
Kedves Hajdúnánásiak!
Az adventi időszak a befelé for-
dulás, az elcsendesedés időszaka. 
Idén azonban a koronavírus-jár-
vány miatti körülmények és a 
korlátozások is rákényszerítenek 
minket az elcsendesedésre. 

Otthonainkban, az adventi ko-
szorúk gyertyáinak lángjára pil-
lantva, számba vehetjük saját éle-
tünk alakulását, és ha rátekintünk 
a város koszorújára, elgondolkod-
hatunk azon is, hogyan alakult eb-
ben az évben a közösségünk sorsa. 
Sajnos a koronavírus-járvány rá-

nyomta a bélyegét erre az eszten-
dőre, de ennek ellenére olyan fej-
lesztések indultak el, illetve olyan 
eredmények születtek, melyekre 
büszkék lehetünk.

Elindult a Zöld Város Prog-
ram, itt közösségi zöldterületek 
megteremtésével, sportpálya és 
játszótér építésével, futópálya ki-
alakításával jelentősen javulni fog 
a lakótelepen élők életminősége 
és komfortérzete. Ez a fejlesztés 
a város központját érinti, de nagy 
hangsúlyt fektetünk arra is, hogy 
a központtól távolabbi területen 

lakók is folyamatosan korszerű-
södő körülmények között éljenek. 
Hogy csak néhány elemet említ-
sünk: utak, járdák újulnak meg 
a városközponttól távolabb eső 
területeken is, új bölcsőde került 
kialakításra az Attila utcán, fejlő-
dik és szépül a Liget.

Ugyanakkor bátran kijelent-
hetjük, hogy az elmúlt évtizedek 
vagy talán az évszázad legnagyobb 
beruházása érkezik Hajdúnánás 
térségébe, a MotoGP versenypálya 
építésének köszönhetően számos 
infrastrukturális fejlesztés is meg-

valósul (ívóvíz, szennyvízhálózat 
fejlesztése, utak felújítása). 

Év végén, amikor számot ve-
tünk, áttekintjük a magunk mö-
gött hagyott esztendőt, sokszor 
megpróbálunk a jövőre is felké-
szülni gondolatokban és lélekben 
egyaránt. 

Biztos vagyok abban, hogy ha 
egy rövidebb előttünk álló idő-
szakot nézünk, akkor mindannyi-
unknak arra kell felkészülnünk, 
hogy a hétköznapi életünk már 
nem lesz olyan, mint amilyen a 
járvány előtt volt. De bízzunk ab-
ban, hogy belátható időn belül a 
koronavírusra is már csak emlék-
ként tekinthetünk vissza. 

Legyünk büszkék arra, hogy a 
nehéz időszakokban is kiálltunk 
egymásért, bizakodjunk abban, 
hogy az elkövetkező évben közö-
sen élhetjük át sikereinket.

Kívánok városunk minden tag-
jának szeretetteljes, békés kará-
csonyt és sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendőt!

Szólláth Tibor
 polgármester   

www.hajdunanas.hu
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Együttműködés 
a duális képzés jegyében

Az agrárszakképzés népszerűsí-
tése és erősítése érdekében írt alá 
együttműködési megállapodást 
Szólláth Tibor Hajdúnánás Város 
polgármestere és Filep Miklós a 

Debreceni Egyetem Balásházy Já-
nos Gyakorló Technikuma, Gim-
náziuma és Kollégiuma igazgatója.  

A most megkötött együttműkö-
dés többek között a Kendereskert 
ökológiai gazdálkodásba való be-
tekintést és a tanulók gyakorlati 
képzését segíti elő.

A megállapodás célja továbbá az 
agrárszakember képzés utánpótlá-
sának biztosítása és a fiatal mun-
kavállalók helyben maradásának, 
vállalkozóvá válásának támogatá-
sa.

hajdunanas.hu

Koszorúzás a Város Napja alkalmából
A hajdúk nagy jótevőjére, Bocskai 
István fejedelemre és az ő nagyszerű 
életművére emlékezett december 
12-én városunk, hiszen az 1605. 
december 12-én Korponán kihir-
detett Nagyhajdú Adománylevél 
közel tízezer hajdúnak biztosított 

sajátos, közösségi nemesi előjogo-
kat és nem utolsósorban birtokot.

Bocskai ténykedése, a békére és 
a szabadságra való törekvése, vilá-
gos gondolkodásmódja, a vallási 
tolerancia iránti elkötelezettsége 
főhajtást érdemel.

Idén a koronavírus járvány mi-
att kialakult helyzet sajnos nem 
tette lehetővé, hogy a megszokott 
Város Napi ünnepséget megren-
dezze közösségünk.

A Város Napi ünnepi műsort 
ezért a Hajdúnánási Televízió 

képernyőjén, valamint a helyi 
közösségi oldalakon követhették 
nyomon az érdeklődők.

hajdunanas.hu
Fotók: Girus Zsolt
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Babazászlók jelzik a kisbabák születését Hajdúnánáson

Városunk is csatlakozott a Há-
rom Királyfi, Három Királylány 
Mozgalomhoz, amellyel a meg-
született gyermekeket ünnepel-

jük a Városháza homlokzatára 
kitűzött babazászlókkal.
A babazászlókat Nagyné Legény 
Ildikó és Dr. Csiszár Imre alpol-
gármesterek tűzték ki.
„A múltunk is családjainkra épült 
és a jövőt is ebben látjuk.” - kezd-
te tájékoztatóját Nagyné Legény 
Ildikó. Egy gyermek megszületése 
mindig a legnagyobb boldogság 
az édesapának és az édesanyá-
nak - emelte ki az alpolgármester. 
Emellett természetesen öröm a 
helyi közösségnek is. A gólyát áb-
rázoló zászlókon a kislányoknak 
rózsaszín alapon, a kisfiúknak kék 
alapon egy körben jelenik meg a 
minta - tette hozzá. Hangsúlyoz-
ta, hogy többek között korszerű 
óvodákkal, kiváló iskolákkal, gim-

náziummal, szakközépiskolával, 
megfelelő orvosi és védőnői ellátó 
rendszerrel, folyamatos egészség-
ügyi szűrőprogramokkal tudunk 
tenni gyermekeinkért, családjaink- 
ért.
Dr. Csiszár Imre elmondta: míg 
2010 előtt alig 130 gyerek szü-
letett, addig mára nem ritkák 
azok az évek sem, amikor az új-
szülöttek száma elérte a 191 főt 
a városban. Az elmúlt évben 101 
kisfiú és 90 kislány született.
Ez többek között annak is kö-
szönhető, hogy az elmúlt évek-
ben egyre többet tesz a város az 
itt élő családokért - hangsúlyozta 
az alpolgármester. Fecskelakáso- 
kat alakítottunk ki, létrehoztuk 
a Csohány Jenő Gyermek Egész-

ségházat, 30.000 Bocskai Korona 
gyermekszületési támogatást és 
babacsomagot adunk, növeltük a 
bölcsődei férőhelyek számát, ösz-
töndíjprogramot indítottunk, fát 
ültetünk az újszülötteknek, ked-
vezményes telek vásárlással és fél 
millió forinttal támogatjuk a fia-
talok lakáshoz jutását - tette hozzá.

hajdunanas.hu

MotoGP - Kezdődik a gazdákkal való egyeztetés
Szakértői csapat keresett meg a hé-
ten, akik arról tájékoztattak, hogy 
a napokban elkezdődik az érintett 
gazdákkal való egyeztetés a Mo-
toGP projekttel kapcsolatban - 
mondta Szólláth Tibor.

Hajdúnánás polgármestere hoz-
zátette: nagy könnyebbség lesz a 

gazdáknak, földtulajdonosok-
nak, hogy nem kell az ügyinté-
zéssel kapcsolatban esetleg más 
településre utazniuk, hanem 
egy Hajdúnánáson kialakított 
irodában tudják intézni ügyei-
ket. 

hajdunanas.hu
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Beteljesült egy hajdúnánási család álma 

Nagy János, felesége Tünde és 
a házaspár két gyermeke Bogi 
és Dorka nagy várakozással ér-
kezett meg ahhoz a nyíregyházi 
autószalonhoz, ahol több hó-
napnyi tervezgetés és várakozás 
után átvehették új autójuk kul-
csait, mely számukra magát a 
mozgás szabadságát jelenti majd 
a következő években. 

A Nagy család történetét szinte 
mindenki jól ismeri városunkban. 
János, Tünde, Dorka és Bogi min-
den nehézségük ellenére jó lelkű, 
örökké kedves emberek. Történe-
tük a családi, közösségi összefogás 
erejének példája lehet másoknak 
is.

A város rendkívüli összefogás 
keretében állt a Nagy család mellé, 
amikor a hajdúnánásiak segítségét 
kérték egy olyan autó megvásár-
lásához, mely lehetővé teszi moz-
gássérült gyermekeik biztonságos 
utaztatását. A kitűzött cél, vagy-
is az álomautó megvásárlásához 
szükséges tizennyolc millió forint 
szűk egy hónap alatt gyűlt össze 
idén júliusban. A kezdeménye-
zést a helyiek minden lehetséges 
módon támogatták. Online lici-
tálások indultak, rendezvények 
központi témájává vált a gyűjtés, 
rengeteg boltban jelentek meg 
az apró perselyek, melyek mind-
mind a felajánlásokat várták, s ter-
mészetesen összefogott a helyi és 
környékbeli vállalkozó közösség is 
a jó ügy érdekében. A legnagyobb 
felajánlás egy 10.000.000 forint 
összegű átutalás volt.

Nagy János, a lányok édesapja 
az autókereskedésben az új kisbusz 
mellett állva hangsúlyozta: „Nehéz 
szavakat találni! Végtelen boldogság! 
Hihetetlen nagy hálát érzünk azok-
kal az emberekkel szemben, akik 
önzetlenül segítettek rajtunk. Ami-
kor legelőször megláttuk az autót, 
akkor még csak képeken, mindany-
nyian elérzékenyültünk, még nekem 
is könnybe lábadt a szemem. Jelen-
tősen megváltozik az életünk, hiszen 
már nem kell azon gondolkodnunk, 
hogy hogyan tegyük be a gyerekeket 
az autóba, üzembiztos a jármű, 
nem kell minden alkalommal át-
nézni, s akár hosszabb utakra is el-
indulhatunk. Tisztelettel köszönöm 
mindenki segítségét!” 

Az új kisbusz kiválasztása hosszú 
időt vett igénybe, több mérés, ter-
vezés előzte meg a megfelelő modell 
megrendelését, hiszen a fő szem-
pont a lányok kényelmes és bizton-
ságos utaztathatósága volt. János 
még egy saját készítésű fa rámpát is 
összeállított, hogy bepróbálhassák a 
kerekesszékeket az autóba. 

A jövőben még egy utolsó fel-
adat vár a családra, mielőtt a régi, 
több mint 20 éves autójukat vég-
leg nyugdíjazhatnák. Napokon 
belül elkezdődik ugyanis az új au-
tó átépítése, amit a szükséges mű-
szaki vizsga követ, s végül a tervek 
szerint januárban a kisbusz a csa-
lád szolgálatába áll. 

A közösségi összefogást megko-
ronázó pillanatban a családdal ott 
volt városunk polgármestere, aki 
kiemelte: végtelenül büszke a haj-

dúnánásiakra ezért a példa értékű 
segítségnyújtásért. Továbbá arra 
kérte a településen élőket, hogy ez-
után se feledkezzenek meg a Nagy 
családról, hiszen a következő évek 

hozhatnak olyan feladatokat, me-
lyek szintén a közös ügyeink lehet-
nek majd. 

Ferenczy Boglárka
Fotók: Czine Tamás
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A 3-4. században 52 éven át ült 
püspöki trónján a törökországi 
Myra városának jóságos püspöke, 
Szent Miklós. Jótéteményei miku-
lásnapi hagyományainkban ma is 
testet öltenek, mégpedig az aján-
dékot hozó, nyugatról átvett Mi-
kulás fehér szakállas, piros ruhás 
megjelenésével. 

Van azonban a Kárpát-meden-
cének néhány szeglete, ahol püs-
pök alakja, ilyenkor Mikulás és 
karácsony táján még mindig élő 
valóság. Ilyen a Gyergyói-meden-
ce, élen Gyergyószentmiklóssal, 
és Kecskemét (melyeknek védő-
szentje a myrai püspök) aztán a 
Gyimesek, valamint a Délvidéken 
Nagybecskerek. Ezeken a helye-
ken ugyanis a Mikulás, azaz Szent 
Miklós teljes püspöki ornátusában 
jár. Úgy, ahogyan egy és háromne-
gyed évezreddel ezelőtt láthatták az 

akkoriak. Az itt közölt fényképen, 
a Gyergyói-medence fővárosának 
Mikulása látható, aki püspöki vi-
seletben idézi meg Szent Miklós 
alakját. A Mikulás egészen ősi 
megjelenése ez, amolyan régmúl-
tat idéző mikulásjárás, amikor ut-
cán, családoknál és a templomban 
ilyen öltözetben bukkan fel. Olyan 
ez a Mikulás, mintha egyenesen a 
Gyergyószentmiklós főterén álló 
ércszobor kelne útra, amely a város 
védőszentjét, a myrai Szent Mik-
lós püspököt mintázza. 

Buczkó József

Balról: a gyergyószentmiklósi Mikulás. Jobbról: Mikulásjárás Kecskeméten. (Fotó: internet.)

Mikulásjárás Gyimesbükkön, az ezeréves 
határ közelében

Sokan vannak Hajdúnánáson, 
akik szívükbe zárták Fejér Lajos 
(1964-2020) székelyföldi plébá-
nos atyát, aki kilenc éven át rend-
szeres szolgálattevője volt a Székely 
Menekültek Emléknapja ünnepi 
eseményeinek. A több mint 550 
kilométer távolságot mindig szí-
vesen vállalta, hangoztatván: „Ha 
elődeink gyalogosan vagy éppen 
szekéren menekülve megtették ezt 
az utat, nekem egyenesen köteles-
ségem.”

Szolgált Gyergyócsomafalván, 
Székelyudvarhelyen, Gyergyó-
szentmiklóson és tanított egy évti-
zeden át a gyulafehérvári teológiai 
akadémián is. Útja innen Kilyén-
falvára vezetett, Dr. Jakab Antal 
püspök úr szülőhelyére, s ápolta 
a gyermekkorában hajdúnánási 
menekült főpásztor emlékét, több 
mint egy évtizeden át. 

Hajdúnánáson az ünnepi szent-
misét követően ő leplezte le a nagy 
püspök emléktábláját, és szentelte 
meg a tiszteletére ültetett emlék-
fát is 2018-ban. Szülőfalujában, 
Csíkszentgyörgy temetőjében ta-
lált örök nyugodalmat. Hajdúná-
nás katolikussága kegyelettel őrzi 
emlékét.

Buczkó József

IX. Székely Menekültek Emléknapja. Ft. Fe-
jér Lajos plébános áldást mond a Dr. Jakab 
Antal emléktáblára 2019. szeptember 26-
án. Ekkor járt itt utoljára

A Maghy Zoltánról szóló korábbi 
írásunk miatt többen felfigyeltek 
arra, hogy eltérően használtuk a 
költő, valamint édesapja nevét. 
Nem történt-e hiba, hangzottak a 
kérdések?

Rögtön az elején leszögezhet-
jük, nem írtuk el a neveket, min-
den úgy helyes, ahogyan közöltük. 
Akkor mi a magyarázata az eltérő 
névalak használatának? 

Mivel sokan viselik manapság 
is Hajdúnánáson a Magi nevet, 
éppen ezért talán nem lesz ér-
dektelen végig tekinteni e helyi 
történelmi családnév írásváltoza-
tain.

Nos, ennek tisztázása végett 
vissza kell tekintenünk az időben, 
mégpedig a 16. század második 
feléig. Ekkor Nánásnak hívják 
a mai települést, a hajdúk pedig 

még nincsenek itt. Az akkori job-
bágyfalu vagy városka nemesi tár-
sadalmából előtűnik egy országos 
nemes, Maghy Ignácz, aki két test-
vérével együtt 1578-ban nyert ne-
mesi kiváltságot. Ez a férfiú Dobó 
István katonájaként az 1552. évi 
török elleni egri várvédelemben 
tűntette ki ugyanis magát. A csa-
lád neve eredendően Magh volt, 
így olvassuk Rudolf császár ado-
mánylevélben. Az y már ebben az 
időben, 1582-ben hozzátapadt a 
családnévhez, mint a nemesi rang 
kifejezője. Nemességük az 1605-
öt követően itt megtelepedett, kol-
lektív (tehát csak a hajdúvárosok-
ban érvényes) nemesi kiváltságot 
élvező hajdúkéhoz képest mindig 
magasabb rendű volt, melyet a ké-
sőbbiek folyamán királyaink által 
többször is megerősíttettek.

Az első nemesi generációk még 
Maghy-, illetve Maghi-ként hasz-
nálták a nevüket, ám a 18. század 
derekától megjelenő egyházi anya-
könyvekben, egyéb hivatalos ira-
tokban már csupán a Magi nevet 
olvassuk. Ennek pedig az az oka, 
hogy a név kiejtve Maginak és nem 
Maghynak hallható, ezért a hiva-
talos személyek úgy jegyezték le, 
ahogy hallották. De közrejátszott 
ebben az is, hogy itt, a keleti ország-
részben a tanult protestáns írnokok 
az y helyett rendre i-t írtak, szem-
ben a dunántúli gyakorlattal. Mi-
vel pedig a leírt név helyességéről az 
érintettek nem győződtek meg, az 
úgy is maradt „örökre”. Különös-
képpen is az állami anyakönyvezés 
bevezetése után (1895), melyek 
ugyancsak a Magi névalakot örökí-
tették meg, ami tehát véglegesnek 
tekinthető. (Egyébként ezt vették 
fel a 20. század derekán a Matulá-
ból magyarosított Magiak is.)

Ez azonban még nem ad magya-
rázatot Maghy Zoltán névhaszná-
latára. Nos, neki nem ez volt a 
hivatalos neve. Magiként született 
és így is halt meg. E névvel állí-
tották ki doktori diplomáját és az 
anyakönyvekben is ezt a családne-
vet találjuk, ugyanis hivatalosan 
soha nem változtatta meg a nevét. 
Arról van szó, hogy ez a rendkívül 

művelt fiatalember előszeretettel 
kalandozott ősei múltjában, s el-
jutott a már említett Maghy Ig-
nácig. Az ő története, egyáltalán 
családjának ősisége olyan mély 
hatást gyakorolt rá, hogy ezt a 
nevet választotta önmaga számára 
amolyan költői névként. Így is írta 
alá versei nagy részét, ezt a nevet 
vésték az 1930. december 28-án 
sírjára állított fejfájára, s ezt rótták 
a szülőházán álló emléktáblára is. 

Különben hasonló a helyzet a 
család Hajdúböszörménybe sza-
kadt ágának híres festőművésszé 
vált tagjával, az ugyancsak Maghy 
Zoltánnal (1903-1999) kapcsolat-
ban is. Kutatásai során ő is rátalált 
a közös ősre, Maghy Ignáczra, s 
úgy döntött, ezt a történelmi nevet 
választja művésznévként. Csakúgy, 
mint a mi Maghy Zoltánunk, Ő is 
e névben találta meg önazonossá-
gát, holott Magiként látta meg a 
napvilágot, és így is távozott az égi 
műterembe.

A fentiek ismeretében azt 
mondhatjuk, a Maghy Zoltán 
szülőházán elhelyezett emléktáb-
lán a fiatalon elhunyt poéta „köl-
tői”, egyben ősi és nem a hivatalos 
nevét olvassuk. A fentiek ismeret-
ében a címben feltett kérdésre a 
válasz tehát így hangzik: Magi.
  Buczkó József
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2020-as évünk végéhez közeledve 
muszáj megállnunk egy pillanatra 
és fejet hajtanunk a mindössze 23 
évet élt Maghy Zoltán költőnk em-
léke előtt. Idén 90 éve már, hogy 
tragikus fiatalsággal, hosszas beteg-
séget követően derékba tört sike-
resnek ígérkező költői karrierje.

Maghy Zoltán 1907. március 
16-án született Hajdúnánáson, 
jómódú család hatodik gyerme-
keként. Édesanyja Fejes Julian-
na, édesapja Magi Lajos, tanító 
volt.

Testvére emlékiratában eleven, 
kíváncsi, életvidám gyermekként 
emlékezett rá vissza, akitől még a 
ház is felderült, s a szomszéd gye-
rekek is rendre nála kötöttek ki, ha 
játszani támadt kedvük. Ugyanak-
kor dolgos gyermek is volt, nem 

volt rest akár órákon át fát vágni, s 
közben vígan énekelgetni.

Tanulmányait Hajdúnánáson 
kezdte, a református elemi isko-
lába járt négy évig. Ezt követően 
a Debreceni Református Gimná-
ziumba ment tanulni, de egy év 
után visszatért szülővárosába és a 
hajdúnánási gimnáziumban vé-
gezte el középfokú tanulmányait, 
és itt is érettségizett le.

Már korai éveiben az irodalom-
ban lelte örömét, előszeretettel 
olvasott kalandregényeket Ver-
ne tollából, s idővel az irodalom 
megszállottja lett. Minden ágát 
szerette, de idővel kibontakoz-
ni látszott, hogy a költészet állt 
legközelebb lelkéhez. Már kis-
iskolás korában verseket szavalt 
szabadidejében. Rengeteg költőt 
kedvelt, ám végül Ady művésze-
te mellett állapodott meg, s vált 
a rabjává. Bizonyára a költészet 
iránti szeretete ösztönözte arra, 
hogy saját gondolatait is versek-
be öntse. Nagy örömére szolgált 
a családnak, mikor Az Erő című 
ifjúsági folyóiratban első alkalom-
mal jelent meg önálló verse.

Élete azonban sanyarú fordula-
tot vett, hosszas betegeskedés után 
ugyanis elkapta a tuberkulózis 
néven ismert tüdőbetegséget. Be-
tegsége meghatározó témája lett 
költészetének. Verseiben folyama-
tosan hullámzik a betegség miatti 

bánat, a reménykedés és az élni 
akarás gondolata.

Kevésbé ismert Maghy Zol-
tánról, hogy a zene is közel állt 
hozzá. Betegsége elől a tanulásba, 
olvasásba, versírásba és a zenélésbe 
menekült. A korai éveiben főként 
klasszikus zenét kedvelő Zoltán 
betegsége jelentkezésével mind 
inkább áttért a népi zenélésre. 
Szeretett hegedűjét mindenhová 
magával vitte, s úgy tudott rajra 
játszani, hogy még betegtársaival 
is feledtette, ha csak egy kis időre 
is a rájuk váró viszontagságokat. 
Muzsikájával hívta fel magára Ta-
nay Frigyes, színművész figyelmét 
is a Budakeszi Szanatóriumban, s 
mindenki szerint szerethető ter-
mészetével úgy belopta magát a 
művész szívébe, hogy az fiaként 
szerette meg az ifjú költőt.

Rövid élete ellenére Maghy éle-
tét sem kerülte el a szerelem. Mély 
érzelmek fűzték Jatzkó Cia szín-
művésznőhöz, akivel Hajdúná-
náson ismerkedett meg, az akkor 
még gyermekszereplő hölgy ven-
dégfellépése alkalmából. Találko-
zásuknak pontos ideje sajnos nem 
ismert, de annyi bizonyos, hogy a 
művésznő 1927. december 27-én 
és 1928. január 6-án fellépett vá-
rosunkban két külön előadásban. 
Lírai szerelmük Maghy Zoltán 
haláláig tartott. A család számára 
oly kedves "kis Cia" levélben sírta 

el Zoltán édesanyjának elvesztése 
miatti bánatát.

Az élet még éppen annyit meg-
engedett az ifjú költőnek, hogy 
tanulmányait befejezhesse. Érett-
ségi után ugyanis Szegeden jogi 
egyetemre iratkozott be, és 1930. 
május 31-én államtudományi 
doktorátust szerzett.  Ugyanez év 
december 27. napján hunyt el.

Halálával mély űrt hagyott ma-
ga után. Aki csak ismerte, szerette 
bájos természete miatt. Költészete 
alig vált ismertté, egyetlen verses-
kötete életműve nagyon csekély 
töredékébe engedett bepillantást a 
világ számára, ráadásul az is halála 
után jelent meg. Kézzel írt verses 
füzetei, melyek Dr. Kováts Zol-
tánné jóvoltából kerültek a Mó-
ricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény tulajdonába 
több, mint 440 versét tárta elénk 
a mindössze 6 éven keresztül ver-
selő költőnek. Alaposan átolvasva 
ezeket, biztosan állíthatjuk, hogy 
így sem sikerült még minden ver-
sét felkutatni, s valószínűleg nagy 
jövő állhatott volna előtte, ha nem 
ragadja el oly fiatalon a halál.

Verseinek feldolgozása közben 
közel került munkatársaink szívé-
hez is, s kötelességünknek érezzük 
halála évfordulója alkalmából elhe-
lyezni megemlékező koszorúnkat 
Hajdúnánáson található sírjánál.

Farkas Nikoletta könyvtáros

Szeretlek…imádlak…
Szeretlek titeket akáclombos ut-
cák,
Messzibe nézö, kicsiny ablakok,
Szeretlek titeket sorban álló 
nagy fák,
Álmokat szövö, magános padok,
Szeretlek csillagos, szép falus esték,
Szeretlek szürke, kócos verebek,
Szeretlek titeket házi fecskék,
Szeretlek nagyon…nagyon tite-
ket…

Szeretlek titeket gyér világot vető,
Egyedül álló utcai lámpák,
Szeretlek titeket holdsugárt 
rengető,
Az utca álmát őrző akácfák,
Szeretlek titeket ablakban virágzó
Bimbók…leányok, 

rózsát öntözők,
Szeretlek titeket napfénytől 
sugárzó,
Messzibe nyuló, illatos mezők…

Szeretlek titeket rácsos kerítésü,
Rózsás, illatos kicsiny udvarok,
Szeretlek titeket sürü fák közt fek-
vö,
Lelket tisztító, kicsi templomok.
Susogó levelek faluvégi nyárfán,
Téged örtálló, ős-collégium,
Téged kis állomás 
(bár már viszontláthatnám)…
Imádlak téged: városom, falum…

 Maghy Zoltán
 1924

Mint annyi mást
Olyan nagy dolog nem lesz belőle:
Kikisérnek majd a temetőbe,
Mint annyi mást.

Akik ismertek, akik szerettek
Tán megsiratnak… és eltemetnek,
Mint annyi mást.

… Aztán pihenek… csendben pi-
henek…
És elfelejtenek… elfelejtenek,
Mint annyi mást.

Maghy Zoltán
1930

A Móricz Pál Városi Könyvtárban munkanapokon 
10-12 óra és 14-16 óra között 

korlátozott feltételekkel biztosítjuk a
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁST.

Bővebb információ:
nanaskönyvtar.hu

nanaskönyvtar@gmail.com
tel.: 50/381-941, 70/372-1509
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MEGJELENT
Móricz Pál író, újságíró születésének 
150. évfordulója alkalmából jelent 
meg az Emlékezések a Hajdú földről 
válogatáskötet.

A könyvben Hajdúnánásról szóló 
írásokat olvashatnak. Kiváló karácso-
nyi ajándék minden nánási könyves-
polcára.

Megvásárolható a városi könyvtár-
ban. 

Ára: 2 000 Ft.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

Szelektív szállítási időpontok Hajdúnánás 2021.

Hajdúnánás
Szelektív Bio
Sárga t. Barna t.
01.08.
02.05.
03.05.
04.02. 04.02.

04.16
04.30. 04.30.

05.14.
05.28. 05.28.

06.11.
06.25. 06.25.

07.09.
07.23. 07.23.

08.06.
08.21. 08.21.

09.03.
09.17. 09.17.

10.01.
10.15. 10.15.

10.29.
11.12. 11.12.

11.26.
12.10. 12.10.

Áthelyezett 
hulladékszállítási napok

2021. augusztus 20. (Péntek)    
helyett: 2021. augusztus 21. 
(Szombat)

Szállítási napokon a hulladékot 
reggel 6:00 óráig kérjük kihe-
lyezni a közterületre!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a település tisztaságáról, a köz-
területek és ingatlanok rendjéről szóló 24/2004 (V.3.) önkormány-
zati rendelet 10.§-a az ingatlantulajdonosok kötelezettségévé teszi 
az ingatlan előtti járdaszakasz síktalanítását.  
Kérem, hogy a munkálatok során ügyeljenek az alábbi szabályokra:
- kezdje a síktalanítást sepréssel, lapátolással, így a csúszást előidéző 
anyag (hó, ónos eső, jég) egy része a járdáról eltávolítható, 
- a csúszásokból eredő balesetek megelőzése érdekében használja-
nak környezetbarát anyagokat (homok, fűrészpor, zeolit),
- járdák sózása tilos,
- tüzelés után visszamaradt darabos anyagot kiszórni nem szabad, 
- a síkosság-mentesítésre (az úttest kivételével) csak olyan anyag 
használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezet-
ében lévő fás szárú növény egészségét sem veszélyezteti,
- a hó csak olyan helyen halmozható fel, ahol a gyalogos közleke-
dést nem akadályozza,  
- szükség esetén a beavatkozásokat naponta többször is meg kell 
ismételni.                                                     Dr. Kiss Imre, jegyző

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu

Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, 
hogy 2020. december 25-én (pénteken)

a hulladékszállítás az  ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2020. december 27-én, vasárnap 
történik a hulladékszállítás.

Valamint 2021. január 1-én (pénteken)
a hulladékszállítás az  ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2021. január 2-án, szombaton 
történik a hulladékszállítás.

A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot 
kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Eltűnt? Elvesztette? Lehet, hogy 
nálunk van! Folyamatosan frissü-
lő cikkünkben összegyűjtjük az 
elvesztett és megtalált tárgyakat. 
Böngésszen nálunk, ha Ön is el-
vesztette akár rendszámtábláját, 
slusszkulcsát vagy mobiltelefonját.
A talált tárgyakat a Városháza 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodáján lehet leadni, valamint itt 
is érdeklődhetnek az elveszett tár-
gyak iránt.
A HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVA-
TALNÁL LÉVŐ TALÁLT TÁR-
GYAK LISTÁJA:

• Egy szürke LOTTO márkájú férfi 
neszesszer: tartalma: 4 db mobiltele-
fon, szemüveg
• 1 db iLike típusú nyomógombos 
mobiltelefon (szürke)
• 1 db aranygyűrű
• 1 db Suzuki indítókulcs, immobi-
liserrel
• 1 db fehér Samsung mobiltelefon
• 1 db Suzuki indítókulcs
• 1 db Citroen indítókulcs és a hozzá 
tartozó központi zárszerkezet nyitó 
eszköz
• 1 db Samsung Galaxy S4 minifekete 
mobiltelefon
• 1 db fekete Samsung Galaxy S9 tí-
pusú mobiltelefon, képernyője sérült
• 1 db fehér iPhone típusú telefon
• 1 db kék Huawei P20 Lite tip. mo-
biltelefon (Debrecen-Tiszalök között 
közlekedő vonaton találták)
• 1 db RPY-192 rendszámtábla
• 1 db MLE-109 rendszámtábla
• 1 db BMW indítókulcs  
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Megnyílt a regisztráció lehetősége 
az interneten a koronavírus elleni 
védőoltásra - jelentette be a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda állam-

titkára. Dömötör Csaba közölte: 
a vakcinainfo.gov.hu weboldalon 
mindenki jelezheti az oltás iránti 
igényét. A regisztrációval egyben 

mindenki értesülhet a járvánnyal 
kapcsolatos legfrissebb informáci-
ókról, és arról, hogy mikor kerül 
rá sor - tette hozzá. Közlése sze-
rint az oltások akkor indulhatnak, 
amikor rendelkezésre áll a magyar 
hatóságok által jóváhagyott biz-
tonságos vakcina, a folyamat egy 
oltási terv alapján zajlik majd. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy az ol-
tások sorrendjét nem a regisztráció 
időpontja határozza meg, hanem a 
veszélyeztetettség mértéke, továb-
bá elsőbbség illeti meg a védeke-
zésben résztvevőket is. A tömeges 
oltás új szakaszt jelent majd a vírus 
elleni küzdelemben - fogalmazott 
az államtitkár.

koronavirus.gov.hu

Akiktől 2020. november 
hónapban búcsút vettünk:
1  Csontos József Attila
1 Csuka László Lajos
1 Herperger Antalné
1 Katonka István
1 Kéki Miklós Andrásné
1 Kelemen Lajos Antal 
1 Kiss Lajos Ferenc
1 Kóti József
1 Máró Sándor
1 Mészáros Istvánné
1 Miski Bertalan
1 Murvai László
1 özv. Nagy Gáborné
1 Pallagi Jánosné
1 Pálóczi Gábor
1 Popovics László
1 Prónay Lajos András
1 Reszegi Józsefné
1 Sárga Gábor
1 Seres Géza Béla
1 Szabó János
1 Timári László
1 Toronyai Sándor Gábor

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!
3 Csontos Bianka Léna
3 Gergely Alexa Mia
3 Jóna Imre Zalán
3 Juhász Luca
3 Szatmári Dániel
3 Szucskó Lara
3 Szűcs Zoé
3 Tóth Tamás András

Gratulálunk a 2020. november 
hónapban Hajdúnánáson há-
zasságot kötött pároknak!
2 Csuja Dóra – Horváth Imre
2 Májer Judit – Drizner Csaba
2 Mezei Vera – Gubányi Attila
2 Nagy Felícia – Mező Sándor

Tájékoztatom Hajdúnánás város 
lakosságát, hogy Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat Polgármeste-
re a 179/2020. (XII. 04.) számú 
Polgármesteri Határozatával igaz-
gatási szünetet rendelt el a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatalban.

Az igazgatási szünet a határo-
zatban foglaltak szerint, 2020. 
december 21-től 2021. január 
8-ig tart.  

Az igazgatási szünet alatt az 
ügyfélfogadás szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hi-
vatalban a sürgős, azonnali be-

avatkozást igénylő ügyek intézésé-
re ügyelet működik, a zavartalan 
ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az 
igazgatási szünet idején esedékes 
hatósági eljárás indítása, ügyeik 

intézése során vegyék figyelembe 
az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre, jegyző

Összegyűjtöttük az aktuális 
maszkviselési szabályokat! 

Hajdúnánáson a kiskörút által ha-
tárolt városrészben 2020. decem-
ber 1. éjféltől kötelező az orrot 
és a szájat folyamatosan eltakaró 
maszk használata. Ez az Ady End-
re körút, a Bethlen Gábor körút, a 
Bartók Béla körút, Szeles tér, Szé-
chenyi István körút által a Köztár-
saság téri körforgalom irányában 
határolt városrészt jelenti.

Mint azt már korábban megír-
tuk az orrot és a szájat folyama-
tosan eltakaró maszk használata 
lett kötelező november 13. péntek 
éjféltől 
· a szociális (bölcsődék, családse-

gítő és gyermekjóléti szolgálat 

központ, idős otthonok, Doro-
gi úton lévő baptista és a refor-
mátus nappali ellátást biztosító 
intézmények)

· a köznevelési (óvodák, általános 
iskolák, középiskolák)

· egészségügyi (rendelőintézet, 
mentőállomás, Csohány Jenő 
Gyermek Egészségház)  

· sport intézmények (sportcsarno-
kok), létesítmények és

· üzletek, gyógyszertárak
· Rendőrség, Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség    valamennyi, az 
épület megközelítését szolgáló 
bejáratától gyalogos közleke-
déssel érintett 50 méteren belüli 
közterületen az intézménybe, 
létesítménybe történő belépésre 
várakozás ideje alatt. 

Fontos kiemelni, hogy ezeknél az 
intézményeknél a várakozási idő 
alatt, tehát az épület bejáratánál 
állva kötelező a maszk viselete. Az 
épület előtti elhaladás során nem 
kötelező a maszk viselete, de aján-
lott. Természetesen ez nem vonat-
kozik azokra a közintézményekre, 
amelyek a kiskörúton belül he-
lyezkednek el - ott folyamatosan 
kell viselni a maszkot.

Mindemellett kötelező a maszk 
viselése 
· a buszmegállókban és azok 5 mé-
teres körzetében, 
·  a vasútállomás területén,
·  a városi köztemető területén,
· a Városi Piac területén.
Vigyázzunk egymásra!

hajdunanas.hu
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Aranyosi Ervin: 
Adventi negyedik gyertya

Negyedik is lángra lobban,
kiviláglik tiszta fénye.
Ott ragyog a csillagokban,
s éled az ember REMÉNYe.
A szívünkben BÉKE lángja,
HITünk ajtót nyit a jóra.
Aki ránk néz, máris látja:
– Elérkezett hát az óra.
S bizony, hol a SZERETET él,
ott gonosznak helye nincsen.
Hol a jóság jövőt remél,
ott megjelenik az Isten.
Eljön a mennynek országa,
tudom, itt lesz, lent a Földön.
Nyíljon ki szívünk virága,
aki remél, készülődjön!

Advent van s átjárja lelkünket a 
szeretet
Advent… mennyi minden kava-
rog e szó hallattán az emberek fejé- 
ben: csodavárás, elcsöndesedés, 
várakozás, a szeretet felfokozott 
állapota. Ez az év másként ala-
kult, mint a többi: ezen érzések 
jelentését, tartalmát felerősítették, 
átírták a hetek, hónapok óta ránk 
nehezedő megpróbáltatások. Még 
mélyebben átéljük a várakozás, az 
összetartozás értékét, várjuk a cso-
dát soha nem tapasztalt módon, 
ki-ki hite szerint kérve, bízva. Ad-
vent idején minden felerősödik, 
főként a szívből adni akarás ősi ér-
zése, embertársaink megsegítésére 
irányuló törekvéseink is. A Nánás 

Angyala jótékonysági adomány-
gyűjtéshez mentálhigiéné mun-
kaközösségünk összefogásával a 
Hajdúnánási Óvoda minden tag-
intézménye szívügyének tekintet-
te a csatlakozást. Lehetőségeink-
hez mérten tartós élelmiszerekkel, 
tisztálkodási szerekkel, játékokkal, 
meleg ruhaneművel, édességekkel 
kívánjuk szebbé tenni a jó helyre 
kerülő adományainkkal a csalá-
dok karácsonyát.

Áldott, békés, erőben, egész-
ségben megélt ünnepeket kíván a 
Hajdúnánási Óvoda közössége! 

Daróczi Antalné
mentálhigiéné 

munkaközösség vezető

Ökotudatosság - gyermeki 
személyiségfejlesztés

A Hajdúnánási Óvoda a 2020-
21-es nevelési tervében kiemelt 
pedagógiai feladatként jeleníti 
meg a környezettudatosságot, a 
fenntarthatóságot, az egészségvé-
delmet. Ehhez a feladathoz hoz-
zárendeltünk egy szakmai mun-
kacsoportot, akik tudatosan és 
következetesen igyekszenek végez-
ni munkájukat a célok mentén, a 
gyermekek személyiségfejlesztése 
érdekében. A jelen járványügyi 
helyzetben leginkább a virtuális tér 
ad lehetőséget arra, hogy hasonló 
módon gondolkodó, hasonló pro-
jektekkel dolgozó pedagógus kol-
legák megosszák tapasztalataikat, 
jógyakorlataikat, ezáltal megsegít-
ve a teamek minőségi munkáját. 

A napokban került sor egy on-
line konferenciára a köznevelési 
intézményben tanító tanárok és 
óvodapedagógusok részére. A 
konferencia során a résztvevők-
nek lehetősége nyílt közelebbről 
megismerni az eTwinning Prog-
ramot (virtuális felület, ahol a 
tudásmegosztás történik), va-
lamint a klímaváltozás és fenn-
tarthatóság témáját feldolgozó 
kezdeményezéseket. Gyakorlatias 
előadásokon ismerhettük meg, 
hogy milyen módon tudjuk ezen 
témákat beépíteni a munkánkba, 
a projektpedagógiai módszerek 
alkalmazásával. 

A teljesség igénye nélkül szeret-
nék érzékeltetni főbb témákat a 
tartalmas szakmai délutánból. 

Brassói Sándor az Oktatási 
Hivatal mb. elnöke köszöntőjét 

követően ismertette az Ökois-
kola és Zöld Óvoda programot 
és magyarországi vonatkozásait. 
A neves előadók által vezetett 
workshopokon bemutatásra ke-
rültek a zöld óvodai tevékenysé-
gek, amelyek segíthetik az óvo-
dák egymástól való horizontális 
tanulását. Büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy a Zöld Óvo-
da pályázati programban három 
tagintézményünk sikeresen vesz 
részt, és mai napig ennek a cím-
nek a felhasználója. 

Matolcsi Miklós szakmai előadó 
a fenntarthatóság témahét bemu-
tatásával rávilágított a komplex 
szemléletformálási program lé-
nyegére. A siker pillérei a követ-
kezők: folyamatos megújulás, bő-
vülés; cselekvő programok (aktív 
részvétel, mint például szelektív 
gyűjtés, faültetés, rajzpályázatok, 
kisfilmek, videók készítése); tár-
sadalmasítás; szakmai kiválóság, 
melyek óvodai vonatkozásban 
érintenek bennünket és a gyakor-
latban is fellelhetők az intézmé-
nyeinkben.

A siker kulcsát abban látjuk, 
hogy felkészült és elkötelezett pe-
dagógusok állnak a frontvonalon.

Konklúzióként megfogalmaz-
tuk az ökogondolkodás, a fenn-
tarthatóság nélkülözhetetlenségét 
a mai korban.

Gyüre Anikó 
intézményvezető
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Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda

pályázatot hirdet 
ének-zene tanári

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A jogviszony időtartama:
A munkaviszony időtartama tartó-
san távollévő pedagógus helyette-
sítésére   2021. január 25-től teljes 
állású határozott idejű szerződéssel    

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

A munkakörbe tartozó, vala-
mint egyéb pedagógiai felada-
tok, mellyel az intézmény veze-
tője megbízza: 
ének-zene tantárgy tanítása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra A pedagógusok elő-
meneteli rendszeréről és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köz-
nevelési 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 végzett-
ség,
• magyar állampolgárság, büntet-
len előélet, cselekvőképesség.
• a pályázati dokumentumok hi-
ánytalan megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
• református gyülekezeti tagság
• legalább 3 éves szakmai tapasz-
talat
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• szakmai végzettséget igazoló do-
kumentum (ok) másolata (i)
• korábbi munkaviszonyokat iga-
zoló dokumentumok másolata
• 90 napnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zó hozzájárul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. 
január 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. január 08.

A pályázatok benyújtásának 
módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Haj-
dúnánási Református Általános 
Iskola és Óvoda címére történő 
megküldésével (4080 Hajdúnánás 
Köztársaság tér 11.) vagy
• Elektronikus úton Bíró István 
intézményvezető részére az
 igazgato.refnanas@gmail.com e-
mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2020. január 18.
A pályázati felhívás publikálási 
időpontja: 2020. december 17.

Új időszámítás kezdődik a magyar agráriumban
Döntés született az őstermelői és 
családi gazdasági rendszer átfo-
gó átalakításáról.

Megjelent az őstermelői, csa-
ládi gazdasági rendszer és az 
agráradózás reformjáról szóló 
törvény, mely alapján csökken-
nek az adóterhek, egyszerűsödik 
a bürokrácia, szervezeti szem-
pontból pedig három egyértel-
műen elkülönülő működési for-
ma jön létre a mezőgazdaságban 
tevékenykedőknek. A változá-
sok több mint 1250 őstermelőt 
és családi gazdaságot hoznak 
előnyösebb helyzetbe Hajdúná-
náson.

A NAK egyik fő küldetése a 
hatékony és versenyképes gaz-
dálkodáshoz szükséges jogi és in-
tézményi környezet létrejöttének 
elősegítése, mely terület egyik 
sarkalatos pontja a mezőgazdasá-
gi adózás. Az elavult őstermelői és 
családi gazdasági rendszer moder-
nizálása érdekében néhány éve el-
indult a rendszer teljes felülvizsgá-
lata, s azon keretek megteremtése, 
amelyek jobban igazodnak a kor 
követelményeihez. 

A kamara az összeállított ja-
vaslatcsomagot közel két éven át 
finomította közösen az illetékes 
szervezetekkel. A komoly szakmai 
munkát siker koronázta. Néhány 
napja az Országgyűlés elfogadta 
az átfogó reformokat tartalmazó 
törvényjavaslatot, amely 2021. ja-
nuár 1-től lép hatályba. 

A törvény új alapokra helyezi 
a mezőgazdasági működési for-
mákat, megreformálja a családi 
gazdaságokat, egyszerűsíti és az 
eddiginél is kedvezőbbé teszi az 
adózási rendszert, ezzel is kifejezve 
a termelők társadalmi elismerését, 
illetve még életképesebb megélhe-
tési alternatívává teszi az agráriu-
mot a fiataloknak. 

Kibővül az őstermelők tevé-
kenységi köre többek között a 
mezőgazdasági bérmunka, a falusi 
és agroturizmus tevékenységekkel. 
A módosítások hatására az őster-
melők esetében 2021-től nő az 
adómentesség értékhatára évi 600 
ezer forintról az éves minimálbér 
felére (megközelítőleg 1 millió 
forint). Ezen kívül az őstermelők 
magasabb bevételi határig választ-

hatják az átalányadózást: ez a je-
lenlegi 8 millió forintról az éves 
minimálbér 10-szeresére nő, ami 
megközelítőleg 21 millió forint. 
Az éves minimálbér ötszörösének, 
megközelítőleg 10 millió forint-
nak megfelelő éves, támogatás 
nélküli bevételig az őstermelők 
adómentesek maradnak, az ebbe 
a kategóriába tartozó őstermelők 
nem fizetnek szja-t és szocho-t.

Új működési formaként vezetik 
be az őstermelők családi gazdasá-
gát (ŐCSG) a közös őstermelői 
tevékenység és a jelenlegi csalá-
di gazdaság összevonásával. Az 
ŐCSG-k adózása a jelenlegi csa-
ládi gazdasághoz hasonlóan tör-
ténne, az őstermelőknek nyújtott 
adózást többszörözi, azzal, hogy a 
kedvezményes adózás felső érték-
határa nem haladná meg a 4 főre 
számított átalányadózás értékha-
tárát, ami kb. 83,5 millió forint.

A harmadik működési forma-
ként pedig létrejönnek a Csa-
ládi Mezőgazdasági Társaságok 
(CSMT), amely komoly növe-
kedési lehetőséget jelent a jogi 
személyiségű, társasági formában 

működő vállalkozásoknak. Ezt az 
a gazdasági társaság vagy szövet-
kezet kaphatja meg, amelynek a 
tagjai egymással hozzátartozói lán-
colatban állnak, továbbá kizárólag 
mező-, erdőgazdasági és kiegészítő 
tevékenységet folytatnak.

Praktikus változást jelent még az 
is, hogy az őstermelői igazolványt 
nem kell évről-évre érvényesít-
tetnie az érinetteknek. Aki 2020. 
december 31-én hatályos őster-
melői igazolvánnyal rendelkezik, 
az 2021. január 1-től is ősterme-
lőnek minősül. Akik pedig 2020. 
december 31-én közös őstermelői 
igazolvánnyal rendelkeztek, a kö-
vetkező évtől ŐCSG-ként mű-
ködnek majd tovább. 

A változásokkal az agrárium 
minden szereplője nyer, hiszen a 
törvényjavaslat megszavazásával 
egy közel 25 éves elavult szabá-
lyozási környezet alakul át a 21. 
század elvárásainak megfelelően! 
Január elsején tehát valóban egy új 
időszámítás kezdődik az agrárium 
életében! 

Ferenczy Boglárka

Álláshirdetés
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Mi lesz veled 
Hajdúnánási Újság?

Tisztelt Hajdúnánási Lako-
sok!

Tisztelt Tedeji Lakosok!

Kíváncsiak vagyunk az Ön vé-
leményére is a Hajdúnánási Új-
sággal kapcsolatban! Minél több 
hajdúnánási és tedeji lakost sze-
retnénk bevonni kérdőívünkbe, 
amelyben az olvasói szokásokról 
teszünk fel néhány kérdést. Fon-
tos számunkra, hogy a lakosság 
tapasztalatai, visszajelzései alap-
ján kívánjuk átgondolni az újság 
jövőbeni terjesztési formáját.
A kérdőív kitöltői között kisor-
solunk 5 darab Nánási Portéka 
ajándékcsomagot!

*Kötelező

Az Ön neve? *

 

Az Ön életkora? *

1. 18 alatt
2. 18-30
3. 30-45
4. 45-60
5. 60 felett

Az Ön email címe? *

 

Milyen felületeken tájékozó-
dik a Hajdúnánást érintő leg-
fontosabb témákban? Több 
választ is megjelölhet. *

1. Hajdúnánási Újság
2. Hajdúnánási Televízió
3. Facebook
4. hajdunanas.hu
5. youtube
6. megyei, országos hírportálok

Milyen tartalmakat részesíti 
előnyben? Több választ is meg-
jelölhet. *

1. Minden cikket elolvasok.
2. A címeket és a képeket tekin-
tem át.
3. Programajánlót olvasom.
4. Önkormányzati hírek
5. Sport
6. Gyászhírek
7. Nem olvasok semmit belőle.
8. Egyéb:

 

Ha nem olvasta, miért nem? 
Több választ is megjelölhet.

1. Nem jutott el hozzám egyálta-
lán az újság.

2. Nem kaptam meg időben.
3. Nem érdekelt.
4. Egyéb:

 

Milyen formában olvassa az 
újságot? Több választ is meg-
jelölhet. *

1. Ingyenesen megkapom az új-
ságot a postaládámba.
2. Online formában olvasom 
(facebook.com/ujsaghajdunana-
si, hajdunanas.hu)
3. Intézmények bejáratánál ki-
helyezett Hajdúnánási Újságot 
viszem haza.

Milyen tartalmakat látna szíve-
sen a Hajdúnánási Újságban? 

Több választ is megjelölhet. *
1. keresztrejtvény
2. nyereményjáték
3. színes hírek
4. Egyéb:

 

A Hajdúnánási Újság formá-
tuma tekintetében lenne-e 
olyan, amit megváltoztatna? 
Több választ is megjelölhet. *

1. nem változtatna
2. kisebb papírméret

3. nagyobb betűméret
4. több fotó
5. kevesebb szöveg
Egyéb:

 

Mi a véleménye a megjelenés 
gyakoriságát illetően? Több 
választ is megjelölhet. *

1. elegendő a kéthetente történő 
megjelenés
2. havi egy alkalom
3. heti rendszerességgel

Látta-e már a Hajdúnánási 
Újság facebook oldalát? face-
book.com/ujsaghajdunanasi *

1. Igen
2. Nem
3. Kedvelem és tartalmakat is ol-
vasok a facebook oldalán.

Szeretné-e, hogy a Hajdúnáná-
si Újság ingyenesen lakásába 
eljusson? *

1. Igen
2. Nem

A jelen űrlapon található személyes adataim kezeléséhez önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban rész-
letezettek szerint. Az ezen az űrlapon található személyes adatok adatkezelője a Hajdúnánási Újság, elérhetősége (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6.; 06-52 382 400; hajdunanasi.ujsag@gmail.com. Az adatkezelés célja „Mi lesz veled Hajdúnánási Újság?" a lakosság 
tapasztalatai, visszajelzései alapján kívánjuk átgondolni az újság jövőbeni terjesztési formáját. Az adatkezelés időtartama 2020. december 
1 - 2020. december 31. Az adatkezeléshez az érintettek jelen űrlap kitöltésével kifejezik önkéntes hozzájárulásukat. Az adatkezelő elérhe-
tőségén bármikor kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet az adatkezelésről. Amennyiben az 
adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen űrlapon tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait 
az információszabadságról és információs önrendelkezésről szóló 2011. év CXII. törvény 21. § szerint bíróságon érvényesítheti, vagy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Kérdőív

A kitöltött és kivágott kérdőív szelvényt kérjük dobja be a Városháza vagy a Művelődési Központ információjánál kihelyezett dobozba 2020. 
december 31-ig. Köszönjük segítségét!
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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. 
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NŐI KÉZILABDA NB I/BFÉRFI KÉZILABDA NB II
Kisvárdai KC - Kispályás Műfüves NKFT 28 - 26 (17 - 9)

Kisvárda: zárt kapu. Vezette: Kovács, Széles. (november 29.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma (kapus), Bata 2, Juhász, Kelemen, Bo-
dogán, ÖTVÖS N 7/3, KAPUSI 4. Csere: Balázs (kapus), ÖTVÖS T 
8, Tupicza 1, Nagy-Menyhárt 1, Harsányi, Ludnai 3, Molnár, Nyeste. 
Edző: Madai Tamás Hétméteres: 2/2, illetve 4/3. Kiállítás: 8 perc, illetve 
4 perc.
Madai Tamás: Sajnos nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést. Védekezési 
hibáinkból és a támadójátékunk pontatlanságai miatt nagy előnyt épített 
ki a jó erőkből álló ellenfél. A második félidőben nagyon jól küzdött a 
csapat, többször is közel álltunk az egyenlítéshez, azonban egy-egy tech-
nikai hiba, eladott labda nem tette lehetővé, hogy pontot szerezzünk.

Ifjúsági mérkőzés: Kisvárdai KC - Kispályás Műfüves NKFT 42 – 40 
(17 – 19)
Kisvárda: zárt kapu. Vezette: Babidorics, Reszegi. (november 29.)
Kispályás Műfüves NKFT: BALÁZS (kapus), Ludnai 3, Nagy-Menyhárt 
9, Bózsár 2, Juhász 6/1, Ötvös T 10, Molnár 6. Csere: Nyakó (kapus), 
Nagy Sz 1, Radó 2, Gönczi 1. Edző: Varga Gergő
Hétméteres: 2/1, illetve 2/1. Kiállítás: 12 perc, illetve 8 perc. 
Varga Gergő: Védekezés nélkül nem lehet mérkőzést nyerni! Hiába ve-
zettünk 55 percig, a végjátékba 4 támadást fejeztünk be sikertelenül. 

-kábé- 
Kispályás Műfüves NKFT – NYBSC-TVP 26 - 31 (14 - 14)

Hajdúnánás: zárt kapu. Vezette: Kiu Gábor, Kiu Tamás. (december 6.)
Kispályás Műfüves NKFT: TORMA (kapus), Kiss, KELEMEN 1, TU-
PICZA 1, BODOGÁN 1, ÖTVÖS N 11/1, Kapusi 3. Csere: Balázs 
(kapus), ÖTVÖS T 4, NAGY-MENYHÁRT 4, Bata, Ludnai 1, Mol-
nár, NYESTE, Harsányi. Edző: Bancsók Károly Hétméteres: 1/1, illetve 
5/2. Kiállítás: 4 perc, illetve 14 perc.
Bancsók Károly: A bajnokság toronymagas esélyese ellen 45 percig kiválóan 
kézilabdáztunk és joggal érezhettük azt, hogy itthon tarthatjuk a 2 bajnoki 
pontot, sajnos nem így lett, elfáradtunk és ezzel elveszítettük a koncentráci-
ónkat! Minden dícséretet megérdemel a csapat, és ebből a 45 percből lehet 
tovább építkezni és arra törekedni, hogy ez kitartson a mérkőzés végéig, 
akkor egy ilyen kaliberű csapat ellen is győztesen hagyhatjuk el a pályát! A 
Nyírbátor megérdemelt győzelmet aratott, melyhez gratulálok nekik!

-kábé- 

Hajdúnánás SK – Tempo KSE 26 - 26 (16 - 14) 
Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Fibec, Herbák. (november 28.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Karacs 2, PETROVICS 6/1, Ofra, 
Osvai 1, Tar L, POÓR 5. Csere: HADAS, Reszegi (kapusok), Porobic 
9/2, ZIHOR 3, Kozma K, Cserős, Zelizi, Szögi, Balázs. Edző: Molnár 
András
Hétméteres: 4/3, illetve 5/5. Kiállítás: 2 perc, illetve 6 perc.
Molnár András: Küzdöttünk, de fegyelmezetlenségeink pontvesztéshez 
vezettek!

-kábé-
Hajdúnánás SK – PC Trade SZNKE 30 - 29 (14 - 18) 

Hajdúnánás. Zárt kapu. Vezette: Benya-Hantos, Rózsahegyi. (decem-
ber 5.) 
Hajdúnánás SK: Hadas (kapus), Karacs 2, PETROVICS 7/3, Porobic 
2, OSVAI 4, Tar L 3, Poór 4. Csere: Kozma T, Reszegi (kapusok), Ofra 
5, Zihor 1, Kozma K, Cserős 2, Zelizi, Balázs. Edző: Molnár András
Hétméteres: 4/3, illetve 2/1. Kiállítás: 6 perc, illetve 8 perc.
Molnár András: A mérkőzés folyamán többször álltunk fel a padlóról. 
Küzdeni tudásunknak, akaratunknak győzelem lett a vége. Gratulálok 
a csapatnak.

Ifjúsági I. osztály Kelet:
 Dunakanyar KA - Hajdúnánás SK 26 – 23 (15 – 10)

Vác. Zárt kapu. Vezette: Hársfalvi, Mórocz. (december 6.)
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), SZÖGI 6, OFRA 3, Cseke 2, Czap, 
BALÁZS 7/1, Zagyva. Csere: Vas, Hadas (kapusok), Lakatos, Nagy, 
Veres, Murvai 2, Mile 1, Balogh 2. Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 1/0, illetve 4/1. Kiállítás: 6 perc, illetve 16 perc.
Jenei Tamás Tibor: Október 24-e után tudtunk ismét bajnoki mér-
kőzést játszani. Az első félidő elég hektikusra sikerült. Az ellenfelünk 
többször ellépett 4 góllal, de mindig sikerült visszajönnünk. A félidő 
végére alakult ki az addigi legnagyobb különbség. A második félidőben 
6 gólos hátrányból is sikerült felállni, de ekkor több olyan hibát vétet-
tünk, amiből könnyű gólokat kaptunk.
A mérkőzés utolsó 2 percében is volt lehetőségünk a pontszerzésre, de a 
helyzeteinket kihagytuk. Büszke vagyok a lányokra, mivel többen most 
tértek vissza a betegségükből és nagyon szépen teljesítettek.

Megemlékezés 

Csiha Márton 
volt Hajdúnánás, Vörösmarty u. 16/B. 

alatti lakos halálának ötödik 
évfordulója alkalmából

„Csillag lett Ő, mert szívből szeretett, s mi 
úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 

Elment tőlünk, mint lenyugvó Nap,
                                        De a szívünkben él, s örökre ott marad.”

Fájó szívvel emlékezik felesége, fiai, menyei, unokái, dédunokái.


