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Emlékezés egy novemberi éjszakára
Hajdúnánási Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja 2020

Arra a közel ötszáz civil honfitársunkra 
emlékezünk minden év november 3-án, 
akiket 1944. november harmadikáról 
negyedikére virradó éjjel hurcoltak el 
otthonaikból, és vitték őket a moldo-
vai Benderi város hadifogoly táborába, 
„malenykij robotra”, azaz egy kis mun-
kára. Az idei főhajtás is az Elhurcoltak 
Kegyeleti Emléknapján a hagyományok-
hoz híven a bástyafal mellett történt. 
Kultikus, mondhatnánk, szakrális helyszí-
ne van kezdetektől fogva a Hajdúnánási 
Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja meg-
emlékezéseinek. A református templom 
tekintélyes, védelmező tömege, a Hősök 
Emlékművének mementója és a hajdú 
eleinket idéző bástyafal több mint húsz 
esztendeje helyszíne a „málenykij robotra” 
hurcolt áldozatokra való emlékezésnek. A 
bástyafalon 573 személy neve olvasható 
504 táblácskán, ezzel a szöveggel: „Hősi 
halott katonáink és elhurcolt polgári áldo-
zataink áldott emlékére állíttatta Hajdú-
nánás népe és önkormányzata. 1991.” Az 
emlékmű előtt kezdetben elsősorban civil 
szervezetek emlékeztek, a városi szintű 
megemlékezés 2003-ban kezdődött, majd 
Hajdúnánás Város Önkormányzata no-
vember 3-át a Hajdúnánási Elhurcoltak 
Kegyeleti Emléknapjává nyilvánította. 
Azóta minden évben szervezett formában 
történik a kegyeltteljes főhajtás az ártat-
lan áldozatokká vált nánási honfitársaink 
emléke előtt.

A megszálló szovjet Vörös Hadsereg ka-
tonái, azon az esős november 3-i éjszakán 

indultak „hadifoglyokat” szerezni, akik 
gyakorlatilag a 16-60 év közötti férfia-
kat, gyerekembereket jelentették. Semmi 
bűnük nem volt, csupán, hogy magyarok 
voltak, és a szovjet hadvezetés kevesellte 
az igazi hadifoglyokat, így hát szerezni 
kellett. És szereztek is. Városunkban saj-
nos néhány helyi lakos segítségével több 
száz férfit vertek ki otthonaikból. Gya-
logmenetben értek Debrecenbe a Pavilon 
laktanyába, ahonnan aztán rövid idő után 
megindultak velük a marhavagon szerel-
vények az ismeretlen felé, a távoli Szov-
jetunió lágereibe. A nánásiak esetében ez 
a moldovai Benderi városát jelentette, az 
ottani 104.számú, hadifogolytábort. 

A hiányos ruházat, étkezés következté-
ben sokan már a marhavagonokban életü-
ket vesztették a hosszú út alatt. Hadas Fe-
renc egykori túlélő erre így emlékezik: „A 
vagonbeli kosztoltatás példátlan embertelen-
ségre utalt, ugyanis egész úton delenként sáros 
nyerskáposztát dobáltak be a vagon ajtaján. 
Ez volt az ebéd, reggeli és vacsora soha. Vizet 
nem adtak, így tudtuk meg, hogy az éhség 
csak kisöccse a szomjúságnak. A szomjúság 
enyhítésére a vagon vasrácsos ablakán az öt-
ven ember leheletétől lecsapódó cseppeket fog-
ták fel a vagonlakók a pléhből kikalapált ka-
nalakkal. Az emberek egymás hegyén-hátán 
tolongva várták az újabb és újabb cseppek 
megjelenését, s mivel azok lassan képződtek, 
egyre inkább vitát váltott ki, hogy ki hány 
cseppet fogott fel már és nyalt le.”  

 A támasz nélkül maradt asszonyok, 
anyák legtöbbje még évek múlva is várta 

vissza az elvitt családfőt, gyereket. Váro-
sunk költő fia, Soós Zoltán, akinek édes-
apja is az elhurcoltak között volt és soha 
nem tért vissza, az Anyám sorsa című 
versében így ír „naív anyák konok, fekete 
csokra/ indult, akár országnyi távolokra,/ 
ha szabadultról adott hírt a nép./  És meg-
találván – ó, remény ha van - :/ „Jóember, 
látta-e, él-e az uram? ”/ Új világ nőtt köröt-
tük: hitek,/ szerelmek, vágyak születtek./ Ők 
örökké/ csak egy vonatra vártak. Várnak: s a/ 
régenvártak nem jönnek vissza többé.”

A „régenvártak” közül hírmondónak 
is alig több mint huszan tértek vissza, s 
akik visszajöttek, évtizedekig nem beszél-
tek, nem mertek beszélni arról a sok-sok 
borzalomról, amit a lágerekben éltek át. 

Rájuk emlékeztünk idén november 
3-án este is, hogy az utókor se feledje 
soha mit jelentett az érintetteknek, és 
mit jelentett a városnak a háború és a 
megszállók okozta veszteség. Minderről 
szólt emlékező beszédében Bakó Sándor 
önkormányzati képviselő, aki felidézte 
azokat a zord időket.  Beszélt arról is, ami 
nehezen érthető, ami csak a háború bor-
zalmai tükrében értelmezhető. Például az, 
amiről a már idézett Hadas Ferenc így írt 
visszaemlékezésében: „A fagyos földet lan-
gyos sárrá dagasztották a lábak ezrei, tízez-
rei. Vacogtunk és szörnyű éhesek voltunk... 
Lógó orral szemléltem lábam előtt a kelt 
tésztaszerű sarat, míg egyszer csak fehér bab-
szemet pillantottam meg. A továbbhaladás 



A megemlékezésről készült videót itt tekintheti meg.

akatona

https://www.youtube.com/watch?v=xVEOl4dDP7s&t=149s
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előtt vagy 20-25 szemet sikerült kikaparni. 
Zsebre raktam...Találtam egy darab rozsdás 
pléhet, ráraktam a féltve őrzött babszeme-
ket, majd a pléhet a parázsra ültettem. A 
szemek elkezdtek sisteregni, széthasadtak, 
barnulni kezdtek. Tudva tudtam, hogy nem 
lesz belőle babfőzelék, mégis mindenkinek 
mozgott az ádámcsutkája a látványtól. Az 
éhség sürgetett, megosztottam öcsémmel, de 
egy-két szemet adtam a kezét némán nyújtó 
földieknek is” 

Manapság a nemzeti és a helyi emlé-
kezet is egyre inkább devalválódik, so-

kan, sok helyütt mondják, nem kell már 
a múlttal foglalkozni, elmúlt, azon már 
nem változtathatunk úgysem. De éppen 
ezért kell emlékezetünkben megtartani, 
továbbadni gyermekeinknek, unokáink-
nak, hogy soha többé ne ismétlődhessen 
meg az, ami azokban az időkben leját-
szódott. És nem árt, ha olykor-olykor 
elidőzünk Cicero mester szállóigévé lett 
gondolatánál, miszerint „A történelem az 
élet tanítómestere.”

Napjainkban ismét „Kísértet járja be 
Európát - a kommunizmus kísértete”(Marx-

Engels: Kommunista Kiáltvány kezdősora) 
és erős a támogatottsága a „múltat vég-
képp eltörölni” gondolatnak. 

A társadalom tapasztaltabb, józanabb 
fele szorongva gondol József Attila örök-
becsű soraira: „... borzadozva kérdezzük, 
mi lesz még,/ honnan uszulnak ránk új or-
das eszmék,/ fő-e új méreg, mely közénk ha-
tol -/ meddig lesz hely, hol fölolvashatol?.../
Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk,/ de 
mi férfiak férfiak maradjunk / és nők a nők - 
szabadok, kedvesek/ - s mind ember, mert az 
egyre kevesebb” (Thomas Mann üdvözlése)

Ezért is szükséges, hogy mindezeket be-
építsük nemzeti önismeretünk tárházába, 
s be kell írni a helyi történelem lapjaira is, 
- mint ahogy ezt Hajdúnánás már megtet-
te - hogy ne ismétlődhessen meg az, ami 
megtörtént 76 éve. Az idei megemléke-
zésen az áldozatok emlékére Porcs Má-
ria nagytiszteletű asszony mondott imát, 
Nagy Lászlóné énekelt, majd a résztvevők 
virágokat, mécseseket helyeztek el az áldo-
zatok emlékművénél.

erzsé

Akire emlékeznek, az örökre él! 
A néhai Főtiszteletű Dr. Hegedűs Lóránt püspök születésének 

90. évfordulójáról emlékezett meg városunk 

Minden településnek megvannak a maga 
nagy szülöttei. Azok a férfiak és nők, akik 
cselekedeteikkel, életútjukkal és ottho-
nukhoz való mély kötődésükkel dicsősé-
get hoznak szülővárosuknak, valamint új 
utakat nyitnak meg, s új lehetőségeket 
teremtenek az ott élő közösségnek. 

Hajdúnánás egyik ilyen nagy szülöttje a 
néhai Ft. Dr. Hegedűs Lóránt püspök, aki 
gimnáziumi évei után sem feledte a „kis 

fatornyos városát”, ahol legszebb gyerme-
kéveit töltötte. 

Isten által elrendelt útja és kötelességei 
ugyan sokszor távol sodorták városunktól, 
de mint minden otthonát szerető elszár-
mazott ő is gyakran visszatért hozzánk, s 
önzetlen módon hozzájárult Hajdúnánás 
fejlődéséhez. 

A Dunamelléki Református Egyházke-
rület püspökeként hívők tízezreit szolgálta, 

íróként jelentős tudományos elismertséget 
szerzett, aktívan hozzájárult az első ma-
gyar református egyetem, a Károli Gáspár 
Református Egyetem létrehozásához, ige-
iszolgálatot pedig a világ legkülönbözőbb 
pontjain teljesített annak érdekében, hogy 
a határon túli magyarokhoz szólhasson, el-
vihesse a haza szeretetét és üdvözletét. 

Főtiszteletű Dr. Hegedűs Lóránt püs-
pök Hajdúnánás díszpolgára és a Kőrösi 

Csoma Sándor Gimnázium alma mate-
re. 

Születésének 90. évfordulójáról no-
vember 11-én emlékezett meg igehirde-
téssel és mellszobrának koszorúzásával 
Hajdúnánás városvezetése, a Hajdúnáná-
si Református Egyházközség és a Kőrösi 
Csomag Sándor Református Gimnázium 
képviselői. 



Az eseményről készült videót itt nézheti meg.

akatona

https://www.youtube.com/watch?v=2_kn0u86FW0&t=1s
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„Csillag hullott le az égből”
90 évvel ezelőtt, a karácsony utáni napok-
ban a kortársak e szavakkal búcsúztak Dr. 
Maghy Zoltán költőtől, aki „a 24. tavaszt 
már nem érhette meg”. A most zajló Mó-
ricz Pál Emlékévben illendő megállnunk 
egy pillanatra e tragikus sorsú fiatalember 
emléke előtt is. Korán derékba tört élete 
és zsenialitása mellett kötelez bennünket a 
vele szemben is fennálló erkölcsi adósság, 
hiszen, csakúgy, mint Móricz Pál halálát 
követően – Kis Tamás költő szavaival élve 
– Ő is a „homokszitáló, hagyatékokat feled-
tető, eltemető évtizedek áldozata lett.”

Most, amikor valamennyien egy vi-
lágjárvány súlyát cipeljük, különösen is 
tanulságos lehet számunkra Maghy Zol-
tán rövid élete és korának társadalma, 
melyet ugyancsak naponta tizedeltek a 
különféle járványok, élen az akkori világ 
legnagyobb betegségével, a Morbus hun-
garicus-sal, a TBC-ként ismeretes tuber-
kulózissal, amely csakúgy, mint a korona-
vírus, a tüdőt támadta meg. A 20. század 
első évtizedeiben ugyanis minden tizedik 
ember ebben a betegségben halt meg. A 
szegénység melegágyában pedig, Az Alföld 
porában – Maghy Zoltán egyik verscímét 
kölcsönözve –, különösen is magas volt a 
halandóság. 

Abban az időben szinte minden család-
ban jelen volt ez a fertőző betegség Hajdú-
nánáson is. Az alattomos kór észrevétlenül 
férkőzött a tüdőbe s csak lassan, évek alatt 
fejtette ki pusztító hatását. Így történt ez 
Magi Lajos gimnáziumi tanító úr család-
jában is. A szülők hat gyermekükből ötöt 
temettek el idejekorán. Kettőt csecse-
mőkorban, majd egyet valamivel később 
torokgyíkban, a másik nagy járványos be-
tegségben. A már legénnyé érett fiú, Lajos 
pedig a szegénység betegsége, a TBC áldo-
zata lett, mindössze 18 évesen. Alig hever-
te ki a család a tébolyító veszteséget, a leg-
kisebb gyermekre, a hatodikként született 
Zoltánra is ráterítette halálleplét a járvány. 
Elemi iskolás korában előbb skarlátos lett, 
majd a még mindig dühöngő spanyolnát-
ha kerítette hatalmába. A leromlott gyer-
meki szervezetre a végső csapást a tüdőbaj 
mérte. 15 éves volt, amikor az iskolában 
egy osztálytársától – akit naponta korre-
petált –, elkapta a betegséget, és innentől 
kezdve nem volt menekvés. Hiába kezel-
tették a szülők, nagyszülők erejükön felül 
a legjobb európai tüdőszanatóriumokban, 
a lassú halál egyre nagyobbra nyitotta a sír 
száját.

Az ígéretes pályafutás kapujában álló 
fiatalember azonban makacsul kapaszko-
dott az életbe, melyhez vezérfonalul Ma-
dách Imre szavai szolgáltak: „Nem vész el, 
bármi sors között, ki el nem csüggedett”. És 
iszonyatos küzdelmei ellenére, ő tényleg 
nem csüggedett. „Egymás után szálltak 
ki szívéből a gazdag színben pompázó dal-
lamos versek” – írták róla a helyi lapban. 
Betegsége miatt magántanuló lett. Érett-
ségi után, akkor már súlyos betegen, még 
felvételt nyert a szegedi jogi egyetemre, 
ahol 1930. májusának végén kitüntetéssel 
nyerte el államtudományokról szóló dok-
torátusát.  De ekkor már a vég karmai kö-

zött szenvedett. Kezelőorvosának, a nagy 
tekintélynek örvendő Nikodemusz dok-
tornak az utolsó hetekben már nem volt 
lelki ereje látogatni, vigasztalni a fiatalem-
bert, akit oly nagyra becsült. Maga helyett 
az ugyancsak orvos feleségét küldte.

A versek pedig még ekkor is egyre gyön-
gyöztek tolla alól. Utolsó verssoraiban, a 
mennyek kapujában állva így fogalmazott: 
„Isten kertjében szép virág leszek”.

Költői lantja december 27-én hallgatott 
el végleg, amikor örökre Isten kertjébe 
költözött. Ezekben a napokban még há-
rom hasonló korú fiatal nánási lélek kö-
vette Őt, akik szintén e járvány áldozati 
voltak.

Maradt utána a mérhetetlen szülői bá-
nat és a verses füzetek, melyekbe előbb 
piszkozatként, majd gyöngybetűkkel vég-
legesen beírta szerzeményeit. Összesen 
kilenc darab. Néhány személyes holmi-
jával együtt, az egyetlen életben maradt 
gyermek, Maghy Zoltán nővére, Gizella 
(Pauliny Vilmosné) őrizgette egész életén 
át szegedi otthonában. Halálát követően 
leányára, Babi nénire (Dr. Kováts Zoltán-
né Pauliny Gizellára) maradt, aki a közel 
négyszáz versből álló kincset e sorok író-
jára bízta. „Jóska! Maga tudja, milyen ér-
ték. Nagyon kérem, hogy ennek megfelelően 
őrizze meg és helyezze méltó helyére” – írta 
levelében azt követően, hogy 2017-ben 
nagybátyja emlékére a könyvtár előtt – a 
Helytörténeti Fasorban – emlékfát ültet-
tünk. Ez az esemény nyitotta meg az idős 
hölgy és a leszármazók szívét a hagyaték 
dolgában. Azóta a könyvtár helyismereti 
gyűjteményének páratlan értékű kincse ez 
az ajándék. 

Amikor a város nevében átvettem, 
ígéretet tettem arra, hogy kiadjuk ezeket 

a verseket, melyekből 1973-ban Molnár 
József irodalomtörténész és Dankó Imre 
megyei múzeumigazgató közzétett már 
egy kisebb válogatást Az Alföld porában 
címmel. Ez volt az első „ébresztő szeretet” 
megnyilvánulása az addigra teljesen elfele-
dett költőtehetség felé. Meg az 1973 ok-
tóberében Hajdúnánáson megrendezett 
nagyszabású emléknap a Megyei Műem-
léki Hónap keretében, amikor emléktáb-
lát is avattak a Jókai utcai szülőház falán, 
melyen a költő nővére, Gizella asszony is 
jelen volt. 

Ígéretemet a nyugdíjba vonulásomig 
hátra lévő rövid időben nem tudtam már 
megvalósítani. Ám most, még ha némi 
késéssel is, de formálódik az intézmény 

jóvoltából egy újabb versválogatást tartal-
mazó kötet, hozzá fűzendő szakmai tanul-
mányokkal. Amennyiben ez megvalósul, 
beteljesülhet Maghy Zoltán földi vágya, 
melyet utolsó sorai között hagyott ránk: 

„Ha valaki rám talál, 
Tudom, hogy szívére ölel, 
S közel leszek hozzá, oly közel…”
Nekünk, maiaknak erkölcsi adóssá-

gunk, hogy ezt az égből hullott csillagot 
is megőrizzük emlékezetünkben, hogy 
ne porba hullt csillag maradjon, ahogy 
búcsúztatásakor, 1930. december 28-án 
Somogyi Pál lelkipásztor figyelmeztetett.

Buczkó (Bosco) József

Egy kép a hagyatékból. 
Maghy Zoltán (jobbról) egy szanatóriumi kezelés idején Ausztriában, betegtársaival 

1927 táján
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Ültessünk 1000 fát!
Ültessünk 1000 fát! – zöldítési program 
indult el Hajdúnánáson, ami Kocsis 
Áron önkormányzati képviselő válasz-
tási kampányának egyik vállalása. 105 
családnak, 120 gyümölcsfát osztottak 
ki a Polgári Összefogás tagjai, amelyek 
között volt körte, cseresznye, barack és 
almafa csemete is.

Miről szól maga a program?
- A képviselő választásom egyik kampány-
ígérete és vállalása volt, hogy egy Ültes-
sünk 1000 fát! programot elindítsunk 
Hajdúnánáson. Ez természetesen nem 

csak arról szól, hogy a körzetben, hanem 
az egész városban elindítsunk egy zöldí-
tési programot. Erre most megtaláltuk az 
anyagi forrást, aminek segítségével elin-
dulhatott ez a gyümölcsfaosztási program.

Hogyan lehetett igényelni a facsemetéket?
- Egy előzetes regisztrációs felületet készí-
tettünk el a Polgári Összefogás Képvise-
lőcsoport együttműködésével. Így tudtuk 
előzetesen felmérni, hogy hány hajdúná-
nási család tart igényt a gyümölcsfa cse-
metékre.

Milyen fák kerültek kiosztásra?
- Elsősorban gyümölcsfákat osztottunk 
ki a családoknak, ami között volt szilva, 
barack, alma, birsalma és cseresznyefa is.

Lesz- e folytatása a programnak?
- Tavasszal folytatjuk ezt az akciót és ter-
vezzük a program folytatását is. Hiszen 
az elkövetkezendő négy esztendőben sze-
retnénk elérni, hogy nemcsak ezt az ezer 
darab fát, hanem akár ennél többet is el 
tudjunk ültetni Hajdúnánáson.

Országos sikerek a Hajdúnánási Református Általános Iskolában

Az idei évben immáron 28. alkalommal 
rendezték meg az Országos Kaán Károly 
Természet- és Környezetismereti versenyt, 
ahol iskolánk diákjai ismét kimagaslóan 
szerepeltek. A verseny 3 fordulós volt. 
Az iskolai versenyen 5-6. évfolyamon to-
vábbjutó tanulók később a megyei fordu-
lón mérették meg magukat Hajdú-Bihar 
megye legjobbjaival. Már itt is kiemelke-
dő eredmények születtek: Tamási Blanka 
megyei 1. helyezést, Tamási Bianka me-
gyei 3. helyezést, Szalka Sára megyei 5. he-
lyezést, Balogh Eszter megyei 8. helyezést 
ért el. 

Az igazi szenzáció viszont ezután kö-
vetkezett. Tamási Blanka a verseny meg-
nyerésével megszerezte a jogot, hogy Haj-
dú-Bihar megyét, Hajdúnánást, valamint 

református iskolánkat képviselje az orszá-
gos fordulóban. Itt kitartó munkájával, 
szorgalmával, felkészültségével sikerült 
kimagasló eredményt elérnie. Ez a képze-
letbeli dobogó 2. fokára repítette. Az or-
szágos 2. hely megszerzése nagy büszkeség 
iskolánknak és városunknak is. 

Öröm volt Blankával dolgozni, hiszen 
egész évben a felkészülés alatt kitartásá-
ról és szorgalmáról tett tanúbizonyságot. 
Mindemellett a szülei is rendkívüli mó-
don odafigyeltek készülésére valamint 
iskolánk vezetősége is támogató hátteret 
teremtett. Blanka az erkölcsi elismerések 
mellett tárgyjutalomban is részesült. Kaán 
Károly emlékérmet, oklevelet, Természet-
búvár folyóirat éves előfizetést, könyvet, 
sapkát, táskát, pólót kapott munkája elis-

meréseként. Minden pedagógusnak ilyen 
nagyszerű tanítványokat kívánok! 

 Farkas Ferenc, szaktanár

Tamási Blanka így emlékszik vissza erre a 
versenyre:

„Amikor ötödikesek lettünk, Farkas Fe-
renc tanár bácsi ajánlotta ezt a természet-
ismereti versenyt, kíváncsi voltam, hogy 
milyen lesz? A családommal és a kutyá-
inkkal sokat szoktunk kirándulni a kör-
nyéken, erdőkön-mezőkön, abban bíztam 
ez segíteni fog a felkészülésben.

A tananyagot már alsósként is könnyen 
tanultam és az ezzel kapcsolatos ismeret-
terjesztő filmeket is szívesen megnézem. 

A márciusi iskolai forduló után hár-
man jutottunk tovább a megyei verseny-
re. A továbbiakban sajnos a koronavírus 
teljesen megváltoztatta a verseny körül-
ményeit, ezt a feladatlapot már csak szep-
temberben tudtuk megírni. Egész nyáron 
készültünk: gyakoroltuk a tananyagot, 
olvasgattuk a Természetbúvár folyóirat 
ezzel kapcsolatos cikkeit, átvettük Kaán 
Károly életét és munkásságát. Elmentünk 
az Aggteleki Nemzeti Parkba is, voltunk a 
cseppkőbarlangban, végigmentünk a tan-
ösvényeken, megnéztük a park nevezetes-
ségeit, ahol még egy foltos szalamandrával 
is találkoztunk.

A Körös-Maros Nemzeti Park ismere-
te is a versenyhez tartozott. Már pár éve 

jártunk ott: láttuk a túzok rezervátumot 
Dévaványán. Egy mobiltelefonos appli-
kációval ismerkedtünk az élővilággal. Feri 
bácsi is többször küldött a versennyel kap-
csolatos típus feladatokat.

A megyei forduló után még nagyon 
sokat kellett készülni az országos fordu-
lóra is, amiben Bianka testvérem is sokat 
segített. A koronavírus járvány miatt a 
versenyszervezők folyamatosan tájékoz-
tatással voltak, hiszen ez a forduló már 
összetett feladatokból állt. 

Végül november 6-án a többszöri ha-
lasztás után egy 100 pontos online fela-
datlapot kellett kitölteni, ami egy 40 per-
ces terepgyakorlati részből és egy elméleti 
részből tevődött össze. A terepgyakorlatos 
kisfilm nagyon nehéz volt, sok informáci-
ót tartalmazott.

November 8-án vasárnap már nagyon 
vártuk a végeredményt, este kilenc órakor 
jött az e-mail. Azonnal hívtuk Feri bácsit, 
akivel együtt örültünk az eredményem-
nek. Második helyezést értem el az orszá-
gos versenyen. Nagyon büszkék vagyunk 
rá. Azt hiszem, megpróbálom idén is!

A felkészítés során köszönöm a sok tü-
relmet és a segítséget Farkas Ferenc tanár 
bácsinak!” 

Tamási Blanka, 6. b osztályos tanuló



A faosztásról készült riportért kattintson ide.

akatona

https://www.youtube.com/watch?v=bxSn48dHjnE&t=42s
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Jogos igény esetén kérhetünk 
zöldhulladék gyűjtő zsákot

Az önkormányzat ingyenesen bizto-
sítja a lombgyűjtő zsákokat a lakosság 
részére jogos igény felmerülése esetén, 
melyekkel az avarégetést szeretnék visz-
szaszorítani. A korábbi évekhez képest 
korlátozott számban áll rendelkezésre 
lombgyűjtő zsák, így az igénylés és a 
kihelyezés is szigorúbb feltételekhez 
kötött.

A közterületen lévő lombhullató fák 
által keletkezett zöldhulladékot az önkor-
mányzat továbbra is ingyenes szállítja el 
a nagykörút, és főbb sugárutak szakaszain 
(Bocskai, Magyar, Nyíregyházi utca egyes 
részein).

Az önkormányzat kéri a lakosságot, 
hogy mielőtt a kertekben avarégetésbe 
kezdenének vagy zöldhulladék gyűjtő 
zsákokat igényelnének gondolják át 
milyen más lehetőségek állnak a ren-
delkezésre.

Amennyiben nagyobb mennyiségű 
zöldhulladék keletkezik:
1. Városunkban is megoldott a szelek-

tív hulladékszállítás. Barna kuka ürí-
tése idén még három alkalommal fog 
megtörténni, melyekbe elhelyezhetik 
a faleveleket és egyéb zöldhulladékot: 
november 13., november 27. és de-
cember 11.

2.  Komposztáljunk kertünkben.
3. A nagyobb mennyiségben képződő 

zöldhulladék ingyenesen elhelyez-
hető a Hajdúsági Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdú-
böszörmény, Czégényi útfél 01329/4 
hrsz.) hulladéklerakó telephelyén 
(max. 100 kg-ig). Telefonszám: +36-

52/710-613; Nyitva tartás hétfőtől 
péntekig: 08-16 óráig.

További lehetőség, hogy az önkor-
mányzat szigorúbb feltételekhez kö-
tötten számozott lombgyűjtő zsákokat 
biztosít azon lakosok számára, akiknél 
jogos igényként merül fel – ezeket a 
Közterület-felügyelet munkatársai el-
lenőrzik és biztosítják a csak korláto-
zott számban rendelkezésre álló számo-
zott zsákokat.

Fontos kiemelni, hogy kizárólag az in-
gatlan előtt, a közterületen lévő lombhul-
lató fák által keletkezett zöldhulladékot 
szállítják el. Amennyiben a zsákban galy-
lyakat tapasztalunk, a szállítást megtagad-
juk és annak kell a szállításról gondoskod-
nia, akinek a nevén a zsák van.

A lombgyűjtő zsákok (BigBag zsák) 
igénylésének menete:
1. A lakossági igények leadása Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat Közterület-fel-
ügyeleténél személyesen, vagy telefonos 
52/381-411 (133-as mellék) vagy 06 30 
252 4204 bejelentés alapján történik.

2. A Közterület-felügyelet munkatársai 
– jogos igények felmérésének visszael-
lenőrzését követően – továbbítják a ké-
relmező nevét, címét a Közfoglalkozta-
tási csoport részére, mely egy központi 
adatbázisban kerül rögzítésére.

3.  A kérelmező szerdai napokon délelőtt 
8-12 óra között a Hajdúnánás, Bartók 
Béla krt. 27. szám alatti Önkormányza-
ti telephelyen átveheti a nevére regiszt-
rált, számozott BigBag zsákot.

4.  A közterületre kihelyezett zöldhulladék 
gyűjtő zsákokat a Közfoglalkoztatási 
csoport munkatársai 2020. december 
1-15. közötti időszak alatt szállítja el.

Kizárólag a Közterület-felügyelet mun-
katársai által kiadott, számozott zöld-
hulladék gyűjtő zsák elszállítása bizto-
sított.
http://hajdunanas.hu/hireink/hirek/jo-
gos_igeny_eseten_kerhetunk_zoldhulla-
dek_gyujto_zsakot

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Hajdúnánási lakosok! 

Kedves látogatóink, ügyfeleink! 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről 
szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányren-
delet értelmében 2020. november 11. 
napjától tilos többek között a közműve-
lődési intézmények, közösségi színterek 
látogatása, valamint mindennemű ren-
dezvény megtartása.

Ennek megfelelően 2020. november 
11. napjától a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ valamint a Bocskai Film-
színház és Ifjúsági Ház zárva tart, ott kizá-
rólag munkatársaink tartózkodhatnak. A 
meghirdetett rendezvényeink és a filmve-

títések elmaradnak, a Teleház szolgáltatási 
rendszere szünetel. 

Kérjük, munkatársainkat az info@na-
nasvmk.hu e-mail címen, továbbá az 52-
382-400; 70-372-1494 telefonszámokon 
keressék.

Hétköznapokon 08.00 – 18.00 között 
a művelődési központban portaszolgálat 
működik, amely a főbejáraton elhelyezett 
csengő megnyomásával érhető el.

Az elmaradt előadó-művészeti prog-
ramjainkat lehetőségeink szerint későbbi 
időpontokban szeretnénk megvalósítani.

Megértésüket köszönjük!
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Súlyos bírságot kaphatnak, 
akik így fűtenek

Az elmúlt hetekben megkezdődött a fű-
tési szezon. Egyre többen kapcsolják be a 
fűtőberendezéseket otthonaikban. Illetve 
sokan kályhával is fűtenek, azonban nem 
mindegy mi kerül a tűzre.

Magyarországon 15 éve tilos szeméttel 
fűteni, azonban sajnos még mindig van-
nak olyan személyek, akik ennek ellenére 
is így tüzelnek.

Ez több százezres bírsággal és súlyos kö-
vetkezményekkel járhat. A szigor nem vé-
letlen, mivel a helytelen lakossági tüzelés a 
felelős a nagymértékű levegőszennyezésért.

A hulladékok elégetésére a háztartá-
si tüzelőberendezések alkalmatlanok. A 
nem megfelelő körülmények között az 
égetés során keletkező légszennyező szeny-

nyezőanyagok közvetlenül és hosszabb tá-
von közvetve komolyan veszélyeztetik az 
emberi egészséget. Ezért Magyarországon 
a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tü-
zelőberendezésben történő égetése több 
mint 15 éve jogszabályilag tilos.

A kezeletlen fa és a papír kivételével ti-
los minden hulladék elégetése, beleértve 
például az alábbiakat is:
•  úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, 

lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, 
raklapok stb.),

•   rétegelt lemez, bútorlap,
•   építési fahulladék,
•   színes, „fényes” papírhulladék,
•   petpalack, műanyag hulladék,
•   autógumi, használt ruha, rongy,

•   fáradt olaj, üzemanyag.
A fentebb felsorolt anyagok elégetése-

kor a bennük található, vagy kezelés kö-
vetkeztében felhordott, különböző mér-
gező vegyületek a levegőbe és a hamuba 
kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, 
közvetlenül károsítva az egészségünket.

A jogszabály szerint a jogi előírásokat 
megszegve 100 ezer forintot kell fizetnie 
annak, aki nyílt téren éget illegálisan hul-
ladékot, valamint 300 ezer forint bírságot 
kell fizetnie annak, aki bármely anyagot 
engedély nélkül háztartási tüzelőberende-
zésben éget el.

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy 
közvetlen környezetünkben, akár a szom-

szédunk illegálisan tüzel hulladékot, első 
lépésként érdemes személyesen megkeres-
ni a légszennyezőt és megbeszélni a prob-
lémát. Bár a jogszabály nem ismerete nem 
mentesít a felelősség alól, az is lehet, hogy 
nem tudja, melyek azok az anyagok, ame-
lyeket tilos tüzelni.  

Amennyiben a személyes beszélgetés 
nem jár sikerrel és továbbra is folytatja az 
illegális tevékenységet, akkor elsősorban a 
Hajdúnánási Járási Hivatalnál tegyék meg 
a panasz bejelentést.

http://hajdunanas.hu/hireink/hirek/
sulyos_birsagot_kaphatnak_akik_igy_fu-
tenek
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet a Szalay János Rendelőintézet

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1-jé-
től 2025. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes 
működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, úgy mint: 
- a Szalay János Rendelőintézet vezetése,
- felelős a rendelőintézetben működtetett alap és szakellátások rendelési idejének ellenőr-
zéséért, a az ellátások folyamatos biztosításának koordinációjáért,
- felelős a betegellátás, gondozás, a szakma szabályai és etikai követelményei, valamint 
a vonatkozó jogszabályok teljes körű teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért,
- felelős a szakellátás és alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, a szükség-
leteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának folya-
matos, naprakész, szakszerű vezetéséért, validitásáért, a rendelések, betegellátás rendjének 
kialakításáért és megvalósításáért,
- az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, 
az intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottak-
nak megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetése,
- az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és megvalósítása,
- Hajdúnánás város lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgálta-
tások kialakítása,
- a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának 
folyamatos biztosítása, 
- a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi 
intézményekkel) kapcsolattartás.
Illetmény és egyéb juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség, 
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, valamint
c) legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
d) büntetlen előélet,
e) tizennyolcadik életév betöltése,
f ) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
g) nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos 
kezeléshez, továbbításához, és 
h) nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az orvosi diplomával és szakorvosi képesítéssel 
rendelkező pályázó.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- képesítési okiratának/okiratainak másolatát, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- a legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumokat,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám), vagy elektronikus úton, a polghiv@hajdunanas.hu címre tör-
ténő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Szalay János 
Rendelőintézet intézményvezető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 08.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete által létrehozott bizottság véleményezését követően, a Képviselő-
testület a pályázatok benyújtását követő első rendes ülésén bírálja el. A Képviselő-testület 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. január 01. 
napjától tölthető be. A pályázattal kapcsolatban további információ az 52/381-411/104 
telefonszámon kérhető.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Egészségügyi Közlöny (megjelenés szerint)
- www. hajdunanas.hu - 2020. november 05.
- Hajdúnánási Újság – 2020. november 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézményvezető jogállására 
2021. január 1-jétől az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény ren-
delkezései az irányadók. A az a)-c) pontokban meghatározottak alól a 13/2002. (III. 28) EüM 
rendelet alapján felmentés adható. A b) pont szerinti követelmény teljesítése alól mentesül 
az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy 
az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett. A ma-
gasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 09.

Hajdúnánás, 2020. november 05.

Nyertes pályázat

Akiktől 2020. október hónapban bú-
csút vettünk:
1 Ilyés László
1 Kéki Zoltán László
1 Harsányi Sándorné
1 Horváth Miklós
1 Fejes Lászlóné
1 Jóna Antalné
1 Oláh Lajos Istvánné
1 Daróczi Gáborné
1 Molnár Gáborné
1 Csurgó Imréné
1 Soós Gábor
1 Gál Lajos
1 Kiss László
1 Gonda Zoltán
1 Radó Józsefné
1 Molnár Miklósné
1 Hadas Sándorné

1 Ambrus István Antalné
1 Molnár Gáborné
1 Pénzes Sándor
1 Baja Imréné
1 Mészáros Zoltánné

Gratulálunk a 2020. október hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött 
pároknak!
2 Jakab Renáta – Tóth Ferenc
2 Nagy Éva – Nagy Dávid
2 Nagy Boglárka – Kléri Péter
2 Rontó Fruzsina – Nagy Lajos

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
3 Dobos Gábor
3 Szabó Evelin

Anyakönyvi hírek

A Fehér Bot Alapítvány „Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült 
személyek számára”(LSER2020) meghirdetett program megvalósítására pályázatot 
nyert 2020.10.01.- 2021.03.31. közötti időszakra.

Az alapítvány célja továbbra is a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
élő, látássérültté vált személyek felkutatása és számukra magas színvonalú elemi reha-
bilitációs szolgáltatások nyújtása, továbbfejlesztése. Szervezetekkel való együttműködés 
során az elemi rehabilitációs szolgáltatás népszerűsítése.

Szolgáltatási formák: 
Az alapítvány ambuláns, otthontanítás szolgáltatási forma igénybe vételére ad lehetősé-
get az egyenlő esélyű hozzáférés elvének érvényesítése érdekében. 

Az elemi rehabilitációs területek, modulok a következőek:
• rehabilitációs felmérés
• rehabilitációs intervenció
• funkcionális látásvizsgálat
• látástréning
• tájékozódás- és közlekedés
• mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása
• kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása
• adaptált gépírás oktatása
• tapintható írás-olvasás tanítása
• esetkezelés és klienskoordináció
• pszichológiai szolgáltatás

Szolgáltatás helyszínei: 

Fehér Bot Alapítvány Elemi Rehabilitációs Központja 
4025 Debrecen, Postakert u. 2.
Vezetékes telefonszáma: +3652530658
Mobilszám: +36308253038
Email cím: bodo.erzsebet@feherbot.hu

Nyíregyházi szolgáltató pont
4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 2-4 129 iroda
Mobilszám: +36305151155
Email cím: szabolcsi.t@freemail.hu

A pályázat során elnyert támogatási összeg: 14.048.071 Ft

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Nemzeti Fogyatékosságügyi-

és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
támogatásával valósul meg.

Bodó Erzsébet/szakmai vezető
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A fiatalok ösztönző támogatásairól 
(EFOP-1.2.11-16-HB1-2017-00012 „Fecske otthon Hajdúnánáson” pályázat) 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat pályázatot nyert „Fecskeotthon Hajdúnánáson” címmel, 
melynek keretében a fiatalok számára nyújtható pénzügyi támogatás és kedvezményes lakhatás 
a felújításra kerülő Bocskai utca 98. szám alatti társasházban. 

 
Az Önkormányzat célja, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje azáltal, hogy a fiatalok 
meglássák a településen fellelhető életlehetőségeket, helyben alapítsanak családot. 

 

  I. Pénzügyi támogatás  
 

Önkormányzatunk a 18-35. év közötti pályázók részére – hat hónapra szóló – pénzbeli támogatást 
nyújt. 

 
A támogatás 2018. november 01. napjától formanyomtatványon igényelhető a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál. 

 

 Letölthető igénylőlap 
Támogatási típusok 

 
 

Típus 
 

Megnevezés 

Félévente 
támogatható 
személyek 

száma 

Támogatás havi 
összege 6 

hónapon át 

A Hajdúnánásról ingázók támogatása 10 30.000,- Ft 

B Hajdúnánáson lakó és gazdasági 
társaságnál dolgozó támogatása 15 30.000,- Ft 

C Gyermekét egyedül nevelő 
munkavállaló támogatása 12 50.000, Ft 

D Hajdúnánáson lakó és regisztrált 
álláskereső fiatal 14 40.000,- Ft 

 
E 

 
Közérdekű feladatot ellátó fiatal 

 
15 

30.000,- Ft vagy 
40.000,- Ft 

(közfoglalk.) 

F Első lakáshoz jutók támogatása 
(vásárlás vagy építés) 5 egyszeri 

500.000,- 
 

G 
Hajdúnánásra költöző és 
hiányszakmában elhelyezkedő 
támogatása 

 
10 

 
40.000,- Ft 

 

A támogatás igénybevételére azok a pályázók jogosultak, akiknek az egy főre jutó havi bruttó 
átlagjövedelme – a vele egy háztartásban élőket számítva – nem haladja meg a mindenkori 
bruttó minimálbér összegének két és félszeresét (372.500,- Ft). 

 
A támogatás feltétele, hogy a pályázó 50 órás önkéntes munkát teljesítsen a településen, illetve 
részt vegyen életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken. 

 
A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság által felállított rangsor alapján – a 
rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve – dönt a támogatásban részesülőkről 
decemberi, márciusi, júniusi és szeptemberi ülésein. 

  II. Lakhatási támogatás - Bocskai utca 98.  
 

A 18 Fecskeotthon előreláthatóan 2021 első félévében válik pályázhatóvá, majd az év második 
felében beköltözhetővé a 18-30. év közötti személyek számára. 

 

A bérlakásokról szóló hirdetmény a város honlapján lesz elérhető, illetve a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzat Hivatal hirdetőtábláin. 

 
Mit nyújtunk? 

1 szobás, konyhás, fürdőszobás lakások, komfortos berendezéssel, háztartási 
eszközökkel és info-kommunikációs gépekkel felszerelve. Maximum 2 évre. 

 
 

Nincs bérleti díj, csak rezsi. 

Állásbörzéket szervezünk, és további eszközökkel segítjük a munkaerő-piaci 
elhelyezkedést. 

Kik pályázhatnak? 
 

       Egyedülállók vagy párok, akik 18-30 év közöttiek. 

    Munkahely megléte nem feltétel, sem kizáró ok. 

Akik részt vesznek munkaerőpiaci mentoráláson, vagy munkaerőpiaci tréningen 

     (kb. 3-4 nap). 50 óra önkéntesség vállalása a településen. 

Vállalják, hogy lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, melynek összege havonta 
minimum 10.000 Ft. 

 
 
  III. Bővebb információ  

A feltételeket tartalmazó a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 23/2018. (X. 26.) 
Önkormányzati Rendelet: 

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed2dr7eo8dt5ee0em1cj8bz5bz0by3cc2bx1by0n 

Ha részletes információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, kérjük, hogy keresse a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjának munkatársait (udvari épület). 

 
Ügyfélfogadás, 

udvari épület - ügyféltér Óra 

Hétfő 8.00-12:00 
13.00-16:00 

Kedd Nincs ügyfélfogadás 
Szerda 8:00-12:00 
Csütörtök 8:00-12:00 
Péntek 8:00-12:00 

 

Ez itt az Ön 
hirdetéséneka helye! 

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

A Hajdúnánási Újság 
következő számának megjelenése:

2020. december 3.
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Virtuális kiállítás szerveződött a Kőrösi diákjainak alkotásaiból 
Tavasszal a vírus első hullámának idején 
a Református közösségben már megta-
pasztalták, hogy az online csatornákon és 
a televízió képernyőjén keresztül elérhető 
istentiszteletek milyen nagy segítséget je-
lentettek az otthon rekedt híveknek. Most 
ennek a kezdeményezésnek a mintájára 
virtuális módon mutatják be a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
diákjainak alkotásaiból a Művelődési 
Központban készült kiállítást. 

Már hagyomány, hogy a gimnázium 
diákjai minden ősszel, az adventi idő-
szakot megelőzően seregszemlét tartanak 
alkotásaikból a város nyilvánossága előtt. 
A kiállítóterem idén is megtelt a kisgim-
nazistáktól egészen a végzős évfolyamok 
diákjainak színpompás, szemet gyönyör-
ködtető műveivel, a vírushelyzet viszont 

nem kedvezett sem a kiállításmegnyitó 
megvalósításának, sem a napi szintű tár-
latvezetésnek. 

Erre a helyzetre nyújt megoldást az a 
virtuális kiállítás, amely egyrészt átfogó 
képet ad az alkotómunkák összességéről, 
mindemellett pedig egyénileg is bemutat-
ja a több mint 150 kiállított művet. 

Az ifjú művészek számára az alkotások 
nyilvános közzététele egyszerre jelent iz-
galmas megmérettetést és egy mérföldkö-
vet is, hiszen ezekkel a munkákkal adnak 
számot arról, hogy az elmúlt esztendőben 
mennyit fejlődött vizuális kifejezőkészsé-
gük, alkotótechnikájuk és művészi rálá-
tásuk.

A virtuális tárlatvezetés már elérhető a 
gimnázium, a művelődési központ és a vá-
ros több közösségi oldalán, valamint a he-

lyi televízió képernyőjén. Kérjük, ameny-
nyiben tehetik, „látogassanak el” Önök is 
erre az online programra, s amennyiben 
módjuk van rá, hozzászólás formájában 
bíztassák az ifjú művészeket alkotómun-
kájukhoz kapcsolódóan! 

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK – VS Dunakeszi 30 - 25 (18 - 11) 

Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Fehér, Kékesi. (november 7.) 
Hajdúnánás SK: KOZMA T (kapus), Karacs 5, PETROVICS 4/3, KELEMEN 6, SZA-
BADOS 7, TAR L 3, Poór 2. Csere: Kiss, Reszegi, Hadas (kapusok), Porobic 3, Ofra, 
Szögi, Kozma K, Zelizi, Cserős. Edző: Jenei Tamás, Nagy Attila
Hétméteres: 5/3, illetve 5/3. Kiállítás: 12 perc, illetve 6 perc.
Jenei Tamás: Az elején úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy az öltözőben és az utolsó edzé-
sen megbeszéltük. Kemény védekezés és abból, gyors lerohanásokból szerzett gólokkal 
egy magabiztos előnyt építettünk ki, ezt a meccs végéig meg tudtuk őrizni. Kisebb-na-
gyobb hullámvölgyek előfordultak, de a lányok ilyenkor mindig tudtak 1-2 jó védeke-
zést produkálni, és támadásban is tudtunk fontos szituációkban gólokat szerezni. Ezért 
egy magabiztos győzelmet arattunk.

TIPPMIX Női Magyar Kupa II. forduló

Hajdúnánás SK – Kecskeméti NKSE 23 – 22 (11 - 8) 
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Dulai, Pisák. (november 2.) 
Hajdúnánás SK: KISS (kapus), Karacs 2, PETROVICS 4/1, KELEMEN 2, Szabados 
5/1, Tar L 2/1, Poór. Csere: Hadas (kapus), POROBIC 2, Ofra 2, Szögi 1, Kozma K, 
Zelizi 1, Cserős 2. Edző: Molnár András
Hétméteres: 3/3, illetve 3/2. Kiállítás: 8 perc, illetve 4 perc.
Molnár András: 7 hét után játszottunk tétmérkőzést, ahhoz képpest azt gondolom 
kellemes meglepetést, okoztunk és végül is továbbjutottunk a jó erőkből álló Kecskemét 
ellen. Dicséret illeti a csapat minden tagját, de nagyon hosszú út áll előttünk.

              -kábé-

NŐI KÉZILABDA
Ifjúsági I. osztály Kelet: Váci NKSE - Hajdúnánás SK 35 – 18 (17 – 8)
Vác 40 néző. Vezette: Réti, Szedmák. (október 24.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), SZÖGI 6/3, OFRA 2, CSEKE 5, Czap 1, Zagyva, 
Kónya 2/1. Csere: Vas (kapus), Lakatos 1/1, Nagy 1, Veres, Murvai. Edző: Béki Nagy 
Bertalan, Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 7/7, illetve 7/5. Kiállítás: 2 perc, illetve 8 perc.
Jenei Tamás: Sajnos még mindig rengeteg hiányzóval utaztunk Vácra. Szerettem volna, 
ha a támadójátékunk szintet lépne az előző mérkőzésekhez képest. Az utolsó passzokba 
és a lövéseinkbe rendre hiba csúszott. Ezeket a hibáinkat az ellenfelünk gyors gólokkal 
büntette. A mérkőzés végén a ziccereinket is kihagytuk, ezért még tetemesebb lett a kü-
lönbség a két csapat között. Várjuk vissza a betegeinket és remélem több mérkőzésünk, 
már nem kerül halasztásra!

FÉRFI KÉZILABDA 
Ifjúsági mérkőzés: Kispályás Műfüves NKFT – Bőcs KSC 25 – 20 (16 – 10)
Hajdúnánás. 32 néző. Vezette: Fülöp, Sipos-Német. (október 29.)
Kispályás Műfüves NKFT: Balázs (kapus), Ludnai 2, Nagy-Menyhárt 4, Juhász 2, Bó-
zsár, ÖTVÖS T 9/1, Molnár 6. Csere: Nyakó (kapus), Nagy Sz, Gönczi, Péntek 1, Nagy 
L 1. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 1/1, illetve 6/5. Kiállítás: 10 perc, illetve 8 perc. 
Varga Gergő: Borzasztó pontatlanul játszottunk, főleg a támadásszervezéssel és a ziccerek 
értékesítésével voltak problémáink, ez a végeredményen is megmutatkozik. Remélem 
erre a félévre, letudtuk azt a meccset, amikor semmi nem jött össze. 

-kábé- 



A kiállítás videója ide 
kattintva elérhető.

https://www.youtube.com/watch?v=X5Lkz44PQzE&t=54s

