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A debreceni ipari fejlesztések Hajdúnánás térségére
gyakorolt hatása  - vállalkozói fórum Hajdúnánáson

Vállalkozói fórumot rendeztek Hajdú-
nánáson február 11-én azzal a céllal, hogy 
a városunkban és térségünkben élő vállal-
kozók minél átfogóbb ismereteket kapja-
nak a jövőbeni gazdaságfejlesztési célokkal 
kapcsolatban.

Hajdúnánás önkormányzatának egyik 
legfontosabb célja a következő években a 
gazdaságfejlesztés. A Debrecennel kötött 
agglomerációs együttműködésnek kö-
szönhetően benne vagyunk azon települé-
sek között, akikre számít a cívisváros, így 
a jövőben kedvező befektetői környezetet 
tudunk teremteni. 

Hajdúnánás önkormányzata két iparte-
rületet is kijelölt a befektetők fogadására: 

gármester köszöntője után a programról 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat elnöke és Szabó Marianna, a 
Hajdú-Bihar Megyei Foglalkoztatási Pak-
tumiroda munkatársa beszélt. 

Megyei szinten is egyre nagyobb prob-
lémát okoz a vállalkozások számára a meg-
felelő minőségű és mennyiségű munkaerő 
megtalálása, amely veszélyezteti a gazdaság 
szereplői által megvalósítani kívánt fejlesz-
tések sikerességét.

Ennek a problémának a megoldá-
sa érdekében a térség munkáltatóit és 
munkavállalóit a január 20-tól elérhető 
munkaerőpiaci támogatások is segítik. (A 
munkaerőpiaci támogatásokról további 
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az egyiket, amely 10 hektár terület, kis- és 
középvállalkozások számára, míg a bal-
mazújvárosi út mellett kijelölt közel 100 
hektáros terület a nagyobb ipari fejleszté-
sek fogadására lesz alkalmas.

Ezáltal munkahelyteremtés is megvaló-
sul, melyhez segítséget adhat ebben az év-
ben egy új foglalkoztatáspolitikai eszköz, 
a megyei szintű foglalkoztatási együtt-
működés, azaz a Hajdú – Bihar Megyei 
Foglalkoztatási Paktum, mely ösztönzi, 
előkészíti és segíti a helyi foglalkoztatási 
és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. 

Mindezek részleteit február 11-én, 
vállalkozói fórum keretében ismertették 
a Hotel Mediánban. Szólláth Tibor pol-

információk a hbmpaktum.hu oldalon 
találhatók.)

Az érdeklődők Prof. Dr. Pintér Ákos-
nak, a Debreceni Egyetem általános 
rektorhelyettesének előadását is meg-
hallgathatták, aki az egyetem oktatás- és 
kutatásfejlesztési lehetőségeire hívta fel a 
figyelmet. Ezekkel a lehetőségekkel a haj-
dúnánási vállalkozások is élhetnek, hogy 
elősegítsék versenyképességük növelését.

Póser Zoltán, az EDC Debrecen Város- 
és Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezető 
igazgatójának előadásában Hajdúnánás és 
a térség gazdasági környezetének pozitív 
irányú változásait mutatta be.

Fotók: Girus Zsolt

Szabó Marianna, a Hajdú-Bihar Megyei 
Foglalkoztatási Paktumiroda munkatársa

Pajna Zoltán, Prof. Dr. Pintér Ákos Póser Zoltán, az EDC Debrecen Város- és
Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezető igazgatója

Prof. Dr. Pintér Ákos, Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese Pajna Zoltán, Prof. Dr. Pintér Ákos, Szólláth Tibor, Póser Zoltán
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Tehetséggondozás a Hajdúnánási Református
Általános Iskola és Óvoda tagintézményében

„A tehetség Isteni áldás, de hihetetlen 
akarat és alázat nélkül mit sem ér.” 
(Steven Gerard)

Óvodánk immár 3. éve foglakozik te-
hetséggondozással. A Református EGYMI 
Országos Értékteremtő Tehetségközpont-
jához csatlakoztunk tevékenységünkkel, 
néhány évvel ezelőtt. Különböző műhe-
lyekben gondozzuk a „kis tehetségeket”.

Minden évben bővül a műhelyek szá-
ma, jelenleg 6 műhelyben foglalkozunk 43 
gyermekekkel.

A tehetségműhelyekben az 5. életévüket 
betöltött gyerekek vehetnek részt. A mű-
helyekbe kizárólag a szülők írásos engedé-
lyével járhatnak a gyermekek. A szükséges 
dokumentációkat és teszteket, a beme-
neti és kimeneti szűréseket a Református 
EGYMI Országos Értékteremtő Tehet-
ségközpont gazdagító programjának kap-
csolattartó munkatársa végzi, Dr Haklné 
Papp Magdolna, Regionális Tehetségkoor-
dinátor. Személyes kapcsolatban vagyunk 
vele, tájékoztat, méréseket végez és az ő 
javaslatára kerülnek a műhelyekbe óvodás 
gyermekeink. Így kezdhetjük meg minden 
nevelési év elején a tevékenységeket.
„A tehetség természeti kincs. Önmagá-
ban hordozza a fejlődést, mint egy mag 
és természetes módon kifejlődik. Szük-
ség van a megóvásra, gondozásra.” 
(Gyarmati Éva)

A kiemelt figyelmet igénylők, ezen be-
lül is a különleges bánásmódot igénylők 
között, kiemelt figyelmet kell fordítani a 
tehetségígéretekre.
A tehetség 3 legfontosabb összetevője:
1. Képesség
2. Kreativitás
3. Energetizáló, dinamizáló, motiváló tényezők
• Kíváncsiság, érdeklődés
• Szorgalom, kitartás
• Becsvágy, teljesítmény motiváció

Ezeket figyelembe véve kell, hogy támo-
gassa környezete a tehetség kibontakozta-
tását. Jelen estben ez, az óvoda. Jelenleg 
6 műhelyben folynak a tevékenységek, a 
Bárka Tehetséggondozási Program alapján.
Műhelyink és a tevékenységeket vezető 
óvodapedagógusaink:
• Gyermektánc- Dombi Sándorné Csen-
geri Anikó
• Sport műhely- Horváth Lászlóné
• Ének- zene műhely- Deákné Reszegi 
Ilona
• Természet és matematika műhely- Ti-
kászné Sebők Betti
•  Dráma játékok- Sebő Laura
•  Vizuális műhely- Józsi - Tóth Éva

Heti egyszer, 35-40 perces időtartam-
ban foglalkoznak műhelyeinkben az óvo-
dapedagógusok a gyermekekkel, az életko-
ri sajátosságok, egyéni szükségletek és az 
egyéni fejlettség figyelembe vételével.

Általában 7-8 óvodás gyermek kerül egy-
egy műhelybe. Ezek az alkalmak a délelőtti 
órákban vannak megtartva, rugalmas idő-
pontokban.

A műhelyek vezetői figyelnek arra is, 
hogy lehetőség szerint a csoport óvodai 

életéből, a közös programokból kevésbé 
szakítsák ki a gyermekeket. 

Minden műhelynek megvan a specia-
litása. Más-más helyszínen működnek az 
óvodán belül. Jó idő esetén a kinti foglal-
kozások is megjelennek.

Tapasztalataink alapján és a szülők 
visszajelzései szerint nagyon hálásak a 
gyermekek, s ők maguk is a ezért a lehe-
tőségért. Mi óvodapedagógusok is érezzük 
ennek fontosságát és jelenlétét az óvodánk 
életében. Jó látni és átélni közösen a gyer-
mekekkel az egyes alkalmakat, melyet 
felszabadult örömmel élnek át. Sokszor 
hangzik el az a mondat a gyermekek szá-
jából, hogy „Mikor megyünk megint tán-
colni, énekelni, játszani, rajzolni, tornázni, 
feladatozni?” Ilyenkor érezzük és tudjuk 
kolléganőinkkel, hogy Isten segítségével 
jó úton haladunk a kis tehetségek gondo-
zásában! Munkaközösségi tagjaink között 
tudhatjuk még Varga Anikó óvodapeda-
gógusunkat, aki a Bozsik Ovi foci progra-
mot vezeti, és a „leendő focitehetségeket” 
támogatja, fejleszti.

Néhány gondolat az egyes
tehetségműhelyekről annak

fontosságáról:
Gyermek tánc

A gyermekek a népzenével ismerked-
nek, különböző forgásokkal, ki- bekerítős 
játékokat sajátítanak el. A mozgás örö-
me és a szellemi fejlődés egymással szoros 
kapcsolatban áll, a mozgás koordinációt is 
nagymértékben fejleszti. A harmonikus nö-
vekedést nagyban elősegíti a népi játékok 
rendszeres gyakorlása, a ritmusos mozgás 
(zene és tánc) a gyermek személyiségének 
fejlesztésében releváns szerepet tölt be.

Sport műhely
Ahhoz, hogy egy „genetikai ígéret” va-

lódi tehetséggé váljék, megfelelő környezet 
szükséges. A kiváló örökletes adottságok 
alapvető előfeltételét jelentik a kiemelke-
dő spotteljesítmények. Különböző ügyes-
ségi játékokon keresztül megfigyelhető a 
gyermekek képességei: alap-és erő álló-
képesség, nagy mozgás fejlettség, mozgás 

koordináltság, reakció képesség, egyen-
súlyérzék, koncentrációs képességek. A 
műhely foglalkozásain ezek megalapozása 
történik. 
Ének- zene tehetségműhely

A korai zenei nevelés meghatározó je-
lentőségű. A kisgyermekek önkéntelenül 
figyelnek a zenére, megragadja őket a 
dallam. Minél korábban el kell kezdeni a 
gyermekek zenei képességeinek fejleszté-
sét, mert körülbelül 9 éves korig kialakul, 
stabilizálódik a muzikalitás. A műhely cél-
ja a tehetségígéretes gyermekek képessége-
inek kibontakoztatása.

Természet és matematikai
tehetséggondozó műhely

Cél a tehetség megnyilvánulásának 
korai felismerése, fejlesztése, gondozása, 
komplex személyiség fejlesztése a mate-
matikai tapasztalatokon keresztül.

Fontos feladat a sokoldalú tapasztalat-
szerzés lehetőségének biztosítása, a prob-
lémamegoldó gondolkodás és kreativitás 
fejlesztése, ösztönzése.

Dráma játékok
„Én boldog pillanataimban gyermek-
nek érzem magamat és akkor derűs 
szívem, ha munkámban játékot fedezek 
fel. Félek a játszani nem tudó emberek-
től és mindig azon leszek, hogy az em-
berek játékos kedve el ne lankadjon…” 
(József Attila) 

A drámapedagógia a személyiségépí-
tést célozza meg. A módszert már óvodás 
korban célszerű elkezdeni. Dramatikus 
nevelés hatására a gyerekek gondolkodá-
sa, önállósága, kommunikációs készsége 
egyaránt fejlődik, gazdagodik.

Vizuális műhely
A tehetségműhely célja a kiemelkedő 

képességű, kreatív gyermekek felfedezése, 
személyiségük optimális fejlesztése vizuális 
technikákon keresztül. Feladata a kreatív, 
tehetségígéretes gyermekek komplex sze-
mélyiségfejlesztése, gondozása a művésze-
teken keresztül.

Ovi- Sport Program, Ovi- foci
A 2018/2019- es nevelési évben, az Ovi- 

Sport Program jóvoltából Hajdúnánáson 
elsőként gazdagodtunk egy Ovi- foci Mul-
tifunkcionális Műfüves pályával. Ezzel egy 
időben óvodánk bekapcsolódott az Intéz-
ményi Bozsik Programba. 

Célunk, hogy a labdarúgást, mint 
sportot megkedveltessük a gyerekekkel, 
a játékszabályokat megismerjék, labdaér-
zékük fejlődjön. Technikai alapokat ok-
tatunk játékokon keresztül és arra törek-
szünk hogy edzés- és mérkőzés fegyelmük 
kialakuljon. Az edzéseket jó idő esetén a 
műfüves pályán, a téli időszakban pedig a 
Református Általános Iskola tornatermé-
ben tartjuk heti egy alkalommal. Évente 
4 alkalommal veszünk részt a Polgáron 
megrendezésre kerülő Bozsik Tornákon. A 
MLSZ jóvoltából óvodánk minden évben 
részesül sporteszköz támogatásából, mely-
ből  tavaly labdákat, koordinációs létrát és 
csapat mezeket vásároltunk.

A munkaközösség vezetőjeként legjobb 
szakmai tudásommal empátiával, a keresz-
tyén értékrend figyelembevételével végzem 
az Isten által rám bízott szolgálatot.
„Hiszem, hogy mindenki tehetséges 
valamiben. Velünk születik, mely kicsi 
kis odafigyeléssel Isteni csodákra képes 
már gyermekkorban is.”
( Albert Einstein)

                                             Dombi 
Sándorné Csengeri Anikó

Tehetséggondozó
munkaközösség vezető
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Jóra szoktat, aki szórakoztat: 150 éves a hajdúnánási színjátszás
Február 11-14-e között zajlott a Szín-

játszás hete a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ szervezésében. A szűk 
egyhetes, színházi előadásokban gazdag 
programsorozattal a hajdúnánási amatőr 
színjátszás 150. évfordulója előtt tiszteleg-
tek a szervezők, résztvevők. 

Egyedülálló kiállítás megnyitásával 
vette kezdetét február 11-én délután a 
Színjátszás hete a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban. A Kisgaléria falairól 
nánási atyafiak, szép asszonyok, fiatal leá-
nyok, ősök itt-ott bizony már megfakult, 
megkopott fotográfiákról tekintenek le a 
látogatókra, üzennek egy olyan világból, 
amelyben ugyanúgy fontos volt a szóra-
kozás, a szórakoztatás, mint napjainkban. 
Ehhez remek alkalmat találtak az amatőr 
színjátszó csoportokban, körökben, egyle-
tekben. Igaz, akkoriban még egészen más 
világ volt, de a dokumentumok tanúsága 
szerint a vidám bohózatok mellett a ko-
molyabb darabok is megtalálták a játszó 
személyeket. 

A tárlatot Szólláth Zoltán, a program 
főszervezője, ötletgazdája nyitotta meg, 
aki egy rövid áttekintést adott a nánási 
amatőr színjátszás igen gazdag, és színes 
150 évéről. Igaz, ez a százötven év kuta-

tásai ideiglenes zárása óta kicsit megnőtt, 
egy olyan negyedszázaddal, amiből kide-
rül pl. hogy 1846-ban maga Soós Gábor 
hozott létre egy színjátszó csoportot a he-
lyi kisdedóvó javára. 

A 20. század első felétől kezdődően az 
alkalmi színjátszó csoportok egyre inkább 
a különféle körökben működtek, mint pl. 
a Gazda, Iparos, Kossuth, Hunyadi Kör. 
Jellemző volt az ún. szerepes bálok rende-
zése, ahol a bál előtt tartottak egy-egy színi 
előadást az éppen a bált szervező egyesület.

Mindenképpen említést érdemelnek 
azok a tanítók, vagy éppen hivatali dol-
gozók, akik rendre betanították az egyes 
színdarabokat. Ide kívánkozik pl. Nagy 
Imre főjegyző, a Bán család több tagja, 
Pauliny Vilmos (Pubi bácsi), Angyaláti 
József, Komor Sándor neve. Őket követ-
ték pl. Fekete Imre, Zsuga János, Czeglédi 
Lajos, Patai István, akik már az utóbbi év-
tizedek „színház csinálói” voltak Nánáson. 

Napjainkban pedig két kiemelkedő 
színjátszó csapat is tevékenykedik: az ép-
pen idén 20 éves NaNá Színház Marth P. 
Ildikó, és az 5 éves Boreko Színház Korok-
nai Zoltán vezetésével. Mindemellett nem 
szabad megfeledkeznünk az iskolákban is 
megtalálható magas színvonalú színját-
szásról.  Az egykori újságcikkekből az is ki-
derül, hogy a nánási közönség az ideérke-
ző vándortársulatok előadásaira is kíváncsi 
volt. Főként a 20. század első felében igen 
sok színtársulat időzött Nánáson, általá-
ban megfelelő érdeklődés mellett. 

A kiállítás megnyitása után az ünnepi 
program a színházteremben folytatódott. 
Elsőként a helyi színjátszás nagy öregje, 
Hegedűs Géza – Hegedűs Loránt püs-
pök úr testvére - emlékezett fiatalkorára, 
gimnazista éveire, az 1940-es évek végére, 
’50-es évek elejére, aki színi pályára ké-
szült. Sok emlékezetes alakítás után azon-

ban származása miatt le kellett mondania 
erről. Hegedűs Géza visszaemlékezését 
követően helyi előadók léptek színpadra 
– többnyire nánási, vagy nánási szárma-
zású alkotók műveinek tolmácsolásával. 
Elsőként az elmúlt évi Vihar Béla Vers-
mondó Verseny legjobbjai adtak elő Vihar 
Béla verseket. A folytatásban az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület és a Szalmakalap 
Citeraegyüttes adta elő Ének a szalmáról 
c. műsorát, amelyet Soós Zoltán azonos 
című költeményének felhasználásával ál-
lított színpadra még az 1970-es években 
Sebestyén Miklós. Az ünnepi műsort a 
Bocskai Iskola növendékeinek trombita és 
fuvola játéka is színesítette. A Színjátszás 
hete nyitó programját a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium színját-
szó csoportjának Az alkohol öl című bo-
hózata zárta.

Február 12-én este a Boreko Színház 
Születésnap című nagysikerű vásári ko-
médiáját láthatta a lelkes közönség, ame-
lyet Koroknai Zoltán állított színpadra 
Baranyi Ferenc A lónak vélt menyasszony 
című műve alapján.

Február 13-án az 1930-as években 
Nagy Imre főjegyző által színpadra álmo-
dott és mindig nagy sikert hozó Nánási 
lakodalmast adták elő a Hajdú Bokréta 
Hagyományőrző Egyesület színjátszói. A 
Színjátszás hetét a Naná Színház legújabb 
produkciója, Marth P. Ildikó szerelmi víg-
játéka, a Timitangó zárta február14-én, 
nagy közönség siker mellett.

Összegzésként elmondható; Hajdú-
nánáson folyamatos volt az utóbbi több 
másfél évszázadban az amatőr színjátszás, 
a művészeti nevelés, önművelés. Még a 
háborús időkben is volt lélekerő színpad-
ra állni, és szórakoztatni. Voltak játszók és 
volt hálás közönség, ami folytonos napja-
inkban is. Valószínű az sem véletlen, hogy 
a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Ta-
lálkozó megyei rendezvényének évtizedek 
óta Hajdúnánás ad otthont. Ezt a nemes 
hagyományt folytatják napjaink kicsi és 
nagy színjátszói. Köszönet érte, hiszen 
mint ahogy Hegedűs Géza fogalmazott: 
„Jóra szoktat, aki szórakoztat!”

(erzsé)

2020.02.10.-én sajtótájékoztatót tartott 
az Összefogás Hajdúnánásért képviselő 
csoport a Nikodémusz István u. 5. szám 
alatti képviselői irodában. 

A sajtótájékoztató meghívott vendége 
volt Korózs Lajos Országgyűlési képviselő, 
a Parlament Népjóléti bizottságának elnö-
ke, aki az Összefogás Hajdúnánásért képvi-
selőcsoport tagjaival találkozva megvitatta 
azokat az országos sajtóban már megszel-
lőztetett lehetséges kormányzati intézkedé-
seket, melyek realizálódásuk esetén jelentős 
hatással lehetnek az egyes települési önkor-
mányzatok működésére. 

Mint azt Korózs Lajos képviselő elmond-
ta, napvilágot látott egy olyan elképzelés, 
mely szerint a kormányzat hozzányúlna a 
helyi iparűzési adóbevételek jelenlegi rend-
szeréhez.

Az iparűzési adót, melynek felhasználá-
sáról jelenleg a települések saját hatáskör-
ben, önállóan dönthetnek, központosí-
tanák, de arról, hogy ez pontosan milyen 
módon történne, és hogy a továbbiakban 
a helyi iparűzési adóbevételek felhaszná-

lása hogyan lenne megoldott, arról még 
nincs konkrét információ. Amennyiben 
ez megvalósulna és a bevételeik csökken-
nének, akkor a települések nehéz helyzetbe 
kerülnének, akár egy kisebb településtől is 
elvonhatnának több millió forintot ezzel az 
intézkedéssel. 

A másik tervezett intézkedés, mely szin-
tén jelentős hatással lehet az önkormány-
zatok működésére, az az elképzelés, mely 
szerint a jelenleg önkormányzati fenn-
tartású óvodák, az iskolákhoz hasonlóan, 
a jövőben közvetlen állami fenntartásba 
kerülnének. Az MSZP politikusa szerint 
a központosítás könnyen járhat itt is az 
önkormányzatok szerepének jelentős csök-
kenésével.

Bódi Judit az Összefogás Hajdúnánásért 
képviselőcsoportjának vezetője elmondta, 
hogy a helyi iparűzési adó, mint bevétel 
kiesése a város költségvetésére is nagy ha-
tással lenne, hiszen a költségvetési számok-
ból látható, hogy ebből az adónemből az 
elmúlt évben több mint hatszáz millió fo-
rint bevétele volt a városnak. Ez egy ekkora 

településnél jelentős tétel. Egy Hajdúnánás 
méretű városnak a mozgásterét, különösen 
a fejlődésre vonatkozó mozgásterét ha-
tárolná be és korlátozná az iparűzési adó 
elvonása. A város különféle fejlesztéseket 
tervez, melyek közül az egyik legjelentő-
sebb a fürdő fejlesztése, melyet mind a két 
politikai oldal teljes mellszélességgel támo-
gat, egy ilyen lehetséges intézkedés pedig 
ezt a fejlesztési elképzelést megállíthatja. 
Ezért arra kérik Korózs Lajos képviselőt 
és az ellenzéki pártok képviselőit, hogy ez 
ellen a tervezett intézkedés ellen, amit csak 
lehet, tegyenek meg, tolmácsolják azt, hogy 

az ilyen méretű városoknak nem erre van 
szüksége.

Oláh Miklós képviselő negatív tenden-
ciának látja az önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba kerülését, 
hiszen az elmúlt években a tűzoltóság, az 
iskolák, és egyes eddig önkormányzati ha-
táskörök – legutóbb pl. az építésügyi ha-
táskör - is elkerültek az önkormányzattól. 

Az Összefogás Hajdúnánásért képviselő 
csoport tagjai találkozójukon Korózs Lajos 
képviselővel az önkormányzatiság egyéb 
kérdéseivel, kiemelten a szociális témákkal 
foglalkoztak.

Merre tovább önkormányzat? 
Sajtótájékoztatót tartott az Összefogás Hajdúnánásért képviselő csoport

Szólláth Zoltán, a program főszervezője
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Hajdúnánási Televízió műsorai

Február 24. (hétfő) 18.00:
Zenetörténeti szakkör – Latin ritmusok.
Előadók: Ézsiás János és Tóth Balázs, a 
Rocksuli Debrecen tanárai.
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ hangversenyterme.
A belépés díjtalan!

Február 25. (kedd):
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
16.30 Hajdúnánás-Tedej koszorúzás az 
egykori munkatábor emléktáblájánál
A megjelenteket köszönti: Dr. Csiszár Im-
re, Hajdúnánás alpolgármestere.
Megemlékező beszédet mond:
Dr. Pallai László, a Debreceni Egyetem 
BTK Történelmi Intézet adjunktusa.
17.30 Koszorúzás Hajdúnánáson a Wass 
Albert emléktáblánál.

18.00 Az Örök tél című film vetítése a 
Bocskai Filmszínházban.
Rendező: Szász Attila.
Belépés regisztrációs jeggyel, amely előze-
tesen a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont információjában igényelhető.
A filmalkotás a Gulág Emlékbizottság tá-
mogatásával készült.

Február 26. (szerda) 18.00:
Irodalmi Teaház - a Nánás Pro Cultu-
ra Nonprofit Kft. és a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
együttműködésével.
Az est folyamán bemutatkozik a debreceni 
Pincelíra Mester István és Szentesi Edina 
költőnő képviseletében, valamint Móricz 
Pál írásait hallgathatjuk helyi előadók fel-
olvasásában. 

Tea, pogácsa, kötetlen beszélgetés! A belé-
pés díjtalan!
Helyszín: Hajdúnánás, PinceKlub

Március 3. 14.00:
Filharmóniai Bérletsorozat: Dixie Parádé – 
Debrecen Dixieland Jazz Band
A Debrecen Dixieland Jazz Band 1984-
ben alakult és azóta Európa csaknem ösz-
szes országát bejárta. Két alkalommal a jazz 
őshazájában, az Amerikai Egyesület Álla-
mokban, ezen belül New Orleans-ban is 
nagy sikert aratott – itt fejlődött ki a dixie-
land zene, ajazz egyik stílusa a XX. század 
elején, mely ezután terjedt el az 1910-es 
években Chicagóban és New Yorkban. 
Ebből a stílusból kapnak a gyerekek au-
tentikus ízelítőt a Debrecen Dixieland Jazz 
Band segítségével.

Március 7. (szombat) 13.00 – 17.00:
II. Hajdúsági Képregény Kipakolás. 
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme és nagyelőcsarno-
ka. A belépés ingyenes!

Március 7. (szombat) 14.00:
Városi gyerekfarsang – az általános iskolák 
legjobb jelmezeseinek felvonulása, a Haj-
dúnánási Gimnasztráda műsora, tombola-
sorsolás. A belépés díjtalan!

Március 8. (vasárnap) 18.00:
Városi Nőnap – A nőket köszönti: Szólláth 
Tibor polgármester.
Az est sztárvendége: Mészáros Árpád Zsolt
A belépés nőknek ingyenes regisztrációs 
jeggyel, férfiaknak 1 000 Ft. Jegyek a mű-
velődési központ információjában vásárol-
hatóak, illetve igényelhetőek.

műsor kezdete              HÉTFŐ  KEDD  SZERDA             CSÜTÖRTÖK    PÉNTEK     SZOMBAT     VASÁRNAP
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Tájékoztató
Tisztelt Adózók, Tisztelt Lakosság!

I. Az elektronikus ügyintézésről! 
Több fontos adóbevallási és adatbeje-
lentési határidő következik, így ismét 
szeretnénk az Önök figyelmét felhívni az 
elektronikus ügyintézés szabályaira. 
Az önkormányzati ASP szolgáltatás be-
vezetésével egyidejűleg az önkormányza-
tokra vonatkozóan is kötelezően a napi 
működési gyakorlat részévé váltak az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: E-ügyintézési tv., Eüsztv) 
rendelkezései. A törvény 108. § (1) be-
kezdése alapján az elektronikus ügyinté-
zésre kötelezett szervezetek 2018. január 
1. napjától kötelesek az ügyek elektro-
nikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben 
meghatározottak szerint biztosítani. Az 
E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján 
ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra 
is kiterjed. 
Az E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdésének 
értelmében az ügyfél – törvény, eredeti 
jogalkotói hatáskörben megalkotott kor-
mányrendelet eltérő rendelkezése hiányá-
ban – jogosult az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv előtt az ügyei intézése során 
ügyintézési cselekményeit elektronikus 
úton végezni, nyilatkozatait elektronikus 
úton megtenni. /Kivételt képeznek azon 
eljárási cselekmények, melyek minden-
képpen az ügyfél személyes megjelenését 
követelik meg, illetve meghatározott ok-
iratok másként nem pótolható benyújtá-
sát teszik kötelezővé./ 
Míg a természetes személy ügyfélnek a 
jogszabály lehetőséget biztosít az elekt-
ronikus ügyintézésre, addig a gazdálkodó 
szervetek az E-ügyintézési tv. 2. § (1) be-
kezdése szerinti ügyek tekintetében elekt-
ronikus ügyintézésre kötelesek. 
Elektronikus ügyintézésre köteles továbbá 
az ügyfélként eljáró állam, önkormány-
zat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, 
köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, 
valamint az ügyfél jogi képviselője, ha az 
adott ügyintézési cselekmény tekintetben 
ez értelmezhető. 
Fontos, hogy ha az adózó gazdálkodónak 
(pl.: társaság, egyéni cég és egyéni vállal-
kozó) minősül, úgy elektronikus formá-
ban kell a bevallást, adatbejelentést, vagy 
egyéb más kérelmet megtennie. 
Ez vonatkozik arra az időszakra is, ha az 
egyéni vállalkozó szünetelteti e tevékeny-

ségét, illetve akkor is így kell teljesíteni 
az adatbejelentést, vagy kérelmet, ha az 
egyéni vállalkozó magánszemélyi minő-
ségében indít építményadóval, vagy gép-
járműadóval kapcsolatos adóügyet. 
Az E-önkormányzat portál az önkor-
mányzati ASP rendszerben az elektroni-
kus önkormányzati ügyintézés helyszíne. 
Az önkormányzati ASP rendszer – termé-
szetes személy és jogi személy - ügyfelei 
számára az E-önkormányzat portálon 
keresztül biztosítják ügyfeleik számára az 
elektronikus ügyintézéshez szükséges szol-
gáltatásokat. 
A Portál bárki számára elérhető az alábbi 
linken:
http://hajdunanas.hu/e-ugyintezes), 
azonban tényleges elektronikus ügyinté-
zési funkciói elektronikus azonosításhoz 
kötöttek.

II. Talajterhelési díj
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 
alapján a talajterhelési díj egységdíjának 
mértéke 2012. február 01. napjától 1.200 
Ft/m3.
A településünkön fizetendő talajter-
helési díj ennek 1,5-szerese, mivel 1,5 a 
területérzékenységi szorzó, tehát 1.800 
Ft/m3. Ezt a mértéket a 2012. február 
1-jét követően elfogyasztott ivóvíz után 
kell fizetniük azoknak, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem kö-
töttek rá.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető 
azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójá-
ból, olyan arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a folyékony hulladék 
jogszabályi előírások szerinti elhelyezését 
igazolja.
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 
tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsoló-
dó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell 
megállapítania, bevallania és megfizetnie 
(önadózás) a tárgyévet követő év március 
31-éig az adóhatóság által rendelkezésre 
bocsátott nyomtatványon.
Jogszabályi rendelkezések miatt települé-
sünkön fizetendő talajterhelési díj mér-
téke 
1.800 Ft/m3. Ezt a mértéket az elfogyasz-
tott ivóvíz után kell fizetniük azoknak, 
akik a műszakilag rendelkezésre álló köz-
csatornára nem kötöttek rá.
A talajterhelési díj megfizetése alól men-
tességet kap, aki:
- az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatásban, vagy időskorúak 

járadékában tárgyév január 1-jén részesül, 
s a díjfizetési időszak (naptári év) teljes 
egészében fennáll ezen támogatási forma,
- a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöl-
tött egyedül élő személy. 
- Lakhatási támogatásban, vagy rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben tárgyév 
folyamán részesülők kérelemre az alábbi 
mértékeket figyelembe véve mentesülnek 
a talajterhelési díj megfizetése alól.
A díjkedvezmény mértéke
- 2020. évben (2019. évi talajterhelési díj 
megfizetése kapcsán) 20%
Ezen mentességekre vonatkozó díjkedvez-
mény 2021. évtől megszűnik.
- A kérelemre a talajterhelési díj 80 % 
ának megfizetése alól mentesül az a lakos-
sági kibocsátó, aki számára ingatlanának a 
rendelkezésre álló csatornába való bekö-
tése aránytalanul nagy költséggel járna. 
Aránytalanul nagy költségnek a 200.000 
Ft feletti költség minősül.
2017. január 01. napjától a mentessé-
gek és díjkedvezmények csak abban az 
esetben vehetők igénybe, ha az ingatlan 
tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb 
jogcímen használója évente legalább egy 
alkalommal a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz begyűjtésére vo-
natkozó közszolgáltatást igénybe veszi és 
azt számlával igazolja.
Fentiek értelmében már 2019. évre vo-
natkozóan legalább egy közszolgáltatás 
igénybe vételéről szóló számlával rendel-
kezniük kell, ahhoz, hogy 2020. március 
hónapjában a 2019. évi talajterhelési díjra 
vonatkozó mentességeket, kedvezménye-
ket igénybe tudják venni.
A mentességeket és díjkedvezményeket 
csak magánszemélyeknek és kizárólag sze-
mélyenként egy ingatlan után a bevallás és 
a nyilatkozatok szabályszerű kitöltésével, 
a megfelelő igazolások és szakvélemények 
csatolásával lehet érvényesíteni.
Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, 
kérjük keresse a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája 
Adóügyi Csoportjának munkatársait.

Telefonszám:
52/381-411/136,137,139,140,141, 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

Anyakönyvi
hírek
Akiktől 2020. január hónapban
búcsút vettünk:
1 Balogh Béláné
1 Bögre Gábor József
1 Cserepes Lászlóné 
1 Gőcze Ferencné
1 Hajdu Imréné
1 Kató Antalné
1 Katonka Sándor 
1 Kelemen László Lajos
1 Murvai Sándorné 
1 Nagy Zoltán Antalné
1 Ónodi Antalné 
1 Reszegi László Gáborné
1 Reszegi Miklósné 
1 Révész Imréné
1 Valovics Lajos
1 Varga Balázsné

Köszöntjük Hajdúnánás
 legifjabb lakóit!
3 Hadházi Dorka
3 Horváth Zoé Emma
3 Józsi-Tóth Panna
3 Kocsis Janka
3 Komjáthi Panka
3 Máró Noel
3 Varga Dániel
3 Zágonyi Zétény

Az építésügyi hatósági rendszerben az ún. 
általános elsőfokú hatósági feladatokat a 
kijelölt települési önkormányzat jegyzői, 
mint a Hajdúnánás Város Jegyzője látják 
el. 
2020. március 1. napjától megszűnik 
a jegyzők építésügyi hatósági hatás-
köre, a jövőben az építésügyi hatósági 
feladatokat a kormányhivatalok fogják 
ellátni.

Az átalakítás legfőbb célja a hatósági 
szervezetrendszer egyszerűsítése, az ad-
minisztratív terhek csökkentése, a hatás-
köri átfedések, ütközések kiküszöbölése, 
valamint a gyors és kényelmes elektro-
nikus ügyintézés támogatása. Mindazon 
elsőfokú ügyeket, amelyekben az álta-
lános építésügyi hatóságok 2020. feb-
ruár végéig nem hoznak döntést, már 
a kormányhivatalok fogják befejezni. 

Érdemes tudni, hogy a folyamatban lé-
vő ügyekben a 2020. március 1-je előtt 
végzett eljárási cselekmények hatályát 
és a megkezdett határidőket nem érin-
ti, hogy az eljárás lefolytatása más szerv 
feladat- és hatáskörébe kerül. 
Fontos megjegyezni, hogy – mivel egyfo-
kú lesz a hatósági eljárás – 2020. márci-
usától az építésügyi hatósági döntésekkel 
szemben már kizárt lesz a fellebbezés, így 

a kormányhivatalok döntéseivel szemben 
már közvetlenül csak a bírósághoz lehet 
majd fordulni.
2020. március 1. napjától alkalmazott 
ügyfélfogadási rendről a későbbiekben 
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot.

Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal

Tájékoztató
vagyonvédelmi 

különbözeti
vizsgáról

A rendészeti feladatokat ellátó szemé-
lyek, a segédfelügyelők, valamint a sze-
mély-és vagyonőrök képzéséről és vizs-
gáztatásáról szóló 68/2012 (XII.14.) BM. 
rendelet alapján, azok a személyek, akik 
OKJ-s vizsgával rendelkeznek a kiegészítő 
képzést 5 évente meg kell újítaniuk.

A felkészítésre lehetősége nyílik Hajdú-
nánáson. 

Érdeklődni Szeleczki Árpád szakoktatónál 
lehet munkanapokon 15 és 17 óra között 
a +36/30-321-1524 a telefonszámon.

Jelentkezési határidő: 2020. február 29. 

Tájékoztatás a jegyzői építésügyi hatósági feladatok megszűnéséről
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Pályázati kiírás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet

Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal 

szociális, valamint önkormányzati
csoportvezető 

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2 éves közszolgálati 

jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
a) A Szociális Csoport vezetői feladatainak 
ellátása.
b) Az Önkormányzati Csoport vezetői 
feladatainak ellátása.
c) Peres és nem peres ügyek előkészítése, 
jogi képviselet ellátása. Végrehajtási eljárá-
sok, fizetési meghagyás kibocsátása iránti 
kérelmek intézése.
d) Az Önkormányzat és a Hivatal szerző-
déseinek, szabályzatainak véleményezése, 

szerkesztése. 
e) Hatósági ügyek vitele. Határozatok ki-
admányozása.
f ) A képviselő-testületi és bizottsági mű-
ködéshez kapcsolódó feladatok ellátása 
(képviselő-testületi döntések, önkor-
mányzati rendeletek előkészítése). 
g) Az önkormányzati lakások bér-
leti szerződéseivel, felmondásokkal, fize-
tési felszólításokkal, bérlői ellenőrzésekkel 
kapcsolatos 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
• jogász szakképzettség
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolyta-
tása
• számítógépes felhasználói ismeret 
(Word, Excel, Jogtár felhasználói szintű 
ismerete)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási vagy más jogászi szakmai 
területen szerzett legalább 2 éves szakmai 
tapasztalat
- közigazgatási vagy más jogászi szakmai 

területen szerzett vezetői szakmai tapasz-
talat
- jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga 
megléte 
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 időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. április 
01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. március 18.

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 a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: HAJ/2922-

1/2020., valamint a munkakör megneve-
zését: szociális, valamint önkormányzati 
csoportvezető.
• Elektronikus úton Dr. Kiss Imre részé-
re a drkissi@hajdunanas.hu e-mail címen 
keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat
elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt 
követően történik a jegyző döntése alapján 
- a polgármester egyetértésével - az ügyin-
téző kinevezése. A kinevezési jogkör gya-
korlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
• www.hajdunanas.hu – 2020. február 06.
• Hajdúnánási Újság – 2020. február 20. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási
időpontja: 2020. február 10.

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. 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2020. január hónapjá-
ban két rendkívüli ülést és egy rendes ülést 
tartott. 

2020. január 20-án a napirendek elfoga-
dása után a testület a Hajdúnánási Hol-
ding Zrt. vezérigazgatójának határozott 
idejű kinevezéséről döntött. 

2020. január 24-én a napirendek elfoga-
dása után a testület a Városfejlesztési Bi-
zottság nem képviselő bizottsági tagjának 
lemondásáról döntött, majd új nem kép-
viselő-bizottsági tagot választott.  

A testület közmeghallgatás meghirdetésé-
ről döntött.

Megtárgyalta és elfogadta a Hajdúnánási 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött közigazgatási szerződést.

Elfogadta a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszióval kötött ellátási szerződést.

Megtárgyalta és elfogadta az építésügyi 
igazgatási feladatok átadását a Hajdú-Bi-
har megyei Kormányhivatalnak. 

A testület elfogadta a Római Katolikus 
Plébánia és a Nánási Focisuli Egyesület 
kérelmét.

A testület elfogadta a Hajdú Tribeton Kft. 
ingatlanra biztosítékként bejegyzett jelzá-
logjog törlését.

A képviselő-testület négy esetben hozott 
döntést az önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok vonatkozásában

2020. január 30-án a testület az Országos 
Tornaterem Felújítási Program pályázati 
benyújtásáról döntött.

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

A 2020. január 24-i Képviselő - testületi 
ülés televíziós felvétele megtekinthető a 
Hajdúnánási Televízió facebook oldalán.

Versenyeztetési 
felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 250/2019. (XI.28.) szá-
mú határozatában és a 16/2017. (V. 26.) 
Önkormányzati Rendeletben meghatáro-
zottak értelmében pályázati úton történő 
bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott 
időtartamra, az önkormányzat tulajdonát 
képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 
6-8. szám alatti 9. számú 21 m2 alapte-
rületű garázst 550,- Ft/m2/hó + Áfa kiin-
duló licitáron. 
A pályázatok beérkezési határideje:
2020. február 28. (péntek) 9:00 óra
Versenytárgyalás, licitálás ideje:
2020. február 28. (péntek) 9:30 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal „Kis tanácskozó” terme
4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.szám

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában 
adható le, zárt borítékban, „4080 Haj-
dúnánás, Hunyadi utca 6-8. szám alatti 
2. számú garázs bérlése” felirattal. Postai 
feladás esetén a beadási határidő napjáig 
beérkezett pályázatokat tudja a kiíró be-
fogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pá-
lyázatot - indoklás nélkül is - eredmény-
telennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. február 13.
Szólláth Tibor polgármester

Versenyeztetési 
felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 250/2019. (XI.28.) szá-
mú határozatában és a 16/2017. (V. 26.) 
Önkormányzati Rendeletben meghatáro-
zottak értelmében pályázati úton történő 
bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott 
időtartamra, az önkormányzat tulajdonát 
képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 
6-8. szám alatti 2. számú 20 m2 alapte-
rületű garázst 550,- Ft/m2/hó + Áfa kiin-
duló licitáron. 
A pályázatok beérkezési határideje:
2020. február 28. (péntek) 9:00 óra
Versenytárgyalás, licitálás ideje:
2020. február 28. (péntek) 10:00 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal „Kis tanácskozó” terme
4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.szám

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában 
adható le, zárt borítékban, „4080 Haj-
dúnánás, Hunyadi utca 6-8. szám alatti 
2. számú garázs bérlése” felirattal. Postai 
feladás esetén a beadási határidő napjáig 
beérkezett pályázatokat tudja a kiíró be-
fogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pá-
lyázatot - indoklás nélkül is - eredmény-
telennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. február 13.
Szólláth Tibor polgármester

Képviselő-testületi ülés hírei
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Kertünk, otthonunk
A tavasz közeledtét nem csak a korai vi-

rágok nyílása jelzi, hanem az is, hogy egy-
re több tennivalónk van a kiskertünkben. 
Három nagyon fontos kerti munkára kell 
odafigyelnünk a közeljövőben:
1. Ahol már felszikkadt a talaj, el lehet 
kezdeni a gyümölcsfák metszését. Kétféle 
metszést kell végeznünk: a termőre való 
metszést és az alakító metszést. Előbbit 
főleg az őszibaracknál végzendő, míg a 
többi gyümölcsfánál csak a lombkoronát 
alakítjuk. Ez nem más, mint formálás és 
ritkítás. (A fák szinte mutatják, hogy mit 
kell levágnunk!)
2. A lemosó permetezés a metszés utáni 
legfontosabb feladatunk. Kétféle lemosási 
időszak van. Egyik a nyugalmi időszak-

ban végezhető, míg a másik a rügypatta-
nás idejére esik. Márciusban ez az utóbbi 
aktuális. Az elsődleges fertőzéseket akadá-
lyozzuk meg vele, valamint az induló ro-
varkártevők beindulását is gátolni tudjuk. 
Arra törekedjünk a munkavégzés során, 
hogy a permetező anyag a fa minden ré-
szét egyaránt elérje.
3. Ugyancsak fontos feladat a veteménye-
zés és annak a gondos előkészítése. Hasz-
náljunk talajfertőtlenítő szert, amit jól 
dolgozzunk be a talajba gereblye segítsé-
gével. Hatására elpusztulnak a drótférgek, 
a pajorok és a légykártevők. A talaj előké-
szítő munkát követheti a már elkészített 
terv alapján történő veteményezés.

Ezek után nézzük át, hogy hol és mit 
tehetünk még márciusban.

VIRÁGOK: A hideg napok után fel-
ébreszthetjük téli álmukból a rózsáinkat. 
Szüntessük meg a fagyok elleni téli ta-
karást. Tisztítsuk meg a szennyeződéstől 
- gereblye és lombseprű segítségével - a 
kertben található gyepfelületet. Ugyan-
csak távolítsuk el a téli takarást az évelő 
növényeinkről és az érzékeny cserjékről. 
Meg lehet metszeni az örökzöld sövénye-
ket, amelyek így erősebb új hajtásokat 
nevelhetnek. Ne feledkezzünk meg növé-
nyeink táplálék utánpótlásáról és öntözé-
séről sem.
ZÖLDSÉGEK: Elvethető növények az ál-
landó helyükre: spenót, zöldborsó, mák, 
sárgarépa, petrezselyem, retek és hagyma-
félék. Folyamatosan irtsuk a kikelő gyom-

növényeket. A további időszak vetéseihez 
készítsük elő az ágyásokat.
GYÜMÖLCSÖS: El lehet ültetni a be-
tervezett gyümölcsfákat. Fejezzük be a 
metszési munkálatokat. Takarítsuk ki a 
szamóca ágyásokat. A fák törzse körül 
lazítsuk fel a talajt és szükség szerint trá-
gyázhatunk is.
ÉRDEKESSÉG: Az előkelő zöldség
A római és görög arisztokraták már ismer-
ték és élvezték koruk ARTICSÓKÁJÁT, a 
ma is termesztett Articsóka fajták ősét. A 
rómaiak különleges erőket tulajdonítottak 
a zöldségféléknek. Hittek például abban, 
hogy hatásos ellenszere a kopaszságnak, 
hogy növeli az alkoholtűrő képességet, 
hogy fokozza a szerelmi vágyakozást. Ez 
utóbbi hiedelem Európa-szerte egészen a 

17. századig élt a köztudatban. Ugyancsak 
széles körben fogyasztották mindazok, 
akik fiúgyermekre vágytak.

Gut István

Gizinek tegnap megígértem, hogy veszek 
neki egy négyszínű tollat.  De közel se 
gondoljátok, kedves olvasók, hogy ilyen 
egyszerű volt az út idáig!  Még most sem 
nevetett, csak a végén...
Hat évvel idősebb, mint én.   És.. akkor 
is az volt. Imádta a tolltartójában fényes-
kedő csodát. Viselkedéséből kiindulva én 
arra gondoltam, hogy a világon nem is 
lehet olyanból több.
 De hát, amikor az ember csak hat éves, és 
még sohasem látott ilyen tollat csak a ha-
talmas és nagyon okos és erős nővérénél, 
akkor óhatatlan, hogy kilopja azt a gyö-

nyörű, ezüst színű, NÉGY SZÍNNEL író 
csodát. Elviszi a kemence mögé a középső 
kertbe. És bár kissé remeg a gyönyörű-
ségtől, hogy most ő tarthatja a kezében, 
persze, hogy kipróbálja. ..És amikor a toll 
hat darabban szökőkútszerűen, de (így 
utólag) inkább tűzijátékra emlékeztetően 
felröppen, …..az ezt követő halálos rémü-
let csak elképzelhető.
 Hát, igen.  Hősiesen oda kellett volna áll-
ni Gizi elé, kezemben a toll –maradvány-
darabokkal, szúrósan a szemébe nézni, és 
azt mondani, hogy „Eltörtem.”.
No, igen. Idáig el is jutottam én gondolat-
ban. Tulajdonképpen a gondolattal volt a 
baj, mert tovább tartott, mint kellett vol-
na, és egyszerűen nem értem a végére a 
pofonoknak és a püfölésnek, amit abban 
a gondolatban Ő adott nekem.
Mégse csinálhatok testvérgyilkost Giziből 
egy toll miatt!  A kemence mögött puha 
sárga színű volt az agyagréteg. Köveket is 
raktam rá. Sokáig féltem, hogyha a nővé-
rem a hátsó kert felé ment.. Így többször 
szedtem össze a tojásokat, mint azelőtt, 
de ez sem változtatott a tényen, hogy az a 
bizonyos hősies, szúrós tekintet…. elma-
radt..  Hát,..ilyen ez..

Marth P. Ildikó

 A kemence mögött…
A 3. számú általános iskola (Polgári 

u. 71 sz.) 1964-ben végzett 8.b. osztá-
lyos diákjai 55 éves osztálytalálkozónkat 
2019. november 23-án tartottuk Mónus 
Imre tanár bácsi, megbízott osztályfőnök 
jelenlétében.  A „hetesi” jelentést követő-
en megemlékeztünk elhunyt osztályfőnö-
künkről, Nemes Gyuláról, tanárainkról, 
osztálytársainkról. 

Iskolás éveink történéseinek felelevení-
tése mellett a jó hangulat, a családias lég-
körű beszélgetés volt jellemző, mely a késő 
esti órákban ért véget. 

Borbélyné Reszegi Zsófi

55 éves osztálytalálkozó
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Forrás: www.menetrendek.hu

Sajnos újra megjelentek a médiában a hírek 
között olyan videó felvételek, melyek a ta-
nár - diák konfliktusokról szólnak (finoman 
fogalmazva). 
A tényeket videó felvételek bizonyítják, 
különben magam sem hinném el. Mielőtt 
okoskodnék vagy sarkigazságokat fogal-
maznék meg, inkább álljon itt egy példa 
általános iskolás koromból.
Nyolcadikos lehettem. Tavasz volt s mi dél-
utánosok az egykori négyes iskolában. Az 
egyik óraközi szünetben az egyik osztály-
társam elővett egy zacskó nagy szemű zöld 
pöszmétét (köszmétének vagy egresnek is 
hívják). Egy szemet bedobott a szájába, rá-
harapott s mivel még éretlen volt, savanyú, 
olyan fancsali pofát vágott, hogy az egész 
osztály hatalmas nevetésbe tört ki.
Mikor elcsendesedtek kérlelni kezdték, 
hogy egyen újra egyet. Bandi – mert így 
hívták – bekapott egy másikat s talán még 
mulatságosabb arcot vágott s az osztály még 
hangosabban röhögött a kis jeleneten. 
Talán a tízedik szem pöszi után valaki meg-
jegyezte, hogy most már Bandi lesz az iskola 
mókamestere és nem Kócsi.
Természetesen azonnal a szívemre vettem s 
meg is jegyeztem, hogy nem nagy humorér-
zék kell ahhoz, hogy valaki fancsali pofákat 
vágjon.
Többről - többre, szóról - szóra (és néhány 
konfliktust kedvelő „jó barát” hatására) vé-
gül megegyeztünk, hogy suli után birokcsa-

tával döntünk vélt vagy valós sérelmeinkért.
Így is történt. Már esteledett, mikor az isko-
la előtti magas nyárfák alatt népes közönség 
biztatására (a fél suli ott volt) egymásnak 
veselkedtünk. Korántsem féltem, sőt hamar 
felül is kerekedtem.
Az öcsémmel szinte minden szabadidőnket 
birkózással töltöttük, úgyhogy járatos vol-
tam ebben a sportban. Ekkor viszont egy új 
néző csatlakozott a lelkes szurkoló sereghez, 
mégpedig a rettegett fizika tanárunk Gyula 
bácsi.
- Mi folyik itt? - dörrent a hangja a sötétben.
Az ismerős hang hallatán olyan néma 
csend lett egy másodperc alatt, hogy még 
egy menekülő bogár szöszmötölését is hal-
lani lehetett, aki megpróbált eliszkolni a 
küzdőtérről. Nem hiába, hisz Gyula bácsi, 
ha mondjuk a szünetben csak végig ment 
a folyosón, sem lehetett hallani egy pissze-
nést sem.
Fölpattantunk a földről Bandival s egy 
szempillantás alatt gondolatban örök barát-
ságot kötöttünk. Próbáltunk hebegni meg 
habogni, hogy csak játszottunk, de nem 
jött be.
- Holnap délután az első óra előtt mindket-
ten jelentkeztek az irodámban – dörmögte.
- Nyomás hazafelé mindenki! – emelte meg 
újra a hangját.
Úgy szétrebbentünk, mintha mindenkinek 
halaszthatatlan dolga lenne otthon s csak 
most jutott eszébe.

Hazafelé számba vettem a lehetőségeket. 
Vagy kokit kapunk, vagy néhány nyakast. 
Esetleg szaktanárit, de az még rosszabb, 
mert akkor anyám rak meg otthon a fa-
kanállal. A lényeg, hogy semmi esetre sem 
jövünk ki jól ebből az esetből.
Másnap már háromnegyed egykor az iskola 
előtt voltam. Bandi már ott volt. Megtörten 
nézett rám. Látszott rajta, hogy ő sem aludt 
sokat az éjszaka.
- Menj előre! – mondtam neki csendesen.
- Menj előre te! – válaszolta.
Az irodához vezető folyosón óráknak tűnt 
az út, míg végig mentünk.
- Kopogj be! - szólaltam meg ismét.
- Kopogj be te! – jött a hasonló válasz.
Bent a tanár bácsi az asztala fölé hajolva fo-
gadott bennünket. Úgy tűnt, mintha vala-
mi fizikai kísérletet csinálna éppen.
- Szevasztok fiúk! Hát ti mi járatban vagy-
tok? – kérdezte széles mosollyal az arcán.
No, ez volt a baj. Nem volt ugyanis B 
tervünk, azt se tudtuk mi az. Nyílván va-
ló, hogy Gyula bácsi elfelejtette a tegnap 
esti eseményt, hisz van neki egyéb dolga 
is. Eszembe jutott, hogy hazudni kellene. 
Mondjuk, hogy a fizika házit jöttünk meg-
kérdezni, vagy, hogy az alumínium vezeti-
e az áramot, mert mi egész nap a fizikáról 
szoktunk beszélgetni.
Az is eszembe jutott viszont, hogy a hazug-
sággal még nagyobb bajba kerülhetünk, 
ezért kissé dadogva beszélni kezdtem.

- Azt tetszett mondani, hogy jöjjünk be, 
mert tegnap…- eddig jutottam a hebegés-
ben, mikor közbevágott.
- Persze – persze, emlékszem – mondta, mi-
közben levette a szemüvegét.
Látszott rajta, hogy most jutott eszébe az 
esti sztori, de felállt s lassan közeledni kez-
dett felénk. Lopva rápillantottam Bandi 
sorstársamra. Látszott az arcán, hogy ami 
most történni fog, azt talán ő sem fogja el-
felejteni soha.
Félreértés ne essék. Gyula bácsi nem volt 
verekedős ember, hiszen nem is volt szüksé-
ge arra. A megjelenése, a habitusa, a hangja 
elég volt, hogy fegyelmet tartson, ráadásul 
mindenki tisztelte és szerette. Kitűnő és fe-
lejthetetlen órákat tartott, nagy izgalommal 
vártuk és figyeltük az órán tartott fizikai kí-
sérleteket. Most viszont nagyokat nyeltünk, 
ahogy egyre közelebb jött.
Kaptunk a fejünkre egy – egy kokit. Olyan 
kokit, amelyik még egy barátságos barack-
nak is gyengécske volt.
- Sipirc, az osztályotokba! Aztán meg ne 
lássak ilyet még egyszer! –harsogta egy fél, 
cinkos mosollyal az arcán.
Nevetve, szinte röpültünk az imént még túl 
hosszúnak tűnt folyosón. Bandi barátom-
mal soha többé nem kerültünk konfliktus-
ba, s örökké megtartjuk jó emlékezetünk-
ben azt a nagyszerű pedagógust, aki sajnos 
már nincs közöttünk. 

Kócsi Imre

Kócsi sztori: Az éretlen pöszméte

Hajdú-
nánás 

autóbusz 
váróterem

04:22

05:41

05:41

07:30

09:10

10:00

10:40

12:05

12:17

13:35

14:30

15:48

15:48

16:30

17:20

18:20

20:17

Miskolc-
autóbusz 
állomás

06:32

07:40

07:35

09:10

10:44

13:04

13:10

13:43

14:10

15:40

16:10

17:21

17:10

18:40

19:10

21:10

22:20

Közlekedik

Közlekedik: naponta

Közlekedik: munkaszüneti 
napok kivételével naponta

Közlekedik: munkaszüneti 
napok kivételével naponta

Közlekedik: iskolai előadási 
napokon

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: munkaszüneti 
napok kivételével naponta

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: VII.5-ig és IX.1-
től munkanapokon

Közlekedik: iskolai előadási 
napokon

Közlekedik: iskolai előadási 
napokon

Közlekedik: IV.30-ig és IX.1-
től naponta

Közlekedik: IV.30-ig és IX.1-
től naponta

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: naponta

HAJDÚNÁNÁS – MISKOLC autóbusz menetrend
Megjegyzés

Átszállás: Tiszaújváros

Átszállás: Polgár

Átszállás: Polgár, Tiszaújváros

Átszállás: Görbeháza

Átszállás: Tiszavasvári, Tisza-
újváros

Átszállás: Hajdúböszörmény

Átszállás: Polgár

Átszállás: Polgár

Átszállás: Görbeháza

Átszállás: Görbeháza

Átszállás: Tiszaújváros

Átszállás: Görbeháza

Átszállás: Polgár

Átszállás: Hajdúböszörmény

Átszállás: Tiszaújváros

Miskolc-
autóbusz 
állomás

05:50

06:20

07:05

08:30

08:50

09:50

11:50

12:50

13:50

14:40

16:20

16:50

17:50

18:50

21:20

Hajdú-
nánás 

autóbusz 
váróterem

07:39

08:00

08:41

10:45

11:25

12:15

13:35

14:30

15:33

16:09

18:00

18:30

20:20

21:25

23:36

Közlekedik

Közlekedik: naponta

Közlekedik: iskolai előadási 
napokon

Közlekedik: IV.30-ig és IX.1-
től naponta

Közlekedik: naponta

Közlekedik: naponta

Közlekedik: naponta

Közlekedik: naponta

Közlekedik: naponta

Közlekedik: naponta

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: munkanapokon

Közlekedik: naponta

Közlekedik: naponta

Közlekedik: munkanapokon

MISKOLC –HAJDÚNÁNÁS autóbusz menetrend
Megjegyzés

Átszállás: Polgár

Átszállás: Polgár

Átszállás: Hajdúböszörmény

Átszállás: Hajdúböszörmény

Átszállás: Hajdúböszörmény

Átszállás: Polgár

Átszállás: Görbeháza

Átszállás: Polgár

Átszállás: Görbeháza

Átszállás: Polgár

Átszállás: Hajdúböszörmény

Átszállás: Hajdúböszörmény

Átszállás: Tiszaújváros
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Lehetőségek a haderőben
Több mint 15 éve annak, hogy Ha-

zánkban leszereltek a mindezidáig utolsó 
sorkatonák.

A tömeghadsereget felváltotta az ön-
kéntes alapon működő professzionális 
haderő, a sorkatonákat pedig a hivatásos, 
szerződéses és tartalékos katonák, akik 
immár toborzás útján csatlakozhatnak a 
sereghez. Ennek apropóján kerestük fel az 
év első napjaiban a Debrecenben működő 
megyei toborzó irodát.

Mint ahogy az már több fórumon is 
elhangzott, a kormány és a honvédelmi 
vezetés kiemelt célja, hogy a Magyar Hon-
védség a térség legmodernebb és legütőké-
pesebb haderejévé váljon. Ennek érdeké-
ben folyamatosan emelkedik a védelmi 
költségvetés, amely 2020-ban meghaladja 
a 600 milliárd forintot.

Miközben a Honvédelmi és Haderőfej-
lesztési Program keretében folyamatosan 
zajlik a korszerű hadieszközök beszerzése, 
egy olyan kiszámítható életpályamodell 
felépítése is zajlik, amely elismeri a kato-
nák szolgálatát, méltó megélhetést biztosít 
számukra.

„A Magyar Honvédség a biztos mun-
kahely mellett folyamatos képzési lehető-
ségeket nyújt, illetve lehetőség van a meg-
lévő munkahely, vagy folyamatban lévő 
tanulmányok mellett a tartalékos szolgá-
lat vállalására is. Tapasztalataink alapján a 
katonai pálya továbbra is népszerű Haj-
dú-Bihar megyében” – tudtuk meg Tóth 
Imre őrnagytól, az MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
2. Katonai Igazgatási Központ toborzó 
részlegvezetőjétől.

A toborzó iroda vezetője számokkal 
is alátámasztotta mindezt, hiszen mint 
elmondta, 2019-ben a megyéből 192 fő 
vonult be szerződéses katonai szolgálatra, 
135 fő vállalt önkéntes tartalékos szol-
gálatot, 57 fő pedig valamelyik katonai 
tanintézetben kezdte meg a 2019/20-as 
tanévet.

A Péterfia u. 58/a szám alatt található 
Toborzó Irodában ottjártunkkor is töb-
ben érdeklődtek a honvédségben vállalha-

tó szolgálati lehetőségekről. Nem meglepő 
módon – hiszen az év eleje a pályaválasztás 
időszaka – ketten közülük a katonai tan-
intézetbe történő jelentkezési lapot töltöt-
ték ki éppen.

„Akik az érettségi bizonyítvány meg-
szerzését követően hivatásos katonai pá-
lyára készülnek, azok a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemre, illetve az MH Altiszti 
Akadémiára adhatják be a jelentkezésüket.

A 2019/20-as tanévtől „Acélkocka” 
néven egy megújított altisztképzési rend-
szert dolgozott ki a Magyar Honvédség. 
Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés 
már a tanulmányok alatt is havi jövedel-
met biztosít, illetve a jelentkezők előkép-
zettségének és érdeklődésének megfelelő 
karrierlehetőséget kínál” - tájékoztatott 
Tóth őrnagy.

Az iroda ügyfélszolgálatán érdeklőd-
hetnek azok is, akik munkalehetőséget 
keresnek.

A szerződéses katonai szolgálat állandó, 
napi munkaviszonyt biztosít, míg a tarta-
lékos forma azoknak szól, akik tanulmá-
nyaik, vagy meglévő munkahelyük mel-
lett szeretnének részt vállalni honvédelmi 
feladatokban.

„Folyamatosan várjuk az érdeklődőket, 
hiszen számos munkakörben tudunk be-
osztást kínálni. A Magyar Honvédség biz-
tos megélhetést, kiszámítható életpályát és 
karrierlehetőséget garantál tagjai számára. 
Az alapfizetés mellett étkezési és utazási 
támogatásban is részesülnek a katonák, 
alapilletményüket plusz juttatás, pótlék, 
valamint az esetleges többletmunkáért já-
ró kifizetés tovább növelheti. Akit érdekel 
az egyenruhások világa, szeretne hozzánk 
tartozni, ne habozzon, tudunk számára 
olyan szolgálati formát kínálni, amely 
megfelel az élethelyzetének, elképzelései-
nek, céljainak” – zárta a beszélgetést Tóth 
Imre őrnagy.

Fotó: Koncsek Barna főhadnagy,
illetve Magyar Honvédség archív

Sajtótájékoztató keretében adták át 
a Szalay János Rendelőintézetben azt a 
magzati szívhang vizsgálatára alkalmas 
készüléket, melyet a tavalyi városbál bevé-
teléből vásárolt az önkormányzat. 

 A hazai terhesség gondozásban az NST 
vizsgálat az utolsó trimeszterben, vagyis a 
várandóság utolsó szakaszában hetente 
kötelező, indokolt esetben akár naponta 
el kell végezni.

Ez azt jelenti, hogy eddig a nánási kis-
mamák hetente legalább egyszer oda – 
vissza utaztak közel száz kilométert. 

A készülék megvásárlásával a kisma-
máknak az NST vizsgálat miatt már nem 
kell Debrecenbe utazniuk, február 10-től 
ez a szolgáltatás a hét négy napján áll a 
rendelkezésükre. 

Különleges ajándékot kaptak a hajdúnánási kismamák
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Felhívás
„Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára”

(LSER2019)

Meghirdetett program keretében a következő modulokat nyújtja ingyenesen 
a Fehér Bot Alapítvány

• Funkcionális látástréning
• Tájékozódás- és közlekedéstanítás

• Mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök használatának tanítása
• Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása

• Tapintható írások tanítása
• Pszichológiai tanácsadás

• Szociális munka-esetkezelés
• Klienskoordináció

Szolgáltatásainkról és elérhetőségeinkről bővebb információ a
06/30 919-40-89 telefonszámon kapható vagy a www.feherbot.hu oldalon található.

Szolgáltatásaink helyszínei:
Hajdúdorog, Debrecen, Nyíregyháza

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Fogyatékosságügyi-
és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft támogatásával valósul meg.

 

2020. január 29-én a Hajdúnánási 
Óvoda Gyermekkert Tagintézményében 
Egészségnap volt. A rendezvény a Gyer-
mekkert Óvodától már megszokott magas 
színvonalon és remek hangulatban zajlott.

Az Egészségnap rendkívül változato-
san, szórakoztatóan és tanulságosan telt. 
Farkasné Reszegi Mária védőnő a száj- és 
fogápolással kapcsolatos tudnivalókat 
osztotta meg a gyerekekkel. Érdekes elő-
adásába és izgalmas feladataiba bevonta az 
apróságokat: mindenki figyelt, senki nem 
unatkozott.

Tamás Erika mókás, de annál profibb 
aerobik órát vezényelt kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt, szakszerűen megmoz-
gatva mindnyájunkat.

Ezt követően finom és egészséges falat-
kákkal, valamint friss mézes teával frissül-

hettünk fel, illetve a Popovics Méhészet 
különleges mézeit kóstolgathattuk.

Végül, de nem utolsó sorban a Vörös-
kereszt csapata végzett megelőző egészség-
ügyi szűrővizsgálatokat a felnőttek számá-
ra, illetve az elsősegély nyújtás életmentő 
ismereteit osztotta meg a gyerekekkel.  Az 
előadás során megtanultuk, hogy mi a te-
endő, ha valaki rosszul lesz környezetünk-
ben, milyen telefonszámot kell hívnunk és 
elszámoltunk együtt harmincig.

Az egyszerre informatív és szórakoztató 
rendezvény alatt minden teremben játé-
kok és gyümölcsök várták a gyerekeket.

KÖSZÖNJÜK EZT A SZÉP
ÉLMÉNYT A GYERMEKKERT

TAGINTÉZMÉNY CSAPATÁNAK!

Szeszák Cecília (szülő)

Egészségnap a Hajdúnánási 
Óvoda Gyermekkert
Tagintézményében

Tisztelt hajdúnánási
és hajdúdorogi lakosok!

A hajdúnánási mentőállomás, a „Máró József Emlékalapítvány” köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a 2018. évben alapítványunkat támogatták. Az 1 %-ból származó 
összeg ennek alapján 2019-ben: 674 514 Ft volt. Kérjük, hogy akiknek lehetőségük van, 
a továbbiakban is támogassák alapítványunkat, melynek célja: 
- városunk ellátási körzetébe tartozó betegek és sérültek magas színvonalon történő 
mentőellátásának fejlesztése
- a legkorszerűbb mentéstechnikai eszközök, műszerek beszerzése és alkalmazása a hely-
színi mentésben, valamint a betegszállításban
- a mentőállomáson dolgozók szakmai továbbképzésének, tudományos tevékenységé-
nek elősegítése, a dolgozók munkakörülményeinek javítása 

Kuratóriumunk célja, hogy a közeljövőben olyan mentőeszközhöz jussunk, amely az újra-
élesztés egyik legmodernebb eszköze. Ez az eszköz 4.7 millió Ft – ba kerül, így ennek meg-
vásárlása Hajdúnánás és Hajdúdorog lakóinak összefogása nélkül nem valósulhat meg.
Mivel a számlánkon lévő összeget két évig tartalékolhatjuk, így nagyon sokak segítségére 
van szükségünk.
Akinek nincs lehetősége adója 1 % - ának felajánlására, az támogatását megteheti a 
Polgári Takarékszövetkezetben az alábbi számlaszámon: 61200247-10038989
ADÓSZÁMUNK: 18568514-1-09

Tekintettel arra, hogy az adóbevallást már nem a munkáltató végzi, alapítványunk - a 
nem egyéni adóbevallást választók számára felbélyegzett borítékokat helyezett el az aláb-
bi helyeken, mely tartalmazza a nyilatkozatot.
A nyomtatvány kitöltését követően a ragasztás helyén a borítékot kérjük aláírni!

Köszönettel: Máró József Emlékalapítvány kuratóriuma

A megcímzett borítékok megtalálhatók:

Cerka Papír- Írószer Bolt Hajdúnánás Bem u. 10. 
Elrico BT. Hajdúnánás Ady Endre krt 7.
Ifj. Magi Balázs Hajdúnánás, Dorogi út-Bádogos Szaküzlet
Napkelet Ajándékbolt Hajdúnánás, Kossuth u. 3.
Dohánybolt Hajdúnánás, Köztársaság tér 17. 
Olajág Gyógyszertár, Hajdúdorog Vasvári Pál tér 7.
Orvosi Rendelő, Hajdúdorog, Nánási 8.
Orvosi Rendelő Hajdúdorog, Vörösmarty u. 13/A
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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.
Telefon: +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 nagydara-
bos lomhulladék, amely a kukába nem fér 
bele, a HHG Nonprofit Kft. hulladékle-
rakójába 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.

850 Ft
/adag
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

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

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

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

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

Hajdúnánás SK - Tempo KSE
26 - 28 (10 - 14) 
Hajdúnánás 150 néző.
Vezette: Kovács, Papp. (február 8.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Koz-
ma K 1, Kilcs 1, Kelemen 6, Osvai 1, Vá-
mosi 8/2, Mihovics 1. Csere: Vas (kapus), 
Kemény 2/1, Zihor 2, Poór 3, Hrabina 
1/1, Zelizi, Tar L, Szögi, Balázs. Edző: 
Molnár András Hétméteres: 9/4, illetve 
5/4. Kiállítás: 2 perc, illetve 8 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet:
Váci NKSE - Hajdúnánás SK
27 – 23 (13 – 8)

Vác 50 néző.
Vezette: Bognár, Márton (január 11.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), ZELIZI 5, 
Kozma 2, OSVAI 5, Tar 3, Molnár F, Hra-
bina 6/4. Csere: Reszegi Eszter (kapus), 
Ofra 1, Szögi, Cseke 1, Zagyva, Nagy N, 
Balázs, Nagy E, Papp. Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 5/5, illetve 5/4. Kiállítás: 4 
perc, illetve 6 perc.
Nagy Attila: Egy jó csapat otthonában 
szenvedtünk vereséget, amit a kihagyott 
ziccereinknek és a gyenge kapusteljesít-
ményünknek köszönhetünk. Gratulálok 
a váci lányoknak!

Ifjúsági I. osztály Kelet:
FTC KN KFT - Hajdúnánás SK
31 – 26 (17 – 12)
Budapest 60 néző. Vezette: Bába, Horvá-
th. (január 22.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), OSVAI 7, 
TAR 5, Molnár F 2, Szögi 1, Hrabina 6/3, 
Zelizi 1. Csere: Reszegi Eszter (kapus), 
Zagyva, Ofra 1, KOZMA K 3, Balázs, 
Molnár A, Papp, Balogh, Kovács 1. Edző: 
Nagy Attila Hétméteres: 1/1, illetve 6/3. 
Kiállítás: 10 perc, illetve 4 perc.
Nagy Attila: Végig versenyben voltunk a 2 
pontért, de a hazai csapat többet tett egy 
kicsivel a győzelemért. Megyünk tovább, 
gratulálok a Fradinak!

Ifjúsági I. osztály Kelet:
Hajdúnánás SK – Szentendrei NKE
25 – 30 (12 – 16)
Hajdúnánás 50 néző.
Vezette: Oláh, Szikszay. (február 6.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Papp 3, Zelizi 
6, Ofra 3, Tar 5, Hrabina 5/2, Molnár A. 
Csere: Reszegi Eszter (kapus), Szögi 1, Mol-
nár F, Cseke, Veres, Kovács, Nagy E, Balázs, 
Zagyva 2. Edző: Nagy Attila Hétméteres: 4/2, 
illetve 3/3. Kiállítás: 6 perc, illetve 2 perc.
Nagy Attila: Hitehagyottan, kellő alázat 
nélkül léptünk pályára, ami miatt végig 
futottunk az eredmény után. Rendet 
kell tenni a fejekben, mert hosszú még a 
bajnokság, sok, nagy csata vár még ránk. 
Gratulálok a szentendrei lányoknak!
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Egyfókuszú
szemüveglencsékhez 

keret

kedvezménnyel

Varilux multifokális
szemüvegek
1+1 akcióban

Varilux comfort 3.0 
szemüveglencsék 

30%
kedvezménnyel

Női kézilabda NB I/B

Hajdúnánás
Piac Üzletsor

Mártírok útja 18.

Telefon: 52/ 390-777
Mobil: 06-20/334-6677

www.okula-optika.hu

30%


