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Városházi pályázatok

5. oldal

Egy rozsdaette vasdarab
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Aszály

Semmelweis nap

Immár három évtizede, - 1992 óta- 
hogy július elseje, Semmelwei Ignác 
születésnapja, a magyar egészség-
ügyi dolgozók ünnepe. Hajdúná-
náson idén erre az eseményre július 
14-én került sor, városi ünnepség 
keretében, ahol többen vehettek át 
Polgármesteri Elismerő Oklevelet.
Míg tavaly a járványügyi korlátozások 
miatt a Kendereskertben zajlott a ha-
gyományos Semmelweis napi ünnep-
ség, addig idén már ismét a megszokott 
hely – a művelődési központ színház-
terme -  fogadta a hajdúnánási egész-
ségügyben dolgozókat július 14-én.

A megjelent vendégeket Szólláth Ti-
bor polgármester úr köszöntötte, aki 
ezúttal is nagyrabecsülését és a város 
köszönetét tolmácsolta a helyi egész-
ségügyi dolgozók elmúlt mintegy két 

éves tisztes helytállásáért. A COVID 
járvány fokozott munkavégzést, odafi-
gyelést jelentett, sőt nem kevés veszély-
lyel is járt, amivel folyamatosan meg 
kellett küzdeniük 2020. márciusa óta. 

Ezt megköszönve Polgármesteri 
Elismerő Okleveleket adományozott 
a helyi egészségügyi intézmények leg-
különbözőbb területén tevékenykedő, 
szolgálatot teljesítő dolgozóknak. A 
megtisztelő elismerésben tizenegyen 
részesültek, mentősök, háziorvosok, 
ápolók, védőnők: Nagy Imre, men-
tőgépkocsivezető, Gupcsó Zsolt men-
tőápoló, Dr. Bencsné Dr. Császi Éva 
háziorvos, Dr. Szabó Ágnes házior-
vos, Farkasné Reszegi Mária védőnő, 
Harsányi Miklósné pulmonológus-
allergológus szakasszisztens, Sepsiné 
Vandróczki Gyöngyi vezető védőnő, 

Zihor Zoltánné, vezető szakápoló, 
Halmi Miklósné, szakápoló, Fórizs 
László betegmozgató, gyógymasszőr, 
Dr. Kiss Zsuzsanna, a Hospit Ápolási 
Intézet intézményvezetője.

Az ünnepség másik kiemelkedő 
eseménye volt a kitüntetések átadása 
mellett egy életmentő, mellkaskomp-
resszor átadása a Mentőállomásnak. A 
korszerű, életmentő LUCAS 3 eszközt 
a Máró József Emlékalapítvány kura-
tóriumának egyik tagja, Kocsis Áron 
adta át Romhalmi Zoltánnak, a Men-
tőállomás vezetőjének. Mint megtud-
tuk, ez a gép óriási segítség a mentő-
söknek az újraélesztésben, hiszen egy 
ápolót tud kiváltani, és ráadásul a gép 
nem fárad el, egyenletes ritmusban, 
egyenletes erővel tudja végezni mun-
káját. Bár az országban már jól ismert, 

azonban jellemzően inkább csak me-
gyei központok rohamkocsijainak fel-
szerelései között található. Ez a több 
mint 5 millió forintos eszköz a men-
tősök beavatkozásait még hatékonyab-
bá tudja tenni. Az eszközt egyébként 
széleskörű összefogás eredményeként 
tudták megvásárolni, amelyhez jelen-
tős mértékben járultak hozzá a Máró 
József Emlékalapítvány, az Országos 
Mentőszolgálat Alapítvány, több ma-
gánszemély, illetve Hajdúdorog városa 
is.

Az ünnepség igen jó hangulatban ért 
véget, hiszen meglepő módon ezúttal 
egy bűvész, Zagyva Gyula ejtette ámu-
latba – mondhatnánk varázsolta el – a 
közönséget, sok esetben interaktív mó-
don, a vendégek bevonásával. 

(r.zs.)

Harsányi Miklósné a munkáltató, a Szalay János Rendelőintézet elismerését is átvehette

Köszönjük a támogatást!
A Máró József Emlékalapítvány 2004-
ben történt megállapítása óta az előző 
évben vállalta magára az eddigi legna-
gyobb összegű eszközbeszerzését. Ezt 
sikerrel teljesítettük, ugyanis a lakos-
sági összefogás eredményeként, és az 
előző évi adó egy százalékból származó 
összegből már reális esélyünk lett az 
eszköz beszerzésre.

Együttműködési megállapodást kö-
töttünk az Országos Mentőszolgálat 

Alapítványával, akik kipótolták a hi-
ányzó összeget. Az alapítványunk által 
átutal összeg nem csekély, ugyanis ez 2 
millió 800 ezer forintot jelentett.

Az eszköz megérkezett, 2022. 07. 
14-én a mentőállomás számára átadás-
ra került. Köszönöm a kuratórium 
tagjainak, Kocsis Áron és Ifj. Magi 
Balázs támogatását és segítségét! A ku-
ratórium tagjai saját összeggel is hoz-
zájárultak a gyűjtéshez. Köszönjük a 

vállalkozók anyagi támogatását, és kö-
szönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik a legcsekélyebb összeg befizetésé-
vel is hozzájárultak a sikerhez!  Külön 
is köszöntjük alapítónkat, Máróné Ju-
liska nénit! Mindenkinek kívánunk jó 
egészséget!

Kovács Zsolt, a Máró József Emlék-
alapítvány Kuratóriumának elnöke, 
Kocsis Áron és Ifj. Magi Balázs kura-
tóriumi tagok.

Külön is köszöntjük alapítónkat, 
Máróné Juliska nénit!
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Pályázat adóügyi 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 adóügyi ügyintéző 
álláshelyének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: A hatáskörébe 
tartozó adók és adók módjára behajt-
ható köztartozások kivetésével, besze-
désével, kezelésével, elszámolásával, 
ellenőrzésével 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 állam-
polgárság, cselekvőképesség,- büntet-
len előélet,- felsőoktatásban szerzett 
gazdaságtudományi, közszolgálati, 
műszaki menedzser, gazdasági agrár-
mérnöki, jogi, szakképzettség; - vagy 
felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség és gazdaságtudományi, statiszti-
kai, informatikai, műszaki, logisztikai 
felsőfokú, illetve mérlegképes köny-
velő szakképesítés, - vagy gazdasági 
középiskolai végzettség; vagy közép-
iskolai végzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, logisztikai, 
menedzserasszisztens szakképesítés, - 
felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások),-  vagyonnyilatkozat 
tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, 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 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2022. augusztus 15. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 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 közzété-
telének 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 el-
járás eredménytelenné nyilvánításá-
nak 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 hagyatéki ügyintézői 
munkakör betöltésére

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal  hagyatéki ügyin-
téző munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság 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 megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-
CIX. törvény rendelkezései az irány-
adók.
Pályázati feltételek: magyar állam-
polgárság – cselekvőképesség - bün-
tetlen előélet - felsőoktatásban szerzett 
közszolgálati, gazdaságtudományi, 
természettudományi, bölcsészettudo-
mányi, társadalomtudományi, hittu-
dományi, jogi, műszaki szakképzett-
ség; - vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és informatikai, ügyvi-
teli, közgazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, - vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga, vagy - közgazdasági, 
közszolgálati rendészeti, műszaki kö-
zépiskolai végzettség; vagy középisko-
lai végzettség és informatikai, ügyvi-
teli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó szakképe-
sítés, vagy kormányablak ügyintézői 
vizsga - felhasználói szintű MS Office 
(irodai alkalmazások) - vagyonnyilat-
kozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, 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 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2022. augusztus 15. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 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 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 közzété-
telének 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 kereskedelmi 
és hatósági ügyintézői 
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 kereskedelmi és 
hatósági ügyintéző munkakörének 
betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes mun-
kaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: Kereskedelmi és ipa-
ri igazgatási feladatok, bejelentési és 
engedélyezési eljárások lefolytatásával 
összefüggő feladat- és hatáskörök ellá-
tása. Helyettesként anyakönyvvezetői 
feladatok ellátása.
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 ál-
lampolgárság – cselekvőképesség - 
büntetlen előélet - felsőoktatásban 
szerzett közszolgálati, gazdaságtu-
dományi, természettudományi, böl-
csészettudományi, társadalomtudo-
mányi, hittudományi, jogi, műszaki 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és informati-
kai, ügyviteli, közgazdasági, közszol-
gálati, jogi szakképesítés, vagy kor-
mányablak 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 (irodai alkalmazá-
sok) - vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása - anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, 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 er-
kölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 

a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyi adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2022. szeptember 01. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. augusztus 15. 
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/15250-1/2022, 
valamint a munkakör megnevezését: 
kereskedelmi és hatósági ügyintéző.
– Elektronikus úton Magi Dániel ré-
szére a magi.daniel@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 dön-
tése alapján - a polgármester egyetér-
tésével - az ügyintéző kinevezése. A 
kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap 
próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. július 
15.
– Hajdúnánási Újság – 2022. július 
28.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-
ségi oldala – 2022. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: A pályázati el-
járás eredménytelenné nyilvánításá-
nak jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2022. július 18. 
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 14.

Dr. Kiss Imre, jegyző

Pályázat költségvetési ügyinté-
zői munkakör betöltésére

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal költségvetési ügy-
intéző munkakörének 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 megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar ál-
lampolgárság – cselekvőképesség - 
büntetlen előélet -  felsőoktatásban 
szerzett gazdaságtudományi, közszol-
gálati, műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi, szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisz-
tikai, informatikai, műszaki, logisz-
tikai felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés, vagy - gazda-
sági középiskolai végzettség; vagy kö-
zépiskolai végzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, logisztikai, 
menedzserasszisztens szakképesítés - 
felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások) - vagyonnyilatkozat 
tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt je-
lent: államháztartási könyvelésben 
való jártasság, közigazgatásban szer-
zett szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, 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 er-
kölcsi bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyi adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2022. augusztus 15. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 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 egyetértésével - 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. 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 Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
pénztáros ügyintéző munkakörének be-
töltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2024.12.31-ig tartó köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-
gye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: házipénztár kezelésével, ban-
ki átutalásokkal, értékpapírok és bevételi 
előírások nyilvántartásával kapcsolatos 
feladat- és hatáskörök ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság – cselekvőképesség - büntetlen előélet 
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudo-
mányi, közszolgálati, műszaki menedzser, 
gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzett-
ség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfo-
kú, illetve mérlegképes könyvelő szak-
képesítés, vagy - gazdasági középiskolai 
végzettség; vagy középiskolai végzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, logisz-
tikai, menedzserasszisztens szakképesítés 
- felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások) - vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti fényképes önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyi adatai-
nak pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez 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 Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: HAJ/13643-
1/2022, valamint a munkakör megneve-
zését: pénztáros ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre részé-
re a drkissi@hajdunanas.hu e-mail címen 
keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje: A pályázó(ka)t a 
jegyző hallgatja meg, ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján - a polgár-
mester egyetértésével - az ügyintéző kine-
vezése. 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 közösségi 
oldala – 2022. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2022. július 02. 
A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-
gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel. 
Hajdúnánás, 2022. június 28.

Dr. Kiss Imre, jegyző

Pályázat vagyonkezelői ügyinté-
ző munkakör betöltésére

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
vagyonkezelési ügyintéző munkaköré-
nek betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2024.12.31-ig tartó köz-
szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-
gye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: Az önkormányzati vagyon 
hasznosítása a képviselő-testület döntései 
alapján, nem lakás célú helyiségek, telkek, 
mezőgazdasági hasznosítású földterületek 
bérbeadása, eladása pályázat útján, szer-
ződés előkészítés, szociális földprogram 
szervezése.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság – cselekvőképesség - büntetlen előélet 
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudo-
mányi, közszolgálati, műszaki menedzser, 
gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzett-
ség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logisztikai felsőfo-
kú, illetve mérlegképes könyvelő szak-
képesítés, vagy - gazdasági középiskolai 
végzettség; vagy középiskolai végzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, banki 
ügyintézői, informatikai, műszaki, logisz-
tikai, menedzserasszisztens szakképesítés 
- felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások) - vagyonnyilatkozat tételi 
eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. 
melléklete szerinti fényképes önéletrajz
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyi adatai-

nak pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez 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 Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a boríté-
kon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: HAJ/13598-
1/2022, valamint a munkakör megneve-
zését: vagyonkezelési ügyintéző.
– Elektronikus úton Dr. Kiss Imre részé-
re a drkissi@hajdunanas.hu e-mail címen 
keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje: A pályázó(ka)t a 
jegyző hallgatja meg, ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján - a polgár-
mester egyetértésével - az ügyintéző kine-
vezése. 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 közösségi 
oldala – 2022. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2022. július 02. 
A pályázati kiírás közzétevője a Közszol-
gálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
(KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatá-
si szerv által a KSZF részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmá-
ért a pályázatot kiíró szerv felel. 
Hajdúnánás, 2022. június 28.

Dr. Kiss Imre, jegyző

Tisztelt Adózók!
Hajdúnánáson a kötelezettségeket meg-
állapító határozatokon és végzéseken 
kívül minden évben kétszer kiküldésre 
kerülnek az adószámlakivonatok, hogy 
minden adózónk megfelelően tisztában 
legyen az aktuális fizetési kötelezettségei-
vel. Elmaradás esetén további tájékozta-
tásként felszólítók kerülnek kiküldésre, 
hogy esetlegesen feledékenységből, hibá-
ból, tévedésből eredő késedelmes fizetés 
esetén ne érjen azonnali szankció senkit. 
Az adók lényegi eleme, hogy teherbíró 
képességének, illetve a gazdaságban való 
részvételének megfelelően mindenki já-

ruljon hozzá a közös szükségletek fede-
zéséhez. Az elmúlt időszak sok váratlan 
eseményt hozott (pl.: pandémia okozta 
új élethelyzetek), így az adózók elmaradá-
sait – bizonyos ésszerű határokon belül - 
igyekeztünk még érzékenyebben kezelni. 
Az adóit becsületesen megfizető adózók 
védelme érdekében a fizetési hajlandóság 
előmozdítására az idei évben szélesebb 
körű eszközöket alkalmazunk ezen a te-
rületen, az adóvisszatartáson és hatósági 
átutalási megbízásokon („inkasszókon”) 
kívül folytatódnak a jövedelemletiltás út-
ján behajtani kívánt eljárások, valamint 

ügyvédi közreműködéssel, összetettebb 
végrehajtási eljárás (pl.: ingatlanra be-
jegyzett jelzálogjog) által beszedni szándé-
kozott kintlévőségkezelések.

Természetesen szem előtt tartjuk adó-
zóink váratlan élethelyzeteit, mindig az 
együttműködésben hiszünk, ennek 
alapvető feltétele, hogy forduljanak hoz-
zánk bizalommal, hiszen bizonyos fel-
tételekkel van lehetőség méltányossági 
eljárások keretein belül részletfizetéshez, 
halasztáshoz.

Helyi adóügyi kérdésekben részletes 
tájékoztatás található Hajdúnánás hon-

lapján, illetve további információ kérhe-
tő a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Közgazdasági Irodája Adóügyi 
Csoportjának munkatársaitól. 

Telefonszám: 52/381-411/140-es mellék
Jelenlegi ügyfélfogadási idő adóügyek 
esetén:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13:00-16:00
Kedden nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00

Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője
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Egy rozsdaette vasdarab
Ismét Hajdúdorogon bukkant elő 
egy vastárgy, amely nem csupán egy 
rozsdamarta öntvény, hanem egy sze-
let Hajdúnánás múltjából.  Mert ez a 
vasdarab nagyon is sokat tud beszélni.  
Egykori rendeltetését első pillantásra 
elárulja, hiszen egy közönséges vil-
láskulcs. Olyasféle szerszám, amilyet 
a mesteremberek manapság is hasz-
nálnak. Csakhogy ennek a kissé sé-
rült vaskulcsnak az egyik oldalán egy 
felirat olvasható, mégpedig egy név: 
PAUCHLY BÉLA.

Amikor a kezembe vettem, a név 
mesélni kezdett. Arról mesélt, hogy az 

1906. decemberében megnyitott Első 
Hajdúnánási Mezőgazdasági Gép-
gyárban öntötték, amelynek tulajdo-
nosa a hajdúböszörményből hozzánk 
települt Pauchly Béla (1879-1928?) 
vállalkozó volt. Üzemcsarnokai a Ven-
tifilt Rt. oktatói központjának helyén, 
a Jókai utca végén, a vasút mellett áll-
tak. Fém és faipari részleggel egyaránt 
rendelkezett, s a város legkiválóbb 
mesterei dolgoztak a műhelyekben. 
Kezük alól vetőgépek, szecskavágók, 
kukoricadarálók, valamint vasekék 
sora került ki. Az utóbbiak az országos 
hírnévre szert tett Nagy Imre csavar-

rendszerű ekéi voltak, 
melyek valósággal 
forradalmasították a 
szántás műveletét. 

A cég, melynek 
üzemvezetője éppen 

Nagy Imre volt, el-

árusító boltját a város központjában, 
a Dorogi út sarkán rendezte be, ahol 
ki-ki megvásárolhatta a gazdasága szá-
mára szükséges eszközöket. A nánási-
akon kívül itt szerezték be gépeiket a 
környező települések gazdái, köztük a 
hajdúdorogiak is. A gépek egy részé-
hez azonban egy-egy villáskulcs is járt. 
Amolyan tartozék volt ez, különösen 
a vetőgépek, ekék, szecskavágók ese-
tén, melyeken olykor munka közben 
is igazítani kellett valamit. Nos, ilyen 
kiegészítő, járulékos szerszám tehát ez 
a most előkerült, szép kiállítású villás-
kulcs, amely egyben reklámhordozó 
szerepét is betöltötte. Olyan eszköz 
ez, melyet tulajdonosa gyakran vett 
a kezébe, éppen ezért minduntalan 
rá is pillantott, miközben egyre mé-
lyebben rögzült a gyártó cég, illetve 
tulajdonosának neve. Mert ez a név 
egyben márkajel is volt. 

Néhány évvel ezelőtt az ugyancsak 
Hajdúdorogon előreült szecskavágó 
öntöttvas elemei mellett ez a vaskulcs 
az újabb tárgyi bizonyíték Hajdúná-
nás egykori mezőgazdasági gépgyárá-
nak létezéséről. Úgy tűnik, a dorogi 
gazdák gondosabban megőrizték elő-
deik hagyatékát, nem nyelt el min-
dent a vasgyűjtés pokla, amely főként 
a szocializmus idején emésztette fel 
a paraszti gazdálkodás sok-sok tárgyi 
hagyatékát.

De mi sem mondhatjuk magunkat 
egészen kárvallottaknak, hiszen meg-
őrződött néhány példány a híres Nagy 
Imre-féle ekékből, melyek olyan sike-
resek voltak, hogy az Újvilágba csem-
pészett példányának millió számra 
gyártott változata a két világháború 
között az Amerikai Egyesült Államok 
földjét is felszántotta.

Buczkó JózsefA Hajdúdorogon előkerült villáskulcs Pauchly Béla ne-
vével

Idén új tematika szerint indult el a nyári napközi városunkban
Ebben az évben jelentős újítások ke-
rültek bevezetésre a nyári napközi 
kapcsán. Az iskolai tanév végén a nyá-
ri szünet kezdetével sok szülőnek okoz 
fejtörést a gyermekek napközbeni el-
helyezése, amíg ők dolgoznak. A kicsi 
gyermekek nem maradhatnak egész 
nap egyedül, amire természetesen a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2010 óta biztosít segítséget a csalá-
doknak. A tanév végén júniusban vá-
rosunk általános iskoláiban felmérésre 
kerültek a szülői igények, amiről írás-
ban nyilatkoztak, hogy milyen időtar-

tamra kívánják gyermekük számára 
igénybe venni a nyári napközit, amely 
már sok éve működik városunkban.  
A korábbi évekhez képest idén egy 
jelentős reformálás történt, így több 
újítást vezettek be a nyári napközi 
kapcsán.  Az eddigi évek tapasztalatait 
felmérve és átgondolva, ettől az évtől 
az önkormányzat törekszik arra, hogy 
a gyermekek számára magas szakmai 
színvonalú pedagógiai háttérrel biz-
tosított ellátást nyújtson immár nyári 
napközis tábor formájában.

A négy hét során Helyismereti és 

helytörténeti táborban, Sporttábor-
ban, Tánctáborban és Ökotáborban 
volt lehetőségük jelentkezni az 1-5. 
évfolyamos diákoknak. A gyermekek 
felhőtlen kikapcsolódását pedagógu-
sok által biztosították, ahol diákmun-
kások és önkéntes szolgálatot teljesí-
tők is segítették a munkát. 

A hét minden napján a nyári nap-
közi tábor helyszínén lehetőség volt 
sport- és játékfoglalkozásokra, kéz-
műves tevékenységekre, csapatjáté-
kokra, társasjátékokra, természettu-
dományi-, ismeretterjesztő-, illetve 

mesefilmek megtekintésére. Több in-
tézménylátogatáson vettek részt, inte-
raktív foglalkozásokkal gazdagíthat-
ták tudásukat, mindezt persze játékos 
és szórakoztató formában.

Dobos M.

Csodaszarvas iskolai közösségi program 
Az iskolai szünidőben mindig nagyon 
fontos, hogy a gyerekek nem maradja-
nak programok nélkül, ezért a város-
ban számos táborozási lehetőség áll a 
fiatalok rendelkezésére ezen a nyáron 
is. A Hajdúböszörményi Tankerületi 
Központ fenntartásban működő Bocs-
kai István Általános Iskola tanulói szá-
mára EFOP- os pályázat keretén belül 
biztosították június utolsó két hetében 
a felhőtlen kikapcsolódás lehetőségét. 

A Csodaszarvas iskolai közösségi 
program nevű pályázat már több éve 

zajlik a Bocskai Iskola valamennyi in-
tézményegységében a nyári időszak-
ban. 

Magyarország Kormánya a felhívás 
során célként a konstruktív és érték-
központú nevelés, az egész életen át 
tartó tanulás iskolai megalapozását, az 
alapkészségek és kulcskompetenciák 
fejlesztésével összhangban az iskolai 
lemorzsolódás csökkentését tekin-
tette szem előtt, hangsúlyt fektetve 
az élményalapú tanulás módszertani 
megalapozására, a tanulás közösségi 

élménnyé formálására.
A táborok 8 tematika köré szerve-

ződtek. Így többek között a nomád 
és kaland, Közlekedés-Kresz és sport, 
idegen nyelv, a környezetvédelem és 
tudatos fogyasztói magatartás, ha-
gyományápolás, művészeti nevelés, 
digitális világ valamint életvezetés 
és közösségi szerepvállalás témáival 
ismerkedhettek meg a közelebbről a 
gyerekek. 

A programban 345 gyermek és 40 
pedagógus vett részt. A két hét során 

a 19 tábor, több helyszínen valósult 
meg. A napközis jellegű táborok a 
Bocskai Iskola valamennyi intéz-
ményegységében, az Alkotóházban, 
a Kendereskertben és a Hajdúnánási 
Gyógyfürdőben, míg a bentlakásos 
táborok Tiszabecsen és Erdőbényén 
valósultak meg. 

Kézműves foglalkozások, egynapos 
kirándulások, vendégelőadók, bicikli-
túrák és természetesen rengeteg játék 
várta a gyerekeket a két turnusban. 

Dobos M. 

Városházi tudósítás 
2022. július 15-én rendkívüli ülést tar-
tott a képviselő-testület. Az ülés tartásá-
ra Hajdúnánás város településszerkezeti 
terv és településszerkezeti terv leírása, 
valamint helyi építési szabályzat és sza-
bályozási tervei módosítása miatt került 
sor. Öt magán- és jogi személy kezde-
ményezte a településszabályozási doku-

mentumok módosítását, valamint maga 
az önkormányzat is beavatkozást tartott 
szükségesnek két területen. A testületi 
döntést megelőzően lefolytatott egyez-
tetési eljárások zárultak le, melyet köve-
tően a testület a rendeletet megalkotta 
és a határozatot meghozta. Így elhárult 
az akadály a tervezett fejlesztések meg-

valósítása előtt. Az ülésen döntés szüle-
tett ingatlancseréről, és civil szervezetek 
támogatási kérelméről is. 

Határozatot hozott a testület ener-
gia közbeszerzésekről, melyek szerint 
továbbra is csatlakozik egy csoportos 
közbeszerzési eljáráshoz, amelynek ke-
retében kedvezőbb ajánlatot kaphatunk 

az önkormányzat és intézményei, gaz-
dasági társaságai gázellátásához, vala-
mint ugyanezen ellátási körre a villamos 
energia közbeszerzésekhez csatlakozásra 
kapott felhatalmazást a polgármester. 



6 Hajdúnánási Újság 2022. július 28.

Aszály
Sárguló, senyvedő, kiégett határ 
amerre a szem ellát, szomjazó földek, 
esőt váró gazdák. Aki napjainkban a 
vidéket járja hazánkban, azt a legtöbb 
helyen ilyen kép fogadja a határban, 
az utak mentén, főként az Alföldön. 
De a városokban, falvakban sem szív-
derítőbb a látvány. Ahol nem tudnak 
öntözni, ott már a városi parkok fái is 
lassan-lassan őszi díszbe öltöznek, szá-
raz, sárga leveleket kerget a forró júli-
usi szél. A katasztrofális helyzet min-
denkiből szorongást, aggódást vált ki. 
Mi lesz velünk a télen, hogyan fogjuk 
túlélni ezt az igen nehéz időszakot? És 
az utána következőt? Nem könnyű a 
válasz, és sokan sokféle összeesküvés 
elméletet gyártanak, hogy valamiféle 
vélt, vagy valós magyarázatot kapja-
nak fájó kérdésükre: miért történik 
mindez?

Most azt mondjuk, emberemléke-
zet óta nem láttunk ilyen aszályt, bár 
az 1952/53-as év sem volt gond nél-
kül való, de mintegy 160 évvel ezelőtt 
a nagy olvasottságú pesti Hölgyfutár 
így tudósított 1863 július 16-i számá-
ban a vidékünkön pusztító aszályról. 

Hajdúsági levelek
„Az egész év időjárása száraz, hűvös, 
néha 35 fokú meleg, széllel béllelt, 
havonkint egyszer, néhány percnyi 

időig tartó permetező esővel, melyet 
aztán Boreás uram kemény szelével 
ugyanannyi kevés idő alatt ki is vett, 
melynek következtében őszi vetemé-
nyeink gyenge eredménnyel, tavaszi 
vetéseink pedig éppen semmivel sem 
biztatnak. 

Az aratás, vagyis takarás javába foly, 
a partos földek nem adják meg a belé-
jek vetett magvat, míg a fenyeres, völ-
gyes tájékok ritkás, de gazdag kalászu 
kenyeret mutatnak. Átalában szólva: 
e vidéken eltört a kenyér botja, Isten 
tudja, minő sors vár reánk. Munka-
kör nincsen, a földműves, napszámos, 
kalmár, kézműves, összedugott kézzel 
ül, nincs munka, —- nincs pénz, 
nincs kereset. A földet felébe dolgozó 
munkások maguk is lekaszálják azt a 
kicsit, mit a gondviselés fáradságuk 
jutalmául adott vala, a napszámos és 
kepés nagy tömege munka nélkül, 
kétségbeesve várja a kegyetlen fátum 
csapásait. Legnehezebben vannak 
a barmot tenyésztők, kiknek el kell 
nézniök, mikép vész el szemeik előtt 
az Isten adta barom, éhen, táp hiá-
nyában. A legelőföldeken nincs egy 
árva bokor, egy fűszál, még az árkok 
partjain buján növő csalánok sem 
diszlenek szőrös lombjaikkal, elaszott, 
elsült kórójuk mutatja a helyet, hol a 
jobb időben pompáztak volt. 

A közös ínség enyhítésére n.(emes) 
Abonyi ur megjelent a hajduságon 
is, saját szemeivel győződvén meg a 
kebelrenditö jelenetről, borzadva for-
dult el a gyászos képtől, hol a letarolt 
legelőn ezerenkint hevertek a döglött 
barmok, mellyel a sertésfalkák táp-
lálkoztak,  — a kondások segítenek 
nyúzni az elesett  barmokat, hogy éhes 
sertvéseiknek tápul nyújtsák azt. Ku-
tainkból kiapadtak a vizek, rétjeink 
elszáradtak.” 

A Vasárnapi Újság nánási tudósítója 
pedig a következő sorokat küldte a lap 
szerkesztőségének.

Vasárnapi Újság. H.-Nánás, 1863. 
jun. 2. 
„Szomorú helyzetben vagyunk, olyan-
ban, minőre még városunk elaggott 
vénei sem emlékeznek. — A lefolyt 
tavaszi hónapok minden eső nélkül 
tűntek el; az ég csatornái mintha be-
záródtak volna felettünk, hogy a föld 
a legparányibb nedvessége is elapad-
jon, — vetéseink többnyire kisültek, 
semmivé lettek elannyira, hogy né-
mely részét a kasza sem bírván össze-
hordani — takarmányként sem hasz-
nálható máskép, mint ha a földjén 
jószággal leétetik. Kaszálókon, legelő-
kön, sehol egy fűszál. Csorda, gulya 

még május havában beszorult, a mint-
egy 18.000 holdat tevő legelőn nem 
találván egy harapásnyi táplálékot. A 
birkák az éhség miatt rakásra hullnak, 
s többnyire elásatlanul a szabadban 
hagyatnak, a mi egészségi szempont-
ból nem kevéssé lesz ártalmas. Igavo-
nó-marháinkat tűzre való szalmán, a 
télen kihányt íziken — ez is szerencse 
ha van — majd az idő mostoha keze 
által letarolt gabona-vetéseken, majd 
vizben áztatott s korpával hintett ten-
geri-csutkán tengetjük., mások ide-
gen határokon bérelnek legelőföldet, 
csakhogy szemök előtt jószágaik meg 
ne dögöljenek.”

Ennyi a régi időkről. Szentes Olivér 
Szárazság Magyarországon 2022-ben 
és a múltban című tanulmánya vé-
gén ezt írja: „Az elmúlt évszázadban 
is gyakran előfordultak, akár éveken 
keresztül is száraz periódusok. A ha-
zánkban időnként fellépő szárazság, 
aszály hozzátartozik Magyarország 
éghajlatához, ugyanakkor az elmúlt 
évtizedekben jelentősen melegebbé 
váltak a nyarak, a több és intenzívebb 
hőhullám pedig erősíti az aszályhajla-
mot.” 

(www.omsz.hu)

Nagy Norbert Emlékdíj
Az idei szezont 
családi nappal 
zárta a Hajdúná-
nás Futball Klub, 
amelynek kezde-
tén a frissen ala-
pított Nagy Nor-
bert Emlékdíjat 
első alkalommal 
a nagy sportra-
jongó, emléktárgy 
gyűjtő Szólláth Zoltán vehetett át. 
Nagy Norbert neve nem idegen a 
hajdúnánásiak körében. A helyi te-
hetséges sportoló tiszteletére alapítot-
ta meg a Hajdúnánási Futball Klub 
elnökségének közgyűlése a Nagy 
Norbert Emlékdíjat, amelyet olyan 
személynek ítélik oda ezentúl minden 
évben, akinek valamilyen kötődése 
van a hajdúnánási labdarúgáshoz, an-
nak sikeréhez vagy népszerűsítéséhez. 

Ebben az évben első alkalommal 
Szólláth Zoltánt érte a megtisztel-
tetés, akinek személyes kötődése is 
volt a néhai futballistához, hiszen 
gyerekkoruk óta ismerték egymást, 
és végigkísérte az egész pályafutását. 
Nem titok, hogy Zoli lelkes gyűjtő, 

így számtalan relikviája, emléke, és 
féltve őrzött különlegessége van a 
sporttárlatában. Lelkes szurkoló, aki 
hétről-hétre nyomok követi a helyi 
futballklubbal kapcsolatos eseménye-
ket és történéseket. Nem kis meglepe-
tést okozott ezzel a megtiszteltetéssel 
a Hajdúnánási FK, de méltán ítélték 
oda a kitüntetést. A díjátadón többek 
között a város vezetése és a klub el-
nöksége koszorúval emlékezett meg 
a sportolónak állított emléktáblánál. 

Ekkor adták át az U14-es korosz-
tály érmeit a fiatal tehetségeknek, akik 
a megyei bajnokság nyertesei lettek. 

Szólláth Zoltánnak ezúttal is gratu-
lálunk kitüntetéséhez!

Dobos M. 

Felhívás Hajdúnánás lakosságához
A Hajdúnánási Római Katolikus 
Egyházközség felhívással fordul a 
város lakóihoz a Réten állítandó 
kőfeszület anyagi támogatására.
Mindenek előtt azokat a leszármazó-
kat szeretnénk megszólítani, akiknek 
elődei a Rét lakói voltak a 19-20. szá-
zadban. Annak idején Isten dicsősé-
gére két feszületet is állítottak. Egyik 
a Magi-telki iskola udvarán, a másik 
pedig a János-réten állt. Ez utóbbi volt 
a Réti Jézuska, vagy Agócs-kereszt. 
Sajnos, mindkettőt elmosta az idő. 
Egyházközségünk tagjai kéréssel for-
dultak hozzánk az 1965-ben leborult, 
most is romjaiban lévő Agócs-kereszt 
ismételt felállítása ügyében. Megfon-
tolva kérésüket, úgy határoztunk, 
hogy a romba dőlt elemek felhaszná-
lásával a Rét déli oldalán, a Hajdúná-
nás-Görbeháza közötti műút mellett 
kezdeményezzük e feszület felállítását. 
Általa minden egykori réti katolikus-
ról meg kívánunk emlékezni. A feszü-
let éppen ezért a  RÉTI EMLÉKFE-
SZÜLET nevet viseli majd. Célunk 
ezen túlmenően az is, hogy emléket 
állítsunk egy letűnt tanyai kultúrá-
nak, s ez az újraállított Réti Jézuska 
legyen védelmezője is minden arra 
közlekedőnek. A szakrális emlékjel 
anyagi forrásainak előteremtése végett 

szólítjuk hát meg 
a leszármazókat 
és minden jó 
szándékú városla-
kót, hogy anyagi 
erejéhez mérten 
járuljon hozzá az 
elkészíttetés költ-
ségeihez. Hálánk 
jeléül a támoga-
tók nevét a feszü-
let talapzatában 
helyezzük majd 
el az utódok szá-
mára.

Az anyagi tá-
mogatás foga-
dására a CIB 
bank nyíregyházi 
fiókjában bank-
számlát nyitot-
tunk. Erre várjuk 
felajánlásaikat. Hajdúnánási Réti 
Emlékfeszület számlája 10702071-
19860321-51600000. Bízva abban, 
hogy felhívásunk lelki talajra talál, 
életükre Isten áldását kérve, köszö-
nettel:
Hajdúnánás, 2022. június 1.
Ft. Juhász Imre c. kanonok, plébános 

-- Buczkó József 
egyházközségi világi elnök

Az újra felállítan-
dó Réti feszület re-
konstrukciós rajza



72022. július 28.
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Tájékoztatom Hajdúnánás város la-
kosságát, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 226/2022. (VI.23.) számú Kép-
viselő-testületi Határozatával igaz-
gatási szünetet rendelt el. A határo-
zatban foglaltak szerint, az igazgatási 
szünet 
2022. július 25-től – 2022. au-
gusztus 5-ig, valamint 
2022. augusztus 15-től 2022. au-
gusztus 19-ig tart, mely összesen 15 
munkanapot jelent. 

Az igazgatási szünet a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkarendjét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügy-
félfogadás szünetel! A szünet idő-
tartama alatt a Hivatalban a sürgős, 
azonnali beavatkozást igénylő ügyek 
intézésére ügyelet működik, a zavar-
talan ügymenet és folyamatos fel-
adatellátás a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igaz-
gatási szünet idején esedékes ható-
sági eljárás indítása, ügyeik intézése 
során vegyék figyelembe az igazgatá-
si szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre, jegyző

Igazgatási szünet a Városházán

Négy hét önfeledt kaland! 

Idén is sokan vettek részt a város szün-
idei gyermekétkeztetéshez kapcsoló-
dó táborában.

A nyári táborok olyan élményeket 
jelentenek a gyerekek számára, me-
lyek egész életen át elkísérik őket, sőt 
személyiségfejlődésükre is hatással le-
hetnek. Éppen ezért a táborok nem 
csupán az unaloműzést szolgálják, de 
komoly pedagógiai jelentőséggel is 
bírnak. 

Az ország, s maga a város is nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a táborozás 
lehetősége minden gyerek számára elér-
hető legyen. Ebben nyújtott segítséget 
Hajdúnánásnak immár második éve 
az EFOP-1.5.3-16 -2017-00021„Hu-
mán szolgáltatás fejlesztése Hajdú-
nánáson és vonzáskörzetében” című 
pályázat, mely azt a célt szolgálta, 
hogy a szünidei gyermekétkeztetésben 
résztvevő általános iskolások napközis 
táborban vehessenek részt.

A tábor négy egymást követő tur-
nusban valósult meg, hétfőtől pén-
tekig, reggel 8 óra és délután 4 óra 
között. A programokon elsőtől ha-
todik osztályos korig vehettek részt a 
gyerekek, de arra vonatkozóan nem 
volt megkötés, hogy ki hányszor tábo-
rozhat, így bizony akadt olyan lelkes 
jelentkező, aki mind a négy 
héten át aktívan részt vett a 
tábor életében.

A gyerekeket két hétig 
a Kendereskert, két hétig 
pedig a hajdúnánás-tedeji 
IKSZT látta vendégül, de 
a tábor főhadiszállásaként 
szolgáló helyszíneken túl 
voltak programok a Bocskai 
Filmszínházban, a Kéky La-
jos Városi Művelődési Köz-

pontban, Nyíregyházán játszóházakat 
látogattak, sőt voltak a Közép-Kelet 
Európa legnagyobb állatkertjében a 
Nyíregyházi Állatparkban is.

A közös napok játékkal, környezet-
tudatosságra érzékenyítő foglalkozá-
sokkal, kirándulásokkal, mozizással, 
kézműves foglalkozásokkal és közös 
főzéssel teltek. Sokak örömére a nyír-
egyházi kirándulás alatt a fiatalok 
gyorsétteremben jártak, de bizony ar-
ra is volt példa, hogy maguknak főz-
zenek. A gasztro délutánon a pedagó-
gusok és a gyerekek együtt készítettek 
palacsintát és gofrit. 

A négy hetes program zárásaként az 
utolsó napon „házibulit” tartottak.  A 
bulin a gyerekek köszönetet mondtak 
a szervezőknek és tábori heteket velük 
töltő pedagógusoknak, a táboroztatók 
pedig igyekeztek ezt az utolsó közös 
délutánt igazán emlékezetessé tenni. 

A bulin volt minden, amire csak 
egy gyermek vágyhat. Finomságok, 
torta, játékos feladatok, tánc és zene, 
na meg az elmaradhatatlan tombola. 
Így zárult az idei gyermekétkeztetés-
hez kapcsolódó tábor, ami egyébként 
nem is ért volna még véget, ha a gyere-
kek szavára hallgat a szervező, hiszen 
szívük szerint ők egész nyáron jöttek 
volna a napközis táborba. 

Ferenczy Boglárka 

KócsiSztori: 
Ugye ezt te is tudod?

Az egész úgy kezdődött, hogy csinálni 
akartam magamnak egy kisszekeret. 
Egy kertes házban elengedhetetlen 
az ilyen. Apámmal, ha néha - néha 
összevitatkozunk még ma is többször 
felemlegeti tréfásan, hogy inkább 
kisszéket, vagy kisszekeret csinált vol-
na anno helyettem. No, most „jobb 
híján” én csinálok kisszekeret.

Meg is volt minden hozzávaló kivé-
ve a kerekeket. Egyik kedves barátom 
- miután ecseteltem neki a tervemet - 
felajánlotta, hogy felmegy a padlásuk-
ra, mivel van ott valahol egy a gyere-
kek által már kinőtt kisbicikli s nekem 
adja. Időközben azonban sikerül két 
másik, komolyabb kerékre szert ten-
nem így hát a bringa ott maradt árván 
a kert közepén.

Egy hirtelen ötlettől vezérelve fel-
ajánlottam, hogy tegyük fel a netre. 
Sok adok-veszek, csoport van s mivel 
már neki is csak porfogó volt s nekem 
sem volt rá szükségem, hátha kapunk 
érte néhány ezer forintot. A barátom 
csak a vállát vonogatta jelezve, hogy 
csináljak azt, amit akarok. Jópofa kis 
Mountain bike bicikli volt s miköz-
ben kicsit átolajoztam, kipofoztam, 
kerekeibe „lelket” fújtattam szemeim 
előtt felvillantak azok a képek mikor 
a ligetben ilyen bringákkal a srácok 
a félcsöveken akrobatikáznak. No, 
arra a célra ez tökéletesen megfelel, 
sőt még tetszetősebb is némelyiknél 
– konstatáltam munkám végeztével.

A lényeg, hogy bő egy hónap után 
jelentkezett egy férfi egyik szomszédos 
városunkból s komoly vevőnek ígér-
kezett. Megegyeztünk szóban 5000 
forintban, s megígérte, hogy vasárnap 
délelőtt itt lesz. Kalandos úton (leg-
alább 10 telefon oda – vissza) megér-
keztek egy olyan típusú gépjárművel, 
aminek márkáját legnagyobb eről-
ködésemre sem sikerült megállapíta-
ni. Egyikük belépett a kisajtómon s 
szinte rá sem pillantott a bicajra s csak 
annyit mondott:

- Ez a kerékpár nem ér 5000 forin-
tot, ugye ezt te is tudod?

No, ez az a mondat, ami miatt tol-
lat, illetve klaviatúrát ragadtam. Egy 
pillanat alatt rájöttem, hogy egy profi, 
dörzsölt, ha úgy tetszik minden hájjal 
megkent „üzletemberbe” botlottam. 
Amikor a szemébe néztem mintha 
egy nyitott könyvet láttam volna, 
melyben az van leírva nagy betűkkel, 
hogy „úgy fogjuk megkötni az üzle-
tet ahogy nekem tetszik, azt ugye te 

is tudod?”
Mindenesetre nem adtam fel s el-

lentámadásba lendültem.
- Miről beszélsz? Hiszen csak a két 

kerék megér 5000 forintot – erősköd-
tem.

- Dehogy is ér annyit, de ezt ugye 
te is tudod? – mondta kaján mosollyal 
az arcán.

Már-már azon gondolkoztam, 
hogy inkább mégsem adom el, mikor 
újra megszólalt.

- Azt az aranygyűrűt, ami a kezeden 
van, azt viszont megvenném

- Az családi örökség. Nem eladó – 
válaszoltam

- Akkor azt az autót a szomszédban, 
ami le van takarva – folytatta az aján-
latait.

No, ennek aztán jó szeme van álla-
pítottam meg.

- Sajnos a szomszéd csak ritkán van 
itthon, akkor is csak estefelé – vála-
szoltam kissé sajnálkozva.

- Ez nem igaz, ugye ezt te is tudod, 
hiszen ott kapál a kertbe.

Ahogy mondani szokták megállt 
bennem egy pillanatra az ütő. Való-
ban ott kapált a szomszéd, de való-
színűleg hallotta a beszélgetésünket, 
mert csak szűkszavúan annyit kiáltott 
át, hogy nem eladó.

Egyébként kedves, megnyerő mo-
dorú fiatalember volt alkalmi üzlet-
társam. Többször is például saját test-
vérének szólított.

Summa – summarum végül oda ad-
tam a bringát 3000 forintért – főleg, 
hogy megszabaduljak tőle, ne kerül-
gessem itt s főleg, hogy ezt biztosan a 
vevő is tudta – s szaladtam a barátom-
hoz a pénzt elosztani.

 Ő viszont kijelentette, hogy egy-
szer már nekem adta, s neki nem kell 
a pénz, viszont megtisztelném, ha 
kertje hűvösében meginnék vele egy 
jó kupica hideg pálinkát.

Miközben csettintettünk nyel-
vünkkel a finom nedű után s elmesél-
tem az adás – vétel történetét a kerti 
kis padon, ő csendesen csak annyit 
mondott.

- Ezt a biciklit kicsit kipofozzák, 
talán át is festik s pár nap múlva már 
húszezer forintért fogják árulni a ne-
ten. „Ugye ezt te is tudod?”

Kócsi Imre

Gratulálunk Hajdúnánás legifjabb lakójának:
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