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Megtartó hagyomány 

Idén már 14. alkalommal találkoz-
tak a – többségében kertbarátkörök-
ből verbuválódott - hagyományőrző 
aratócsapatok a Nyakas Farmon, jú-
lius 9-én. A Nyakas András – Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző Egyesület 
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
- Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
közös szervezésében megvalósult 
XIV. Hajdúnánási Hagyományőrző 
Aratótalálkozó ezúttal is igen sok 
látogatót vonzott.
A környék kertbarátkörei, civil szer-
vezetei ma már fontos eseményként 
tartják számon ezt a programot és 
lelkesen várják, hogy mikor kerül sor 
a nánási aratótalálkozóra. Idén július 
9-én már a kora reggeli órákban az 
előző évekhez hasonlóan tizenegy ara-
tócsapat tüsténkedett, köztük két test-
vérvárosunk, Ustrony és Érmihályfal-
va hagyományőrzői is, a Nyakas Farm 
megszokott rendezvényterületén. A 
megjelenteket Szólláth Tibor pol-
gármester, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara megyei elnöke köszöntötte, 
aki Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
adományozott Veres Sándornénak, 
a Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület elnökének, aki férje halá-
la után végtelen ügyszeretettel vette 

vállára és viszi azóta is tovább az ara-
tótalálkozók szervezését, közösen az 
egyesület tagságával.

A találkozó fővédnöke ezúttal is Ja-
kab István, a MAGOSZ elnöke volt, 
aki köszöntőjében szintén a hagyomá-
nyok megtartó erejére hívta fel a fi-
gyelmet. Mint mondta, „aki a múltját 
nem ismeri, és nem tiszteli, az a jelent 
sem ismeri és a jövő tervezésére is alkal-
matlan. Ahhoz, hogy tudjuk értékelni a 
mai életünket, ismernünk kell, hogyan 
éltek eleink, milyen kemény munkával 
teremtették elő a mindennapi betevőt 
a család asztalára.” Az aratás néhány 
érdekes, régi emlékéről Buczkó József 
néprajzkutató, a Szemle Bizottság 
elnöke szólt, majd városunk három 
történelmi egyházának papjai megál-
dották, megszentelték az idei aratást 
és az aratókat. Az aratópálinka fel-
hörpintése után hagyományosan nó-
taszó mellett vonultak ki a csapatok 
a búzatáblához, és álltak be a kijelölt 
parcellákba. Míg az elmúlt évben ha-
talmas eső áztatta a búzatáblát az ara-
tótalálkozót megelőző éjszaka, addig 
idén esőre szomjazó, törékeny búza-
szálak hajtottak fejet a hagyományőr-
ző aratók kaszái előtt, így most sem 
volt egyszerű az aratás, főként a kötél-
csavarás. De minden nehezítő körül-
mény ellenére a csapatok kiváló tel-
jesítményt nyújtottak, dacára annak, 
hogy többségük már a „szépkorúak” 
táborába tartozik. 

Természetesen az aratás mellett 
számtalan szórakoztató program is 
volt – főként népdal, nóta, népi hu-

mor formájában – ami nagyon sok 
nézőt vonzott a rendezvénysátorba. 
Délelőtt a Nánási Népdal, Nóta és 
Tánckedvelők, a Hajdú Bokréta nó-
tásai és Kócsi Imre, a délutáni nótagá-
lán pedig Kalina Enikő, Dócs Péter, 
Bózsár Kati és Nyírí Szabó Sándor 
varázsolták el a lelkes közönséget Tor-
dai Zoltán és cigányzenekarának kí-
séretében. Aki kedvet érzett hozzá az 
kipróbálhatta, milyen is volt egykor 
hintón kocsikázni, de most is folya-
matosan üzemelt a hatalmas ugráló-
vár, a gyerekek nem kis örömére, rótta 
a köröket a „ládavonat”, vagy ahogy 
belső körökben nevezik a „kígyó” is. 
Az érdeklődőknek a Helyi Sajátossá-
gok asszonyai megmutatták a szalma-
fonás, a „kalapkötís” rejtelmeit. 

A rendezvény immár hagyomá-
nyosnak mondható része volt a Ma-
gyarok kenyere búzagyűjtő program 
helyi felajánlásaink átadása. A jelképes 
búzászsákot a helyi Gazdakör vezetői, 
Nagyné Legény Ildikó és Molnár 
András adták át Jakab Istvánnak. A 
rossz termés ellenére a nánási gazdák 
most is a tavalyihoz hasonló nagyság-
rendű adományt gyűjtöttek össze. 

Idén megtisztelte jelenlétével a ren-
dezvényt az agrárminiszter is. Nagy 
István a rendkívüli időjárási és nem-
zetközi helyzetről szólva kifejtette, 
hogy hazánkban megtermett az or-
szág kenyere, biztonságos az ellátás. 
Igaz, exportra már kevesebb jut. Mi-
niszter úr tájékoztatott arról is, hogy 
a rendkívüli helyzetre való tekintettel 
kormányzati segítséget kért a káreny-

hítési alap bővítéséhez, és a szaktárca 
mindent elkövet, hogy a gazdák mi-
hamarabb hozzájuthassanak a nekik 
járó kártalanításhoz. Nagy István be-
szédében hangsúlyozta a minél kor-
szerűbb, és okszerűbb gazdálkodásra 
való áttérést, hiszen a klímaváltozás 
már nem teszi lehetővé elődeink ha-
gyományos gazdálkodási gyakorlatát. 

Kora délután került sor az ered-
ményhirdetésre, ahol szinte minden 
csapat részesült valamilyen elisme-
résben, hiszen itt valóban nem a ver-
sengés a fontos, hanem a részvétel, a 
tudásátadás, a múlt megismertetése, 
a folytonosság biztosítása múlt-jelen-
jövő között. Ezt a folyamatot erősíti a 
Hajdúnánási Hagyományőrző Arató-
találkozó, amelyhez évről évre önzet-
len segítséget nyújt a Nyakas család, 
s reméljük, hogy 2023-ban is együtt 
ünnepelhetünk a Nyakas Farmon, a 
15. aratónapon. 

(r.zs. – fotó: Girus Zsolt)
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Tisztelt hajdúnánási Polgárok!
A Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal számlálóbiztosok 
jelentkezését várja a 2022. októ-
ber-november hónapokban bonyo-
lítandó országos népszámláláshoz.
A jelentkezés során a Számlálóbiztosi 
jelentkezési lap megnevezésű nyom-
tatványt kell kitölteni. A nyomtat-
vány elérhető a www.hajdunanas.
hu/294/nepszamlalas honlapon és a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Információs pultjánál.
 A jelentkezéseket 2022. július 31. 
napjáig várjuk az az alábbi módon:
• személyesen a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal (4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1. szám 

alatt), Információs pultjánál a "Szám-
lálóbiztosi jelentkezési lap" kitöltésé-
vel, aláírásával, 
• postai úton a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal (4080 Haj-
dúnánás,
Köztársaság tér 1.) címére vagy
• e-mailben a nepszamlalas@hajduna-
nas.hu e-mail címen.
A számlálóbiztos személyével kapcso-
latos elvárások:
• saját elektronikai eszköz (pl.: PC, 
laptop, tablet) internet hozzáféréssel 
(e-learning oktatáshoz, 
  vizsgához és kapcsolattartáshoz),
• e-mail cím és mobiltelefonos elér-
hetőség,
• 18. életév betöltése,

• legalább középfokú végzettség.
A számlálóbiztosi munkára olyan sze-
mélyek jelentkezését várjuk:
• akik magabiztos számítógépes isme-
rettel rendelkeznek, illetve jártasak 
érintőképernyős készülékek haszná-
latában,
• pontosan tudják követni az előírá-
sokat,
• betartják a határidőket,
• jó kapcsolatteremtő- és beszédkész-
séggel rendelkeznek,
• képesek a munka okozta fizikai és 
szellemi megterhelés, az esetleges 
konfliktusok elviselésére,
• vállalják az új ismeretek elsajátítását, 
a kapott válaszok bizalmas kezelését és 
a népszámlálás idején más adatgyűjté-

si és kereskedelmi ügynöki tevékeny-
ség mellőzését.
Előnyt jelent
• a felsőfokú végzettség, továbbá
• ha korábban részt vett népszámlálás-
ban, mikrocenzusban, vagy más KSH 
lakossági adatfelvételben számlálóbiz-
tosként, és munkáját jó minőségben 
végezte el.
A munkavégzésért a KSH a Kormány 
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelete 
szerinti normatíva alapján meghatá-
rozott díjazást biztosít.
Kérek mindenkit, aki rendelkezik a 
felsorolt képességekkel és kedvet érez a 
népszámlálási munkában való részvétel-
hez, jelentkezzen számlálóbiztosnak.

Dr. Kiss Imre jegyző

Gyümölcsszüret és fesztivál 
Ínycsiklandó illatok, szikrázó nap-
sütés, és számos programlehetőség 
várta az érdeklődőket a fürdő előtti 
sétányon június 18-án.  A Gyümölcs-
szüret és fesztivál fantázianevet vi-
selő rendezvény első alkalommal 
került megrendezésre a fürdő előtti 
közösségi téren, amely a városi ön-
kormányzat megvalósításában jött 
létre.
A rendszeres gyümölcs és zöldségfo-
gyasztás nagyon fontos minden szer-
vezet számára az egészséges életmód 
fenntartásához, így ennek népszerű-
sítése volt az egyik fő célja a rendez-
vénynek. Előzetesen egy süteménysütő 
versenyre is meginvitálták a nánási há-
ziasszonyokat, amit külön kategóriák-
ban értékelt a zsűri, több szempontot 
figyelembe véve. A délután folyamán 
finom illatok keringtek a levegőben, 
hiszen a fürdő előtti téren újra faka-
nalat ragadtak a lelkes amatőr szakács 
csapatok. A gasztrosétány már szinte 

kötelező kísérő eleme a fürdő előtti 
rendezvények mindegyikének, hiszen 
a kulináris élmények akár italok, akár 
ételek tekintetében a fesztiválok elen-
gedhetetlen elemei. Többek között 
olyan ételkülönlegességeket kóstolhat-
tak a látogatók, mint például a kemen-
cében sült burek, vörösboros marhara-
guleves, de természetesen a klasszikus 
sertéspörkölt sem hiányozhatott, és a 
grill ételek is terítékre kerültek zöldsé-
gek kíséretében. 

A Nánási Portéka és a Helyi Sajátos-
ságok árusai is kirakodták portékáju-
kat, így aki egy kis korzózásra vágyott, 
a Fürdő előtti téren erre is volt lehe-
tősége. Természetesen kulturális mű-
sorokból sem volt hiány, így minden 
korosztály igényét próbálták kielégíte-
ni a fellépők sorával. Színpadra lépett 
Hevesi Tamás, Tolvai Reni, Nem az a 
lány és Sofi együttese valamint a VRM 
Táncstúdió gimnasztráda csoportjai is. 

Dobos M. 

Nyári diákmunka
Idén is elindul a Nyári diákmunka 
program Hajdúnánáson. Az önkor-
mányzat 16 és 25 év közötti fiatalok 
jelentkezését várja. 

A kétmilliárd forintos keretösszeggel 
indult országos szinten a Nyári diák-
munka program a Technológiai és Ipari 
Minisztérium támogatásával. A kez-
deményezéshez Hajdúnánás 2013 óta 
minden évben csatlakozik. Idén 90 fiatal 
támogatott foglalkoztatása valósul meg. 

A 2013 óta futó Nyári diákmunka 
program elsősorban bértámogatással 
ösztönöz a középiskolások, egyete-
misták vakációs foglalkoztatására. Az 
önkormányzatok esetében legfeljebb 

napi 6 órás foglalkoztatás támogat-
ható. A helyhatóságok részére leg-
feljebb 2 hónap időtartamra teljes 
egészében megtérítik a munkabért. A 
mezőgazdaságban, a turizmusban és a 
vendéglátásban tevékenykedő mun-
kaadóknál legfeljebb napi 8 órás fog-
lalkoztatás támogatható, a program a 
munkabér összegének háromnegye-
dét vállalja át. 

A fiatalok június közepétől regiszt-
rálhattak, a támogatásokat önkor-
mányzatok és a mezőgazdaságban, 
turizmusban, vendéglátásban műkö-
dő vállalkozások hívhatják le. Fontos 
változás, hogy a 25 év alattiak mun-

kavégzése az idéntől szja-mentes, így 
több pénz marad a diákoknál.

A diákok havi nettó munkabére 
tehát az szja-mentességet figyelembe 
véve akár 122-159 ezer forint is lehet. 
A diákmunka program nem csak a fia-
taloknak, de a városi intézményeknek 
is nagy segítség. Az egyes intézmények 
sokszor átmenetileg a fiatalokkal pó-
tolhatják a szabadságolások miatt ki-
eső munkaerőt, ráadásul a település 
érdeke az, hogy a fiatalok itthon, a 
saját otthonukban szerezzék meg első 
munkatapasztalataikat, majd idővel 
itt is vállaljanak főállású munkát mi-
kor belépnek a nagybetűs életbe. 

Júliusban már teljes létszámmal 
működik a program, de augusztusban 
még akadhatnak szabad helyek. Erről 
érdemes Hajdúnánás Város Önkor-
mányzatának portáján érdeklődni. A 
programba olyan 16-25 év közötti, 
nappali tagozaton tanuló diákok je-
lentkezhetnek, akik jelenleg nem áll-
nak munkaviszonyban, nem rendel-
keznek vállalkozási jogviszonnyal, és 
vállalják a munkavégzéssel járó napi 
hat órás kötöttséget. 

Ferenczy Boglárka 
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Egy tudós férfiú Hajdú vármegye főispáni székében
Most, amikor ismét ízlelgethetjük 
a főispán és vármegye, igencsak ve-
retes szavainkat - melyek évezreden 
át képezték részét nemzeti törté-
nelmünknek -, pillantsunk vissza a 
magyar vármegyerendszer végnap-
jainak idejére. Mégpedig a második 
világháborút követő évekre, amikor 
átmenetileg fennállhatott még a ré-
gi közigazgatási rendszer. Az 1876-
ban létrehozott Hajú vármegye élén 
1947-48-ban egy fiatal tudós, a tör-
ténész és néprajzkutató Dr. Balogh 
István (1912-2007) állt, aki előtt 
születése 110., valamint halála 15. 
évében ezzel az írással hajtunk fejet.
Azon kevesek közé tarozom, akik 
személyesen is ismerhették. Néprajz-
kutatói pályám elején olykor szakmai 
tanácsait kértem egy-egy kutatási té-
mámban. Később pedig, amikor az 
újfehértói múzeum szervezésén és a 
település történetének feltárásán dol-
goztam, a nyíregyházi levéltárban for-
dulhattam bizalommal hozzá egy-egy 
középkori oklevél tanulmányozása 
során, ugyanis kiváló középkori latin 
tudásával könnyedén olvasta az ilyen 
forrásokat. 

Amolyan „száműzetés” volt számára 
a nyíregyházi levéltár, ugyanis Rákosi 
Mátyás, majd Kádár János állította 
félre vármegyei főispáni tisztségéből. 
De haladjunk sorjában.

A Nemzeti Paraszt Párt színeiben 
politizáló és azt szervező fiatalem-
bert a Debrecenben székelő Ideigle-
nes Nemzeti Kormány 1945. április 
23-án a magyar történelem egyik 
legnehezebb időszakában kinevezte 
Szatmár, Ugocsa és Bereg megyék 
főispánjává. Nem csupán megtiszte-
lő, de emberfeletti feladat is volt ez, 
hiszen egy teljesen kifosztott ország 
keleti felében kellett újra indítani az 
életet. A közellátás és közbiztonság 
megszervezése, járási és községi ön-
kormányzatok létrehozása, vármegyei 
hivatalok felállítása, a földosztás meg-
szervezése, a termelés beindítása és 
sok egyéb teendő képezte feladatát. 
Mind eközben ahhoz is volt ereje és 
bátorsága, hogy megakadályozza 18 
község Ukrajnához csatolását a vásá-
rosnaményi járásból. 

Egy évnyi munkálkodás után visz-
szahelyezték szülővárosába, Debre-
cenbe, ahol 1947. november 13-tól 
Hajdú vármegye, illetve Debrecen 
városának főispáni teendője várt rá. 
Tengernyi megoldandó gond itt is. 
Újjászervezni az életet, megtisztítani 
a háborús romoktól Debrecent és a 
megyét, élelmet adni a rászorulóknak. 
Tőle tudjuk, hogy ebben az időben 
„fajsúlyos kérdés volt a megyei főispá-
ni hivatal megtartása a „méltóságos” 
elnevezéssel, vagy helyettesítése vala-

mi mással”. Mivel a politikai pártok 
között nem született erről megegye-
zés, ezért megmaradt a Szent István 
király által alkotott közigazgatási 
rendszer, amelyhez egyébként akkor 
– az ország működőképessége miatt 
-, még a szovjet katonai vezetés is ra-
gaszkodott. 

1947. augusztus 31-én neki kellett 
levezényelni a megyei választásokat, 
melyet igencsak beárnyékolt a kék-
cédulás szavazással való visszaélések 
sorozata. Döbbenettel tapasztalta Bö-
szörményben, Szoboszlón, Nánáson 
és másutt is a súlyos szabálytalansá-
gokat. Kormánybiztosi hatáskörében 
azonnal fel is lépett ezek ellen, sőt, 
két helyen fel is függesztette a válasz-
tást. A kommunisták természetesen 
megjegyezték ezt, s csak az alkalomra 
vártak, hogy megfosszák hivatalától. 
Erről 1948. augusztusában Kádár Já-
nos belügyminiszter aláírásával meg is 
érkezett a határozat. 1949-ben pedig 
a kommunista alkotmány kimondta a 
szovjet mintájú megyei tanácsi rend-
szer felállítást a vármegyék helyén. 
Balogh Istvánt a Déri Múzeumba he-
lyezték „tudományos tisztviselőnek”, 
amelynek később igazgatója is lett, 
majd Nyíregyházára vetette a sors. 
Ezekben az években teljesedhetett 
ki igazán tudományos munkássága. 
Megteremtette a nyíregyházi levéltár 

tudományos alapjait, sokat tett a két 
szomszéd megye történeti és néprajzi 
múltjának feltárása terén. 

„Nekem szerencsém volt” – vallot-
ta visszaemlékezéseiben. Igen. Főis-
páni székétől a kommunista hatalom 
megfoszthatta, ám tudásától nem 
tudta.  Bár mellőzték, ő mégis alko-
tott. Munkássága örök érték marad, 
miközben az akkori politika „nagyja-
it” elnyelte a történelem sűllyesztője.

Úgy tűnik, a főispánság a vármegye 
elnevezéssel együtt 2023. januárjától 
ismét életre kel. Két szó csupán, ám 
benne lüktet nemzetünk történelme, 
Balogh István főispánságának küzdel-
mes éveivel együtt.

Buczkó József

Június 24-én este - Szent Iván éj al-
kalmából - rendezett pikniket a Ké-
ky Lajos Városi Művelődési Központ 
a város zöld szívében, a Ligetben. 
Szent Iván éjt a nyárközép éjszakájá-
nak is nevezik. A nyári napfordulóhoz 
világszerte világi és egyházi ünnepek 
kapcsolódnak, mivel ekkor van az év 
legrövidebb éjszakája és az emberek 
számára a fény és a sötétség váltakozása 

mágikus eredettel bírt. ( A nyári nap-
forduló valamikor ténylegesen június 
24-re esett, de ez a dátum a különféle 
naptárreformoknak köszönhetően ma 
már június 21-re esik. szerk.)

Idén Hajdúnánáson sem feledkez-
tek meg erről a alkalomról. A Liget-
ben éjszakába nyúló családi piknik és 
szabadtéri filmvetítés várta a kicsiket 
és a nagyokat. 

A művelődési központ felhívásá-
nak sokan eleget tettek. Pokrócokkal, 
hideg élelemmel érkeztek, sőt voltak, 
akik a Liget adottságait kihasználva 
szalonnát sütöttek, vagy éppen mály-
vacukrot forgattak a lángok felett.

Azok sem maradtak éhen, akik nem 
készültek élelemmel. Őket lilahagy-
más zsíroskenyérrel és hűsítő szörppel 
vendégelte meg a szervező. 

Persze a valódi hangsúly nem is az 
ételen volt. Mostanra egyértelmű-
en kiderült, hogy a hajdúnánásiak 
nagyon szeretik a Liget árnyas, zöld 
területét, így sokan már csak azért is 
kijöttek, hogy kicsit közösségben le-
gyenek és kikapcsolódhassanak. 

A program legérdekesebb színfoltja 
a veterán autók kiállítása volt. Külön 
érdekesség, hogy a kiállító Nagy Ist-
ván, egyben az gépjárművek tulajdo-
nosa városunk szülötte, és lakója, aki 
gyűjteményét Hajdúnánáson tárolja, 
s itt végzi a felújító és állagmegőrző 
munkálatokat. Jelenleg több,  mint 
70 régi kincs van a birtokában, köz-
tük a legértékesebb darab pedig egy 
a látogatók által is megtekinthető 
1930-as Citroen volt. 

Az este közeledtével a veterán au-
tóktól a tűzugrás, majd a szabadtéri 
mozi vette át a főszerepet. A tűzugrás 
a Szent Iván éji hagyománykörnek a 

része. A régi hiedelmek szerint azok, 
akik legalább háromszor átugorják a 
tüzet megtisztulnak, ha pedig a sze-
relmespárok kézen fogva ugorják át a 
lángokat, akkor a kapcsolatuk kiállja 
az idő próbáját. 

A tűzugrás után kellőképpen besö-
tétedett, hogy végre elkezdődhessen 
a szabadtéri mozivetítés. A program 
vendégei nagyképernyőn nézhették 
még Jennifer Lopez legújabb vígjáté-
kát a Vegyél el című filmet. 

Ferenczy Boglárka
– fotó: Girus Zsolt

Az idős Balogh István 
levéltári munka közben

Szent Iván éji piknik a Ligetben
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KócsiSztori : Egy áramszünet előnyei
- Apa! Csináltál valamit az árammal?- 
kérdi 20 éves fiam kicsit szemrehá-
nyóan a kert közepén.
- Mit csináltam volna? – kérdezek 
vissza, - hisz már egy órája kint ker-
tészkedem az udvaron. 
Mindenesetre kicsit kelletlenül oda-
ballagtam a villanyóránkhoz. Re-
mélhetőleg valami elektromos hiba 
lecsapta az automatát. Ekkor már a 
nejemet is hallottam a lakásból kia-
bálni.
- Imre! Nem megy a mosógép, nincs 
áram.
Jellemzően igazi asszonyi szokás. Ha 
baj van, a nők mindig a teljes nevün-
kön szólítanak, viszont ha valami se-
gítség kell, vagy boltba kell gyorsan 
elszaladni akkor Imike, vagy apuci.
Nagy meglepetésemre azonban az au-
tomata nem volt lekapcsolódva tehát 
máshol kell keresni a bajt. Első lépés-
ként átsétáltam a szomszédba – jelen 

esetben apámhoz -, hogy megnézzem 
ott mi az újság. Az öreg épp a tévéje 
hátulját babrálta, mert valami miatt 
nem működött.
- Ne piszkáld apu! Valószínűleg vala-
mi áramszünet van – szóltam neki s 
a biztonság kedvéért még a harmadik 
szomszédhoz is átkiáltottam s hamar 
meg is nyugtattak, hogy ott sincs 
áram.
- Gyere át apu! A teraszon megiszunk 
egy pohár jó vörösbort így estefelé 
– invitáltam meg szülőmet, aki elég 
bosszúsnak tűnt, mert a kedvenc so-
rozatának legizgalmasabb részénél 
kapcsolt ki a tévéje.
Néhány perc múlva már önfeledten 
beszélgettünk a hűvös, szőlővel kör-
befuttatott teraszon. Nemsokára a 
fiam is csatlakozott hozzánk s ekkor, 
ha nem is különös, de szokatlan do-
log történt. Elkezdtünk beszélgetni, 
sztorizgatni hangosan nevetgélni. 

Félreértés ne essék, ez számtalanszor 
megtörténik nálunk. De így, a három 
generáció, hétköznap, estefelé, ebben 
a rohanó világban?
Előbb apám kezdte, hogy gyerekko-
rában ilyenkor a barátaival bemásztak 
valami doktor úr kertjébe és sárga-
barackot loptak. Mi persze nagyokat 
nevettünk, sőt a lakásból a feleségem 
kuncogása is kihallatszott néhányszor, 
hiszen se tévé, se áram se mosógép.
Ekkor következett a fiacskám. Ko-
moly munkahelye van, de ott is tör-
ténnek vicces esetek s ezekből mazso-
lázott néhányat nekünk.
Végre rám került a sor. Néhány napja 
egy úgynevezett csapatépítő kirán-
duláson, tréningen voltunk Gyulán 
autóbusszal. A festői környezetben, 
a remek társaság körében rengeteg 
élmény, sztori született. Épp ott jár-
tam a mesélésben, hogy milyen ha-
lált megvető bátorsággal kezdtem 

felmászni a vár tornyába, - sőt, el is 
játszottam - mikor a szobából a nejem 
kiáltására lettünk figyelmesek.
- Visszajött az áram!  - kiáltotta s hal-
lottuk, ahogy siet a fürdőszobába „új-
raindítani” a mosógépet.
A fiam is felpattant – sűrű bocsánat-
kérések közepette -, hogy 15%-on áll 
a telefonja, és sürgősen le kell töltenie 
valamit az internetről is. Apám, - ha 
nem is olyan fürgén - de ő is feltápász-
kodott s elindult hazafelé (mondván, 
hogy a Texasi kopó című filmjének a 
végét még elcsípi). Ott maradtam hát 
egyedül a lemenő nap fényében én, és 
az ujjnyi kis borom. Miközben kihör-
pintettem az édeskés maradékot, kész 
terv született meg a fejemben. Bizony, 
a jövő héten finoman és trükkösen 
előidézek vagy két áramszünetet, hisz 
milyen jó, és előnyös is  így nyárestén-
ként a szőlőlugas alatt.

Kócsi Imre

Süss fel nap....
Úgy tűnik, hogy a Liget a város zöld 
szíveként beírta magát a helyiek 
szívébe. Mára a 10 éve még illegális 
szemétlerakatként működő terü-
let népszerű közösségi térré, s nem 
utolsó sorban Hajdúnánás egyik 
legjobb rendezvény helyszínévé 
vált. Nem csoda hát, ha Gyermek-
nap alkalmából ismét élettel, zené-
vel, játékkal, vidámsággal, s nem 
utolsó sorban családi élményekkel 
telt meg ez a szeretett tér. 

Május 28-án az Okkal-Más-Okkal If-
júsági Egyesület szervezésében valósul-
hatott meg a Süss Fel Nap Ifjúsági fesz-
tivál, az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 
azonosító számú, „Humán szolgálta-
tások fejlesztése Hajdúnánáson és 

vonzáskörzetében” című projekt ke-
retében.

A szervezők azt a célt tűzték ki ma-
guk elé, hogy olyan programokat és 
interaktív játékokat sorakoztassanak 
fel a gyermekek és a szülők előtt, ami-
re senki nem tud nemet mondani. 

A számítás bejött, ugyanis a legtöb-
ben a 14 órától kezdődő programról 
csak késő este tértek haza. 

Olyan interaktív játékok várták a 
kicsiket és a nagyokat, mint az óriás 
mesekép színezés, ahol a tábla egyik 
oldalán mesehősök képeit, a másik 
oldalon pedig a Hajdúnánás feliratot 
színezhették ki az érdeklődők. Azok, 
akik nem féltették a ruhájukat ki-
próbálhatták a festékbomba dartsot. 
A greenbox élményfotózáson vicces 

hátterek előtt fotózkodhattak a ven-
dégek, de akár az óriás hold előtt 
is pózolhattak azok, akik szerettek 
volna egy érdekes képet magukról. 
A hagyományos szabadtéri játékok 
hívei a Szárnyalló népi játékparkban 
találhatták meg a számításukat. A leg-
kisebbeket ugrálóvár, a nagyobbacska 
gyerekeket pedig a skate pálya és ska-
te bemutató várta. Akik megéheztek 
gyorsan pótolhatták az energiát a haj-
dúsági ételek kóstolóján, ahol valóban 
minden helyi alapanyagból készült,s a 
hajdúsághoz köthető étel volt. A csa-
ládias hangulatú eseményre a koronát 
a Kelet Brass Band szabadtéri kon-
certje tette fel. 

Az este folyamán különleges fellé-
pőt köszönthetett a város. A HóHá-

nyók zenekar határon túlról, Magyar-
lapádról érkezett. A HÓHÁNYÓK 
zenekar rockzenei irányzatú köny-
nyűzenét játszik, néha népzenével 
megfűszerezve. A dalok fiatalos hang-
zásúak, saját tapasztalatokon alapuló 
szövegekre épülnek, melyek részben a 
szórványban lévő magyar identitásról 
is szólnak többek között. A saját dalo-
kon túl a Tankcsapda, Republic, Ba-
gossy Brothers Company és hasonló 
kiváló magyar együttesek dalait is be 
illesztették a repertoárba a közönség 
legnagyobb örömére. Végül az estét a 
sokak által várt sztárvendég Lil G zár-
ta, aki dalaival megmozgatta az egész 
közönséget. 

Ferenczy Boglárka

Fittsenior torna és jógaklub a művelődési központban
Az EFOP-1.5.3 – 16 – 2017 – 
00021 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatás fejlesztése Hajdúnáná-
son és vonzáskörzetében” című pá-
lyázat keretében 2022. áprilisától 
lehetőség nyílt a rendszeres, élet-
vitelszerűen megjelenő testmozgás 
támogatására, így két közösség, a 
fittsenior torna, valamint a jóga 
klub működését tudjuk finanszí-
rozni 26-26 alkalommal.
A fittsenior csoport tagjai a foglal-
kozásokon Nagy Istvánné koordiná-
lásával meridián torna gyakorlatokat 
végeznek. A meridián torna egy haté-

kony öngyógyító tevékenység, amely 
olyan pontokat vesz célba, amelyek 
masszírozása segíti a megfelelő im-
munválaszt.

A jógacsoport foglalkozásait Lukács 
László és Lukácsné Tompa Zsuzsa jó-
gaoktatók vezetik. A jóga a minden-
napokban jógarendszer gyakorlatait 
végzik, amelyek a klasszikus, ősi ha-
gyományokra épülnek.

Mindkét csoport kezdetben heti 
rendszerességgel, az utóbbi hetekben 
pedig két alkalommal találkozik a 
művelődési központban. A pályázat 
hamarosan befejeződik, de reméljük, 

hogy a közösséggé formálódott cso-
portjaink a pályázat zárulása után is 
továbbfolytatják működésüket.

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
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Döntött a képviselő-testület a közszolgáltatások díjairól
Megszavazta Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
június 23-án azt, hogy a Covid mi-
atti moratórium leteltével mennyi-
vel növekedhetnek egyes közszol-
gáltatások árai.
Dr. Kiss Imre jegyző a módosítások 
kapcsán elmondta: a díjemelés mindig 
érzékeny kérdés, de az önkormányzat 
gazdaságos működése érdekében saj-
nos népszerűtlen lépéseket is fel kell 
vállalnia mind a hivatalnak, mind a 
képviselő-testületnek egyaránt. Fon-
tos kiemelni, hogy vannak olyan te-
rületek, ahol több mint tíz éve nem 
voltak díjemelések. Minden díjtétel-
nél elfogadásra került a 10 százalékos 
mértékű díjkorrekció az elkövetkező 
három évre vonatkozóan - egyrészt az 
infláció másrészt a költségek várható 
emelkedése miatt.

„A díjemelések előtt minden szol-
gáltatási díjat összehasonlítottunk a 
környező településekével, amelyek lé-
nyegesen alatta voltak az alkalmazott 
díjainknak. Amikor a hivatal átvette a 
feladatokat az elmúlt években, azt ta-
pasztaltuk, hogy a Hajdúnánási Gyógy-
fürdő Kft. (korábban HÉPSZOLG 
KFT.) olyan díjszabásokat alkalmazott, 
amelyek igencsak meghaladottak vol-
tak és a gazdaságos üzemeltetés szem-
pontjából nem voltak fenntarthatók. A 
díjakat összehasonlítottuk a környező 
településekével, amelyek lényegesen 
alatta voltak az alkalmazott díjainknak” 
– fogalmazott a város jegyzője.

A hosszú évek során folyamato-
san emelkedtek az önkormányzat 

kiadásai, így a hivatal díjkorrekciós 
javaslatokat tett a képviselő-testület 
felé, sok esetben a hivatali javaslatnál 
alacsonyabb összegűeket fogadott el a 
testület.

Az áremelések többsége augusztus 
elsejétől lép életbe, kivéve a bérlaká-
sokét, ott jövőév januárjától.

Valamennyi díj tekintetében egy 
hónapos türelmi időt ír elő a jogsza-
bály – ezek a korrigált díjak augusz-
tus elsejétől kerülnek alkalmazásra, a 
bérlakásoknál a bentlakók esetében 
2023. január elsejétől lép életbe.

Bérlakások
Több változás is lesz a következő év-
től a piaci és a szociális bérlakásokat 
illetően. A bérlakásokat komplexen 
tekintette át a hivatal – három lénye-
ges változás történt a piaci alapú bér-
lakásoknál – emelte ki Dr. Kiss Imre.

Az egyik ilyen változás, hogy a jövő-
ben nemcsak az időtartamra, hanem a 
díj mértékére is lehetőség lesz licitálni.

„Jelenleg a piacon nagyságrendileg 
70-80 ezer forint + rezsiért lehet kiadni 
például az Ady Endre-Mártírok útján 
lévő lakásokat. A jelenlegi díjszabások 
szerint az önkormányzat kevesebb 
mint 20 ezer forintért adta bérbe. Eb-
ből is látható, hogy ez nagyon messze 
állt a valós piaci bérbeadástól. Ebben 
az esetben egy százszázalékos díjkor-
rekcióra került sor, így a bérleti díjak 
40 ezer forint alatt maradnak. A valós 
piaci bérleti díjaktól még így is messze 
elmaradnak” – hangsúlyozta a jegyző.

A másik lényeges változás az időtar-

tam volt – egy éves időtartamra adja 
bérbe az önkormányzat a lakásait. Ez-
zel valós segítséget tudunk nyújtani, 
mindamellett, hogy a bérbeadás for-
gási sebességét is tudjuk növelni, mi-
nél több embert segítve ezzel. A szo-
ciális bérlakásoknál egy alacsonyabb 
összegű korrekcióra került sor.

Az önkormányzat tulajdonában 
számos garázs és üzlethelyiség is talál-
ható, ezeknél a díjemelés mértéke 50 
százalékos volt.

Temetkezés
A temető esetében több mint tíz éve 
nem került sor semmilyen díjemelés-
re, amely szükségszerű volt. Érdemes 
kiemelni, hogy voltak olyan szolgálta-
tások, amelyeknél nem került sor díj-
megállapításra vagyis ingyen végezte a 
feladatokat a mindenkori szolgáltató.
Dr. Kiss Imre hozzátette: az emelés 
mértéke a hivatal javaslatában 60 szá-
zalékban került meghatározásra, ame-
lyet a testület úgy fogadott el, hogy 
ebben az évben augusztustól 30 száza-
lékos díjemelésre kerül sor, majd a kö-
vetkező három évben minden évben 
+10 százalékkal növeli szolgáltatásai 
díját, így gyakorlatilag 2025 január-
jától érjük el azt a szintet, amelyet a 
hivatal javasolt. Ennél a szolgáltatás-
nál is figyelembe vettük a környező 
települések díjszabásait is.

Gyógyfürdő
Az elmúlt időszakban négy-ötszörösé-
re emelkedett az elektromos áram díja, 
ez például a Hajdúnánási Gyógyfürdő 

esetében nagyságrendileg egy 60-100 
millió forint pluszköltséget jelent éves 
szinten, ezért emelt árakat minden 
fürdő, köztük a hajdúnánási is.

Fontos kiemelni, hogy a gyógyásza-
ti kezeléseket, amely évente 30 alkal-
mat jelent, továbbra is ingyen vehetik 
igénybe minden állandó és ideiglenes 
hajdúnánási  lakcímmel rendelkező 
személy.

Parkolás
Városunkban továbbra is csak a Kos-
suth utcán kell fizetni a parkolásért. 
Mindig hangsúlyoztuk, hogy nem a 
díjbeszedés a cél, ez csak egy forga-
lomtechnikai eszköz, hanem az utca 
frekventáltsága miatt csak így tudjuk 
a gépjárművek folyamatos mozgását 
és  a szabad parkolóhelyeket biztosí-
tani. A Kossuth utcai parkolás eseté-
ben a szolgáltatási díjat 50 százalékkal 
emeltük meg.

Piac
A Városi Piac szolgáltatásait tekintve 
szintén elmondhatjuk, hogy évek óta 
nem volt díjemelés. A Nánási Portéka 
esetében eltérő mértékű az emelés a 
piaci díjtételekhez képest, itt csökken-
tett összeg került meghatározásra. A 
Városi Piac fejlesztése után nagyság-
rendileg két év múlva a képviselő-tes-
tület újra felülvizsgálja a díjszabást és 
új árakat állapíthat meg.

Az augusztus 1-től érvényes díjak, 
tarifák  részletes tételei a hajdunanas.
hu – önkormányzat – rendeletek, ha-
tározatok menüpont alatt  találhatók)

Minden évben felhívjuk a lakosság 
figyelmét az ingatlanok előtti köz-
területek rendben tartására. 2004 
óta önkormányzati rendelet írja elő 
az ingatlantulajdonos részére, hogy 
az ingatlana előtt az úttestig terje-
dő teljes terület, beleértve a nyílt 
vízelvezető árkok területét is, - a 
rendszeres parkfenntartásba bevont 
területek kivételével - tisztántar-
tásáról, gondozásáról, szemét- és 
gyom mentesítéséről köteles gon-
doskodni. 

A várost járva igen szembetűnő a 
különbség ott, ahol egyik ingatlan 
tulajdonosa eleget tesz a kötelezettsé-
gének, a másik pedig nem. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötele-
zettség nem csak a növényzetre terjed 
ki, hanem az ingatlan előtt „elha-
gyott” hulladékra is. 

Rendszeresen felhívjuk a figyelmet ar-
ra is, hogy mint minden kötelezettség 
megállapítását követően, itt is rendel-
kezésre áll a szankció, ha valaki nem 
teljesíti önként a rendeleti előírást. 
Közterület Felügyelőink folyamato-
san ellenőrzik a város közterületeit, 
szükség esetén figyelmeztetik az ingat-
lantulajdonosokat, és ha ennek sincs 
eredménye, pénzbírságot szabnak ki.  

Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatom Hajdúnánás város la-
kosságát, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 
226/2022. (VI.23.) számú Képvise-
lő-testületi Határozatával igazgatási 
szünetet rendelt el. 
A határozatban foglaltak szerint, az 
igazgatási szünet 
2022. július 25-től – 2022. augusz-
tus 5-ig, valamint 
2022. augusztus 15-től 2022. au-
gusztus 19-ig tart, mely összesen 15 
munkanapot jelent. 
Az igazgatási szünet a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal 
munkarendjét érinti. 
Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfo-
gadás szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hivatal-
ban a sürgős, azonnali beavatkozást 
igénylő ügyek intézésére ügyelet 
működik, a zavartalan ügymenet és 
folyamatos feladatellátás a halasztha-
tatlan döntést igénylő eljárásokban 
biztosított.
Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazga-
tási szünet idején esedékes hatósági 
eljárás indítása, ügyeik intézése so-
rán vegyék figyelembe az igazgatási 
szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre, jegyző

Felhívás ingatlanok előtti
közterületek rendben tartására Igazgatási szünet

a Városházán
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Városházi tudósítás
A képviselő-testület a 2022. júniusi 
ülésén négy rendeletet alkotott és 
41 határozatot hozott. 
A 11/2022. (VI. 24.) Önkormány-
zati Rendeletével az önkormányzat 
a 2022. évi költségvetési rendeletét 
módosította testület az előirányza-
tokban bekövetkezett változásoknak 
megfelelően. 
 A 12/2022. (VI. 27.) Önkormányza-
ti Rendeletében a Hajdúnánás Város 
településképének védelméről szóló 
13/2018. (VI. 29.) Önkormányzati 
Rendelet módosításról szavaztak a 
képviselők. Az eljárások rendjében 
bekövetkezett jogszabályi változások 
átvezetése történt meg az alaprende-
leten. 
 A 13/2022. (VI. 27.) Önkormányza-
ti Rendeletnek elfogadásával lehető-
ség nyílik önkormányzati lakások licit 
útján történő vásárlása esetén a vételár 
150 napon belüli egyösszegű megfize-
tésére is. A módosítást a hitelkérelmek 
elbírálási gyakorlata indokolta. 

A 14/2022. (VI. 27.) Önkormányza-
ti Rendelettel több díjmegállapítást 
tartalmazó rendeletet is módosított 
a testület. Ennek folytán 2022. au-
gusztus 1-től emelkednek a temetői 
sírhelymegváltási díjak, a temetői 
szolgáltatások díjai, a fizetőparkolás, 
a bérlakások bérleti díjai.
Ugyanebben a napirendben tárgyalta 
a testület a nem lakáscélú helyiségek 
bérletidíjainak, a piacon alkalmazott 
díjaknak és az önkormányzat temet-
kezési szolgáltatásaira vonatkozó dí-
jaknak az emelését is. 

Határozataiban a következő dönté-
seket hozta a testület:
- Részletes tájékoztatást kaptak a kép-
viselők az elmúlt 5 év ingatlan érté-
kesítéseiről és szerzéseiről, melyet a 
képviselők elfogadtak.
– Ötletpályázatot írt ki a testület a 
Hajdúnánás, Dorogi utca 3. szám 
alatti (3501 hrsz.) ingatlanra tervezett 
társasház, iroda és üzletház koncepció 
tervének elkészítésére. 

– Elfogadta a testület Hajdúnánás 
Város 2022-2027. évekre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Tervét. 
– Döntött a testület arról, hogy a költ-
ségvetési egyensúly megteremtése ér-
dekében pályázatot nyújt be az önkor-
mányzatok rendkívüli támogatására.
– A testület határozott arról, hogy ön-
kormányzatunk csatlakozik a „Nyári 
diákmunka 2022” elnevezésű mun-
kaerőpiaci programhoz, ahol 50 fő 
foglalkoztatásához az önerőt bizto-
sítja. 
– Két civil szervezet kérelmére az el-
számolás határidejét meghosszabbí-
totta a testület. 
– A korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően fogadta el a testület a nyári 
igazgatási szünetre vonatkozó jegyzői 
javaslatot. Eszerint 2022. július 25-
től 2022. augusztus 5-ig és 2022. au-
gusztus 15-től 2022. augusztus 19-ig 
tart az ügyfélfogadás mentes szünet a 
Városházán.
– A jelenlegi megbízott óvodavezető 
kérésére közalkalmazotti jogviszonyá-

nak 2022. június 30. napjával közös 
megegyezéssel történő megszünteté-
séhez hozzájárult a testület.
– Határozatban mondta ki a testület, 
hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. 
részére nyújtott támogatás elszámolási 
határidejét 2022. december 31. nap-
jára módosítja. 
– Pályázatának megvalósításához visz-
szatérítendő támogatást nyújtott a 
testület az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági 
Egyesület részére. 
– Az Országos Mentőszolgálattal az 
orvosi ügyelet ellátásra kötött szer-
ződés meghosszabbításáról döntött a 
testület. 
– Kilenc határozatban ingatlanok ér-
tékesítéséről, bérletéről, rendeltetés-
mód változásáról született határozat. 
– Zárt ülésen önkormányzati tulajdo-
nú lakások bérlőit jelölte ki a testület 
és bérleti szerződések meghosszabbí-
tásáról döntött.

Pályázat adóügyi ügyintéző álláshelyre
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Jegyzője a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal 
adóügyi ügyintéző álláshelyének 
betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: A hatáskörébe tarto-
zó adók és adók módjára behajtható 

köztartozások kivetésével, beszedé-
sével, kezelésével, elszámolásával, el-
lenőrzésével kapcsolatos feladatok 
intézése, iktatás.
Jogállás, illetmény és juttatások: A 
jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-
CIX. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-
dományi, közszolgálati, műszaki mene-
dzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, informatikai, műszaki, lo-

gisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés, vagy
– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés
– felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rende-
let 1. melléklete szerinti fényképes 
önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 2022. 
augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. augusztus 03. 
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 Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-

mot: HAJ/13597-1/2022, valamint 
a munkakör megnevezését: adóügyi 
ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbí-
rálásának módja, rendje: 
A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, 
ezt követően történik a jegyző dönté-
se alapján - a polgármester egyetér-
tésével - az ügyintéző kinevezése. A 
kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. június 
28.
– Hajdúnánási Újság – 2022. július 
14.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-
ségi oldala – 2022. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja:
2022. július 02. 
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás 
a közigazgatási szerv által a KSZF ré-
szére megküldött adatokat tartalmaz-
za, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2022. június 28.
Dr. Kiss Imre, jegyző
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Pályázat hagyatéki ügyintézői munkakör betöltésére
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Jegyzője a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal ha-
gyatéki ügyintéző munkakörének 
betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Hagyatéki ügyinté-
zés, ügyféltájékoztatás, kapcsolattar-
tás a hagyatékban érdekelt felekkel, 
leltár felvétele, jegyzőkönyv készítése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet

– felsőoktatásban szerzett közszolgá-
lati, gazdaságtudományi, természet-
tudományi, bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, hittudományi, 
jogi, műszaki szakképzettség; vagy fel-
sőoktatásban szerzett szakképzettség és 
informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 
közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy 
kormányablak ügyintézői vizsga, vagy
– közgazdasági, közszolgálati rendé-
szeti, műszaki középiskolai végzett-
ség; vagy középiskolai végzettség és 
informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 
üzleti, közszolgálati szakmacsoportba 
tartozó szakképesítés, vagy kormány-
ablak ügyintézői vizsga
– felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rende-
let 1. melléklete szerinti fényképes 
önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt személyi 

adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 
2022. augusztus 15. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. augusztus 03. 
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 Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: HAJ/13595-1/2022, valamint 
a munkakör megnevezését: hagyatéki 
ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre ré-
szére 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 jegyző dönté-
se alapján - a polgármester egyetér-
tésével - az ügyintéző kinevezése. A 

kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. június 
28.
– Hajdúnánási Újság – 2022. július 
14.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-
ségi oldala – 2022. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: 
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 
2022. július 02. 
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás 
a közigazgatási szerv által a KSZF ré-
szére megküldött adatokat tartalmaz-
za, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2022. június 28.
Dr. Kiss Imre, jegyző

Pályázat költségvetési ügyintézői munkakör betöltésére
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Jegyzője a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal  
költségvetési ügyintéző munkakö-
rének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Analitikus nyilván-
tartás, főkönyvi könyvelés, beszámo-
lók és jelentések készítése, valamint 
számlázási feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-

dományi, közszolgálati, műszaki mene-
dzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szak-
képzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudományi, 
statisztikai, informatikai, műszaki, lo-
gisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés, vagy
– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens 
szakképesítés
– felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– államháztartási könyvelésben való 
jártasság
– közigazgatásban szerzett szakmai 
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rende-
let 1. melléklete szerinti fényképes 
önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

a pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 
2022. augusztus 15. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. augusztus 03. 
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 Hi-
vatal címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: HAJ/13848-1/2022, 
valamint a munkakör megnevezését: 
költségvetési ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre ré-
szére 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 jegyző dönté-
se alapján - a polgármester egyetér-
tésével - az ügyintéző kinevezése. A 

kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. július 
06.
– Hajdúnánási Újság – 2022. július 
14.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-
ségi oldala – 2022. július 06.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja:
2022. július 09. 
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás 
a közigazgatási szerv által a KSZF ré-
szére megküldött adatokat tartalmaz-
za, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2022. július 05.
Dr. Kiss Imre, jegyző
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Pályázat pénztáros ügyintéző munkakör betöltésére
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal  pénztáros ügy-
intéző munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: határozott idejű, 2024.12.31-ig 
tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: házipénztár kezelésé-
vel, banki átutalásokkal, értékpapírok 
és bevételi előírások nyilvántartásával 
kapcsolatos feladat- és hatáskörök el-
látása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság

– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-
dományi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, informatikai, mű-
szaki, logisztikai felsőfokú, illetve mér-
legképes könyvelő szakképesítés, vagy
– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens szak-
képesítés
– felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti fényképes önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 2022. 
augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. augusztus 03. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: HAJ/13643-1/2022, valamint 
a munkakör megnevezését: pénztáros 
ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre ré-
szére a drkissi@hajdunanas.hu e-mail 
címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje: A pályázó(ka)

t a jegyző hallgatja meg, ezt követően 
történik a jegyző döntése alapján - a 
polgármester egyetértésével - az ügy-
intéző kinevezése. A kinevezési jogkör 
gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. június 28.
– Hajdúnánási Újság – 2022. július 14.
– Hajdúnánás Város hivatalos közössé-
gi oldala – 2022. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: A pályázati el-
járás eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2022. július 02. 
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által a KSZF részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

Hajdúnánás, 2022. június 28.
Dr. Kiss Imre, jegyző

Pályázat vagyonkezelési ügyintézői munkakör betöltésére
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal vagyonkezelési ügy-
intéző munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: határozott idejű, 2024.12.31-ig 
tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munka-
idő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Az önkormányzati 
vagyon hasznosítása a képviselő-tes-
tület döntései alapján, nem lakás cé-
lú helyiségek, telkek, mezőgazdasági 

hasznosítású földterületek bérbeadása, 
eladása pályázat útján, szerződés előké-
szítés, szociális földprogram szervezése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A 
jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett gazdaságtu-
dományi, közszolgálati, műszaki me-
nedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, informatikai, műszaki, 
logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés, vagy

– gazdasági középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és gaz-
daságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, 
logisztikai, menedzserasszisztens szak-
képesítés
– felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások)
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti fényképes önélet-
rajz
– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: A munkakör legkorábban 2022. 
augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. augusztus 03. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104-es telefon-
számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: HAJ/13598-1/2022, valamint a 
munkakör megnevezését: vagyonkeze-
lési ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre ré-
szére a drkissi@hajdunanas.hu e-mail 
címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje: A pályázó(ka)
t a jegyző hallgatja meg, ezt követően 
történik a jegyző döntése alapján - a 
polgármester egyetértésével - az ügy-
intéző kinevezése. A kinevezési jogkör 
gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. június 28.
– Hajdúnánási Újság – 2022. július 14.
– Hajdúnánás Város hivatalos közössé-
gi oldala – 2022. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: A pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2022. július 02. 
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által a KSZF részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

Hajdúnánás, 2022. június 28.
Dr. Kiss Imre, jegyző
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Felnőtt fejjel is megtanulhatunk úszni!

Lehetne akár szlogenje is fenti cím 
annak az úszóklubnak, melyet a Ná-
nás Pro Cultura Nonprofit Kft., mint 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
EFOP-1.5.3-16 -2017-00021 „Hu-
mán szolgáltatások fejlesztése Haj-
dúnánáson és vonzáskörzetében” 
című pályázatához kapcsolódó ren-
dezvényszervezés feladat megvalósí-
tója szervezett a Hajdúnánási Gyógy-
fürdőben. 

Ha meghalljuk azt a kifejezést, 
hogy pályázat, akkor a legtöbbször a 
nagy beruházások, építkezések jut-
nak eszükbe. Valóban ezek is nagyon 
fontosak, hiszen hozzájárulnak a te-
lepülés fejlődéséhez, s ezáltal az élet-
színvonal javításához, viszont nem 
elhanyagolhatóak azok a fejlesztések 
sem, melyek közvetlenül a lakosság 

számára biztosított lehetőségek útján 
teszik élhetőbbé, könnyebbé, boldo-
gabbá egy közösség hétköznapjait. A 
helyi úszóklub pontosan egy ilyen fej-
lesztés keretében valósulhatott meg. 

A 20 alkalmas, úszásoktatással egy-
bekötött klubfoglalkozásra felnőttek, 
főként a nyugdíjas korosztály tagjai 
jelentkeztek. Az úszóklub szervezett 
foglalkozásai számára 2022. június 
01. – június 29. között hétköznapo-
kon 17.30 órától 19.00 óráig tartot-
tak. Vannak, akik már otthonosan 
mozognak akár a sportmedencében 

is, mások pedig azokat az alapokat 
sajátították el, mely már kellő maga-
biztosságot ad a vízben, sőt 
akadt olyan csoporttag is, 
aki a víziszonyát győzte le a 
foglalkozásokon való részvé-
tel által.

A képzett úszásoktató se-
gítségével szinte mind a 12 
résztvevő tökéletesen elsa-
játította a víz alatti úszást, 
de akiknek ez nem sikerült, 
azok is nagy lépést tettek 
(önmagukhoz képest) a meg-

lévő úszástudásuk elmélyítésében. A 
klub tagjai ezért ezt a kezdeményezést 
rendkívül hasznosnak és hiánypótló-
nak ítélték meg.

Külön öröm számunkra, hogy igazi 
közösség formálódott a tagokból ez 
alatt az időszak alatt, akik személyesen 
és a közösségi médiában azóta is napi 
szinten tartják a kapcsolatot.

A pályázati forrásnak köszönhetően 
a 20 alkalmas úszóbérletet, az úszás-
oktatást, valamint a tedeji lakosoknak 
a személyszállítást térítésmentesen 
biztosítottuk.

Ferenczy Boglárka 

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. sz.   •   Telefon: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu; titkarsag@hhgkft.hu;  web:www.hhgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy változik 

a szelektív hulladék begyűjtésének rendje.

2022. július 1. napjától a LAKOSSÁG által kihelyezhető szelektív (sárga-fedelű) hulladékgyűjtő edényzetek mellől, 
- kézi rakodásra alkalmas módon, kötegelt vagy kizárólag átlátszó műanyag zsákban elhelyezett szelektív hulladékot, 
mennyiségi korlátozás nélkül elszállítjuk. (Aki nem rendelkezik sárga-fedelű szelektív gyűjtő edényzettel az is kiteheti 

a szállítási napokon az ingatlana elé a fent megjelölt módon a szelektív hulladékát!!!)

Ez nem vonatkozik a zöld hulladékra!!!!

A sárga-fedelű kukába és mellé átlátszó zsákba kizárólag a következő anyagok helyezhetőek el:
- Műanyag flakon: ásványvizes, üdítős, mosószeres, tejfölös pohár (kiöblítve),

- Műanyag szatyor, zacskó,
- Háztartási fém csomagolóanyagok: italos doboz, konzervdoboz (kiöblítve),

- Papír: újság, könyv, hullámpapír, csomagolópapír,
- Italos kartondoboz (kiöblítve).

Amennyiben nem megfelelő anyag kerül a szelektív hulladék közé a szolgáltató megtagadhatja az edényzet ürítését, 
illetve a nem kellően válogatott szelektív hulladék elszállítását!

Mit NE TEGYENEK a szelektív hulladék közé:
- vegyes kommunális hulladék,

- élelmiszerrel szennyezett csomagolóanyagok,
- veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyagok,

- fű, falevél és egyéb biológiailag lebomló hulladék,
- üveghulladék!!!
- hungarocell!!!

 

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. sz. 
Tel: 52/219-489 

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy változik a szelektív hulladék 
begyűjtésének rendje. 

 

2022. július 1. napjától a LAKOSSÁG által kihelyezhető szelektív (sárga-fedelű) 
hulladékgyűjtő edényzetek mellől, - kézi rakodásra alkalmas módon, kötegelt vagy 

kizárólag átlátszó műanyag zsákban elhelyezett szelektív hulladékot, mennyiségi 

korlátozás nélkül elszállítjuk. (Aki nem rendelkezik sárga-fedelű szelektív gyűjtő 
edényzettel az is kiteheti a szállítási napokon az ingatlana elé a fent megjelölt módon 

a szelektív hulladékát!!!) 

 

Ez nem vonatkozik a zöld hulladékra!!!! 

 

A sárga-fedelű kukába és mellé átlátszó zsákba kizárólag a következő 

anyagok helyezhetőek el: 
 

- Műanyag flakon: ásványvizes, üdítős, mosószeres, tejfölös pohár (kiöblítve), 

- Műanyag szatyor, zacskó, 

- Háztartási fém csomagolóanyagok: italos doboz, konzervdoboz (kiöblítve), 

- Papír: újság, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, 

- Italos kartondoboz (kiöblítve). 
 

Amennyiben nem megfelelő anyag kerül a szelektív hulladék közé a szolgáltató 

megtagadhatja az edényzet ürítését, illetve a nem kellően válogatott szelektív hulladék 

elszállítását! 

 

Mit NE TEGYENEK a szelektív hulladék közé: 

  - vegyes kommunális hulladék, 

  - élelmiszerrel szennyezett csomagolóanyagok, 

  - veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyagok, 

  - fű, falevél és egyéb biológiailag lebomló hulladék, 

  - üveghulladék!!! 

  - hungarocell!!! 

A Tiszavasvári
Sütőüzem Kft. 

gyakorlattal rendelkező 
pék szakmunkásokat keres.

Érdeklődni személyesen: 
Tiszavasvári Sütőüzem Kft.

Tiszavasvári, Gépállomás utca 1.

Gratulálunk a 2022. június 
hónapban Hajdúnánáson

házasságot kötött pároknak!

2 Martinek Emőke – Csontos Máté
2 Pruma Nikolett – Bak Bence
2 Reszegi Anikó – Seres Gábor
2 Simai Judit – Alföldi Sándor
2 Suta Anikó Erzsébet – Huszti István
2 Szurkos Nóra – Kiss László

Gratulálunk Hajdúnánás 
legifjabb lakójának:

3 Gazdácska Ádám
3 Szabó Sára
3 Varga Panka

Akiktől  búcsút vettünk:

1 Ambrus Antal
1 Bíró Ferenc Józsefné
1 Nagy László
1 Reszegi Balázs

Anyakönyvi
hírek 
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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
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