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Móricz Pál emlékév

MotoGP-pálya épül Hajdúnánás határában

A magyar kormány korszerű, multifunkci-
ós, gazdaságosan üzemeltethető versenypá-
lyát épít Hajdúnánás külterületén, amely 
alkalmas lesz egyebek mellett a Forma-1 mo-
toros megfelelője, a világ első számú gyor-
saságimotoros-versenysorozata, a MotoGP  
futamainak befogadására is - jelentette be 
Palkovics László innovációs és technológi-
ai miniszter a június 20-án Hajdúnánáson a 
Hotel Mediánban tartott sajtótájékoztatón.

A miniszter projektindító sajtótájékoz-
tatón azt mondta: a beruházás, amely a 
pályaépítés mellett kiterjed a kiszolgáló-
létesítmények, tréningközpont, konfe-
renciaközpont, szálloda építésére is, 65 
milliárd forintba kerül.

A MotoGP jogtulajdonosával, a Dorna 
Sports-cal kötött megállapodás nyolc évre 
szól, az első versenyt 2023-ban rendezik 
meg a kelet-magyarországi pályán - jelezte 
a miniszter.

Palkovics László kitért arra, sokan 
megkérdőjelezik, hogy a koronavírus-jár-
vány utáni helyzetben az ilyen beruházá-

sok alkalmasak-e arra, hogy a gazdaságot 
minél hamarabb átsegítsék a növekedési 
pályára. A tárcavezető határozott igennel 
válaszolt erre a kérdésre, meggyőződé-
se szerint az ilyen és hasonló komplex 
fejlesztések eredményezik egy-egy régió 
kiemelkedését, a MotoGP beruházás 
eredményeként pedig Győr és Kecske-
mét után Debrecen, illetve a kelet-ma-
gyarországi térség is a magyar járműipar 
központjává válik.

Palkovics László beszélt arról is, hogy 
a kormány elfogadta az autó-motorsport 
stratégiát, amely kiterjed az infrastruktú-
ra-fejlesztésre, az oktatásra és edzőképzés-
re, illetve a sportág jövőbeli támogatására 
is. A tárcavezető köszönetet mondott az 
eseményen jelenlevő Talmácsi Gábor 
gyorsaságimotoros világbajnoknak, aki 
"rátette Magyarországot a MotoGP térké-
pére", amely nélkül nem épülhetne ilyen 
versenypálya Magyarországon. Olyan asz-
faltcsíkot építenek, amilyen még nincs a 
világon, és a sport mellett a közlekedés-

biztonsági képzéseknek is helyet biztosít a 
jövőben - tette hozzá a miniszter.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő 
hozzátette, a leendő MotoGP pálya Haj-
dúnánás határában, a Debrecen, Miskolc, 
Nyíregyháza háromszög súlypontjában 
helyezkedik majd el, és jelentős mérték-
ben hozzájárul a térség gazdasági, turisz-
tikai fejlődéséhez. Kósa Lajos meggyő-
ződése szerint a nagyvárosi közlekedés 
problémáira a "kétkerekű közlekedés le-
het a megoldás", a MotoGP pálya mellett 
kialakításra kerülő tréningközpont pedig 
ebben is segíthet.  Az építkezéssel Kelet-
Magyarország felkerül a világtérképre, a 
beruházás az egész ország számára marke-
ting és turisztikai érték - fűzte hozzá Kósa 
Lajos.

Tiba István, a térség országgyűlési kép-
viselője és Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
polgármestere egyaránt a sportberuházás-
nak a régió gazdasági, turisztikai fejlődé-
sére gyakorolt várható jótékony hatásáról 
beszélt.

Talmácsi Gábor azt mondta, a Mo-
toGP a piramis csúcsa, a világ negyedik 
legnézettebb sportja. Jelenleg évi 20 fu-
tam szerepel a versenynaptárban, amire 
a hajdúnánási pálya elkészül, 22-ben 
maximálták a versenyek számát, ezek 
közül az egyik Magyarországon lesz. A 
125 köbcentiméteres (jelenleg Moto3) 
kategóriában világbajnok versenyző fon-
tosnak nevezte az utánpótlás nevelését a 
motorsportban.

Hermann Henrik, a Magyar Motor-
sport Szövetség elnöke jelezte: számos 
világ- és Európa-bajnokság helyszíne Ma-
gyarország, csupán Debrecenben évi két-
három salakmotor-versenyt rendeznek. A 
járvány miatt az idén eddig csak két mo-
toros világversenynek adott otthont Bu-
dapest, de már készülnek a harmadikra, 
az oldalkocsis motoros világbajnokságra 
- fűzte hozzá.

HNU
Fotókat készítette: Girus Zsolt

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros-világbajnok

Kósa Lajos országgyűlési képviselő

Tiba István országgyűlési képviselő, Szólláth Tibor polgármester, Kósa Lajos országgyűlési 
képviselő, Herman Henrik a Magyar Motorsport Szövetségi elnöke, Talmácsi Gábor gyorsa-
ságimotoros világbajnok, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
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Száz esztendeje, 1920. június 4-én írta 
alá Magyarország az első világháborút 
lezáró békediktátumot, a versaille-
si Nagy Trianon palota folyosóján. A 
győztes nagyhatalmak egy méltatlan, 
egy újabb háború bekövetkeztét előre 
vetítő „békét” teremtettek, amelyek or-
szág- és nemzetcsonkító tragikus követ-
kezményeit Magyarország a mai napig 
nem heverte ki. A századik évforduló 
alkalmából a városi szintű programok 
mellett a református egyházközség is 
méltó módon emlékezett a trianoni 
tragédiára és a Nemzeti Összetartozás 
Napjára.

Magyarországot egy évszázada, 1920. 
június 4-én soha nem látott országcsonkí-
tás érte. A hazánkra kényszerített trianoni 
békediktátum következtében elcsatolták a 
történelmi Magyarország nagy részét, la-
kóival egyetemben. Erre emlékeztünk 100 
esztendő múltán is a Nemzeti Összetarto-
zás Napján, június 4-én Hajdúnánáson is.

A művelődési ház kapujától egy ún. 
„trianoni ösvény” várta az érdeklődő em-
lékezőket.  Délvidéki, őrvidéki, felvidéki, 
kárpátaljai, erdélyi városok nevei mellett 
lépkedhettünk a főtéren, amelyeket az első 
világháború győztes nagyhatalmai a szom-
szédos, vagy éppen az általuk létrehozott 
új államoknak juttattak a békediktátum 
alapján.

Kincses városaink, mint kísértetek fehér 
lábnyomai vezették az érdeklődőt a tria-
noni emlékműhöz, mellettük pedig köl-
tőink, íróink - mint útjelzők irányítottak, 
egy-egy veretes versük, vagy prózai műve-
ik részleteivel. 

A városi megemlékezés – bár a járvány-
veszély miatt virtuális főhajtásra készült 
– az enyhítéseknek köszönhetően végül is 
élő, személyes emlékezéssé vált.

Emlékbeszédet Szólláth Tibor pol-
gármester mondott, aki főként a nánási 
vonatkozásokat emelte ki, a román meg-
szállás kapcsán. Jelesül, hogy akár román 
terület is lehetne ma városunk, hiszen az 
akkori „terület osztogató” nagyhatalmak 
vonalzóval rajzolták meg a határokat, 
adott esetben a kertek alján, a „málna bo-
kor tövében”. Szerencsére nem így történt.

„A száz évvel ezelőtt aláírt békediktátum 
széttörte a történelmi Magyarországot. Ma 
is ugyanolyan fájdalmas ez, mint akkor volt, 
a magyarság gyásznapja lett június 4-e. Az 
idén ezen a napon egy korszak lezárul. Hi-
szem, hogy a most induló újabb száz évnek 
a magyarság nyertese lehet. Meggyőződésem, 
hogy nyertesei lehetünk, ha képesek vagyunk 
tenni e szent ügyért és nemzeti érdekek men-
tén tudunk gondolkodni és cselekedni. Ez a 
nap ugyanis a Nemzeti Összetartozásunk 
Napja is. Ekkor kifejezhetjük, hogy a hatá-
ron túlra szakadt magyarok testvéreink, ve-
lük örökre összetartozunk. Minket hajdúkat 
erre kötelez Bocskai öröksége”

A megemlékezést versek, dalok, táncok 
színesítették, majd a kegyelet virágait he-
lyezték el a trianoni emlékmű talapzatán.

Ezzel azonban nem ért véget a hajdú-
nánási megemlékezések sora, hiszen 16.32 
perckor, mint 100 éve, megszólaltak 
templomaink harangjai, és zengtek-zúg-
tak 100 másodpercig. 

A történelmi jelentőségű megemléke-
zésnek részese volt a Református Egyház-
község is. Délután 17 órától ünnepi isten-
tisztelet várta a híveket és az érdeklődőket 
a református templomban, ahol igei kö-
szöntőt Gacsályi Gábor nagytiszteletű úr 
mondott.

Kocsis Áron tiszteletes úr emlékbeszé-
dében végigjárta azt a fájdalmas törté-
nelmi utat, amely Trianonig és azontúl is 
vezetett.

Az elszakítottságban élőknek, a magyar-
ság megőrzésében mindig és mindenkor 
óriási lelki támaszt adtak az egyházak, így 
napjainkban is. A partiumbeli Tasnád Re-
formátus Egyházközsége testvérgyülekeze-
tének igei köszöntését tolmácsolta video-
üzenetben Pakulár István nagytiszteletű 
úr. Hasonló módon volt velünk a Magyar-
lapádi Református Egyházközség részéről 
Borbándi András nagytiszteletű úr is.

A Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium 7.b. osztályos növendékei 
egy videoüzenetet küldtek a jövő magyar-
jainak, amelyet a Rákóczi Szövetség által 
meghirdetett MAGYAR VAGYOK 2020 
felhívására készítettek, Magyar vagyok, 
büszke magyar! címmel.

A sötétedés beálltával megható, közös-
ségi emlékezés kezdődött; gyertyák, mé-
csesek aprócska lángjai, mint az emlékezés 
őrtüzei üzentek a házak, lakások ablakai-
ból: nem kell beszélni róla soha sem, de 
mindig, mindig gondoljunk reá. 

(r.zs.)
Fotókat készítette: Girus Zsolt

Összetartoztunk – Összetartozunk
Városi megemlékezés Trianon 100. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Napján
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Innováció a 
fogyasztóvédelemben 

- országos fogyasztóvédelmi 
verseny

Februárban vette kezdetét a Fogyasztói és 
Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség által, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes 
Államtitkársága támogatásával szervezett 
„Innováció a fogyasztóvédelemben - a 
tudatos fogyasztóvá válás útjai” című or-
szágos fogyasztóvédelmi verseny, melyre 
iskolánk (BSZC Csiha Győző Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája) eladó 
szakos tanulói is jelentkeztek. A csapat 
tagjai: Kelemen Andrea a 9. F, Tóth Ani-
ta a 10. F és Nagy Csenge a 11. F osztály 
diákjai. 

Az online verseny során a csapatoknak 
tíz, különböző fogyasztóvédelmi témá-
ban összeállított totót kellett kitölteniük, 
melyhez egy pályamunka elkészítése is tár-
sult. A pályamunka útján kellett bemutat-
ni, hogy a diákok milyen módon képzelik 
el az innovációt a fogyasztóvédelemben, 
mire kell felkészülnie a fogyasztóvédelem-
nek a jövőben (10-20 év múlva), figyelem-

be véve a fogyasztói szokások változását. 
A csapat a szavatosság és jótállás jövőbeli 
lehetőségeit vázolta fel dolgozatában. A 
vírus okozta megváltozott helyzet ellenére 
a lányok lelkesen, mindig határidőre ad-
ták le az adott feladatokat. 

Május első hetében kaptuk az értesítést, 
hogy csapatunk, a CSAK CSAJOK beke-
rült a döntőbe. Az eredetileg Budapestre 
szervezett döntőre a jelenlegi helyzet miatt 
online került sor. Ekkor tíz különböző tí-
pusú feladatsort, például keresztrejtvényt, 
igaz-hamist, kvízt kellett megoldaniuk a 
lányoknak a fogyasztóvédelem témakör-
ében. Az összesített pontok alapján csapa-
tunknak a XIV. helyezést sikerült elérnie, 
a lányok nyereményként egy- egy értékes 
okosórát kaptak. 

Ötvösné Kéki Piroska
felkészítő tanár

„Az idő igaz, és eldönti ami nem az"

Az Összefogás Hajdúnánásért képviselőcsoport tagjai, külsős bizottsá-

gi tagjai és a Hajdúnánásért Tevékenykedők Független Egyesületének 

tagjai mély fájdalommal búcsúznak Barátjuktól, Képviselőtársuktól, 

Dr. Éles Andrástól. 

Dr. Éles András 1990-1994. között alpolgármesterként, 1994-

2010-ig polgármesterként, 1998-tól 2002-ig a Hajdú-Bihar Megyei 

Közgyűlés tagjaként, 2014-2020-ig önkormányzati képviselőként, 

utóbb a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökeként szolgálta szeretett 

városát, Hajdúnánást. Tette ezt a közösségért érzett nagy felelősséggel, 

nagyfokú szakmai hozzáértéssel, emberséggel, példaértékű lokálpatri-

otizmussal. Munkája és személyisége egyaránt nagyon fog hiányozni. 

Végakaratát és családja kérését tiszteletben tartva szűkszavúan bú-

csúzunk tőle: 

Bandi! Nyugodj békében!
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A harangozók

A nánási sugártorony, leghegyében a 
rézcsillaggal, külön világ volt a tenyér-
sima síkon. Az a néhány ősi őrhalom a 
pusztán, mint: a Fürj-, Fekete-, Lopó-
halom a Nagyrétnek menet, a szőlőtőkés 
a Vénkertben, másként a Csepüsben: a 
Kakashalom, vagy szentmihályi országút 
mentén az öreg Dinnyés, csak hatal-
masabb vakondtúrás számba mentek a 
löki Tiszától Hódmezővásárhelyen túl 
elterjengő tengernagy magyar Alföldön. 
Az Oláh Jakab úr szőlőjénél begyeskedő 
százados vén jegenyefák sem integettek el 
ebben a szörnyű térségben a harmadik, 
negyedik határig, hanem a sugár toro-
nyunkat a böszörményi, dorogi, polgári, 
szentmihályi határban szántogatók jól 
látták tiszta időn. A harangjaink zengő 
szavát a messze puszták pásztorkarámjáig 
elrepítette a játékos tavaszi szél. 

A botvégre támaszkodó juhász tö-
prenghetett váltig:

- Valj’ örömre, gyászra hivogatnak-e 
azok a hires ezüstszavú harangok? – Az-
zal tartották ugyanis, hogy bizonyos 
mennyiségű ezüstöt olvasztottak a mi ha-
rangjaink beszédes érctömegébe és azért 
voltak olyan édeshangon messze zengők. 
A „Sós Sára” volt legnagyobbik harang, 
az öreg „Sárát” a kegyes jóltevő Soós Sára 
nemzetes asszony öntette. A kisebbeket 
legalább Árpádról, Bocskairól, Rákóc-
ziról, Kossuthról kellett volna elnevezni 
a szakállas Udvarhelyi szíjgyártó mondá-
sa szerint, mert azonban kegyes aján-
dékozóik után ezek is Gábor, Zsuzsánna 
s meg egyéb ilyen szürke naptári nevekre 
hallgattak, ezért nem lettek világhírű 
nevezettességek a nagynánási harangok.

Ez a nánási sugártorony – megfájult 
az ember nyaka, míg az aljából a ha-
ranglyukig, vagy még feljebb az óramu-
tatóig felnézett! – titokzatosságokkal iz-
gató építkezés volt. A belső része fel, fel 
a leírhatatlan magas, meredek, a gombos 
rézcsillaggal koronázott legfelsőbb pad-
lásig, nehéz, vastag deszkákkal, óriási 
tömör gerendákkal volt kibélelve. Min-
denik kifelé néző toronyablaklyuka az al-
sóbb toronyrészen – a lehunyt zsalugáter 
szemhéjakkal – egy-egy, napközben is 
félsetét emeletet alkotott. Az oldalkarfás, 
szédítő lépcsőkön csak fulladozva, 
szédelegve lehetett mászni a meredek 
deszkalépcsőkhöz szokatlan feljáróknak. 
Recsegtek, ropogtak, meg-megmoc-
cantak a nyiszorgó deszkalépcsők. 
Egyik-egyik setét fujtatónál rejtelmes 

nesz támadt, láthatatlan por verődött a 
repeső szembe, talán valami ijesztő hideg 
szárnyasegér, napvilágtól rettegő bagoly 
kezdett fészkelődni bűzös, setét, poros, 
fészkében?...

Ám, annál vakitóbb volt a világosság, 
annál szabadabb volt a kilátás a harang-
padláson – Egerig, Tokaj felé… Az óriá-
si, a védtelenül nyitott ablakon özönnel 
szórta be sugarait a puszták virágillatától 
megittasult napfény. Hej, de mikor a 
fergeteg havat, hideget csapdosott, a 
harangozónak harangjai mellett akkor 
is rendületlenül helyt kellett állani. A 
harangokat, ezeket a mozdulatlanságuk-
ban néma hangszereket, amint a nehéz 
vasállványokon koronás fejükkel mé-
ltóságosan ott csüngöttek, tehetetlenül 
iparkodtak meg-meglendíteni a tokaji 
Kopasz-hegyről alászállott csalafinta, 
pajkos szellők. A gonosz szél hiába fu-
rakodott a vasnyelvű ércharangokba, 
csupán a fényesre kopott harangszíjak 
vonaglottak meg, mint a zsákmányra 
éhes kígyók.

- Hehe, hen! – az avult rózsákkal ki-
varrt ködmönű, bőrkucsmás öreg  ha-
rangozó, Gyurka bácsi biztatólag so-
molygott zavart szemünkbe, -hát, az 
urficskák, megint feljöttek harangozni?

- Ha megengednék? – feleltük vá-
gyódólag, szerényen.

- Amikor majd az ideje elkövetkezik… 
Jó szívvel!... Addig menjenek feljebb a 
várta-szobába… Az öhönt (krumpli, 
száraztészta, aprított szalonna együtt) ép-
pen most főzi az öreg Balázs bácsi. 

- Adjon Isten.
- Magoknak is! – hangzott a barátságos 

fogadtatás. A légmentesen bélelt toro-
nyszobában üvegablakocskák villogtak 
a hihetetlenül vastag kőfalból a négy 
égtáj felé. Két-három szalmával bélelt, 
pokróccal letakart deszkaágy, lócák, ke-
cskelábú asztal, tulipános láda, lecsüngő 
lámpás, szegre akasztott csövesbundák 
(ujjas juhászi bunda), néhány szüksé-
ges edény s a sarokban vigan duruzsoló 
vaskemence, amelyen főzni lehetett, 
szolgálták a rideg berendezkedést. A vas-
kos fehérbajuszú öreg harangozó éppen 
a sistergő bográcsba lökött pár marék 
vékonyra nyujtott száraztésztát, - mert 
tudják, izletesebb, ha megperkelődik…

Mi is kiraktuk a zsebből a rejtek dohá-
nyt (amelyért az atyusék bödöncéjét 
dézsmáltuk meg), a jódarab száraz 
kolbászt, avasszalonnát, vékonynyakú 
üvegben a finánc nem szagolta, ara-
nysárga szilvóriumot. Az illatos pálinka 
terjengő párájára pillanatig a vén Gyurka 
bácsi is felcsábult a haranglyuk melletti 
őrhelyről.

- Hehe, he… No, maguk csak soha 
nem jönnek üres kézzel! – elismerőleg 
megjegyezte, - node, most majd kiha-
rangozhatják magukat… Nagyhalottunk 
van!

- Igaz biz az! – bólintott rá helyeslőleg 
a főzéssel szorgoskodó öreg Balázs, - a 
jógazda Nyikó Demeter uramnak meg-

tetszett halni… A füstös Fodor urat 
kérte fel a család funerátornak… Hiszen 
esmérik az urfiak, hogy micsoda kövér 
ember… Mégsem restelkedett felfáradni 
hozzánk:

- Az ám! – az ajtóból, a harangok mel-
letti őrhelyhez lemenet még visszaser-
cintett a rezesorrú vén Gyurka. – Ccc… 
Nagy kulacs bort, butéla törkölyt, friss 
fehércipót, tavalyi füstölt sódart is hoz-
tak… Csakhogy ne sajnáljuk majd a 
hosszant cifrázást…

- Kling! Klang! – az órakalapács oldal-
ba csapta a vén Sóssáraharangot, fájdal-
masan zúgni, búgni kezdett a nemes érc.

- Tyüh!... Üti a fertályt! – Gyúrka bác-
sinak a nyiszorgó lépcsőn utána lódul-
tam.

- Hadd fújjak ez egyszer én a török-
sípba! – szépen megkértem az öreget, 
ugyanis az órák-ütéseikor egy éles, 
metszőhangú ősi töröksípon, a torony 
nyitott ablakaiból mind a négy égtáj 
felé sipolni szokott a nánási harangozó 
jelzésül, hogy a magas őrhelyről folyton 
vigyáznak a nemes városra. A sípolás 
befejeztével mosolyogva visszaadtam az 
őrsípot. – Milyen furcsa! – szóltam.

- Mi az a furcsa, urficskám!
- Ott lent ni!... a papsarkon a 

nagytiszteletű úr, a polgármester, a 

főjegyző, a rendőrkapitány, a patikus, az 
orvos, Kruchio professzor, Dobos rek-
tor, a hosszú Nagy Károly kántor együtt, 
szóval a város főemberei, mindnyájan 
olyan törpének látszanak, mint valami 
picurka játékszer…

- Felülről nézve, kedves urficskám, 
- szólt a tapasztalt öreg harangozó, - az 
emberek, az egész élet mind ilyen törpe 
játékszerfigurák!...

Nemsokára azután ráhúztuk a haran-
gokat, ahogy dukált, megcifráztuk a sok-
birkás, jógazda néhai való Nyikó Deme-
ter uramnak… Olyan gyönyörűséggel 
húztuk, kongattuk az öreg nagy és 
kisebb kölyökharangokat, mintha nem 
egy múló emberi életet búcsúztat-
tunk volna… Amig fiatalok vagyunk 
és másoknak harangozgatunk, nem jut 
egyikőnknek sem eszébe, hogy egyszer 
majd nekünk is üt az óra.

Móricz Pál: A rejtelmes Alföld : elbeszéle-
sek, rajzok. szerző kiadása, 1926
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Anyakönyvi hírek
Akiktől 2020. május hónapban búcsút 
vettünk:
1 Rékasi Lajos
1 Varga Miklós
1 Reszegi Lajos Lászlóné
1 Ilyés László Istvánné
1 Matuz Béla
1 Csuja Antalné
1 Nyakas Miklósné
1 Bolega János
1 Pongor Mihály
1 Kéki László
1 Oláh Sándorné
1 Vitányi Istvánné
1 Borics Erika

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
3 Váradi Maja
3 Vajas Dóra
3 Pálóczi Linett
3 Péter Andor

Gratulálunk a 2020. május 
hónapban Hajdúnánáson 
házasságot kötött pároknak!
2 Molnár Rita Erika – Mekes László
2 Gulyás Mariann – Kiss Tamás
2 Martinek Bianka – Ruda Zsolt
2 Daróczi Anikó – Gyöngyösi Gábor
2 Vadász Xénia – Tóth Lajos
2 Koncz Klaudia – Barna András

Idősköszöntés

2020. június 8-án 90. születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr által 
megküldött emléklappal köszöntötte Dr. Artner Lászlót Szólláth Tibor Hajdúnánás 
polgármestere és Nagyné Legény Ildikó Hajdúnánás alpolgármestere.

Isten éltesse sokáig Laci bácsit erőben és egészségben családja körében!

Pályázati kiírás
Hajdúnánás Városi 

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

alapján pályázatot hirdet
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal 

műszaki ügyintéző
álláshelyének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-
gye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: Településfejlesztési-, terület- 
és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési 
feladatkör. Az önkormányzat által megha-
tározott magasépítési és/vagy mélyépítési 
beruházási, fejlesztési, felújítási és fenntar-
tási feladatok előkészítése, lebonyolítása. 
Ehhez kapcsolódó pályázatok, közbeszer-
zési vagy beszerzési eljárások előkészítés-
ében és végrehajtásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
–cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– Felsőoktatásban szerzett építész-, épí-
tő-, kertészmérnök szakmacsoportokba 
tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szo-
ciológus, földrajztanár, geográfus szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezetvédelmi, víz-
ügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, 
közlekedési felsőfokú szakképesítés; vagy 
– Műszaki középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és műszaki, agrár, 
kertészeti, közgazdasági, környezetgazdál-
kodási szakképesítés
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása
– felhasználói szintű számítógépes ismeret
– „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- Magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat
- Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, 
közlekedésmérnök-, település-fejlesztési 
mérnök felsőfokú szakképzettség, vagy
- Műszaki középiskolai vagy technikus 
végzettség: magasépítő- mélyépítő-, épü-
letgépész- építőgépész-, közlekedésépítő 
szakirányban, 
- Költségvetés készítő program ismerete, 
- Legalább 2 év építőipari kivitelezésben 
szerzett szakmai gyakorlat, beruházások 
előkészítésben való jártasság vagy beru-
házások bonyolításban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) 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. 
július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 03. 
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/16584-
1/2020, valamint a munkakör megneve-
zését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának 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. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2020.06.12.
– Hajdúnánási Újság – 2020.06.25.
– Hajdúnánás Város hivatalos közösségi 
oldala – 2020.06.12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2020.06.15. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-
gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási 
szerv által a KSZF részére megküldött ada-
tokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2020. június 12.

 Dr. Kiss Imre
 jegyző

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy módosult az illegális kutak bírságmentes 
fennmaradásának 2020. december 31-én lejáró határideje. 

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennmaradási engedélyezésére 
2023. december 31-ig van lehetőség. 

Teljes körű tájékoztatást – ügyfélfogadási időben 
– az egyes kutak ismeretében a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodától tud kérni. 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás
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Helyreigazítás

Helyreigazítás kérés személyes 
érintettség okán - Avagy mire képes 

a szelektív emlékezet

A hajdúnánási újság 2020. május 7-i 
számában megjelent (Emléktöredékek a 
hőskorból) című cikkben állított valót-
lanságok miatt. Egyetértve a gondolat in-
dításával, hogy talán igaz se volt. Ugyanis 
a 25 éves jubileumot ünnepelve a törté-
nethez néhány valós és bizonyítható kiegé-
szítést engedjenek meg csak a történeti 
hűség kedvéért.

1. Igaz, hogy a lakótelepen 1995-ben 
működött egy hagyományos központi 
antenna a lakások földi TV és rádió-
adások vételére sorosan bekötve. Azt 
írja a kedves emlékező, hogy emellett 
kezdte kiépíteni a városi hálózatot 
a.....  Csakhogy ez 1989-ben indult. 
Közben pedig eltelt 6 év.

2. Ezen időszakról szívesen adok tájé-
koztatást, ha érdekli a szerkesztőséget. 
Hogy milyen apropóból lett az elképze-
lés, hogy legyen Hajdúnánáson közös-
ségi műholdas adás vételére és továbbí-
tására alkalmas rendszer, az is megérne 
egy emlékezést. Biztos nem azért, hogy 
zavart volna a sok egyéni antenna, mert 
ugye egy sem volt, csak műholdas mű-
sorok, abból viszont rengeteg Európá-
ban, mint azt a számba adja a cikk 
írója. Itthon meg jó erős másfél műsor, 
és hétfőn még az sem.

3. Az az állítás pedig, hogy kéz a kézben 
fejlesztettük A RENDSZERT A TV-vel 
egyenesen bizarr. 1998-ban azért fog-
lalkoztak a nemzetközi vegyesvállalati 
formában működő, több száz nánási 
dolgozót foglalkoztató MODE 3H Kft. 
vezetői, hogy dolgozóink és családtagja-
ik hozzájussanak a nyelvi és információs 
lehetőségekhez, mert majd 6 év múlva 
lesz egy Helyi TV-t kezdeményező po-
litikai csoport.

4. Mire a Helyi Tv gondolata egyáltalán 
felmerülhetett valakiben (erről érdemes 
megkérdezni Czellér Istvánt, aki már 
1987-ben filmet készitett a MODE-
ról), akkorra a városban a lakosság 
közreműködésével és anyagi hozzájá-
rulásával már 732 lakásban ki volt 

építve és működött a hálózat, és ehhez 
csatlakozott 500 lakással a lakótelep, 
melyet 1996 elején átépítettünk csil-
lagpontos rendszerré, így teremtődött 
meg a feltétele a műsor eljuttatásának 
a lakossághoz.

5. Mi kellett ahhoz, hogy jogilag és tech-
nikailag ez megvalósulhasson és kiknek 
a munkája nyomán, valószínű többet 
megérne egy odavetett mondatnál. 
IGEN Daróczi Balázs támogatta 
anyagilag is, de kifejezetten gazdasági 
alapon, meg kell, hogy térüljön a be-
fektetés.

6. Arról pedig hogy hogyan jut el egy 
program a főszerkesztői gondolattól a 
lakos képernyőjére, milyen technikai 
eszközök kellettek és azt kik finanszíroz-
ták szintén lehetne többet és őszintén 
beszélni.

7. Azt ígérik, hogy a következő lapszám-
ban folytatják, és ha a történeti hűség 
érdekli a tisztelt Szerkesztőséget, nem-
csak a stáb dicsőítése a céljuk, kérem a 
fentiek figyelembe vételét.

 Tisztelettel:
 Sebestyén Sándor

Újságunk május 7-i lapszámában megemlékeztünk a Hajdúnánási Televízió születésének 
25. évfordulójáról. A cikk – mint címe is jelezte: Emléktöredékek – azaz nem egy monogra-
fikus, tételes levéltári és egyéb forrásokkal alátámasztott írás volt, hanem egy a folyamatban 
résztvevő személy visszaemlékezése. Cikkünkre reagálva Sebestyén Sándor a kábelhálózat, a 
helyi szolgáltató megálmodója, elindítója, működtetője az alább közölt helyreigazítást kérő 
levelet juttatta el szerkesztőségünkhöz. Elnézést kérünk azért, hogy az akkor már működő 
kábelhálózat kezdeti szakaszairól nem tettünk említést, illetve nem fogalmazott pontosan a 
cikk szerzője. A levelet változatlan formában tesszük közzé. 

Szabóné Koczka Judit
főszerkesztő

Emléktöredékek a hőskorból 
25 éves a Hajdúnánási Televízió

Május 7-i lapszámunkban kezdtük el 
azt a 2-3 részesre tervezett cikksoroza-
tot, amelyben - ha vázlatosan is – de 
szeretnénk megemlékezni a helyi tele-
vízió elmúlt negyedszázados történeté-
ről. Első írásunk leginkább a kezdeti, 
első, botladozó lépésekről szólt, mai 
cikkünk pedig arra vállalkozik, hogy 
némileg megvilágítsa azt az anyagi hát-
teret, amely nélkül nem működhetett 
volna a helyi média.

Sorozatunk első részében a megalakulás 
kezdeti lépéseiről, az első kísérleti adá-
sok tartalmáról, általános kérdésekről 
szóltunk. Mindahhoz azonban, hogy 
ezek az adások elérhetőek legyenek a 
nánásiak számára, szükség volt a Ru-
haipari Kisszövetkezet már meglévő ká-
belhálózatára, illetve a továbbfejlesztett 
és fejlődő rendszerére. E tekintetben 
már szinte a kezdet kezdetén- 1995. 
június 16-án - létrejött egy szerződés 
a kábelhálózat tulajdonos Ruhaipari 
Kisszövetkezet és a stúdiót működtető 
Hajdúnánási Szellemi Műhely között, 
melynek értelmében a tulajdonos ellen-
szolgáltatás nélkül biztosította a helyi tv 
által készített, kazettán rögzített műso-
rok nyilvános bejátszását, saját vezetékes 
távközlő hálózatán. Ez havonta legfel-
jebb 6 alkalom lehetett és alkalmanként 
a műsoridő nem haladhatta meg a 120 
percet. Mindezért nem kért bérleti dí-
jat, tekintve, hogy a stúdió működését 
közügynek, a város érdekében végzett 
tevékenységnek tekintette. 

De nemcsak ez a segítség érkezett. 
Mint már előzőleg is említettük a MO-
DE 3H Textilipari Kft. Daróczi Balázs 
ügyvezető igazgató személyes közremű-
ködésével komoly támogatója volt a 
HTV-nek. Segítette a munkát, ameny-
nyire tudta,(kamera, egyéb eszközök 
beszerzése, rendezvény támogatása stb).

A másik „kistestvér”, a Daróczi Anna 
vezette Gaby Fashion Textilipari Kft. 
üzemének területén egy egész emeltnyi 
részt kapott a szerkesztőség, ahol már 
nyugodt körülmények között folyhatott 
munka. Természetesen itt sem kellett 
bérleti díjat fizetni.

Még a támogatások körébe tartozik az 
is, hogy a kezdeteket követően nemsok-
kal a Képújság, a televíziós hirdetések is 
hoztak némi rendszeres bevételt.

Ne felejtsük ki a támogatói sorból 
a Móricz Pál Városi Könyvtárat sem, 
amely az alakulás első pillanataitól kezd-
ve helyet adott a HTV-nek, sok esetben 
még némi technikai segítséget is nyúj-
tott eszközök tekintetében. Jó ideig pl. 
ott készültek a bemondói felvételek, de 
nem egy stúdiófelvétel is helyet kapott a 
nagy olvasóteremben. 

Lelkes támogatója volt a HTV-nek 
a Ventifilt Légtechnikai Berendezések 
Gyára is; köszönhetően Pappné Bernád 
Judit vezérigazgató asszonynak. Mind-
ezek mellett számtalan kisebb-nagyobb 

vállalkozás támogatta a helyi médiát, ki 
konkrét pénz adományokkal, ki valami-
lyen segítség nyújtással. Köszönet érte 
nekik is.

Végül azonban Hajdúnánás Város 
Önkormányzata lett a legjelentősebb 
támogatónk. 2000-ben a Bocskai u. 12-
14.sz. alatti, volt párt székház legfelső 
szintjén helyet biztosított a stúdiónak, 
szintén térítésmentesen. Ettől fogva a 
különböző helyiségek használata mel-
lett, évenként egyre növekvő anyagi tá-
mogatást is kapott a Hajdúnánási Helyi 
Televízióért Alapítvány a városi önkor-
mányzattól.

Anyagi forrásaink másik részét – fő-
ként miután megkaptuk a közműsor-
szolgáltatói státuszt – az ORTT pályáza-
tai jelentették, hozzátéve, hogy ez bizony 
sok esetben „kutya vacsorája volt”, azaz 
igazából nem lehetett rá építeni, hiszen 
nem volt garancia arra, hogy nyerünk is. 
2008-tól a szakmai pályázataink szinte 
folyamatosan nyertesek voltak, főként a 
TV-állandó, de említésre méltó a Rezsi, 
illetve a műszaki pályázat is (KMUSZ), 
amelyeken szintén többször jutottunk 
forrásokhoz. Mindezek mellett a mun-
kaügyi központos támogatások is hatha-
tós segítséget jelentettek a szakmai stáb 
megtartásában és foglalkoztatásában. A 
televízió bevételi forrásai között közben 
szerencsére a helyi vállalkozások, cégek 
média irányú elkötelezettsége is megje-
lent, hiszen egyre növekvő tételt jelen-
tettek a reklámbevételek is, képújság 
hirdetésekből valamint reklámspotok 
gyártásából és sugárzásából.  

A működés folyamatos biztonságát 
talán akkor érte a televízió, amikor be-
tagozódott 2011-ben a Nánás Pro Cul-
tura Nonprofit Kft-be. A szerkesztők dí-
jazása emlékezetem szerint 2002-től vált 
rendszeressé, amikor már éves megbízási 
szerződést kötött a HHTVA minden 
külsős szerkesztő-riporterrel. Ezen túl-
menően minden lehetséges munkaügyi 
támogatást is igénybe vett az Alapítvány 
a munkatársak bérezése tekintetében. 

Rigó Tamásné

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:
2020. július 9.

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/445-40-51
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Átadták a „Maradj Otthon - Készíts Fotót Otthon!” és a 
„Maradj Otthon – Verselj Otthon!” pályázatok díjait

Még áprilisban hirdette meg az önkor-
mányzat a „Maradj Otthon - Készíts 
Fotót Otthon!” és a „Maradj Otthon – 
Verselj Otthon!” elnevezésű pályázato-
kat. Ezeknek a felhívásoknak a legfőbb 
célja az volt, hogy előtérbe kerüljenek az 
otthonainkban, kertjeinkben lévő fák, 
virágok, valamint a gyerekek mellett a 
felnőttek is bemutathassák szavaló tu-
dásukat.

Az elmúlt hetekben közel 120 pályamű 
érkezett be, melyeket napról napra köz-
zétettek Hajdúnánás facebook oldalain 
(Bocskai István, Hajdúnánás Város).

Mindkét oldalon található pályázatokra 
leadott lájkok összegzésre kerültek és így 
születtek meg a végeredmények, melyek 
a következők:

A „Maradj Otthon - Készíts Fotót Ott-
hon!” nyertese Szabóné Dér Julianna (788 
darab lájk).

A „Maradj Otthon – Verselj Otthon!” 
elnevezésű pályázat nyertese Erdei Anna 
(222 darab lájk).

A két pályázat nyertesét egy-egy Nánási 
Portéka ajándékcsomaggal ajándékozták 
meg.

Emellett a játék résztvevői között is 
kisorsolásra került egy Nánási Portéka 
termékekből összeállított ajándékcsomag. 
A sorsolás eredménye „Maradj Otthon - 
Készíts Fotót Otthon!” Kalapos Inci, míg 
a „Maradj Otthon – Verselj Otthon!” pá-
lyázatnál Pásztor Anna Zoé a szerencsés.

Gratulálunk minden pályázónak!

Nekünk is volt Országzászló emlékművünk
A trianoni tragédia 100. évében erkölcsi 
kötelességünk emlékezetünkbe idézni azt 
az emlékművet, amely teljes gondolatisá-
gával 14 éven át ékesítette a város főterét, 
s amely előtt főhajtással illett elhaladni.

Az Országzászló Emlékműről van szó, 
melyet a trianoni fájdalom jegyében 1934. 
október 28-án lepleztek le, s helyét - nem 
véletlenül – az igazságszolgáltatás épülete 
előtt jelölték ki, azon a helyen, ahol hét 
évvel korábban, 1927-ben a Hősök Szob-
rát kívánták felállítani.

Mintául a Budapesten 1928-ban fel-
avatott Ereklyés Országzászló szolgált, 
amely az elszakított nemzetrészeink feletti 
fájdalom szimbóluma volt. A félárboc-
ra engedett zászló pedig a Trianon elleni 
küzdelmet jelképezte, reményt adva arra, 
hogy ismét régi fényében ragyog majd 
Nagy-Magyarország. Állításának kezde-
ményezői a Nagy Háborút megjárt hős 
katonáink voltak, akik a helyi Frontharcos 
Szövetségbe tömörülve emléket kívántak 
állítani a történelmi Magyarországnak, s 
általa hitet tenni az ezeréves határok visz-
szaállítása mellett. Közel ezer ilyen emlék-
mű született az országban. A mienket volt 
a 145. az emlékállítások sorában. Hajdú-
böszörmény például három évvel később, 
Debrecen pedig csak 1939-ben avatta fel 
saját Országzászlóját.

Ennek a műkőből és betonból készült 
jelképnek az alkotója Szabó Sándor kőfa-
ragó mester volt, aki fél karját hagyta a 
Doberdói Fennsíkon. Szerkezete, felépí-
tése követte a fővárosit. Ez elé is állítot-
tak „szószéket” (a templomi szószékekre 
utalva), azért, hogy a lépcsős talapzatról 
ünnepi beszédekben lehessen szólni a kö-
zönséghez.  Ennek előlapjára az akkoriak 
hitvallását írták: Hiszek Magyarország 
feltámadásában!  Mögötte magasodott 
a zászlórúd talapzata, melyen mintegy 
megismétlődött az előző kinyilatkoztatás 
az ILYEN VOLT, ILYEN LESZ! felirattal, 
valamint  Nagy-Magyarország kontúrtér-
képével.

A domborított ábrázolások fölötti kő-
tömbön – belsejében egy kis fülkével, 
benne a budapesti Ereklyés Országzász-
lóból hozott, 63 vármegyéből származó 
porszemekkel - a frontharcos jelvény 
domborműve állt, a fölé helyezett, kőből 
faragott virágkehellyel, amelyből hat mé-
ter magasra kúszott a zászlórúd, csúcsán 
Horthy Miklós kormányzó úr esküre 
emelt kezének plasztikai másával.

Az utóbbiakat Fehér Imre kovácsmester 
készítette, aki mint egykori frontharcos, 
maga is végig küzdötte a világháborút. 
(Egyébként ekkor a református parókia 
előtt állt már az ugyancsak általa kovácsolt 
Frontharcos Emlékmű is, melynek hason-
mását 2019-ben állítottuk fel a Kossuth 
utca elején.)

Minden év június 4-én, a trianoni tra-
gédia napján ennél az emlékműnél tartot-
ták a megemlékezéseket, melynek zászlója 
mindig félárbocra volt engedve, hirdetve 
az elszakított testvéreink és nemzetrésze-
ink feletti gyászt.

A második világháború után azonban 
vége szakadt az emlékezéseknek, ugyanis 

a kibontakozó kommunista hatalom le-
dönttette a zászlórudat, s az egykori alko-
tóval, Szabó Sándorral még a feliratokat és 
a térképet is levésették. 1948 őszén aztán 
ezt a torzóvá tett felépítményt szemelték 
ki a tíz mázsás Petőfi-fej talapzatául, La-
borcz Ferenc szobrászművész alkotása 
számára, melynek állítását az MDP, azaz 
a helyi kommunisták kezdeményezték. 
Ezzel aztán sikerült végleg felülírni, vagy 
inkább megalázni az Országzászló Emlék-
mű szellemiségét, de Petőfiét is, aki nem 
érdemelt meg egy hozzá illő posztamenst 
(talapzatot).

A kőtömb tehát maradt, megfosztva lel-
kétől, a rávésett üzenetektől és a zászlótól. 
Aztán szép lassan, ahogy sikerült elhal-
ványítani Nagy-Magyarország emlékét, 
a helyi társadalom is megfeledkezett régi 
szerepéről.

2005-2006-ban pedig a város akkori 
(még mindig baloldali) vezetése ettől a 
talapzattól is megfosztotta a települést, 
amikor a főtér felújításakor egyszerűen 
eltávolították. Kidobták!  (A kovácsoltvas 
Frontharcos Emlékművet már korábban, 
1969-ben megsemmisítették!)

Trianon 100. évfordulóján érezzük csak 
igazán, mekkora hiba volt ezt a talapzatot 
végleg elpusztítani! Inkább vissza kellett 
volna adni régi fényét, amint tették ezt 
például 2011-ben Derecskén, és még szá-
mos helyen!

2006 őszétől a polgári oldal vehette 
kezébe a város sorsának alakítását. Nem 
véletlen hát, hogy október 23-án első dol-
gunk volt egy új Országzászló állítása a 
körforgalom közepén, hiszen a régi helyét 
elfoglalta a testvértelepülések emlékfala, 
meg a szabadtéri színpad.

Ezen az új, talapzattal még nem rendel-
kező Országzászlón ma két zászlót fújdo-
gál a szél. Nemzeti szimbólumunk mellett 
a székely zászlót. Az utóbbi az elszakított 
nemzettársainkra emlékeztet. Felettünk 
lengedezve mindennap ránk mosolyog-
nak, kiterjesztik védőszárnyaikat e város 
népére, s emlékeztetnek az egykori eu-
rópai középhatalomra, Szent István kirá-
lyunk gyönyörű országára.

Buczkó József
 címzetes múzeumigazgató 

Az 1934-ben állított Országzászló (A 
Frontharcos Szövetség képeslapja, 1937.)

Az egykori Országzászló talapzatán álló Petőfi szobor. Előtérben a szovjet hősi emlékmű. 
(Képeslap az 1960-as évek derekáról)



8 Hajdúnánási Újság 2020. június 25.
Im

pr
es

sz
um

Im
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, 2000 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 • 06-70/445-40-51 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik Drága Édesanyánk Tímári Zsigmondné Zubor Katalin 

nyugdíjas tanítónő, volt Petőfi út. 34. sz. alatti lakos 

búcsúztatásán megjelentek és sírjára koszorút, virágot helyeztek

 
                             szerető család

A város vezetése támogatja a járvány következtében gazdasági nehézséggel küzdő haj-
dúnánási vállalkozásokat!

További részletek és formanyomtatványok az alábbi oldalon olvashatók:http://hajdu-
nanas.hu/…/a_koronavirus-jarvany_kovetkezteben_

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51


