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Zártkerti gyümölcsös

Városi Szent István napi ünnepség

Idén is, mint ahogy sok éve már, Haj-
dúnánás városi szintű ünnepségen 
emlékezett meg államalapító nagy ki-
rályunkról, Szent Istvánról, ezredéves 
államiságunkról, az új kenyér ünnepé-
ről augusztus 20-án.

Augusztus 20. az egyik legrégibb ma-
gyar ünnepnap, Szent István király em-
lékünnepe, amely népünk történelme 
során mindig jelen volt, sokáig csak mint 
vallási, majd később mint nemzeti ünnep 
is. Nemzeti ünnepként elsőként Mária 
Terézia vetette fel a naptárakba az egyházi 
ünnep mellett. Ez időtől tartották meg a 
Szent Jobb körmeneteket is Budán. 

Az 1848-as szabadságharc leverése után 
hosszú ideig, egészen 1860-ig nem tart-
hatták meg, hiszen Szent István a függet-
len magyar állam szimbóluma volt.  Az 
1867-es kiegyezést követően az ünnep 
visszanyerte régi fényét, majd 1891-ben 
Ferenc József az ipari munkások számá-
ra is munkaszüneti nappá nyilvánította, 
1895-ben pedig a belügyminiszter elren-
delte a középületek fellobogózását címe-
res zászlóval. A két világháború között az 
ünneplés kiegészült az össznemzeti célki-
tűzésre, a Szent István-i - Trianon előtti 
- Magyarország visszaállítására való folya-
matos emlékeztetéssel. 

A kommunista rendszer számára az ün-
nep vallási és nemzeti tartalma miatt nem 
volt vállalható, de teljes megszüntetését 
sem látta célszerűnek, így egészen egysze-
rűen átnevezték az új kenyér ünnepének, 
majd 1949-ben lett alkotmányunk ünne-
pe is, annak kapcsán, hogy ekkor iktatták 

törvénybe az új, szocialista alkotmányt. 
Jelenkori teljes rehabilitációja 1991-ben 
történt meg: az Országgyűlés 1991. már-
cius 5-i döntése alapján Szent István nap-
ját határozta meg Magyarország hivatalos 
állami ünnepeként. 

Hajdúnánáson a rendszerváltást köve-
tően kezdetben civil szervezetek kezde-
ményezésére, majd később városi szinten 
emlékezünk meg évről évre ezredéves álla-
miságunkról, Szent István királyunkról az 
ünnepi istentiszteletek és szent misék után.

Az idei városi ünnepség - a templomi 
szertartásokat követően - a Trianoni em-
lékmű mellett déli 12 órakor vette kez-
detét. A Himnusz közös eléneklése után 
Nagyné Legény Ildikó a Hajdúnánási 
Gazdakör alelnöke adta át jelképesen a 
város kenyerét Szólláth Tibornak, Haj-
dúnánás polgármesterének, amely ezúttal 
a Magyarok kenyere program keretében 
gyűjtött búzából készült, ezzel is szimbo-
lizálva az ezredéves összetartozást.

Az idei ünnepnek sajátos ízt, hangu-
latot adott Trianon 100. évfordulója, 
amelyre a Lente Lajos Magyarnóta Egye-
sület előadásában felhangzó Fenyő, fenyő 
…. című dal is emlékeztetett. 

Államalapító szent királyunk nagy tisz-
teletnek örvendett sok-sok évszázadon át. 
Népe, az iránta érzett tiszteletét, szeretetét 
népi imádságokban, himnuszokban örö-
kítette meg. Szabó Miklós, a Naná Szín-
ház tagjának előadásában az egyik legis-
mertebbet és talán legszebbet hallhattuk, 
a moldvai csángó eredetű  Ó,Szent István 
dícsértessél címűt.

Ünnepi beszédet ezúttal Pajna Zoltán 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke mondott. Elnök 
úr emlékeztetett arra, hogy Szent István 
örökségét, napjainkban is éppúgy vigyáz-
ni kell, mint történelmünk viharos évszá-
zadaiban tette népünk. Ismert tény, hogy 
hazánk, mint Európa védőbástyája állt 
helyt, és szállt harcba tatár, török ellen, 
védelmezte Európát is.  Meg kell őrizni 
azt a keresztény kultúrát, amelyet Szent 
István élete fő művének tekintett. Bölcs, 
távlatokban gondolkodó uralkodó volt, 
aki – sokak szerint talán erőszakosan is – 
terjesztette a kereszténységet. Tudta, látta, 
a magyarság csak akkor maradhat meg itt 
a Kárpát-medencében, ha kereszténnyé 
válik, egyébként a többi, sztyeppei népeké 
lesz sorsa, beolvad a környező szláv, ger-
mán népek tengerébe. Megalkotta máig 
ható törvényeit és intelmeit. Talán nincs 
is olyan Szent István napi ünnepség, ahol 
ne hangozna fel nagy királyunk bölcs in-
telmeiből egy-két idézet, amelyet fiához, 
Imre herceghez írt, de amelyek a minden-
kori uralkodóknak, országvezetőknek is 
örökbecsű iránymutatások – még ma is. 
Az Intelmeket századokon át a magyar 
történelmi alkotmány első alapvetése-
ként, a Corpus Juris Hungarici (Magyar 
Törvénytár) első törvényeként tisztelték. 
Ezúttal a 10. intelem, A kegyességről és a 
irgalmasságról , valamint a többi erényről 
szóló hangzott el Szabó Miklós tolmácso-
lásában. 

A Szent István napi ünnepségek egyik 
szinte állandó repertoár darabja 1996 óta, 

a Honfoglalás című film óriási sikert ara-
tott betétdala, a Kell még egy szó. Dem-
jén Ferenc dalát ezúttal Toronyainé Kónya 
Zsófia előadásában hallhattuk.

A folytatásban a Szent István napi ün-
nepség kenyérszentelési szertartása követ-
kezett; az új búzából sütött új kenyeret 
megáldották, megszentelték városunk 
történelmi egyházainak papjai, majd a 
megáldott, megszentelt kenyeret Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármestere szegte 
meg, s adott hálát a Teremtőnek és mind-
azoknak, akiknek fáradságos munkája 
eredményeképpen idén is asztalunkra ke-
rülhetett áldott, mindennapi kenyerünk.

Az ünnepség a Szózat közös eléneklésé-
vel zárult, majd ezután következett a ke-
nyérosztás, amelyből mindenki igyekezett 
egy-egy darabkát hazavinni és megőrizni, 
mint szentelményt.

Az ünnepi programot követően a 12. 
Hazaváró Ünnepség eseményei zajlottak, 
amelynek keretében felavatták a „nagy 
polgármester”, Csohány László emlék-
tábláját a Városházán, majd a közös ebéd 
után a Jókai utcán a Pituk -galériát, illetve 
a Maghy Zoltán emlékkiállítást.

(erzsé)
Fotó: Girus Zsolt
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Hazaváró Ünnepség 2020. 

Hajdúnánás idén már 12. alkalommal 
hívta és várta haza a távolba szakadt 
atyánkfiait augusztus 20-án. Az eddig 
két napos baráti találkozó az ismert 
járványügyi szabályok miatt ezúttal 
csak egy napra, augusztus 20-ra kor-
látozódott. 

Mint ahogy az élet minden területén, 
úgy az ünnepségek tekintetében is meg-
határozó a koronavírus járvány jelenléte, 
amely ugyan a nyár folyamán enyhült, 
de nem tűnt el. Így sajnos a 12. Hazavá-
ró Ünnepség is picit kurtára sikeredett, 
hiszen résztvevői éppen a veszélyeztetett 
korosztályból kerülnek ki. De még így 
is többen vállalták a részvételt, tartották 
fontosnak, hogy hazajöjjenek, hogy ta-
lálkozzak régi ismerősökkel, a várossal, 
szívjanak egy kis nánási levegőt.

Az ünnepség, mint ahogy hagyomány 
az augusztus 20-i, városi Szent István 
napi megemlékezéssel vette kezdetét.  

Az ünnepséget követően - már a Ha-
zaváró programjaként- került sor a Vá-
rosházán Csohány László, egykori pol-
gármester emléktáblájának felavatására. 
A mai kor emberének, főként a fiatalabb 
nemzedékeknek sok minden kimaradt a 
város múltjának történelméből. Az itt 
élt és munkálkodott kiváló lokálpatri-
óták, városvezetők életéről nem kaptak 
túl sok ismeretet, azokat is csak nagyon 
megszűrve. Ilyen kiváló ember volt Cso-
hány László, akit sokáig csak a „nagy 
polgármesterként” aposztrofált a város 
népe. Tisztelete oly nagy volt, hogy ha-
lála után az akkori Sugárutat- ma Mun-
kások útja -  átnevezték Csohány László 
utcának. 

Szólláth Tibor polgármester úr avató-
beszédében méltatta az 1884-ben meg-
választott előd életútját, kimagasló tette-
it. Csohány László 1845 karácsonyának 
másnapján látta meg a napvilágot abban 
a ma csak Csohány kúriaként emlegetett 
családi házban, amely Hajdúnánás védett 
épülete a Zrínyi utcában. A város egyik 
legmódosabb családjába született ifjú-

nak egyenes útja vezetett a jogi pályára, 
majd ott végezve visszatért szeretett szü-
lővárosába, és járta be rövid időn belül 
a városi tisztviselői ranglétrát, mígnem 
1884-ben megválasztották a város első 
emberének. Polgármestersége alatt olyan 
változás következett be az addig álmos 
kisváros történetében, amely talán azóta 
sem. Hajdúnánás elindult a polgároso-
dás útján. Csak néhány főbb fejlesztés: 
a földtagosítás óriási munkája, befut az 
első vonat a nánási vasútállomásra, ekkor 
épül a gimnázium régi és mai épülete, a 
Bocskai vendéglő (ma művelődési köz-
pont), Takarékpénztár és Úri Kaszinó, 
Járásbíróság. Az ő ideje alatt épült fel a 
katolikus templom, és a katolikus elemi 
iskola, osztották ki az Új Alsó és Új Felső 
Temetőt. Ekkor lett méntelepe és vágó-
hídja a városnak, építettek téglajárdákat, 
nevesítették az utcákat, s kezdődött meg 
a fúrott kutak létesítése, jutott egészséges 
ivóvízhez a város lakossága. De ezidőben 
alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Egy-
let, jöttek létre egyre másra az olvasókö-
rök, és szintén neki köszönhetőek azok 
a nagyméretű festmények is, amelyek 
máig díszítik a városháza dísztermét. 
Ő javasolta Kossuth Lajos díszpolgárrá 
avatását és szintén az ő idejében kapta 
városunk első köztéri alkotását, a Kos-
suth szobrot, és lett a Piac-tér, Kossuth 
tér. Emléktáblája a Városháza emeleti 
aulájában kapott helye, melyet Tiba 
István, országgyűlési képviselőnk, Pajna 
Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyű-
lés elnöke és Szólláth Tibor leplezett le. 
Az emléktábla avatás után egy közösen 
elfogyasztott ebédet követően a Jókai ut-
cai „művészeti centrumban” került sor a 
Pituk-galéria és a Maghy Zoltán emlék-
kiállítás megnyitójára.

Ez a Jókai utca 16. sz. alatti régi, 
nagypolgári ház Maghy Zoltán költőnk 
családjának a tulajdona volt, amelynek 
egyik helyiségében láthatóak  „Ady halk 
szavú utódjának” néhány ránk maradt 
emléktárgya, fotók, kéziratok, versek. 

Az épület nagyobbik felében teljes 
egészében a Pituk-gyűjtemény egy ré-
széből készített állandó kiállítás kapott 
helyet, amelyet Cs.Tóth János művészet-
történész nyitott meg, méltatva annak 
az egyébként Selmecbányán született je-
les festőművésznek  az életútját, művészi 
pályafutását, akinek hagyatéka a nánási 
származású Nagy József adományaként 
került Hajdúnánásra. Sajátos művészi 
pályát járt be Glatz Oszkár tanítványa, 
aki a 20. századi magyar képzőművészet 
egyik legjelentősebb festője volt, ám ne-
vével itthon alig találkozni. Nem vélet-
len, hiszen Pituk József mélyen vallásos 
volt, mint Cs.Tóth János mondta, neki 
nem kellett teológiát tanulnia, ő hitben 
élő ember és művész volt. Igen szoros 
kapcsolatot ápolt a katolikus egyházzal, 
számtalan megrendelést kapott vallási 
tárgyú képek elkészítésére. Különösen 
kiemelkedőt alkotott a színes üvegab-
lakok területén. Az ország sok templo-
mában találkozhatunk alkotásaival, a 
budapesti Szent István Bazilika Szent 
Jobb kápolnájának a háborúban meg-
sérült hat üvegablakát is ő készítette el, 
amelyek hat Árpád házi szentet jelení-
tenek meg. 

Sokoldalú művész volt, festői eszköz-
tára folyamatosan gazdagodott. Csend-
életek, életképek, tájképek bizonyítják, 
hogy elsőrendű kolorista volt, aki a szí-
nekben rejlő fényhatásokat szuggesztív 
erővel használta ki. Festészete színekből 
születő fénypoézis, ahogy egyik versében 

fogalmazott „Színnek vagyok a megszál-
lottja.”

Míg külföldön számtalan egyéni és 
csoportos tárlata volt, - Olaszországban 
pl. 14 – addig itthon szinte tudomást 
sem vettek róla. És ez a mai napig sem 
változott sokat.

Nagy József, aki maga is művészet-
kedvelő, szerető ember, Budapestre 
kerülése után ismerkedett meg Pituk 
József művészetével, és vált egy életre 
hódolójává. Pituk József halála után 
ő gondozta a gyűjteményt, szervezte a 
tárlatokat, majd később, mint tulajdo-
nos döntött arról, hogy az anyagot sze-
retett szülővárosának, Hajdúnánásnak 
adományozza. Hivatalosan 2008-ban 
került a város tulajdonába a nagyértékű 
gyűjtemény, amely most végleges helyé-
re költözhetett. 

Nem volt az idei Hazaváró Ünnep 
időtartamát tekintve olyan hosszú, mint 
megszokott, ám azok az események, 
amelyek kitöltötték azt a néhány együtt 
töltött órát, ismét bizonyították, ez a 
kisváros - hasonlóan a nagy elődökhöz 
- mindent megtesz azért, hogy meg-
becsülje azok munkáját, akik előttünk 
jártak, akik példája irány és útmutatás. 
Így gyarapodhattunk ismét újabb érté-
kekkel, és gazdagodott városunk újabb 
látnivalókkal, amelyeket büszkén mu-
tathatunk meg városfalon belülieknek 
és kívülieknek is. 

(erzsé)
Fotó: Girus Zsolt

Csohány László emléktábla avatása A Hazaváró program résztvevői Nagy József
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Tanévkezdés a város általános iskoláiban
Az iskolák bezárása a koronavírus-járvány 
elleni védekezés egyik első intézkedése volt 
tavasszal, a digitális oktatásra való átállás 
tapasztalatai és az erről kialakított véle-
mények pedig sokszor eltérőek. Kezdődik 
viszont az iskolai tanév, amellyel szemben 
talán több a bizonytalanság és a kérdőjel, 
mint a bizonyosság. Mire számíthatnak 
a szülők, a diákok, a pedagógusok Haj-
dúnánás iskoláiban, ezzel kapcsolatban 
kerestük meg Tóth Imrét a Bocskai István 
Általános Iskola, és Biró Istvánt a Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda vezetőit. 

Mikor kezdődik hivatalosan a 
2020/2021-es tanév, lesznek-e tanév-
nyitó ünnepségek? Hány elsős kezdi a 
tanévet?
Biró István: Kettő osztályban 23-23 kis 
elsős kezdi el a tanévet intézményünk-
ben. Iskolánk tanévnyitó Istentisztelete 
augusztus 30-án 17.00 órakor kezdődik a 
Református templomban.  Természetesen 
a járványügyi előírások betartásával, távol-
ság betartással, maszk használatával.   Ez 
úton is értesítem a tisztelt szülőket, hogy 
csak az elsős szülők vehetnek részt a tan-
évnyitón, a karzaton helyet foglalva.  Meg 
kell, hogy értsük és elfogadjuk, hogy mi-
nimálisra kell csökkenteni a kockázatot, 
hiszen az a célunk, hogy minél tovább 
normál tanrendben tudjunk tanítani. A 
szülőknek is érdeke, hogy a gyermekére ne 
kelljen otthon felügyelni az akár már nem 
is létező szabadsága terhére és mégis csak 
alaposabb tudásra tegyen szert gyermeke.  
Szeptember 1-jén szokásos módon indít-
juk a tanévet, már az új iskolaszárnyunkat 
is használva.
Tóth Imre: Az április – főleg online – be-
iratkozásokat követően 110 elsős tanuló 
kezdi meg a tanévet négy osztályban. A 
tanév a jogszabályoknak megfelelően 
szeptember 1-jén kezdődik az első ta-
nítási nappal, amikor minden évben az 
osztályfőnökök fogadják a gyerekeket, is-
mertetik az előttünk álló tanév feladatait. 
A tanévnyitó ünnepségeket az érvényben 
lévő járványügyi szabályok alapján tartjuk 
meg, figyelembe véve a létszámkorlátokat. 
Kérjük a megjelenő szülőket, kísérőket, 
diákokat, hogy vegyék igénybe a rendel-
kezésre bocsátott fertőtlenítő eszközöket. 
Az ünnepségen maszk használata nem kö-
telező, de ajánlott.

A megszokott tantermi keretek között 
folyó oktatásra számíthatunk, vagy di-
gitális oktatásra? 
Biró István: Természetesen a normál tan-
termi oktatásra készülünk, hiszen nagyon 
hiányoznak már gyermekeink és egyelőre 
erre lehetőség is van. A személyes jelenlé-
tet, közvetlen emberi kapcsolatainkat, a 
személyközi ráhatást, mintaadást és ennek 
eredményeit sosem fogja pótolni a digitá-
lis/virtuális kapcsolatrendszer. Ennek elle-
nére a pozitív lehetőségeit szükség szerint, 
ha eljön az ideje, ki kell használjuk. Vannak 
fontos tananyagrészek, amiket a digitális 
oktatás alatt nem sikerült elsajátítani, eze-
ket kezdésként pótolnunk kell. Igyekszünk 

minden járványügyi óvó rendszabályt a 
legszigorúbban betartani, betartatni, an-
nak érdekében, hogy a normál tantermi 
tanítást minél tovább fenntarthassuk. Egy 
nagyobb teljesítményű ózongenerátort 
is beszereztünk és tantermeinket, a vizes-
blokkokat, az óvodai csoportszobáinkat 
folyamatosan fertőtleníteni fogjuk, ezzel is 
csökkentve a fertőzés esélyét. 
Tóth Imre: Hagyományos, „tantermi” 
oktatásra készülünk, így tervezzük a tan-
évet. Természetesen készülünk arra, hogy 
egy esetleges digitális munkarend újbóli 
bevezetése során hatékonyabb oktatást 
tudjuk megszervezni a tavasszal összegyűlt 
tapasztalatok ismeretében. 

Az Emmi az Operatív Törzzsel, a Bel-
ügyminisztériummal és a Nemzeti 
Népegészségügyi Központtal együtt-
működve állította össze az Oktatási 
Hivatal segítségével valamennyi óvoda, 
iskola részére eljuttatott, a 2020/2021-
es tanév kezdésére és lebonyolítására 
vonatkozó részletes intézkedési tervét. 
Hogyan lehet az ebben foglalt útmuta-
tásokat és szabályokat betartani szep-
tember elsejétől?
Bíró István: Pontosan és nagyon szigo-
rúan. A megkapott utasítások alapján egy 
belső protokollt kell készítsünk, ami sze-
rint végezzük a rendszeres fertőtlenítést és 
követjük az eljárásrendet probléma esetén. 
Az eredményes védekezésért mindent meg 
kell tennünk, mert mindenki egészsége a 
legfontosabb, de ettől függ az is, meddig 
lehetséges a normál tanrend fenntartása. 
Arra kell most nagyon vigyázzunk közö-
sen, hogy se a városunk, se intézményeink 
ne váljanak gócponttá. Fegyelem, figye-
lem, következetes szabálykövetés, kitartás 
és egymás terheinek szeretetben hordozása 
sikerre vezetnek. Ha ezeket a képességein-
ket most jól begyakoroljuk, az a normál 
élethelyzetekben is csak magunk és közös-
ségünk nagy előnyére fog válni.
Tóth Imre: Az EMMI az iskolák részére 
elküldte a járványveszély idejére érvényes 
eljárásrendet. Ennek megfelelően kezdjük 
a tanévet. Az eljárásrend részletes útmu-
tatást ad a fertőtlenítés, takarítás módjá-
ra. A tanévkezdéshez az Operatív Törzs a 
szükséges takarító- és fertőtlenítőszereket 
rendelkezésre bocsájtja. Ebben egyébként 
nincs hiány az iskolában, hiszen a fenn-
tartó Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ már márciusban biztosította a 
szükséges anyagokat. Az egész évre meg-
felelő mennyiségű tartalékkal is rendelke-
zünk. Nem csak a tankerület, de a Városi 
Önkormányzat és az Erzsébet Táborok 
Alapítvány is gondoskodott a nyár folya-
mán is a megfelelő fertőtlenítő szer, oktató 
anyag rendelkezésre állásáról.
Az eljárásrend leírja a javasolt, követendő 
szabályokat az iskolai rendezvények alkal-
mával, melynek lényege, hogy lehetőség 
szerint tartsuk be a szükséges és bizton-
ságos távolságot, fokozottan figyeljünk a 
személyes higiéniai szabályok betartására. 
Kitér az étkezések végrehajtására, a hi-
ányzások kezelésére, a külföldről érkező 

gyerekek és családjaik segítésére. A részle-
teket a szülők az első szülői értekezleteken 
(szeptember eleje) meg fogják ismerni, ki-
egészítve a saját gyermekükre, osztályukra 
érvényes helyi szabályokkal.

Eltérő híreket lehet hallani a digitális 
oktatás valamilyen formában történő 
újbóli alkalmazásáról. Vannak – e el-
képzelések, forgatókönyvek? 
Bíró István: Remélhetőleg most több időt 
kapunk a felkészülésre és élünk is vele. Úgy 
néz ki, nem kerülhető el az újbóli digitális 

távtanítás.  Akármilyen jónak is tűnik a 
digitális oktatás, mint pótszer a bajban, a 
családoknak ez nem érdeke, hiszen a szü-
lőknek dolgozni kell.  Nos, talán elfogad-
hatóbb az ismételt bevezetése, ha valóban 
szükség lesz rá és központilag elrendelik, 
hogy a központi protokoll útmutatása 
alapján csak az adott iskolára vonatkozik 
és addig tart, amíg az Operatív Törzs azt 
vissza nem vonja. Tehát jobb esetben csak 
hetekig és nem több hónapig. Sokan sok-
féleképpen képzelik el, különböző időbeli, 
vagy évfolyambeli elosztásokkal, tisztán és 
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hibrid formában is. Azt gondolom, nincs 
egyedül üdvözítő és tökéletes megoldás, 
olyan most sem lesz, hogy mindenkinek 
megfeleljen. 
Tóth Imre: Tervezünk a szeptemberi he-
tekben a nevelők számára egy olyan szak-
mai napot, ahol a digitális munkarend 
tapasztalatait elemezzük, új módszereket 
tanulunk meg. Tervezzük a tanulók szá-
mára is a digitális oktatás legfontosabb 
tudásanyagának átadását, de szeretnénk a 
szülők számára is biztosítani egy néhány 
órás felkészítést, ha igénylik.

Hogyan állnak a kérdéshez a pedagó-
gusok? Milyen tapasztalatokat szűrtek 
le a digitális oktatásból, ezek alapján 
várhatóak-e fejlesztések, változtatások 
az esetleges digitális oktatás eddig meg-
szokott formájában? 
Biró István: Nem minden szülő tudja 
azt, hogy a digitális tananyag az nem te-
rem magától, azt a pedagógusok maguk 
dolgozzák ki, alkalmazkodva a tanítandó 
osztályok feltételeihez. Ez rengeteg időbe, 
energiába kerül, és nem azért mert nem 
mindenki informatika tanár, hanem, 
mert valóban adaptálni, szerkeszteni, 
új tartalmakat kell előállítani digitális 
formában óráról órára.  A folyamatos 
számítógép előtti munkálkodástól sok 
pedagógusnak szervi problémái is jelent-
keztek: gerinc, csukló ízületi problémák, 
látás romlás. Emellett azonban mindenki 
digitális kompetenciája szükségszerűen 
fejlődött.  A legfőbb jó, hogy megláttuk: 

a digitális oktatásban használt alkalmazá-
sok normál tanrendben is csakugyan jól 
használhatóak beteg tanulók felzárkózta-
tására, külföldön tartózkodók szinten tar-
tására, verseny felkészítésekre vagy éppen 
az egyéni tanrendben (ők voltak tavaly 
még a magántanulók) tanulók segítésére. 
Meghatároztuk és leszűkítettük azt a kört, 
amiben a digitális oktatásra részünkről 
felhasználható alkalmazások kerültek. Így 
egyszerűbbé válik a munka a tanuló és a 
pedagógus, a segítő szülők számára is.
Tóth Imre: A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a nevelők birtokában vannak a leg-
szükségesebb informatikai eszköztudás-
nak (nagyon sokan részt vettek ilyen irá-
nyú továbbképzésen az elmúlt években). 
Az egész oktatás „digitális szellemű” átala-
kítása viszont ennél sokkal több ismeretet 
igényel. A hatékony, eredményes digitális 
oktatás normál körülmények között is 
hatásos eszköz lehet a nevelők kezében, 
ezért a tapasztalatok felhasználása és erre 
építve új pedagógiai módszerek alkalma-
zása, új informatikai eszközök, internetes 
alkalmazások megismerése fontos feladat 
lesz ebben a tanévben. Mindenki számára 
ismert a KRÉTA integrált rendszer, ennek 
továbbfejlesztése is várható az ősz folya-
mán.

Hogyan telt a nyár? Milyen beruházá-
sok, fejlesztések történtek az intézmé-
nyekben? 
Biró István: A folytatódó energetikai be-
ruházás keretében 70 db napelemet sze-

reltek fel iskolánk tetejére a déli oldalon, 
minden tanterembe alacsony fogyasztású 
LED fénytesteket szereltünk. Reméljük 
ezzel is kisebb lesz iskolánk ökológiai láb-
nyoma. 
A szokásos nyári karbantartási, festési 
munkák mellett a régi épületünkben át-
alakítási munkákat végeztünk.  Iskolánk 
régi nevelői szobájából alakítottuk ki az új 
titkárságot és a gazdasági irodát.  Ezeket 
a belépő szülők most már rögtön a főbe-
járat mellett találják meg.  Járványügyi 
szempontból is fontos, hogy nem kell 
többé keresztülmenniük az iskolán pl. 
egy ebédbefizetéshez.  Az új épületszárny, 
amiben a három új szaktantermünk és az 
új nevelő szoba kapott helyett elkészült. 
Az utómunkálatokban várjuk még a hi-
ányzó iskolabútorainkat. Azokat elhe-
lyezve, az új taneszközeinket bepakolva 
használatbavételi engedéllyel a kezünkben 
szeptember elsején birtokba vesszük. Az 
építkezés folytatódik az önerős épületrész 
építésével.  Ennek várható befejezése 2021 
tavasza.  Itt lesz a 100 fős ebédlőnk, nagy 
könyvtárunk, angol nyelvi laborunk és 
fejlesztő szobánk elhelyezve. Az építkezés 
befejezéséig az udvarunk több mint fele 
továbbra is elkerített építési terület marad.
Tóth Imre: A nyár ugyanolyan „más” volt, 
mint a tavasz. A Bocskai Iskola pedagógu-
sai felismerve azt, hogy a tavaszi karantén 
ideje alatt a szülők szinte az összes szabad-

ságukat felhasználták, olyan pályázatokat 
írtak, olyan nyári programokat szerveztek, 
melyek mentesítették a szülőket a nyári 
gyermekfelügyelet alól. A nyár során 62 
nyári Erzsébet napközis tábort szervez-
tünk, amelyen közel 400 hajdúnánási 
gyermek vett részt. Nem volt olyan nyári 
hét, hogy ne lett volna tábor a városban. 
Köszönet illeti a pedagógusokat, hogy a 
nyári szabadságukat áldozták fel a gyere-
kek érdekében, és hasznos, értékes, szó-
rakoztató mégis tanulásra is alkalmat adó 
programokat szerveztek a gyerekek számá-
ra. Köszönet illeti azokat a nem pedagógus 
dolgozókat is, akik vagy az iskolában vagy 
a tankerületben biztosították a zavartalan 
tábori munka hátterét. 
A tábori munka mellett a szokásos kar-
bantartási feladatokon túl két nagy felújí-
tás is megkezdődött. A Baross utcai kollé-
gium homlokzata szépül meg a tankerület 
és a városi önkormányzat közös munkája 
következtében. A Polgári utca 71. alatti 
épületben is hangosak a nappalok és a dél-
utánok, még a hétvégén is: itt 13 tanterem 
parkettázatta szépül, újul meg, de lesznek 
hamarosan új ajtók is. A tornaterem öltö-
zőjének kazánjait is cseréljük most. A fel-
újítást a tankerület támogatásával sikerül 
kivitelezni.

HNU
Fotó: Girus Zsolt
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Felhívás civil szervezetek részére
Tájékoztatom a civil szervezetek Képviselőit, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
a 2020. évi önkormányzati költségvetésben a civil szerveztek támogatására előirányzott 
önkormányzati támogatás maradványösszegének igénylésére vonatkozóan továbbra 
is lehetőséget biztosít. 

Az önkormányzat részére benyújtandó TÁMOGATÁSI KÉRELEM MEGHOS�-
S�ABBÍTOTT beadási határideje:

2020. szeptember 1. (kedd)

A támogatás igénylésének további feltételi megtalálhatók a www.hajdunanas.hu önkor-
mányzati oldalon. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2020. (VIII. 06.) számú 
Határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre meghirdeti az ön-
kormányzat tulajdonát képező, 4923/A/2 helyrajzi számú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Bocskai u. 17 szám 2. ajtó alatti 57 m2 alapterületű, komfortos, „lakás” 
megnevezésű ingatlant 12.100.000,-Ft kiinduló licitár meghatározásával. A pályázat 
benyújtásával egy időben fizetendő bánatpénz összege 1.210.000,- Ft, melyet az ön-
kormányzat 11738077-15372662 számú számlájára kell átutalni a cím közleményben 
történő megjelölésével.

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonjog átruházással kapcso-
latos összes költség a vevőt terheli.

• A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása, valamint Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata irányába egyéb jellegű lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

• A versenytárgyalás nyertese a versenytárgyalás lefolytatásától számított 30 napon belül 
köteles megkötni a szerződést, és a vételárat egy összegben kiegyenlíteni.

• Szerződéskötés csak természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezettel lehetséges.

• Információ kérhető személyesen a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 
37-es irodájában vagy telefonon a (06) 52/381-411 telefonszámon a 124-es/179-es 
melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 10:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 
2020. szeptember 29. (kedd) 10:00 óra

Helye: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.szám

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában 
adható le, zárt borítékban

„Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. szám 2. ajtó alatti 4923/A/2 hrsz-ú 
lakásra” felirattal. 

Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró 
befogadni.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is 

– eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. augusztus 12.

Szólláth Tibor
polgármester

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2020. (VIII. 06.) számú 
Határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre meghirdeti az ön-
kormányzat tulajdonát képező, 4923/A/4 helyrajzi számú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Bocskai u. 17. szám 4. ajtó alatti 45 m2 alapterületű, komfortos, „lakás” 
megnevezésű ingatlant 8.630.000,-Ft kiinduló licitár meghatározásával. A pályázat 
benyújtásával egy időben fizetendő bánatpénz összege 863.000,- Ft, melyet az önkor-
mányzat 11738077-15372662 számú számlájára kell átutalni a cím közleményben tör-
ténő megjelölésével.

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a 
helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonjog átruházással kapcso-
latos összes költség a vevőt terheli.

• A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása, valamint Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata irányába egyéb jellegű lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

• A versenytárgyalás nyertese a versenytárgyalás lefolytatásától számított 30 napon belül 
köteles megkötni a szerződést, és a vételárat egy összegben kiegyenlíteni.

• Szerződéskötés csak természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezettel lehetséges.

• Információ kérhető személyesen a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 
37-es irodájában vagy telefonon a (06) 52/381-411 telefonszámon a 124-es/179-es 
melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 10:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 
2020. szeptember 29. (kedd) 10:30 óra

Helye: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.szám

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában 
adható le, zárt borítékban

„Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. szám 4. ajtó alatti 

4923/A/4 hrsz-ú lakásra” felirattal. 
Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró 
befogadni.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is  
– eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. augusztus 12.
Szólláth Tibor

polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy Hajdúnánás Város Helyi Választási Bizottsága 
2020. szeptember 20. napjára időközi választást tűzött ki a hajdúnánási 5. számú 
egyéni választókerületben a megüresedett képviselői mandátum betöltésére. 

A Helyi Választási Iroda a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban működik, 
tájékoztatás a 52/381-411/104.  és 102. mellékeken, valamint a polghiv@hajdunanas.
hu e-mail címen kérhető hivatali munkaidőben (hétfő-csütörtök: 7.30-16.00, péntek: 
7.30.13.30) Dr. Kiss Imre HVI vezetőtől és Maginé dr. Csirke Erzsébet HVI vezető-
helyettestől. 

Az időközi választással kapcsolatos további tájékoztatás és információ a www.hajduna-
nas.hu/valasztas felületen található.  

      Dr. Kiss Imre
     Helyi Választási Iroda vezetője
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VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2020. (VIII. 06.) számú 
Határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre meghirdeti az ön-
kormányzat tulajdonát képező, 1142/A/11 helyrajzi számú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Polgári u. 6. I. emelet 11. ajtó alatti 45,23 m2 alapterületű, összkomfortos, 
„lakás” megnevezésű ingatlant 12.510.000,-Ft kiinduló licitár meghatározásával. A pá-
lyázat benyújtásával egy időben fizetendő bánatpénz összege 1.251.000,- Ft, melyet az 
önkormányzat 11738077-15372662 számú számlájára kell átutalni a cím közlemény-
ben történő megjelölésével.
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a 

helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonjog átruházással kapcso-
latos összes költség a vevőt terheli.

• A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása, valamint Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata irányába egyéb jellegű lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

• A versenytárgyalás nyertese a versenytárgyalás lefolytatásától számított 30 napon belül 
köteles megkötni a szerződést, és a vételárat egy összegben kiegyenlíteni.

• Szerződéskötés csak természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezettel lehetséges.

• Információ kérhető személyesen a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 
37-es irodájában vagy telefonon a (06) 52/381-411 telefonszámon a 124-es/179-es 
melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 10:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül):  

2020. szeptember 30. (szerda) 10:30 óra
Helye: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.szám
A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában 

adható le, zárt borítékban
„Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 6. I. emelet 11. ajtó alatti 1142/A/11 

hrsz-ú lakásra” felirattal. 
Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró 
befogadni.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is  
– eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. augusztus 12.
Szólláth Tibor

polgármester

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2020. (VIII. 06.) számú 
Határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre meghirdeti az ön-
kormányzat tulajdonát képező, 1142/A/4 helyrajzi számú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Polgári u. 6. földszint 4. ajtó alatti 45,23 m2 alapterületű, összkomfortos, 
„lakás” megnevezésű ingatlant 12.510.000,-Ft kiinduló licitár meghatározásával. A pá-
lyázat benyújtásával egy időben fizetendő bánatpénz összege 1.251.000,- Ft, melyet az 
önkormányzat 11738077-15372662 számú számlájára kell átutalni a cím közlemény-
ben történő megjelölésével.
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a 

helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonjog átruházással kapcso-
latos összes költség a vevőt terheli.

• A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt 
feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása, valamint Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata irányába egyéb jellegű lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

• A versenytárgyalás nyertese a versenytárgyalás lefolytatásától számított 30 napon belül 
köteles megkötni a szerződést, és a vételárat egy összegben kiegyenlíteni.

• Szerződéskötés csak természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezettel lehetséges.

• Információ kérhető személyesen a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 
37-es irodájában vagy telefonon a (06) 52/381-411 telefonszámon a 124-es/179-es 
melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. szeptember 28. (hétfő) 10:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül):  

2020. szeptember 30. (szerda) 10:00 óra
Helye: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.szám
A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában 

adható le, zárt borítékban
„Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 6. földszint 4. ajtó alatti  

1142/A/4 hrsz-ú lakásra” felirattal. 
Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró 
befogadni.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is  
– eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2020. augusztus 12.
Szólláth Tibor

polgármester

Zártkerti intenzív gyümölcsös került kialakításra Hajdúnánáson
Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat az Agrárminisztérium 
kiírásában megjelent „zárt-
kerti besorolású földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátte-
rét biztosító fejlesztések” című 
pályázati felhívás alapján in-
tenzív művelésű gyümölcsöst 
alakított ki a Csepűsszőlőben.

A Zártkerti Program kereté-
ben zártkerti földterületek me-
zőgazdasági hasznosítását segítő 
és az infrastrukturális háttér 
megteremtését célzó fejlesztések 
megvalósítására nyílt lehetőség 
városunkban.

A fejlesztés során a még ki-
használatlan földterületek mű-
velésbe történő bevonásával, a gyümöl-
csösök területének növelésével és a minél 
hatékonyabb gyümölcstermesztés érde-
kében a pályázat keretében 6 db összesen 
0,5234 hektár területű ingatanon az in-
tenzív gyümölcstermesztéshez szükséges 
technológia kiépítése és biológiai alap 
telepítése történt meg. A fejlesztés mű-
szaki tartalma szerint jégvédő háló felsze-
relésére, beton támrendszer építésére, az 

ökológiai gazdálkodásba illeszthető tájfaja 
gyümölcsoltványok telepítésére, valamint 
vadvédelmi kerítés kialakítására került sor 
az Agrárminisztérium által nyújtott 7,3 
millió forint összegű 100%-os intenzitású 
támogatásból.

A program célja a zártkertek művelésé-
nek népszerűsítése, az intenzív gyümölcs-
termesztés ismertté tétele, de legfőképpen 
a kétkezi munkával előállított helyi ter-
mékek felértékelődése és a termelésben 

résztvevők önellátó-képességének javítása. 
A közösségi gyümölcstermesztés tájfajta 
gyümölcsök termesztésével történő új-
raindítása hozzájárulhat városunkban a 
tájgazdálkodás kialakulásához, a helyi faj-
ták előtérbe kerüléséhez. A jó minőségű, 
vegyszermentes élelmiszer előállítása során 
megőrizzük a hajdúsági táj sokszínűségét 
és a tájegység helyi sajátosságait. A szőlős-
kertek művelése pedig a helyben megter-
melt, friss élelmiszer fogyasztását helyezi 

előtérbe a tömegtermeléssel szemben, 
mely szemléletet mind a program résztve-
vői, mind pedig a város lakossága számára 
a fejlesztés megvalósításával közvetítünk.

A program eredményei 2020. július 
30-án lakossági tájékoztató rendezvényen 
kerültek bemutatásra a résztvevő gyere-
keknek, szőlőskerti tulajdonosoknak és 
a mezőgazdasági programban foglalkoz-
tatottaknak a Csepűsszőlőben tett vidám 
kirándulás alkalmával.
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Sajtótájékoztatót tartott a Polgári 
Összefogás képviselőcsoport

Sajtótájékoztatót tartottak a Polgári Ösz-
szefogás képviselőcsoport tagjai, valamint 
a külsős bizottsági tagok 2020. augusztus 
17-én a Városháza Dísztermében. A jelen 
lévő képviselők most is az elmúlt időszak 
aktualitásaira és olyan kérdésfelvetéseire 
kívántak választ adni - illetve kérdéseket 
felvetni - melyek érintik a képviselő tes-
tület munkáját, a várost és az elkövetkező 
időszakot. 

Első felszólalóként Szólláth Tibor pol-
gármester elmondta, hogy nagyjából egy 
év telt el a tavalyi önkormányzati választás 
óta és bár folyamatosan az hallható, hogy 
a képviselő testületben a tavalyi önkor-
mányzati választás után kialakult 6-6-os 
szavazati arány milyen jó hatással van a 
város életére, polgármesterként ennek az 
ellenkezőjéről tud beszámolni: „Az elmúlt 
háromnegyed év, a város szempontjából ez 
a megrekedés éve, hiszen ezzel a hat-hatos 
aránnyal érdemlegesen a város fejlődését nem 
fogjuk tudni szolgálni. Visszatekintve az el-
múlt időszakra, az tapasztalható, hogy már 
egy munkatervet, egy gazdasági programot 
sem tudtunk elfogadni. Ezt semmiképpen 
nem tartom jó iránynak…Az ellenoldal-
nak már a választáson sem volt programja, 
hangsúlyozottan a fékek és korlátok szerepét 
kívánták betölteni. A fék szerepet azonban 
félreértelmezik.”

Polgármester úr emlékeztetett arra, 
hogy aki a város fejlődését tekinti, az vizs-
gálja át, hogy 2010 előtt milyen fejleszté-
sek történtek a településen, illetve, hogy 
mit sikerült elérni 2010 és 2020 között: 
„Biztos, stabil, gyors döntésekre van szükség 
a jövőben ahhoz, hogy azokat a nagy lehető-
ségeket, amelyeknek a kapujában állunk, ne 
veszítsük el. Ehhez azonban összhangra van 
szükség a képviselő testületben. „

A sajtótájékoztatón Szólláth Tibor kifej-
tette, hogy egy olyan jelenség is tapasztal-
ható a képviselő – testületben, melyre az 
elmúlt tíz évben nem volt példa: „Megjelen-
tek azok az önös gazdasági érdekek, melyek 
gyakorlatilag felülírják az önkormányzati 
érdeket. Amikor mi tíz évvel ezelőtt elkezd-
tük az önkormányzati munkánkat, mi esküt 
tettünk arra, hogy a magánérdek nem előz-
heti meg a közérdeket. Azt látom, hogy a 
választások óta eltelt háromnegyed évben ez 
megváltozott, két gazdasági (családi) csoport 
érdekei felülírják a város iránti elkötelezettsé-
get. Ez egy fals értelmezése a képviseletnek és 
hosszútávon nem szolgálhat a város előnyére.”

A polgármester kiemelte, hogy jelenleg 
a Megyei Önkormányzat Fejlesztési Ügy-
nökségével közösen zajlik egy tervezési fo-
lyamat a 2030-ig terjedő fejlesztési elkép-
zelések elkészítéséről. Júniusban kérdőív 
került kiküldésre a város lakóinak, mely 
arról szólt, hogy hogyan látják az eddigi 
beruházásokat, milyen fejlesztéseket kí-
vánnak még megtenni. Ezek kiértékelése 
megtörtént. Két héttel ezelőtt a képviselő 
testület tagjait kérdezték arról, hogy mi-
lyen elképzeléseik vannak a város fejlesz-
tése érdekében. Egyeztetés fog történni a 
közeljövőben az Ifjúsági Önkormányzat-

tal és az Idősügyi Tanáccsal, majd pedig 
2020. augusztus 26-án Lakossági Fórum-
ra kerül sor, ahol a 2030-ig terjedő fejlesz-
tési elképzelések kerülnek bemutatásra.

Mónusné Ruszin Anna külsős bizottsági 
tag véleményt fogalmazott meg: „Személyes 
tapasztalat, hogy a milliárdos helyi oligar-
chák a magánérdekeket helyezik a közérde-
kek elé városunkban. Céljuk ezzel az lehet, 
hogy a gazdasági hatalmuk mellé a politikai 
hatalmat is megszerezzék. Ezek az emberek 
megszokták, hogy a korábbi években a gazda-
sági hatalom mellett a politikai hatalom is a 
kezükben volt, s így teljhatalmúként bármit 
megtehettek….. Az oligarchákat nem érdekli 
a hétköznapi emberek sorsa, mint ahogy ed-
dig sem, ezután sem fognak segíteni nekik. 
Úgy gondolom, nagy a baj, ha ezt nem vesz-
szük észre, nem látunk a színfalak mögé. Ak-
kor ez a hatalom, amit korábban sok évtize-
den keresztül megtapasztalt a nánási ember, 
….. hozhat a későbbiekben olyan döntéseket, 
amelyek már egyáltalán nem az emberek ér-
dekeit szolgálják, hanem a leggazdagabbak 
szűk körének uralmát fogja segíteni.”

Csiszár Imre alpolgármester hangsú-
lyozta, hogy a városban észrevehető sut-
togó propaganda ellenére nem merült 
fel a fürdő eladásának gondolata: „Soha, 
semmilyen körülmények között nem vetődött 
fel a fürdő eladásának gondolata. A fürdő a 
város egyik legértékesebb olyan pontja, olyan 
továbbadható értéke, amelyre hosszú távon 
építeni szeretnénk. Az elmúlt időszakban 
sok energiát fordítottunk arra, hogy lobbiz-
zunk amellett, hogy a fürdő felújítás, amely 
átvinné a fürdőt a 21. századba, megvaló-
suljon. A fejlesztések küszöbén állva, az erről 
szóló rémhírek leginkább nem egy politikai 
oldalnak, hanem a városnak ártanak.”

Nagyné Legény Ildikó kifejtette véle-
ményét arra vonatkozóan, hogy a 2019-es 
önkormányzati választás óta eltelt közel 
egy év milyen tanulságokat hagyott maga 
után: „A 6-6- os helyzetben a város fejlődésé-
ért dolgozni nemcsak nehéz, de igen veszélyes 
is a jövő vonatkozásában. Látjuk-e azt a jö-
vőképet, amit az Összefogás Hajdúnánásért 
képviselőcsoport képvisel? Látjuk-e az ő álta-
luk képviselt fejlesztési irányokat? Többször 
kértük fejlesztési javaslataikat írásban is. Egy 
év elteltével sem tudunk ilyet felmutatni…. 
Mi azért dolgozunk, hogy a fejlesztési lehető-
ségeket megteremtsük a város számára, ehhez 
jelen pillanatban semmi segítségünk nincs az 
Összefogás Hajdúnánásért képviselőcsoport-
tól. Ezekkel a fékezett, lelassult döntésekkel 
lemaradhatunk olyan fejlesztésekről, ame-
lyek valójában a város és a lakosság érdekeit 
tudják szolgálni. Nem akarjuk elveszíteni az 
elmúlt tíz év fejlődési lendületét.”

Nagyné Juhász Krisztina szintén az elle-
noldal fékező szerepét emelte ki az önkor-
mányzati döntéshozatali folyamatokban: 
„A mi képviselőcsoportunk tagjai eddig is a 
fejlesztések érdekében dolgoztak. A lakosság 
érdekében, a lakosság igényeinek a felmérésé-
vel. A jövőben is ugyanezt szeretnénk tovább 
folytatni.”

HNU

Sajtótájékoztatót tartott 
az Összefogás Hajdúnánásért 

képviselőcsoport
Több témát felölelő sajtótájékoztatót 
tartott 2020. augusztus 14-én Hajdúná-
nás főterén az Összefogás Hajdúnánásért 
képviselőcsoport vezetője, Bódi Judit. 
Képviselő asszony elsőként elmondta, 
hogy Szólláth Tibor polgármestertől egy 
felkérést kapott a képviselő csoport ar-
ra vonatkozóan, hogy a 2021 és 2027 
közötti időszak fejlesztéseiről fejtsék ki 
véleményüket, elképzeléseiket. A képvi-
selő csoport természetesen válaszolni fog 
polgármester úrnak, de mindezeket a 
fejlesztési javaslatokat egy sajtótájékozta-
tó keretében szeretnék a város lakóival is 
megosztani és vitára bocsátani. 

Mindemellett két közösségi médiában 
megjelent téma kapcsán is kifejtette a 
képviselő csoport véleményét Bódi Judit. 
Oláh Miklós képviselő sajtótájékoztatót 
tartott 2020. július 30-án, melynek témá-
ja az elkerülő út nyomvonalának kialakí-
tásához kapcsolódó költségvetési módosí-
tó javaslat volt: „Ez a javaslatunk bekerült 
ahhoz a bizottsághoz, amelynek a tagja Dr. 
Tiba István országgyűlési képviselőnk. Ezen 
a bizottsági ülésen Dr. Tiba István a szava-
zás előtt elment és átadta szavazatát. Akinek 
átadta, Ő sem támogatta ezt a javaslatun-
kat…… a parlament oldalán nyilvánosan, 
bármikor elolvasható az a jegyzőkönyv, 
amely tartalmazza az állításunkat.„

„Vannak, akik nemmel szavaznak a Mo-
toGP-re.” - a KDNP hajdúnánási szerveze-
te jelentetett meg a saját közösségi oldalán 
egy bejegyzést ezzel a címmel, mely Bódi 
Judit állítása szerint: „Ha valami megté-
vesztő, akkor ez az. Ez a szavazás, ez nem 

a MotoGP-ről szólt, hanem a polgármesteri 
jelentésről. Természetesen azt már a képvise-
lők, azaz a KDNP hajdúnánási szervezete 
elfelejtette megjeleníteni, hogy azóta volt egy 
rendkívüli testületi ülés, amelyet a lakosok 
nem láthatnak, mert erről nincs televíziós 
közvetítés, ahol név szerinti szavazásban az 
ott lévő összes képviselő támogatta a Mo-
toGP versenyek megszervezését.”

Képviselő asszony kifejtette, hogy az 
Összefogás Hajdúnánásért képviselő-
csoport támogatja a MotoGP pálya ki-
alakításához kapcsolódó fejlesztéseket: 
„Azt a stratégiai döntést és elképzelést kell 
végiggondolni a képviselőknek, hogy abból 
a százezer turistából, aki eljön majd ezt a 
versenyt megnézni, hogyan tudjuk Hajdú-
nánás városába becsábítani. Ehhez meg 
kell, hogy újuljanak az útjaink, megfelelő 
szolgáltatást kell, hogy találjanak Hajdúná-
náson, és ehhez a világszínvonalú versenyhez 
egy európai szintű fürdőfejlesztést kell végre-
hajtanunk, ami természetesen munkahelyte-
remtéssel is járni fog. Mi eddig is és ezután 
is minden fejlesztéshez megadjuk a támoga-
tásunkat, úgy, hogy érezzük azt a felelőssé-
get és azt a felhatalmazást, amelyet egy évvel 
ezelőtt a hajdúnánási lakosoktól kaptunk az 
önkormányzati választáson azzal a helyzet-
tel, hogy a képviselő testületben egyenlőséget, 
azaz hat-hat képviselőt választottak meg. Ez 
eddig sem volt és ezután sem lesz a fejlődés 
akadálya. Sőt, együtt gondolkodva biztosan 
tovább fogunk jutni.”

HNU  

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

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

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2020. július hónapban búcsút 
vettünk:
1 Csillik Ferencné
1 Máró Miklós
1 Szabó Jánosné
1 Oláh Sándor
1 Tóth Béla
1 Józsi-Tóth Lászlóné

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb 
lakóit!
3 Szombati-Kovács Lujza
3 Cséki Csongor
3 Suta Donát
3 Pálóczi Patrik
3 Vida Kolos
3 Révész Dominik Zsolt

Gratulálunk a 2020. július hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött  
pároknak!
2 Szincsák Imre – Fazekas Ilona Hajnalka
2 Józsi István – Gyöngyösi Noémi
2 Tóth András – Nagy Nikoletta
2 Juhász Imre – Kónya Katalin Alexandra
2 Sándor József – Varga Katalin
2 Békési Zoltán – Kakócz Klaudia
2 Csiszár László – Lükő Edit
2 Bónis István – Szakál Tímea Irén



8 Hajdúnánási Újság 2020. augusztus 27.
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

850 Ft
/adag

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Női kézilabda NB I/B. 2020-2021-as őszi szezon fordulói

Szept. 12. (szo) 18: 00 óra  Hajdúnánás SK – Eszterházy SC 
Szept. 19. (sz) 12: 00 óra  Pénzügyőr SE - Hajdúnánás SK
Szept. 27. (v) 18: 00 óra  Hajdúnánás SK – Orosházi NKC
Okt. 10. (szo) 16: 00 óra  FTC KN KFT U20 - Hajdúnánás SK
Okt 17. (szo) 18: 00 óra  Hajdúnánás SK – Vasas SC
Okt 25. (v) 17: 00 óra  Kecskeméti NKSE - Hajdúnánás SK 
Nov 7. (szo) 18: 00 óra  Hajdúnánás SK - VS Dunakeszi 
Nov. 15. (v) 18: 00 óra  Gödi SE - Hajdúnánás SK
Nov 21. (szo) 18: 00 óra  Hajdúnánás SK – Kispest NKK
Nov 28. (szo) 18: 00 óra  Hajdúnánás SK - Tempo KSE
Dec. 5. (szo) 18: 00 óra  Hajdúnánás – PC Trade SZNKE

Női Ifjúsági I. osztály- Kelet 2020-2021-es őszi szezon fordulói

Szept 3. (cs)  15: 45 óra  Orosházi NKC - Hajdúnánás SK
Szept 11. (p)  16: 00 óra  Hajdúnánás – PC Trade SZNKE 
Szept 20. (v) 16: 00 óra  DKA Vác VKSK I. - Hajdúnánás SK
Szept 24. (cs) 16: 00 óra  Hajdúnánás SK - DVSC SCHAEFFLER 
Okt 7. (sze) 15: 45 óra  Ferencvárosi TC – Hajdúnánás SK
Okt 15. (cs) 16: 00 óra  Hajdúnánás SK – MTK Budapest
Okt 24. (szo)  16: 00 óra  Váci NKSE – Hajdúnánás SK
Okt 30. (p) 16: 00 óra  Hajdúnánás SK – Csepel DSE
Nov 4. (sze) 15: 45 óra  Kisvárda – Hajdúnánás SK
Nov 15.(v)   Hajdúnánás SK – Békéscsabai ENKSE
Nov 27. (p) 18: 45 óra  Szentendrei NKE - Hajdúnánás SK 
(A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.)

  -kábé-

KÖS�ÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
szeretett halottunk

                                    Varga Miklós
                                   (volt Hajdúnánás, Mátyás Király utca 22. sz. alatti lakos)

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, ravatalára virágot, koszorút 
helyeztek, mélységes bánatukban részvéttel osztoztak.

„A szeretetben nincs felejtés. Ezért megrendítő, ha elveszíted azt, akit szerettél: a halál 
olyasmit kér tőled, ami lehetetlen - hogy felejtsd el, akivel egy vagy. Soha senki sem 

tudta ezt megtenni, vagy ha igen, nem szeretett igazán.” Müller Péter
Szerető családod

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:
2020. szeptember 10.

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

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

Még lehet regisztrálni 
a III. Hajdúnánási 

Állásbörzére!
Rendészet, közbiztonság, agrárium, vendéglátás – csak néhány 
a tucatnyi kínált munkakör közül, ahová álláskeresők jelent-
kezését várják a kiállító cégek, vállalkozások szeptember 4-én 
16.00 – 18.00 óra között a Hotel Mediánban.

Összhangban az álláskeresők igényeivel, ezúttal a hajdúnánási vál-
lalkozók mellett a régió vállalatai is meghívást kaptak az állásbörzé-
re, így még szélesebb munkáltatói kör kínál majd álláslehetőségeket 
szakképzett, alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező, va-
lamint tanulmányaikat a közeljövőben befejező álláskeresők részére.

Az állásbörzén való részvétel továbbra ingyenes lesz, de regisztráci-
óhoz kötött. Ne habozzon, küldje el nevét, telefonszámát és e-mail 
címét az otthon@hajdunanas.hu címre és látogasson el a III. Haj-
dúnánási Állásbörzére.

A III. Hajdúnánási Állásbörze az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 
kódszámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” című pályázat keretén belül 
valósul meg.


