-
mint Pál-Kovács Dezső, aki sok évtizedes, 
vendéglátóiparban megszerzett vállalkozói 
tapasztalatával és tudásával erősíti a helyi 
szervezetet. A területi elnökség további 
tagjai, Pók Antal, Mészáros János, Bakó 
Sándor és Nagy Attila, szintén magas szin-
tű szakmai munkával és nagy elhivatott-
sággal segítik a helyi szervezet működését.

A Kamara általános alelnökeként, ki-
emelt figyelmet fordítok arra is, hogy a 
megyei kamara többi területi szervezeté-
vel is szoros együttműködés valósuljon 
meg. Ennek érdekében a helyi önkéntes 
kamarai tagok találkozója mellett, az el-
múlt évben a megyében működő területi 
szervezetek elnökségi tagjait is meghívtuk 
egy olyan konstruktív találkozóra, melyen 

a kis- és középvállalkozások problémái 
kerültek előtérbe, és ennek természetesen 
idén is tervezzük a folytatását. 

A szakmai rendezvények szervezése 
mellett, a Hajdúnánási Területi Irodában 
igénybe vehető kamarai szolgáltatásokkal 
is támogatjuk a helyi gazdasági társaságo-
kat. Ilyen többek között a Széchenyi Kár-
tya Hitel Program termékeinek igénylése, 
mellyel a kamara az elmúlt évben is közel 
100 vállalkozásnak, köztük számos me-
zőgazdasági termelőnek tudott segítséget 
nyújtani, több mint 600 millió Ft értékű 
kihelyezett kedvezményes hitellel.

A 2019-es év kiemelt eseménye volt a 
nagyszabású XIV. Hajdúnánási Vállalko-
zói Nap, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarával és a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzattal közösen valósítottunk meg. A 
rendezvény sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a rendezvény fővédnökei 
olyan illusztris személyek voltak, mint 
Dr. Parragh László a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke, Jakab István a 
MAGOSZ elnöke és az Országgyűlés alel-
nöke, valamint Győrffy Balázs a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke, akik mind 

jelen voltak az eseményen. A XIV. Hajdú-
nánási Vállalkozói Nap igazán színvonalas 
és sokrétű volt, a megjelent vállalkozók és 
a szervezők összefogásának köszönhetően. 
A rendezvényen résztvevő szakemberek és 
városvezetők találkozása pedig fontos mér-
földkő lehet Hajdúnánás jövőbeli gazdasá-
gi fejlődésének szempontjából is.

A tavalyi év után 2020 szintén jelentős 
év lesz a Kamara életében, hiszen a Haj-
dú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara ez évben ünnepli 170. évfordulóját, 
melyről méltóképpen szeretnénk megem-
lékezni. A szakmai rendezvények mellett 
idén tisztújító választásokra is sor kerül 
a Kamarában. A 2020-as esztendő tehát 
sok munkát és feladatot tartogat a Kamara 
számára és új kihívások elé állítja a gazda-
sági élet szereplőit is, mi pedig továbbra is 
a hajdúnánási vállalkozókért, az itt élőkért 
és a város gazdasági fejlődéséért kívánunk 
tenni és dolgozni a helyi szervezet elnök-
ségi tagjaival közösen.

Török István
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara általános alelnöke 
és Hajdúnánási Szervezetének elnöke

Vidámság és megújult erő az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület háza táján

Városunk egyik legrégebbi, legnagyobb 
és egyik legaktívabb civil szervezete az 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, akik ko-
rukat meghazudtolva rendszeresen talál-
koznak, programokat szerveznek és napi 
szinten állandó „nyüzsgésben” vannak. 
Tagjainak többsége barátok is, így nem-

csak a klubban, hanem egyéb közösségi 
eseményeken is szívesen vannak együtt, 
segítik egymást a mindennapok esetle-
ges nehézségeiben is. Köszönhető ez az 
érdeklődő tagok közösségi erejének és a 
mindig fiatalos klubvezetőnek, Tímári 
Balázsnak.

A 81. évében járó elnök a tavalyi évet 
értékelve elsőként a 105 fős szervezet 
összetartó erejét emelte ki, akik mindig 
igyekeznek hozzáadni valamit ehhez a kö-
zösséghez, s olyan, aki csak kapni szeretne 
nem is szerepel tagjaik között. 

Alapvető céljaik között a szabadidő 
hasznos eltöltése mellett egymás életé-
nek szebbé, jobbá tétele szerepel. Évente 
több taggyűlést is tartanak, melyekre 20-
30 perces előadásokat is terveznek köz-
érdekű, nyugdíjasokat érdeklő és érintő 
témákról. Havonta köszöntik a születés-
naposokat, negyedévente a névnaposokat. 
A programokat az elnökség tagjai szerve-
zik, de egy-egy feladatot a tagok között is 
szétosztanak, olyanoknak, akik szívesen 
vállalják.

Programjuk nagy részét a kulturális 
tevékenységek teszik ki, tánccsoportot, 
éneklő csoportot is működtetnek, akik 
lelkesen készülnek hétről - hétre a fellé-
pésekre, rendezvényekre. Így a megyében 
is sokan ismerik őket, hiszen a sok meghí-
vás, fellépés miatt ismertségük egyre csak 
fokozódik.

Minden évben megrendezik a farsan-
got, az anyák, apák napját, az unokázós 

napot, a Nőnapot, Kórustalálkozók fő 
szervezői a városban, kirándulásokat ren-
deznek évente több alkalommal is.

Tímári Balázs sok éve van a pályán, ő az 
egyesület fő mozgató ereje, ám elmondása 
szerint büszke társaira, akik nélkül nem 
lenne ilyen „aranycsapat” a nyugdíjasokat 
összefogó egyesület. Mosolyogva, mindig 
vidáman az összegzés végén, az esztendő 
elején  csak ennyit mond: ”Öregebbek 
lettünk csak ismételni tudom, de Öreg-
ember nem vén ember, naponta dúdolom. 
Ez évben is többször énekeltük, ahogy 
mondja a nóta „… úgy még sose volt, 
hogy valahogy ne lett volna!”

Erre az évre is vannak terveik a tavalyi 
évhez hasonlóan, ám az egyesület elnöke 
leginkább abban bízik, hogy sikerül meg-
tartani tagjaik jókedvét, egészségét, közös-
ségi szellemét.

    
  Fekete Andrea

Fotó: Magánarchívum

Szállásadók találkozója

Török István

XIV. Hajdúnánási Vállalkozói Nap
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„Az ér messze, aki kedvvel végzi a 
munkáját...” – Interjú Haranginé Simon Tímeával

A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium energikus és sokoldalú tanár-
nője 2019 szeptemberétől egy évig Kíná-
ban kamatoztatja zenei tudását. Decem-
ber végén hazalátogatott, ekkor kerestük 
meg őt kérdéseinkkel. 
– Hogyan nyílt lehetőséged arra, hogy 
Pekingbe menj tanítani? Pontosan mi a 
feladatod az ottani iskolákban? 
– Néhány évvel ezelőtt bizonytalanná vált 
az állásom a gimnáziumban, így regiszt-
ráltam egy álláshirdető oldalon. Aztán 
a helyzetem rendeződött és tovább dol-
gozhattam, de a „paramétereim” tovább 
éltek azon az oldalon. 2019 nyarán pedig 
kaptam egy üzenetet, miszerint a szak-
mai életutam alapján várnak a Peking-
ben működő Kodály Music Art Center 
intézetében, ahol a Kodály Zoltán által 
kidolgozott metodika adaptációjának le-
hetőségével foglalkoznak. A cégben több 
területen is van feladatom. Elődeim mun-
káját folytatva a zeneismeretek (ének-ze-
ne, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet 
stb.) Kodály-módszerrel történő tanításá-
hoz tanterveket, tanmeneteket, taneszkö-
zöket készítek, vizsgarendszereket dolgo-
zok ki, mellyel hatalmas felelősség hárul 
rám. A kínai kollégák továbbképzését is 
folytatom. A cég szerződésben áll néhány 
iskolával is, ahol kísérleti csoportokban 
(nagy létszámú kórusok) a Kodály-mód-
szerrel folyik a tanítás. Munkám ezen ré-
szét szeretem leginkább, itt a gyerekeknek 
a kóruséneklésen kívül szolfézsismereteket 
is taníthatok. 
– Bő négy hónapja élsz Ázsiában. Mit 
lenne jó „hazahozni” hétezer kilomé-
ternyi távolságból?
– Amivel gazdagabbak lennénk, ha itthon 
lenne, az az emberek többségének pozitív 

hozzáállása. Bármihez. Meg vagyok róla 
győződve, hogy a kínaiak nem azért ér-
nek messzebbre, mert sokan vannak. Az 
ér messze, aki kedvvel végzi a munkáját, 
kedvvel éli az életét.
– Kínáról leginkább olyan ellentétekben 
tudunk gondolkodni, mint kommuniz-
mus és gazdasági sikerek, hagyomány-
őrzés és az emberi jogok megsértése, 
bóvli és csúcstechnológia. Személyes 
élményeid megerősítik, vagy inkább ár-
nyalják ezeket a sztereotípiákat? 
– Árnyaltan megerősítik… A mai napig 
tátott szájjal ámulok bizonyos helyzetek-
ben. Szó szerint elakad a lélegzetem egy-
egy anomália megtapasztalásán. Órákig 
tudnék mesélni, és ha nem a saját sze-
memmel láttam volna, el sem hinném, 
hogy ezek létezhetnek a mai világunkban. 
A nyomornegyedekben élők lakásai mel-
lett parkoló többmilliós autóik, a türelme-
sen több száz méteres sorban várakozók 
esztelen tolakodása kapunyitáskor, a szin-
te vallásos imádat az országvezetők felé, az 
egy hónap alatt felépülő tízépületes egyen-
ként 30 emeletes lakóparkok, és hosszan 
sorolhatnám az engem hol csodálattal, hol 
értetlenkedéssel eltöltő tapasztalásaimat. 
Ez tényleg teljesen más kultúra, más ha-
gyományok, más szocializáció, más gon-
dolkodás… más világ.
– Melyik a legkedvesebb kínai szavad? 
Tőled milyen magyar kifejezést tanul-
tak már meg a diákjaid?
– Ha egy olyan világba csöppen az ember, 
ahol teljes mértékben másokra van utalva, 
akkor a leghasznosabb szó a „köszönöm”. 
Mondjuk, ez itthon is a legkedvesebb szó, 
csodákra képes a használata, ajánlom min-
denkinek. Olyan gyakran mondom, hogy 
egy időben a munkatársaim is így nevez-
tek, én voltam a „Sziszie tanárnő”. Bár az 
óráimon tolmács segíti a kommunikációt, 
szerintem a diákjaim már ismerik a „raj-
ta”, az „ügyes” és a „nagyszerű” szavakat.

Az interjú teljes terjedelmében a Kőrösi 
Gimnázium Facebook-oldalán olvasható. 

Vékony Gábor

Színházlátogatás a Lázár Ervin 
Program keretein belül

Örömünkre szolgál, hogy a Hajdúnáná-
si Református Általános Iskola és Óvoda 
első osztályos tanulói elsőként vehettek 
részt 2020. január 15-én a Lázár Ervin 
Programban, melynek célja többek kö-
zött a jövő és a jelen nemzedékeinek mű-
velődése, önkifejezése, a nemzeti identitás 
erősítése. A Program az 1-8. évfolyamon 
tanuló általános iskolai diákok részére tan-
évenként egyszeri alkalommal ingyenesen 
biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi 
előadások, komolyzenei hangversenyek, 
illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei 
látogatásának élményét. Iskolánk legki-
sebbjei Magyarné Kiss Mónika, Kabainé 
Bőti Beáta tanítónők és Erdeiné Fülöp 
Valéria pedagógiai asszisztens kíséretével 
a hajdúböszörményi Sillye Gábor Mű-
velődési Központ és Közösségi Házban 

tekinthették meg a Vojtina Bábszínház 
vidám, zenés bábjátékát A Csizmadia, a 
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete címmel. 
A színpadi látvány, a bábok által a mese-
beli szereplők megjelenítése, az előadók 
közvetlensége mind-mind lenyűgözték a 
gyermekeket. Az önfeledt kacagás, a közös 
élmény, a mesében való elmélyülés a lelki 
épülésüket szolgálta.

Kabainé Bőti Beáta



4 Hajdúnánási Újság 2020. január 23.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlójaMoziműsor 
2020 január

 2020. január 25. (szombat)
15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

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

17.00: Dolittle (magyarul beszélő, ame-
rikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

 2020. január 26. (vasárnap)
15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

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

17.00: Dolittle (magyarul beszélő, ame-
rikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

 2020. január 27. (hétfő)
17.00: Dolittle (magyarul beszélő, ame-

rikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Január 24-26. (péntek – vasárnap): a 
150. sz. Galamb- és Kisállattenyésztők 
Egyesületének galambkiállítása a műve-
lődési központ előcsarnokában. Belépődí-
jak: felnőtt: 300 Ft, diák: 100 Ft. Január 
24-én (pénteken) a belépés minden óvo-
dás és iskolás csoportnak ingyenes!

Január 25. (szombat): XX. Doni Hősök 
Emléktúra
kb. 15.00 – 15.30 A menet résztvevőinek 
érkezése a városba Hajdúdorog felől.
15.45 Istentisztelet a Református Gyüle-
kezeti Házban.
Igét hirdet: Kocsis Áron református lelki-
pásztor.
Emlékező beszédet mond: Dr. Csiszár Imre, 
Hajdúnánás alpolgármestere,
Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly Hon-
véd Középiskola és Kollégium igazgatója.
Koszorúzás a Hősök Emlékművénél.

Január 27. (hétfő) 17.00: Holocaust Ál-
dozatainak Emléknapja
Helyszíne: Hajdúnánás, Mártírok útja, az 
Áldozatok Emléktáblájánál.
A megjelenteket köszönti: Dr. Csiszár Imre, 
Hajdúnánás alpolgármestere.
Megemlékező beszédet mond: Horovitz 
Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség el-
nöke, és a Kelet-Európai Zsidó Hitközsé-

gek és Szervezetek Egyesületének elnöke. 
Mécsesek elhelyezése az Áldozatok Em-
léktáblájánál.

Kiállítás és vásár a 75 éves Patai István 
festőművész képeiből.
A kiállításra kerülő képek megvásárolha-
tók és a kiállítás zárása után elvihetők.
A kiállítás helyszíne: a Kéky Lajos VMK 
kis aulája.
Időpontja: 2020. január 17-29.
A kiállítás zárása után a képek a művelő-
dési központban előzetes egyeztetés után 
kérésre megtekinthetők.

A tiszafüredi Vackor Varroda babakiállí-
tása február 10-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ galériájában.

SZÍNJÁTSZÁS HETE - 150 éves a haj-
dúnánási színjátszás 
február 11. (kedd)
17.00: Kiállítás a hajdúnánási színjátszás 
történetéről
Helyszíne: a művelődési központ galériája
A kiállítást megnyitja: Szólláth Zoltán mű-
velődésszervező
február 11. (kedd) 18.00: Az est fellépői: 
• A 2019. évi Vihar Béla versmondó ver-
seny felső tagozatos kategóriájának I. he-
lyezettjei.

• A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium színjátszó csoportja.
• Ének a szalmáról – előadja a Hajdúná-
nási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület szín-
játszó csoportja és a Szalmakalap Citera 
Együttes.
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme
A belépés díjtalan!
február 12. (szerda) 19.00: Boreko Szín-
ház: Születésnap – népies komédia. 
Helyszíne: a művelődési központ színház-
terme.
Belépődíj: 800 Ft, vagy 500 Bocskai Korona.
február 13. (csütörtök) 19.00: Nánási 
Hajdú Bokréta Hagyományőrző Egyesü-
let: Nánási lakodalmas – népi játék.
Helyszíne: a művelődési központ színház-
terme.
Belépődíj: 500 Ft

február 14. (péntek) 19.00: a 20 éves 
NaNá Színház ősbemutatója: Timitangó 
– szerelmi vígjáték.
Helyszíne: a művelődési központ színház-
terme.
Belépődíj: 2000 Ft, vagy 1500 Bocskai Ko-
rona. Az előadásra érvényes a 2019/2020 
Bocskai Korona Színházbérlet is.
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A Hajdúnánási Újság
következő számának megjelenése:

2020. február 6.

Ez itt az Ön hirdetéséneka helye! 
Hirdessen Ön is

a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/375-66-53

Adózás
Tisztelt Adózó!
A települési hulladékgazdálkodásról szó-
ló 13/2015. (IV.29.) Önkormányzati 
Rendelet értelmében az a magánszemély 
jogosult a továbbiakban a szemétszállítási 
díjban a mentesség igénybevételére, aki az 
alábbi feltételek mindegyikének megfelel:
- a 70. életévet betöltött 
-egyedül élő személy, 
- aki az ingatlant ténylegesen egyedül 

használja 
- és az ingatlan címén a népesség-nyil-

vántartásban egyedül van bejelentve, 
- feltéve, hogy a havi nettó átlagjövedel-

me az öregségi nyugdíj (28.500,-Ft) 
mindenkori legkisebb összegének 
négyszeresét (114.000,-Ft) nem ha-
ladja meg. 

- A mentesség csak egy lakás céljára 
szolgáló ingatlan után illeti meg a 
magánszemélyt.

Január végén a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 

Irodájának Adóügyi csoportja adatlapot 
fog kiküldeni az érintettek részére, melyet 
kitöltve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
által kiadott tárgyévi nyugdíjnak mi-
nősülő ellátást igazoló dokumentum-
mal együtt kell benyújtani az Adócsoport 
munkatársai részére.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésé-
re, kérjük keresse a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodája Adóügyi Csoportjának munka-
társait.
Telefonszám:
52/381-411/136,137,140,141, 123 
mellék
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Szerda-Péntek: 8.00-12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Közgazdasági Iroda Adóügyi Csoport

Hírek
Tisztelt Lakosság!

2020. január 01. napjától az új 120 literes 
kommunális hulladékgyűjtő edényzet ára 
bruttó 8.500,- Ft-ról bruttó 9.500,- Ft-
ra emelkedett. Azoknál az ingatlanoknál, 
ahol még nem igényelték a szelektív (sár-
ga tetejű) és bio (barna tetejű) 120 lite-
res edényzeteket, azok továbbra is ingyen 
felvehetők.

A 2020. évben a tavaszi lomtalanítás 
2020. 03. 27. napjától, 2020. 04. 10. 
napjáig tartó időszakban csak a pénteki 
napokra kérhető a szolgáltatónál, a 06-
20/518-2709 telefonszámon, illetve a 
lomtalanitas@hhgkft.hu e-mail címen.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Felhívás
A közelgő téli időjárásra tekintettel 

felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 
település tisztaságáról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről szóló 24/2004. (V. 
3.) Önkormányzati Rendelet 10. §-a az 
ingatlantulajdonosok kötelezettségévé 
teszi az ingatlan előtti járdaszakasz síkta-
lanítását.  

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 környe-

zetbarát 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 

Méhészeknek
Tisztelt Méhészek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a mé-
hállományok védelméről és a mézelő mé-
hek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet értelmében 2020. február 
29-ig a méhészkedésüket (méhtartást), 
amennyiben azok tartási helye Hajdú-
nánás város közigazgatási területén van, 
nyilvántartásba vétel céljából be kell je-
lenteniük. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy újonnan 
kezdett méhészkedést nyilvántartásba 
vétel végett a tevékenység megkezdésétől 
számított 8 napon belül szintén be kell 
jelenteni. A bejelentéshez nyomtatvány 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési és Üzemelteté-
si Irodáján igényelhető., illetve mind a 
bejelentési nyomtatvány, mind pedig a 
nyilvántartásba vételi kérelem a www.haj-
dunanas.hu honlapról letölthető.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!

A téli időszak egyik legnagyobb feladata az 
utak, járdák és egyéb közlekedési létesít-
mények síkosságmentesítése, éppen ezért 
segítő közreműködésüket kérjük a szolgál-
tatást végzők nevében is: amennyiben az 
időjárás előrejelzése alapján havazás, illet-
ve ónos eső várható, kérjük Önöket, hogy 

a feladatukat ellátó emberek munkájának 
segítése érdekében gépjárműveikkel – le-
hetőség szerint – ingatlanjaikon belül, a 
közterület igénybevételének mellőzésével, 
parkoljanak.

Segítő közreműködésüket köszönjük!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2019. december hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött 
pároknak!
2 Szabó Gabriella – Subecz Zsolt József
2 Varga Adrienn – Szabó József
2 Nagy Ildikó – Toronyai Csaba

Akiktől 2019. december hónapban bú-
csút vettünk:
1 Aszalós Imréné
1 Bata László
1 Boda Miklós
1 Kavalecz András
1 Kelemen László
1 Nábrádi Lászlóné
1 Nagy Gábor Imréné
1 Nagy Imréné
1 Nagy János
1 Nagy Pál Gáborné
1 Oláh Aladár Lászlóné
1 Ruszin Istvánné
1 Spitzmüller Sándor György
1 Török Lászlóné

1 Török Sándorné
1 Veréb Lászlóné
1 Zsuga Lajosné

Köszönjük Hajdúnánás
 legifjabb lakóit!
3 Ambrus Ákos
3 Aszalós Márk Attila
3 Benőcs Mirabella
3 Kéki Szabolcs
3 Kiss Lehel
3 Pataki Dóra
3 Veres Marcell
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Pályázati kiírás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján
pályázatot hirdet

közterület-felügyelői 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1., illetve Hajdúnánás 
közigazgatási területe

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
– a köztisztasági és a közterület rendjével 

kapcsolatos feladatok ellátása,
– közterület-használati engedélyezési el-

járások lefolytatása, közterület-haszná-
lattal kapcsolatos feladatok, útlezárások 
engedélyezése,

– városrendészeti feladatok ellátása,

– belterületen gyommentesítéssel kapcso-
latos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– Felsőoktatásban szerzett közszolgálati 

szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és közszolgálati 
másodfokú szakképesítés, vagy 

– Közszolgálati középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és közszol-
gálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga.

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása

– B kategóriás jogosítvány.   

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti fényképes önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyi adatai-
nak pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör legkorábban 2020. március 
01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. február 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 
52/381-411/104-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat címére történő 
megküldésével 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
HAJ/748-1/2020, valamint a munkakör 
megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt 
követően történik ügyintéző kinevezése. 
A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2020.01.16.
– Hajdúnánási Újság – 2020.01.23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartjuk.
Igény esetén önkormányzati szolgálati la-
kást biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2020.01.21.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-
gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel. 

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

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

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web: www.hhgkft.hu

2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-
ben megrendelt, előre egyeztetett idő-
pontban kérhető a lomtalanítás.

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat 
megfizető, és tartozással nem rendelkező 
ingatlanhasználó által, Társaságunkkal 
előre egyeztetett napon (csak a meg-
adott lomtalanítási időpontban, szállítási 
napon, max. évi 1 alkalommal), egyedi 
megrendeléssel kért, házhoz menő jelleg-
gel történik. A jelentkezés során szükséges 
megadni a hulladék várható mennyiségét 
és fajtáját is, amely legfeljebb 1 m3 lehet. 

A lakótelepi övezetekben a közös képvi-
selő kérheti a lakókkal előzetesen egyezte-
tett időpontban a lomtalanítást.

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok 

szükségesek:
• név, cím, a számlán található vevő azo-

nosító,
• elszállítandó lom mennyisége (m3) és 

fajtája
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil tele-

fonszám)
A további információk és jelentkezés 

a HHG Nonprofit. Kft Ügyfélszolgálati 
irodájában, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 
4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u. 12.
Tel.: +36 20 / 518-2709
e-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

Lomhulladék: olyan -  a háztartásokban 
keletkező – kommunális hulladék, amely 
mérete miatt a 120 l-es kukába nem fér 
bele pl. matrac, sérült bútor (szétszedve 
és kötegelve) sérült vagy feleslegessé vált 
(nagyobb) gyerekjáték stb.
Nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építésből – bontásból származó hulla-

dék, nyílászáró
• veszélyes hulladék (olaj, festék, akku-

mulátor, képcsöves TV stb.)
• elektronikai hulladékok
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• személyautó-, teherautó-, és traktor gu-

miabroncs
• háztartási hulladék

• csomagolási karton-, papír-, és mű-
anyag hulladék

• üveghulladék
• kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, 

vagy túl méretes hulladék
A mindennapokban keletkező nagyda-

rabos lomhulladék, amely a kukába nem 
fér bele, a HHG Nonprofit Kft. hulladék-
lerakójába adható le, nyitvatartási időben 
(hétfőtől-péntekig 8:00-15:30), térítés 
ellenében.

Hulladéklerakó címe:
4220 Hajdúböszörmény, Czégényi út-
fél 01329/4 hrsz., (Hajdúvid és Haj-
dúhadház közötti úton), telefonszám: 
+36-52/710-613

Lomtalanítási Időpontok Hajdúnánás 2020

Időpont Szállítási napok Alkalom (db)

2020.03.27-04.10 P 3-3

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva:                                         

 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Kócsi sztori: Szilveszter, petárda, kisbicikli
Távol álljon tőlem, hogy megint a fiatal-
ságunk ügyeivel foglakozzak vagy kriti-
záljam, őket esetleg okoskodjak, tán nagy 
igazságokat fogalmazzak meg, viszont tör-
ténnek néha olyan dolgok, melyeket úgy 
érzem, meg kell osztanom.

Elérkezett 2019. év vége. Itt az ünnep-
lés, a szórakozás, a bulizás ideje. Ez így is 
van rendjén, azonban úgy érzem, hogy a 
határokat nem igazán kellene átlépni. Ter-
mészetesen magas tisztelet a kivételnek, de 
az ellenkezőjéről legyen itt egy-két példa.

Vidáman bicajozom a mozink előtt a 
posta felé. Először hatalmas durranást 
hallok – gondoltam petárda, bár be van 
tiltva. A tetteseket is hamar megtalálom, 
három tini srác, tizenévesek. Nagyokat 
nevetnek, majd mikor melléjük érek, hal-
lom, hogy a középső így szól:

- A Betlehemi állatokhoz kéne egyet 
bedobni. Az lenne csak a buli!

- Azt próbáljátok meg – gondoltam s 

meg is álltam, hogy esetleg közbelépjek 
hősiesen, de szerencsére csak a szájuk volt 
nagy, más irányba mentek durrogtatni.

A másik eset viszont már megvalósult. 
Az egyik hozzánk közeli utcában egy kis 
ház előtti részen a kitelepített bokrok és 
virágok között évek óta egy aranyos kis 
bicikli áll. Amolyan pici kétkerekű gyerek 
bicikli rózsaszínre lefestve, kis kosárkával 
az elején, a kosárkába virágcserép, abban 
virág. Gondoltam is többször, hogy fe-
lelőtlenség ezt a járgányt kinn hagyni az 
utcán, hiszen csúnya emberek esetleg el-
tulajdoníthatják. Több mint két éve már 
azonban, hogy senki nem bántotta. Talán 
azért is, hogy egy mélyre levert vascsőhöz 
van odaerősítve? Nem tudom. Minden-
esetre az utca dísze a kis cuki bringa, nem 
bánt senkit, nem árt senkinek.

Az újév utáni reggelen azonban mikor 
vidáman kerekeztem a munkahelyem felé 
(kipihenten, a munkakedvtől szinte ki-

csattanva) döbbenten vettem észre, hogy 
a kisbicikli eltűnt. Gondoltam, három le-
hetséges variáció van: A gazda téliesítette, 
esetleg szilveszterre bevitte, nehogy „jó-
kedvű” fiatalok kárt tegyenek benne, s vé-
gül lehet, hogy „jókedvű” fiatalok tényleg 
kárt tettek benne. Gyorsan elhessegettem 
a gondolatokat hisz várt a munka, de pár 
száz méter múlva egy nagyon mély árok 
legalján megláttam az áldozatot, a kis 
rózsaszín bicajt. Olyan ártatlanul feküdt 
ott az árok mélyén, hogy rögtön megsaj-
náltam. Lepattantam s esetlenül, háttal, 
nagykabátban ereszkedni kezdtem lefelé a 
megmentésére. Eközben az úton megállt 
egy biciklis férfi.

- Mit találtál öcsém? – kérdezte széles 
vigyorral.

- Egy bicajt, de tudom, hogy honnan 
hozták ide.

- Ez a mai fiatalság nem nagyon bír az 
erejével – válaszolta, szinte megfogalmaz-

va a saját gondolataimat is, hiszen nem 
mindennapi erő kellett ahhoz, hogy a 
vascsőről leszakítsák azt a pici kerékpárt.

Nagy nehezen, szinte négykézláb ki-
kecmeregtem az árokból, a bringát a kor-
mányra akasztottam s visszavittem a jogos 
tulajdonosainak. Mivel a kisajtójuk még 
zárva volt, beemeltem a kapun s óvatosan 
letettem a fűre. Az ott lakók azóta sem 
tudják, hogy én voltam a hősies és szerény 
megmentő. Most pedig következzen az 
epilógus.

Mi is voltunk fiatalok, mi is poénkod-
tunk eleget. Az azonban, hogy a saját szó-
rakoztatásunkra másoknak kárt okozunk, 
az szerintem annyira nem vicces.

Kócsi Imre

Hajdúnánás – Debrecen vasúti menetrend 
Közvetlen, átszállás nélküli járatok 

Indulás

Hajdúnánás 
vasútállomás

Érkezés

Debrecen 
pályaudvar

Járatszám Megjegyzés

03.51 04.49 36619 Közlekedik: naponta

04.46 05.44 36629 Közlekedik: munkanapokon 

05:46 06:44 36639 Közlekedik: naponta

07:46 08:44 36617 Közlekedik: naponta

09:46 10:44 36627 Közlekedik: naponta

11:46 12:44 36615 Közlekedik: naponta

13:46 14:44 36625 Közlekedik: naponta

15:46 16:44 36613 Közlekedik: naponta

17:46 18:44 36623 Közlekedik: naponta

19:46 20:44 36611 Közlekedik: naponta

Indulás

Debrecen
pályaudvar

Érkezés

Hajdúnánás 
vasútállomás

Járat-
szám

Megjegyzés

04:34 05:41 36610 Közlekedik: naponta

07:01 08:05 36612 Közlekedik: naponta

09:01 10:05 36622 Közlekedik: naponta

11:01 12:05 36614 Közlekedik: naponta

13:01 14:05 36624 Közlekedik: naponta

15:01 16:05 36616 Közlekedik naponta

17:01 18:05 36626 Közlekedik: naponta

19:01 20:05 36618 Közlekedik: naponta

21:12 22:09 36628 Közlekedik: naponta

22:40 23:37 36638 Közlekedik: naponta

Hajdúnánás – Nyíregyháza vasúti menetrend

Indulás
Hajdúnánás 
vasútállomás

Érkezés
Nyíregyháza 
pályaudvar

Átszállás Megjegyzés

04:46 06:35 Debrecen pályaudvar Közlekedik: munkanapokon 

04:46 06:20 Hajdúböszörmény 
vasútállomás, Téglás 

vasútállomás

Közlekedik: munkanapokon 

05:46 07:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

07:46 09:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

09:46 11:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

11:46 13:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

12:06 14:06 Szorgalmatos vmh. Közlekedik: naponta

13:46 15:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

15:46 17:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

17:46 19:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

17:46 19:20 Hajdúböszörmény 
vasútállomás, 

Téglás vasútállomás

Közlekedik: naponta

18:06 21:15 Tiszalök vasútállomás, 
Görögszállás 
vasútállomás

Közlekedik: naponta

19:46 21:24 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

Indulás
Nyíregyháza
pályaudvar

Érkezés
Hajdúnánás 
vasútállomás

Átszállás Megjegyzés

04:12 05:41 Téglás vasútállomás, 
Hajdúböszörmény 

vasútállomás 

Közlekedik: naponta

06:28 08:05 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

07:38 09:45 Tiszalök vasútállomás Közlekedik: naponta

07:47 10:05 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

9:47 12:05 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

11:38 13:45 Görögszállás 
vasútállomás, 

Tiszalök vasútállomás 

Közlekedik: naponta

14:16 16:05 Debrecen pályaudvar Közlekedik: munkanapokon

20:36 22:09 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta

21:47 23:37 Debrecen pályaudvar Közlekedik: naponta
Forrás: www.menetrendek.hu
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Alsós helyesíró verseny
A hagyományoknak megfelelően ebben 
az évben is megrendezte a Bocskai iskola 
alsós munkaközössége az alsósoknak szóló 
városi helyesíró versenyt 2019. december 
10-én.  A 2-3-4. osztályok mindegyikéből 
két-két tanuló vett részt a megméretteté-
sen, melyet a Magyar úti iskolában tartot-
tak.

A feladatokat az alsós tanító nénik ál-
lították össze Ötvösné Tóth Ágnes szer-
vezésében, melyek első részében minden 

évfolyamnak tollbamondás szerepelt. A 
feladatok mindegyike igazodott az évfo-
lyamok tantervi követelményeihez, ter-
mészetesen annak egy magasabb szintű 
változatához. A versenyfeladatok jól tük-
rözték azt a célkitűzést, hogy a gyerekek 
versenyhelyzetben is kihozzák magukból 
a lehető legtöbb tudást, anyanyelvünk he-
lyes és biztos használatát.

A feladatok megoldására hatvan perc 
állt rendelkezésükre, közben a segítő taní-

tó nénik üdítővel és egy kis harapnivalóval 
is megkínálták őket.

A szoros verseny eredményei a követ-
kezők lettek:

2. évfolyam:     
1. Péntek László Benedek 2.a 
2. Kiss Panka 2.f
3. Juhász Maja Református Általános Is-
kola

3. évfolyam:      
1. Halmi Fanni Ágnes 3.f
2.  Kiss Flóra 3.a
 3. Berencsi Hanna 3.c

4. évfolyam:      
1. Ruszin Blanka 4.b
2. Nagy Helga 4.a
 3. Domoszlai Éva 4.c

Fekete Andrea

Hajdúnánás – Debrecen autóbusz menetrend

Hajdú-
nánás 

autóbusz 
váróterem

Debrecen 
autóbusz 
állomás

Közlekedik Megjegyzés

4:10 5:20 Közlekedik: naponta

5:30 6:35 Közlekedik: iskolai előadási 
napokon

6:00 7:20 Közlekedik: munkanapokon
6:15 7:25 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
6:30 7:50 Közlekedik: munkanapokon
6:30 7:45 Közlekedik: munkanapokon Átszállás: 

Hajdúböszörmény
6:45 7:55 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
7:00 8:00 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
Átszállás: 

Hajdúböszörmény
7:15 8:20 Közlekedik: VII.5-ig és IX.1-től 

munkanapokon
7:30 8:45 Közlekedik: munkanapokon
8:00 9:15 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
8:33 9:40 Közlekedik: munkaszüneti 

napok kivételével naponta
9:50 11:02 Közlekedik: naponta
9:50 11:00 Közlekedik: naponta Átszállás: 

Hajdúböszörmény
10:40 11:55 Közlekedik: munkanapokon
11:30 12:40 Közlekedik: munkanapokon
12:05 13:20 Közlekedik: naponta
13:05 14:12 Közlekedik: naponta
13:45 14:55 Közlekedik: munkanapokon
14:30 15:45 Közlekedik: munkanapokon
15:00 16:10 Közlekedik: munkanapokon
16:20 17:35 Közlekedik: naponta
17:10 18:17 Közlekedik: naponta
18:00 19:10 Közlekedik: munkanapokon
19:00 20:10 Közlekedik: munkanapokon
20:10 21:20 Közlekedik: naponta

Debrecen - Hajdúnánás autóbusz menetrend

Debrecen 
autóbusz 
állomás

Hajdú-
nánás 

autóbusz 
váróterem

Közlekedik Megjegyzés

5:40 6:41 Közlekedik: munkaszüneti 
napok kivételével naponta

6:15 7:25 Közlekedik: naponta

6:50 7:57 Közlekedik: naponta

7:00 8:25 Közlekedik: naponta Átszállás: Görbeháza

7:30 8:45 Közlekedik: munkanapokon

8:35 9:45 Közlekedik: naponta

9:30 10:45 Közlekedik: munkanapokon

10:15 11:25 Közlekedik: munkanapokon

11:00 12:15 Közlekedik: munkanapokon

11:45 12:55 Közlekedik: munkanapokon

11:50 13:35 Közlekedik: iskolai előadási 
napokon

Átszállás: Polgár

12:30 13:40 Közlekedik: VII.5-ig és IX.1-től 
munkanapokon

13:00 14:15 Közlekedik: munkanapokon
13:20 14:30 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
13:45 14:55 Közlekedik: naponta
14:00 15:15 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
14:30 15:40 Közlekedik: naponta
15:00 16:10 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
15:30 16:45 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
16:00 17:15 Közlekedik: munkanapokon
16:40 17:50 Közlekedik: naponta
17:45 18:55 Közlekedik: munkanapokon
18:20 19:35 Közlekedik: naponta
19:15 20:20 Közlekedik: naponta
20:15 21:25 Közlekedik: naponta
20:20 21:25 Közlekedik: a hetek első isko-

lai előadási napját megelőző 
munkaszüneti napok kivételével 

naponta, de nem közlekedik 
XII.24-én

Átszállás: 
Hajdúböszörmény

22:40 23:40 Közlekedik: munkanapokon

Forrás: www.menetrendek.hu
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A Nyakas Farm szarvasmarha ágazatáról

Az ország egyik legnagyobb tejtermelő 
szarvasmarha telepe a Farm. A vállalko-
zás tulajdonosát - az elismert szakembert 
- Nyakas Andrást kértem meg, hogy mu-
tassa be az ágazat munkáját.

- A Farm fő ágazata a szarvasmarha te-
nyésztés. Milyen számok jellemzik ezt az 
ágazatot?
- Korszerű napról-napra fejlődő tehe-
nészeti telepünkön több mint 2000 
Holstein-fríz tehénnel és annak szapo-
rulatával, mintegy 4400 szarvasmarhával 
dolgozunk. A tehénlétszám az utóbbi tíz 
évben több mint 100%-al nőtt, saját sza-
porulatból és vásárlásból, a 890-ről több 

mint 2000-re. Az egy tehénre jutó éves 
tejhozam is szépen alakult. A két ellés 
közötti idő 440 napról 406-ra csökkent. 
Tejtermelésünk napjainkra meghaladta 
a több mint 23 millió liter éves szintet. 
Az, hogy ilyen eredményeink vannak, kö-
szönhető a tehénállomány nagyságának, a 
genetikai háttérnek, a takarmányozásnak 
és természetesen a szakmai műveltségnek, 
a hozzáértő munkavégzésnek.

- Miért Romániában kerül értékesítésre, ki-
szállításra ez a nagy tejmennyiség?
Az ALBAC nevű cég többet fizet érte, 
mint a hazai piac. Naponta közel hetven 
ezer liter tej kerül kiszállításra. Romániá-
ban jellemző, hogy a feldolgozók szeret-
nek a magyar nagyüzemektől vásárolni a 
tejet.

- Mi lehet a szarvasmarha tenyésztés fő célja?
A hasznos élettartam növelése különö-
sen nagy szakmai figyelmet, hozzáértést 
igénylő feladat. A tejtermelés szempontjá-
ból, a genetikai tényezők mellett a környe-
zeti változók is rendkívül meghatározóak. 
Ezért a legfontosabb feladatunk és lehe-
tőségünk a környezeti tényezők - a takar-
mányozás, a tartástechnológia, a figyelem 
- folyamatos javítása, amit folyamatosan 
meg is teszünk.

- Mi jellemző a szakmai hitvallásodra?
- Nem lehetsz ott mindig mindenhol.  Így 
aztán a hatásköröket megosztom munka-

társaimmal. A családban való gondolko-
zás, együttműködés alaposabb, körül-
tekintőbb, főként azért, mert szélesebb 
körből jön az információ. Igyekszem tu-
datni csapatom tagjaival, hogy számítunk 
rájuk, építünk a véleményükre. Az adott 
dicséret (főként mások előtt), a kapott 
anyagi elismerés, a természetbeni juttatás 
egyaránt hajtóerő.

- Az elmúlt időszakban több rangos elisme-
rést kaptál. Milyen érzéseid fogalmazódnak 
meg benned ezzel kapcsolatban?
- Nagy ajándékot kaptam az élettől, mert 
azzal foglalkozhatom, amit igazán szere-
tek. Mindennapi munkám egyben hob-

bim is. Közel 40 éve magánvállalkozóként 
is kipróbálhatom magam. Sok kitűnő em-
berrel találkoztam, akiktől sokat tanulhat-
tam. A saját út megtalálása, felépítése az 
egyik legnehezebb feladat. Munkámhoz 
szeretett családom is biztos hátteret ad. 
Elégedett, boldog ember vagyok. Úgy 
gondolom, hogy megalapoztam a gyerme-
keim, az unokáim jövőjét is. Bízom ben-
ne, hogy ők fogják tovább vinni sikerrel a 
vállalkozást.

A válaszokat megköszönöm, sikeres 2020-as 
évet kívánunk a NYAKAS FARM vezetőjé-
nek, családjának és minden dolgozójának.

Gut István

Szakmai nap a Hajdúnánási Óvodában
A Hajdúnánási Óvoda alkalmazotti kö-
zössége január 10-én tartalmas szakmai 
továbbképzéssel indította az újévet. " A 
közösségépítés fontossága, lehetőségei az 
intézményekben " címmel, mely változó 
világunkban mindig aktuális. 

Meghívott előadó Antal Erika a Zilah-
Liget Református Óvoda vezetője, aki 

második alkalommal tisztelte meg közös-
ségünket. Szakmai szeretetén, felkészült-
ségén túl, előadói attitűdjével is remekül 
fenntartotta az érdeklődést. Az interaktív 
szituációkban, feladathelyzetekben észre-
vétlenül is ráéreztünk egyéni és csoportos 
erősségeinkre, gyengeségeinkre, fejlesz-
tendő területekre. Gyakorolhattuk az 

önérvényesítést, alkalmazkodást, az elfo-
gadást, együttműködést, a közös cél érde-
kében történő szemléletformálást. A játé-
kos tanulás hol könnyen, hol nehezebben 
ment, de fejlődésünket szolgálta. Most 
éppen nem átadtunk, hanem elsajátítot-
tunk, az elméletet gyakorlatba ültettük át. 

Szakmaiságunk fejlődése mellett tar-

talmas tapasztalatokkal lettünk gazdagab-
bak, mely szűkebb, tágabb közösségünk 
épülését, összetartó erejét szolgálja.    

Daróczi Antalné 
óvodapedagógus

mentálhigiéné munkaközösség vezető
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JUBILEUMI BÁL

Ebben az évben ünnepli a Nánási Fo-
cisuli 20 éves működését.

Február 29-én a XX. Jubileumi Foci-
suli bál sztárvendége a Neoton Famí-
lia énekese, Csepregi Éva.

Jegyek még kaphatók a Focisuli kor-
osztályos edzőknél:

Csiszár Szabolcs Tel.: 06-70/949-
5114, 
Szilágyi Ákos Tel.: 06-30/298-8978, 
Ifj. Horváth Imre Tel.: 06-30/237-
9047, 
Varga Anikó Tel.: 06-30/364-6311, 
Bohács Ferenc Tel.: 06-30/625-6395.
Bővebb infó megtalálható 
a Nánási Focisuli Facebook oldalon.

Fájó vereség a végére
Következzen az őszi szezon két elmaradt 
mérkőzése. Egy bravúros győzelem s egy 
kicsit fájó vereség.

Derecskei LSE – Hajdúnánás Fle-
xo-2000 FK 4–5 (2–2)

Néző: 50
Vezette: Varga Gy. (Muszka Z., Gyarmati 
I.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: Puskás Cs. 
(László T.) – Vígh L., Szilágyi Á., Cservák 
T., Csiszár I., Újvári Zs. (Kiss L.), Kondo-
ra K., Fodor J., Jóna G., Szabó B. (Varga 
N.), Tóth V. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Szutor T., Rózsa O., Komjáti D., 
Jóna G. (ög), illetve Újvári Zs. (3), Szabó 
B., Szilágyi Á. 
Kiállítva: Jóna G. 
Ifi: 1–1.

Mi szereztük meg a vezetést ezen a gól gaz-
dag összecsapáson, habár a félidő végére 
sikerült egalizálniuk a meccset a derecskei 
fiataloknak. A második játékrészben vi-
szont már 5:2 – re is sikerült elhúznunk. 
Az ellenfél minden erejét összeszedve ve-
selkedett neki, hogy újra egyenlítsen, de ez 
már nem sikerült nekik.

Hajdúnánás Flexo-2000 FK – Kabai 
Meteorit SE 1–2 (1–1)

Néző: 150
Vezette: Dobi Zs. (Hajdú I., Vilmányi S.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: Puskás Cs. 
– Szilágyi Á., Cservák T., Kiss L., Csiszár 
I., Újvári Zs., Vass Á. (Bencze B.), Kon-
dora K., Fodor J., Bencze D., Szabó B. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Szabó B., illetve Kozma L., Kovács 
M.  
Ifi: 16–0.

Sajnos nem tudtuk itthon tartani a há-
rom pontot az ellen a Kaba ellen, aki 
minden idegenbeli mérkőzését megnyerte 
a szezonban. Pedig jól indult számunkra a 
találkozó. A kissé tartalékos, sérülésekkel 

bajlódó csapatunk megszerezte a vezetést 
a 15. percben. Sajnos ez az előny nem tar-
tott ki a félidő végéig, Plókai legénységnek 
sikerült egyenlítenie. A folytatásban meg-
voltak a helyzetek, de újabb gólt csak a 
vendégek tudtak elérni. Ezzel eldőlt, hogy 
helyet cserél a két csapat a tabellán.

Íme, a 2019/2020 őszi szezon végered-
ménye.
Idén február 22. – én hazai pályán kez-
dünk Hajdúhadház ellen.
 
* Meghatározza a csapat által lejátszott 
mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfe-
lek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott 
mérkőzések számával.

Kócsi Imre
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FÉRFI KÉZILABDA NB II
NB II Észak-Kelet felnőtt férfi bajnokság 2019/2020-as őszi tabella

  M. Gy. D. V. Lg. Kg. P.
1. DEAC NK FKFT  11 10 1 0 341 228 21
2. Szolnoki KCSE 11 8 1 2 310 272 17
3. Kazincbarcikai KSE 11 8 1 2 320 289 17
4. Füzesabony 11 6 1 4 297 274 13
5. Hajdúnánás KSE 11 6 1 4 316 311 13
6. Tiszavasvári SE 11 6 0 5 323 305 12
7. Nyírbátor SUNKFT11 5 0 6 290 298 10
8.  Kisvárdai KC 11 5 0 6 308 320 10
9. Hajdúböszörmény 11 3 0 8 290 328 6
10. Nádudvari ASK 11 3 0 8 280 336 6
11. Gyöngyös 11 2 0 9 308 367 4
12. Túrkevei VSE 11 1 1 9 251 306 3

NB II Észak- Kelet Férfi Felnőtt kézilabda 
2019-2020-as tavaszi bajnoki mérkőzések

február 16. (v)  16: 00 óra Hajdúnánás KSE - Szolnoki KCSE
február 22. (szo)  18: 00 óra Kisvárdai KC - Hajdúnánás KSE 
március 1. (v)  16: 00 óra  Hajdúnánás KSE - NYBSC 
március 8. (v)  16: 30 óra NAGISZ-Nádudvari ASK - Hajdúnánás KSE 
március 14. (szo)  16: 00 óra Hajdúnánás KSE - Tiszavasvári SE 
március 21. (szo)  16: 00 óra Túrkevei VSE - Hajdúnánás KSE 
március 29. (v) 16: 00 óra Hajdúnánás KSE - Hajdúböszörményi TE 
április 5. (v)  Füzesabonyi SC - Hajdúnánás KSE 
április 26. (v)  16: 00 óra Hajdúnánás KSE - Gyöngyös U23 
május 10. (v)  16: 00 óra Hajdúnánás KSE - DEAC NK KFT 
május 16. (szo) 18: 00 óra Kazincbarcikai KSE - Hajdúnánás KSE 
(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.)

 -kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B
NB I/B Női felnőtt-kelet bajnokság 2019/2020-as őszi tabella
          M.     Gy. D. V. Lg. Kg. P.
1. Eszterházy SC         11     11 0 0 351 262 22
2. Pénzügyőr SE         11     9 1 1 333 259 19
3. Kispest NKK         11     7 2 2 360 338 16
4. Hajdúnánás SK         11     5 3 3 329 309 13
5. Orosházi NKC         11     5 2 4 318 303 12
6. PC Trade Szeged         11     5 2 4 333 321 12
7. FTC KN KFT          11     6 0 5 333 326 12
8. Gödi SE         11     5 0 6 347 343 10
9. Kecskeméti NKSE       11     3 0 8 344 350 6
10. NKK Balmazújváros  11     3 0 8 306 350 6
11. VS Dunakeszi         11     2 0 9 297 376 4
12. Tempo KSE         11     0 0 11 276 390 0

Női kézilabda NB I/B. 2019-2020-as tavaszi szezon fordulói

Február 8. (szo) 18: 00 óra Hajdúnánás SK – Tempo KSE
Február 16. (v)   VS Dunakeszi - Hajdúnánás SK
Február 23. (v) 17: 00 óra  Hajdúnánás SK – Eszterházy SC
Február 28. (p) 18: 00 óra FTC KN KFT U19 - Hajdúnánás SK
Március 7. (szo) 18: 00 óra Hajdúnánás SK – Pénzügyőr SE
Március 14. (szo) 15: 00 óra Kecskeméti NKSE - Hajdúnánás SK 
Április 4. (szo) 18: 00 óra Hajdúnánás SK - Kispest NKK
Április 19. (v)   Gödi SE - Hajdúnánás SK
Április 25. (szo) 18: 00 óra Hajdúnánás SK – Orosházi NKC
Május 10. (v)   PC Trade Szeged - Hajdúnánás SK
Május 16. (szo) 18: 00 óra  Hajdúnánás SK – NKK Balmazújváros 

Női Ifjúsági I. osztály- Kelet 2019-2020-as tavaszi szezon fordulói

Január 11. (szo) 16: 00 óra Váci NKSE - Hajdúnánás SK 
Január 22. (sze)  15: 45 óra  FTC KN KFT -  Hajdúnánás SK
Február 9. (v)    Hajdúnánás SK – Szentendrei NKE
Február 15. (szo)  15: 45 óra MTK Budapest - Hajdúnánás SK
Február 22. (szo) 16: 00 óra Hajdúnánás SK – Kecskeméti NKSE
Március 6. (p)  14: 00 óra DVSC SCHAEFFLER - Hajdúnánás SK 
Március 13. (p)  16: 00 óra Hajdúnánás SK – PC Trade Szeged
Április 5. (v)  16: 00 óra Orosházi NKC - Hajdúnánás SK
Április 11. (szo) 16: 00 óra Hajdúnánás SK - Kisvárda
Április 19. (v)   18: 00 óra  DKA Vác VKSK I. - Hajdúnánás SK
Április 26. (v)  16: 00 óra Szent István SE - Hajdúnánás SK
Május 3. (v) 14: 00 óra  Csepel DSE  – Hajdúnánás SK
Május 20. (sze) 16: 00 óra Hajdúnánás SK – Váci NKSE
Május 23. (szo) 16: 00 óra  Békéscsaba - Hajdúnánás SK

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

Tisztelt Lakosság!
A szállítási napokon a hulladékszállítást 
a szolgáltató munkatársai reggel 6.00 
óra és délután 16.00 óra között végzik, 
ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a  
hulladékgyűjtő (kommunális, szelektív 
és bio) edényzeteket reggel 6.00 óráig 
helyezzék ki a közterületre. A 2020 évre 

vonatkozó szelektív szállítási időponto-
kat, illetve az áthelyezett hulladékszállítási 
napokat az alábbi táblázat tartalmazza. A 
szelektív szállítási időpontokat és a hulla-
dékszállítással kapcsolatos egyéb informá-
ciókat a Hajdúsági Hullatékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. honlapján ww.hhgkft.hu 
oldalon találnak.

Hajdúnánás 2020.

Szelektív Bio

Sárga t. Barna t.

01.10.

02.07

03.06

04.03 04.03.

04.17.

05.02. 05.02.

05.15.

05.29. 05.29.

06.12.

06.26. 06.26.

07.10.

07.24. 7.24.

08.07.

08.21. 08.21.

09.04.

09.18. 09.18.

10.02.

10.16. 10.16.

10.30.

11.13. 11.13.

11.27.

12.11- 12.11.

Szelektív szállítási időpontok

Áthelyezett hulladékszállítási napok

2020. május 1. helyett 2020. május 2.
2020. október 23. helyett 2020. október 24.
2020. december 25. helyett 2020. december 27.
2021. január 1. helyett 2021. január 2.
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600 gyerek focizott

A Keleti Régió egyik legszínvonalasabb téli 
gyermek utánpótlás tornáját a Nánási Fo-
cisuli rendezte meg, a XIV. Hajdúvárosok 
Tornára több mint hatvan csapat nevezett.  
Mind az öt korcsoportban tizenkét csapat 
küzdött meg Hajdúnánás város díjáért. 

A 6-12 éves ifjú labdarúgók egy hóna-
pon keresztül, hétvégenként mérkőztek 

meg egymással, a mérkőzések sorozata 
november végén kezdődött és december 
végén fejeződött be.  Több Labdarúgó 
Akadémia és NB-s utánpótlás játékos 
mérte össze tudását.

Az igen színvonalas tornán a Nánási 
Focisuli 2010 és a 2009-es korcsoportunk 
is bejutott az elődöntőbe, a srácok min-

den lehetőséget megragadtak, hogy érmet 
szerezzenek.

A játékuk alapján mindenképp meg-
érdemelték volna, hogy a képzeletbeli 
dobogó fokára fellépjenek.  Mindkét al-
kalommal remekül kezdtük a helyosztót. 
Tetszetős támadásokat vezettünk, több 
alkalommal is, ráadásul a csapatnak a gól-
szerzési lehetőségei megvoltak és gólokat 
is lőttek. A srácok a mérkőzés végére saj-
nos elfáradtak, ezt az ellenfél jól látta, a 
mérkőzést a végére megfordították. 

Így két korcsoportunk is 4. helyen zár-
ta a tornát. Ezekből a hibákból tudunk 
előrébb lépni és építkezni. Dolgozunk 
tovább, hogy még jobbak legyünk.

A záró napon a tornát megtekintette és 
a díjakat átadta a volt Nánási Focisulis já-
tékosunk Csiszár Henrietta, aki a Bayern 
Leverkusen és a Magyar női labdarúgó 
válogatott játékosa. 

Dobogós helyezett és NFSE helyezései: 
2013. korcsoport: 1. KBSC, 2. GFSE-
Oros, 3. Bozsik Akadémia. 9. NFSE kék, 
12. NFSE sárga

2011. korcsoport: 1. Mátészalka MTK, 
2. Bozsik Akadémia, 3. Bozsik Akadémia 
piros, 6. NFSE
2010. korcsoport: 1. DSI kék, 2. DSI 
sárga, 3. Bozsik Akadémia, 4. NFSE
U13. korcsoport: 1. Balmazújváros FC, 
2. DASE, 3. Újpest FC, 5. NFSE
2009. korcsoport: Honvéd OFSE piros, 
2. Honvéd OFSE fekete, 3. Juvetusz (Ro) 
4. NFSE   

Köszönjük a támogatást Hajdúnánás 
Város Önkormányzatának, a SER-GRUP 
KFT-nek, és a Puerta Nánás Kft-nek.
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