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Több mint ötven éve annak, hogy 
egy bizonyos Denis Hayes, ameri-
kai egyetemi hallgató 1970 tavaszán 
mozgalmat indított a Föld védelmé-
ben, és megalapította a Earth Day 
Network-ot – a Föld Napja Hálóza-
tot. Mára mozgalma világméretűvé 
vált, és április 22-e a Föld napja 
szinte minden országában kitünte-
tett  alkalma a „kék” bolygó meg-
mentésére irányuló eseményeknek, 
programoknak. Magyarországon 
1990 óta rendezik meg.
Bolygónk történetében évmilliárdok 
teltek el úgy, hogy a természet alkotta 
ökoszisztéma hibátlanul működött, 
a különféle természetes folyamatok 
– kis jégkorszakok, felmelegedések 
váltakozásai – mindig kiegyenlítették 
egymást. És nem termelődött szemét. 
Még az ember megjelenése sem oko-
zott galibát, hiszen összhangban élt 
az őt körülvevő környezettel, annak 
szerves része volt. Ez az állapot né-
hány száz éve, úgy nagyjából az ipari 
forradalom környékén kezdett kibil-
lenni egyensúlyából, és kezdődött el 
egy lassú, majd egyre inkább gyorsuló 
folyamat, ami napjainkra szinte vég-

veszélybe sodorta Föld anyánkat. Az 
ember mindinkább törekszik arra, 
hogy élete gondtalan, főként és leg-
inkább kényelmesebb legyen. Újabb 
és újabb technikai-technológiai meg-
oldásokkal hihetetlen módon kivál-
totta az embert, az emberi erőt szinte 
minden munkafolyamatból. Felépült 
egy olyan világgazdaság, olyan glo-
bális fogyasztói társadalom, ahol a 
nagyhatalmak irányításával minden 
mindennel és mindenkivel össze-
függ. Mindeközben már évtizedek 
óta, főként a nyugati féltekén egyre 
hangosabb a zöld lobbi, és harcosan 
követelik mindenféle olyan tevékeny-
ség betiltását, megtiltását, amelyek 
valóban rombolják a környezetet, az 
éghajlatot, felborítják az élővilág öko-
szisztémáját, számos faj kipusztulását 
okozzák, pusztítják az erdőket, szeny-
nyezik az óceánok, élő vizek világát és 
sorolható lenne a végtelenségig. Ezek 
valóban olyan folyamatok, amelyek 
ellen széleskörű, világméretű össze-
fogásra, egyirányú gondolkodásra, 
munkára van szükség. 

Éppen ezért személyes megszólítta-
tásban is van részünk, hogy mi min-

dent is tegyünk, hogy ökológiai láb-
nyomunk egyre kisebb legyen, és ez 
így is van rendjén, hiszen mi magunk 
tehetünk a legtöbbet környezetünk 
tisztaságáért, épségért.

Ennek érdekében pl. Hajdúná-
náson is évente többször szerveznek 
szemétszedési akciót – hiszen hiába 
a felhívások garmadája, egyes embe-
rekről lepereg, és szívfájdalom nélkül 
dobják ki a méregdrága autó csomag-
tartójából a szemetes zsákokat, ame-
lyek tartalmát néhány órán belül a 
szél kergeti árkon-bokron keresztül. 
Aztán majd jönnek az elkötelezett 
környezetvédők, akik összeszedik 
utánuk a szemetet. Ilyen akció zajlott 
éppen az elmúlt napokban is, amikor 
az óvodástól kezdve a nagyiskolásokig 
szedték a szemetet a gyermekek. 

Más történet. A közelmúltban jár-
tam a határban, jól eső érzés volt a 
szépen megmunkált táblákra, a veté-
sek bokrosodó zöldjére tekinteni. Ke-
vésbé volt azonban lélekemelő a szél 
által kergetett palackok, zacskók, és 
mindenféle háztartási szemét gusztus-
talan, környezetszennyező látványa. 
Eddig ez mind-mind az egyén fele-

lőssége, ami nem kicsi, van azonban 
ettől sokkal nagyobb „jéghegy.”; míg 
az egyén személyes felelősségére apel-
lálunk, addig a nagy légszennyező, 
talajszennyező, vizeinket megmér-
gező, környezetünket nem kímélő 
nagyipari létesítmények esetében 
nem túl hatékonyak a szabályozók. 
A közelmúltban Hajdúnánáson járt 
a neves meteorológus Németh Lajos, 
aki nagyon fontos tényezőre hívta fel 
a figyelmet; ha Földünkre nem úgy 
tekintünk, mint szerves egészre – ak-
kor nem sokra megyünk. Nem sokat 
tudunk tenni a klímaváltozás megál-
lításáért, a „megbolondult” időjárás 
visszarendezéséért. Hiába teszünk 
meg mi mindent a cél elérése érdeké-
ben, ha a bolygó másik felén félelme-
tes gyorsasággal tűnnek el az őserdők, 
apadnak el a magashegyi gleccserek, a 
tavak a felelőtlen emberi beavatkozás, 
a profitszerzés következtében. Rövid 
időn belül bekövetkezik az az állapot, 
hogy az emberi életnek helyet adó jó 
öreg Föld éppen az ember pusztító és 
önpusztító tevékenysége által válik 
lakhatatlan, élhetetlen bolygóvá. 

Rigó Tamásné
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„Versvarázs” versmondó találkozó Hajdúnánáson

2022. április 8-án rendezte meg a 
Gábor József Kulturális Alapítvány 
a Fehér Bot Alapítvánnyal karöltve 
„Versvarázs” versmondó találko-
zóját a hajdúnánási Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium 
dísztermében, ahol Hajdúdorog és 
Hajdúnánás felső tagozatos és gim-
nazista diákjai mutatták meg tehet-
ségüket. A rendezvényt Hajdúnánás 
Város Önkormányzata támogatta.
Már több mint tíz éve, hogy látó di-
ákoknak szervezzük a versmondó ta-
lálkozót, - amit 2007-ben a Fehér Bot 
Alapítvány néhai elnöke, Dr. Szabó 
Miklós megálmodott, - „hiszen sze-
retnénk a diákok érdeklődését felkel-

teni, vak és látássérült írók és költők 
műveire”. 

Ez egyfajta érzékenyítés, szemlé-
letformálás, hogy lássák, olvassák, is-
merjék meg, milyen gondolkodással, 
élményekkel teli műveket szereztek 
és szereznek a mai napig is a vak és 
látássérült emberek. Válogathattak 
a fiatalok, az „Óda a fényhez” című 
antológiából, ami épp ebben az év-
ben 30 éve született meg és szabadon 
választhattak a látás és látásvesztés 
témakörökben más kötetekből és az 
internetről is. 

A versmondó találkozót Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás polgármestere 
nyitotta meg. Köszöntőjében megfo-
galmazta nagyra becsülését a két ala-
pítvány munkáját illetően és kifejtet-
te, - már nagyon várja, hogy a fiatalok 
„elvarázsolják” a költeményekkel őt és 
a jelen lévőket. Meglepetésként Rózsa 
Dezső, a Gábor József Alapítvány ku-
ratóriumi tagja polgármester úrnak 
ajándékozott egy tapintható képet, 
Romanek Inka festőművész „Csoda-
szarvas” című alkotását.

A fiatalok három korcsoportban 
versenyeztek és most sem volt köny-

nyű helyzetben a megújult háromta-
gú zsűri, - Rékasiné Zágonyi Margit, 
könyvtáros, - Szabó Rékasi Mónika, 
Hajdúdorog Város Önkormányzatá-
nak települési képviselője, a zsűri el-
nöke, - Veressné Fehér Erzsébet, nyu-
galmazott magyar, történelem szakos 
tanár. Rendezvényünket most is szép 
számmal tisztelték meg az érdeklő-
dők, szülők, nagyszülők, felkészítő 
pedagógusok.

Az 5.-6. osztályosok között helyezé-
seket értek el: I.Kranyik Lizett  - Szent 
Bazil Görögkatolikus Általános Iskola 
– II. Csuka Gréta - Bocskai István Ál-
talános Iskola AMI és Kollégium -  III. 
Pálóczi Panna -  Bocskai István Álta-
lános Iskola AMI és Kollégium. 

A 7.-8. osztályosok között helye-
zéseket értek el: I. Fehérvári Lili -  
Szent Bazil Görögkatolikus Általános 
Iskola – II. Papp Lilla Kata -  Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázi-
um – III. Kovács Kitti -  Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázium

A „nagy gimnazisták” között he-
lyezést értek el: I. Kéki András Máté 
- Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium – II. Hallgató Dániel 

- Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium 

A délután programját színesítették 
zongorajátékukkal Szabó Eszter, Sza-
bó Ákos, Szabó Loretta, és felkészítő 
tanáruk Holbáné Imre Katalin zongo-
ratanárnő.

Minden résztvevő fiatalnak és fel-
készítő pedagógusaiknak gratulálunk 
a szép és színvonalas „versvarázs” él-
ményért!

Karcagi Márta, kuratóriumi tag

Tér-fél: Autóbusszal a nánási járásban
2014-ben valósult meg "A közösségi 
közlekedés biztonságának és szín-
vonalának növelése Hajdúdorogon, 
Hajdúnánáson, Polgáron, Görbehá-
zán" c. projekt uniós támogatásból 
több mint 300 millió forint költség-
gel. (Hajdúnánási Újság 2015. janu-
ár 15.) Gondolhatnánk évek során a 
rendszer bejáratódott, kifogástalanul 
működik. Görbeházán semmi nem 
változott. A 35-ös úton az Íves presszó 
előtt állnak meg a Polgár, Miskolc felé 
menő buszok. Átellenben a Diáksziget 
előtt pedig a debreceni járatok. Itt leg-
alább nem lehet eltévedni. Nem úgy 
mint Hajdúnánáson vagy Polgáron.

Nánáson most is egyetlen helyről (a 
jegypénztár elől – a pályázatban még 
volt ilyen, de az épület elől, melyen, 
ahol írva vagyon "HAJDÚNÁNÁS 
buszállomás") indul az összes járat a 
szélrózsa minden irányába, kivéve a 
nyíregyházi. A jegy vételekor ugyan 
azonnal kiderül, ha valaki más irányba 
akar elindulni, mint szeretne. A 65 év 
fölötti nyugdíjas pedig köszönés után 
jól teszi, ha kérdez, a sofőr szívesen vá-
laszol. Nekem ez a szokásom.

Polgáron lényegében semmi nem 
változott a biztonság színvonalát il-
letően. Jobb oldalt 3 le-felszállóhely 

(korábban 4 volt), baloldalt parkolók 
a boltok előtt, középen átmenő for-
galom (szerencsére egyirányú mint 
régen). TVK-s műszakváltás előtt és 
után (naponta háromszor) kész káosz 
van, de a polgáriak évtizedek óta jól 
kiismerik magukat. Kétlaki létemre 
már én is, ezért szívesen megosztok 
egy-két problémás helyzetet. Debre-
cen és Miskolc között oda-vissza egész 
nap óránként ütemes közlekedés van. 
Viszont mindkét irányba ugyanarról a 
helyről megy tovább a busz – mond-
juk úgy középről, ha lenne számozás, 
biztosan a 2-est viselné. A Miskolc 
felé átszálló nánási utasok figyeljenek! 
Ki van az írva a busz elején, oldalán 
– mondják erre a jártasabbak. Igen. 
Az egyikre: Miskolc–Debrecen, a má-
sikra: Debrecen–Miskolc. Könnyű té-
vedni. Nem könnyebb a nánásiaknak, 
ha Polgárról jönnek vissza Nánásra. 
A csak Hajdúnánás–Polgár között 
közlekedő buszok (a Királydomb és 
Görbeháza érintésével közlekedők 
egyaránt) a COOP-bolt elé érkeznek 
és onnan indulnak vissza is. Az ösz-
szes többi Polgárra érkező (Miskolc, 
Tiszaújváros, Eger felől) és Nánásra 
vagy Nánáson át Nyíregyházára köz-
lekedő buszok a középső megállóból 

(ahonnan az előbb említett debreceni 
és miskolci járatok is) indulnak to-
vább Nánásra.

A"Dinamikus utastájékoztatási 
rendszer" közel két éve sem Nánáson 
sem Polgáron nem működik. Marad a 
régi, a megszokott A/4-es méretű, elég 
apró betűkkel és számokkal nyomta-
tott menetrend a megállót jelző tábla 
alatt. A digitális forradalmat képviselő 
QR-kódot pedig hazavitte valaki (le-
törte), a következő átszervezés után az 
sem működött. 

Szóval így néz ki 2022-ben a haj-
dúnánási járásban az uniós támogatás-
ból, nem kevés pénzből megvalósított 
biztonságos, színvonalas tömegköz-
lekedés. Igen a beruházás részeként 
több megállóhelyen épült új, esztéti-
kus fedett eső és szél ellen védő létesít-
mény, buszöböl, de ez manapság már 
kevés a biztonság érzetét keltő utazás-
hoz, nem is szólva az utak állapotáról. 
Debrecen felé jó az út, de az összes 
többi alaposan megviseli a buszokat 
és az utasokat is.

Nábrádi Benedek

Évtizedek óta nem romlik el és évente 
cserélik
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Krisztus-kereszt a Dorogi útfélen
Országos viszonylatban is szinte 
egyedülálló, a hagyományokat tisz-
teletben tartó útmenti Pléhkrisztu-
sos keresztfát szenteltek fel április 
10-én, virágvasárnap délután a ná-
nási és dorogi határ találkozásánál, 
a Határdomb tövében, a kerékpárút 
mellett. 
Az idei virágvasárnap igen csak emlé-
kezetes marad úgy Hajdúdorog, mint 
Hajdúnánás katolikus népe számára. 
Április 10-e délután ugyanis olyan 
eseményre került sor a nánási-doro-
gi határ mezsgyéjén, a Határdomb 
mentén, amilyet már öregapáink sem 
igazán láthattak; felszentelésre került 
egy útmenti ún. Pléhkrisztusos, fából 
készült feszület. 

Hajdúdorog és Hajdúnánás görög 
és római katolikus hívei és számtalan 
érdeklődő volt részese a szabadtéri mi-
sének, amely során Dalanics Zoltán 
görögkatolikus parókus és Juhász Im-
re római katolikus káplán papatestvé-
reik közreműködésével felavatták és 
felszentelték a Buczkó József és csa-
ládja által állított méltóságteljes, tisz-
tes korú tölgyfából készült keresztet, 
amelyet sok támogató szeretetteljes 
segítségével maga Buczkó József készí-

tett el. A felszentelési szertartást nagy-
böjti énekekkel nyitotta az Újfehértói 
Római Katolikus Felnőtt Énekkar, 
majd Nagy Róbert előadásában hang-
zott fel Ady Endre: Krisztus-kereszt az 
erdőn című verse.

Dalanics Zoltán parókus a kereszt, 
a nagypéntek és húsvét egymást felté-
telező létezéséről, jelentőségéről szólt. 
„...Nemsokára eljön az esztendőnek a 
legmélyebb napja, a nagypéntek. En-
nél nagyobb tragédia, ennél mélyebb 
titok és mélység nem létezik. Amikor 
az ember keresztre feszíti az Istent. Azt 
hiszi, tud Isten nélkül élni. Ezt nyögi 
a mai ember, a mai világ, hogy Isten 
nélkül akartunk élni. Lassanként 
azonban ráébredünk; nem felejthet-
jük el az Istent. Isten nélkül nem 
tud emberként élni az ember....... Az 
ilyen keresztek előtt ha elmegyünk, 
meghajtjuk a fejünket, vagy keresztet 
vetünk, soha ne feledjük, van Isten. 
Ezek a keresztek őrzik az ember szá-
mára azt a figyelmeztetést; ember ne 
feledd, hogy ki vagy, honnan jöttél, 
ne feledd, hogy van Isten és mindent, 
az egész életedet ehhez szabd. Ha el-
felejtjük Istent, akkor jönnek a hábo-
rúk, járványok, válságok, akkor nincs 

élet. Csak úgy tudunk megmaradni, 
ha soha sem feledjük, és gyermekein-
ket is megtanítjuk arra, hogy a mo-
biltelefonokon kívül van egy másik 
világ, hogy van Isten. Ha ezt sikerül 
gyermekeink szívére helyezni, akkor a 
nagypéntek után mindig lesz húsvét, 
akkor az embernek mindig lesz hol-
napja.”

Buczkó József, mint néprajzkuta-
tó osztotta meg gondolatait a szép 
számmal összesereglett hívekkel, ér-
deklődőkkel az útmenti keresztek 
állításának hagyományairól, emlékez-

tetve arra, hogy ilyen és ehhez hason-
ló kisebb-nagyobb „Krisztusképes” 
feszületek egész sora „integetett” még 
a 20. század elején is a dorogi útfélen 
járóknak, ahogy erről Móricz Pál több 
írásában is megemlékezett. Ennek 
emlékére és a hajdúföld kiváló króni-
kása tiszteletére a keresztfa mellett egy 
Móricz Pál emlékkövet is felavattak. 
A régi korok emberléptékű közösségi 
alkalmát idéző szentmisét A keresztfá-
hoz megyek, c. ismert nagyböjti ének 
zárta. 

Rigó Tamásné

Fábri Zoltán: Húsz óra – Gondolatok a film kapcsán 
Sántha Ferenc: Húsz óra című művé-
ből az 1964-ben készült filmet nemré-
giben vetítette le ismét a közszolgálati 
televízió. Az idősebb nemzedék- köz-
tük én is - tananyagként találkozhatott 
a regénnyel és a filmmel is a 60-as évek 
közepétől egészen a rendszerváltásig.

A műsorra tűzés alapja legutóbb a 
kommunizmus áldozatainak emlék-
napja volt. Milyen érdekes! –gon-
doltam. Hiszen annak idején teljesen 
mást hangsúlyoztak a film és a regény 
elemzése kapcsán. A történet ugyanis 
az 1919-es tanácsköztársaságra is utal, 
de a téeszesítés és 1956 időszakából 
merít túlnyomó többségben.

Ahogy most megnéztem újra a fil-
met, változatlanul az volt a vélemé-
nyem, hogy kiváló alkotásról van szó, 
nagyszerű a színészek játéka, igényes 
a rendezés.

Engedje meg azonban nekem a 
Kedves Olvasó, hogy e riportregény-
hez egy kicsit másképp közelítsek. 
Elgondolásomban nincsenek részre-
hajló elemek, amiket leírok, mind-
mind benne vannak a filmben. A 
film elején megjelenik a gróf, aki már 
csupán megtűrt személy a falu társa-
dalmában. Példázatában a káoszról és 
a rendről beszél, utalva arra, hogy a 
folytonosság mesterséges és szándékos 

megszüntetése a rend felbomlásához 
vezet. Ő már erre hiába hívja fel a fi-
gyelmet, a második világháború után 
megváltozott társadalmi viszonyok 
miatt súlytalan helyzetbe került. Bár 
már semmije sincs szinte, mégis utál-
ni kell és megvetni. Így a falu társadal-
mán kívül reked.

A cselédsorból való származás több 
szereplő esetében visszatér bizonyos 
jelenetekben. Felemelte őket a hábo-
rú utáni új rendszer, de sokan közü-
lük alkalmatlanok voltak a feladatra. 
Nem értik a folyamatokat, amelyekbe 
belekerültek és azoknak következmé-
nyeit sem. Nem a helyükön vannak. 
Ezt az egyik szereplő meg is fogalmaz-
za. Felhergelték őket a nemesség és a 
módosabb paraszti rétegek ellen, de 
hiába van meg a munkás - paraszt ha-
talomban minden lehetőségük és esz-
közük, nem tudnak élni ezekkel. Nem 
értenek hozzá és emiatt tönkretesznek 
sok mindent, köztük magukat is. Az 
egyik szereplő beszél a kontraszelek-
cióról is, vagyis egy olyan rendszer 
nyert teret, melyben inkább a tehet-
ségtelenek érvényesülnek, a tehetséges 
embereket nem engedik kiemelkedni. 

A parasztságot és a munkásosztályt 
becsapták. Hiába tették őket vezető 
réteggé. Ugyanis azáltal, hogy ki-

mozdították őket egykori társadalmi 
helyzetükből, már nem tudnak a régi 
helyükre visszarendeződni, az újban 
pedig idegennek és esetlennek érezik 
magukat. Ez rengeteg belső harchoz 
és önmagukkal szembeni küzdel-
mekhez vezet. Két-két barát sorsán 
keresztül láthatjuk azt a jelenséget, 
hogy amikor vezetők lesznek, és ezál-
tal hatalmat kapnak, akkor egymással 
szembefordulnak, ellenségek lesznek.

A mű a grófot, vagy ahogy ott ne-
vezik az uraságot állítja be felelősnek a 
szereplők rossz sorsa miatt. A háború 
csak érintőlegesen kerül szóba, pedig 
az számos szenvedés oka és okozója. 
Egy másik szereplő azon csodálkozik, 
hogy a fia, aki őrnagy lett, nem kötő-
dik a földhöz. Más szereplőkkel együtt 
ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy 
gyerekeiknek nehogy úgy kelljen meg-
élni, ahogy nekik. A gyökértelenségért 
nem csak a szülőföldtől való elszakadás 
okolható, hanem a más társadalmi ré-
tegbe való kerülés is ezt eredményezi, 
különösen a fiatalabb nemzedéknél.

Mai szemmel nézve számomra az 
egyik legellentmondásosabb szerep-
lő a helyi orvos. Jómódú és megbe-
csült tagja a faluközösségnek, de utál 
ott lenni, porfészeknek nevezi a he-
lyet. Lenézi a falusi embereket és ez 

rendben van szerinte. Whiskyt iszik 
és mindenféle pesti éjszakai bárokról 
és a belpesti életérzésről beszél nagy 
áhítattal. Mindenki fölött állónak, de 
ugyanakkor távolságtartónak mutatja 
be őt a film. Megnyilvánulásaiban a 
„nincs közöm hozzá” és a „nem érde-
kel” foglal el hangsúlyos szerepet.

Szándékosan hagytam írásom végé-
re az egyik legfontosabb szereplőt, a 
riportert, vagyis az újságírót. Ő szin-
tén kívülről érkezik, s az elmondott 
történetekből és visszaemlékezések-
ből igyekszik megírni egy tárgyilagos, 
részletes riportot. Többször is elhang-
zik az újságíró szájából: „Ezt a riportot 
nem lehet megírni!” A riport azonban 
megszületett és egy regény, majd film 
lett belőle. Bár a marxista esztétika ki-
mondta azt a tételt, hogy a művészi 
alkotás az egyedi és az általános között 
a különöset mutatja be, mégis évtize-
dekig általános ítéleteket fogalmaztak 
meg a művet ismerők és azok is, akiket 
a regény vagy a mozgófilm elemzések, 
tanulmányok megírására ihletett.

Ajánlom a filmet mindazoknak, 
akik szeretik a régi színészek játékát, 
igyekeznek maguk kialakítani a véle-
ményüket és nem hagyják, hogy ilyen 
vagy olyan irányba érzékenyítsék őket.

Nagyné Józsa Beáta
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Kiállítások: 
Fejér Imre grafikus-rajztanár kiállítá-
sa május 2-ig tekinthető meg a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ ga-
lériájában.
Junácski Laura alkotásaiból nyílt 
kiállítás május 3-ig tekinthető meg a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont kis aulájában.
Április 22. (péntek) 18.00: Melegvi-
zek országa – Igor és Ivan Buharov 
filmje. Hajdúnánási szereplőkkel!
Szereplők: Szabó Domokos, Török-
Illyés Orsolya, Péva Ibolya, Bagdiné 
Kovács Mária, Nyitrai Illés, Horváth 
László, Fátyol Hermina, Réti Iringó, 
Cserhalmi György, Thuróczy Sza-
bolcs, Kecskés Karina, Székely Rozá-
lia, Hajdu Lujza, Hajdu Zsigmond, 
Nagy József, Franz Wruss, Paizs Mik-
lós, Gut István, Bagdi István, Hernádi 
Csaba, Antal Géza, Takács Máté Joe, 
Igor Lazin, Hajdu Szabolcs.
A filmvetítés után lehetőség nyílik kö-
tetlen beszélgetésre Ivan Buharovval 
(Hevesi Nándor), a film rendezőjével.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Bocskai Filmszínház és If-
júsági Ház
Április 22 - 23. (péntek - szombat): 
VIII. Kaktuszok és pozsgás növé-
nyek kiállítása és vására a Magyar 
Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasz-
nú Egyesület tagjainak közreműködé-
sével. A kiállítással egybekötött vásá-
ron az érdeklődők nem csak számtalan 
kaktusz-fajjal ismerkedhetnek meg, 
de kedvező árakon sok faj közül válo-
gathatnak a vásárolni szándékozók. A 
kiállítás ideje alatt szeretettel várjuk az 
óvodákból, iskolákból érkező csopor-
tokat. A kiállítás és vásár nyitvatartási 
ideje péntek - szombat: 9.00 -17.00. 
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ nagy előcsarnoka
Április 23. (szombat) 10.00: Weöres 

Sándor Országos Gyermekszínját-
szó Fesztivál Hajdú-Bihar Megyei 
Találkozója
Bemutatkozó csoportok: BolyaiSokk 
- 3. évfolyam, Debrecen - Kated-
ra Színházi Műhely - Alsó tagozat, 
Debrecen - Az ötödik zé, Debrecen 
- Rosszcsontok, Ebes - AranyosKo-
méDiákok, Létavértes - ABAKUSZ 
gyermekszínjátszó csoport, Debrecen 
- DEMKI Alföld Gyermekszínpada, 
Debrecen -  Katedra Színházi Műhely 
– Felső tagozat, Debrecen -  Bolyai-
Sokk – 5-6. évfolyam, Debrecen. 
A belépés díjtalan!
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme
Április 25 – 28. (hétfő-csütörtök): 
Zöld Otthon kiállítás. 
A Fenntarthatósági Témahéten újból 
megtekinthető a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban, a színház-
terem előtti aulában, a hátsó bejárat 
felőli épületben. Az interaktív kiállítás 
az otthon, háztartásunkban használ-
ható fenntarthatósági megoldásokat, 
praktikákat és trükköket vonultatja 
fel a konyhától a fürdőszobán át a 
kiskertig.

Az ismeretterjesztő tablók és a ki-
állításhoz készült ökojátékok közért-
hetően és kézzelfoghatóan mutatják 
be, hogy hogyan tehetjük zöldebbé és 
környezetbaráttá mindennapjainkat, 
többek között a klíma védelmét szol-
gáló intézkedésekre és megoldásokat 
is említve.

A bemutatás tetszőleges napján tár-
latvezetésre is lehet jelentkezni az ér-
deklődő csoportoknak, 9 és 14:15 óra 
között várjuk a tanulócsoportokat.
Egy tárlatvezetés körülbelül 25-30 
percet (maximum 45 percet) vesz 
igénybe, 15-30 fős csoportbontással.  
A kiállítás tartalmát és mondaniva-
lóját tekintve minimum 3. osztályos 
kortól ajánlott, leginkább ideális felső 

tagozatos, középiskolás gyermekek 
számára. A kiállítás weboldala: http://
www.zoldotthon.net/hu/ A progra-
mok díjmentesek, de jelenléti ívvel, 
igazolással és fotódokumentációval 
alá kell támasztanunk az eredménye-
ket.
Amennyiben szeretnének jelentkez-
ni tárlatvezetésre, kérem jelezzék azt 
a zsuzsi.zoldkor@gmail.com címen 
vagy a 06204373500 telefonszámon.
A kiállítás bemutatása a KE-
HOP-1.2.1-18-2018-00231, „KLÍ-
MATUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE 
HAJDÚNÁNÁSON” C. PROJEKT 
KERETÉBEN valósul meg.
Április 30. (szombat) 12.00: „Íjá-
szokkal a magyar zászló becsületé-
ért”
12.00: Íjász harcosok sűrűjében  Ma-
gyar-Székely Vezérfogadás ezer éves 
hagyomány szerint a  Keleti Gyepű 
részvételével
12.40: „Székely Íjfeszítők Törzsszö-
vetsége” alapító okiratának aláírása, 
ellenjegyzése
13.00: Tüzes nyíllövés, Kelet Tüze 
harcosai
13.05: Távlövő (50#) íjászverseny 1 
millió Ft értékű Hajdúnánás Város 
Díszíjának elnyeréséért 
13 30  Harci céllövő verseny méretlen 
távon
15.30: Eredményhirdetés 
Helyszín: Kendereskert
Április 30. (szombat) 14.00: Kihajtá-
si Ünnepség a Kendereskertben
Fellépők, közreműködők: Bakos Ze-
nekar, -  Cifraszűr Néptánc Egyesület, 
-- Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás 
Hagyományőrző és Sport Egyesület, 
-Hagyományőrző Kelevézek, - Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző Egyesület, - 
Szalmakalap Citeraegyüttes
16.30: Kihajtási ceremónia
17.30: Pásztortűz
Kísérőprogramok:

„Zöldkör- Klímavédelmei informáci-
ós stand és ökojátszóház - Szárnyalló 
népi játékok -  Ragadozómadár be-
mutató -  Népihangszer bemutató - 
Nánási Portéka kóstoló
Május 1. (vasárnap) 09.00 – 14.00: 
„Mézes madzag” - Családi programok
Egészséges ételek kóstolója - Verse-
nyek, vetélkedők, kézműves foglalko-
zások,
Mézes sütemények versenye, - Gyü-
mölcsaszalás, - Mézmustra, - Tehén-
fejés, gyümölcsszüret, - Földtől az 
asztalig túra kisvonattal a Kenderes-
kertbe, - Ugrálóvárak, lufibohóc, csil-
lámtetoválás
11.00: Vidám Manók együttes kon-
certje,
Vendégünk: Buday séf
Helyszín: Köztársaság tér
A program a Hajdúnánási Gyermek- 
és Közétkeztetési Nonprofit Kft. TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2022-02481 sz. 
pályázatából valósul meg.
Május 1. (vasárnap) 14.00: Városi 
Majális
15.00 – 20.00: Ugrálóvárak a műve-
lődési központ parkolójában
14.30 – 17.30: Nóta Majális - fellé-
pő csoportok: Akácos Út Nótaklub 
Hajdúdorog - Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület Hajdúnánás - Hajdú Bok-
réta Hagyományőrző Egyesület Haj-
dúnánás - Lente Lajos Magyar Nóta 
Egyesület Hajdúnánás - Nánási Nép-
dal, Nóta és Tánckedvelők Egyesülete 
Hajdúnánás - 
Százszorszép Dalkör Egyesület Új-
szentmargita - Vörös Sári Magyarnó-
ta Egyesület Hajdúszoboszló - Kísér: 
Maczó György zenekara, prímás: ifj. 
Berki László Lechner díjas
18.00: az Animal Cannibals műsora
19.00: László Attila műsora
20.00-22.00: Fényfestés az önkor-
mányzat falán
Helyszín: Köztársaság tér

Tavaszi versmondó versenyek

Iskolánk alsós tanulói a tavaszt öröm-
mel, és jó néhányan versekkel is kö-
szöntötték.

Egységeinkben április első napjai-
ban zajlottak a költészet napja alkal-
mából rendezett versenyek.

Ezek záró fordulójára, az iskolai 
szintű tavaszi versmondó versenyre 
április 5-én és 7-én került sor.

Az 1. és 2., illetve a 3. és 4. évfolyam 
külön napon adott számot a zsűrinek 
arról, milyen költemények tetszettek 
meg nekik, hogyan tudják tolmácsol-
ni a versek keltette érzelmeket.

A két délutánon hallhattunk szava-
latot a tavaszról, a családról, a termé-
szet szeretetéről, ember-állat barátsá-
gáról, mindennapi problémáinkról, 
örömeinkről egyaránt.

Sok-sok indulóból az utolsó fordu-
lóra mindkét korcsoportból húszan-
húszan  érkeztek a Magyar utcai iskola 
könyvtárába, ahol kellemes, családias 
helyszín, és egy kis finom uzsonna is 
várta a gyerekeket , felkészítő, kísérő 
pedagógusokat, szülőket.

Megnyugtató, boldogító érzés látni, 
hogy nem vész ki a költészet, a versek 
szeretete a gyerekekből a gépi, tech-
nikai világ hatására sem. Örömmel 
gazdagítják saját és hallgatóik lelki vi-
lágát is a megtanult, szépen előadott 
versekkel.

A zsűri által legjobbnak ítélt vers-
mondók egy-egy könyvjutalmat is 
átvehettek.

Minden résztvevőnek gratuláció, 
dicséret jár a szorgalmáért, tanítók-
nak, szülőknek köszönet a versek ki-
választásához, megtanulásához nyúj-
tott segítségért!

Köszönjük a szervezők, segítők 
munkáját !

Ünnepeljük, szeressük a költészetet 
továbbra is!

A zsűri döntése alapján az alábbi 
eredmények születtek: 

1-2.osztály: 1. Domán Zoé, 2.b. 
– 2.Lakatos Kincső 1.d. és Csontos 
Diána Eliza 1.e. -3. Gyöngyösi Lara 
2.b. – 4. Marczis Mirabella Jázmin 
1.c. – 5. Tóth Zoltán 1.e.

3 - 4. osztály: 1. Varga Léna Zille 
3.b. - 2. Hallgató Dávid   4.b. - 3. 
Rákóczi-Bódi László András  3.b - 4. 
Nagy Heléna 3.c. - 5. Pálóczi Imre  
4.b - 6. Berencsi Emili  3.c

Nagyné Deli Tünde
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Óvodai beíratások 
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat értesíti a kedves szülőket, hogy a 
2022/2023. nevelési évre vonatkozó-
an a 3. életévüket betöltött gyerme-
kek óvodai beíratásának időpontja: 

2022. április 25-én (hétfő) 800 - 
1700 óráig
2022. április 26-án (kedd) 800 - 
1700 óráig

Az óvoda a gyermek hároméves ko-
rától a tankötelezettség kezdetéig ne-
velő intézmény, amely a gyermeket 
fokozatosan, de különösen az utolsó 
évében az iskolai nevelés-oktatásra 
készíti fel. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a tele-
pülésen, fővárosi kerületben, vagy ha 
a felvételi körzet több településen ta-

lálható, az érintett településeken lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi ké-
relme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. A szü-
lő - tárgyév május 25. napjáig benyúj-
tott - kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, amely-
ben a gyermek a negyedik életévét be-
tölti, a Kormány rendeletében kijelölt 
szerv (a továbbiakban: felmentést en-
gedélyező szerv) felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolja. Ha az eljárásban 
szakértőt kell meghallgatni, csak az 

óvodavezető vagy a védőnő rendel-
hető ki, és a függő hatályú döntésben 
nem kell rendelkezni a kérelmezett 
jog gyakorlásáról.

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

A beíratáshoz szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi ki-

vonata, lakcímkártyája, TAJ-száma
– a szülő (gondviselő) személyi igazol-

ványa, lakcímkártyája. 
Az óvodavezető 2022. május 28-ig 

írásban értesíti a szülőt – jogszabály-
ban meghatározott módon és formá-

ban – a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvoda döntése ellen a szülő - a 

közléstől, ennek hiányában a tudo-
mására jutásától számított tizenöt 
napon belül - a gyermek érdekében 
eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Jegyzője jár el és hoz másodfokú 
döntést: a jogszabálysértésre vagy 
az intézmény belső szabályzatának 
megsértésére hivatkozással benyújtott 
kérelem, továbbá az óvodai felvétellel 
és az óvodából való kizárással kapcso-
latban érdeksérelemre hivatkozással 
benyújtott kérelem tekintetében.

Hajdúnánás, 2022. április 4.

Szólláth Tibor
polgármester

Óvodai kukucskáló
Az óvodai életüket ősszel elkezdő 
kisgyermekeket és szüleiket várták 
a Hajdúnánási Református Óvo-
dába és a Hajdúnánási Óvoda va-
lamennyi tagintézménybe a nyílt 
napokon.

Az otthon melegéből lassan kiröp-
pennek a 3. életévüket betöltött kis-
gyermekek, hiszen szeptemberben az 
új 2022/23-as nevelési évben nekik 
is megkezdődik az óvoda. A szülők 
gyakran aggódással vágnak neki az 
újnak, főleg ha első gyermekük kezdi 
el az ovis éveket. A Hajdúnánási Re-
formátus Óvodai kukucskáló prog-
rammal várta a szülőket és a kicsiket 
március 30-án, amikor is körbejár-
hatták az óvodát, megismerkedhet-
tek a leendő óvónénikkel és minden 
felmerülő kérdésre választ kaphattak. 
Az apróságok számára a pedagógusok 
kézműves foglalkozással és játéksarok-
kal készültek, amibe természetesen a 
gyerekeket is bevonták. Szeptember-

ben két új kiscsoporttal indulnak el 
a Református Óvodában. A beirat-
kozásra idén is online módon kerül 
sor, amelynek időpontja április 20-22 
között lesz esedékes. 

A Hajdúnánási Óvoda valamennyi 
tagintézményében idén ismét óvodai 
bepillantásra hívták a leendő kiscso-
portos gyerekeket és szüleiket nyílt-
nap sorozatuk keretén belül. A több 
héten át tartó nyíltnapokon a szülők 
által választott óvoda szakmai munká-
jával ismerkedhettek meg közelebbről 
az érdeklődők. Rengeteg kézműves 
foglakozással, zenés előadással, színes 
programokkal készültek az óvónénik 
az apróságoknak. Voltak akik bátrab-
bak voltak, és akadtak visszahúzódóbb 
gyerekek is, akik részt vettek ezeken a 
nyíltnapokon.  A Hajdúnánási Óvoda 
beiratkozásának időpontja április 25 
-26 között lesz a Magyar utcai szék-
helyintézményben. 

Dobos M.

Bocskais diák a szombathelyi 
országos történelem versenyen

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Savaria Regionális Pedagógiai Szolgál-
tató és Kutató Központja huszonkilen-
cedik alkalommal rendezte meg a 7- 8. 
évfolyamos tanulók Országos történelem 
tanulmányi versenyét. 

Az elismert tehetséggondozó verseny 
célja, hogy lehetőséget biztosítson a diá-
kok számára az egyes történelmi korsza-
kokban való elmélyülésre, a képességek 
újszerű fejlesztésére. A verseny témája: A 
magyarság őstörténetétől az Árpád-ház 
kihalásáig, egyetemes történelemből Jé-
zus születésétől a középkor végéig. 

A hagyományoknak megfelelően há-
rom fordulóban zajlott a verseny: iskolai, 
megyei/fővárosi és országos forduló. Az 
iskolai fordulón a versenyzők saját isko-
lájukban vehettek részt és az értékelés is 
a szaktanárok közreműködésével a hely-
színen történt. A következő fordulóba 
jutáshoz legalább 70%-os teljesítményt 
kellett elérni. A megyei fordulóba jutott 
tanulók a járványhelyzet miatt a saját 
iskolájukban írhatták meg a forduló fel-
adatsorát. Ezeket központilag, Szombat-
helyen értékelték, és a megyei fordulók 
eredményei alapján az országos verseny-
bizottság a legjobb teljesítményt elérő 
tanulókat hívta meg az országos döntőre. 

A jelentkezések alapján az idei tanév-
ben 258 iskola vett részt a versenyen, kb. 
2700 fő indult az iskolai fordulón, közü-
lük a megyei fordulókon 263 versenyző 
vett részt. A megyei forduló eredménye 
alapján az országosan legjobb teljesít-
ményt nyújtó 20 tanuló jutott az orszá-

gos döntőbe. 
Az országos megmérettetés két rész-

ből állt. 2022. április 8-án rendezték az 
írásbeli fordulót, majd másnap a szóbeli 
döntőt. 

A Bocskai Iskolát és városunkat is Seres 
Ármin Attila 7.a osztályos tanuló képvi-
selte, aki megyei első helyezettként jutott 
Szombathelyre, a fináléba. Itt az igen erős 
mezőnyben 13. helyezést ért el. Felkészí-
tő tanára Szabó Albert volt. Gratulálunk 
az elért eredményhez!

Szabó Albert

Boldog születésnapot!
Szűk családi körben ünnepelte 

90. születésnapját 
Vitányi Sándorné Zsuga Mária,

 
akit Szólláth Tibor polgármester  
Orbán Viktor miniszterelnök úr által 
megküldött emléklappal és virágcso-
korral köszöntött. 
Ezúton is tolmácsoljuk Marika néni 
hálás köszönetét a kedves megemlé-
kezésért.



6 Hajdúnánási Újság 2022. április 21.

VÁROSHÁZI TUDÓSÍTÁS
Március utolsó napján tartotta soron 
következő rendes ülését a képvise-
lő-testület. A napirendek között egy 
rendelet elfogadására  és 36 határozat 
meghozatalára került sor.

A Helyi Építási Szabályzatról szóló 
rendeletünk módosításárával a zöld-
területi arányokat változtatta meg a 
képviselő-testület egy konkrét beru-
házás kapcsán.

Tájékoztatást kapott a Képviselő-
testület a MotoGp pálya kivitelézése 
során az elmúlt testületi ülés óta vég-
rehajtott feladatokról, folyamatokról.

Két napirendben is foglalkozott a 
testület a város településrendezési esz-
közeinek módosítására érkezett kez-
deményezésekkel.

Elfogadta a testület az önkormány-
zat 2022. évi közbeszerzési tervét. 
Jelenleg 3 építési beruházás ismert, 
amelyek a közbeszerzés hatálya alá 
esnek. A közbeszerzési terv az év so-
rán bármikor módosítható, ha újabb 
eljárás megindítása válik szükségessé.

A 2022. évi költségvetésben már 
elfogadott felhalmozási hitelek szer-
ződéseihez a testület határozataival 
meghozta azokat a döntéseket, ame-
lyeket a folyósító pénzintézet  a hitel 
feltételeiként előírt.

Elfogadta a testület a  a Hajdúná-
nási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2021. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót, köszönetét fejezte ki a Tűzol-
tóparancsnokság alkalmazottainak az 
eredményes munkáért.

Szintén elfogadta a testület az ön-
kormányzat tulajdonában álló gazda-
sági társaságok 2021. évi beszámolóit.

Fenntartói kötelezettségét teljesítet-
te a testület, amikor a Móricz Pál Vá-
rosi Könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
temény 2021. évi beszámolójáról és 
2022. évi szakmai munkatervének 
elfogadásáról döntött. A pandémia 
ellenére az intézmény színes kínálattal 
állt az olvasók és múzeumlátogatók 
rendelkezésére 2021-ben.

Önkormányzatunk hagyományo-
san március hónapban  kéri a város-
ban működő szociális szolgáltatókat, 
hogy tevékenységükről tájékoztassák 
a testületet. A benyújtott tájékoztatók 
átfogó képet adtak az intézmények 
által ellátott feladatokról, a működés 
teljes vertikumáról.

Elfogadásra került a Hajdúnánási 
Sportklub 2021. évi  pénzügyi beszá-
molója

A Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ a Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium intézményátszervezési ja-
vaslatát küldte meg véleményezésre 

az önkormányzathoz. A testület ha-
tározatával támogatta az átszervezést, 
mely a tanulók részére népművészeti 
műfaj keretében képzések megszerve-
zését tervezi.

Fenntartóként a testület meghatá-
rozta a Hajdúnánási Óvodába történő 
beiratás időpontját. A 3. életévüket 
betöltött gyermekeket 2022. április 
25-én (hétfő)  és 2022. április 26-án 
(kedd) 800 - 1700 óráig lehet beíratni 
az intézmény Magyar utca 104. alati 
székhelyén.

Elfogadta a testület az önkormány-
zat 2017-2021. évi közbeszerzési el-
járásainak szabályszerűsége tárgyában 
elrendelt vizsgálat vizsgálati jelenté-
sére készített intézkedési tervet, vala-
mint az új felértékelések eredménye-
ként  a Bocskai utca 40 és 42. szám 
alatti ingatlanok induló licitárát.

Az Ady Endre krt. 31-33-35. szám 
alatti társasház az épület homlokzatá-
nak felújításáról döntött. A testület az 
önkormányzati tulajdonú lakásokra 
eső költséget biztosította.

A pandémia korlátozta 2021-ben 
a civil szervezetek működését, prog-
ramjaik megtartását, így többen 
kérték az önkormányzati támogatás 
elszámolási határidejének meghosz-
szabbítását. A testület hozzájárult a 
későbbi elszámoláshoz.

Ismét tárgyalta a testület a súlyos 
allergiás reakciók gyors kezelésé-
re szolgáló injekciók elhelyezését a 
Hajdúnánás város területén működő 
oktatási intézményekben. A testület 
arról döntött, hogy minden intéz-
ményben ingyenesen biztosítja az in-
jektáló tollakat. A feladattal a Szalay 
János Rendelőintézetet bízta meg, aki 
az injekció felhasználásában oktatás-
sal is segíti az intézményeket.

Zárt ülés előtt bérlakásépítési prog-
ram lehetőségéről tárgyalt a testület. 
Határozatában állást foglalt arról, 
hogy szükséges az önkormányzatnak 
bérlakásépítési programot indítania, 
melynek a feltételeit (ingatlanok, 
pénzügyi fedezet, pályáazti lehetősé-
gek) megvizsgálja.

Zárt ülésen önkormányzati bérla-
kások bérleti jogviszonyaival kapcso-
latos döntéseket hozott a testület.

„Én miért fizessek? Nem is 
szennyezem a környezetet!” 

– avagy tudnivalók a talajterhelési díjról közérthetően
Közel két évtizede van hatályban az a 
törvény, és az ahhoz kapcsolódó helyi 
rendelet, amely a talajterhelési díjra 
vonatkozik. Az elmúlt években jelen-
tős csatorna fejlesztések és beruházá-
sok zajlottak azért, hogy a környezet 
tehermentesítése minél jobban ér-
vényre juthasson, és az elhasznált víz 
ellenőrzött módon, esetleges szennye-
ződésektől megtisztulva kerülhessen 
vissza a körforgásba.

Ma Hajdúnánás jelentős területén 
megvan a csatornára való rákötés 
lehetősége, azonban ezzel nem min-
denki él. Ekkor jön a talajterhelési díj, 
mint fizetendő teher, mely sokakban 
kellemetlen, negatív reakciót vált ki.

Aki ráköt a közcsatornára, az el-
használt vízmennyiség után kifizeti a 
vízdíjat és az ehhez járó szennyvízdíjat 
a vízszolgáltatónak. Ebben az esetben 
természetesen nem fizet talajterhelési 
díjat az adóhatóságnak.

Aki az ingatlana előtt elvezetett 
közcsatornára nem köt rá, az elhasz-
nált vízmennyiség után kifizeti a víz-
díjat a vízszolgáltatónak, és bevallást 
vagy ellenőrzést követően talajterhe-
lési díjat fizet a helyi adóhatóságnak. 

Van olyan eset, amikor fizikailag rá 
van kötve valaki ugyan a csatornára, 

de a vízszolgáltató mégsem számláz 
szennyvízdíjat. Ilyenkor mindenkép-
pen fel kell keresni a vízszolgáltatót 
a helyzet tisztázása érdekében. Ha a 
vízszámláján szerepel pl. 5 m3 vízfo-
gyasztás, alapesetben alatta szerepel-
nie kell ugyanennyi, 5 m3 szenny-
víznek is, amennyiben rá van kötve a 
csatornára.

A talajterhelési díjat, annak mér-
tékét törvény szabályozza, nem helyi 
szinten kerül meghatározásra, Haj-
dúnánáson ez az összeg 1.800 Ft/m3. 
Valóban nagyon magas, a szennyvíz-
díjhoz viszonyítva annak több, mint 
tízszerese. Az elhasznált vízmennyi-
ségről adatot a helyi vízszolgáltató biz-
tosít részünkre. Mindenképp érdemes 
a bekötés lehetőségét fontolóra venni, 
ezzel sokat tehetünk környezetünk 
védelme érdekében. Természetesen az 
ide vonatkozó helyi rendeletben van-
nak kedvezményre, esetlegesen men-
tességre okot adó körülmények. Ilyen 
esetekben mindenképpen egyeztetés 
szükséges a helyi adóhatósággal. Rész-
letes tájékoztatás is tőlük kérhető vagy 
tájékozódni a honlapon fellelhető tá-
jékoztatóból is lehet.

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Jegyzője
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halálának 1. évfordulójára
 
Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek,
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged!
Bennünk él egy arc s egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Örök az arcod, nem száll el szavad,
Minden mosolyod a lelkünkben marad!
 

Szerető feleséged, gyermekeid Julika, 
Imi, Tibi és családjaik”

Megemlékezés

SZÓLLÁTH IMRE
volt Hajdúnánás 

Tar Kálmán utcai 5. sz. alatti lakos 

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szeretett 
halottunk

SZABÓ ANTAL

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, utol-
só útjára elkísérték, mély fájdal-
munkban részvéttel osztoztak. 
                                                     

A szerető család                         

Köszönetnyilvánítás

Fájdalommal a szívünkben tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy Csorvási László életének 
88. évében csendesen megtért Terem-
tőjéhez. Édesapám 1963-1991 között 
a TVK Műtrágyagyárában üzemlaka-
tosként dolgozott. Hamvasztás utáni 
búcsúztatása református szertartás sze-
rint 2022. április 28-án, csütörtökön 
11 órakor lesz a Tiszaújvárosi Városi 
Temetőben (Sajószöged, Tisza út vége)

Gyászolja: fia, menye és négy unokája

Gyászhír

CSORVÁSI LÁSZLÓ

Felhívás!
Felhívás avar- és kerti hulladékége-
tés szabályainak betartására
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 43/2012 
(XI.30.) önkormányzati rendeletével 
szabályozta az avar és kerti hulladék 
égetés, valamint szabadtéri tűzgyújtás 
helyi szabályait. 

Felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy a rendelet szerint az ingatlano-
kon keletkező növényi hulladék ége-
tésére minden évben szeptember 15 és 
április 15 között kerülhet sor a helyi 
szabályok betartásával, ezt követően 
az április 16. és szeptember 14. kö-
zötti időszakban minden hónap első 
7 napján a nem komposztálható, vagy 
a komposztálásra alkalmatlan avar és 
kerti hulladék égetése elvégezhető. 
Ebben az időszakban sem végezhe-
tő égetés ünnepnapokon, valamint 
tekintettel kell lenni az országosan 
elrendelt tűzgyújtási tilalomra vonat-
kozó szabályokra is. 

Dr. Kiss Imre, jegyző



8 Hajdúnánási Újság 2022. április 21.
Im

pr
es

sz
um

Im
presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 6500 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/445-40-51 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Női kézilabda NB I/B:
Alsóházi rájátszás

Csurgó NKC - Hajdúnánás SK 28 
- 27 (14 - 15) 
Csurgó 150 néző. Vezette: Hársfalvi, 
Mórocz (április 3.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), 
Poór 1, Petrovics 3, SÁPI G 5, Tar L 
1, Szabó P, Kozma K 2. Csere: Kiss, 
Szabó L (kapusok), NYAKÓ 5, KO-
VÁCS 7/1, Kelemen 1, Sápi B 2/2, 
Repák. Edző: Dajka István
Hétméteres: 3/3, illetve 4/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 8 perc.
Dajka István: A találkozó első felé-
ben eredményes támadó játékot pro-
dukált a csapat, rendre góllal fejeztük 
be támadásainkat. Sajnos ez a teljesít-
mény nem volt igaz a védekezésünk-
re. A csurgóiak lassú támadásszövései 
eredményeképpen megoldhatatlan 
feladattá vált a beálló körüli véde-
kezés. Hiába irányítottuk a játékot 
nem tudtunk nagyobb előnyt kihar-
colni. A második félidőt is jól kezd-
tük 17-14 sikerült ellépni. De egy 5 
perces zárlat azt eredményezte, hogy 
az addig utánunk loholó hazai csapat 
megfordítsa az eredményt. Hat perc 
harminc másodperccel a vége előtt 
Petrovics góljával felcsillant a győze-
lem reménye 25-24-es vezetésnél, de 
a végjátékban négy technikai hiba 3 
rontott lövés megalapozta a Csurgó 
győzelmét. Sem a védekezés sem a 
kapusteljesítmény nem volt megfe-
lelő ezen a napon. A mérkőzés vége 
egyszerűen érthetetlen, megmagya-
rázhatatlan. Nyerhető mérkőzést ve-
szítettünk el.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás SK 
– DVSC Schaeffler 24 – 32 (12 – 16)
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Bíró, 
Gadnai. (április 1.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Cse-
ke 1, VERES Boglárka 6, KOSTYÓ 
4, REPÁK 7/2, Veres Barbara, Szabó 
Sz 2. Csere: Szabó F 1, Lakatos P 1, 
Arnócz 1, Csépke, Kónya 1/1. Edző: 
Jenei Tamás Tibor 
Hétméteres: 4/3, illetve 1/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 10 perc. 
Jenei Tamás Tibor: Nagyot küz-
döttünk ismét, ami mindig pozitív 
dolog, még ha az eredmény nem is 
kedvező számunkra. Úgy gondolom 
az első félidőben a ziccer hibáink 
megbosszulták magukat. A felállt 
falas védekezésünk ismét jól mű-
ködött. A 32 kapott gólt a vissza-
rendeződésünk és a támadásban 
elkövetett hibáink okozták, va-
lamint a kapuból is sokkal több 
segítséget várok el. Nagy öröm, 
hogy a serdülő játékosaink egyre 
jobban kezdenek beépülni az ifi 
csapat rendszerébe!

Hajdúnánás SK – Gárdony-Páz-
mánd NKK 26 - 17 (10 - 7) 
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Du-
lai, Pisák. (április 9.) 
Hajdúnánás SK: SZABÓ L (kapus), 
POÓR 3, PETROVICS 2, SÁPI G 4, 
TAR L 1, Szabó P 1, Kozma K 2. Cse-
re: Kozma T, Kiss (kapusok), Nyakó 
3, Kovács 4/3, KELEMEN 4, Sápi B 
1, Kostyó 1, Repák. Edző: Dajka Ist-
ván Hétméteres: 3/3, illetve 1/1. Kiál-
lítás: 6 perc, illetve 6 perc.
Dajka István: Mondhatjuk hogy az 
utóbbi hetek, s talán hónapok leg-
jobb játékát nyújtva magabiztos és 
nagyarányú győzelmet arattunk az 
alsóházi listavezető ellen. A kulcs a 
védekezésben rejlett, ami párosult 
egy jó kapusteljesítménnyel. Mindent 
elmond erről az a tény, hogy a 45. 
percben kaptuk a tizedik gólunkat. 
Támadásban a gyorsindításból szer-
zett góljaink, illetve beálló pozícióból 
elért találataink voltak azok, amik 
meghatározták a mérkőzés alakulá-
sát. Minden egyes játékosomat csak 
dicsérni tudom. Ezzel a fegyelmezett, 
koncentrált játékkal nemcsak az el-
lenfeleknek, de magunknak is magas-
ra állítottuk a mércét.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Csepel DSE - 
Hajdúnánás SK 39 – 26 (18 – 11)
Budapest 50 néző. Vezette: Majoros, 
Osvai. (április 8.)
Hajdúnánás SK: Czipa (kapus), 
Weibli 4, Veres Boglárka 3, Kostyó 3, 
Repák 6/2, Veres Barbara 3, Szabó Sz 
1. Csere: Cziczás (kapus), Lakatos P 
1, Murvai L, ARNÓCZ 4, Kónya 1. 
Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 2/2, illetve 3/2. Kiállítás: 
14 perc, illetve 8 perc. 
Jenei Tamás Tibor: Kalandos út 
után érkeztünk meg Csepelre, 1 órás 
csúszással tudtunk csak megérkez-
ni a mérkőzés helyszínre. Ezúton is 
köszönjük az ellenfelünk sportszerű 
hozzáállását. A mérkőzés hasonlóan 
folytatódott, mint a megérkezésünk. 
Helyenként jó dolgokkal tudtunk 
mérkőzésben maradni. Minden 
szempontból sokkal többet kell nyúj-
tanunk.

   -kábé- (fotó: Pécsi Imre)

Férfi kézilabda NB II
Hajdúnánás FKK – Hajdúböször-
ményi TE 25 - 30 (12 - 11)
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (április 2.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
KISS 9/1, Orosz 3, Bodogán, Nyeste 
2, ÖTVÖS N 6/1, Molnár 2. Csere: 
Reszegi (kapus), Ötvös T 1, Bencze 
2, Deli, Tupicza, Bartók, Harsányi, 
Kovács. Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 3/2, illetve 4/1. Kiállítás: 
8 perc, illetve 12 perc.
Bancsók Károly: Amennyi félidőt 
már megnyertünk ebben a bajnok-
ságban, azzal már nem itt kellene sze-
repelni a tabellán, számunkra sajnos 
60 percig tart egy mérkőzés, ami a 
jelenlegi keretünknek egy maraton-
nal felér.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
Hajdúböszörményi TE 31 – 31 (17 
– 16)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (április 2.)
Hajdúnánás FKK: CSISZÁR (kapus), 
BÓZSÁR, GÖNCZI 7, PÉNTEK 3, 

DELI 8/2, MOLNÁR 8/1, Széki 5. 
Csere: Nyakó (kapus), KELEMEN, 
Bodogán. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 6/3, illetve 4/4. Kiállítás: 
14 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Egy jó csapat ellen 
nagyszerűen helytálltunk. Minden 
pályára lépő
előtt. le a kalappal, ilyen hozzáállásra 
lenne többször is szükség. Gratulálok 
a CSAPATNAK!

Ifjúsági mérkőzés: Bőcs - Hajdúnánás 
FK 38 - 31 (20 - 15)
Bőcs. 50 néző. Vezette: Herr, Nánási. 
(márc 31.)
Hajdúnánás FKK: Csiszár (kapus), 
Bózsár 3, Gönczi 2, Péntek 4, DELI 
6, MOLNÁR 13/2, Széki 1. Csere: 
Nyakó (kapus), Kelemen, BODO-
GÁN 2. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 6/3, illetve 4/4. Kiállítás: 
14 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Ma csak ennyi volt 
bennünk. Az ilyen meccseket teljes 
kerettel meg fogjuk nyerni.

- kábé -

Férfi kézilabda NB II
OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló - 
Hajdúnánás FKK 27 - 30 (12 - 14)
Hajdúszoboszló 150 néző. Vezette: 
Katona, Konyári. (április 9.)

Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
KISS 5/2, NYESTE 1, DELI, ÖT-
VÖS T 11, ÖTVÖS N 3/1, BAR-
TÓK 2. Csere: RESZEGI (kapus), 
BENCZE 7, MOLNÁR 1, TU-
PICZA, HARSÁNYI. Edző: Bancsók 
Károly
Hétméteres: 8/7, illetve 4/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 16 perc.

Bancsók Károly: Nem túl jó elője-
lekkel vártuk ezt az idegenbeli mér-
kőzést, hiszen a hazai csapat tavasszal 
fantasztikus sorozatot produkált, míg 
nekünk nem sikerült az, amit elter-
veztünk, illetve kevesen, csupán 12 
fővel tudtunk elutazni. Számunkra 
minden mérkőzés élet halál harc és 
nagyon örülök neki, hogy ez nem 
bénítólag hatott most a játékosaimra. 
Nagyon büszke vagyok rájuk, szuper 
teljesítményt nyújtottak, bár ebben az 

évben ezt kevesen hiszik el, de igenis 
ők így tudnak kézilabdázni. Küzdünk 
tovább a céljainkért, ez a győzelem hi-
tet kell, hogy adjon.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúszoboszló – 
Hajdúnánás FK 42 - 39 (20 –11)
Hajdúszoboszló 100 néző. Vezette: 
Katona, Konyári (április 9.)

Hajdúnánás FKK: Csiszár (kapus), 
Bózsár 1, Gönczi 3, PÉNTEK 8, DE-
LI 6, MOLNÁR 19/2, Széki 1 Csere: 
Nyakó (kapus), Kelemen 1 Edző: La-
bancz Mihály
Hétméteres: 2/2 illetve 6/2 Kiállítás: 2 
perc, illetve 6 perc.

Labancz Mihály: A védekezésen so-
kat kell javítani. A második félidőbeli 
támadójátékunk megfelelő volt, eb-
ből lehet építkezni.

-kábé - 


