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Alkotótáborok Hajdúnánáson

Hajdúnánás több évtizede fo-
gadja nyaranta az ország minden 
szegletéből, illetve határainkon 
túlról érkező alkotó művészeket. 
Idén a VIII. Ifjúsági Képzőmű-
vészeti Tábor július 11-től 22-ig, 
míg a felnőtt XVI. Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor 
július 22-től 31-ig működött.
Nem az idén történt az, amikor 
városunk utcáin először tűntek fel 
festőállvánnyal, ecsetekkel, palet-
tával felszerelkezett művészek és a 
nánási atyafiak nem kis csodálko-
zására leálltak házakat, utcarészle-
teket, embereket festeni, megörö-
kíteni. Ez bizony jó ötven évvel 
ezelőtt volt, valamikor az 1960-
as év vége felé, amikor a megyei 
képzőművészeti körök első alka-
lommal szervezték Hajdúnánásra 
a nyári alkotótáborukat. A nánási 
művésztelep, később alkotótábor, 
– ha kisebb-nagyobb szünetekkel 
is – de időről időre megszervező-
dött, kezdetben a művelődési köz-
pont, majd 2006 óta már a város 
szervezésében. Időközben a felnőtt 
tagozatról levált az ifjúsági alkotó-
tábor, amelyet idén már nyolcadik 

alkalommal irányított, mentorált 
Orosz Csaba az Egri Vizuális Mű-
vészeti Intézet egyetemi docense, 
Vizuális Nevelés és Művészetel-
mélet Tanszék vezetője. Az alko-
tótábor tagjai elsősorban a hazai 
művészeti egyetemek jelenlegi és a 
közelmúltban végzett hallgatóiból, 
illetve a Kőrösi Gimnázium szak-
köröseiből verbuválódtak. A tábor 
koncepciója ezúttal a mögöttünk 
hagyott nehéz időszak, a pandé-
mia utáni újrakezdés gondolata 
volt. A tábor tíz napja alatt min-
denki megfogalmazta, - ha nem 
is volt egyszerű - a legkülönfélébb 
formákban, anyagokban, mit is 
jelentett számára a pandémiát kö-
vető „reboot”, azaz az újraindulás, 
vagy az esetleg megélt nehéz törté-
netek.  De maga a tábor is egyfajta 
újrakezdésen esett át, hiszen sok 
új résztvevő is volt, többen már 
úgymond „kiöregedtek” ebből a 
közösségből. A fiatalok legjobb al-
kotásaiból készült tárlat augusztus 
végéig tekinthető meg a művelő-
dési központ galériájában.

Az ifjúsági tábor zárókiállítását 
követően másnap, július 22-én 
nyitó kiállítással vette kezdetét a 
felnőtt művészek XVI. Nemzetkö-
zi Képzőművészeti Alkotótábora a 
Maghy Zoltán Emlékház Pituk 
Galériájában, amelyet Szemadám 
György Munkácsy-díjas festőmű-

vész, a Magyar Művészeti Akadé-
mia Képzőművészeti tagozatának 
tagja nyitott meg.

Az idei tábor húsz fővel mű-
ködött és hagyományosan kö-
reinkben üdvözölhettük test-
vérvárosunk Ustron művészeti 
delegációját. A táborlakók – a 
trópusi hőség ellenére – számos 
kitűnő alkotást hoztak létre, fő-
ként a hely szellemének gondolata 
mentén. Számtalan nánási han-
gulat köszön vissza a képekről, a 
fotográfiákról. A művészek, sa-
ját elmondásuk alapján, nagyon 
szeretik ezt a varázsos hangulatú 
kisvárost, amelyben harmoniku-
san van jelen a múlt – jelen – jö-
vő. Különösen inspiráló hatású az 
Aranyszalma Alkotóház miliője, 

amely olyan, mintha megállt vol-
na az idő a Jókai utcában a múlt 
század közepén. A tíz nap legjobb 
alkotásaiból készült zárókiállítást 
Vashegyi György, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia elnöke, Liszt Fe-
renc-díjas karmester nyitotta meg. 
Elnök úr megnyitójában kiemelte 
a tábor közösségformáló erejét, 
Hajdúnánás művészetpártoló sze-
repét.

A XVI. Hajdúnánási Nemzet-
közi Képzőművészeti Alkotótábor 
zárókiállítását szeptember 30-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők a 
Maghy Zoltán Emlékházban, a 
Jókai utca 16.szám alatt, a Pituk 
Galériában. 

(r.zs.)

Vashegyi György, a Magyar Művé-
szeti Akadémia elnöke

Fotók: Girus Zsolt
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Az érték volt a mérték 

Gasztronómiai és igen változa-
tos szórakoztató programok vár-
ták az érdeklődőket július 17-én 
a Ligetben, reggeltől késő estig. 
A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. szervezésében megvalósu-
ló nagyrendezvény – az Ízleld 
meg hazánkat: A helyi értékek-
től a hungarikumokig – minden 
programelemében valamilyen 
módon kapcsolódott a hungari-
kumokhoz, vagy helyi értékek-
hez. A konkrét kiállítók mellett 
hangszer bemutató, nóta és ope-
rett műsorok, főző-, aranygalus-
ka illetve házipálinkák versenye, 
gyermekjátszósátor, íjászkodás, 
hungarikum kvíz is részét ké-
pezte többek között az egész na-
pos programnak. 

Idén már nem az első alkalom 
volt július 17-e, amikor nagysza-
bású, tematikus programot való-
sított meg a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. a felújított, kor-
szerűsített Ligetben.

Az ízleld meg hazánkat – a he-
lyi értékektől a hungarikumokig 
címet viselő pályázatos program 
igen változatos szórakozási, ki-
kapcsolódási és egyben játékos 
ismeretszerzési lehetőséget kínált 
minden érdeklődőnek, kicsitől a 
nagyig egyaránt, ahol a szellemi, 
kulturális kincsek mellett az ízek 
kavalkádja is színesítette a palettát.

Nagy érdeklődés mellett zajlott 
a főzőverseny, ahol 15 főzőhelyen 
rotyogott a különféle pörkölt, gu-

lyásleves, halászlé, vagy éppen a mi 
jellegzetes pásztorételünk az öhön. 
A főzők – főként a „pörköltösök” 
igencsak kitettek magukért, hiszen 
a zsűri elnöke a „gulyáskirályként” 
emlegetett és ismert Csányi Sán-
dor mesterszakács saját bevallá-
sa szerint megette élete legjobb 
ételét, egy áfonyamártással kisért 
szarvaspörköltöt. De versengtek 
itt a helyi értéktáras aranygalus-
kák, és a hungarikum minősítésű 
pálinkák is. 

A gulyásleves kategóriában el-
ső helyezett lett Ambrus Gábor, 
különdíjat kapott Kónya Marcell. 
A pörköltök versenyét a Csoda-
szarvasok csapata nyerte, a zsűri 
elnököt elvarázsoló szarvaspör-
költjével, különdíjas lett Vitányi 
Lajos és az Esti Gasztro csapata.  
A legjobb öhönnek kijáró díjat Re-
szegi Gábor kapta, különdíjas lett 
Jóna András „mezítlábas” öhönje. 
A halászlé kategóriát Gál Lajos 
nyerte, aki nyereményének felét 
– 15 ezer Bocskai koronát – a Mi 
Érted Élünk Egyesületnek ajánlot-
ta fel. A házipálinkák versenyében 
Reszegi Sándor lett a befutó, míg 
a legfinomabb, nagymamáink íz-
világát megidéző aranygaluskák 
versenyét Török Zoltán abszolvál-
ta a legjobban.

A rendezvény vendége volt Bi-
rinyi József, a Hungarikum Szö-
vetség elnöke, aki többek között 
kiemelkedő hangszergyűjtemény 
tulajdonosa is, amelyekből erre a 
rendezvényre is hozott magával 
jónéhányat, és meg is szólaltatott 
Hangszervarázs műsorában. A be-
mutatott hangszerek között volt 
pl. a hungarikum történelmi tá-
rogató is, ami azért is érdekes volt 
számunkra, hiszen hajdú eleink 
még, mint töröksíp zenéjére járták 
anno a hajdútáncot a tábortüzek 
mellett. 

A hungarikumok sorában cso-
dálhattuk meg a világhírű matyó 
hímzést, a legkülönfélébb formá-
ban, de szintén élőben tanulmá-
nyozhatta bárki a mohácsi busójá-
rás semmivel össze nem téveszthető 
jelmezét, maszkjait. De helyet ka-
pott itt a világhírű ökölvívó legen-
da, Papp László életműve is.

Őseink életének egy szeletkéje 
éledt újra Kiss Balázs solymász 

bemutatója során, aki pedig azt 
szerette volna kipróbálni, hogy 
milyen is volt az a nyíl, amelyet 
egykoron rettegett Európa úgy 
a 10-11. század során, az megte-
hette a hajdúböszörményi hagyo-
mányőrzők közreműködésével. 

A helyi értékek udvarában a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény mun-
katársai válogattak a Hajdúnánási 
Értéktárból. Külön standdal volt 
jelen a Helyi Sajátosságok, ahol 
mindenki megcsodálhatta a „szal-
más” Nánás védjegyét, a szalmafo-
nást, amely ma már a helyi értéktár 
mellett a Nemzeti Értéktárban is 
helyet kapott. Mónus József több-
szörös világrekorder harci cél- és 
távlövő íjászunk –bár személyesen 
nem tudott jelen lenni – sikerei 
reliktumainak egy részét meg le-
hetett tekinteni pavilonjában. 

A nap folyamán a gyermekeket 
játszósátor fogadta, ahol kézmű-
veskedhettek, legózhattak, de ki-
próbálhatták magukat a szintén 
hungarikum Rubik-kocka forga-
tásában is. A manuális elfoglaltság 
mellett a népi gyermekjátékok is 
sok apróságot vonzottak.

A színpadi produkciók sorát 
még délelőtt a Szalmakalap Cite-
raegyüttes műsora nyitotta, akik 
hűséges tolmácsolói a hortobá-
gyi-helyi pásztor kultúrának, dal-
kincsnek. A püspökladányi Törő 
Gábor Hagyományőrző Népdal-
kör sárréti népdalokat adott elő, 
de szintén itt üdvözölhettük dél-
időben Tarnai Kiss László nóta- és 
népdalénekest is. A délután folya-
mán sokan tapsoltak Tihanyi-Tóh 
Csaba és Bognár Rita műsorának, 
akik a hungarikumnak minősített 

magyar operett javából válogattak. 
Sokan voltak kíváncsiak a 100 Ta-
gú Cigányzenekar koncertjére, 
akik közül itt most nyolcan adtak 
kiváló kamara koncertet. Kicsit 
más stílusú a hangszere a „he-
gedű hercegnőinek”, a Princess 
együttesnek, akik népszerű klasz-
szikus zeneműveket tolmácsoltak 
a rajongóknak. Késő este lépett 
színpadra Sipos F. Tamás, és a szó-
rakoztató programok sorát a Des-
perado együttes zárta, ahol a helyi 
kötődést az énekesnő, a nánási 
születési Gábor Betty képviselte.

Mozgalmas, sokszínű, izgalmas 
nagyrendezvény valósult meg a 
Ligetben július 17-én, ami mind-
amellett, hogy remek szórakozási 
lehetőséget biztosított a vendé-
geknek, hihetetlenül sok tudást 
közvetített, ahol az érték volt a 
mérték.           

(r.zs.)
Fotók: Girus Zsolt
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Daloló szépkorúak 
Egy évi kényszerű szünet után 
immár negyedik alkalommal 
rendezte meg az Ezüstkor Nyug-
díjas Egyesület a Tiszántúli 
Nyugdíjas Kórusok Találkozóját 
július 23-án a művelődési köz-
pontban. A nyugdíjas egyesüle-
tek, klubok éneklő csoportjai 
ezúttal főként Hajdú-Biharból 
és a szomszédos Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyéből érkeztek. 
A találkozón 12 kórus mutatko-
zott be igényes dalválogatással. 

Jókedvű szépkorú hölgyek és 
urak gyülekeztek július 23-án már 
a reggeli órákban a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ szín-
háztermében, akik a IV. Tiszántúli 
Nyugdíjas Kórustalálkozóra érkez-

tek. A nagyhagyományú rendez-
vény vendégeit elsőként Szólláth 
Tibor polgármester köszöntötte, 
aki elismeréssel szólt arról az aktív, 
életigenlő, példamutató tevékeny-
ségről, amelyet a nyugdíjas szerve-
zetek folytatnak, töretlenül, még a 
járványhelyzet ellenére is.

A programot a házigazda Ezüst-
kor Nyugdíjas Egyesület éneklő 
csoportjának műsora nyitotta, 
akik az Ének a szalmáról című. 
színpadi játékuk betétdalaiból kö-
töttek egy csokorra valót a Szalma-
kalap Citeraegyüttes kíséretével. 

Mint Tímári Balázs az Ezüst-
kor Nyugdíjas Egyesület elnöke 
elmondta, ez a rendezvény, bár a 
negyedik, de a kórustalálkozó gya-

korlatilag húsz esztendős múltra 
tekint vissza, amikor az egyesü-
let – akkor még Nyugdíjas Klub 
– megkapta az állandó rendezés 
jogát, majd később vált regionális 
szintűvé. 

A mostani találkozón a hajdú-
bihari csoportok mellett a szom-
szédos megyét a Záhonyi Nyugdí-
jas Egyesület Vadvirág Népdalköre 
és a Pócspetri Nyugdíjas Egyesület 
„Petri” Öregfiúk Dalköre képvi-
selte. 

Az ilyen találkozók, baráti össze-
jövetelek, nagyon-nagyon fonto-
sak az időskorúak életében, főként 
az ilyen járványos időszak után, 
hiszen az elmúlt mintegy másfél 
év eléggé megtépázta az időskorú-

ak szervezeteit. Nem volt könnyű 
a talpra állás, de nem adták fel, ép-
pen ezért ez a kórustalálkozó felért 
egy terápiás kezeléssel is. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, hogy töret-
lenül és folyamatosan készülnek a 
következő nagy megmérettetésre, 
a szeptemberi Katonadalok Fesz-
tiváljára

A jó hangulatú találkozó végén 
a résztvevő csoportok közösen el-
énekelték a Nyugdíjas Himnuszt, 
és abban a reményben vettek bú-
csút Hajdúnánástól, hogy 2022-
ben ismét itt találkoznak majd, 
remélhetőleg még többen.

(erzsé)

NTP-SFT-20-0017 „Hidd el, bajnok lehetsz!”
A Bocskai István Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Pedagógiai Program-
jában központi helyet foglal el a 
tehetséggondozás. Intézményünk 
tehetséggondozó munkatervében 
nagy hangsúlyt fektetünk a sport-
ban kiemelkedő képességű tanuló-
ink kiválasztására és fejlesztésére. 
A kajak-kenus, kézilabdázó, lab-
darúgó tehetségpalántáink mellett 
az asztaliteniszezők is szép sikere-
ket értek el eddig is a diákolimpi-
ákon és a korosztályos utánpótlás 
versenyeken, bajnokságokon. 

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő által 
kiírt „A hazai és határon túli sport-
tehetségeket fejlesztő tehetség-
gondozó programok támogatása” 
NTP-SFT-20 kódszámú kiírásra 
iskolánk sikeres pályázatot nyúj-
tott be „Hidd el, bajnok lehetsz!” 
címmel. 

A tanévet átívelő, 60 órás, tan-
órán kívüli foglalkozások keretén 
belül az asztalitenisz sportágban 
tehetséges tanulóink fejlesztését 
szolgáló pályázati program leg-
főbb céljai:
• Tehetségeink személyiségjegye-

inek, alapkompetenciáinak fej-
lesztése, hogy tudatosabban és 

magabiztosabban tudjanak rea-
gálni a mindennapi életben és az 
asztalitenisz versenyeken rájuk 
váró élethelyzetekre, konfliktus- 
és stresszhelyzetekre, versenyszi-
tuációkra.

• A hátránykompenzáció és esély-
egyenlőség elősegítése.

• A taktikai, technikai és fizikális 
előre lépésük mellett a kognitív, 
mentális képességek, a társas 
kapcsolatok és kommunikáció 
integratív módon, differenciál-
tan, az egyéni személyiségtérkép 
figyelembevételével történő fej-
lesztése. 

• Az asztalitenisz sportágban ki-
emelkedő tehetséggel bíró tanít-
ványaink minél jobb eredménye-
ket érjenek el a diákolimpiákon 
illetve igazolt versenyzőként 
egyesületükben.

• Az asztalitenisz sportág népsze-
rűsítésével minél több tanuló 
ragadjon pingpongütőt és szüle-
ik támogatásával egyesületekben 
felkészült edzők kezei alatt pallé-
rozódjon tehetségük rendszeres 
edzéslátogatás során. 

•  A mozgás, a testedzés, a spor-
tolás része legyen életvitelüknek, 
ezzel segítve egészséges életmód-
juk kialakítását. 
A pályázat megvalósítása a 

Bocskai Iskola Polgári úti intéz-
ményegységében történt, mivel a 
tehetségpalánták ebből az egység-
ből kerültek ki, valamint a sport-
ághoz kapcsolódó tárgyi feltételek 
itt biztosítottak. Köszönhető ez a 
Hódos Imre Utánpótlás – és Diák-
sportegyesület és a Bocskai Iskola 
között régóta fennálló korrekt, és 
egymást támogató kapcsolatnak. 

A foglalkozások során alkalma-
zott munkaformák az adott fel-
adatok sajátosságait figyelembe 
véve váltakoztak: csoport – páros – 
és egyéni munka. A gazdag sokré-
tű és érdekes feladatok a gyerekek 
értékelése alapján nagymértékben 
mozgósították, motiválták őket. 
Érdeklődve, bátran kapcsolód-
tak be az adott feladatok, játékok 
megvalósításába. 

Iskolánk asztaliteniszezői évről 
évre nagyszerű eredményeket ér-
nek el a megyei és országos Diák-
olimpiákon, bizonyítva a sportági 
tehetséggondozás magas színvona-
lát. 

Jól illeszkedett a pályázati prog-
ramba a Magyar Diáksport Szö-
vetség által meghirdetett, a jár-
ványügyi korlátozásokra reagáló 
Országos Diákolimpia Game Ti-
me bajnokság 10 sportágban. Itt 
12 izgalmas, fokozatosan növekvő 

nehézségű kihívást, feladatot a 
sportágak klasszisai (asztalitenisz 
– az olimpiai kvótás Majoros Ben-
ce) mutatták be az MDSZ hon-
lapján. A tanulóknak a feladatok 
teljesítését igazoló videókat kellett 
feltölteni. A pályázati programba 
bevont tanulóink 7 fős csapata or-
szágos 1. helyen végzett egyedüli-
ként maximális pontszámmal a 70 
csapatból. 

„A hidd el, bajnok lehetsz!” cí-
mű tehetséggondozó programunk 
zárásaként megállapíthatjuk, hogy 
elérte célját. A sikerkritériumokat 
teljesítette azzal, hogy a bevont 
tanulók személyiségjegyei, alap-
kompetenciáik, kognitív és men-
tális képességeik, társas kapcsolati 
és kommunikációs kompetenciá-
juk sokat fejlődött. Visszajelzéseik 
során örömmel számoltak be ar-
ról, hogy a konfliktus – és stressz-
helyzetek kezelésére, megoldására 
eredményesen tudták alkalmazni 
azokat a technikákat, gyakorlati 
tanácsokat, amelyeket a foglalko-
zásokon ismertek meg.

Székely Barnabás
a pályázati program kidolgozója
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Hajdúdorog belterületén a fej-
lesztés 4 részben valósult meg. 
• 1. szakasz: Böszörményi út: A 
létesítmény „A” hálózati szerepű 
elválasztott gyalog- és kerékpár-
út, hossza az út nyugati oldalán 
202,12 m. Az állami közút mellett 
várakozósáv épült. Az érintett te-
rületen zárt csapadékvíz-elvezetés 
valósult meg. 

• 2. szakasz: Tokaji út: A léte-
sítmény „C” hálózati szerepű el-
választott gyalog- és kerékpárút, 
majd elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút, hossza az út nyugati 
oldalán 366,61 m. Az érintett te-
rületen zárt csapadékvíz-elvezetés 
valósult meg.

• 3. szakasz: Nánási út és Rákóczi 
krt. A létesítmény „A” és „C” há-
lózati szerepű önálló kerékpárút, 
hossza 181,87 m. Az érintett te-
rületen zárt csapadékvíz-elvezetés 
valósult meg.

• 4. szakasz: Virág utca és kisfor-
galmú utak: A Virág- és Füzes 
utcákban, 762,02 m hosszban 
forgalmi rend változtatással, se-
bességkorlátozással, és a csatla-
kozó utcákban, összesen: 83,3 m 
hosszban menetdinamikai küszöb 

elhelyezésével lett biztosítva a ke-
rékpáros közlekedés. A Virág utca 
burkolatlan szakaszán szilárd bur-
kolatú út épült 93,61 m hosszban, 
mellette nyílt csapadékvíz-elveze-
tés valósult meg.

A kialakított kerékpárút a Böször-
ményi úton meglévő kerékpárút-
hoz csatlakozik. A Böszörményi 
úton és a Tokaji úton önálló, 
kétirányú kerékpárút épült. Ez a 
szakasz a településközponton ve-
zet át, és kapcsolatot teremt a Bö-
szörményi úton és a Tokaji úton 
meglévő kerékpárutak között. A 
Tokaji úton található önálló ke-
rékpárúthoz való csatlakozás után 
a kerékpáros forgalom kisforgal-
mú utcákon zajlik majd. A Tokaji 
úthoz csatlakozó Füzes utcán, a 
Régi Tokaji úton, majd a Virág ut-
cán hajtanak a Rákóczi körút és a 
Nánási út felé. A Rákóczi körúton, 
kis szakaszon, önálló kerékpárút 
épült, mely rávezet a Nánási úton 
tervezett kerékpáros átvezetésre. 

Hajdúnánás belterületén a fej-
lesztés főként a Bocskai, a Kis-
faludy, az Ifjúság, az Iskola, 
a Nikodémusz, az Óvoda és a 
Mártírok utcákat érintette az 
alábbi hosszúságban.

• Bocskai utca (kb. 785 m)
• Kisfaludy utca (kb. 176 m)
• Ifjúság utca (kb. 195 m)
• Iskola utca (kb. 353 m)
• Nikodémusz utca (kb. 294 m) 
• Óvoda utca (kb. 364 m)
• Mártírok utca (kb. 401 m)

A pályázat keretein belül közel 
2,60 km szakaszon került kiala-
kításra, mely a Hajdúnánáson 
közlekedő kerékpárosok min-
dennapjait könnyíti a jövőben. 
A projekt részeként szemléletfor-
máló tevékenységként kerékpáros 
közlekedést népszerűsítő, oktató, 
ösztönző kampányokat, rendez-
vényeket is megvalósítottunk, to-
vábbá információs kiadványok is 
készültek.

Jelen pályázat forrását az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és Ma-
gyarország költségvetése társfinan-
szírozásban biztosította. 

A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósult meg.

Megvalósítási időszak: 
2017.09.01-2021.07.31.

Kedvezményezett: 
Hajdúnánás Városi

Önkormányzat
4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.

Hajdúdorog Város
Önkormányzata

4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. 

A támogatás mértéke: 100%

A projektről bővebb információt 
a www.hajdunanas.hu oldalon 

olvashatnak.

További információ kérhető:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Elérhetőség: 06 52 381 411

Lezárult a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 számú „Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárút-hálózat fejlesztése” című, Fenntartható te-
lepülési közlekedésfejlesztés tárgyú projekt, melynek keretén belül a két település belterületén kerékpáros-barát úthálózat került kialakí-
tásra. A pályázat eredményeképpen olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések 
valósultak meg a településeken, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető 
városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható 
fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak  teljesüléséhez. 

Befejeződött Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárút-hálózat fejlesztése 2021/július/31.
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VÁROSHÁZI TUDÓSÍTÁS
RENDELETEK
A 23/2021. (VI. 28.) Önkor-
mányzati Rendelettel az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetését 
módosította a testület az első félévi 
gazdálkodás miatt esedékes elő-
irányzat-módosítás, előirányzat-
átcsoportosítás miatt. 

A 24/2021. (VI. 28.) Önkor-
mányzati Rendeletben a Hajdú-
nánás városi fejlesztéseket megala-
pozó dokumentumok partnerségi 
egyeztetési eljárásának szabályairól 
szóló 11/2017. (III. 31.) önkor-
mányzati rendelet módosítására 
került sor. A partnerségbe bevo-
nandók köre bővül és kikerül a 
rendeletből az eljárási rend, ame-
lyet magasabb szintű jogszabály 
tartalmaz. 

A 25/2021. (VI. 28.) Önkor-
mányzati Rendelet a települé-
si hulladékgazdálkodásról szóló 
Önkormányzati Rendelet módo-
sítását tartalmazza. Szabályozásra 
került, hogy a hulladékgazdálko-
dási hatóság felé az illegális hul-
ladékról hogyan kell bejelentést 
tenni, valamint, hogy a hulladék 
az észlelésétől kezdődően milyen 
folyamaton keresztük jut el a hul-
ladéklerakóba. 

HATÁROZATOK
• A képviselő-testület tárgyalta a 
városban működő szociális ellátást 
nyújtó szolgáltatók beszámolóit. 
A tájékoztatást nyújtó 5 szerve-
zet részletesen bemutatta az általa 
végzett tevékenységet, melyet a 
testület elfogadott, megköszönve 
munkájukat. 

• Víziközműveink üzemeltetésére 
a Tiszamenti Regionális Vízmű-
vek Zrt-vel kötöttünk szerződést 
2015. decemberében. A szolgálta-
tó kötelezettsége az évenkénti be-
számoló az üzemeltetési tevékeny-
ségéről. A testület a beszámolót 
elfogadta.  

• Az I. számú házi gyermekorvosi 
körzetbe új szolgáltató érkezik. A 
testület döntött arról, hogy a kör-
zetre a feladatellátási szerződést a 
debreceni székhelyű Út és Erény 
Szolgáltató Kft.vel köti meg. A 
körzetben a feladatokat dr. Bíró 
Liliána gyermek háziorvos látja el.

 • Nagyné Juhász Krisztina önkor-
mányzati képviselő, a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottságban betöltött 
bizottsági tagi megbízatásáról le-
mondott. A megüresedett helyre 
Kocsis Áron képviselő megválasz-
tására került sor. 

 
• Az önkormányzat 2021. évi köz-
beszerzési tervét módosította a tes-
tület a 4080 Hajdúnánás, Mártí-
rok útja 14. szám alatt kialakításra 
kerülő munkásszálló épületében 
megépítendő személylift költségei 
miatt. 

• A költségvetési egyensúly meg-
teremtése érdekében pályázat be-
nyújtásáról döntött a testület az 
önkormányzatok rendkívüli tá-
mogatására kiírt központi keretre.
 
• 2020 márciusa óta önkormány-
zatunk fizetési haladékot bizto-
sít azoknak, akik önkormányzati 
tulajdonú lakásbérleményüket 
2020. március 18. napjáig részlet-
fizetési kedvezménnyel vásárolták 
meg és ezzel a lehetőséggel élni 
kívántak. Mivel a veszélyhelyzet 
továbbra is fennáll, a testület a 
fizetési moratórium lehetőségét 
továbbra is biztosítja. 

• A képviselő-testület tulajdonosi 
nyilatkozatot adott a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. által ko-
rábban felvett hitelekkel összefüg-
gésben.  

• A város településszerkezeti ter-
vének és leírásának, valamint sza-
bályozási tervének és helyi építé-
si szabályzatának módosításáról 
született polgármesteri határozat 
áprilisban. A beérkezett lakossági 
jelzésekre tekintettel módosítási 
javaslat készült, mely a beépíté-
si magasságot csökkenti Deák F. 
u. – Gábor Á. u. – Báthori u. – 
Hunyadi J. u. által határolt építési 
övezetben. A javaslatot a testület 
elfogadta. 

• A képviselő-testület jóváhagyta a 
polgármester éves szabadságának 
ütemezését.  

• Igazgatási szünet elrendeléséről 
határozott a testület a Városházán. 

2021. július 26-tól 2021. augusz-
tus 6-ig és 2021. augusztus 16-tól 
2020. augusztus 19-ig időtartam-
ban a Hivatalban az ügyfélfogadás 
szünetel. 

• Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete döntött a 
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesüle-
te (4220 Hajdúböszörmény, Bocs-
kai István tér 1.) részére biztosított 
visszatérítendő önkormányzati tá-
mogatás visszafizetési határidejé-
nek módosításáról.

• A meghirdetett „Nyári diák-
munka 2021.” programban Ön-
kormányzatunk 65 fő diákmun-
kás foglalkoztatására nyújtott be 
pályázatot, melyhez az önerőt biz-
tosította a testület.

• Három önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan értékesítéséről és az in-
duló licitáráról döntött a testület.

• Egy önkormányzati tulajdonú 
garázs és egy parkolóhely bérleti 
szerződésének meghosszabbításá-
ról született döntés. 

• A testület támogatta Máró An-
na kajak-kenu versenyző hazai és 
nemzetközi versenyekre való fel-
készítését, valamint eszközök vá-
sárlását.

• Döntés született arról, hogy 
2021. augusztus 1-től önkor-
mányzatunk csatlakozik ahhoz a 
projekthez, amelynek keretében 
az Országos Mentőszolgálat látja 
el városunkban az orvosi ügyeleti 
szolgálatot. 

• 5 külterületi földút felújítására 
nyújtott be pályázatot az önkor-
mányzat a testület döntését köve-
tően. 

• Az ezeréves magyar - lengyel 
barátság tiszteletére a Köztársaság 
téren elhelyezendő emléktábláról 
döntött a testület. 

• Zárt ülésen önkormányzati tu-
lajdonú bérlakások bérleti szerző-
déseiről született döntés. 

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 szá-
mú „Humán szolgáltatás fejlesztése 
Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” 
című projektének keretében egyszeri, 
egyösszegű 61.000,- Ft vissza nem té-
rítendő ösztönző támogatást nyújt 150 
órás kompetencia képzésen résztvevő 
hajdúnánási lakhellyel rendelkező hát-
rányos helyzetű munkavállaló részére.
Amennyiben a jelentkező az alábbi fel-
tételek közül valamelyiknek (legalább 
egynek) megfelel:
- az előző 6 hónapban nem állt rend-
szeresen 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 dol-
gozik, amelyben 25 %-kal nagyobb a 
nemi egyensúlyhiány; vagy
- etnikai kisebbségéhez tartozó, akinek 
szakmai, nyelvi képzésének vagy szak-
mai tapasztalatának megerősítésére 
van szüksége ahhoz, hogy javuljanak 
munkába állási esélyei.
Igénylés módja: Jelentkezési lap 
kitöltése, melyhez személyi okmá-
nyok bemutatása (személyi igazol-
vány, adóigazolvány, lakcímkártya) 
és bankszámla szám (nem kötelező) 
megadása szükséges a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Szoci-
ális 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 jelentke-
zési lapját, a jelentkezések elbírálása 
beérkezési sorrend szerint történik!!!
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A Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása
2021. augusztus 1 – szeptember 30.

a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben.
 
A globális klímaváltozás, napjainkban oly sokszor emlegetett és sokakat 
foglalkoztató jelenség. Vajon a közelmúltunk és főként a jövőnk ala-
kításában mekkora és milyen szerepet játszik az ember? A Jégkorszak 
című kiállítás a téma körül forgó tévhiteket, a jégkorszakról alkotott 
esetenként téves elképzeléseket tisztázza.
Különleges tárgyi anyagok, gerinces ősmaradványok, tudományosan hi-
teles rekonstrukciók segítségével részletezi a legutóbbi jégkorszak, 
a Jégkor környezetre gyakorolt hatását, nyomait. Ismerteti az utóbbi 
2,5 millió év klímaváltozásait, a jégtakaró mozgását a kontinenseken. 
Sorra veszi az állandóan változó, olykor szélsőséges környezeti feltételek 
között élő állat és növényvilág alkalmazkodási stratégiáit. Részletesen 
szól arról, hogy az ember természetátalakító tevékenysége mikor, milyen 
mértékben hagyott nyomot a Földön.
A kiállítást a sok interaktív elem, a tudományos rekonstrukciók 
és a valódi ősleletet nagy száma teszi különlegessé. Kiemelten ajánljuk 
családok és diákok számára.
 

2021. augusztus 1 – szeptember 30. között
MINDEN NAP NYITVA!

hétfő–szombat: 10.00–18.00 | vasárnap: 14.00–18.00

Eljegesedés a gyermekkönyvtárban
Ki ne ismerné a népszerű rajzfilmsorozatot, a Jégkorszak című meséket, 
melynek öt része 2002 és 2016 között került mozivászonra. Közelgő 
Jégkorszak kiállításunk alkalmából ajánljuk figyelmébe gyermek olva-
sóinknak a történet regényes változatát, melynek néhány része könyv-
tárunkban is megtalálható. Nagyszerű kalandok, a jól ismert fergeteges 
humor, és persze három karakter, akik nem hiányozhatnak egy gyerek 
életéből sem.
Azoknak, akik szeretnének komolyabban elmélyülni a témában, a több, 
mint 30 éve rendületlenül bővülő Mi micsoda sorozat 88. kötetét, A 
jégkorszakot szeretnénk ajánlani, amely átfogó képet nyújt a történelem 
ezen szakaszáról; jégkorszakok a Föld történetében, a kutatás menete, 
növény- és állatvilág, valamint az emberek élete az eljegesedés idején, 
egyszóval minden, ami érdekesség a témában.

Az „Ízleld meg hazánkat” rendezvényen az intézmény pavilonjában
Barna Anikó népzenész citerázott

Jégkorszak kiállítás

Mit csinál egy diákmunkás a hajdúnánási Mó-
ricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben nyáron?
Mivel pedagógusi pályára készülök, ezért külön öröm volt számomra, 
hogy a táborozó gyerekekkel is foglalkozhattam a munkám során. Elő-
adást tarthattam nekik a madarakról, illetve a múzeumban is körbeve-
zettük őket, ahol izgalmas játékokkal játszhattak. 
Elkezdtük a Jégkorszak című vándorkiállítás propagandamunkáját, 
amivel nagyon sok munka volt, hiszen ez egy igen nagyszabású kiállítás 
lesz, tele interaktív feladatokkal, preparátumokkal, csontokkal.
Az Értéktár napon is kint voltunk a Ligetben, ahol a látogatók betekint-
hettek a régi magyar paraszti élet mindennapjaiba, valamint különböző 
nyereményeket lehetett nyerni keresztrejtvények, rejtvények helyes ki-
töltésével.
Én személy szerint nagyon szerettem itt dolgozni, mind a nyugodt lég-
kör, mind a segítőkész és kooperatív munkatársaim és vezetőim miatt. 
Szívből ajánlom diákmunkára is ezt a helyet, illetve iskolák számára, 
vagy akár egyedül látogatóba is, hiszen számos érdekesség vár itt min-
denkit!

Legány Tünde, Hajdúnánás
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A Tulipános láda titkai

Újabb tehetséggondozó program-
ba vágtak bele a Bocskai iskola 
kézműves  kis- és nagy alkotói a 
2020/2021-es tanév elején  a Pol-
gári utcán. Textilművész pályáza-
tuk címe a „Tulipános láda titkai” 
címet kapta, abból a meggondo-
lásból, hogy eleink a textiles-ho-
zományaikat  a tulipános ládában 
gyűjtötték.

A Nemzeti Tehetség Program 
NTP-MŰV-20-0122 pályázati 
azonosítójú „ A hazai és a határon 
túli művészeti tehetséggondozó 
programok támogatása” megneve-
zésű nyertes pályázatnak köszönhe-
tően 1 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatásban részesültek.

A pályázatnak megfelelően  a 
textilművészet fajtái közül a bőr, a 
gyapjú ( nemez, fonal, szűr), viselet 
és hímzés szerepelt a tevékenysége-
ikben, ahol olyan kismesterségek-
kel ismerkedtek meg, melyek ré-
gen is és részben ma is megélhetési 
forrást biztosítottak művelőiknek.

A programban 15 tanuló vett 
részt, ám minden alkalommal „ 
vendégek” is voltak- azok a szak-
körösök, akik szívesen belekóstol-
tak egy-egy  tevékenységbe. A két 
szakkörvezető pályázatíró – Fekete 
Andrea és Papp Anita – irányí-
totta a műveleteket, de minden 
művészeti ághoz iparművészetben 
jártas népi iparművész kalauzolta 
a résztvevőiket. Az előre megterve-
zett  programokat kicsit átrendezte 
a vírushelyzet - hiszen külsős sze-
mélyeket csak a tanév végén tudtak 
bevonni, valamint a tevékenységek 
időpontja is a kieső 5 hét miatt 
módosultak - , de örömmel lehet 
elmondani, hogy az eltervezett 
munkaterv teljes egészében meg-
valósult.

Tanév elején már megismer-
kedtek a gyerekek az iparművé-
szet - ezen belül a textilművészet 
ágaival, ehhez egész könyvtárnyi 
szakirodalom állt a rendelkezésük-
re – elsősorban gyűjtött, hozott 
anyagokból.

Első tevékenységük a bőr megis-
merése volt: bőrszálakból karkötő-

ket, kis szütyőket készítettek.
A gyapjúval kapcsolatosan a bir-

kanyírás, a gyapjúfeldolgozás, a 
fonalak készítése, majd a gyapjú 
széles körű felhasználása adta a ve-
zérfonalat az ezzel kapcsolatos te-
vékenységekhez, úgymint a gyapjú 
fésülése, kártolása, a fonalak készí-
tése, a különböző fonások (sodrás, 
3-4-5-6-7-es fonások, körmön-
fonás, körmöcskézés, kötélverés, 
majd a szövések a különböző szö-
vő  eszközökön. Ebben Petrovics 
Nikolett szövő népi iparművész 
segített, aki Balmazújvárosból ér-
kezett hozzájuk.

A nemezelés is több munkaórát 
vett igénybe, hiszen a tervektől a 
megvalósításig az alapos kivitelezé-
sig számos napon keresztül készült 
el mindenki kis táskája, amire a vé-
gén saját készítésű pánt is került. 
A nemezelés a két szakkörvezető 
szakmai irányításával történt, hi-
szen mindketten nemezkészítők is 
szakmájuk szerint. 

A vászonnal való ismerkedés 2 
nagyon kedvelt tevékenység köré 
csoportosult: a batikolás és a hím-
zés. A textilfestés nagyon izgalmas 
ága a batikolás, melynek többféle 
technikáját is kipróbálták, így a 
kötözéses technikát, a viasszal tör-
ténő minta-megrajzolást, majd a 
selyemre speciális festékkel felvitt 
festési eljárást is - melyek mind-
egyike egyik kedvenc tevékenysé-
gükké vált. A Nyíregyházi szakmai 
kirándulásuk témája is ez volt, 
hiszen a Sóstói Falumúzeumban 
tett látogatás  alkalmával a népi 
építészet remekei és a céhműhe-
lyek megismerése mellett pólót 
batikoltak a múzeum egyik mun-
katársával.

A pályázatnak köszönhetően a 
hímzés rejtelmeibe is betekintést 
nyerhettek, abba a világba, melyet 
egykor minden lány és asszony is-
mert, hiszen sms és e-mail helyett 
hímzett alkotásaikkal fejezhették 
ki érzelmeiket a kiválasztottjuk-
nak. Megismerték az a szót, hogy 
„drukkolást” más jelentésben- hi-
szen a minta előrajzolása ezzel a 

technikával történt, s ezt a résztve-
vők is megtanulták, majd a hímzés 
fajtáit is kipróbálhatták Dobosné 
Hajdú Anikó hímző népi iparmű-
vész vezetésével, aki a szűrrátét rej-
telmeibe is beavatta a résztvevőket.

Eleink viseletébe Szeitz Ágnes 
viseletkészítő népi iparművész se-
gítségével nyertek betekintést, aki 
olyan viseletekkel kápráztatta  el a 
gyerekeket, melyeket ki-ki kedve 
szerint fel is próbálhatott.

Tanév végén Harangozó Imre 
újkígyósi néprajzkutató is tartott  
egy előadást az „Asztal szentségé-
ről”, valamint mesélt   eleink szo-
kásairól, népi kultúránk elemeiről.

A pályázat 60 órában foglalta 
egységbe tevékenykedésüket, ám 
minden  számítás szerint is jóval 
több időt szántak  a 4 féle művé-
szeti ág megismerésére, a mestersé-
gekben való elmélyülésre. 

A Tulipános láda titkaira is fény 
derült a végére, azaz a nyár elejé-

re, hiszen megmutatta mindenki 
ki mit tud, ki hogyan tudta saját 
maga elkészíteni munkadarabjait. 
A láda tartalma ezek lettek: fonott 
karkötők fonalból, bőrből, gyap-
júból  készült nemez karkötők, 
kistáskák, virágok, batikolt pó-
lók, selyem mandalák, illatzsákok, 
szőtt tarisznyák, hímzett- előtte 
drukkolt  kendők, keszkenők.

Kiállításuk bárki érdeklődő szá-
mára nyitva áll, hiszen tanév elején 
iskolánk Kézműves tanyájába rak-
ják fel, ahol kis szakkörösök kalau-
zolásával mindenki megtekintheti.

Ez a program minden szem-
pont szerint elérte célját, hiszen 
a szakkör során a gyerekek önál-
ló tárgyalkotással gazdagodtak és 
olyan ismeretekkel, mely a felnőtt 
életük során kiegészíti-, vagy meg-
határozza  mesterségeiket, képesek 
lesznek ismereteiket társaikkal, 
családtagjaikkal megosztani.

 Fekete Andrea
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Igazgatási szünet a Városházán
Tájékoztatom Hajdúnánás város lakosságát, hogy Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2021. (VI.24.) számú 

Képviselő-testületi Határozatával igazgatási szünetet rendelt el. 
A határozatban foglaltak szerint az igazgatási szünet

2021. augusztus 16-tól 2021. augusztus 19-ig tart,
mely összesen 4 munkanapot jelent. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Közös  
Önkormányzati Hivatal munkarendjét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel!  
A szünet időtartama alatt a Hivatalban a sürgős,  

azonnali beavatkozást igénylő ügyek intézésére ügyelet működik,
a zavartalan ügymenet és folyamatos feladatellátás  

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

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás
legifjabb lakóit!

3 Faragó Gitta Nóra
3 Horváth Mira Dorka
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, 

hogy 2021. augusztus 20-án (pénteken)
a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2021. augusztus 21-én, szombaton történik a hulladékszállítás.
A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot

kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Sakkfeladvány
A július 1-jén megjelent sakkfeladvány megoldása:
Világos első lépése: 1. Fb4 Sötétnek egyetlen lépése van, 1...Ke1, mivel 
az e2 gyalogjával nem léphet, mert az kötésben van. Erre pedig 2. Bc1 
matt következik, mivel sötét d2 gyalogja is kötésbe került.
Új sakkfeladvány: Világos indul és két lépésben mattot ad.

Honfi György 
Bp., 2015


