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Óvodások a Kendereskertben

Július 8-án megnyitotta kapuit az ovis 
nyári tábor. A Hajdúnánási Óvoda nyá-
ri napközijében résztvevő nagycsoportos 
gyermekek öt héten keresztül heti két 
alkalommal látogatnak el a Kendereskert-
be. Első alkalommal az óvoda öt tagin-
tézményéből közel ötven gyerek érkezett 
a számukra biztosított busszal a látogató-
központba, ahol a lelkes izgalommal várt 
körsétát egy rövid bemutatkozás és a tíz-
órai elfogyasztása előzte meg. A gyerekek 
az öt hét során sok-sok érdekes múltidéző 
és hagyományőrző program és foglalkozás 
által jutnak élményekhez: íjász bemutató, 
táncház, ismerkedés a népi kismestersé-
gekkel, kenyérlángos készítés és lovas-
szekerezés is színesíti majd a programot. 
A tábor első napján a gyerekek megis-
merkedhettek a tájegységünkre jellemző 
növénytermesztéssel és az állattartással, a 
Kendereskertben fellelhető több hazai ős-
honos állatfajtával és az itt termesztett bio 
zöldségekkel.

HNU
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Munkatapasztalat és szakmai gyakorlat egyben: 
elindult a nyári diákmunka

Idén júliusban és augusztusban kilencven 
diák dolgozik a nyári vakáció alatt egy hó-
napot a városban. A tanulók foglalkozta-
tását az önkormányzat szervezi.

A diákmunka program egyik fontos cél-
ja, hogy segítse a résztvevő tanulók szak-
mai fejlődését, illetve, aki még előtte áll, 
annak a pályaválasztását. Az egyetemisták 
a munkával egyben szakmai gyakorlatot is 
végeznek.

A Kormányhivatal támogatja a pro-
jektet, a foglalkoztatást az önkormányzat 
közfoglalkoztatási irodája szervezi. Hatal-
mas volt az érdeklődés idén is. A diákokat 
részmunkaidőben foglalkoztatják, ami 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden 
diák egységesen egy hónapot dolgozik 6 
órában – mondta Szólláth Tibor.

A polgármester hozzátette, sokrétű a 
helyszín, ahol dolgozhatnak a diákok: 
többek között rendelőintézet, gyógyfür-
dő, önkormányzat, helyi tv, művelődési 
központ, könyvtár. 

A program népszerűségét mutatja, hogy 
augusztus elsejétől újabb negyven diák 
dolgozhat egy hónapot Hajdúnánáson.

A polgármester kiemelte, hogy szeret-
nék, ha augusztusban a diákokkal tovább 
folytatódna az élő emlékezet fala videótár 

bővítése, amelyet még 2015-ben kezdtek 
el. Az elmúlt évek alatt több száz kisfilm 
készült, amelyek megtekinthetőek a város 
oldalán is.

A cél, hogy számba vegyük, összegyűjt-
sük, s dokumentáljuk a Hajdúnánáson 
fellelhető értékeket, majd közkincsé te-
gyük és gondoskodjunk arról, hogy minél 
szélesebb körben megismertessük ezeket. 
Mindemellett fontos megjegyeznünk, 
hogy ezzel a munkával nemcsak össze-
gyűjtjük városunk kincseit, hanem előse-
gítjük azt is, hogy ezek az értékek fenn is 
maradhassanak. 

Ezen értékeink megmentése érdeké-
ben a nyári diákmunka során városunk 
nebulói kamerát fognak kezükbe, s egy-
fajta video-dokumentációs rövidfilmeket 
készítenek a városunkban élő idős em-
berekkel, akik elmesélik nekik azokat a 
régmúlt idők történéseit, melyekre mára 
egyre kevesebben emlékeznek – mondta 
Szólláth Tibor.

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

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

Fertőtlenítő lámpák a Szalay János Rendelőintézetben

Germicidlámpákkal szerelték fel 
a Szalay János Rendelőintézet 
vizsgálóit, melynek köszönhe-

tően az egészségügyi intézménybe érke-
ző betegek és az egészségügyi dolgozók 
is nagyobb biztonságban lehetnek, hi-
szen ezentúl ezek az orvostechnikai esz-
közök is segítik a háziorvosi rendelők 
fertőtlenítését. A rendelőintézet a 4 db 
mobil lámpa beszerzését a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tá-
mogatásának köszönhetően valósította 
meg.

A Kamara májusban 1 millió forint 
támogatást adott át Hajdúnánás városá-

nak, mellyel a koronavírus terjedésének 
megelőzését és a járvány elleni védeke-
zést kívánja segíteni. Török István, a 
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara általános alelnöke és Hajdú-
nánási Szervezetének elnöke elmondta, 
hogy a helyi szervezet elnöksége igyeke-
zett megfontoltan és a lehető leghatéko-
nyabban felhasználni a támogatást. Ezért 
is javasolta, hogy az összeget a Hajdú-
nánási Óvoda, valamint a Szalay János 
Rendelőintézet fertőtlenítő lámpákkal 
való felszerelésére fordítsák. Az óvoda 
mind az öt tagintézményében beszerzés-
re került egy-egy fertőtlenítő lámpa, így 

minden csoportszobában biztosított a 
levegő megtisztítása, most pedig a váro-
si rendelőintézetben helyezték üzembe 
a támogatásból megvásárolt levegő és a 
felületek sterilizálására is alkalmas esz-
közöket. Ezek a lámpák merőben más 
hatásmechanizmuson alapulnak, mint 
az óvodákban lévők, hiszen egy rende-
lőintézetben magasabb az egészségügyi 
kockázat és az üzemeltetésük is más 
eljárást igényel. Ezekkel az eszközökkel 
tovább fokozzák az egészségügyi intéz-
mény biztonságos betegellátását.

Sajnos a koronavírus járvány veszélye 
még nem múlt el, így a védekezés és a 

megelőzés továbbra is fontos feladat, és 
a közösségi felelősség vállalásban pedig 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara továbbra is élen jár.

Papp Mónika
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Tódor, a babérkoszorús cigányprímás 

Ma már alig vannak olyanok, akik em-
lékeznek még a nagyhírű muzsikusra, 
akinek a neve fogalom volt nem csupán 
itthon, hanem a határokon túl is.

Rézműves Tódorról van szó. 1872 május 
26-án született Tiszadobon, s Gróf Des-
sewffy Aurél, az utolsó országbíró család-
jánál, a bűdszentmihályi (ma Tiszavasvá-
ri) kastélyban nőtt fel. Amolyan fogadott 
gyerek volt. Természetes hát, hogy komoly 

nevelésben részesült. Itt sajátította el azt a 
zenei tudást, amely aztán egész életének 
vezérfonala lett. Szerelmi kapcsolata Csíki 
Mária révén azonban 1895-ben Hajdú-
nánásra vezérelte, s bő fél évszázadon át 
e város zenei életének meghatározó alakja 
lett. Zenekara nélkül komoly kulturális 
est elképzelhetetlen volt Hajdúnánáson. 
Muzsikált a tánciskolában, az Úri Kaszi-
nóban, a Bocskai Szállóban, levente ren-
dezvényeken. De rendszeresen adtak pél-
dául térzenét is a város főterén. Nyaranta 
pedig „vándorútra keltek”. Visszatérő 
vendégei voltak ugyanis a Magas-Tátra és 
a Balaton szórakozóhelyeinek, de még az 
óceánjárók utasai is megtapsolták Tódor 
muzsikus zenekarát. 

Hatalmas zenei tudásával, szerény, in-
telligens magatartásával nagy népszerű-
ségnek örvendett. Nem véletlen hát, hogy 
a két háború közötti időben elnyerte a 
közönség legmagasabb elismeréseit: előbb 
Aranyéremmel tüntették ki, majd Arany 
Babérkoszorú elismerésben részesült, me-
lyeket 1954-ig, élete végéig büszkén őr-
zött a róla elnevezett utcán, a Tódor-köz-
ben, a Tinódi utca 4. szám alatti házában.

Utolsó útjára csikorgó januári hideg-
ben kisérték, s megbecsültségét jelzi, hogy 
200 cigánymuzsikus hegedűje siratta az 
öreg prímást az Új Alsó-temetőig, a végső 
nyughelyig.

A hegedű szerelmesének életútja még 
ebben az évben kőbe fogalmazódott. 
Mégpedig Vitányi István kőfaragó mester 
által, aki saját és az egész város tisztelete 

jeléül különleges műkő sírjelet készített. 
Domborműbe mintázta Rézműves Tódor 
mindig mosolygó arcvonását a babérko-
szorúval és az aranyéremmel. (A dombor-
mű egy példányát később nem csupán 
a mester úr, hanem a család is büszkén 
őrizte.) Amint a Hajdúdorog számára 
készített Petőfi-szobor, ez a plasztikai al-
kotás is kiváló szobrászi teljesítmény. De 
ugyancsak mesterkézre vall a sírig hűséges 
társ, a hegedű megmintázása is. Húrjai el-
szakadtak, húrtartó pallója kidőlt, melyek 
a derékba tört művész-életútra utalnak.

Az 1980-as évek második felében, az 
Új Alsó-temető szanálását követően sok 
más sírjellel együtt ezt a sírkövet is meg-
mentettük, s átszállítottuk leendő helyére. 
Draviczky Imre bácsi kezdeményezésére 
ugyanis a Köztemetőben a Soós-sírok mel-
lett - egy évszázados vaskerítéssel körbeke-
rített helyen - fejfagyűjteményt szerettünk 
volna létrehozni azzal a céllal, hogy itt a 
Hajdúnánáson jellemző fa és kő sírjeleket, 
valamint jeles személyiségeink sírjeleit 
helyezzük el. Amolyan Nánási Panteon 
lett volna ez, melynek az előmunkálatai 
1987-ben – a Megyei Műemléki Albizott-
ság támogatásával - el is kezdődtek, ám a 
rendszerváltás, majd az azt követő idők 
meghiúsították a megvalósítást. 2017-
ben e sorok írója még tett egy felajánlást 
a város vezetése felé a folytatást, befejezést 
illetően: eredménytelenül.

Tekintettel a Rézműves Tódornak em-
léket állító sírkő különleges jelentőségére 
és arra a személyre, akinek emlékét őrzi, 

június elején úgy döntöttem, a további 
pusztulástól megkímélendő, a múzeum 
kertjében állítjuk fel. Ez meg is történt. 

Azóta az itt kiállított fa sírjelek ölelés-
ében mesél a híres cigányprímásról, aki 
még e kövön is „hű testvérével, elnémult 
hegedűjével beszélget.”

Buczkó József
címzetes múzeumigazgató

A sírkövön látható dombormű 
másodpéldánya.

Készítette Vitányi István kőfaragó mester. 
(1954)

Jó emberek

Hajdúnánás szinte soha nem látott ösz-
szefogásról tett tanúbizonyságot az el-
múlt hetekben, amikor egy emberként 
álltak Nagy János és családja mellé, 
akik igen nehéz élethelyzetbe kerültek. 
Két súlyosan mozgássérült gyermekük 
utaztatásához mostanra elengedhetetle-
nül szükségessé vált egy olyan gépkocsi 
beszerzése, amelybe minden feltételnek 
megfelelően elhelyezhető két kerekes-
szék. Anyagi-fizikai-lelki erejük végső 
határához érkeztek és úgy gondolták, 
hogy a város közösségéhez fordulnak 
segítségért. Annyit tudni kell, hogy egy 
a számukra megfelelő gépjármű értéke 
közelít a 20 millió forinthoz.

Szoktuk volt mondani, amikor egy kis-
gyermek világrajön, mindegy fiú-e vagy 
lány, csak egészséges legyen. Ez minden 
szülő vágya. A sors azonban sokszor próbá-
ra teszi az embert. Van, ahol már a születés 
pillanatában kiderül, valami nagyon nincs 
rendben a kis jövevénnyel. És van olyan 
is, amikor látszólag minden a helyén van, 
és csak idő múltával látszódnak az egyre 
bizonyosabb jelek, nagy a baj. Aztán kide-
rül, gyógyíthatatlan, visszafordíthatatlan 
egészségromlással kell számolniuk a szü-
lőknek. Évről évre romlik a kisgyermek ál-
lapota és egy idő után eljut oda, hogy telje-
sen magatehetetlen, már beszélni sem tud, 
és az önkifejezést, az információ közlést 
már az írás sem tudja biztosítani, hiszen 
még az íróeszközt sem tudja megfogni. Az 
izmok pedig egyre csak sorvadnak, sorvad-
nak, és jelenleg remény sincs a folyamat 
visszafordítására, vagy legalább az állapot 
stabilizálására.

Ez a történet játszódott le a hajdúnánási 
Nagy családban is: látszólag két egészséges 
kislányuk született, akiknél egy-két év 
után jelentkeztek a súlyos izomsorvadás-
sal járó gyógyíthatatlan betegség jelei. A 
szülők természetesen megtettek mindent, 
ami emberileg lehetséges körülményeiket 
tekintve. Átalakították a házat, megtanul-
tak mindent, ami a két kislány folyamatos 
gondozásához, mindennapi szükségleteik 

kielégítéséhez elengedhetetlen. Eszük-
be sem jutott a kényelmesebb megoldás: 
otthonba adni őket. Helytálltak minden 
fronton, hiszen a lányok gondozásán kí-
vül néhány éve szüleik ápolása is osztály-
részük. És ők vállukra vették a keresztet. 

A közelmúltban azonban elérkeztek, 
úgymond a falig, saját egészségük is ve-
szélybe került. Nincs már erő, egészség 
ahhoz, hogy a két mozgásképtelen gyer-
meket emelgessék, szükség lett egy olyan 
autó megvásárlására, amelybe mindkét 
kerekesszéket be tudják tenni, biztonsá-
gosan, a közúti közlekedés szabályainak 
is megfelelően, különösebb fizikai erőki-
fejtés nélkül. Rövid idő után azonban ki-
derült: hiába a családi összefogás, pályázati 
forrás híján számukra ez elérhetetlen álom 
marad, hiszen egy ilyen gépkocsi ára húsz 
millió forint körül mozog.

Ekkor gondoltak arra, hogy megpróbál-
nak a város közösségéhez, a barátokhoz, 
ismerősökhöz, a jószándékú emberekhez 
fordulni segítségért. Hiszen, ami egy em-
bernek lehetetlen, azt a közösség jószándé-
kú adományai, segítőkészsége megoldhat-
ja. A segélykiáltás számukra is hihetetlen 
eredménnyel járt. Sokan, nagyon sokan 
ajánlottak fel kisebb - nagyobb összege-
ket, utaltak át az egyszámlára, vagy vitték 
személyesen a lakásukra. Vállalkozók lép-
tek az első szóra. Ki konkrét és nem kis 

összeggel, ki még ezenfelül jó tanácsokkal, 
kapcsolati tőkével is támogatta őket. De 
nemcsak helyi segítség érkezett; az ország 
távoli csücskéből is üzentek; itt vagyunk, 
számíthattok ránk. 

Amikor ezeket a sorokat írom, talán már 
össze is gyűlt az az összeg, amivel ezt a gép-
kocsit meg tudják vásárolni, és még lesz 
lehetőségük elmenni a szokásos balatoni 
üdülőhelyre, hiszen a gyermekeknek ez 
az egyetlen alkalom, hogy legalább évente 
egyszer ki tudnak szakadni a ház falai kö-
zül, találkozhatnak más emberekkel, más 
közegbe kerülnek, ami lelkileg is nagyon 
fontos számukra. Hiszen ne feledjük: a 
romlandó kis testek börtönében ép intel-
lektus lakozik.

Sokszor hajlamosak vagyunk negatív 
értékítéleteket megfogalmazni honfitársa-
inkról, ilyen-olyan viselkedésük, magatar-
tásuk alapján. Talán van is igazság ezekben 
a véleményekben, ám arról már többször 
is meggyőződhettünk, hogy ha igazi nagy 
összefogásra van szükség, főként, ha gyer-
mekek javát szolgálja, akkor igen is meg-
mozdul nemcsak a szűkebb helyi közösség, 
hanem az ország is. Ezt most itt nálunk is 
megtapasztalhattuk. 

KÖSZÖNJÜK HAJDÚNÁNÁS, KÖ-
SZÖNJÜK HAJDÚNÁNÁSI ÉS NEM 
HAJDÚNÁNÁSI JÓ EMBEREK!

Rigó Tamásné

Rézműves Tódor sírköve 
a múzeum udvarán felállítva
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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 
igazgatási ügyintéző 
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2 éves közszolgálati jog-
viszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

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

A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
a) Peres és nem peres ügyek előkészítése, 

jogi képviselet ellátása. Végrehajtási el-
járások, fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelmek intézése.

b) Az Önkormányzat és a Hivatal szerző-
déseinek, szabályzatainak véleményezé-
se, szerkesztése. 

c) Hatósági ügyek vitele. Határozatok ki-
admányozása.

d) A képviselő-testületi és bizottsági mű-
ködéshez kapcsolódó feladatok ellátása 
(képviselő-testületi döntések, önkor-
mányzati rendeletek előkészítése). 

e) Önkormányzati és hivatali adatbázisok 
kezelése.

f ) Országgyűlési és helyi önkormányzati 
választásokkal, országos és helyi népsza-
vazással kapcsolatos feladatok ellátásá-
ban való részvétel.

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 lefoly-

tatása
– számítógépes felhasználói ismeret 

(Word, Excel, felhasználói szintű isme-
rete)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közigazgatási vagy más jogászi szakmai 

területen szerzett legalább 2 éves szak-
mai tapasztalat

– jogi és/vagy közigazgatási szakvizsga 
megléte

– Jogtár felhasználói szintű ismerete

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 ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusz-
tus 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 31.

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 Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: HAJ/18686-1/2020, valamint 
a munkakör megnevezését: igazgatási 
ügyintéző.

– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre részére 
a drkissi@hajdunanas.hu e-mail címen 
keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt 
követően történik a jegyző döntése alap-
ján 
– a polgármester egyetértésével - az ügy-

intéző kinevezése. A kinevezési jogkör 
gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. augusztus 11.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2020. július 09.
– Hajdúnánási Újság – 2020. július 23. 
– Hajdúnánás Város hivatalos közösségi 

oldala – 2020. július 09.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2020. július 13.

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. 

Hajdúnánás, 2020. július 10.
 Dr. Kiss Imre
 jegyző

A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. programajánlója

Tisztelt Lakosság! 
A COVID19 vírus megfékezése érde-
kében a kormány által kiadott jelenlegi 
iránymutatások alapján a 2020. augusz-
tus 20-i Szent István Napi programok és 
a tervezett koncertek, valamint a 2020. 
augusztus 21-23. között tervezett VII. 
Hajdúk Világtalálkozója ELMARAD. 
Megértésüket köszönjük!

Tervezett programjaink
2020 augusztus 8. (szombat) 08.00 – 
12.00:  Gyermek- és Babaruha Börze
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ nagyelőcsarnoka
Jelentkezni július 27-től személyesen a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ-
ban vagy a 06-70-372-1494-es telefon-
számon hétfőtől péntekig, 08.00 – 16.00 
között lehet. Kizárólag magánszemélyek 
jelentkezését tudjuk fogadni!  Részvételi 
díj nincs!

2020 augusztus 8. (szombat) 09.00 – 
12.00: Nyári kreatív délelőtt a Köztár-
saság téren!
Szabadtéri kreatívkodásra hívunk és vá-
runk minden kisgyermeket 2020. 08. 08-
án 09:00 és 12:00 között Hajdúnánáson 
a Köztársaság térre. Alkossunk együtt! 
Zeneszóval, gipszfestéssel, papírhajtoga-
tással, színezőkkel és egyéb érdekességek-
kel várunk benneteket! A programot eső 
esetén másik időpontban rendezzük meg.

2020. augusztus 8. (szombat) 19.00: Olt 
Tamás – Rák Zoltán: Déryné Hadmű-
velet
Vígjáték 1 részben a Gózon Gyula Kama-
raszínház előadásában. Miképpen hajdan 
Déryné és komédiástársai kicsiny falvakba 
elvitték a színház csodáját, azonképpen, a 
Gózon Gyula Kamaraszínház színészei 
nekilódulunk elgondolkodtatni, gyö-
nyörködtetni, ámde kacagtatni is a tisztelt 
nagyérdemű közönséget itt, e helyben, né-
pi adomákkal, tanulságos történetekkel, 
székely góbéságokkal. Apa és fiú végigve-
zet minket a falu furcsa, nem hétköznapi 
életén, ahol minden megtörténhet. Kocs-
ma vagy ól épülhet a templom téglájából, 
pap nélkül is lehet esküvőt tartani, pálin-
ka pedig csak ott nincs, ahol nem keresik. 
Félreértésből, székely humorból, dalok-
ból szőtt vidám játékot kap néző és játszó 
egyaránt. Talán fény derülhet arra is, hogy 
a tészta miért nem étel, a sör miért nem 
ital, és a medve miért nem játék?!
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme. Belépés regisztrá-
ciós jeggyel, melyet a művelődési központ 
információjában lehet igényelni.

2020. augusztus 21. (péntek): Pezsdítő - 
nyári kavalkád az Amfiteátrumnál
Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő utca
Pezsdítő hangulat helyi és meghívott 
tánccsoportokkal, táncegyüttesekkel. A 
tánc különböző műfajait jelenítik meg 
a klasszikusoktól a modernig. 19 órától 

a Sunset Lux Zenekar varázsol nyáresti 
hangulatot. Kísérő programok: népi ját-
szópark, ugrálóvár, népművészeti árusok.
A rendezvény látogatása ingyenes!

2020. augusztus 22. (szombat): Családi 
Egészség és Sportnap
Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő utca
Egy nap, ami a sportól és az egészségmeg-
őrzésről szól, ahol kipróbálhatnak kü-
lönböző sportokat, találkozhatnak neves 
sportolókkal, sportversenyeken mérhetik 
össze tudásukat. Emellett lesz Triál show, 
interaktív játékok, ugrálóvár, kézműves 
foglalkozások népi játszópark, a legki-
sebbeknek babasarok. 15:45-től zenél a 
Kelet Brass Band, 19 órától pedig a The 
Icebraker zenekar. A rendezvény látogatá-
sa ingyenes!

2020. augusztus 23. (vasárnap) 08.00 – 
16.00: Egészségnap egészségügyi szűré-
sekkel
Egészségszűréseken, egészségi állapot-
felmérésen, kockázatbecslésen vehetnek 
részt az érdeklődők. Ennek keretében 
vérnyomás, pulzus, oxigén-szint, testma-
gasság, testsúly, BMI index, haskörfogat, 
boka-kar index, testzsír mérés, CO2 ké-
szülékkel történő szűrés, valamint vérvétel 
történik. A szűréseken egyéni testmozgás 
tanácsadást és táplálkozási tanácsadást 
nyújtanak gyógytornászok és dietetiku-
sok. A szűrés a Szalay János Rendelőin-
tézet munkatársainak közreműködésével 
történik. A nap folyamán a gyerekeket 
kézműves foglalkozásokkal várjuk.
A rendezvény látogatása ingyenes!

2020. augusztus 23. (vasárnap) 09.00: 
Pillefutás a Mi Érted Élünk Egyesület 
szervezésében
2018-ban hagyományteremtő szándékkal 
szerveztük meg Jótékonysági futásunkat. 
Az idei már a 3. Pillefutás lesz, mely nem 
a megszokott helyen kerül megrendezésre. 
Idén a Fürdő utcai Nagy Norbert Sport-
pálya előtti téren indul a rajt. Különböző 
programokkal várjuk a segítő szándékú, 
futást kedvelő embereket korosztálytól 
függetlenül. A sportpálya előtti téren 
karate bemutató, zumba és kézműves 
asztalok mellett kapcsolódhatnak ki az 
érdeklődők.
Nevezési információk: Nevezési, regiszt-
rációs díj NINCS! A versenyközpontban 
adomány gyűjtő doboz lesz kihelyezve, 
ahol mindenki lehetőségeihez mérten tá-
mogathatja egyesületünk gyermekeit. Ne-
vezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Kérünk minden indulni szándékozó ver-
senyzőt, hogy a pillefutas@gmail.com 
email címen jelezze nevezési szándékát 
egyértelműen, név, születési idő, hogy 
melyik távon kíván indulni. Nevezni a 
helyszínen is lehet a regisztrációs sátorban 
7:45 – 8.45 -ig  (mindenki nevezését meg-
várjuk!) Bővebb információ: 
Majorosné Ács Anikó 06 30 621 6878; 
pillefutas@gmail.com
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Idősköszöntés

90. születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr által megküldött emlék-
lappal köszöntötte Szólláth Tibor polgármester id. Kocsis Attilát nyugalmazott lelkészt.

Isten éltesse sokáig Attila bácsit erőben és egészségben családja körében!

Versenyeztetési felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 80/2020. (VII. 10.) szá-
mú Határozata értelmében versenytárgya-
lásos pályázati eljárás keretében történő 
értékesítés útján kívánja hasznosítani az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdú-
nánás 5535/1 – 5535/11 helyrajzi számú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
Hőforrás utcán található, 11 db építési 
telket bruttó 8.000,-Ft/m2 kiinduló li-
citár meghatározásával.

A pályázat benyújtásával egy időben 
fizetendő ajánlati biztosíték (bánat-
pénz)összege ingatlanonként bruttó 
300.000,- Ft, melyet az önkormányzat 
11738077-15372662 számú számlájára 
kell átutalni a pontos helyrajzi szám köz-
leményben történő megjelölésével.
•	 A	versenytárgyaláson	csak	olyan	pályá-

zó vehet részt, aki a pályázati felhívás-
ban foglalt feltételeket elfogadja, továb-
bá helyi adótartozása igazoltan nincs.

•	 Szerződéskötés	 csak	 természetes	 sze-
méllyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény szerinti át-
látható szervezettel lehetséges.

•	 Az	ingatlanok	a	Hajdúnánás	Város	he-
lyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.) Ön-
kormányzati Rendelet alapján a város 
„hétvégiházas üdülőterületek” övezet-
ében fekszik, így ott üdülőépületek, 
kerti építmények, továbbá a terület 
rendeltetésével összhangban álló kiszol-
gáló- és sport építmények helyezhetők 
el. Az ingatlanok területe 376 m2 és 569 
m2 között mozog.
Az ingatlanokról további információt a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal fszt. 37. irodájában, illetve telefonon 
a 06 52/381-411/179 és 124-es melléken 
kaphatnak.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2020. július 30. (csütörtök) 10.00 óra
Versenytárgyalás ideje: 2020. július 31. 

(péntek) 10.00 óra

Pályázati kiírás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője 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 jogvi-
szony
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 vidékfej-
lesztési, település-üzemeltetési feladatkör. 
Az önkormányzat által meghatározott 
magasépítési és/vagy mélyépítési beruhá-
zási, fejlesztési, felújítási és fenntartási fel-
adatok előkészítése, lebonyolítása. Ehhez 
kapcsolódó pályázatok, közbeszerzési vagy 
beszerzési eljárások előkészítésében és vég-
rehajtásában való részvétel.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– Felsőoktatásban szerzett 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. 
augusztus 12. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 31. 
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/18687-
1/2020, valamint a munkakör megneve-
zését: műszaki ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre részé-
re a drkissi@hajdunanas.hu e-mail címen 
keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt 
követően történik a jegyző döntése alap-
ján 
- a polgármester egyetértésével - az ügyin-
téző kinevezése. A kinevezési jogkör gya-
korlója 6 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2020. augusztus 11.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2020. július 10.
– Hajdúnánási Újság – 2020. július 23.
– Hajdúnánás Város hivatalos közösségi 
oldala – 2020. július 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2020. július 13. 
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. 
Hajdúnánás, 2020. július 10.

 Dr. Kiss Imre, jegyző

2020. július 20-án 90. születésnapja alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr által 
megküldött emléklappal és virágcsokorral köszöntötte Horváth Imre Józsefné Zsuzsa 
nénit Nagyné Legény Ildikó alpolgármester asszony és Ötvös Attila önkormányzati 
képviselő.

Isten éltesse sokáig Zsuzsa nénit erőben és egészségben családja körében!

A pályázatok benyújtásának helye: 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal, földszint 37-es iroda (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1. szám)A pályázat 
zárt borítékban nyújtható be. A pályáza-
ton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan 
helyrajzi számát! A versenytárgyalás, 
licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” ter-

me (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek mi-
nősítse!

Hajdúnánás, 2020. július 14.
Tisztelettel: Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat képviseletében

Nagyné Legény Ildikó
alpolgármester
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Tér – Fél
A helyi lapot előbb elolvassák

„A Hajdúnánási Újság kiadása új fejeze-
téhez érkezett. A város lakói ingyenesen 
kapják meg – egyelőre kéthetenként – a 
város lapját.” Az első ingyenes szám 2003. 
május 17-én 6000 példányban jelent meg. 
Az előző árus példány csak 1680 példány-
ban jelent meg és 30 forint volt az ára. 
Azóta eltelt 17 év. Hetilap nem lett a vá-
ros lapja, sőt csak havonta kétszer jelenik 
meg. (Érdemes megjegyezni, hogy a múlt 
század első felében hetilap volt a nánási 
helyi újság.)

Május 21-én megjelent az 1000. szám. 
Ünneplés helyett hideg zuhany: 2020. jú-
nius 25-től a Hajdúnánási Újság csökken-
tett nyomtatott példányszámban jelenik 
meg. Meg is jelent 2000 példányban. Az 
indokok között szerepel a környezetünk 

megóvása, a digitalizáció jelentette kihí-
vás.

Csak üdvözölni lehet, ha a Hajdúnánási 
Újság zászlajára tűzi a környezetvédelmet. 
Az eddigi 2020-as 7000 példány tényleg 
sok. Látva a képek minőségét, a színes 
nyomtatás elhagyása is környezetkímélő 
megoldás. 2003-ban az emelt példányszá-
mot újrahasznosított papírra nyomtattuk.

A nyomtatott sajtó végnapjairól szóltak 
a hírek a rádió, a televízió és a számítógép 
megjelenésekor.

A digitalizáció az újság számára nem 
kihívás, hanem nagy segítség (szövegszer-
kesztés, digitális nyomtatás – a teljesség 
igénye nélkül).

Nagyon jó, hogy 2015 óta a város 
honlapján elérhető pdf-formátumban a 

Hajdúnánási Újság. Ez kevés. Az egyes 
számokban csak letöltés után lehet ke-
resni. Most a járvány idején – lett volna 
rá idő – 1979-től minden számot digita-
lizálni és elérhetővé tenni. A teljes állo-
mány kereshetővé tételével, még pénzt is 
lehetne kérni érte. A jelenlegi állapot csak 
arra jó, hogy a Nánásról elszármazottak 
is olvashatják a Hajdúnánási Újságot. Ez 
a digitalizáció térhódítása előtt valóban 
megoldatlan probléma volt.

Természetesen mindig volt gond a ter-
jesztéssel. Most elég sommás ítéletnek tar-
tom azt az indoklást, hogy a nyomtatott 
Hajdúnánási Újság elsősorban az idősek 
körében keresett. Ha elő kellene fizetni, 
biztosan így lenne. A reklámújságokat 
sokan azonnal kidobják, de a helyi lapot 

előbb elolvassák. A Hajdúnánási Újság 
nem reklámújság, az a város lapja. Tizen-
hét éve azért lett ingyenes és mindenki 
számára elérhető, hogy minden nánási ér-
tesüljön a helyi eseményekről. Nem csak a 
hetvenen felülieket érdekelte volna példá-
ul, ha a június 25-ei számban olvashatták 
volna, hogy június 6-a óta a Debrecen–Ti-
szalök vonalon tízből hat járatpáron vonat 
helyett vonatpótló busz közlekedik és az 
utazási idő 58 perc helyett 1 óra 24 perc, 
ha nem késik a busz. Én sem olvastam, 
mert a Köztársaság téren még ebben az 
évben nem kaptam Hajdúnánási Újságot 
sem a több, sem a kevesebb példányból.

Nábrádi Benedek

„Hajdúnánás 2020” fotópályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. fo-
tópályázatot hirdet Hajdúnánás város be-
mutatására az alábbi kategóriákban: 

I. A város (az épített környezet bemuta-
tása)

II. Az ember (az itt élő emberek, foglal-
kozások, rendezvények stb. bemutatása)

III. A táj ( a természeti környezet bemu-
tatása)

Pályázni csak digitális képekkel lehet. Kér-
jük, a fotókat nagy felbontásban készítsék 
el! A fotók mindegyikének a 2020-as esz-
tendőben kell készülnie Hajdúnánás köz-
igazgatási határán belül. A képek beadása-
kor minden alkotó legyen szíves címmel 
ellátni a fotókat!

Beküldési határidő: 2020. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb pá-
lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alkotá-
sokból decemberben a Város Napján kiál-
lítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AKTÍV KÖZÖSSÉGI ZÖLDFELÜLET 
KIALAKÍTÁSA ÉS A HELYI TERME-
LŐI PIAC INFRASTRUKTURÁLIS 
FEJLESZTÉSE HAJDÚNÁNÁSON

Elindultak a Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata által elnyert TOP-2.1.2-15-
HB1-2016-00002 kódszámú pályázat 
kivitelezési munkálatai. A Széchenyi 
2020 program támogatásával megva-
lósuló projekt keretében 600 millió 
forintból újul meg a Mártírok utca és 
az Ady Endre körút által határolt lakó-
telep közterei és lesznek fejlesztések a 
Városi Piacon is.

Hajdúnánás városa mindig is elkötele-
zett volt a környezettudatos és fenntartha-
tó településfejlesztés iránt. Ezért jelent nagy 
mérföldkövet a település életében az elnyert 
pályázat, amelynek keretében megújulnak 
az említett lakótelep szervízútjai, valamint 
a lakóházak által övezett parkban új léte-
sítmények kerülnek kialakításra. Az átadás 
után az itt lakók és a város egész lakossága 
birtokba veheti a különböző gyermek kor-
osztályok számára kialakított játszótereket, 
a fitneszparkot, futópályát és az elkerített 
kutyafuttatót. A projektben szerepel egy 
interaktív tanösvény kialakítása, ahol tíz ál-
lomáson keresztül az általános környezetvé-

delem és hulladék megelőzés 
témája köré épülő sétán ve-
hetnek részt az érdeklődők.

A projekt keretében a 
Városi Piacon kiegészülnek 
a Nánási Portéka pavilonjai 
nyolc darab faházzal illetve 
több árusítóhely kerül kialakításra a helyi 
termelők és árusok részére.

A környezettudatosság jegyében a park 
területén napelemes, LED-izzós lámpates-
tek kerülnek elhelyezésre, a piacon pedig 
szintén napelemes panelek fogják biztosí-
tani a pavilonok áramellátását, amellyel 
csökken a város energiafelhasználása.

A projekt kivitelezési munkálatai 2020. 
májusában indultak, és 2021. januárban 
várható a létesítmények átadása.

2020. július 15.

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

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

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:
2020. augusztus 6.
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Hajdúnánásra érkezett a 
„Szakmakóstoló hét” 
pályaorientációs nyári 

rendezvénysorozat 

Tedeji újságos kalandok
Fontos és nemes feladatot kaptunk a na-

pokban kedves barátommal és munkatár-
sammal, mégpedig azt, hogy a 70 év feletti 
tedeji lakosoknak szállítsuk ki személyesen 
a Hajdúnánási Újságot.

Izgatottan pattantunk be a céges gépjár-
művünkbe s már száguldottunk is Tedej 
felé a forró nyári napsütéses délutánon. 
Volt egy nyomtatott listánk, melyen utca 
házszám szerint szerepeltek a lakók címei, 
ahová be kellett dobnunk a lapokat. Ha-
mar megérkeztünk az első helyszínre – az 
egyik utca 1. szám alá – s én büszkén, gon-
dosan összehajtva becsúsztattam a postalá-
dába az újságot.

- Mehetünk is tovább! – kiáltottam tár-
samnak, miközben behuppantam mellé a 
járgányba, viszont egy perc sem telt el, már 
együtt vakargattuk a fejünket, mert ugyan-
azon utcában ugyanazon oldalon megint 
az 1. szám következett.

- Most mit csináljunk?
Szerencsére kiderült, hogy az már egy 

másik utca, sőt a túloldal meg már egy har-
madik. Addig - addig tébláboltunk, kérde-
zősködtünk, míg a következmény már egy 
filmbe illő jelenet lett. Méltóságteljesen, 
lassú, tekintélyt parancsoló mozgással 
ugyanis megjelent egy fehér autó, oldalán 
felirat: POLGÁRŐRSÉG. Komótosan el-
gurult mellettünk, majd megfordult s vá-
rakozó álláspontba tette magát.

- Ajjaj! Ezek értünk jöttek – mondta ba-
rátom kissé ijedten miközben a kormány 
mögé bújt.

Mikor azonban melléjük értünk s mire 
megszólaltam volna, Ő kikiáltott az abla-
kon olyan hangosan, hogy Nánáson a kör-
forgalomban is meghallották.

- Újságot hordunk!
Egy biztos. E perctől kezdve Tedejen 

mindenki tudta, hogy itt vagyunk.
Szerencsére a polgárőrök azonnal meg-

ismertek, s kedvesen útbaigazítást is adtak. 
Ez is a települést dicséri. Idegen autó, ide-

gen, kertekbe bekiabáló emberek, s tíz perc 
múlva már ott is az ellenőrzés.

Persze akadt olyan is, hogy 200 métert 
is bandukoltam és se utca, se házszámot 
nem találtam. Oda is kiáltottam egy piros 
ruhás néninek, aki épp a biciklijét tolta ki 
az utcára két házzal arrébb.

- Csókolom! Nem tetszik tudni melyik 
a 28/b?

- Mit kérdeztél Imikém? – hangzott a 
válasz, amitől bizony leesett az állam. Fel-
ismertek?!

Nos, az „ismerősöm” tájékoztatott, hogy 
pont a 28/b előtt állok, s ne nagyon kia-
báljak, mert Joli néni ilyenkor le szokott 
dőlni. Egyébként mindenhol azt kérdezték 
kérdéseinkre, hogy kit keresünk, hiszen itt 
ismer mindenki mindenkit. Nekünk vi-
szont – természetesen – csak az utca ház-
szám volt megadva.

Volt persze olyan is, hogy mi voltunk a 
bambák. Kerestük a 26/b címet, de a 20. 
szám után véget ért a település és egy erdő 
következett keskeny ösvénnyel. Nagyot 
nevettünk s az utolsó helyszínnél – emiatt 
is - áttértem a B tervre. Elővettem ugyanis 
az okos telefonom, bekapcsoltam a „dzsí-
píeszt” beálltam az utcasarokra a hűvösbe, 
- hogy jobban lássak - s beütöttem, hogy 
Wass Albert utca. (Ezt az utcát ugyanis a 
térképen sem találtuk hosszú percek óta)

- Indíthatod a gépet Ferikém! A telóm 
pillanatok alatt megmondja a megoldást.

Úgy is lett. A gépi női hang néhány mi-
nutum múlva megszólalt, s kedvesen csak 
annyit mondott:

- Forduljon meg!
Engedelmesen megfordultam. Bizony 

harminc centire a fejemtől ott díszelgett 
szinte tüntetőleg a felirat: Wass Albert ut-
ca.

Mintha azt mondta volna: „Láss, ne csak 
nézz!”

Kócsi Imre

„Szakmakóstoló hét” nevű pályaorientáci-
ós esemény keretében látogattak el Haj-
dúnánásra olyan 5-7. osztályos tanulók, 
akik az agráriumhoz, az állattartáshoz, a 
növénytermesztéshez, az élelmiszeripar-
hoz, a falusi vendéglátáshoz kapcsolódó 
ismereteiket gyakorlati tapasztalatokkal 
szeretnék bővíteni. 

Az idei évben a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Hajdú – Bihar Megyei szervezete 
által szervezet szakmai programhéten 22 
fő vesz részt, zömében pályaválasztás előtt 
álló diákok. A pályaorientációs rendez-
vény sikerét jelzi, hogy az idei évben majd 
kétszeres volt a túljelentkezés a táborra. 

Városunkban a tanulók először a Mar-
tinek farmon ismerkedhettek meg a tej-
termékek feldolgozásával, majd a kende-
reskerti mintagazdaságban az ökológiai 
gazdálkodásba, a növénytermesztésbe, az 
állattenyésztésbe, valamint az élelmiszer 
feldolgozásba kaphattak betekintést az 
egész napos program keretében. Nemcsak 
megismerhették és megkóstolhatták a Ná-
nási Portéka termékeit, de kipróbálhatták 
azt is, hogyan lehet ezeket a termékeket 
elkészíteni: így a lekvárkészítés, az aszalás, 
a szörpkészítés fortélyainak elsajátítása is a 
program részét képezték. 

HNU

Kedvező hírek a nánási fociról
Sportot és labdarúgást kedvelő olvasóink-
nak valószínűleg remek hír, hogy a félbe 
maradt tavasz után lassan újra indul a 
bajnokság, újra kilátogathatunk a Nagy 
Norbert Sportközpontba szurkolni, éltet-
ni csapatunkat.

Még kedvezőbb hír, hogy (ha egy bará-
tomat idézhetem) „acélosodni” erősödni 
fog a felnőtt csapatunk. Sokat még én sem 
árulhatok el, de azt igen (megkérdeztem) 
hogy Böszörményből több átigazolás van 
tárgyalás alatt a keret megerősítésére, sőt 

az elmúlt héten már meg is tekinthettük 
a játékukat. A Borsod megyei Ónod SE 
csapatát ugyanis felkészülési mérkőzésen 
8:3 arányban győztük le. Augusztus elején 
indulnak a kupamérkőzések majd rövide-
sen a bajnokság is. Természetesen, amint 
biztosabbakat tudunk, azonnal tájékoz-
tatjuk kedves olvasóinkat.

Hajrá Hajdúnánás!

Kócsi Imre
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V. HEAD Hajdúnánási 
Wellness Teniszkupa

2020.07.10-11-12
Ötödik alkalommal került megrendezésre 
a Hajdúnánási strand területén a három 
napos teniszverseny. Az első évben csak 
egy pár ismerősnek szóltunk, hogy mit 
szólnának hozzá, hogyha csinálnánk egy 
páros teniszversenyt wellness hétvégével 
egybekötve. Sokat meséltem már más te-
niszező ismerőseimnek, hogy a mi Tenisz 
Klubunk milyen jó adottságokkal rendel-
kezik! A strand területén van három darab 
salakos pályánk élmény medencékkel, ha 
valaki családdal érkezik, egy kellemes hét-
végét tud eltölteni. Annyira jól sikerült, 
hogy évről évre egyre többen csatlakoz-
nak. Három kategóriában lehetett nevez-
ni. Idén 6 női, 15 vegyes, 22 férfi páros 
indult. 

Nagy örömünkre nem csak a környe-
ző városokból, hanem messzebbről is el-
látogattak hozzánk ismét. A versenyeket 

pénteken csoportmérkőzésekkel kezdtük 
egy nyert hatos szettel. Péntek este egy 
közös vacsorával egybekötve ismerkedési 
estet tartottunk. Szombat reggel ismét el-
kezdődtek a mérkőzések, ahol már a női 
párosok és a vegyes párosok is elindultak.

Az időjárás kegyes volt hozzánk, estére 
a csoportmérkőzések le is mentek, így fel-
szabadultan tudták magukat érezni az esti 
bográcsozásnál a versenyzők. Vasárnap 
már egy kicsit fáradtan, de annál nagyobb 
lendülettel kezdődtek el az elődöntők és 
a döntők. Késő délutánra szoros mérkő-
zésekkel megszülettek a dobogósok. A 
versenyzők és családtagjaik pozitív han-
gulatban távoztak és megbeszéltük, hogy 
jövőre ugyanitt ugyanekkor.

Szatmári Zsolt


