
www.hajdunanas.hu

            

Virágzik a hajdúnánási néptánc

7. oldal

Együttműködés az egyetemmel

2. oldal

Ipari park alapkő letétel

3. oldal

XXXII. (XLII.) ÉVFOLYAM 19. SZÁM           HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA            2020. SZEPTEMBER  24.           (1008. SZÁM)

X. Székely Menekültek Emléknapja 

6 oldal

Újszülöttek Fája

Felújított épületben kapott helyet Hajdúnánás új bölcsődéje

Tizenkét férőhelyes bölcsődével gazdago-
dott a város. Az Attila utcai intézményt 
szeptember 11-én avatta Rácz Róbert kor-
mánymegbízott, Tiba István országgyűlé-
si képviselő, Szólláth Tibor polgármester 
és Nagyné Juhász Krisztina a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Vá-
rosi Bölcsőde intézményvezetője.

Hajdúnánás demográfia adatai egyér-
telműen mutatják, hogy a városban egyre 
növekvő az igény a bölcsődei férőhelyek 
számának növelésére. Ezért kellett a már 
meglevő 50 férőhelyes bölcsőde mellett egy 
új, 12 férőhelyes telephelyet létrehozni.

Ennek megvalósítására az önkormány-
zat sikerrel pályázott az Attila utca 26. 

szám alatt lévő, korábban óvodaként 
működő épület külső és belső felújítá-
sára, akadálymentesítésére, továbbá böl-
csődévé történő átalakítására. A bölcső-
dei férőhelyek számának növelésével az 
önkormányzat elősegíti a kisgyermekek 
melletti munkavállalást, valamint a csa-
ládanyák munkahely megtartását, illetve 

visszatérését a munka világába. A fejlesztés 
megvalósítása a Pénzügyminisztérium 95 
százalékos intenzitású támogatása mellett 
közel ötven millió forintból valósult meg. 
A pályázat keretében a működéshez szük-
séges eszközöket is beszereztek. A korsze-
rűen felújított intézményben a bölcsődei 
ellátás októbertől indul.

Rácz Róbert kormánymegbízott Rácz Róbert, Szólláth Tibor, Nagyné Juhász Krisztina, Tiba István
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Letették az Ipari Park alapkövét az egykori vásártér területén
Városunk az elmúlt időszakban igye-

kezett felkészülni a befektetők fogadására 
és ezáltal hozzájárulni a teljes hazai be-
fektetési környezet versenyképességének 
fokozására.

A jövőbeni befektetők mellett alapvető 
a helyi vállalkozások bevonása a tervezésbe 
és a fejlesztésbe egyaránt. Ennek érdekben 
az elmúlt években folyamatos párbeszéd 
alakult ki a vállalkozói és civil szféra kö-
zött.

Idén újabb mérföldkőhöz érkezett el a 
városunk. A befektetők számára egy 10 
hektáros területet hozott létre a város a 
régi Vásártér területén, ahova a kis és kö-
zépvállalkozásokat várják.

Az ünnepélyes ipari terület alapkőle-
tételére szeptember 8-án került sor. Az 
eseményt Palkovics László Innovációs és 
Technológiai Miniszter Úr személyes je-
lenlétével tisztelte meg.

A nap zárásaként sor került a Tungsram 
Ingatlan Kft. ügyvezetője Jörg Bauer és a 
Hajdúnánás Város Önkormányzata részé-
ről közös szándéknyilatkozat aláírására, 
amelyet a jövőbeni fejlesztések sikeres és 
hatékony megvalósítása érdekében kötöt-
tek meg.

„Valahol az égen, van egy fényes csillag, 
Iránytűje lehet a mesés angyaloknak.

Hogy merre is van, azt senki sem tudja, 
De biztos, hogy van, hisz mesélnek róla. 
Mesélik még azt is, ha távozik egy élet, 

Születik egy angyal,
s benne újra él a lélek.”

Közülünk is távozott egy élet szep-
tember 21-én a reggeli órákban és az-
óta már minden bizonnyal született egy 
angyal is. Szabóné Marth Éva ezen a 
verőfényes szeptemberi napon hosszú, 
türelemmel viselt súlyos betegség után 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Tudtuk, 
hogy ez bekövetkezik, de reményked-

tünk, hogy talán maradt még egy kis 
idő. Talán maradt még egy pillanat, 
hogy néhány szót váltsunk, hogy legyen 
még idő egy Istenhozzádot mondani. 
De a Sors nem engedte, nem hagyott 
már erre időt. 

Olyan ember ment el ismét közössé-
günkből, lettünk szegényebbek egy jó 
emberrel, akinek élete ezer szállal kö-
tődött szülővárosához, aki mindig azon 
munkálkodott, hol tudna használni, 
szolgálni, mit tudna tenni másokért, 
azért, hogy városunk egyre jobb, egyre 
élhetőbb legyen. 

Született TANÍTÓ volt, így csu-
pa nagybetűvel. Az egyszerű kétkezi 
munkás szülők gyermeke többre, más-
ra vágyott – tanítani akart. Így szerzett 
pedagógus diplomát, s tanított több 
évtizeden át a város peremkerületi is-
koláiban, mígnem 2004-ben véglegesen 
megtalálta helyét a Református Általá-
nos Iskolában, mint annak igazgatója. 
Hitben élő emberként végtelen szelíd-
séggel, de határozottan vezette ez időtől 
az ősi iskolát, számtalan fejlesztést vég-
rehajtva, amely közül talán a legjelen-
tősebbek: az iskolai sportcsarnok, az új 
óvoda, majd az új iskolai szárny megépí-
tése. De talán minden kőépítménynél 
fontosabb volt az a lelki építkezés, amely 
áldásos irányításával létrejött, megvaló-
sult az általa vezetett intézményben, a 
nevelőtestületben, a diákok és a szülők 
közösségében.

Egy helyütt így vallott erről: „Is-
tent kérdeztem, hogy valóban Ő is reám 
akarja-e bízni az egyházi iskola igazga-
tói tisztét. Végül a Mindenható világos 
választ adott. Elhívott erre a szolgálatra. 
Feladatom a szakmai munka mellett a 
békesség szerzése, a szeretet-közösség fel-
építése. Három vezetői cikluson át azzal 
a lélekkel végeztem a munkámat, hogy – 
az egyházközség által - Isten bízta rám az 
iskola sorsát.” Tizenöt évi szolgálat után 
virágzó egyházi oktatási intézményt, kö-
zösséget hagyott maga után.

Hosszú éveken át vállalt közéleti sze-
repet. Több mint húsz éven át szolgálta 
városát, mint önkormányzati képviselő.

Kedves gyermeke volt két civil szerve-
zet létrehozása, működtetése 1992-től, a 
Hajdúnánási Szellemi Műhely és a Szé-
pen, Emberül Hajdúnánáson Alapít-
vány. Sok-sok szép közösségi, kulturális 
rendezvény emléke sorjázik fejemben, 
miközben ezekről írok. Hajdúnáná-
si Kulturális Napok, Magyar Kultúra 
Napja rendezvények, közös Szent István 
napi ünnepek a bástyafal mellett, szám-
talan helytörténeti kiadvány, tehetséges 
fiatalok felkarolása, támogatása. Hogy 
csak a legfontosabbakat említsük.

Hosszú évek óta küzdött az alattomos 
kórral, volt időszak, amikor azt gondol-
tuk, legyőzte. Tévedtünk.

Ez a nyár már nem olyan volt, mint 
eddig. Nem volt már erőd eljutni a ten-
gerhez, élvezni az áldott napsütést. Na-

gyon szeretted az éltető napsugarakat, a 
végtelen tengert, de ez a nyári verőfény 
már a végső búcsúzás árnyékában szórta 
sugarait. Míg nem egy napon átmen-
tél abba a másik világba, ahová egyszer 
mindannyian eljutunk majd. Túl a 
csillagokon immár az öröklét peremén 
üldögélsz és csak reménykedünk abban, 
hogy onnan is vigyázod lépteink. Bele-
aludtál a halálba, békességben, csend-
ben, ahogyan éltél. Szívünkben őrizzük 
emlékedet, hiszen megszámlálhatatlan 
tárgyban, szóban, verssorokban, gon-
dolatokban köszön majd vissza kedves, 
szelíd személyed, szavaid.

Egyik kedves költőd, Wass Albert egy 
versének részletével búcsúzunk Tőled 
mindazok nevében, akik ismertek, sze-
rettek, és most megrendülten állnak a 
szigorú, megmásíthatatlan tény előtt: 
elmentél közülünk, és ezen már senki 
sem változtathat. 

„Fűben, virágban, dalban, fában, 
születésben és elmúlásban, mosolyban, 

könnyben, porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,

nincs oly magasság, nincs oly mélység, 
amiben Õ benne nincsen.

Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,

mikor ne lenne látható az Isten.”
(Wass Albert: Látható az Isten)

Rigó Tamásné

Elhunyt Szabóné Marth Éva

Tiba István, Palkovics László, Szólláth Tibor és Pajna Zoltán
Palkovics László Innovációs
és Technológiai Miniszter

Hajdúnánás, 1957. 10. 19. 
– Hajdúnánás, 2020. 09. 21.
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X. Székely Menekültek Emléknapja
Egy évtizede annak, hogy 2011-ben 

útjára indult a Székely Menekültek Em-
léknapja elnevezést viselő eseménysorozat. 

A cél az volt, hogy a nánási hajdúk 
és a székelyek között az egy évszázaddal 
korábban szövődött baráti kötelék ismét 
élő valóság legyen. Az eltelt idő megérlel-
te gyümölcsét, hiszen a közös történelmi 
múlt egy szelete mélyen beépült mindkét 
népcsoport emlékezetébe, melynek ékes 
bizonysága a Csíkszereda és Hajdúnánás 
között létrejött testvérvárosi kapcsolat, 
annak minden kulturális és gazdasági ho-
zadékával.

Ebben a szellemben szerveződött tehát 
az idei esemény is, melynek a Római Ka-
tolikus Egyházközség által meghívott papi 
méltósága Ft. Tamás József nyugalmazott 
gyulafehérvári segédpüspök volt, aki még 
a tavasz folyamán jelölte ki a számára ked-
vező időpontot itteni szolgálatára. (Egy 
ilyen eseményt ugyanis bő félévnyi szer-
vezés előz meg. A felkérendő személytől 
csupán annyit kérünk, hogy a menekülés 
és befogadás hónapjában, azaz valamelyik 
szeptemberi vasárnapon látogasson el 
hozzánk.)

A mostani, kerek évfordulós esemény 
két napra kiterjedő programokat tartal-
mazott. Szeptember 19-én este a Bocskai 
Filmszínházban láthatták az érdeklődők 
azt a dokumentumfilmet, amely Dr. Jakab 
Antal egykori gyulafehérvári püspök élet-
útját kíséri végig. A film alkotója az MTV 
Csíkszeredai Stúdiója volt, Csúcs Máris 
rendezésében. Különleges jelentőségét az 
adta, hogy ennek hajdúnánási vonatkozá-
sai is vannak, ugyanis a püspök atya gyer-
mekkorában az ide menekült családjával 
nálunk töltött több mint egy évet.

Az esemény házigazdája Ft. Juhász Imre 
plébános úr volt, aki a vitéz Maklári Lajos 
Városi Énekkar nyitó számait követően 
előbb Csibi Krisztinát, a Magyarság Háza 
igazgatóját kérte fel köszöntőjének meg-
tartására. Sok egyéb küldetése mellett, a 
nemzeti identitás erősítését szolgáló in-
tézmény vezetője ünnepi gondolataiban 
párhuzamot vont a székelység 20. századi 
és korábbi menekülései között. Emlékez-
tetett népe, a bukovinai csángók sorsára, 
akiknek a 18. század második felében a 
madéfalvi vérengzés miatt kellet mene-
külniük, mégpedig a Kárpát-medencén 

kívülre. A hangsúlyt két szóra: a menekü-
lésre és befogadásra helyezte, arra utalva, 
hogy a mai Európában éppen „e szavakat 
akarják kijátszani egymás ellen.” Őt köve-
tően a város nevében Nagyné Legény Il-
dikó alpolgármester asszony szólt a jelen-
lévőkhöz. Az 1916-18 közötti időszakra 
utalva kiemelte az akkori hajdúnánásiak 
nyílt, őszinte viszonyulását a több mint 
3000 menekült befogadásában. Dravicz-
ky Imre bácsi munkásságára is emlékez-
tetve a helytörténet kutatás jelentőségére 
emlékeztetett.

A kétórás esemény az énekkar műsor-
számaival zárult, Varga Miklós vezényle-
tével. 

A vasárnap verőfényes délelőttjén a 
legfőbb esemény az ünnepi szentmise 
bemutatása volt. Ennek kezdetén, még a 
templom előtt Tamás József püspök úr 
megszentelte a Befogadó Szeretet Zász-
lóját, amely a 10. évfordulóra készült, s 
szimbólumaiban a székely és hajú zászló 
jelképeiből építkezik. Legfőbb motívu-
mai a vörös színű szívek, melyek a hajdúk 
nyitott, befogadó szívére és a székelyek 
őszinte hálájára utalnak. Ez a zászló ettől 

kezdve évente egy alkalommal, a Székely 
Menekültek Emléknapján leng majd a 
templom előtti zászlótartón.

A püspök atya által bemutatott szent-
misét követően ismét a templomkertben 
folytatódtak az események. A nemzeti 
összetartozás szellemében és a trianoni 
tragédiára emlékezve ugyanis egy emlék-
fa elültetése következett. A Krisztusfa, 
vagy koronaakác nevet viselő fácskának, 
melynek ágaiból a néphagyomány sze-
rint Krisztus töviskoszorúját kötötték, 
különös szimbóluma van, ugyanis annak 
mézédes termése a hajdúk és székelyek 
gyümölcsöző kapcsolatára utal, hosszú tö-
visei pedig e kapcsolat sérthetetlenségére, 
s legfőbb üzenete: Ne bántsd a magyart! 
Az idei ünnepi eseményt szokás szerint a 
templomkertben álló emlékjelek megko-
szorúzása zárta. Fejet hajtott a Magyarság 
Háza képviseletében Csibi Krisztina igaz-
gató, illetve a Jakab Antal Keresztény Kör 
– akik együttműködő támogatói voltak az 
ünnepi rendezvénynek -, és a gyulafehér-
vári püspökség is.
 B.J.

A zászlószentelés pillanata a templom előtt

A nemzeti összetartozás fájának megszentelése
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Aktuális kiállítások

Fejér Imre rajztanár-grafikus kiállítása 
október 8-ig megtekinthető a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ galériájában. 
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által 
szervezett digitális fotószakkör résztve-
vőinek munkáiból nyílt zárókiállítás ok-
tóber 1-ig tekinthető meg a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ kis aulájában.

Október 1. (csütörtök) 17.00 Idősek 
Világnapja: Meskó Zsolt: Szerelmem 
Sárdy – zenés történet egy eltitkolt szere-
lemről – Derzsi György színművész, ope-
retténekes előadásában. Egy szereplős, egy 
felvonásos operett, amely Sárdy János 20. 
századi híres bonviván életének nagyobb 
állomásait és legszebb dalait mutatja be 
egy nagymama titkos naplóján keresztül. 
Közben átható képet kapunk a múlt szá-
zadi asszony sorsról, és hogy a rohanó vi-
lágunkban mennyire nem hallgatjuk meg 
egymást. Helyszín: Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ színházterme. A műve-
lődési központ információjában ingyenes 
regisztrációs jegyek igényelhetők. Felhív-
juk kedves látogatóink figyelmét, hogy az 
előadást korlátozott nézőszámmal tartjuk 
meg (max. 150 fő), továbbá a művelődési 
központ épületében, valamint az előadás 
közben is a maszk viselése kötelező.

Október 6. (kedd) 18 óra: Nemzeti 
Gyásznap - Megemlékezés az 1848-49-es 
szabadságharc hőseiről. 
Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér, 
Kossuth-szobor.

Október 7. (szerda) 18.00: Helyettem 
élsz - monodráma egy Molnár Irénke 
nevű asszonyról – Manyasz Erika színész 
előadásában. Molnár Irénke egy egyszerű 
anya, aki amellett, hogy nevelte fiát és 
mostohalányát, még anyósnak is igyeke-
zett a legjobb lenni. Molnár Irénke sütő-
je elromlott, pedig tortát kellene sütnie. 
Molnár Irénke rántott húst és kétféle sa-
látát készített. Molnár Irénke fia ma har-
minc éves! Molnár Irénke nagyon izgatott, 
mert nagy ajándékkal készült és alig várja, 
hogy odaadhassa a fiának. Molnár Irénke 
titkol valamit.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme. A művelődési 
központ információjában ingyenes re-
gisztrációs jegyek igényelhetők. Felhívjuk 
kedves látogatóink figyelmét, hogy az 
előadást korlátozott nézőszámmal tartjuk 
meg (max. 150 fő), továbbá a művelődési 
központ épületében, valamint az előadás 
közben is a maszk viselése kötelező.

„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 bemutatása)

II. Az ember (az itt élő emberek, foglalko-
zások, 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.

Vers- és novellapályázat

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. vers- 
és novellapályázatot hirdet 3 korosztályban:
• 14 éves korig
• 15-18 éves korig
• 18 év felett
 A pályázatra olyan műveket várunk, 
amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötődnek. 
A pályamunkákat zsűri bírálja el. A leg-
jobb alkotásokat díjazzuk, illetve a Város 
Napjához kötődően a műveket, vagy azok 
részletét felolvassuk. 
A pályamunkák mindegyikének a 2020-as 
évben kell születnie!
Az alkotásokat 2020. november 29-ig vár-
juk az info@nanasvmk.hu e-mail címre 
word formátumban. Bővebb információ 
kérhető Szólláth Zoltántól a 70/372-
1494-es telefonszámon, vagy az info@
nanasvmk.hu e-mail címen.

Rajzpályázat

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. rajz-
pályázatot hirdet „Így látom Hajdúná-
nást” címmel 3 korosztályban:
- óvodások
- általános iskola alsó tagozat
- általános iskola felső tagozat
Egy pályázó maximum 3 darab rajzzal 
pályázhat. Bármilyen szabadkézi (nem 
digitális) technika alkalmazható. Kérjük, 
a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét, 
valamint az iskola nevét a lap hátolda-
lán feltüntetni! A beérkező rajzokat zsűri 
bírálja el. A rajzokból a Város Napjához 
kötődően kiállítást szervezünk. 
Az alkotásokat 2020. december 1-ig várjuk 
a művelődési központba.
Bővebb információ kérhető Szólláth Zol-
tántól a 70/372-1494-es telefonszámon, 
vagy az info@nanasvmk.hu e-mail címen.
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Anyakönyvi hírek
A kedves olvasók megszokhatták, hogy 

az újság hasábjain időről időre olvashat-
ják az új születési, házasságkötési, halotti 
eseményeket. Engedjék meg, hogy ezúttal 
egy kicsit bővebb tájékoztatással egészít-
sem ki az eddigi adatokat.

Sokan elcsodálkoznak azon, hogy éves 
összesítésben a születések száma szinte 
duplája annak, mint akikről havonta az 
anyakönyvi hírekben tudomást szerez-
nek. Ugyanígy a házasságkötések száma is 
jóval nagyobb éves szinten, mint ahogyan 
az a Hajdúnánási Újságban olvasható. A 
tájékoztatás mindkét esetben helytálló, 
csak azt kell tudni a havi szintű adatokról, 
hogy azok a személyiségi jogok védelme 
érdekében születések esetében a szülők, 
házasságkötések esetében pedig a házasu-
landók engedélyével kerülhetnek közzé-
tételre. Akik tehát nem kérik, vagy nem 
járulnak hozzá, nem kerülnek az anya-
könyvi események felsorolásába.

S ha már a statisztikai adatoknál tar-
tunk, engedjék meg a kedves olvasók, 
hogy két további információval gazda-
gítsam Önöket. Az előző években a há-
zasságkötések száma folyamatosan emel-
kedett, 2019-ben 115 fiatal pár döntött 
úgy, hogy kapcsolatukat Hajdúnánáson 
törvényesíti.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2020-
ban a vírus helyzet ellenére is megmaradt 
a házasulási kedv olyannyira, hogy a szept-
ember 18-19-i hétvégén a századik pár is 
kimondja a boldogító igent. 

Végül egy személyes adat, mely szin-
te egybe esik az idei századik esküvővel: 
anyakönyvvezetőként szintén szeptem-
berben öltöm fel a nemzeti színű váll-
szalagot öt éven belül háromszázadik 
alkalommal, hogy elindíthassam a fiatal 
pár közös, hivatalos életútját. Azt hiszem, 
hogy a közigazgatás legszebb hivatását 
gyakorolhatom Hajdúnánáson! Köszö-
nöm a sorsnak és a sok házasulandónak, 
hogy megtisztelnek ezzel a lehetőséggel!

Nagyné Bózsár Katalin Mária
 anyakönyvvezető 

Köszöntjük Hajdúnánás
legifjabb lakóit!

3 Zsuga Vencel Zétény
3 Bakos Amina
3 Bakk Emma FruzsinaA Hajdúnánási Újság következő számának megjelenése:

2020. október 8.

Tájékoztatás
Tájékoztatom a választópolgárokat, 

hogy a Hajdúnánási 5. számú egyéni 
választókerületben 2020. szeptember 
20-án megtartott helyi önkormányza-
ti képviselő választásának eredményét 
a Hajdúnánás Városi Helyi Választási 
Bizottsága a 10/2020. (IX. 20.) HVB 
számú határozatával megállapította. 

A választópolgárok által leadott szava-
zok alapján a megválasztott települési 
képviselő: 

Kocsis Áron 120. azonosító számú füg-
getlen jelölt. 

A választás eredménye megtekinthe-
tő a www.hajdunanas.hu honlapon. 

A Helyi Választási Bizottság ered-
ménymegállapító határozata a jog-
orvoslati határidő leteltét követően, 
2020. szeptember 23-án 16.00 órakor 
válik jogerőssé, amennyiben ellene 
fellebbezés nem érkezik. Jogorvoslati 
kérelem benyújtása esetén a jogerős 
eredmény megállapítására csak a má-
sodfokon eljáró Területi Választási Bi-
zottság döntését követően, az esetleges 
bírósági felülvizsgálati kérelem esetén 
pedig a bírósági döntés jogerőre emel-
kedését követően kerülhet sor.  

Hajdúnánás, 2020. szeptember 21.
 

Dr. Kiss Imre 
 HVI vezető
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Egykoron, ha megszületett egy gyer-
mek: apja, vagy méginkább nagyapja 
ültetett egy fát. Ezt a szép és nagyon ősi 
szokást elevenítik fel sok helyen, amikor 
közösségi szinten ültetnek fát az adott év-
ben született kicsinyek emlékére.

Hajdúnánáson város képviselő – testü-
lete is ezen kezdeményezés mellé állt, ami-
kor elhatározta, hogy 2016-tól kezdődően 
az előző évben született gyermekek részére 
egy – egy fát ültet, amelyek egyszerre bír-
nak szimbolikus és élettani jelentőséggel. 

Az elmúlt esztendőben összesen 191 
gyermek született városunkban, akik tisz-
teletére szeptember 13-án került sor a Li-
getben a faültetésre.

Újszülöttek Fái

2020. augusztus 29-én tartotta az 55 
éves jubileumi osztálytalálkozóját a haj-
dúnánási Kőrősi Csoma Sándor Gim-
náziumban 1965-ben érettségizett 4. a. 
osztály.

Minden évben megrendezzük az érett-
ségi találkozónkat augusztus utolsó szom-
batján, akik még élnek.

Minden évben más-más szervezi a ta-
lálkozót. Idén Illyés Lászlóné Gedeon Il-

dikó és Fülöp Ferencné Hentes Judit volt 
a vendéglátó, házigazda Hajdúnánáson. 
Szeretett osztályfőnökünk Ceglédi László 
tanár úr, aki még jó egészségnek örvend - 
92 éves korában - részt tudott venni.

Mottónk:
„Míg ketten leszünk, találkozunk!"

Kiss András

Jubileumi osztálytalálkozó

Az erdő álma

Hajdúnánási Református
Általános Iskola és Óvoda

pályázatot hirdet
ének-zene tanári munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A  jogviszony időtartama:

A munkaviszony időtartama tartósan távollévő pedagógus helyettesítésére
2020. november 02.-től teljes állású határozott idejű szerződéssel.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.

A munkakörbe tartozó, valamint  egyéb pedagógiai feladatok,
mellyel az intézmény vezetője megbízza: ének-zene tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra A pedagógusok előmeneteli

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)

Korm. rendelet és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• ének-zene szakos tanári végzettség,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
• a pályázati dokumentumok hiánytalan megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• református gyülekezeti tagság

• egalább 3 éves szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz
• szakmai végzettséget igazoló dokumentum (ok) másolata (i)

• korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 02. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 10.
A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 11.)

vagy
• Elektronikus úton Biró István  intézményvezető részére az

 igazgato.refnanas @gmail.com e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 20.

A pályázati felhívás publikálási időpontja: 2020. szeptember 16.

A Debreceni Nagyerdőért Természetvé-
delmi és Kulturális Egyesület szeptember 
18-án, a vírushelyzet miatt a szokásostól 
eltérő időpontban tartotta meg az "Az 
erdő álma" című természetvédelmi vers- 
próza- és meseíró pályázatának díjátadó 
ünnepségét Budapesten, a Vajdahunyad 
Várában. A pályázaton a hajdúnánási 
Bocskai István Általános Iskola tanuló-
ja, Kiss Flóra Anna a 6-9 éves korosztály 
Vers kategóriában IV. helyezést ért el, így 
a pályázat-sorozat során immár másod-
szor került a díjazottak közé. Halász Judit 
színművésznő, zsűrielnök értékelő beszé-
dében külön kiemelte Flóra versét.

Kiss Flóra Anna
KARÁCSONYI ÖLTÖZÉK

Egyszer volt egy erdő, sem szögletes, sem kerek,
Örömmel járt ide sok vidám kisgyerek.
Szerették a nagy, lombos fák árnyékát,
S a levelek közt beszűrődő fény játékát.

A rengeteg közepén állt egy öreg fenyő,
Csúcsa simogatta az égen járó felhőt.
Ágai közt madárcsaládok fészkeltek,
Eső után tövébe gombák érkeztek.

December közepén a nagy fenyő gondolkozott,
S közben ünnepi öltözékért így imádkozott:
Karácsonyra gömböt, csúcsdíszt, gyertyát kérek,
Hogy csillogjanak rajtam a szépséges 
fények!”

Majd álomba szenderült a hideg téli estén,
S felébredve ajándékot talált fenyő-testén.
Zúzmara födte be a zöld tűleveleket,
A természet adott neki jégcsap-kincseket.

Elbűvölve nézte a gyönyörű hó-ruhát,
Nem is kívánhatott volna nagyobb csudát!
Örült, hisz’ valóra vált karácsonyi álma,
S így teljesült szívének minden vágya.
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Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

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

Nagykörút
Valójában ilyen utcanév nincs Haj-

dúnánáson, mégis mindenki tudja, hol 
van. Leginkább azok "élvezik" minden 
hátrányát, akik a Magyar- Attila-, Ba-
ross-, Honfoglalás-, Árpád utcán laknak. 
Amióta ez a külső körút a közútkezelő 
fenntartásába került, megnőtt az átmenő 
forgalom, romlott az út minősége, nőtt 
a zaj. Mindezeket az ott lakók nehezen 
viselik. Évek óta megoldást sürgetnek. A 
Magyar utcai lakosok már 2006-ban meg-
fogalmazták: "A végső megoldás minden-
képpen az elkerülő út!" Igazuk van. Azóta 
a Magyar utcát aszfaltozták. A forgalom 
maradt, a probléma alig csökkent. Most 
az Attila utcaiaknak ígérnek új aszfaltot. 
Ez látszatintézkedés. Azoknak van igazuk, 
akik átfogó megoldást javasolnak az egész 
nagykörútra.

Megoldás pedig egy elkerülő út építése 
lenne. 1998-ban a 3502-es Tiszavasvá-
ri–Hajdúböszörmény közút ún. zöld-
táblásítása volt napirenden. Azóta ebből 
alig valósult meg valami. Ebben szerepelt 
először, hogy Hajdúnánáson az átmenő 
forgalmat a Magyar utcára terelik. Ez 
maradéktalanul meg is történt. Hajdúná-
nás–Hajdúdorog, évekkel később a Haj-
dúdorog–Hajdúböszörmény közötti utat 
aszfaltozták. Ez is eredmény, de elmaradt 
a böszörményi elkerülő megépítése a 35 
- s út irányába. Tedej környékén máig a 
kátyúk és az aszfaltfoltok szaporodnak, de 
itt – nem tudni miért – van főútvonal jel-
ző tábla az M3 és a 36-os út között (lásd: 
fotó). 

Hajdúnánáson a Dorogi út és a Tisza-
vasvári út közé tervezett elkerülőút a sző-
lőskertek és az Újházhely mögött máig is 
csak álom maradt.

A fejlesztési elképzeléseket ismerve ma 
már talán jobb is, hogy nem készült el. 
A várost délről és nyugat felől elkerülő 
út összeköthetné a Hajdúdorog, Bal-
mazújváros, Görbeháza, Polgár és Tisza-
vasvári felé vezető utakat. Ez az elkerülő 

út a városi utak terhelése nélkül lehetővé 
tenné a majdani 100 hektáros ipari park, 
a Ventifilt Zrt., a fürdő, a vásártéri ipari 
park, a Kendereskert, a Görbeháza felől 
remélt motoros versenypálya városunkhoz 
kapcsolódását, a Polgári út menti ipari 
létesítmények korszerű összeköttetését 
az autópályákkal és tehermentesítené a 
nagykörutat. 

Az elkerülő út megépítése mellett a 
külső körút aszfaltozása, egy-két körforga-
lom kialakítása is szükséges. Ha csak egy 
pillantást vetünk Debrecen közlekedési 
infrastruktúrájára, jó eséllyel nyugtázhat-
juk, hogy az előbb vázolt elkerülőút akár 
2030-ig sem valósul meg. Debrecenben 
még ma is több, mint 50 km földút van, 
az aszfaltozottak állapota semmivel nem 
jobb, mint a nánási utcáké. A napokban 
átadott Hajdúsámsonig érő 471-es 2×2 
sávos út az egyetlen, amely elér legalább a 
szomszéd településig, a többi csak a város 
széléig, illetve a 35-ös még Józsáig sem. 
Az M3–35 közötti 2×2 sávos, a 35 és 4-es 
út közötti 2×1 sávos debreceni elkerülőn 
alig van forgalom, mert sehonnan sehova 
nem vezet. Amíg Debrecenben ilyenek az 
útviszonyok, mit remélhet Hajdúnánás?

Nábrádi Benedek

Főút az, amit táblával jelölnek,
a minőség nem számít

„Fájdalom költözött 5 éve szívünkbe,
nem múlik el soha, itt marad örökre. 

Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed,
nem lehetünk mi már soha többé Veled. 
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,

elváltál azoktól, akiket szerettél. 
A fájdalomtól most is könnyes a szemünk,

mert Te gondolatban mindig itt vagy velünk. 
Hiába borul Rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Fájó szívvel emlékeznek:
szerető felesége, gyerekei, unokái és dédunokái

Megemlékezés
Kanda Miklós volt Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 24. szám alatti lakos

halálának 5. évfordulója alkalmából.

2020. szeptember 18-án a Városháza 
Dísztermében Professzor Dr. Szilvássy 
Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora és 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere 
írta alá azt az együttműködési megállapo-
dást, melynek a fő célja, hogy a Debreceni 
Egyetem kihelyezett akkreditált képzése-
ket indítson Hajdúnánáson. 2015-ben 
indult el az az együttműködési folyamat 
Hajdúnánás városa és a Debreceni Egye-
tem között, mely többrétegű: tartalmaz 
oktatási együttműködést, kutatás – fej-
lesztést, tanulmányok, hallgatók segítését, 
de mindemellett komoly gazdasági poten-
ciált is magában hordoz. Az egyetemmel 
kötött megállapodásnak az elmúlt évek 
alatt már több eredménye is született. A 
Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-

názium és az általános iskolák partnersé-
gi megállapodást kötöttek a Debreceni 
Egyetemmel, mely a hajdúnánási intéz-
ményeknek partneriskolai státuszt jelent, 
az egyetemi tanárképzésben résztvevő 
hallgatók pedig hospitálási gyakorlatukat 
teljesíthetik Hajdúnánáson. A kutatási 
– fejlesztési területen a Hajdúnánás ha-
tárában létesítendő MotoGP pálya jelent 
a műszaki képzés, az innováció területén 
egy újabb kapcsolódási pontot a Debre-
ceni Egyetemmel. A jelenleg megkötött 
együttműködési megállapodás három 
képzési területet foglal magában, az agrár-
tudományok, a gazdaságtudományok és a 
műszaki tudományok területére irányuló 
kihelyezett akkreditált képzéseket jelent 
Hajdúnánáson. 

Együttműködési megállapodás 
aláírása

a Debreceni Egyetemmel
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK – Eszterházy SC

23 - 27 (12 - 13) Hajdúnánás.
Vezette: Csuka, Kocsis. (szeptember 12.) 
Hajdúnánás SK: Kiss 1 (kapus), Petrovics 
2, Szabados 7/3, Osvai, Tar L 3, Karacs 2, 
Poór 2. Csere: Kozma T (kapus), Kozma 
K 3, Finta-Szücs, Kelemen 1, Zihor, Zeli-
zi 1, Ofra, Balázs, Cserős 1. , Edző: Mol-
nár András, Hétméteres: 3/3, illetve 10/5.
Kiállítás: 16 perc, illetve 12 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet
Orosházi NKC - Hajdúnánás SK

29 – 28 (18 – 15) Orosháza.
Vezette: Héjja, Kónya (szeptember 3.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), Tar L 
5/3, Szögi 1, Balázs 11, Ofra 3, Kónya 
1/1, Zagyva. Csere: Hadas (kapus), Mile, 
Lakatos 1, Balogh, Nagy, Bellér, Cseke, 

Papp, Veres., Edző: Pásztor István, Hét-
méteres: 4/2, illetve 4/4., Kiállítás: 2 perc, 
illetve 12 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet
Hajdúnánás SK – Szeged NKE

32 – 25 (14 – 10) Hajdúnánás.
Vezette: Mészáros, Szücs (szeptember 11.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), Tar L 
2/1, Szögi 3/1, Balázs 5, Ofra 5, Kónya, 
Zagyva 2/1. Csere: Hadas (kapus), Mile, 
Lakatos 5, Balogh 2, Nagy 2, Cseke 2, 
Papp 1, Veres 2, Czap 1/1. , Edző: Mol-
nár András
Hétméteres: 5/4, illetve 8/3.
Kiállítás: 10 perc, illetve 6 perc.

-kábé-

Remek kezdés, feledhető folytatás

Ahogy vártuk, két nagyszerű győzelemmel 
kezdtük a szezont, de következett két iga-
zán nem várt vereség úgy idegenben, mint 
hazai pályán. 
A megfelelő magyarázat véleményem sze-
rint, hogy össze kell igazán érni még csapa-
tunknak. Bizonyíték rá, hogy a nyíradonyi 
fiaskó után már győztünk idegenben s a 
következő hétvégén a sereghajtók ellen is 
begyűjtjük remélhetőleg a három pontot. 
Erről azonban majd legközelebb. Nézzük 
most az első négy forduló összefoglalóját.

DEAC II–Hajdúnánás Flexo 2000 FK 
1–2 (0–2) 
Néző:100 Vezette: Forgács K. (Gyarmati I., 
Papp J.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A.–
Andorkó P., Csatári D., Bereczki T., Szilá-
gyi Á. (Fülöp Á.), Kerek B., Kiss L., Oláh 
P. (Blága T.), Lovas M., Jóna G. (Dobó T.), 
Tóth V. , Edző: Daróczi Péter
Gól: Csák Zs., illetve Bereczki T. (2) 
Kiállítva: Bereczki T. 
Ifi: 4–1.

A játék még nem azt hozta, mint amit vár-
tunk, de így is sikerült győzelemmel indíta-
ni az új szezont. Ahogy edzőnk nyilatkozta: 
még össze kell érnie a társaságnak, de azt 
gondoljuk, sok csapat orra alá fogunk még 
borsot törni. A meccs ellentétes félidőket 
hozott. Az első 45 percben inkább mi do-
mináltunk és friss szerzeményünk révén 
(Bereczki T.), kétgólos előnyre tettünk 
szert. A folytatásban kissé kényelmesebbre 
vettük a figurát és ez meg is bosszulta ma-
gát, sőt egy kiállítást is kaptunk, de végül 
megmaradt az egy gólos előnyünk. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Hajdúhad-
házi FK 8–1 (3–0)
Néző:100,
Vezette: Csiszár K. (Búzás A., Molnár L.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Puskás Cs. – 
Andorkó S. (Fülöp Á.), Csatári D. (Újvári 
Zs.), Szilágyi Á., Kiss L., Blága T. (Jóna 
G.), Fodor T., Fodor J., Oláh P., Lovas M., 
Tóth V. , Edző: Daróczi Péter
Gól: Szilágyi Á. (4), Lovas M. (2), Újvári 
Zs., Fülöp Á., illetve Posta I. Jók: - ill.senki. 
Ifi: 3 : 0

Nem várt nagyarányú győzelemmel sike-
rült a kilátogató szurkolóinkat megörven-
deztetni, - bár kezdetben kicsit megszep-
pentünk a szinte egyenruhába érkezett 
vendégszurkolók láttán, akik síppal, dob-

bal biztatták kedvenceiket - szombat dél-
után. Szerencsére Szilágyi Ákos mesterhár-
masának köszönhetően a második félidőre 
elhallgattak a dobok, szunyókálni mentek 
a sípok s csak a meccs végére kerültek elő, 
de akkor már sajátjaikat szidták a Hadhá-
ziak. Végül csapatunk a remek játéknak s a 
nagyszerű góloknak köszönhetően, kiütöt-
te ellenfelét.

Derecske LSE–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK 3–1 (1–0)
Néző: 100 Vezette: Muszka Z. (Malmos N., 
Jóni T.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A.–
Andorkó S., Bereczki T., Szilágyi Á., Kiss 
L., Újvári Zs. (Blága T.), Fodor T., Fodor 
J., Oláh P. (Puskás Z.), Lovas M. (Tóth B.), 
Tóth V. (Csatári D.), Edző: Daróczi Péter
Gól: Gafouroglou A., Komjáti D., Bun R., 
illetve Újvári Zs. 
Ifi: 1–3.

Nem sikerült pontot szerezni Derecskén, 
pedig az első félidőben erre meg volt az 
esélyünk.
Két jól felkészített és erős kerettel rendel-
kező társaság mérkőzését láthatták a kiláto-
gató szurkolók, ahol a nagy meleg ellenére, 
megyei szinten jó kis mérkőzés kerekedett 
ki.
Az első felvonásban megvoltak a helyzete-
ink a jobb eredmény eléréséhez, de ezek ki-
használatlanul maradtak. Majd a kihagyott 
büntető és a sérülések sem a mi malmunkra 
hajtották a vizet. A hazaiak vezető találatá-
ra még tudtunk válaszolni, de elmondások 
szerint, a "Puskás" díjra is jelölhető Kom-
játi Dani találat után már nem nagyon volt 
visszaút. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Nyíradony 
VVTK 0–2 (0–1)
Néző: 150 néző.
Vezette: Juhász D. (Mező S., Árva A.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tömöri A.–
Andorkó S., Puskás Z. (Fülöp Á.), Bereczki 
T. (Blága T.), Oláh P., Tóth B. (Jóna G.), 
Szilágyi Á., Kiss L., Fodor T., Fodor J., Új-
vári Zs. 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Kiss G. (2) 
Ifi: 3–1.

Nem ért pontot csapatunk produkciója 
szombat délután. Kissé enerváltan, fárad-
tan léptünk pályára, így nem volt meglepő, 
hogy a vendégek fölénk nőttek játékban. 
A szervezetten játszó Nyíradony mindkét 
félidő hajrájában gólt tudott szerezni, így 
ki kell jelentenünk, hogy megérdemelten 
vitték el a három pontot.
Daróczi Péter edzőnk szerint több játékosát 
megfogta a péntek esti láz, ezért a mai telje-
sítményükre rányomta a bélyegét. 

Aki egy rendelés alkalmával 2db 47 cm-es pizzát kér, 
az sonkás-kukoricás, margaréta, kukori pizzák közül 
válszthat 1 db 28 cm-es pizzát, AJÁNDÉKBA, vagy 
2 DB 1 LITERES SIÓ SUZY ROSTOS ÜDÍTŐT!

Aki egy rendelés alkalmával 3 db 28 cm-es pizzát kér, az 
sonkás, sonkás-kukoricás, margaréta, kukori pizzák kö-
zül válszthat 1 db 28 cm-es pizzát, AJÁNDÉKBA, vagy 
2 DB 1 LITERES SIÓ SUZY ROSTOS ÜDÍTŐT!

2+1

3+1

HAJDÚNÁNÁS TERÜLETÉN KISZÁLLÍTÁSI és CSOMAGOLÁSI DÍJ NINCS!!!
Hajdúdorogra is kiszállítunk, csomagolási díj nincs, kiszállítási díj 400 Ft!

Az ajándék pizzaakciónk nem összevonható az ajándék rostos üdítő akciónkkal!
Egy rendelés alkalmával egy féle ajándék vehető igénybe, és az akciók visszavonásig érvényesek!

RENDELÉSFELVÉTEL ZÁRÓRA ELŐTT EGY ÓRÁVAL.
FUTÁRAINKNÁL BANKKÁRTYÁVAL, OTP-SZÉP KÁRTYÁVAL, MKB SZÉP KÁRTYÁVAL,

K&H SZÉP KÁRTYÁVAL, EDENRED KÁRTYÁVAL IS FIZETHETNEK!
KÉRJÜK RENDELÉSKOR ELŐRE JELEZZÉK.




