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Átadták az Ady Endre Lakótelep 
megújult belső és külső környezetét a hajdúnánásiaknak

Az elmúlt több mint egy évben 
több évtizedes problémája szűnt 
meg a város lakosságának és ez-
zel együtt a lakótelepen élőknek 
azzal, hogy felújítottuk az Ady 
Endre és a Mártírok úti lakóte-
lep teljes belső területét és a kö-
rülölelő szervízutat. 
Szólláth Tibor polgármester kö-
szöntőjében kiemelte: közös fe-
lelősség vállalásával tudjuk bizto-
sítani azt, hogy még hosszú időn 
keresztül élvezhessék a kicsik és 
nagyok egyaránt a lakótelep belső 
területén kialakított futópályát, a 
játszótereket, sportpályát, fitnesz-
parkot, kutyabarát övezetet, ke-
rékpártárolókat, kerti asztalokat, 
padokat. Közösen használjuk és 
közösen kell, hogy meg is becsül-
jük azt az értéket, amit teremtet-
tünk a lakótelep környezetében, 
vigyázzunk rá, mert a miénk – tet-
te hozzá.

A nemzetiszínű avató szalagot Dankó Károly a beruházás műszaki ellenőre, Szólláth Tibor polgármester, Pajna 
Zoltán a megyei közgyűlés elnöke, valamint a kivitelezők részéről Jóna Gábor az Elán-Ép Kft. ügyvezetője és 
Kiss Gábor a Közmű Generál Kft. ügyvezetője vágta át.            Fotó: Girus Zsolt
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Hajdúnánás mindig is elkötelezett 
volt a környezettudatos és fenn-
tartható településfejlesztés iránt. 
Ezért jelent nagy mérföldkövet a 
város életében az elnyert pályázat, 
amelynek keretében megújultak 
az említett lakótelep szervizútjai, 
parkolói, járdái és csapadékvíz el-
vezető rendszere is.

A lakóházak által övezett park-
ban új létesítmények kerültek ki-
alakításra, öntött gumi sportpálya 
és fitnesz eszközök, egy 500 mé-
teres futópálya, továbbá elkerített 
kutyafuttató 9 elemmel. A vá-
rosban lakó gyermekek örömmel 

vették birtokba az új játszóteret, 
ahol 26 db játszóeszköz, 14 db 
különböző méretű Playtop gu-
migömb és 1 db gumiburkolatú, 
mászócsővel ellátott játszódomb 
várja őket. A projektben szerepelt 
egy interaktív tanösvény kialakí-
tása, ahol tíz állomáson keresztül 
az általános környezetvédelem és 
hulladék megelőzés témája kö-
ré épülő sétán vehetnek részt az 
érdeklődők, valamint az itt elhe-
lyezett közösségi komposztáló is a 
környezettudatos szemlélet nép-
szerűsítését segíti elő. A területen 
teljes körű zöldfelület kialakítása 

valósult meg, melyek gondozását 
új öntözőrendszer segíti.

A projekt keretében a Városi Pi-
acon kiegészültek a Nánási Porté-
ka pavilonjai nyolc darab faházzal, 
valamint több árusítóhely került 
kialakításra a helyi termelők és 
árusok részére.

A környezettudatosság jegyében 
a park területén napelemes, LED-
izzós lámpatestek kerültek elhe-
lyezésre, a piacon pedig szintén 
napelemes panelek biztosítják a 
pavilonok áramellátását, amellyel 
csökken a város energiafelhaszná-
lása.

A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósult meg.
Kedvezményezett: 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. 
A támogatás összege:
 686.372.349,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projektről bővebb információt 
a www.hajdunanas.hu oldalon ol-
vashatnak.
További információ kérhető: 
Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat
Elérhetőség: 06 52 381 411

Sajtóközlemény
Aktív közösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális 

fejlesztése Hajdúnánáson

Lezárultak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által elnyert TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 kód-
számú pályázat kivitelezési munkálatai. A Széchenyi 2020 program támogatásával megvalósuló projekt 
keretében 686 millió forintból újultak meg a Mártírok útja és az Ady Endre körút által határolt lakótelep 
közterei, valamint megvalósult a Városi Piac fejlesztése is.

Ügyfélpontot nyitott a Hajdúnánási Postán az NHKV Zrt
Az új ügyfélponton elsősorban a:
• hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlá-

zással,
• pénzügyi rendezéssel és
• díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek inté-

zésére van mód.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Kedd 9:00-15:00
Csütörtök 14:00-18:00

Az önkormányzatnál ügyfélfogadási időben 
továbbra is lehetőség van:
• hulladékszállítással (többlethulladék elszállítás, 

eseti lomtalanítás, edényzet cseréje)
• adatváltozással (szerződéskötés, -módosítás, 

-megszüntetés)

hajdunanas.hu

Az átadó ünnepségen részt vett 
Pajna Zoltán a Hajdú Bihar megyei 
közgyűlés elnöke is, aki többek 
között kiemelte az ilyen és ehhez 
hasonló közösségi terek szerepét az 
ember életében kezdve egészen az 
óvodás vagy még kisebb kortól.

„Látszik, hogy az itt lévő gyerekek 
mennyire örülnek mindennek, az 

interaktív eszközöknek, de a legfon-
tosabb, hogy majd mikor ők felnőt-
tek lesznek, úgy gondolkozzanak, 
hogy a környezetük az egyik legfon-
tosabb, ahol a gyermekeik, a szüleik 
vagy nagyszüleik élnek. Régen ezek 
a telepek más funkcióval jöttek létre, 
a rendszerváltozást követően elha-
nyagolták őket, majd kormányzati 

segítséggel az energiatakarékossági 
felújítása megtörtént, a zöld terü-
letek megújítása pedig, most folyik 
például a Zöld Város program kere-
tében, amelynek köszönhetően ilyen 
csodálatos közösségi terek jönnek 
létre.”

A színes kreatív korosztályos ját-
szótér kialakítása mellett, öntött 

gumi sportpálya és fitneszpark, va-
lamint egy 500 méteres futópálya 
továbbá a kutyatulajdonosoknak 
egy elkerített kutyabarát övezet 
jött létre. 
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„Amit eszel, azzá leszel”
A korszerű táplálkozás, a meg-
újuló közétkeztetés jegyében 
nagyszabású program valósult 
meg a városi fürdő előtti közös-
ségi téren június 12-én, szomba-
ton. A Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. és 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. érdekes, játékos feladat-
sorokkal várta az érdeklődő 
gyermekeket, szülőket az „Amit 
eszel, azzá leszel” A  közétkezte-
tés népszerűsítése a helyi lakos-
ság körében című TOP CLLD 
pályázat keretében megvalósu-
ló rendezvényükre. A korszerű, 
egészséges élelmiszerek megis-
merése mellett a gyakorlatban is 
megtapasztalhatták az újszerű, 
menzán is megfőzhető, elkészít-
hető ételeket, Buday Péter mes-
terszakács konyháján. 

Szinte mesebeli terülj-terülj asz-
talkám várta az érdeklődő családo-
kat június 12-én szombaton már 
a korai órákban, hiszen reggelivel 
kínálták az érkező vendégeket. 
Volt itt minden, mi szem-szájnak 
ingere, kolbászos-paradicsomos-
lilahagymás falatkák, virsli, deb-
receni páros, túródesszert eperrel 
és banánnal, amelyek mind-mind 
a Nánási Portéka és a Városi Hús-
bolt kínálatából kerültek a tányé-
rokra. És mind-mind helyben ter-
mett, bio minőségű étek volt. 

A reggelit követően a délelőtt 
folyamán sok érdekes program is 
várta a kisebb-nagyobb gyerme-
keket; számtalan játékos feladat, 
amely mind-mind kapcsolatban 
volt a zöldségekkel, gyümölcsök-
kel, helyben termelt, minőségi 
alapanyagokkal. 

A szervezők igyekeztek minél 
változatosabb, szokatlan játékokat, 
feladatokat kínálni az érdeklődő 
gyerekeknek, szülőknek. A digi-
tális mérlegekhez szokott szemnek 
furcsa volt pl. az a régi, hagyomá-
nyos mérleg, amelyet egykoron a 
piaci árusok, kofák használtak, s 
amelyen a gyerekek maguk is meg-
mérhettek különféle zöldségeket, 
gyümölcsöket. A hagyományőrzés 
és a szokatlan feladat ötvözete volt 
pl. a tehénfejés is – no, nem igazi-
ból, de ami bizony még nem is túl 
régen – néhány évtizeddel ezelőtt 
- mindennapos tevékenység volt a 
vidéki, paraszti udvarokban, gaz-
daságokban. 

Délelőtt tíz óra tájban megér-
kezett a mesterszakács, sztárséf 
Buday Péter is, aki ezúttal men-
zai menüsort készített, az Öko 
Mintagazdaságból származó helyi 
alapanyagokból. Nem véletlen a 
menzai menü, hiszen a Hajdúná-
nási Gyermek- és Közétkeztetési 
Kft. szakemberei egy pályázat ke-
retében az elkövetkezendő időben 

Buday Péter receptúrái alapján ál-
lítják majd össze a heti étrendet. 

Ez az „ízletes” szombat délelőtt a 
közeljövőben induló, „Amit eszel, 
azzá leszel„ A közétkeztetés nép-
szerűsítése a helyi lakosság körében 
című pályázati projekt bevezető 
szakasza volt  – mondta Herter 
Gyula, a Gyermek- és Közétkezte-
tési Kft. ügyvezetője. Ez a pályáza-
ti projekt nagyon is  aktuális, hi-
szen 2022-től jelentős mértékben 
lesz kötelező a közétkeztetésben 
helyi alapanyagokat használni, kü-
lönösen nagy hangsúlyt fektetve a 
korszerű, egészséges táplálkozásra. 
Hajdúnánáson ez nem jelent nagy 
változást, hiszen a közétkeztetés 
már évek óta ilyen irányba fejleszt, 
számtalan érzékenyítő program 
zajlott a korszerű táplálkozás, a 
helyi termékek felhasználása vo-
natkozásában.

Manapság egyre nagyobb figyel-
met fordítunk az egészségre, an-
nak megőrzésére és az egészséges 
táplálkozásra, melyet legkésőbb 
a bölcsődés kortól el kellene kez-
deni, ezért a közétkeztetésnek ki-
emelkedő szerepe van a gyerekek 
egészséges táplálkozásában. Mert 
az egészségnevelés ugyan a csa-
ládban kezdődik a születés pilla-
natától, azonban később a nevelés 
helye részben áttevődik a külön-
böző intézményekbe pl. bölcsőde, 

óvoda, iskola, ahol a gyermekek 
napjaink jelentős részét töltik, és 
a napi étkezéseik döntő mennyisé-
gét az iskolai menzán kapják meg. 
Mint Buday Péter elmondta, ezért 
is nagyon fontos, hogy a gyerekek 
tudják, mit esznek, miből készül 
az elébük tett étel, milyen jó élet-
tani hatásai vannak. Ráadásul az 
általuk kedvelt „gyors kajákat” is 
el lehet készíteni ízletesen, úgy 
hogy nem kerül a szervezetükbe 
semmilyen tartósítószer, ízfokozó, 
e-számos összetevő stb. 

A 2021/2022-es tanév során 
Buday Péter több alkalommal lesz 
Hajdúnánás vendége, bemutatók, 
előadások keretében találkozik 
majd a szülőkkel, osztályfőnökök-
kel, gyerekekkel, erősítve a minő-
ségi alapanyagokból készült ételek 
élettani jelentőségét, egészséget, 
életmódot alakító, befolyásoló ha-
tását. A korszerű, egészséges, helyi 
alapanyagokat felhasználó helyi 
gyermek- és közétkeztetés egy ma-
gasabb szintre lép, ami hosszú fo-
lyamat lesz, talán még egy nemze-
déknyi időt is magába foglal majd, 
de a kitartó, következetes ízlés és 
szemléletformálás idővel megter-
mi gyümölcsét, és gyermekeink-
ből tudatos fogyasztók válnak-vál-
hatnak majd. 

(erzsé)
Fotók: Girus Zsolt
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Közösségben a közösségért: 
Megalakult az új Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat

2017 és 2019 után immár har-
madik alkalommal került sor 
a Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzat tagjainak megválasz-
tására Hajdúnánáson. Az ifjú 
„honatyák és honanyák” június 
22-én a Kendereskertben tették 
le az esküjüket, a GYIÖK új 
polgármestere a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium 
diákja, Dósa Tamás lett.
Hajdúnánáson 2017-ben alakult 
meg a Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzat, ifjúsági polgármes-
ternek pedig az akkor még egye-
temi hallgató Lakatos Ádámot 
választották meg. A GYIÖK létre-
jöttét megelőzte annak az átfogó 
ifjúsági stratégiának a kidolgozása, 
amelyet Hajdúnánás város önkor-

mányzata alapvető fontosságúnak 
tartott akkor és tart ma is. Ez több 
szempontból is nagyon fontos, 
hiszen egyrészt alig néhány év, 
vagy évtized múltával közülük ke-
rülhetnek majd ki azok a közéleti 
szereplők, akik meghatározzák a 
város fejlődését, s lesznek felelősek 
Hajdúnánás jövőjéért, hogy majd 
aztán idővel tőlük is átvegye a sta-
fétabotot a következő nemzedék. 
Másrészt a helyi identitás erősítésé- 
ben is jelentős szerepet játszik az, 
ha egy fiatal azt érzékeli, a felnőt-
tek komolyan veszik, sőt számíta-
nak ötleteikre, jövőformáló elkép-
zeléseire. Ők, a fiatalok jelentik a 
város tovább élését, mindenkoron.

A megalakulás óta – immár öt 
éve – a tagság folyamatosan figye-

lemmel kiséri a város vezetésének 
munkáját, s ha szükséges ötleteket 
adnak, javaslatokat tesznek. Ez idő 
alatt lerakták az alapokat, a GYI-
ÖK tagjai a kortárs csoportokban 
igyekeznek megnyerni a fiatalokat 
a számtalan közös programnak, 
amelyeknél – mint a leköszönő 
Lakatos Ádám fogalmaz – nem a 
rendezvényszervezés, a bulik meg-
tartása az elsődleges cél, hanem 
sokkal inkább az, hogy ezek által 
még jobban megismerjék kortár-
saikat, tegyék vonzóvá a közös-
ségi életet, hiszen többen, közös 
akarattal, elképzelésekkel többre 
mennek. 

Az idei választások júniusban 
zajlottak, és a város diáksága ál-
tal megválasztott új tagság június 

22-én a Kendereskertben tett fo-
gadalmat, amelyet Szólláth Tibor 
polgármester vett ki, majd átadta 
az új ifjúsági polgármesternek, 
Dósa Tamásnak a város jelképes 
kulcsát, azzal az intelemmel, hogy 
mindig a jó, az előre vivő dolgok, 
az értékek előtt tárják szélesre a vá-
ros képzeletbeli kapuját, most és a 
jövőben is. 

(r.zs.)
Fotók: Girus Zsolt

Kedves Fiatal!
Az elmúlt években Hajdúnánás vezetése számos lépést tett annak ér-
dekében, hogy a fiatalok és közösségeik tevékeny részesei legyenek a 
település életének. 
2016-ban a fiatalok fogalmazták meg azt, hogyan képzelik el azt a Haj-
dúnánást, ahol 10 év múlva szívesen élnének. Az azóta eltelt időszakban 
ezek közül az elképzelések közül már több megvalósult, ugyanakkor te-
lepülésünk olyan fejlődési lehetőségek előtt áll, melyekre öt évvel ezelőtt 
még csak gondolni sem lehetett, de ezek megvalósulása az itt élő fiatalok 
életét is nagymértékben befolyásolni fogja.

Ezért szeretnénk ismét felmérni a fiatalság véleményét a helyi progra-
mokról, lehetőségekről, és meghallgatni ötleteiteket, elképzeléseiteket.

Kérjük segítsd munkánkat a hajdunanas.hu oldalon elérhető kérdőív 
kitöltésével, melyre 2021. július 15-ig van lehetőséged! Köszönjük!

hajdunanas.hu
Lakatos Ádám leköszönő ifjúsági 
polgármester

Dósa Tamás megválasztott ifjúsági 
polgármester
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Hatalmas kárt okoznak a védett madarak a gazdálkodóknak
A természetvédelmi érintettségű 
állatfajok – különösen a veté-
si varjak, seregélyek, darvak és 
vadlúdfajok – évről évre jelentős 
károkat okoznak a gazdálkodók 
számára. A jelenlegi szabályozási 
keretek között a gyakorlatban
nem lehetséges a károk jogszerű 
megelőzése, valamint a gazdál-
kodók által elszenvedett károk 
jogos megtérítése. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara a gaz-
dálkodók érdekeire tekintettel 
igyekszik a helyzetet megnyug-
tatóan rendezni, a gazdák tájé-
koztatásával, engedélyezési el-
járásban való közreműködéssel, 
jogalkalmazó hivatalokkal való 
együttműködéssel, valamint a
MAGOSZ-szal közösen a jogal-
kotó felé tett módosító javasla-
tokkal.

A természetvédelmi érintettségű 
állatfajok nem csak a megyében, 
hanem az ország jelentős részén 
okoznak bosszúságot, komoly 
anyagi kárt a növénytermesztéssel 
és halászattal foglalkozók számára. 
A tavalyi évben a kamara falugaz-
dászai által a megyében végzett 
kérdőíves felmérésünk alapján – 
amit 561 gazdálkodó töltött ki 
–több mint 10 ezer hektár nagy-
ságrendű érintett területről van 
szó, ahol a terméskiesés változó, 
átlagosan 25%, azonban vannak 
területek, ahol a 80%-ot is eléri.

A probléma feltárása és megol-
dása érdekében több kezdeménye-
zést is elindított a NAK Hajdú-Bi-
har Megyei Szervezete, így számos 
szakmai fórumot tartottunk, a 
joggyakorlatban érintett hatósá-
gok képviselőivel több alkalom-

mal folytattunk egyeztetéseket. 
Falugazdászaink tájékoztatják a 
gazdálkodókat, közreműködnek 
a természetvédelmi hatóság riasz-
tási, gyérítési engedélyezési eljá-
rásában, a formanyomtatványok 
előkészítése, helyszíni szemlék 
szervezése útján.

Ezúton is fokozottan kérjük a 
kárt szenvedett gazdálkodókat, 
hogy keressék a falugazdászokat, 
akik minden káreseményt rögzí-
tenek, segítik a szabályos hatósági 
eljárást.

Fontos, hogy a gazdák a jelen-
legi szabályozás által biztosított 
módon, az engedélyezett módsze-
rekkel végezzék a riasztási, gyéríté-
si tevékenységeiket. Mindemellett 
az a tapasztalat, hogy a jelenlegi 
szabályozás és az az alapján al-
kalmazott joggyakorlat nem teszi 

lehetővé a gazdálkodók számára 
a jogszerű megelőzést és a károk 
jogos megtérítését. A NAK és a 
MAGOSZ ezzel kapcsolatban 
megkereste az agrártárcát, jelezve 
a problémát, illetve egy szakértők 
által készített javaslatcsomagot 
is vitára bocsátott, amely alapján 
megkezdődhettek az egyeztetések 
az Agrárminisztérium illetékes 
területeivel a hatékony kármeg-
előzés és a kártérítés pénzügyi és 
szabályozási eszközeiről. Bízunk 
abban, hogy kezdeményezéseink 
eredményeként hamarosan átfogó 
megoldások születnek, és a hosszú 
évek óta jelentős károkat elszenve-
dő gazdálkodók kára megtérítésre 
kerülhet.

a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara közleménye

Hajdúk nyomában
A hajdúnánási Bocskai István 
Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium 5.c 
osztálya felejthetetlen élmé-
nyekkel tért haza június 8-án, a 
Debrecenbe szervezett osztály-
kirándulásról. 

A Hajdú - Bihar Megyei Önkor-
mányzat "A hajdú hagyományok 
nyomában" című pályázatának 
köszönhetően vettünk részt az 
Agóra Tudományos Élményköz-
pont foglalkozásain. Izgalmas, ér-
dekes előadások részesei lehettünk 
a délelőtt folyamán. Természete-

sen az interaktív tér élvezetes játé-
kainak a kipróbálása sem maradt 
ki. A nap további részében egy 
nagy sétát tettünk a Botanikus 
Kertben, megnéztük a Debrece-
ni Egyetem környékét, a mesés 
szökőkutat. A napot az Ötholdas 
Pagony játszótéren zártuk.

A kirándulásról Szabó Hanna 
5.c osztályos tanuló élménybeszá-
molóját az iskola honlapján olvas-
hatják.

Székelyné Nádas Zsuzsanna 
osztályfőnök
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Kedves Könyvtárlátogatók, Olvasók!
Az elmúlt pár hónapban sokaknak 
feltűnt, hogy nem fogadlak bennete-
ket a könyvtárba érkezésetekkor. 

Elérkezett az az idő, hogy 40 év 
munkaviszony után hivatalosan is 
elköszönjek Tőletek! 33 éve naponta 
találkozhattunk a Városi Könyvtár-
ban, igyekeztem segíteni ha kérésetek 
volt, nemcsak „könyv” ügyben, ha-
nem az utóbbi években DJP mentori 
feladataim is ellátva is.

1988. október 17-én léptem át úgy először a könyvtár ajtaját, hogy a 
kultúra háza a munkahelyem. Eleinte adminisztratív feladataim voltak a 
könyvtár irodájában, majd az adandó lehetőséget kihasználva szakirányú 
végzettséget szereztem. 

Sok-sok könyvtárpakolás, költöztetés, rendezvények emléke gazdagítja 
élményeimet. Képzések, tanfolyamok… sok izgalom a pályázatok sike-
ressége miatt, azok megvalósításában való részvétel, a napi kölcsönzési 
feladatok, internetes tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, író-olvasó 
találkozók, táborok, sorolhatnám… oly sok minden belefért ebbe a 33 
évbe, ami egy csettintésre elrepült.

Imádtam könyvtárosnak lenni! †Lenchés Katalin, Szabóné Mezei 
Etelka, Rigóné Tamásné Zsuzsika útmutatása vitt előre szakmai mun-
kámban. Összevont intézményként Jenei Magdolna, Bíró István, majd 
Buczkó József, Darócziné Bordás Andrea voltak feletteseim és mellettük 
sok-sok munkatárs tette szebbé az elmúlt évtizedeket. 

A „régi csapat” utolsó bútordarabjaként elköszönök tőletek: minden 
olvasótól, fénymásolást és egyéb  könyvtári szolgáltatást igénybe vevőtől.  
Jó szívvel emlékszek sok arcra, kérésre, a feladatokra.

De van egy jó hírem! Maradok kedvenc városomban, Hajdúnánáson! 
Találkozunk ezután is utcán, boltban, ahol szeretnétek! Szívesen segítek, 
forduljatok hozzám továbbra is bizalommal!

Puskás-Bódor Gyöngyi

A Magyar Természettudományi Múzeum
vándorkiállítása

Hallgatnivaló olvasnivalók

Minden nap nyitva!
2021. augusztus 1 től – szeptember 30-ig

hétköznap  10:00-től 18:00 óráig
szombaton 10:00-től 18:00 óráig
vasárnap 14:00-től 18:00 óráig

Belépőjegyek a helyszínen válthatók!
• 0-tól 3 éves korig ingyenesen látogatható!
• Gyerekjegy: 500 Ft/fő
• Felnőttjegy: 750 Ft/fő
• Családi jegy (2 felnőtt 2 gyerek) 2000 Ft. 
• 20 főtől csoportos kedvezmény: minimum 20 fős összlétszámú cso-
port esetében az árból 10 %-os kedvezményt adunk.

A minimum 20 fős csoport kísérőinek, maximum 1 főig ingyen jegyet 
biztosítunk.

Csoportkísérő pedagógusoknak a belépés ingyenes.

Kérjük számlaigényét előre jelezze! 

Itt a nyár, a pihenés, kikapcsolódás, 
szórakozás ideje. Vannak, akiknek egy 
jó könyv elolvasása jelenti ezt, akár a 
napon, vagy akár a hűs szobában. De 
vannak, akik nem tudnak elegendő 
időt szakítani erre, bármennyire is sze-
retnék. Olyanok is vannak, akiknek 
lenne idejük, de esetleg a szemük nem 
bírja a hosszabb ideig tartó olvasást.

Nekik ajánljuk a hangoskönyvek 
kölcsönzésének lehetőségét.  (Meg-
hallgatásukhoz CD-lejátszóra van szükség.)

Válogathatnak klasszikus műveket Pokorny Lia, Kulka János, Kern 
András, Für Anikó, Szilágyi Tibor, Benkő Péter, Mácsai Pál, Piros Ildikó 
tolmácsolásában.

Rejtő Jenő feledhetetlen történetei elevenednek meg Reviczky Gábor, 
Rudolf Péter, Bodrogi Gyula előadásában.

Megtalálhatóak köztük a gyerekek kedvenc klasszikus és modern me-
séi: Micimackó - Koltay Róbert előadásában, Bogyó és Babóca történe-
teit Pogány Judit meséli el. 

Ha nincs rá ideje, de nem szeretne lemaradni az olvasás élményéről, 
válassza a hangoskönyvet.

Reméljük új élményekkel gazdagodnak egy-egy történet meghallgatása 
után.

Rékasiné Zágonyi Margit

A KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA
Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy a városi könyvtár

július és augusztus hónapban szombatonként zárva tart.
Hétfő 13.00–18.00

Kedd–Péntek 09.00–18.00
Szombat ZÁRVA
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is

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

Időutazás a kisutcánkban
Az alábbi történet, ha mondjuk tíz 
éve vagy annál korábban történik, 
valóban csodaszámba ment volna. 
1999-ben készült egy magyar víg-
játék „6:3 avagy, Játszd újra Tutti” 
címmel Eperjes Károly főszereplé-
sével. A film arról szólt, hogy a fő-
szereplő egy véletlen folytán vissza-
utazott az időben s előre bemondta 
az 1953-as londoni Angol- Magyar 
meccs góljait. Nos, valami hasonló 
történt a mi utcánkban is 2021. 
06. 19-én.

Futball lázban ég Európa, futball 
lázban ég az ország. Az ominózus 
nap délutánján – egyéb okok mi-
att – csak egyedül ültem le meccset 
nézni az emeleti szobában, ölem-
ben hatalmas tál pattogatott kuko-
ricával. 4 évvel ezelőtt a szomszéd-
nál néztük együtt a kertbe kihozott 
televízióján az EB meccseket, de 
most ballagásra volt hivatalos így ő 
is egyedül szurkolt, míg a felesége a 
fürdőszobában készülődött.

És akkor megtörtént az, amiben 
minden labdarúgást szerető magyar 
ember csak reménykedett. Remek 
támadás végén gólt rúgtunk a vi-
lágbajnok franciák kapujába. Ter-
mészetesen felugrottam örömöm-
ben (a pattogós tál is a szőnyegen 
landolt) s ahogy a torkomon kifért 
üvöltöttem - „Gól, szép volt, jaj de 
jó!” – s folyamatosan tapsoltam.

Forró nyári nap volt, az ablak, 
a teraszajtó sarkig nyitva. Elen-
gedhetetlen volt, hogy a hangom 
végig viharzott a kisutcánkon s 
bizony a 100 méterre tőlünk lakó 
kedves szomszédom szintén nyi-
tott fürdőszobájának ablakán is.

A barátom felesége még mindig 
benn volt, s hallva tagadhatatlan 
örömömet azonnal beszaladt a 
szobájukba s asszonyi érdeklődés-
sel kérdezte férjét.

- Gólt rúgtunk szívem?

- Mi? Gólt rúgni mi? – tette fel 
a viszont kérdést értetlenkedve a 
férj.

Ugyanis az adott pillanatban a 
televízió képernyőjén semmi jel 
sem utalt arra, hogy a magyar csa-
pat esetleg megszerezné a vezetést. 
No de hát a labdarúgást kevésbé 
értő asszonyok tehetnek fel ilyen 
kérdéseket gondolhatnánk. A 
ház ura már szinte magyarázatba 
kezdett, hogy milyen esélyünk is 
van egy ilyen erős csapatnak gólt 
rúgni, de ebben a pillanatban Fi-
ola Attila betört a tizenhatoson 
belülre, s hatalmas gólt ragasztott 
a francia kapu jobb alsó sarkába.

Ellentétben velem, itt néma 
csendbe maradt a család. Honnan 
tudhatta a feleség, hogy gólt lőnek 
a magyarok, s hogyan lehetséges, 
hogy ez be is következett? Termé-
szetesen hamar rájöttek a megfej-
tésre s én is elárulom a „csoda” 
lényegét. Ők másik kábelszolgál-
tatónál vannak, mint én. Jómagam 
a jó öreg Nánás Kábelnél vagyok 
előfizető, ők viszont nem. Így a jel 
a tévémhez 20 - 25 másodperccel 
hamarabb érkezik, mint hozzájuk. 
Tehát, én közel fél perccel hama-
rabb látom a gólt, mint ők.

A kezdeti ámulatból felocsúdva 
most már ők is örvendeni, tapsolni 
kezdtek majd az én barátom - aki-
től szintén nem áll messze a humor 
- kedvesen így szólt a párjához.

- Menj már vissza a fürdőszobá-
ba kicsim, s ha Kócsit ordibálni 
hallod azonnal szólj, kérlek! (Pár 
nap múlva a késő esti müncheni 
Németország elleni derbi szüne-
tében – jó kedvvel, viccelődve, 
nevetgélve, a következő szavakkal 
hívott fel:

- Egy nullára vezetünk, hajrá 
Magyarország, asszony a fürdő-
szobában!)

Kócsi sztorik

!!!FELHÍVÁS!!!
kompetencia képzésen való részvétel esetén nyújtandó

61.000,- Ft összegű ösztönző támogatás  
igénybe vételére

Hajdúnánás Városi Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 
számú „Humán szolgáltatás fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” 
című projektének keretében egyszeri, egyösszegű 61.000,- Ft vissza 
nem térítendő ösztönző támogatást nyújt 150 órás kompetencia kép-
zésen résztvevő hajdúnánási lakhellyel rendelkező hátrányos helyze-
tű munkavállaló részére.

Amennyiben a jelentkező az alábbi feltételek közül valamelyiknek 
(legalább egynek) megfelel:
- az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban; vagy 
- nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3); 

vagy 
- 50 éven felüli személy; vagy 
- egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt; vagy
- olyan ágazatban vagy szakmában dolgozik, amelyben 25 %-kal na-

gyobb a nemi egyensúlyhiány; vagy
-  etnikai kisebbségéhez tartozó, akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy 

szakmai tapasztalatának megerősítésére van szüksége ahhoz, hogy ja-
vuljanak munkába állási esélyei.

Igénylés módja: Jelentkezési lap kitöltése, melyhez személyi okmányok 
bemutatása (személyi igazolvány, adóigazolvány, lakcímkártya) és bank-
számla szám (nem kötelező) megadása szükséges a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Szociális Csoport irodájában. 

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-16:00
Szerda-Csütörtök-Péntek: 8:00-12:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Képzési idő: 5 hét 

Jelentkezés határideje: folyamatos

Képzés várható indulása: megfelelő létszám esetén

A részvételi feltételnek való megfelelés esetén mielőbb nyújtsa be 
a jelentkezési lapját, a jelentkezések elbírálása beérkezési sorrend 

szerint történik!!!
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A 30. fordulóval véget ért a 
2020/2021 szezon. Úgy gondol-
juk, hogy ezt a szezont minden-
képp ki kell pihenni! Reményeink 
szerint a következő idényre, a ma-
ródiakkal együtt egy jó felkészülés 
után, bizakodva vághatnánk neki!

Kabai Meteorit SE–Hajdúnánás 
Flexo 2000 FK 2–1 (0–0)
Néző: 100
Vezette: Szűcs L. (Benedek Zs., 
Vilmányi S.).
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: Tö-
möri A. (Pájerski J.) – Kökényesi 
Zs. (Bacsó A.), Andorkó S. (Kiss 
L.), Tóth B., Hortó A., Polgár G., 
Újvári Zs., Fodor J., Bohács B., 
Kerek B. (Jóna G.), Kovács G. 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Czidor R., Kovács M., illetve 
Polgár G. 
Kiállítva: Hortó A.
Ifi: 1–3.

Sem a hazai, sem a mi csapa-
tunk nem úgy szerepelt az elmúlt 
hetekben, mint ahogy ezt előzete-
sen várni lehetett. Ennek az okai 
megvannak mindkét oldalon! Szá-
munkra rég nem látott betegség, 
sérülés hullám volt hátráltató té-
nyező, melyet nagyon nehéz volt 
kontrollálni. Érdekes volt látni, 
hogy a teljes keretünket csak a 29. 
fordulóban lejátszott Püspökla-

dány elleni derbin lehetett 90%-
ban felfedezni.

Ez a mérkőzés szinte jellemezte a 
2020/2021- es szezonunkat. Szél-
sőséges körülmények között, egy 
igazán jó meccsen, - ahogy edzőnk 
fogalmazta - „egy parázs összecsa-
páson”, szenvedtünk vereséget. A 
szerencse sem pártolt mellénk, hisz 
a kegyelemdöfést a találkozó 92. 
percében vitte be ellenfelünk. Pe-
dig az 59. percben szerzett Polgár 
Gábor góllal még mi vezettünk, 
de az egyenlítés hamar érkezett. 
Később a kabai csapat ügyeletes 
gólvágója a ráadásban eldöntötte 
a három pont sorsát.

Azt gondoljuk, hogy ezt a sze-
zont mindenképp ki kell pihenni! 
Reményeink szerint a következő 
szezonra ,a maródiakkal együtt 
egy jó felkészülés után, bizakodva 
vághatnánk neki!

Sajnos a hét közben a Magyar 
Kupa küzdelmeitől is elbúcsúz-
tunk, sérülésektől tizedelt csapa-
tunk egy góllal maradt alul Nagy-
rábén.

Eredmény:
Nagyrábé Petőfi SK - Hajdúná-

nás-Flexo 2000 FK 3-2 (2-1)
Gól: Lovas M., Bacsó A.
A 2020/2021 Megyei I. osztályú 

Labdarúgó Bajnokság végeredmé-
nye
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Véget ért a szezon

Sakkfeladvány
Világos indul és két lépésben mattot ad.

Kerékpárkölcsönzéssel bővül 
a Hajdúnánási Fürdő 

szolgáltatása

Nyeregbe fel, lábakat a pedálra, és már élvezhetjük is, ahogy a szél a 
hajunkba kap - mi lehet ennél jobb? Amikor felpattanunk a bringára 
és tekerünk, nem csak gyorsan és szabadon jutunk el A-ból B-be, de az 
egészségünkért és a környezetünkért is teszünk.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő elindította új kerékpárkölcsönző szol-
gáltatását:
1 óra: 500 Ft
3 óra: 1000 Ft
Egy nap: 1500 Ft

Járja be Hajdúnánást, az újonnan kialakított tanösvényt vagy láto-
gassa meg a horgásztavakat, a város határát kerékpárral!

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Dobány Szabolcs
3 Józsi Zsuzsanna

Anyakönyvi hírek

Üveggolyó
A végzet sziklája az út mellett táncol,

Titkos barlangjaiban szenvedély lángol,
Az élet igazgyöngyeit elnyeli a folyó,

melyek esti fényben fáradt arcú üveggolyók.
 

szerző: Mirkó Ágnes (A. M. Summer)

Honfi György Bp., 2018


