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XIII. Moto-Rock Weekend

Becsengettek

Ismét megszólaltak az iskolák 
csengői, szeptember elsejével el-
indult a 2021/22-es tanév.

Ez már a második furcsa tan-
év, amikor folyamatos járvány-
veszély fenyeget, ami igen-igen 
megnehezíti az oktatási intézmé-
nyek munkáját. Hogy hogyan is 
indult a 2021/2022-es tanév – 
erről kérdeztük városunk két ál-
talános és két középiskolájának 
vezetőit.

Tóth Imre a Bocskai István 
Bocskai István Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium intézményvezetője: 

Az idei tanévet azzal a bizako-
dással kezdtük, hogy minden nap-
ját jelenléti oktatással tarthatjuk 
meg. Ebben megerősít bennün-
ket a kedvező járványhelyzet, az 
ingyenesen kérhető védőoltás. A 
tanévet öt első osztály kezdi meg. 
Az Iskola utcai intézményegysé-
günkben 3, a Polgári utcaiban és a 
Magyar utcaiban 1-1 osztállyal in-
dul a tanítás. Összesen 125 kisgye-
rek ismerkedik az új környezettel 
szeptembertől. Idén harmadik al-
kalommal szervezte meg iskolánk 
és a Hajdú-Bihar Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Hajdúnánási 
Tagintézménye közösen a Csen-
gőszó programot, melyben több, 
mint hatvan kisgyerek három na-

pon keresztül játékos feladatokkal 
hangolódtak az iskolai életre. A 
három nap eseményeiről az isko-
lai honlapon képes beszámolót is 
megnézhetnek az érdeklődők.

A tanév kezdetére sikeresen 
megoldottuk a távozó pedagógu-
sok helyettesítését, új dolgozók al-
kalmazásával. Többen nyugdíjba 
vonultak, néhányan más munka-
helyen dolgoznak tovább. Bízunk 
benne, hogy az új dolgozók is si-
keresen végzik majd nevelő-okta-
tó munkájukat. Ehhez sok sikert 
kívánok nekik. Az intézményünk 
vezetésében is volt személyi válto-
zás. A Polgári utcai intézményegy-
ség vezetését Mónusné Ruszin An-
na Mária igazgatóhelyettes végzi, 
az Iskola utcai feladatokért Fekete 
Andrea igazgatóhelyettes felel.

Bíró István a Hajdúnánási Re-
formátus Általános Iskola igaz-
gatója:
A Hajdúnánási Református Álta-
lános Iskolában nagy megköny-
nyebbülés volt mindenki szá-
mára, hogy jelenléti oktatással 
kezdhetjük a tanévet. Reméljük 
így folytatódhat is. Ezért szigorúan 
betartunk minden elrendelt jár-
ványügyi rendszabályt, magunk is 
igyekszünk a kockázatot csökken-
teni. A 2021-22 es tanévet kettő 

első osztállyal nyitottuk meg a ter-
vezett 23-23 fős létszámmal. Két 
új tanítónő és egy tanárnő kezdte 
meg munkáját a tanév elején isko-
lánkban. A tankönyvek idejekorán 
megérkeztek maradéktalanul, volt 
idő szétosztani és kiosztani. Szept-
ember 1-től már nem a Reformá-
tus Idősek Otthona ebédlőjében 
ebédelünk. Köszönjük a több év-
tizedes szolgálatukat, hogy ott fo-
gadták gyermekeinket. Most már 
a közel 100 fős ebédlőnkben tálcás 
rendszerben fogunk étkezni.

Az újonnan átadott részben 
használhatjuk most már az angol 
nyelvi szaktantermünket és a nagy 
könyvtár és olvasótermünket. A 
régi könyvtárunkat is átalakítot-
tuk, ebből lett a német nyelvi szak-
tantermünk, ami szeptembertől 
már szintén használható. Hogy az 
összes jól felszerelt szaktantermün-
ket ki tudjuk rendesen használni, 
ettől az évtől az osztályok, csopor-
tok vándorlását kell bevezessük. 
Az udvarunk egy része parkosított 
lett, szép zöld környezetével teszi 
természetközelibbé a helyszint. Itt 
lesz elhelyezve nemsokára a kon-
diparkunk is. Az új térköves felü-
letünkre pedig fejlesztő játékokat 
festettünk, illetve még festünk. 
További fejlesztéseket tervezünk 
még ebben a tanévben az udva-

runkra.

Pappné Fülöp Ildikó a BSZC 
Csiha Győző Technikum és 
Szakképző Iskola intézményve-
zetője:
A BSZC Csiha Győző Techni-
kum és Szakképző Iskolában a 
2021/2022-es tanévet hat techni-
kumi, hét szakképző iskolai, két 
szakma utáni érettségire felkészítő 
és három felnőttoktatási osztály-
ban kezdjük meg. A kilencedik 
évfolyamon két technikusi osz-
tályt indítottunk, ahol hatvan di-
ák gépészet, szociális, informatika, 
speciálizalt gép- és járműgyártás, 
turizmus-vendéglátás ágazatok-
ban kezdi meg tanulmányait. A 
szakképző iskola negyvenöt kilen-
cedikes tanulója a kőműves, keres-
kedelmi értékesítő, szociális ápoló 
és gondozó, villanyszerelő, épület- 
és szerkezetlakatos valamint gépi 
és CNC forgácsoló szakmák ki-
tanulását vállalta. Technikusaink 
turisztikai szervező és gépgyár-
tás-technológiai technikus kép-
zettséget szereznek. Harminckét 
iskolánkban szakmát szerzett diák 
kezd vagy folytat tanulmányokat 
az érettségi megszerzése érdeké-
ben. A felnőttek számára szerve-
zett ingyenes esti szakmai oktatás 
során villanyszerelő, kereskedelmi 
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értékesítő, szociális ápoló és gon-
dozó végzettség szerezhető. 

A szakképzésben már második 
tanéve új szakmajegyzésekes ágaza-
ti alapozással kezdődő oktatás fo-
lyik. Ennek értelmében a felnőttek 
első félév végén, szakképző iskolá-
saink 9. végén, míg technikusaink 
10. év végén ugyanabból az ágazati 
tartalomból tesznek vizsgát. Ez-
után folytathatják tanulmányaikat 
a szakképző évfolyamokon illetve 
van módjuk tanulói munkaszerző-
déssel cégeknél folytatni a szakmai 
képzést. Mivel új képzési rendszer 
vette kezdetét, így két szakmajegy-
zékes szakma térítésmentesen sze-
rezhető az iskola és duális képzési 
partnerek együttműködésének ke-
retében. Az oktatáshoz a megfelelő 
humánerőforrás rendelkezésre áll, 
óraadók és más centrum intéz-
ményből áttanító kollégák az ösz-
szóraszám 10%-ban segítik mun-
kánkat. A képzéshez a tankönyvek 
hiánytalanul megérkeztek, melyek 
kiosztása szeptember elsejétől fo-
lyamatos.

Dér Balázsné Dobi Inci a Kő-
rösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium igazgatója:
A 2021/2022-es tanévet a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gim-
náziumban 17 osztályban 425 
tanítvány kezdi meg. A 7. évfolya-
mon a hatosztályos, és a 9. évfo-
lyamon a négyosztályos képzésben 

(emelt nyelvi és általános tanter-
vű) is két-két osztályt indítottunk. 
Minden tanévben van változás, 
de a személyi és a tárgyi feltételek 
is adottak a sikeres tanévhez. Két 
tanárnő – Jalkócziné Barna Zsu-
zsa és Uzonyi Annamária – ment 
nyugdíjba. Négy pedagógussal bő-
vült a tantestület, ill. megérkezett 
az új angol nyelvi lektor az Ame-
rikai Egyesült Államokból. Az idei 
tanévben három egyetemi hallgató 
tölti nálunk az egyéves összefüggő 
tanítási gyakorlatát. A májusban 
megrendelt tankönyvek rendben, 
hiánytalanul megérkeztek. 

Sajátos volt a mostani tanévindítás, 
hiszen már augusztus végén lehetővé 
tették az iskolákban a 12 éven felüli 
gyermekek számára a koronavírus 
elleni védőoltás felvételét. Mi a ta-
pasztalat?

Tóth Imre: A felelősséggel gon-
dolkozó szülők vagy regisztráltak 
és így felkészülve várták a tanévet, 
vagy pedig most kérték az ingye-
nes védőoltást. Augusztus utolsó 
és szeptember első napjaiban 22 
tanuló vett részt oltáson.

Bíró István: Tapasztalatunk 
szerint bizonytalanok a szülők az 
oltással kapcsolatban. Most nem 
túl sokan jelentkeztek oltásra, de 
tudjuk, hogy korábban már voltak 
akik oltakoztak. A jelenléti okta-
tás folytatásának kulcs mozzana-

ta, hogy ne csak a pedagógusok 
és segítő munkatársak legyenek 
nagy számban beoltva, hanem az 
erre lehetőséget kapott tanulók is. 
Bízunk a szülők belátásában, és 
abban, hogy tudják, bármikor re-
gisztrálhatnak és kérhetik 12 éven 
felüli gyermekük oltását. 

Pappné Fülöp Ildikó: A CO-
VID oltás iskolai felvételének le-
hetőségével a nappalis diákság bő 
tíz százaléka kíván élni, az oltot-
tak aránya is ennyire becsülhető. 
A szeptember harmadiki szerve-
zésben nagy segítségünkre van a 
járási hivatal, iskolai védőnőnk és 
iskolaorvosunk egyaránt. Az oltás 
lebonyolításához a hűtőlánc biz-
tosított, orvosi szoba megfelelően 
felszerelt. Az oktatók oltottsága és 
védettsége megfelelő szintű.

Dér Balázsné Dobi Inci: A 
szülőket az elektronikus naplón 
keresztül tájékoztattuk az oltás 
lehetőségéről, és az iskola email-
címére kértük vissza a nyilatkoza-
tokat. A gimnázium portáján üres, 
kinyomtatott dokumentumok áll-
tak rendelkezésre segítségképpen 
azoknak, akik elektronikus úton 
nem tudták megoldani a visszakül-
dést. 43-an kérték az oltást, 97-en 
vannak, akik már megkapták, így 
a gimnáziumban a tantestületben 
99%-os , a diákoknál 31,4 %-os 
az oltottsági arány.  Továbbra is azt 
tartjuk alapvetésnek, hogy „ nem a 
félelemnek lelkét adta nekünk az 
Isten, hanem az erő, a szeretet és 
a józanság lelkét ” ( 2Tim 1,7).) 

Sajnálatos módon a COVID-jár-
vány negyedik hulláma kopogtat az 
ajtónkon, fennáll ismét a digitális 
oktatás bevezetésének realitása.

Tóth Imre: A két tanév tapasz-
talatai alapján felkészülten várjuk 
a tanévet – bár bízunk benne, 
hogy nem kerül sor tantermen kí-
vüli digitális oktatásra. Ezt persze 
csak a családokkal közösen lehet 
sikeresen megvalósítani. Az előző 
időszakban is rendkívül sokat se-
gítettek a szülők is, ezt itt is köszö-
nöm nekik! Bízom benne, hogy az 
idei már rendes, iskolai jelenléttel 
lezajló és záródó tanév lesz!

Bíró István: Egyre felkészülteb-
bek vagyunk a digitális oktatásra, 
de persze nem várjuk, nem kíván-

juk. Augusztus utolsó hetében 
azért már volt egy digitális okta-
tást segítő foglalkozásunk és az 
év közben is tervezünk még. Ösz-
szességében bizakodva nézünk az 
új tanév elé, várjuk a kihívásokat, 
igyekszünk nagy szorgalommal, 
legjobb tudásunkkal megfelelni 
nekik.

Pappné Fülöp Ildikó: A tan-
évet a folyamatosan fertőtlenített 
épületeinkben jelenléti oktatással 
kezdtük meg és bízunk abban, 
hogy az első két hónap zavartala-
nul zajlik majd. A digitális okta-
tásra azonban fel kell készülni, így 
frissülnek a Classroom csoportok, 
az alkalmazandó eljárásrend. Az 
online oktatás iskolából történő 
levezényléséhez részünkről adot-
tak a technikai feltételek, a szü-
lők jó része az elmúlt két tanév 
tapasztalata alapján felkészült az 
otthonról tanulásra. Sajnos létezik 
a diákságnak az a húsz százaléka, 
aki csak telefonján korlátozott 
internethozzáféréssel tud bekap-
csolódni a napi munkába. Eddig 
is igyekeztük segíteni a digitálisan 
hátrányos helyzetű diákok online 
tanulását, amit a jövőben is meg 
kell tudnunk oldani.

Dér Balázsné Dobi Inci: Végig 
jelenléti oktatásra készülünk. A 
vészhelyzet nem múlt el, továbbra 
is oda kell figyelni az egészségügyi, 
higiéniai szabályok betartására. A 
jelenleg hatályos rendelet szerint 
nincs szükség testhőmérséklet-
mérésre, nem kötelező a maszkvi-
selés, a távolságtartás. Ha mégis át 
kell állnunk digitális oktatásra, azt 
- az elmúlt másfél év tapasztalatait 
figyelembe véve –  zökkenőmen-
tesen meg tudjuk oldani. ( HNU)

Fotók: Girus Zsolt
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2021-ben Hajdúnánáson választották meg 
Magyarország Legszebb Birtokát

Az idei esztendő több tekintet-
ben is rendhagyónak számított a 
Magyarország Legszebb Birtoka 
verseny életében. A szervezők két 
merész döntést hoztak. Egyrészt 
elkötelezték magukat, hogy a ko-
ronavírus járvány fenyegetése és a 
vírushelyzetből adódó lehetséges 
korlátozások ellenére is folytat-
ják az öt évvel ezelőtt megkezdett 
munkát, és idén is meghirdetik 
az agrárszektor egyik legnevesebb 
versenyét, másrészt az eddigi gya-
korlattal szembe menve arra az 
elhatározásra jutottak, hogy az 
ország legszebb birtokának díját 
nem egy szálloda dísztermében, 
hanem a mezőgazdasággal foglal-
kozók természetes közegében, egy 
működő gazdaságban adják át. 

A Nyakas Farm a 2020-as Ma-
gyarország Legszebb Birtoka ver-
senyén már megmérettette magát. 
Akkor sikerült elnyerni a legszebb 
családi gazdaság címet, a közönség-
díjat, melyre rengeteg hajdúnánási 
adta le a szavazatát, és az abszolút 
győztes címet is, melyet a kategó-
riagyőztesek közül helyszíni szava-
zással választott ki a szakmai zsűri. 

A tavalyi sikereket idén újabb 
kihívás követte. Most házigazda-
ként állt helyt a Nyakas Farm a 
Magyarország Legszebb Birtoka 
verseny életében. 

Nyakas András az eseményen 
elárulta, hogy a felkérés teljesen 
váratlanul érte a családot. „Ál-
momban sem jutott volna eszembe, 
de mivel felkértek és egy új szervezést 
akartak belevinni a programba, úgy 
gondolták, hogy kiviszik egy farmra, 
egy külső területre, ne egy szállodá-

ban rendezzék meg, és így esett ránk 
a választás, amit a tavalyi mindent 
elsöprő győzelmünk után el is vál-
lalunk.” 

Az elhatározást siker koronázta. 
Néhány hét alatt impozáns gála-
est helyszínt sikerült kialakítani a 
Nyakas Farmon az Agrotrend Cso-
port, a Nyakas család és Hajdúná-
nás város együttműködésével.

A díjátadó ünnepség augusztus 
28-án 14 órától került megrende-
zésre városunkban.  Az eseményt 
Mátrai Zoltán az Agrotrend Cso-
port ügyvezetője, a Magyarország 
Legszebb Birtoka–díj főszervezője 
kezdte meg nyitóbeszédével, aki 
azon túl, hogy a verseny legfőbb 
céljáról – vagyis az agrárium tár-
sadalmi fókuszba helyezéséről -, és 
a bírálat menetéről beszélt, olyan 
érdekességeket is elárult, mint pél-
dául, hogy annak a zsűritagnak, 
aki minden birtoklátogatáson 
részt kívánt venni, összesen 5000 
kilométert kellett megtennie Ma-
gyarországon belül. Ezt követően 
Nyakas András és Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere, 
Dr. Tiba István országgyűlési kép-
viselő, Baranyi Szabolcs, a Grou-
pama Biztosító mezőgazdasági 
üzleti igazgatója, Zászlós Tibor a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
mezőgazdaságért felelős alelnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket.

A rendezvény jelentőségét mu-
tatja, hogy ugyan Dr. Nagy István 
miniszter nem tudott személyesen 
jelen lenni a gálán, mégis készült 
az eseményre egy rövid videó-
üzenettel, melyben hangsúlyoz-
ta, hogy milyen fontos a magyar 

gazdálkodók munká-
jának bemutatása a 
társadalom egészének. 
„Felelősségvállalás, pél-
damutatás, kötelesség-
tudat. Olyan értékek 
ezek, melyeket Önök 
nem csak birtokolnak, 
de meg is osztanak má-
sokkal. Életszemléletük, 
céljaik és közösségi szol-
gálatuk a példa erejével 
hat a környezetükre és 
Magyarország egészére egyaránt.” – 
fogalmazott az agrárminiszter. 

A megnyitóbeszédek sorát Jakab 
István a MAGOSZ elnöke, a Ma-
gyarország Legszebb Birtoka díj 
fővédnöke zárta. 

Ezt követően egyesével mutat-
koztak be a nyolc kategória jelölt-
jei, melyek közül díjazást nyert:  
Állattenyésztő birtok kategóriá-
ban a Hortobágyi Természetvédel-
mi és Génmegőrző Nonprofit Kft., 
- Családi gazdaság kategóriában a  
Babarczi Pincészet, - Gyümölcs-
termesztő birtok kategóriában a 
Maglóczki Kert, - Kertészet kate-
góriában a Profi-Tom Zöldségter-
melő Kft., - Precíziós gazdálkodás 
kategóriában a  Vadas-Agro Kft., 
- Szántóföldi növénytermesztő 
birtok kategóriában az  Ager-Agri 
Kft., - Szőlészet-Borászat kategó-
riában a Varga Pincészet, - Fiatal 
gazda birtoka kategóriában a La-
joskomáromi Agrár Cégcsoport.

Közönségdíjat nyert a Kovács 
Kertészet, valamint különdíjas 
lett Günzer Tamás pincészete, a 
Kaitz-Agro Kft., az Udvaros Far-
mer Gazdaság, és Braun Attila. 

A kategóriagyőztesek között 
helyszíni szavazással, 2021-ben 
Magyarország Legszebb Bir-
toka, vagyis az abszolút győztes 
a Hortobágyi Természetvédelmi 
és Génmegőrző Nonprofit Kft. 
lett.

A kategóriagyőztes szervezetet 
képviselő Medgyesi Gergely Ár-
pád ügyvezető a következőképpen 
nyilatkozott a győzelemről, mely-
től a Hortobágy, mint turisztikai 
desztináció felértékelődését várja: 
„A Hortobágy térsége az, ami ezt 
a díjat most megkapta. Nyilván 
megdolgoztunk bőven azért, hogy 
a zsűrit elkápráztassuk, de én úgy 
gondolom, hogy az a fajta kulturális 
attitűd, ami belengi a Hortobágyot, 
az a fajta régiségnek a varázsa, ez 
kapta meg a díjat.”

Az este 8 óráig tartó, csupán 
néhány szünettel és egy díszvacso-
rával megszakított bírálatot, vala-
mint az eredményhirdetést végül 
egy fergeteges mulatsággal zárták 
a gála résztvevői, így ünnepelve a 
győzteseket, és az agrárium mö-
gött álló sikeres időszakot. 

(F.B.)
Fotók: Kovács László, Agrotend

Medgyesi Gergely Árpád a Hortobágyi Természetvé-
delmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. ügyvezetője át-
veszi az abszolút győztesnek járó  díjat Jakab István 
fővédnöktől, a MAGOSZ elnökétől

Nyakas András házigazda, Tiba István országy-
gyűlési képviselő, Szólláth Tibor polgármester

Mátrai Zoltán az Agrotrend Csoport ügyvezetője, 
a Magyarország Legszebb Birtoka–díj főszerve-
zője 
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. 

programajánlója
szeptember 14. (kedd) 8:30, 
10:30: Mesevarázs Gyerekszín-
házi Bérlet – Fogi Színház: A 
kis hableány A 2019-2020-as 
Mesevarázs Gyerekszínházi bérle-
tünk egyik elmaradt előadásának 
pótlásaként, szeretettel várjuk az 
érintett (bérlettel rendelkező gye-
rekeket) 2021. szeptember 14-én 
8:30, illetve 10:30 perces kezdet-
tel a Fogi Színház előadásában a 
Kis hableány című mesedarabra. 
Jegyek korlátozott számban kap-
hatók. Ára 800 Ft/fő. Helyszín: 
Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme
szeptember 14. (kedd) 17.00: Ki-
állítás Rzepka Gabriella festmé-
nyeiből. Helyszíne: a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ kis 
előcsarnoka. Megtekinthető: ok-
tóber 6-ig.
szeptember 21. (kedd) 17.00: 
„Soha ne feledd, Kárpát hazánk 
és benne Erdély” Fábián Pál gra-
fikus kiállítása. Helyszíne: a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ 
galériája. Megtekinthető: október 
10-ig.
október 1. (péntek) 18:00: Idő-
sek Világnapja A szépkorúakat 
köszöntjük Hajdúnánáson. Fel-
lépők: Maneszes Márton és Vígh 
Ibolya színművészek. Helyszín: 
Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme.
október 6. (szerda) 18 óra: Nem-
zeti Gyásznap – Visszatekintés 
az 1848-49-es szabadságharc tör-
ténelmi eseményeire. Helyszín: 
Hajdúnánás, Köztársaság tér, Kos-
suth-szobor.
október 9 (szombat) 13:00: Be-
hajtási ünnepség A behajtási ce-
remónia és a pásztortűz gyújtás 
mellett, a rendezvényen fellépnek 
helyi csoportok, a Cifraszűr Nép-
tánc Együttes, a Bürkös Zenekar 
és a Góbé Zenekar. A gyerekeket 
a Kenderkóc Népi Játszóház várja. 
Helyszín: Kendereskert
október 22. (péntek) 18:00: Herc-
zeg Ferenc: Déryné Ifjasszony 
– színjáték két felvonásban A 
magyar nyelvű színjátszás kivívó-
iként tiszteljük a vándorszínésze-
ket, ezeket az eltökélt alakokat, 
köztük az olyan nagy formátumú 
személyiségekkel, mint Déryné is 
volt. Az előadás főhajtás a magyar 
színjátszás hőskora előtt, ahol ro-
mantikus szerelmek, nagy fellán-
golások, szenvedélyes viszonyok 
szövevényében hol küszködnek, 

hol csatát nyernek hivatásuk, a 
magyar nyelvű színjátszás ügyéért 
folytatott küzdelemben. A színpa-
don megelevenedő miliőt átszövi 
a színház erejébe vetett hit, ezért 
a láthatatlan bizonyosságért zajló 
folytonos törekvés, melyben ki-ki a 
maga tehetségével, leleményességé-
vel vagy éppen fondorlatával pró-
bál érvényesülni. Herczeg Ferenc 
kalandokkal, tréfákkal, felfokozott 
érzelmekkel kikövezett színművét 
a színészek hangszeres játéka teszi 
még virtuózabbá. A darabot ren-
dezte: Vidnyánszky Attila. 
A belépés ingyenes, de regisztráci-
óhoz kötött. Regisztrációs jegyek 
2021. szeptember 27-től a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában igényelhetők. Az 
előadás a Déryné Program hozzá-
járulásával valósul meg.

FELHÍVÁS
„Hajdúnánás 2021" fotópályá-
zat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. fotópályázatot hirdet az aláb-
bi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet be-
mutatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, 
foglalkozások, rendezvények stb. 
bemutatása)
III. A táj ( a természeti környezet 
bemutatása)
IV. A világ nánási szemmel (Haj-
dúnánás közigazgatási 
határán kívül készült képek - táj, 
épített örökség)
Pályázni csak digitális képekkel le-
het. Kérjük, a fotókat nagy felbon-
tásban készítsék el! A fotók mind-
egyikének a 2021-es esztendőben 
kell készülnie, az I-III. kategóriá-
ban Hajdúnánás közigazgatási ha-
tárán belül. 
A IV. kategóriában Hajdúnánáson 
élő, vagy itt élt fotósok adhatnak 
be képeket.
A képek beadásakor minden alko-
tó legyen szíves címmel ellátni a 
fotókat!
Beküldési határidő: 2021. novem-
ber 22.
Minden kategóriában a legjobb 
pályamunkákat díjazzuk. A leg-
jobb alkotásokból decemberben 
a Város Napján kiállítást szerve-
zünk. 
További információk a művelődé-
si központban Szólláth Zoltántól 
kérhetőek. (info@nanasvmk.hu, 
52/382-400, 70/372-1494)

Könyvtári hírek
JátszadoZoo
Hosszú szünet után nyáron újra 
lehetőségünk volt gyerekcsopor-
tok fogadására, melyet kihasználva 
nem csak könyvtári foglalkozáso-
kat, hanem saját tábort is szervez-
tünk. Július elején tartottuk idei 
első nyári napközi táborunkat 
JátszadoZoo címmel. Központi té-
mánk ezúttal az állatok voltak, azon 
belül is szó esett a házi kedvencek-
ről, a haszonállatokról, a vadálla-
tokról és a képzeletbeli, mitológiai 
állatokról is. Az általános ismeretek 
mellett az állatokkal kapcsolatos 
érdekességekkel, valamint a felelős 
állattartással is foglalkoztunk. Az 
előadások mellett különféle játé-
kokkal, vetélkedőkkel teszteltük 
a gyerekek tudását, ügyességét. A 
tábor keretén belül olvasóperceket 
is tartottunk, mely során az egyik 
közkedvelt ifjúsági könyvsorozat, a 
Varázslatos Állatbirodalom egy-egy 
kötetét olvashatták el a táborozók. 
Nem csak a programokat, a hely-
színeket is igyekeztünk változatossá 
tenni, így ellátogattunk a Kende-
reskertbe, a Helytörténeti Gyűj-
teménybe és a Tájházba, valamint 
kisvonattal egy rövid körutazást 
tettünk a városban. A JátszadoZoo 
táborunk remek hangulatban telt. 
Reméljük, jövőre is találkozunk!  

 Jégkorszak tábor
A helytörténeti gyűjteményben 
augusztus 16-19 között rendez-
tük meg a Jégkorszak napközis 
tábort, melynek témáját a Magyar 
Természettudományi Múzeum 
jelenleg is megtekinthető Jégkor-
szak vándorkiállítása nyújtotta. 
A gyerekek minden nap új téma 
mentén (Jégkor-Jégkorszak, me-
gafauna, paleontológia, ember a 
jégkorszakban) ismerkedtek meg 
a Föld jelen korának, a földtörté-
net negyedidőszakának legutóbbi 
jégkorszakával. A beszélgetések so-
rán megismerték a kor jellemzőit, 
kialakulását, az élővilág alkalmaz-
kodását, a növényeket, a megafa-
una állatait. Megtudták mit és 
hogyan dolgozik a paleontológus, 
hogyan élt az őskori ember. A já-
tékos foglalkozásokon készült vul-
kán és lávafolyam, mamut bunda, 
kőzetből kagylót bányásztak, UV 
lámpás nyomozás zajlott a kiállí-
tásban, volt folyékony homokból 
leletmentés, barlangrajzkészítés, 
kőkorszaki divatbemutató, vala-
mint a csontleleteket is meg le-
hetett fogni. Emellett sok játékos 
feladatlap bővítette tudásukat.
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Régi kútjaink
Nekem, mint néprajzkutatónak, 
kincsesbányát jelentenek Móricz 
Pál írásai. A mi hajdúírónkról van 
szó, akinek 1936-ban nem adatott 
meg, hogy utolsó földi útján elkí-
sérje szülővárosának képviselete. 
De negyed század múltán az sem 
- leszármazók hiányában -, hogy a 
rákoskeresztúri temetőben felhan-
tolt sírját Hajdúnánás városa meg-
váltsa újabb huszonöt évre. Földi 
maradványait végül elnyelte egy 
osszárium (csonttemető), így hát 
nincs hol fejet hajtani a mi Móricz 
Zsigmondunk emléke előtt. Tavaly 
emlékeztünk születése 150., idén 
pedig halála 85. évfordulójára. So-
ha vissza nem térő alkalom, hogy 
Hajdúnánás - ahogy az író vallotta 
egyik művében: „a drága szülőföld, 
ahová mindig, mindenünnét vissza-
vágyódom” -, egy megkésett, szo-
borba mintázott főhajtással rója le 
tiszteletét hűséges fia előtt. Ha már 
nem pihenhetnek porai hazai föld-
ben, álljon legalább a városban egy 
őt mintázó mellszobor, hogy jósá-
gos bronzarcával naponta rámoso-
lyoghasson az előtte elhaladóra. 

A magunk módján, írásaiból 
idézgetve emlékeztünk Rá eddig is. 
Tesszük ezt ismét, amikor például 
A dorogi csodakút című elbeszélé-
sét felemlítve, a Tisza szabályozását 
követő időkbe kalauzoljuk a Ked-
ves Olvasót, melyben az író régi 
kútjainkat és építőmestereit idézi 
fel a száz évvel ezelőtti öregek el-
beszélései nyomán. Lássuk csak:

„Ó! Ó! … Kút és kút között csa-
kugyan volt, van különbség. A ju-
hászok például a ráctüskös, pufók 
bogáncsrózsás nyomáson, a Tatár 
halom tájékán szoktak vetni olyan 
„kopolyának” mondott gödör-kuta-
kat, melyekből alig néhány ásóvágás 
után felfakad a sziksós víz. Terpedt 
lábú, ragyogó szemű, zöld, sárga, 
tarka vizibékák pislákolnak feléd 
az ilyen vizekből. Minden bizony-
nyal jóvizű, egészséges vizű az ilyen 
kút, mert a vizibéka csak a jó vizet 
szereti. Az alföldi pusztán ugyanis 
vannak mérges vizek, az ember láz-
nyavalyát szerez, a jószág dögös lesz 
ettől a víztől… 

Laponyagi Molnár Amruzs kút-
jai nem ilyen kutak voltak. A kis 

hajdúgazdának öreg nyárfából vájt 
bödön bélelte kútját. A bödönök al-
járól bűvös tükörként csillogtatta hűs 
vizét a kutacska. Tükréből szerelme 
sorsát megláthatta a hívő fiatal… 
A lányok kacagva hajoltak feléje… 
A zöld kérgű görögdinnye hamvas 
hidegre hűlt az ilyen kút vizében s 
zamatos, piros bélét mézfalatként kí-
nálta a nevetős hajdú lányok, büszke 
hajdú fiúk gyöngyfehér foga alá… 

A sok barmával gazdag nagygaz-
dának meg téglával rakott kőkutat 
épített a kútásó Molnár. A kút bár-
sonyzöld mohos oldalához muzsikál-
va koccant a vasfazék. Süllyesztett 
kútnak nevezték a hajdúk.

A sík pusztán utóbb, midőn szabá-
lyozással rabságba törték a Tiszát… 
a kútásó Molnár Amruzs gulyának, 
ménesnek, itt remekelte igazibb 
mesterműveit. Házhely-nagy gu-
lyakutak voltak ezek. Gerendákból, 
vastag veresfenyő deszkákból építet-
ték az ilyen kút belső világát. Erős 
karú gulyásbojtárok, csikóslegények 
a kútgém ostorfájával vaspántos cse-
berben, a káván belülről, a víz felett 
átfektetett szálpallón meregették az 

özömnyi vizet.  A nyers favályúkba 
csobbanva csurrant az ezüsthátú víz. 
A feketeszemű tinók, tehenek fehér 
serege vastag kortyokat szürcsölt a 
felséges vízből…”

E régi kútféleségeink helyét már 
régen elsimította az idő tenyere. 
Amint a náddal bélelt kutak em-
lékét is. Ezek oldalfalát ugyanis a 
Verstenger nevű határrészen ter-
mett, karvastagságú, több méter 
hosszú nádkarókkal rakták ki. 

Csupán egy-egy téglabélésű kút 
álmodik még a régi világról. Az 
ilyenek téglasorait felül kezdték 
el rakni, s mindig lejjebb-lejjebb 
haladva mindaddig kiszedték alóla 
a földet, amíg el nem érték a kí-
vánt mélységet. Ezért süllyesztett 
kút a neve. A Tájház udvarán, a 
város főterén (a Református Iskola 
előtt), és itt-ott a Réten láthatunk 
még ilyet. NV monogramos téglái 
pedig hirdetik, hogy a vályoghoz 
hasonlatos módon a Nánás váro-
sának téglavetőjében gyúrták egy-
koron.

Buczkó József

Szociális Munka Napja – rendhagyó időpontban

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
augusztus 27-én tartotta meg az el-
múlt évben a járványhelyzet okozta 
korlátozások miatt elmaradt Szoci-
ális Munka Napja városi ünnepsé-
gét a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színháztermében.

Bár szokatlan volt az időpont, 
azonban az elmúlt másfél év alap-
jaiban írt át minden jeles alkalmat; 
a rendezők szinte versenyt futottak 
az idővel, hogy sikerüljön nyilvá-
nosan, közösségben megemlékez-
ni egy-egy ünnepről. Így került sor 
augusztus 27-én a délutáni órák-
ban az elmúlt évi Szociális Mun-
ka Napjának megünneplésére. Az 
alap- és szakellátásban dolgozók 
helyi kis közösségét Szólláth Ti-
bor polgármester úr köszöntötte, 

aki személyes köszönete mellett 
a város háláját és elismerését is 
tolmácsolta ünnepi beszédében, 
mindazért a munkáért, amit a jár-
ványhelyzet alatt végeztek a szféra 
munkatársai, nem egyszer veszé-
lyes körülmények között.

A COVID járvány ideje alatt az 
egészségügyi intézmények mellett 
a szociális ellátórendszerre is óriási 
terhek hárultak – mondja Nagyné 
Juhász Krisztina önkormányzati 
képviselő, a Család és Gyermekjólé-
ti Szolgálat, Központ és Városi Böl-
csőde vezetője. Olyan feladatokkal 
kellett megbirkózni, amelyekkel 
eddig még nem. Sok mindent meg 
kellet tanulni, együtt élni a korlá-
tozó rendelkezésekkel, ezeket betar-
tani és betartatni bizony nem volt 
könnyű és egyszerű feladta. Voltak 
szolgáltatások, amelyeket nem is 
tudtak működtetni. Különösen 
gondos eljárást követelt az idős em-
berekkel való kapcsolattartás. 

A szociális intézmények a járvány-
ügyi helyzetben a város lakosságáért 
tanúsított példaértékű szakmai ma-

gatartásuk, emberi hozzáállásuk, 
valamint a szociális rendszerük 
folyamatos működéséért végzett 
kiemelkedő munkájuk elismerése-
ként Polgármesteri Elismerő Okle-
velet vehettek át Szólláth Tibortól.

Így a Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat, Központ és Városi 
Bölcsőde, - a Hajdúnánási Re-
formátus Egyházközösség Idősek 
Otthona - Római katolikus Egy-
házközösség Házi Segítségnyújtó 
Szolgálat - a Hajdúsági Görögka-
tolikus Gyermekvédelmi Központ 
- Napfény Idősek Gondozóháza 
- a Hajdú-Sansz Humánszolgál-
tató Nonprofit Kft. Hajdúsági 
Házi Segítségnyújtó Szolgálat - a 
Segítséggel Élők Otthona - a Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misszió 
Hajdúnánási Szenvedélybetegek 
Nappali Intézménye - és végül de 
nem utolsósorban az Istenszülő 
Oltalma Görögkatolikus Szociális 
Szolgáltató Központ.

A Szociális Munka Napjához 
hasonlóan, 2020-ban elmaradt 
a Város napi ünnepség is, ahol 

szintén hagyomány Polgármesteri 
Elismerő Oklevelek átadása azok-
nak, akik munkájukkal nagyban 
hozzájárultak a város fejlődéséhez, 
öregbítették városunk hírnevét 
határon innen és túl. Ezen az ün-
nepségen ezeket is átvehették az 
elismerésben részesült dolgozók. 
Így Tóth Marianna a Család – és 
Gyermekjóléti Központ esetme-
nedzsere, Dallos-Nagy Miklós a 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
tanyagondnoka, és Máró - Zsuga 
Renáta, a Városi Bölcsőde vezetője. 

A hajdúnánási gyógyszertárak is 
polgármesteri elismerő oklevelet 
vehettek át ezen az ünnepségen, 
így az Ezüst Kígyó, a Winkler La-
jos, a Kabay János Gyógyszertár és 
a Korona Patika.

A rendkívüli időpontban meg-
rendezett Szociális Munka Napjá-
nak hajdúnánási ünnepsége végén 
a kitüntetettek és a vendégek meg-
tekinthették a népszerű énekes-
színész, Gergely Róbert Rég várok 
rád című, nyárbúcsúztató koncert-
jét. (HNU – fotó: Girus Zsolt)
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Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legif-
jabb lakóit!
3 Barkóczy Olivér
3Halász Benett
3Halász Zalán
3Nagy Gábor 

Gratulálunk a 2021. augusztus 
hónapban Hajdúnánáson házas-
ságot kötött pároknak!
2 Baji-Gáll Bettina Gréta
   – Timári Zsolt
2 Erdei Enikő 
  – Kaprinyák Róbert
2 Kiss Aliz – Szaniszló Alex
2 Kovács Tímea 
  – Achim Szilárd
2 Reszegi Ildikó 
  – Nagy Norbert

Akiktől 2021. augusztus hónap-
ban búcsút vettünk:
1  Bata Lászlóné

1 Gencsi Mihályné 
1 Kalapos Zoltán
1 Magi Balázsné Csiszár Erzsébet
1 Nagy Antal
1 Nagy Sándor
1 Pálóczi Sándor József
1 Pósa Lajosné
1 Pósa Lajosné Volosinovszki 
Katalin
1 Reszegi András
1 Révész István
1 Szarvas Péterné 
    Kóródi Katalin Gyöngyike
1 Szűcs Andrea
1 Szücs Imréné Kiss Zsuzsánna
1 Tanyi László
1 Tasnádi Zoltán
1 Timári Miklós
1 Toronyai Lászlóné 
    Kántor Margit Mária
1 Varga Zoltán Sándorné
1 Vitányi József László

Pályázat
Hajdúnánás Városi

Önkormányzat Jegyzője
a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal lakásgazdál-

kodási ügyintéző
munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-
Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb 
tevékenységi körök: Az önkor-
mányzati lakások bérleti szerződé-
seivel, analitikus nyilvántartásával, 
lakbérszámlázással kapcsolatos 
ügyintézés. A bérbeadással kap-
csolatos előterjesztések készítése. 
A bérlők bejelentéseinek intézése. 
Helyszíni ellenőrzések lefolyta-
tása.  Ügyfelek részére a szociális 
csoport munkájával kapcsolatban 
felmerült kérdésekre tájékoztatás 
nyújtása. Hatósági ügyek vitele. 
Lakások műszaki állapotának nyil-
vántartása, ellenőrzése, átadás-át-
vételük szakszerű dokumentálása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megálla-
pítására és a juttatásokra a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett műsza-
ki, közszolgálati, jogi, gazdaságtu-
dományi szakképzettség, vagy
– műszaki, gazdasági középiskolai 
végzettség, vagy középiskolai vég-
zettség és közgazdasági, közszol-
gálati szakmacsoportba tartozó 
szakképesítés
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása
– felhasználói szintű számítógépes 
ismeret
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. ren-
delet 1. melléklete szerinti fényké-
pes önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképe-
sítéseket igazoló dokumentumok 
másolata
– három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyi adatainak pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. 
szeptember 27. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2021. szeptember 17. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dr. Kiss Imre 
jegyző nyújt, az 52/381-411/104-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 1.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot: 
HAJ/20532-1/2021, valamint a 
munkakör megnevezését: lakás-
gazdálkodási ügyintéző.
–Elektronikus úton Dr. Kiss Imre 
részére a drkissi@hajdunanas.hu 
e-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbí-
rálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja 
meg, ezt követően történik a jegy-
ző döntése alapján 
- a polgármester egyetértésével - az 
ügyintéző kinevezése. A kinevezési 
jogkör gyakorlója 6 hónap próba-
időt köt ki.
A pályázat elbírálásának határide-
je: 2021. szeptember 24.
A pályázati kiírás további közzé-
tételének helye, ideje:
–www.hajdunanas.hu – 2021. au-
gusztus 23.
–Hajdúnánási Újság – 2021. 
szeptember 09.
– Hajdúnánás Város hivatalos kö-
zösségi oldala – 2021. augusztus 23.
A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelen-
né nyilvánításának jogát fenntart-
juk.
Igény esetén önkormányzati szol-
gálati lakást biztosítunk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási 
időpontja: 2021. augusztus 27. 
A pályázati kiírás közzétevője a 
Közszolgálati Személyzetfejlesztési 
Főigazgatóság (KSZF). A pályáza-
ti kiírás a közigazgatási szerv által 
a KSZF részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartal-
máért a pályázatot kiíró szerv felel. 
Hajdúnánás, 2021. augusztus 23.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Felhívás
Kedves Hajdúnánásiak! Jelenlegi 
könyvemben a hajdúnánási koc-
kaházak történetével foglalkozom. 
Kérem Önöket, szíveskedjenek 
küldeni számomra a kalákamun-
kás házépítéssel kapcsolatos fény-
képeket, illetve korabeli felvétele-
ket a házról és a melléképületekről. 

Címem: buczko.jozsef55@gmail.com

Köszönettel: Buczkó József néprajzkutató
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Minden év augusztus második 
felében rendezik meg Hajdúná-
náson a Moto-Rock Weekendet, 
amelynek egyre nagyobb hírneve 
van országszerte. Az idei, tizen-
harmadik nagyszabású rendezvény 
23-tól 28-ig tartott, amelynek ha-
gyományosan ezúttal is a Fürdő 
adott otthont.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő 
területén idén augusztus utolsó 
hetében élettel, motorfüsttel és 
vasparipákkal telt meg a fesztivál-
terület és a csónakázótó környé-
ke. Határon innen és túlról, több 
városból és megyéből érkeztek 

résztvevők. Sok ismert zenekar 
adott koncertet a délutánonként 
és  esténként, így több neves fel-
lépő színesítette a rendezvényt. 
Mint pl. a Radar, P.Mobil, Dep-
resszió, Lord és még sokan mások. 
A nap nagyobbik részében a baráti 
társaságok főzéssel, strandolással, 
beszélgetésekkel, ismerkedéssel és 
persze a motorozással töltődtek az 
esti bulikra. A fesztivál területén a 
hét során tetováló sátor, sörsátor, 
karaoke estek, bazársor és árusok 
is várták az érdeklődőket. Sajnos 
az időjárás nem volt túl kegyes, de 
többen nem is bánták, hogy nem 

kánikulai hőségben kell tombolni-
uk az esti koncerteken. A hajdú-
nánási motoros találkozók egyik 
leginkább várt és leglátványosabb 
programja a motoros felvonulás, 
amelyet a helyi lakosok mindig 
nagyon megcsodálnak, hiszen 
nem minden napos látvány az 
egyes útszakaszon hosszú percekig 
tartó, igen csak zajos, de mégis kü-
lönös, impozáns motoros vonulás. 
A felvonulás most sem maradt el, 
így szombat délután a Fürdő elől 
indultak el a vascsodákkal a mo-
torosok, akikhez többen becsatla-
koztak quadokkal is. A több száz 
motoros a körúton és a városköz-
pontban is elhaladt. 

Az esős idő miatt sajnos volt 
olyan koncert, ami elmaradt, de 
a szervezők már meg is beszélték 
a jövő évi új időpontokat, ami-
kor ezeket majd pótolni tudják. A 
rockzenét és a motorokat kedve-

lők idén is egy igen tartalmas hetet 
tudtak eltölteni Hajdúnánáson, és 
hagyományaikhoz híven méltó-
képp búcsúztatták az idei nyarat. 

Dobos Mária

XIII. Moto-Rock Weekend Hajdúnánáson

Köszöntjük Fűz Péter 
(Achim András u.5.sz.) 
alatti lakost születésének 

95. évfordulóján.
 

„Megértél már sok-sok évet, 
Áldjon meg az Isten téged, 

A jó Isten legyen véled,
 Legyen hozzá egészséged!” 

Jó egészséget 
és további boldog életet kíván

 az egész családja.

Születésnapi köszöntő

Sakkfeladvány
Világos indul és 2 lépésben mattot 
ad.

Honfi György Budapest, 2015
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Közel egy évvel 
ezelőtt arról szá-
molhattunk be, 
hogy Hajdúná-
nás ismét nagy 
lépést tehetett 
az egészséges, 
helyi élelmiszer-
kínálat bővíté-
se érdekében, 
ugyanis a Váro-
si Húsbolt – a 
Ha jdúnáná s i 
Tartósító és Épí-
tő Start Szociá-
lis Szövetkezet 
mintaboltja - 
jól megszokott, 
hagyományos 
termékpalettája 
olyan húskészít-
ményekkel bő-
vült, melyeket 
eddig legfeljebb 

a nagyobb nemzetközi és hazai már-
kák kínálatában vásárolhattak meg 
a fogyasztók. Mindezt az újonnan 
átadott EU számos húsüzemnek kö-
szönhette a város. 

Mára a termékpaletta még színe-
sebbé vált. Az üzem jó minőségű 
készítményei pedig saját márkajel-
zéssel mutatkoztak be a piacon. A 
hajdúnánási prémium húskészítmé-
nyek Nánási Hús néven jelennek 
meg a nagyközönség előtt. 

Fontos változást jelent még, hogy 
a kínálat nem csak a húskészítmé-
nyek frontján bővült. A fogyasztói 
igényekre reagálva a Városi Húsbolt 
a főzéshez szükséges legfontosabb 
alapanyagok széles kínálatát forgal-
mazza, melynek nem titkolt célja, 
hogy azokat a vásárlókat is becsá-
bítsák az üzletbe, akik időspórolás 
céljából igyekeznek mindent egy 
helyről beszerezni. A mintaboltban 
friss tejtermékekkel, érlelt sajtokkal, 

tésztákkal, fűszerekkel várják a vá-
sárlóközönséget! 

Ezt megünnepelve, a tavaly elkez-
dett szép hagyomány folytatásaként 
a Szociális Szövetkezet csapata idén 
ismét hangulatos reggeliző bisztróvá 
alakítja át a Köztársaság téren talál-
ható szabadtéri színpad területét. 

Az eseményre szeptember 11-én 
kerül sor. A közös reggeli keretében 
turistaszalámis szendvicset, frissen 
főtt extra magas hústartalmú virslit, 
valamint debreceni kolbászt kóstol-
hatnak a vendégek, a finom ételek 
mellett pedig meleg teával és kaka-
óval készülnek a szervezők. A reggeli 
9 órától veszi kezdetét, s egészen 11 
óráig tart a kóstoltatás. 

Az esemény sztárvendége Buday 
Péter chef, aki egy további különle-
ges meglepetés fogással kápráztatja 
el az éhes és kíváncsi hajdúnánási-
akat! 

 (Szöveg és fotó: F.B.)
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Hagyományteremtő szándékkal nyitja meg szabadtéri reggelizőjét 
a Nánási Hús a város központjában 

Elindult a labdarúgó szezon
Augusztus elején városunkban is el-
indult a futball szezon, igaz először 
a Magyar Kupa mérkőzésekkel. 
Sajnos Fortuna idén sem állt mel-
lénk s nem jutottunk tovább a 2. 
fordulóba (Hajdúsámson – Hajdú-
nánás 3:0) Felkészülési mérkőzés-
nek viszont megfelelő volt a meccs, 
hiszen rávilágított a hiányossága-
inkra. Tekintsük meg először tehát 
a csapat körüli változásokat!

A 2020/2021-es futball évad 
nem rólunk szólt. Sajnos sérülé-
sek, komoly betegségek hátráltat-
tak bennünket mind a felkészülés 
és a teljes futball szezon alatt. Így 
nem volt nagy meglepetés, hogy 
a vezetőség a keret megerősítését 
tűzte ki célul a ránk váró évad 
előtt. Úgy gondoljuk, hogy nem 
járunk rossz úton, hisz tehetséges 
fiatal labdarúgókat csábítottunk 
csapatunkhoz.

Távozók: A tavalyi kerethez ké-
pest két játékos döntött úgy, hogy 
felhagy a futballal, vagy távozik 
tőlünk.

Jóna Gábor: Úgy döntött, hogy 
egyelőre felhagy a nagypályás fut-
ballal és a civil életre koncentrál.

Bacsó Attila: Fél szezon után, 
17 meccsel a háta mögött, a Mo-
nostorpályi SE hívására mondott 
igent. A fiatal játékossal így ellen-
félként találkozhatunk ebben a 
szezonban.

Érkezők: Balla Kristóf: A fia-
tal generáció újabb tagja. Nánási 
szerepvállalása előtt a Hajdúdorog 
SE csapatában szerepelt eleddig. 
Fiatal kora ellenére a hajdúdoro-
gi megye I-es gárda meghatározó 
tagja volt. Reményeink szerint 
nálunk is meghatározó játékossá 
válik majd.

Lakatos Norbert: Ő a követke-
ző olyan futballista, aki nem na-
gyon emeli majd az átlag életkort 
csapaton belül! Norbi, Debrecen-
ben sajátíthatta el a labdarúgás 
alapjait. A korosztályos csapatokat 
végigjárva a megye I-ben is bemu-
tatkozhatott. Majd Hajdúböször-
ménybe igazolt, ahol ismét meg-

mutatta tehetségét.
Cservák Péter: Pályafutása 

Hajdúnánáson indult. Majd Deb-
recenben és Hajdúböszörmény-
ben tanulta tovább a labdarúgás 
alapjait. Fiatal kora ellenére már 
a megye I-ben is megmutathatta 
magát, a jövő embere lehet.

Papp Levente: Cservák Péter-
hez hasonlóan, a fiatalabb korosz-
tály újabb képviselője. A futballal 
Hajdúdorogon ismerkedett, majd 
Hajdúböszörményben és Debre-
cenben folytatta pályafutását. A 
mindössze 19 éves játékos is sokra 
hivatott, reméljük nálunk él a le-
hetőséggel.

Uri Márk Sándor: Az érkezők 
közül a legfiatalabb! A gólerős já-
tékos is városunkból indult, majd 
négy éves balmazújvárosi szereplés 
után újra bennünket választott. 
Ő is bemutatkozott már a megye 
I-ben. Balmazújvárosi színekben, 
a Kabai Meteorit ellen debütált. 
Életkora miatt még inkább után-
pótlás korú, de a felnőtt keret 

edzéseit is látogatja.
Linzenbold Zsolt: Az érkezők 

közül a legidősebb. A tapasztalt 
futballista már több megyei fut-
ball csapat tagja volt és minden-
hol megállta a helyét. Minden 
csapatában meghatározó játékos 
volt, sőt NB III-as bajnokságban 
is van tapasztalata. Utolsó állomás 
helye Ibrány volt, ahol a komoly 
játékerőt képviselő bajnokságban 
is fontos szerep hárult rá.

Bencze Donát: Az a futballista, 
aki nem távozott tőlünk. Utóljára 
a 2019/2020 szezonban lépett ná-
lunk pályára, most újra csapatun-
kat erősíti. Távozó játékosainknak 
köszönjük eddigi segítségüket, 
érkezőinket üdvözöljük Hajdú-
nánáson! Reméljük, hogy segítsé-
gükkel egy eredményes szezonnak 
tudunk nekifutni!

Kócsi Imre


