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„Vers azért van, hogy megtaláld magad”

116 évvel ezelőtt, 1905. április 
11-én született József Attila. Ez 
a nap 1964 óta a magyar költé-
szet napjává nemesedett hazánk-
ban, ez az a nap, amikor költőnk 
születésnapja egyben a honi líra 
ünnepnapja is egyben.
„Költő vagyok – mit érdekelne/engem 
a költészet maga?/ Nem volna szép, 
ha égre kelne/az éji folyó csillaga.” – 
kezdi az 1937. év elején keletkezett 
Ars poetica - Németh Andornak c. 
versét József Attila, aki nem tud-
hatta akkor, hogy születésnapja 
néhány évtized múlva a költészet 
napjává, s egyben a magyar iroda-
lom ünnepévé válik majd. 

116 éve történt, hogy „Nagy szél 
kapott föl egyszer engem/ Hirtelen, 
áprilisi estén” -  „ Reménységnek és 
tulipánnak/ Kicsikis deszka alkot-
mányba/ 1905-ben ígyen/ Iktat-
tak be az alkotmányba./ A kártyás 
munkásnak fiúként, / S a szép, ifjú 
mosóasszonynak,/ Ligetnek, sárnak, 
vágynak, célnak,/ Fejkendőbe kötö-
zött gondnak.” – írta alig húsz éve-
sen Április 11. c. versében a költő.

A tizenkét évvel később szüle-
tett Születésnapomra c. versében, 
halála előtt jó fél évvel fogalmazta 
meg azokat a gondolatokat, ame-
lyek mintegy jóslatot vetítik előre 
azt, ami sajnos csak halála után 

következett be; az országos elis-
merést, költői nagyságát, „Én egész 
népemet fogom/ nem középiskolás 
fokon/ taní-tani!”  Horger Antal és 
az egész körülötte lévő ellenséges 
világ ellenére jóslata beteljesült: 
egész népét tanítja ma is, nem kö-
zépiskolás fokon. Ezért van ez az 
az ünnepnap is. Emlékezzünk rá! 

Tragikus sorsa közismert. Pi-
linszky János így írt halála 25. 
évfordulóján.” „Mikor meghalt, 
nem volt semmije. És ma – költők 
tudják csak igazán! – egész világ a 
birtoka: fűszálak és csillagok, sőt 
a szótár egyes szavai, amiket bün-
tetlenül senki többé el nem vehet 
tőle.” Ki ne tudná, kié e szavak: 
reménytelenül, harminchat fokos 
láz, tiszta szív, már egy hete, csecse 
becse, hetedik, nagyon fáj. Tudjuk, 
egy „töltőtoll koptató szegény le-
gény” a birtokosuk, egy szegény 
legényé mindez, aki tudta, hogy 
csak az boldog, aki játszhat; aki 
kertész akart lenni, kelő nappal 
kelni és fát nevelni; aki megtaní-
totta nekünk, hogy anyánk szájá-
ból édes az étel és apánk szájából 
szép az igaz... Egy szegény legényé, 
aki volt, hogy napokig nem evett 
„se sokat, se keveset”, de „kivasalt 
ruhát” hordott szívében, mikor 
megszólította a kedvest; aki érzett 
mindent, amit az életben érezni 
lehet, és örökkön csak szeretetre 
vágyott. Altatót írt a kis Balázsnak 
ugyanúgy, ahogy a kis Jézusnak. 
Sose lódított: az igazat mondta, 
nem csak a valódit. Megkerülte 
Istenért a világot, míg fel nem is-
merte: Isten ott áll a háta mögött. 
Végül pedig, amikor már tudta, 
hogy „Szép a tavasz és szép a nyár 
is,/de szebb az ősz s legszebb a tél,/ 
annak, ki tűzhelyet, családot,/ már 
végképp másoknak remél”, hozzá-
szoktatta szívét a csendhez.

Alig néhány nappal vagyunk 
csak túl a magyar költészet napján, 
amely sajnos idén is leginkább az 
online térbe költözött, hiszen most 
sem adatott meg a közvetlen talál-
kozás költőkkel, előadókkal, vers-
mondókkal, zenészekkel. A versnek 
azonban van egy helyzeti előnye 
sok művészeti ágakkal szemben; ol-
vashatók, magányunkban is élvez-
hetők, sőt a csönd, a picit lelassult 
világ mindezt erőteljesebbé teheti. 
Az persze már más kérdés, hogy 
kik is vesznek kezükbe manapság 
verseskötet, merítkeznek meg nagy 
költőink örökérvényű sorainak 
halhatatlanságában, át-meg átélve 
minden korban aktuális igazsága-
ikat. Mert a világ változik, de az 
emberi lélekben ugyanazok az ér-
zelmek, létkérdések keresnek kife-
jezést, szavakat, válaszokat, időtlen 
idők óta. Közhely számba megy, 
hogy hajszás életünk, mindennapi 
rutinjaink, újabb és újabb kihívá-
saink közepette észre sem vesszük, 
hogy a kritikus időszakokban egy-
egy költemény, verssor, bölcsesség 
segít átjutni bajainkon. 

Éppen ezért nagyon fontos szerep 
jut(na) az irodalomnak, a versnek, 
hogy megállásra, töprengésre, el-
gondolkodásra késztessenek ben-
nünket, olvasókat. Sokan vagyunk 
úgy, hogy szinte szívfacsaró fáj-
dalommal révedünk évszázadnyi 
múltba, és keressük mindazt, ami 
emberi, ami tartós, valódi értéket 
képvisel, nem pedig talmit közvetít. 

A vers, a költészet az, amit szün-
telenül olvasni, ízlelgetni kell. 
Nem véletlen az, hogy írástudók, 
tudósok, de sok esetben politiku-
sok is mindig maguknál tartották 
kedvenc költőjük egy-egy kötetét, 
sokszor rongyosra olvasva – egy ré-
gebbi világban. Hogy ez ma is így 
van? Nem tudom. Talán. Idegrán-

gós, rohanó, elidegenedő világunk-
ban sokkal inkább szükségünk van 
a versek tiszta, megnyugtató, vagy 
éppen gyönyörködtető varázsára, 
mint valaha. Sokunkkal és sokszor 
megtörténik a csoda, hogy egy-egy 
szép verssorban magunkra isme-
rünk, amikor a költők kimondják 
helyettünk a kimondhatatlant, azt, 
amit legbelül, magunk is érzünk, 
csak éppen nem tudjuk megfogal-
mazni, szavakba önteni. 

Napjaink talpáról fejetetejére 
állított világa, amikor örök klasz-
szikusokat kérdőjeleznek meg, bé-
lyegeznek rasszistának nyelveket, 
száműznek költő és drámaíró óriá-
sokat - nem kedvez a költészetnek, 
Cicerot idézve  „inter arma silent 
musae”, azaz „fegyverek közt hall-
gatnak a múzsák” ( Ezek még nem 
konkrét fegyvercsörgések, csupán a 
torz ideológiák, téveszmék csöröm-
pölései, de az is bőven sok). Sokan 
temetik a költészetet, az irodalmat, 
az anyanyelvet, mint olyan vala-
mit, ami nem hasznos, pedig talán 
soha ennyire nem volt még szük-
ség a versre, a költészet varázsára, 
mint napjainkban, hogy gyógyírt, 
útmutatást, erkölcsi eligazítást ad-
jon számunkra ebben a zűrzavaros 
világban. Az igazán jó, fontos köl-
temények ugyanis időtlenek, így 
azok bármikor vigaszt adhatnak, 
üzenetet közvetíthetnek nekünk.

Április 11. a mögöttünk hagyott 
közel hat évtizedben a költészet 
ünnepévé avatódott Magyarorszá-
gon. Az azonos című vers a költé-
szet halhatatlan erejét, a fölismert 
küldetéstől soha elszakadni nem 
tudó választott fiú hűségét, vissz- 
hangozza: „A szegényasszony rég ha-
lott már, /de fiát a szél el nem hagy-
ja, /együtt nyögünk az erdőn éjjel/ s 
együtt alszunk el virradatra.”  

Összeállította: Rigó Tamásné
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Kert-magyarország felé

Írásom címének Somogyi Imre 
azonos című művét választottam, 
mely 1942-ben jelent meg. Mun-
kássága, írói tevékenysége és ér-
tékmentő szerepe iránti tisztelet-
ből is teszem közzé e sorokat.

Gondolataim lejegyzésekor 
még visszatért kissé a tél, bizony 
fagyott is, de a növények, állatok 
viselkedését nézve megállapítható, 
hogy visszafordíthatatlanul meg-
érkezett már a tavasz. Látva a sok 
szép rendezett kertet, melyek azért 
többségben vannak, eszembe jut, 
hogy milyen óriási átalakuláson 
ment át a kert fogalma az utób-
bi évtizedekben és ezzel összefüg-
gésben nyilván a kertek képe is. 
Ennek természetesen számos oka 
van, melyekkel a Kedves Olvasó 
is tisztában van, hiszen mindnyá-
jan tapasztalunk és tájékozódunk 
is. Talán legtöbbször életmódbeli 
szokásaink megváltozását említik 
ebben az összefüggésben. A család 
gyakorlatilag egész nap nincs ott-
hon, a felnőttek dolgoznak vala-
hol, a gyerekek iskolába, óvodába 
járnak. A haszonnövényekkel teli 
kert nagyon sok ráfordított időt és 
tudást igényel.  Valójában ezekkel 
szorosan összefügg a másik ok, ne-
vezetesen az, hogy a legtöbb élel-
miszert vagy élelmiszer alapanya-
got boltból vesszük meg. 

Sok kertből eltűntek fokozato-
san és bizony véglegesen is a ter-

mést hozó növények, zöldségek, 
gyümölcsök, fűszernövények. Ma 
a ház körüli kert feladata a kas-
tély-és városi parkokéhoz hason-
ló lett. Szép legyen, dísz legyen, 
csupán gyönyörködtessen. Persze 
ez is nagyon fontos, de mára már 
túlértékelődött és szinte kizáróla-
gos szerepet kapott. Kertünk ha-
szonnövényei nem vagy csak kis 
mértékben táplálnak bennünket.

Sajnos, ezzel az átalakulással a 
tudás is elvész, nem történik meg 
a nemzedékről nemzedékre törté-
nő közvetlen átadás. Van helyette 
könyvbeli és elméleti tudás, de 
az nem lesz elég. Távol álljon tő-
lem, hogy gyakorló kertészeket, 
kertművelőket és mezőgazdasági 
szakembereket kioktassak vagy 
nekik, és persze másoknak magá-
tól értetődő dolgokat magyaráz-
zak. Csupán a jelenségre szeret-
ném felhívni a figyelmet egy kicsit 
másképpen, mint ahogy ezt eddig 
megszoktuk.

De hogyan is kezdődött ez az át-
alakulás ez az irány- és szemlélet-
váltás? Pontosan nehéz tetten érni, 
de egyszer csak a növényvilágunk-
ból elkezdtek eltűnni az ellenálló, 
őshonos, magyar fajták. A magyar 
földbe nem magyar magok és nö-
vények kerültek. 

Megfigyelték azonban, hogy a 
külföldről származó vagy a ma-
gyart a külföldivel keresztezett 

növények nem bírják túl sokáig, 
sokkal több betegség éri őket, a 
kártevők támadásainak jobban ki 
vannak téve és ezekből a tulajdon-
ságokból csak rossz folyamatok 
következnek, mint ahogy az köz-
ismert. A fákat és más gyümölcsöt 
termő növényeket, zöldségfélé-
ket, kalászosokat stb. sok eset-
ben laboratóriumi körülmények 
között, különböző kísérletekkel 
hozzák létre, majd ipari szinten 
és méretekben állítják elő, később 
szaporítják őket. Egyforma tulaj-
donságaik lesznek. A személyes 
gondozásra nem úgy reagálnak, 
mint egy magról nőtt oltott sarj.

Az állatok, pontosabban a ha-
szonállatok eltűnése az udvarból 
sokkal nagyobb mértékű, mint 
a növényeké. E jelenség nagyrész 
ugyanazokra az okokra vezethető 
vissza, mint a növények esetében.

Ha van állat a háznál, akkor az 
többnyire házi kedvenc. A házi 
állatok esetében is nagymérté-
kű a külföldi fajták előretörése 
és szaporítása. Ezeknek a növé-
nyeknek és állatoknak nem mi 
vagyunk az igazi gazdái. Ezért 
nem boldogulunk velük. Nem 
természetes módon születtek, így 
nem azt a bánásmódot igénylik.
Talán valamiféle szemléletváltás 
már megindult, de azt sokkal na-
gyobb mértékben kellene megis-
mertetni az emberekkel és főként 

a gyerekekkel, egészen kis korban.
Derűlátásra mindenképp okot ad 
az, hogy sok portán újra vannak 
haszonnövények és haszonállatok 
is. Ha ez szépen újra elterjed, sok 
minden gyökeresen meg fog vál-
tozni a környezetünkben.

Napjainkban óriási jelentőséget 
tulajdonítanak a környezetvéde-
lemnek, környezettudatosságnak. 
Ha azonban ez kimerül csupán a 
sárga kuka használatával és a „sze-
lektív” szó unos untalan emlege-
tésével, akkor nem sok mindent 
értettünk meg. Ha lerövidítjük az 
élelmiszer alapanyag és a konyha 
közötti távolságot, kert és konyha,  
kamra és konyha, pince / verem és 
konyha társfogalmakban gondol-
kozunk, akkor ennek a szemlélet-
módnak a hozadékait nap, mint 
nap élvezhetjük és példát mutat-
hatunk vele.

Ki ne ismerné a híres mondatot?
„Gondolkodj globálisan, csele-

kedj lokálisan!” 
Én inkább így mondanám: 

Gondolkodj EGYben, (a NAGY 
egészben) cselekedj helyben!

A saját anyanyelvünkön, idegen 
szavak nélkül megfogalmazott 
gondolat jobban hat és ráadásul 
nem szennyezzük felesleges ide-
gen szavakkal szellemi környeze-
tünket sem.

Folyt. Köv.
Nagyné Józsa Beáta

Forrás: otthonlap.hu
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Statisztikák
A nagy járvány – azt gondolom, 
nyugodtan nevezhetjük így, az 
immár több mint egy éve velünk 
lévő koronavírusjárványt – na-
ponta szedi áldozatait, hol kisebb, 
hol nagyobb mértékben. Bizonyos 
politikai körök egyfajta tőkét igye-
keznek mindebből kovácsolni. 
Mármint hogy mindezért a kor-
mányzat a felelős, mert nem ké-
szült fel, kapkod, káosz van, stb., 
hallhatjuk nap mint nap. Néha az 
az érzése az embernek, hogy ez a 
járvány kizárólag hazánkat érinti, 
hogy „kerek e világon Magyaror-
szágon halnak meg a legtöbben”.

Az kétségtelen, hogy a világjár-
vány harmadik hullámában soha 
nem látott rekordok dőltek meg 
már eddig, úgy a megbetegedések, 
mint a halálos áldozatok számát 
tekintve,- de nemcsak Magyaror-
szágon. A napi statisztikák közlé-
sénél mindig elhangzik, „elhunyt 
x számú, többnyire, idős, króni-
kus beteg”. A koronavirus.gov.hu 
oldalon nyomon követhető az el-
hunytak alapbetegsége/i!

Nos, erre szeretnék kitérni né-
hány gondolat erejéig, nézzünk 
egy picit a számok mögé. Köz-
ismert és tény, hogy a magyarok 
átlag életkora, általános egészségi 
állapota elmarad az Európai Uni-
ós átlagtól. Minden második em-
ber szív-, és érrendszeri, valamint 
daganatos megbetegedésben hal 
meg, legalább három millió em-
bernek magas a vérnyomása és a 
koleszterinszintje, egy millióan 
cukorbetegek, e mellett a lakos-
ság 50 %-a túlsúlyos.  Az uniós 
átlaghoz képest az emberek jóval 
többet dohányoznak és fogyasz-
tanak alkoholt, kevés zöldséget és 
gyümölcsöt fogyasztanak, ugyan-

akkor mozgásszegény életmódot 
folytatnak. Számos betegség felis-
merése csak későn történik meg, 
amikor már nincs segítség. És ne 
feledkezzünk meg arról a nagyon 
sajnálatos magyar mentalitásról, 
hogy amikor ingyen kínálják fel 
a különféle szűrővizsgálatokat, a 
megszólítottak jó ha fele igénybe 
veszi  ezt. Nem kell messzire men-
ni, Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata sok éve már – a járvány 
miatt sajnos az elmúlt és idei év 
is kimaradt – ingyenes buszjáratot 
biztosít a nánási lányoknak, asz-
szonyoknak az ingyenes emlőrák-
szűrésre. A tapasztalat szerint átlag 
olyan 35-40%-os arányban jelen-
nek meg a behívott páciensek. 

Hogy a súlyos, krónikus beteg-
ségek hogyan és miért alakultak/
nak ki Magyarországon ilyen 
mértékben, az már szakemberek, 
elemzők dolga kifürkészni, de 
talán nem tévedünk nagyot ak-
kor, amikor vélelmezzük, hogy 
az elmúlt mintegy 6-7 évtized 
nagyobb rombolást végzett a né-
pesség egészégtudatossága terén, 
mint azt gondolnánk. A sok eset-
ben ingyenes, vagy éppen megfi-
zethető, mindenki számára elér-
hető szolgáltatások kényelmessé, 
nemtörődömmé tett sokakat, hi-
szen mindenre kínálnak gyógyírt, 
csak „bekapok egy –két bogyót 
erre meg arra, s már nincs is sem-
mi bajom.” Érdemes elemezni a 
gyógyszerfogyasztás statisztikáit is! 
Ez a mentalitás azonban csak elfe-
di a bajt, nem gyógyítja; nagyon 
sok betegség már csak végstádiu-
mában diagnosztizálható, akkor, 
amikor már visszafordíthatatlan 
a folyamat. De talán még ennél is 
pusztítóbb az a stresszes életmód, 

amelyet főként a nagyvárosok la-
kói élnek. Rohannak, futnak mint 
Aliz nyula, tovább-tovább, még 
többet, még jobbat. 

Ha mindezeket figyelembe vesz-
szük, nem lenne szabad csodálkoz-
ni azon, hogy ez a nagyon súlyos 
járvány mennyi honfitársunk éle-
tét vette már el eddig. Kétségtelen, 
az elvesztett családtag hiányának 
fájdalma nagyon nehezen dolgoz-
ható fel, és az is emberi vonás, hogy 
óhatatlanul felelőst keresünk, 
hiszen úgy tűnik, egyik napról a 
másikra ért bennünket a gyász. 
Azonban azon érdemes elgondol-
kodni – éppen a járvány ilyen ará-
nyú tarolása okán –hogy jobban 
oda kellene figyelni magunkra és 
szeretteinkre. Hogy érdemes lenne 
egészségtudatosabban élnünk. El-
gondolkodtató, hogy milyen sok 
elhízott ember van Magyarorszá-
gon. Régi családi fényképeket né-
zegetve igen csak ritkán lehet látni 
elhízott ősöket. Valószínű sokan 
ismerik azt a hagyományt, hogy a 
régi öregeket a legtöbb esetben az 
esküvői „kis puszlijában” temették 
el, azaz a mindennapos, nehéz fi-
zikai munka nem volt ártalmukra, 
még vegán étrendet sem kellett 
követniük. Azt mondogatták volt 
régi öregjeink, hogy a munkába 
még senki nem halt bele (már 
normál körülmények között). A 
jóléti társadalom azonban min-
dent megváltoztatott. Étrendeket, 
életmódot, emberi viszonyokat. 

Érdekes adat, hogy a magyar 
egészégügyben pl. napjainkban 
szinte annyian vesztik életüket tü-
dőrákban, mint száz évvel ezelőtt 
TBC-ben. – de nézünk néhány 
hazai statisztikai adatot a távolab-
bi és közelebbi időkből.

1990-ben az elhunytak száma 
145.660 fő volt, ebből pl. 4.133 
volt az öngyilkosságok száma, 
1993-ban az elhunytak száma 
150.244, ebből az öngyilkossá-
gok száma 3694 volt. 2019-ben, 
az utolsó „békeévben” az elhuny-
tak száma 129.603 fő volt, ebből 
az öngyilkosságok száma 1.550. 
2020-ban, a járvány első évében, 
139.549 honfitársunkat veszítet-
tük el. 2019-ben napi átlagban 
355-en hunytak el. 2018-ban 
szív-és érrendszeri betegségben 
elhunytak száma 64.700 fő volt, 
daganatos megbetegedésben 
33.200-an vesztették életüket. 
2019-ben daganatos megbetege-
désben 32.012-en haltak meg, 
infarktusban 5.690, míg egyéb 
szívbetegségben 25.971-en. Ha 
alaposabban átböngésszük a KSH 
különféle adatsorait, sok érdekes 
következtetést vonhatunk le, de 
egyet mindenféleképpen; nem le-
het csodálkozni a hazai viszonylag 
magas halálozási statisztikákon, és 
én inkább megfordítanám a dol-
got: isteni csodával ér fel, hogy 
ilyen járvány mellett a magyar 
egészségügyben dolgozók ennyi 
életet tudtak megmenteni, sok-
szor reménytelen helyzetből adtak 
vissza az életnek egy-egy lélegezte-
tőgépen lévő beteget. 

Azt gondolom, mindezek figye-
lembevételével hasonlítgassunk 
össze halálozási adatokat minden-
féle más náció adataival, olyano-
kéval, ahol sokkal-sokkal egészség-
tudatosabban élnek az emberek. 
De még ott is aratott a halál.

Rigó Tamásné

Kitagadva
A közelmúltban látott napvilágot 
Kovács Balázs: Kitagadva: Családi 
titkok és a történetmesélés ereje c. 
könyve. A kötet lapjain megeleve-
nedik a szerző kiterjed nánási csa-
ládjának számtalan ága-boga, több 
évszázadra visszamenően, sajátos 
történetmesélés formájában.

Kovács Balázs már egészen kis-
gyermekkorában elkezdte valami-
lyen szinten gyűjtögetni családja 

kézzelfogható emlékeit, története-
it. Ezt később is folytatta, és sok 
esetben találkozott olyan család-
tagokkal, akik valamilyen szinten 
„nem fértek bele” az általánosan el-
fogadott családképbe, sorsuk nem 
átlagos folyása okán, tabu téma 
volt emlegetésük, „kitagadottak” 
voltak a családból, de sokszor még 
a helyi társadalomból is. Ezért is 
tűnhet első hallásra furcsának a fő-

cím. Alapos, minden vérszerinti és 
távolabbi ős felkutatását, rendszer-
be illesztését, - ami 21 hajdúnánási 
nagycsaládot érint - nagylélegzetű 
családfában összegezte.

Azonban nem egy klasszikus csa-
ládtörténeti munkát vesz kezébe az 
olvasó, hanem egy olyan munkát, 
amely a transzgenerációs szemlélet 
alapján vizsgálta a kiterjed, igen 
népes família 10-13 generációra 

visszamenő történeteit. Először is 
nézzük, mit is takar a transzgene-
ráció kifejezés; transzgenerációs 
hatásnak azt a jelenséget nevezzük, 
amikor az utódok annak ellenére 
mutatnak traumatizáltságra utaló 
tüneteket, hogy ők maguk nem 
voltak közvetlen áldozatai a trau-
mának. Ilyen tünet lehet például a 
szorongás, depresszió, az alacsony 
önértékelés, szerhasználat, öngyil-
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kossági gondolatok, agresszió, stb. 
A szülőket ért trauma következ-
ményei közvetlenül és közvetetten 
egyaránt érhetik a gyermekeket. 
Kovács Balázs könyvében remek 
példákat hoz minderre. Természe-
tesen nem csak tabu témákat hoz 
elő a századok mélyéről a szerző, 
hanem egy-egy kiváló vér szerinti 
és oldalági rokonról is számtalan 
kedves, sokszor humoros történe-
tet mesél el. Szoktuk volt mondo-
gatni, hogy Nánáson mindenki 
mindenkinek valamilyen fokon 
rokona. Nos, ez nagyjából fedhe-

ti is a valóságot, hiszen a város a 
hajdútelepítést követően megle-
hetősen zárt volt, idegenből ritkán 
került új családtag egy-egy klán 
kötelékébe. A kötetből kiderül, 
hogy a nagycsalád, a rokonság ré-
sze volt pl. Móricz Pál, a több vá-
rosi tisztségviselőt, szentátort adó 
Fodor família, az első Hajdúkerü-
leti főkapitány Désány(Dézsány) 
István, mint ahogy Nánási Oláh 
Mihály is, a népes „pásztor Máró” 
família, a Polyák, Szilágyi, Lente, 
Mezei, Cs.Varga, Csohány, Jám-
bor családok, hogy csak egy-ket-

tőt említsünk. De a rokoni körben 
találhatjuk Csuja Imre színművé-
szünket is. Sok érdekes, olvasmá-
nyos történetet elevenít fel Kovács 
Balázs családja köréből. „A kötet 
történetein át a kedves olvasó el-
időzhet saját származási famíliái-
nak emlékein, önmeghatározásán, 
jelenén – történelmi összefüggések 
felidézésével is.” A kötet és a csa-
ládfa rendelés az alábbi internetes 
címen lehetséges: nanasicsalad-
farendeles@gmail.com, illetve a 
szerzőt követhetik a facebook.
com/kitagadva oldalon (r.zs.)

Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármestere a 77/2021. (IV. 01.) 
számú Határozata értelmében az önkormányzat tulajdonát képező, 
4879 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
55. szám alatti 3564 m2 alapterületű, „lakóház, udvar,
gazdasági épület” megnevezésű ingatlant versenytárgyalásos pályá-
zati eljárás útján kívánja értékesíteni 37.105.000,-Ft kiinduló licit-
áron. A pályázat benyújtásával egy időben fizetendő bánatpénz összege 
3.710.500,- Ft, melyet az önkormányzat 11738077-15372662
számú számlájára kell átutalni a helyrajzi szám közleményben történő 
megjelölésével.
•	A	versenytárgyaláson	csak	olyan	pályázó	vehet	részt,	aki	a	pályázati	

felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása, 
valamint Hajdúnánás Város Önkormányzata irányába egyéb jellegű 
lejárt kötelezettsége igazoltan nincs.

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

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

A pályázatok beérkezési határideje: 
2021. április 30. (péntek) 10:00 óra

Versenytárgyalás ideje: 2021. május 03. (hétfő) 10:00 óra 
Versenytárgyalás és licitálás helye: 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme

4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1.szám

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es 
irodájában adható le, zárt borítékban a „4080 Hajdúnánás, Bocskai 
u. 55. sz.” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig 
beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. 
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül 
is - eredménytelennek minősítse!
Hajdúnánás, 2021. április 01.

Tisztelettel:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

képviseletében
 Nagyné Legény Ildikó
 alpolgármester

Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármestere a 68/2021. (III. 25.) 
számú Határozata alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 4923/A/4 hely-
rajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. szám 4. 
ajtó alatti 45 m2 alapterületű, komfortos, „lakás” megnevezésű ingatlant 
7.950.000,-Ft kiinduló licitár meghatározásával. A pályázat benyújtá-
sával egy időben fizetendő bánatpénz összege 795.000,- Ft, melyet az 
önkormányzat 11738077-15372662 számú számlájára kell átutalni a 
cím közleményben történő megjelölésével.
•	A	nemzeti	vagyonról	szóló	2011.	évi	CXCVI.	törvény	14.	§	(2)	bekez-

dése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értéke-
sítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási 
jog illeti meg. A tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a 
vevőt terheli.

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

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

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

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

A pályázatok beérkezési határideje: 
2021. április 29. (csütörtök) 10:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 
2021. április 30. (péntek) 10:00 óra

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

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es 
irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 17. szám 4. ajtó alatti 4923/A/4 hrsz-ú lakásra” felirattal. 
Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat 
tudja a kiíró befogadni.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül 
is – eredménytelennek minősítse!
Hajdúnánás, 2021. március 30.

Tisztelettel: Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviseletében
Nagyné Legény Ildikó, alpolgármester
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Akiktől 2021. március hónap-
ban búcsút vettünk:
1 Szentjóbi-Szabó Attila
1 Kelemen Miklós
1 Varga Lászlóné 
    Böszörményi Zsófia
1 Csengeri Imre
1 Dózsa Gáborné 
    Dobozi Erzsébet
1 Dr. Reszegi Lajos Sándor
1 özv. Hollós Józsefné 
    Girus Katalin Mária

Gratulálunk a 2021. március 
hónapban Hajdúnánáson házas-
ságot kötött pároknak!
2 Potóczky Klaudia 
      – Jónás Roland
2 Szabó Kitti – Kiss Szabolcs
2 Bohács Marianna Brigitta 
      – Szuhai Norbert András
2 Mező Irén – Hudák Tamás
2 Áncsán Viktória 
      – Kelemen Gábor
2 Gali Ágnes 
      – Kállai Lajos Gergő

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóját!
3 Korpás Balázs

Anyakönyvi hírek

HIRDETMÉNY INTÉZMÉNYVEZETŐI 
TÁJÉKOZTATÁSHajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves szülőket, hogy a 

2021/2022. nevelési évre vonatkozóan a 3. életévüket betöltött gyer-
mekek óvodai beíratásának időpontja: 

2021. április 26-án (hétfő) 800 - 1700 óráig
2021. április 27-én (kedd) 800 - 1700 óráig
2021. április 28-án (szerda) 800 - 1700 óráig

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdeté-
ig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az 
utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerü-
letben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. 
napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 
továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai fog-
lalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az 
óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben 
nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási	rendszerről	szóló	2012.	évi	II.	törvény	247.	§	a)	pontja	alap-
ján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be 
szabálysértést követ el.

A jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzetre való tekintettel az óvo-
dai beiratkozás módja valószínűsíthetően online, illetve telefonon 
történő egyeztetés során fog megvalósulni az intézményekben. 

A beiratkozás módjának és helyszínnek változásáról a Hajdúná-
nási Óvoda értesíteni fogja az érintetteket. 

A beíratáshoz szükséges: 
•	 a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonata,	lakcímkártyája,	TAJ-száma
•	 a	szülő	(gondviselő)	személyi	igazolványa,	lakcímkártyája.	

Az óvodavezető 2021. május 28-ig írásban értesíti a szülőt – jogsza-
bályban meghatározott módon és formában – a felvételi eljárás ered-
ményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudo-
mására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében 
eljárást indíthat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője jár el és hoz másodfokú 
döntést:
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsérté-

sére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá 
b)az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdek-

sérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Hajdúnánás, 2021. március 25.
 Szólláth Tibor
 polgármester

A Hajdúnánási Óvodába történő beiratkozás
a 2021/2022. nevelési évre 

2021. április 26-27-28

A Hajdúnánási Óvoda székhely-, illetve tagintézményeinek nincsenek 
körzethatárai, azonban az elbírálásnál figyelembe vételre kerül a lakó-
hely és a szülő munkahelyének közelsége, a már intézményeinkbe járó 
testvérgyermek. 
A „Jelentkezési lap” benyújtásának módjai: 
a) e-mail üzenetben: hajdunanasiovoda.beiratkozas@gmail.com
Az e-mail útján történő benyújtáshoz a „Jelentkezési lap” elérhetősége: 
http://hajdunanasiovoda.hu/ 
A jelentkezési lapon kérjük, feltétlenül jelöljön meg három intézményt, 
a gyermeke óvodai felvételét ezzel rangsorolva. 
b) telefonon: hétköznapokon 08:00-17:00 óra között az alábbi elér-
hetőségeken. 
(A kapcsolattartó által ily módon kitöltött „Jelentkezési lap” szülői alá-
írás nélkül is érvényes dokumentumnak számít!)

1. Gesztenyevirág Székhelyintézmény (Magyar u. 104.) 
Gyüre Anikó 06 70 372-1490
2. Szivárvány Tagintézmény (Nikodémusz u. 17-21) 
Kónya Gáborné 06 70 372-1486
3. Gyermekkert Tagintézmény (Dorogi u. 24.) 
Máróné Zubor Gizella 06 70 372-1488
4. Eszterlánc Tagintézmény (Kasza u. 3.) 
Nagy Jánosné  06 70 372-1491
5. Hétszínvirág Tagintézmény (Tedej, Előháti u. 1.)
Nagy Jánosné  06 70 372-1491  

A „Felmentési kérelem a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól” dokumentum szintén az óvoda honlapján érhető el. A kérelem 
benyújtásának határideje a Kormány Hivatal felé 2021. május 25.
Tisztelt Szülők!
Várjuk a gyermekeik jelentkeztetését intézményeinkbe! 

Hajdúnánás, 2021. március 29.
Gyüre Anikó

intézményvezető
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Április 11 
- a magyar költészet napja

„Verseket nem azért írunk és olva-
sunk, mert menő. Azért írunk és ol-
vasunk verseket, mert valamennyien 
az emberi fajhoz tartozunk, az em-
beri faj pedig tele van szenvedéllyel. 
Az orvostudomány, a jog, a közgaz-
daság... ezek mind nemes dolgok, 
kellenek a létfenntartáshoz, de a 
költészet, a szépség, a romantika, a 
szerelem: ezek azok, amikért érde-
mes élni.” (Holt költők társasága)

A legelső megemlékezés 1956 
nyarán, az ünnepi könyvhéten 
történt. 1964-ben kötötték ösz-
sze az eseményt József Attila szü-
letésnapjával, azóta ez a jeles nap 
a magyar költészet napja, amelyet 
mindenhol megünnepelnek a vilá-
gon, ahol magyarok élnek.

Az irodalom gyerekkorunktól 
kezdve életünk részét képezi. Egé-
szen pici gyerekként a mondókák 
segítségével ismerkedünk a világ-
gal, majd az óvodában, iskolában 

találkozunk a versekkel, a költé-
szettel, melyek egész életünkön 
át végigkísérnek. Megjelennek a 
versekben mindennapi életünk 
tapasztalatai, minden érzésünket 
kifejezhetjük a líra nyelvén. Szinte 
minden érzelmünkre találunk köl-
teményeket, amiről azt gondoljuk, 
szívünkből szól.

Hétköznapjainkban nem gyak-
ran olvasunk vagy hallgatunk 
verseket kikapcsolódásként. Ezen 
a napon azonban mindenképpen 
vegyük elő kedvenc verseskötetün-
ket, idézzük fel kedvenc írónkat, 
olvassuk újra kedvenc versünket. 
Biztosan fel tud idézni mindenki 
egy számára kedves verset, mely 
nagy hatást gyakorolt rá. Lépjünk 
ki a mindennapokból, és éljük át a 
versek varázsát.

Rékasiné Zágonyi Margit

Jó, hogy látlak hóvirág
Megkérdezem tőled
Mi hírt hoztál? Mit üzensz
erdőnek, mezőnek?

Szedd a szárnyad szaporán
vidd a hírt madárka
Útra kelt már a tavasz
itt lesz nemsokára.

Zelk Zoltán: Hóvirág

„Gyűdi korsó”
A falusi nép vallásos élete a 20. szá-
zad fordulóján élte reneszánszát. 
Ebben az időszakban rengetegen 
indultak zarándokútra, kerestek 
fel országszerte Mária-kegyhelyet. 
Ezekről az utakról kevesen tértek 
haza búcsúfia nélkül: ez lehetett 
egy gyertya, egy szentkép, vagy 
akár egy feszület. Így lehetséges, 
hogy ezek a tárgyak napjainkban 
is, akár az ország bármely pontján 
fellelhetőek. A múzeum gyűjte-
ménye is őriz szakrális kisemléke-
ket. Az egyik ilyen egy 1891-ből 
származó szenteltvizes korsó.  A 
siklósi fazekasok által készített ter-
mékeket az ország egyik legismer-
tebb búcsújáró kegyhelyén, Má-
riagyűdön értékesítették. Ezért is 
emlegették gyűdi korsó néven.  A 
kegyhely központjában a barokk 
stílusú templom áll, ettől keletre 
található a Szentkút. Ennek vizét 
a gyűdi korsóban vitték haza az 
idelátogató zarándokok. Mintáza-
tából kiindulva ezt a stílusú kor-
sót „magyarosnak” is nevezték, s 
inkább csak a magyarok vették: 

írókával írt virágminták, törökös 
ostorminták, amelyek általában 
piros, fehér és zöld színekkel ké-
szültek. Később a fiatalok kirán-
dulás során használták, az időseb-
bek pedig emléktárgyként őrizték. 
A Helytörténeti Gyűjtemény to-
vábbra is várja a lakosság felajánlá-
sát: tárgyakat, dokumentumokat, 
fotókat küldhetnek a számunkra, 
amellyel hozzájárulhatnak a mú-
zeum gyűjteményének gyarapítá-
sához.

Kalóz Fruzsina
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Ki a virágot szereti…

„Ha valaki szeret egy virágot, amely 
csak egyetlen példányban létezik a 
csillagmilliókon: ez épp elég neki, 
hogy boldog legyen, ha a csillagokra 
pillant.”
Antoine de Saint-Exupéry

És mi van akkor, ha többet szeret, 
nemcsak egyet? Na és, ha gyűjti 
is azokat? Ismerek egy fiút váro-
sunkban, akinek a virággyűjtés 
a hobbijává vált. Akkor, mikor a 
világ más lett, amikor kiestek az 
életekből a vidám, közös talál-
kozások, amikor a beszélgetések 
témája az oltások és a betegségek 
köré csoportosulnak – akkor is 
élnek közöttünk olyanok, akik 
nyitott szemmel járnak tiniként 
is és meglátják földünk leggyö-
nyörűbb szépségeit. 

Gupcsó Tamás, aki a költészet 
napján született - kisgyermek kora 
óta vonzódik a kertészkedés iránt. 
Legelső növénye egy kis kaktusz 
volt, melyet egy kiállításon vásárolt 

még kisiskolás korában a spórolt 
pénzéből. Ez a kis szúrós növény 
annyira lenyűgözte, hogy egyre 
jobban elkezdték érdekelni a tüskés 
növények. Kedvenc időtöltésévé 
vált a kertészetekbe, virágboltokba, 
növénykiállításokra tett tanulmá-
nyi séták, ahol nemcsak vásárolt, 
de ismerkedett is a különlegesnél 
különlegesebb növényekkel. 

Információkat szerzett gyűjtők-
től, igyekezett mindent megtudni 
az egzotikus és a sivatagi növények-
ről is, melyek iránt egyre nagyobb 
vonzalmat érzett. Tetszettek neki a 
rovaremésztő növények, melyeket 
szintén elkezdett gyűjteni. Első 
ilyen virága a Vénusz légycsapója 
nevű növény volt, ami elindította 
a lehető legkülönlegesebb nevű és 
fajtájú növények felé. Megismer-
kedett a Sivatagi rózsával, melyből 
be is szerzett egy cseréppel, majd 
számára egyáltalán nem meglepő 
módon egyre több és több talált 
helyet a lakásukban.  Elmondása 
szerint egyre merészebben vállalta 
be a sok-sok gondozással járó faj-
ták beszerzését is, mint az Uncari-
na, Pluméria, Jatropha, Dioscorea 
és a többi hasonló növény, me-
lyekről igazán csak a botanikusok 
és a virággyűjtők rendelkeznek is-
meretekkel, vagy komoly kutató-
munkával lehet a fajták gondozá-
sáról információkat szerezni.

A trópusok növényei is elkezd-
ték egyre inkább érdekelni, igyek-
szik beszerezni a legkülönlegesebb 
növényeket, amelyek gondozása 

kicsit sem nevezhető egyszerűnek, 
hiszen kevés magyar nyelvű leírás 
áll rendelkezésre a gondozásukról. 
Van, hogy   egyáltalán nem is ta-
lálható ilyen jellegű forrásanyag, 
ilyenkor aztán a saját tapasztalata-
ira muszáj hagyatkoznia – általá-
ban sikerrel.

Tamás a tavalyi év során ismer-
kedett meg a kontyvirágok család-
ján belül az Amorphophallusok 
nemzetségével, családjával, me-
lyek neve a legtöbb laikus ember 
számára nem sokat jelentenek, ám 
ő elkezdte ezeket a különleges nö-
vényeket is beszerezni. Mára már 
5 fajtájukkal is büszkélkedhet, 
mely lista lelkesedésével együtt 
folyamatosan nő. A faj csúcsa 
nemcsak számára az igen ritka Ti-
tánbuzogány nevű növény, mellyel 
természetesen ő is büszkélkedhet. 
Ez a virág nemcsak hazánkban, 
de Európában is igen ritka, főleg 
magán kézen. Tamás elmondása 
szerint a rendkívül igényes nö-
vény felettébb bonyolult gondo-
zást is igényel, így ismeretei és a 
szakirodalom szerint 40 évente 
egyszer virágzik. Szerencsére azért 
az egyik közeli rokona, a Leopárd-
kontyvirág épp most bontotta ki 
gyönyörű virágát – rettentő bűz-
zel kísérve, így a tartása majdhogy 
nem családi akadályba ütközött. 
Ez a virág 120 cm magas, de a 
gumójának növekedésével egyre 
nagyobbra fog nőni. 

Kertjükben is szívesen látja és 
gondozza az egzotikus növények 

(kivi, mangó, kávé, cserimoja, grá-
nátalma, banán, ananász, mangó, 
vanília, kakaó) mellett a hagyo-
mányos, mindenki által ismertebb 
növényeket is.  Elmondása szerint 
a kidobásra ítélt növényeknek is 
megmentője lett, hiszen egy kis 
gondoskodással azokból is gyö-
nyörű virágokat varázsol.

Ezeket a növényeket szemlélni is 
maga a csoda, de a tulajdonosuk-
kal beszélgetni még csodálatosabb. 
Látni ennek a 18 esztendős kamasz 
fiúnak a szemében azt a hatalmas 
lelkesedést - irigylésre méltó. Ta-
lán a fiatalos útkeresés, ám mégis 
ritkaság a Tomi érdeklődése, aki 
mindezen gyűjteménye mellett 
(vagy ennek ellenére?) matemati-
ka-fizika szakos tanárnak készül. 
Mellette persze a legnagyobb ál-
ma: egy olyan növényház meg-
építése, ahol a 40 évente egyszer 
virágzó Titánbuzogányát legalább 
egyszer láthatja virágba borulni. 

Fekete Andrea

Ez itt az Ön hirdetéséneka helye! 
Hirdessen Ön is

a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51
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Álláshirdetés
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
helyismereti- vagy gyermekkönyvtáros

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, 3 hónap pró-
baidővel
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, 8 órás
A munkavégzés helye: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény, Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14.
Betöltendő munkakör: helyismereti- vagy gyermekkönyvtáros
A munkakörbe tartozó fő feladat:
helyismereti könyvtáros munkakörben: a tevékenységgel összefüggően 
a gyűjtemény kezelése gyermekkönyvtáros munkakörben: a tevékeny-
séggel összefüggően a gyermekkönyvtári egység kezelése, foglalkozások 
tartása  
Pályázati feltételek:
- szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség vagy segédkönyvtáros 
és felsőfokú levéltáros/ muzeológus/ néprajzos/ történész/ pedagógus 
végzettség
- integrált könyvtári rendszerek ismerete
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázatnál előnyt jelent: 
- legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.
A részletes kiírást és a munkáltatóval kapcsolatban további információt 
a www.nanaskonyvtar.hu honlapon szerezhet. A pályázati kiírással kap-
csolatosan további információt Darócziné Bordás Andrea intézményve-
zető nyújt, a +36/70/445 4038 telefonszámon.

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Enjoy Robotics F.gyarmat - Kis-
pályás Műfüves NKFT 32 - 30 
(14 - 14)
Fehérgyarmat: zárt kapu. Vezette: 
Major, Szücs. (március 27.)
Kispályás Műfüves NKFT: Torma 
(kapus), Kapusi 3, Ötvös T 7/1, 
Bodogán, Ötvös N 7/1, Juhász 3, 
Kiss 4. Csere: Nyakó (kapus), Ke-
lemen 2, Nagy-Menyhárt, Bata 4, 
Ludnai, Tupicza, Harsányi, Nyes-
te. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 1/1, illetve 2/2. Kiállí-
tás: 6 perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: Nagyon nehéz 
mérkőzést játszottunk a Fehér-

gyarmat otthonában. A mérkőzés 
nagy részében a játék képe nagyon 
hullámzó volt. A helyzeteink meg-
voltak, de nagy számban hibáz-
tunk ziccereket. Az a csapat győ-
zött, amelyik kevesebbet hibázott.

-kábé- 

Sajtóközlemény
Ipari terület infrastrukturális 
fejlesztése valósult meg Hajdú-
nánáson
Lezárult a Hajdúnánás Váro-
si Önkormányzat TOP-1.1.1-
HB1-2016-00007 „Ipari terület 
infrastrukturális fejlesztése Haj-
dúnánáson” című projektje, mely-
nek eredményeképpen egy 10 ha 
ipari terület, elektromos-hálózat,-  
út és csapadékvíz elvezetés infrast-
ruktúrájának fejlesztése valósult 
meg. Az ipari területen elkészült 
egy 300 m2-es csarnok, amely 
bérbe adással fog a későbbiekben 
hasznosulni. A fejlesztés 500 mil-
lió Ft összegű vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás és hazai 
központi költségvetési előirányzat 
felhasználásával valósult meg.

A Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program TOP-
1.1.1-15 kódszámú Ipari terület 
infrastrukturális fejlesztése című 
felhívásra benyújtott projektje 
alapvetően két nagy részre bont-
ható infrastrukturális fejlesztést 
tartalmazott.  

Az első rész az ipari terület inf-
rastruktúrájának kiépítése volt, 
amely beruházás tartalmazta az 
ipari területhez vezető út, az ipari 
területen belüli feltáró út valamint 
a csapadékvíz elvezetés megépíté-
sét. A megépített út összesen 700 
m. Kiépítésre került az elektromos 
hálózat és a közvilágítás is. Az ipari 
területen belül, az út mentén par-
kolók kerültek kialakításra 350 
m2-en. Az infrastrukturális fejlesz-

tés második része az ipari területen 
belül egy új, 300 m2 csarnok épü-
let megépítése, amely bérbe adás-
sal kerül értékesítésre a betelepülő 
vállalkozások számára. A csarnok 
teljes körű akadálymentesítéssel 
épült meg.  

A projekttel egy olyan befektetés 
ösztönző beruházás került meg-
valósításra, amely hosszú távon 
helyet biztosít új és bővülő vállal-
kozások számára, így új munka-
lehetőséget is jelenthet a helyi és 
környékbeli lakosok számára. A 
projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg.
Kedvezményezett: 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. 

A támogatás összege: 
500.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%. 

A projektről bővebb információt 
a www.hajdunanas.hu oldalon ol-
vashatnak.

További információ kérhető:
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat. Elérhetőség: 06 52 381 411

Sakkfeladvány
Előző számunkban közölt sakkfeladvány megoldása:
Világos első lépése: 1.Ba8!
Sötét három helyre is mehet a királyával:
1... Kb7-re 2. Fd5 matt;
1... Kb5-re 2.Fd7 matt;
1... Kd6-ra 2.Ba6 matt következik.

Honfi György Bp., 2015


