
www.hajdunanas.hu

            

Virágzik a hajdúnánási néptánc

2. oldal

XXXIV. (XLIV.) ÉVFOLYAM 24. SZÁM            HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA              2022. december 15.            (1062. SZÁM)

Érzékenyítő témahét

9. oldal

Kockaházak

Átadták a munkásszállót és az ipari parkot 

A kormányzatnak meghatározóan 
fontos a beruházásfejlesztés, a vidé-
ki városok, települések felzárkóz-
tatása, bekapcsolásuk a környező 
nagyvárosok ipari beruházásait 
kiszolgáló infrastrukturális fejlesz-
tésekbe. Ilyen célt szolgál Hajdú-
nánáson is az elmúlt időszakban 
megvalósult 93 főt befogadó mun-
kásszálló, a 10 hektáros ipari park 
kialakítása, amelynek ünnepélyes 
átadására november 30-án került 
sor a városházán sajtótájékoztató 
keretében. A két jelentős beruhá-
zást Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter adta át.

Miniszter úr megérkezését követő-
en zárt körben találkozott Joó István-
nal, a Nemzeti Befektetési Ügynök-
ség vezérigazgatójával, Tiba István 
országgyűlési képviselővel, Pajna Zol-
tánnal, a megyei közgyűlés elnökével, 
valamint Nagyné Legény Ildikó és 
Csiszár Imre alpolgármesterekkel.  

 A folytatásban a városháza díszter-
mében kezdődött a munkásszálló és 
az 10 hektáros ipari park átadásának 
sajtótájékoztatója.  Elsőként Nagyné 
Legény Ildikó alpolgármester asszony 
köszöntötte a vendégeket és szólt ar-
ról a jelentős fejlődésről, amely vá-
rosunkban az utóbbi néhány évben 
bekövetkezett, közte a most átadandó 
két beruházásról. 

Tiba István országgyűlési képvi-
selőnk azokat a lehetőséget vázolta, 
amelyek megvalósulásához a két léte-
sítmény biztosíthatja a konkrét felté-
teleket. Mint mondta, ez a nap nem 
valaminek a vége, hanem egy újnak 
kezdete, az új tervek, elképzelések, 
a helyi gazdaságok megerősítésének 
időszaka következik, hiszen nem ül-
hetünk babérjainkon ebben a nagyon 
nehéz, válságos helyzetben, amelyhez 

nagyon sikert kívánt a hajdúnánási-
aknak. 

Szijjártó miniszter úr  avatóbe-
szédében a beruházások nagy jelen-
tőségére hívta fel a figyelmet, ame-
lyek megakadályozhatják a gazdasági 
fejlődés visszaesését. A kormányzat a 
kedvező adózási feltételek mellett pl. 
ezért indított külön programot mun-
kásszállók és ipari parkok létesítésére.

Nehéz időszakban találkoztunk, 
a szomszédban zajló háború, együtt 
a szankciós intézkedésekkel olyan 
helyzetet állítottak elő Európában, 
hogy az egész kontinens a gazdasági 
recesszió irányába halad nagy és gyors 
léptekkel. Hazánk az elmúlt években 
jelentős lépéseket tett a felzárkóztatás 
területén, a 2010-es 18-ik helyről a 
második helyre értünk fel a beruhá-
zási ráta tekintetében - mondta mi-
niszter úr. Éppen ezért nem szabad 
hagyni, hogy ez veszendőbe menjen, 
és mindent meg kell azért tenni, hogy 
hazánk kimaradjon ebből a recesszió-
ból. Ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, 
hogy minél több beruházást hozunk 

az országba. Ehhez pedig a lehető leg-
jobb körülményeket kell biztosítani a 
beruházni szándékozóknak, hiszen a 
romló gazdasági helyzet miatt nagy a  
verseny e téren. 

Mint miniszter úr hangsúlyozta, 
Hajdú-Bihar igen előnyös helyzetben 
van, hiszen csak az elmúlt évek alatt 
51 nagy beruházás érkezett a megyé-
be 5000 milliárd forint értékben, és 
jelenleg is zajlanak a fejlesztések, kü-
lönös tekintettel Debrecenre, ahol 
az ország valaha volt 
egyik legnagyobb 
beruházás indul, de 
folyamatos az ér-
deklődés a megye, a 
régió iránt a külföldi 
befektetők, beruhá-
zók részéről. 

Ennek a folyamat-
nak szerves része az 
ezen a napon átadott 

10 hektáros ipari park, amely 500 
millió forint pályázati forrásból való-
sult meg, és a 93 férőhelyes munkász-
szálló, amelyhez az önrész mellett 250 
millió forint támogatás érkezett. 

Szijjártó miniszter úr avatóbeszédét 
követően a vendégek és a sajtó mun-
katársai  megtekintették a munkász-
szállót és az ipari parkot.  

(r.zs.)
Fotó: Girus Zsolt
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Adventre hangolódás a főtéren

Szaloncukorral, forró teával és sü-
teménnyel várták a szervezők az ér-
deklődőket advent első vasárnapján 
a főtéren. Egyre hosszabbak és sö-
tétebbek az éjszakák, lassan bekö-
szönt a tél is, elérkezett az advent, a 
karácsonyi készülődés ideje.

Talán a gyermekek élvezik leg-

jobban ezt a varázslatos időszakot, 
amikor együtt lehet alkotni, tüstén-
kedni, beszélgetni. Mindent kará-
csonyi illatok lengenek körbe, és az 
utcákon, a városokban kigyulladnak 
az adventi fények. Az ünnepnapon 
Szólláth Tibor, városunk polgármes-
tere köszöntötte a megjelenteket. Ezt 
követően Gacsályi Gábor református 
lelkipásztor mondott áldást. Szólláth 
Tibor meggyújtotta az összetartozást 
jelképező tüzet. Farkas Mária egy er-
délyi népdallal örvendeztette meg a 
helyieket.  

A Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület, a Magyar Nóta Népdal és 
Tánckedvelők Egyesülete valamint a 

Lente Lajos Magyar Nóta Egyesüle-
te közös karácsonyi dalokat énekelve 
hangolódott az ünnepre. 

A város adventi koszorújának első 
gyertyáját ebben az évben is Szólltáth 
Tibor gyújtotta meg, amely a hit jel-
képe, Ádámot és Évát szimbolizálja, 
hiszen nekik jövendölték először a 
Megváltó eljövetelét.  

A karácsony és a vallás ma már 
nem feltétlenül jár kéz a kézben, de 
még a nem hívők körében is vannak 
olyanok, akik a betlehem látványáért 
vagy a hangulatért átlépik a templo-
mok küszöbét az adventi időszakban. 
A református templomban nem ritka 
esemény, hogy előadóművészek mű-

sorainak ad helyet, természetesen az 
alkalomhoz illő összeállítással. Ezen 
a délutánon a SÓLYMOK együttes 
gyönyörűséges Kormorán dalokkal 
töltötte meg ősi református templo-
munkat, és a közönség szívét egyaránt.

Dobos M. – fotó: Girus Zsolt

Érzékenyítő témahét
November 21-25 között érzéke-
nyítő projekthetet szerveztünk a 
Hajdúnánási Református Általános 
Iskolában. Célja ennek a hétnek, 
hogy a gyerekek nyitottak és elfo-
gadók legyenek a fogyatékkal élő 
emberek felé.

Számos programmal segítettük en-
nek a hétnek a megértését a gyerekek 
számára. Minden reggel videós áhítat 
vetítésével indult a napunk. Ezek az 
áhítatok Jézus egy-egy gyógyító tör-
ténetével foglalkoztak, melyekből a 
diákjaink megtanulhatták, hogy kihez 
is érdemes fordulnunk, amikor nehé-
zségeink vannak.

Egész héten felkereshették tanuló-
ink a Sötét szobát azzal a céllal, hogy 
kipróbálhassák, milyen lehet látássé-

rültként tevékenykedni. Itt minden-
féle hétköznapi feladat várt rájuk. 
Illatokat és tárgyakat kellett felismer-
niük, illetve a lányok a sminkeléssel is 
kísérletezhettek. Ennek kisérő prog-
ramja volt az akadálypálya, ahol szin-
tén a látássérültek helyzetébe tudták 
magukat a gyerekek beleképzelni. 

Vendégünk volt a héten a Fehér 
Bot Alapítvány. Ők színes és érdekes 
történeteket és feladatokat hoztak szá-
munkra el. A Hajdúsági Vakvezető- 
és Segítőkutya Képzésért Alapítvány 
munkatársai is jártak nálunk, akik a 
vakvezető kutyák illetve a segítő ku-
tyák kiképzéséről tartottak különle-
ges előadást. Utolsó napunkon pedig 
Gergely István parasportolóval ismer-
kedtünk meg, aki több sportágban is 

jeleskedik. Őáltala átérezhettük, hogy 
milyen mozgássérültként aktívan mo-
zogni, sportolni, célokat elérni.  

A gyerekek végig nyitottak, érdek-
lődőek voltak, és ami a legfontosabb, 
hogy számukra természetes volt az el-
fogadás, hiszen Krisztusban mi mind 

egyek vagyunk. 

Molnár Krisztina 
Diákpresbitériumot segítő pedagógus

Évzáró ünnepség az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesületnél 

Hagyományos évzáró rendezvényét 
tartotta a Hajdúnánási Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület december 5-én 
a Hajdúnánási Gyermek és Közét-
keztetési Nonprofit Kft étkezőké-
ben. Az egyesület tagsága rendsze-
res találkozik a taggyűléseken, ahol 
mindig megbeszélik az aktuális 
témákat, de az ilyen jellegű progra-
mokon még kötetlenebb formában, 
fesztelenül tudnak együtt beszélget-
ni, kikapcsolódni. 

A meghívott tagtársak és vendégek 
Timári Balázst, az egyesület korábbi 
elnökét hivatalosan is elbúcsúztatták 
vezető tisztségétől. 

Ezt követően télapódallal csalogat-
ták a Mikulást, ám ezúttal csak meg-
bízott küldöttei érkeztek meg, és ők 
adták át az előre elkészített csomago-
kat a vendégeknek.

A Görbeházi Nyugdíjas Klubból 
érkezett vendégek egy vicces maska-
rába öltözött, dalos jelenetet adtak 
elő. Ezen az évzáró rendezvényen a 
születés és névnaposokat is megünne-

pelték az Egyesület tagjai. Az utolsó 
negyedév ünnepeltjeit verssel és ének-
kel köszöntötték. 

Az évzáró rendezvényen közel 120 
vendég vett részt, a házigazdákon kí-
vül érkeztek Hajdúböszörményből, 
Hajdúdorogról és Görbeházáról is 
baráti társaságok.

A Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesületet több képviselő, vállalkozó 
és szervezet is támogatja egész évben. 
A felajánlásoknak köszönhetően min-
den programjukon igazán kitesznek 
magukért a tagtársak.

Az egyesület ebben az évben ez volt 
az utolsó nagy rendezvénye. Most egy 
kicsit az adventi hangolódásé lesz a fő-
szerep, hogy jövőre újult erővel és len-
dülettel tudják megtervezni az évet.

A jóízű vacsorát nótaszó mellett 
fogyasztották el a vendégek. Ízletes 
húsleves, marhapörkölt és finom sü-
temények sorakoztak az asztalokon. A 
szépkorú közösség nagyon jól érezte 
magát ezen az évzáró esten.

Dobos M. 

Sikeres osztálytalálkozó 
1970-ben három 8. osz-
tály végzett a Hajdúná-
nási I. Számú Általános 
Iskolában! A 8. C osz-
tály tanulói elhatározták, 
hogy  2020-ban meg-
rendezik az 50 éves osz-
tálytalálkozót. Azonban 
számításukat megakadá-
lyozta a Covid járvány. 
Nem csüggedek el, és 
2022-ben ismét hozzá-
fogtak az immár 52  éves 
találkozó megszervezéséhez.

A 30 főből álló osztály különös ösz-
szetételű volt:14 hajdúnánási lány és 
16 nevelőotthonos / kollégista / fiú 
alkotta az osztályt. 2022 július 23-án 
9 leány tartott egy " előtalálkozót " a 
hajdúnánási Sörbár teraszán, s hozzá-
fogtak  a találkozó megszervezéséhez, 
a volt osztálytársak felkutatásához. 
Munkájukat  siker koronázta. 2022 
november  19-én a Halidó Étterem-
ben barátságos körülmények között, 
s egy jó vacsora mellett találkozott 

10 leány és 3 fiú. A volt növendékek 
nagy  örömére a találkozón részt vett 
Lisztes Katalin volt osztályfőnökük és 
Tar József a Fiúnevelőotthon  akkori 
igazgatója. A találkozón részt vevők 
örömét az árnyékolta be, hogy már  7 
fiú osztálytársukat elveszítették.

A sikeres  találkozón felbuzdulva a 
résztvevők elhatározták, hogy  a jövő-
ben minden  évben összejönnek. Kí-
vánjuk, hogy terveiket jó egészségben 
tudják megvalósítani!

Tar József
Fotó: Encziné Varga Andrea 
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Visszajövök érted (Adventi ajándék)
Mai világunkban, amikor a szeretet 
mellett az egyik legnagyobb „hiány-
cikk” az adott szó ereje, talán elgondol-
kodtató lehet az alábbi igaz történet, 
melyet Szabó Lajosné Nagy Erzsébet 
emlékezete őrzött meg.

A 19. század végén járunk, mégpedig 
egy vasárnap délután, az egyeki faluszé-
len. A rét telve fiatalokkal, akiknek az 
egész heti munka és a vasárnapi isten-
tisztelet után itt adódott az egyedüli al-
kalom a nemek közti találkozásra. Nem 
véletlen hát, hogy olykor itt köttettek 
életre szóló elköteleződések is. Ebben 
az időben a falusi fiatalok legtöbbje úgy 
nőtt fel, hogy sosem lépte át faluja ha-
tárát. Csak az idősebbek dicsekedhettek 
azzal, hogy jártak valamelyik közeli vá-
rosban vagy távolabb. Még idegen is rit-
kán tette be a lábát ide, azok is leginkább 
vándor kereskedők, drótos tótok, meg 
effélék voltak. Így hát igencsak elcsen-
desedtek a lányok, ha nagy néha letért 
az útról egy idegen és feléjük közeledett. 

De ezen a vasárnap délután megtör-
tént. Mégpedig egy fiatal, deli legény 
személyében, aki lóháton érkezett. A 
suhanc fiúk kézfogással köszöntötték a 
jövevényt. Engem Ferencnek hívnak, 
nyújtotta ő is a kezét. A barátkozást tá-
volabbról, szemük sarkából figyelgették 
a lányok, miközben női kíváncsiságuk 
egyre közelebb vonzotta őket. Ferenc, 
aki ugyancsak szemrevételezte már a 
szépséges teremtményeket, arról érdek-
lődött a fiúktól, mivel töltik ilyenkor az 
időt? Mit szoktak itt csinálni a lányok? 
Beszélgetünk, viccelődünk, meg fogócs-
kázunk – hangzott harsány nevetések 
között a válasz. Akkor hívjátok a lányo-
kat és fogócskázzunk – kiáltotta el magát 
az idegen. És a lányok csak erre vártak.

Én vagyok a fogó, kurjantotta Feri, 
s futott is a kiszemelt gyönyörűség fe-
lé. Elkapta a copfját, melynek rózsaszín 
masnija a kezében maradt. Ha meg-
fogsz, visszaadom-incselkedett a legény. 
Játék, futkározás kifulladásig. Aztán va-
lamennyien lehuppantak a fűbe, Ferenc 
pedig „véletlenül” Rozi mellé, ahhoz a 
copfos leányhoz telepedett le.

De a Nap is beleunt már a délutáni já-
tékba, a kifáradt fiatalsággal együtt ma-
ga is pihenni tért. A legény is búcsúzni 
készült, s e szavakkal fordult a leányhoz: 
Én nem sokára bevonulok katonának a 
császári hadseregbe. Ha leszerelek, visz-
szajövök érted és feleségül veszlek! A 
szavamat adom! Ezt a rózsaszín masnit 
pedig addig itt fogom hordani a szívem 
fölött, s egy mozdulattal mellénye szí-
ve fölötti zsebébe csúsztatta. A búcsú-
zás mindössze egy forró kézfogás volt. 
Aztán lovára termett, s a hazafelé futó 
leány után ügetve odakiáltotta még: 
Várj reám!

Rozi még csak 12 éves volt, s szíve ak-
korát dobbant, hogy azt egy mellette ál-
ló is meghallotta volna. A lába tán még 
földbe is gyökerezett. Csak bámult a fiú 
után, amíg azt el nem nyelte az esti szür-
kület. És válaszolt is: várok rád! De ezt 
már csak a fény nélküli csend hallhatta, 
amely magához ölelte ott a faluszélen.

És telt az idő. Már 10 éve várt. Köz-
ben 22 éves lett. Vénlánynak számított a 
faluban, és bizony meg is szólták. Még a 
szülők is. Ebben az időben a lányok 15 
évesen már férjhez mentek. Neki is volt 
kérője minden évben, nem is egy. De 
Rozi csak várt. 

Nehezen viselte már édesapja zsör-
tölődéseit, s rendre megígérte, hogy a 
következő évben beköthetik a fejét. De 

ez mégsem történt meg. Végül úgy dön-
tött, ha egyáltalán kell még valakinek 
egy ilyen vénlány, gyűrűt húzhatnak az 
ujjára. Meg aztán azt sem tudta igazán, 
kire is vár valójában. Az a legény, akinek 
ő tizenkét éve fogadalmat tett, a nagy 
szívdobbanás óta életjelt sem adott ma-
gáról. Talán elesett egy harctéren…

Lassan ismét eljött egy újabb ősz. A 
lánykérések, az esküvők, lakodalmak 
ideje. Egy verőfényes, de hűvös, októ-
beri vasárnap délután egy lovas érkezett 
Madarász Roziék házához. A nyeregből 
egy érett, derék fiatalember szállt le. Ide-
gen volt a lány szülei előtt. Senki nem 
tudhatta kiféle, mit akar, mi szél fújta 
ide? Csak Rozi szíve dobban akkorát, 
mint egykoron a búcsúzáskor. Nem 
akart hinni saját szemének. De végtére 
is ráismert. Feri volt az, aki hozzá lépve 
csak ennyit mondott: Itt vagyok Rozi! 
Visszajöttem érted. Leszel a feleségem?

Az asszonnyá érett leány zokogva, 
könnyeit törölgetve vetette szerelme 
karjaiba magát. Könnyek között mor-
zsolt szavakkal hintette szülei felé a 
szívéből virágzó szavakat: Édesanyám! 
Édesapám! Férjhez megyek.

Ferencet a szülei annak idején, Új-
szentmargitán keresztelték, s az ottani 
egyháznál anyakönyvezték. Hagyo-
mány volt, hogy az esküvőt is abban a 
templomban kellett bejelenteni és meg-
tartani. A plébános az esküvő napját 
1894 november második vasárnapjára 
tűzte ki. Hatalmas hó borította be ezen 
a napon a tájat. Az eseményre természe-
tesen lovas szánkóval érkezett a fiatal pár 
és a rokonság is. 

Az esküvői szertartás előtt hozzá-
láttak a hivatalos adminisztrációhoz. 
Nagy-nagy meglepetésre azonban a 

születési anyakönyvben nem szerepelt 
Szabó Ferenc nevű gyermek a keresz-
teltek között. Sem a jelzett napon, sem 
előtte, sem utána. Hiába bizonygatták a 
szülők, hogy itt keresztelték, itt írták be 
a nagy könyvbe a gyermeket, ezt semmi 
nem igazolta. A plébános csak annyit 
közölhetett, hogy nézzék meg, a jelzett 
napon csupán egy bejegyzés van Szabó 
néven, de az egy leány. Szabó Piroska.

Nem volt mit tenni, a szülők piron-
kodva ugyan, de bevallották, hogy eb-
ben ők a hibásak. Azért kereszteltették a 
fiúkat leánynévre, hogy ne vigyék majd 
el katonának, mert abban az időben 
még az egyházi anyakönyvek alapján 
szedték össze a katonaköteleseket. Az 
élet azonban átírta a szülői előrelátást. 
Ferenc ugyanis mindenáron katona, 
huszár akart lenni, ezért önként öltötte 
magára a mundért.

Az esküvő elmaradt hát, mert a tisz-
telendő úr kikötötte, hogy addig nem 
kelhetnek egybe, amíg nem helyesbí-
tik az anyakönyvi bejegyzést. A szívek 
parancsa ellen azonban nem állíthatott 
akadályt semmi sem. Még tanyát is ver-
tek a Réten, mert összetartoztak már. 
Mégpedig életre szólóan, és soha nem 
hagyták el többé egymást. Csak hosszú 
évek múltán sikerült szentesíteni házas-
ságukat, ám a Jó Isten egy gyermekkel 
korábban megpecsételte már ezt a kap-
csolatot. 

Rozi néni ezt a mesébe illő történetet 
94 évre nyúlt életében a dédunokáknak 
is tovább adta. És most nekünk is szí-
vünkre helyezte az adott szó sírig tartó 
erejét. 

Buczkó József

Város nap 2022
Hajdúnánás városa idén ünnepelhet-
te hajdúvárosi rangja megszerzésének 
417. évfordulóját. Jó ideje már de-
cember 12-e a hajdúszabadság ünne-
pe több hajdúvárosban is. Ez az a nap, 
amikor 1605-ben Bocskai István feje-
delem közel tízezer hűséges hajdújá-
nak adományozta Szabolcs vármegye 
területén fekvő több birtokát is, így 
Nánást is, amely akkoriban szinte alig 
lakott falu volt. Ez azonban rövidesen 
megváltozott és a kis falu fejlődés-
nek indult, köszönhetően elsősorban 
azoknak a nemesi előjogoknak, ame-
lyek azonban csak „árkaikon” belül 
voltak érvényesek. Az évszázadok egy 
virágzó várost alakítottak ki, ahol a 
reformáció termékenyítő hatása ér-
vényesült, főként az oktatás-nevelés 
területén. Erre emlékezett városunk 
közössége az idei Város napon is, 
amely mindig több, hagyományos 
programot ölelt fel, s amelyekről min-
dig részletesen be is számol lapunk, 

kiemelten a városi kitüntetésben ré-
szesülőkről. Most azonban úgy esett, 
hogy a Város nap ünnepi eseményei 
már az újság nyomdába kerülése nap-
jának estéjén zajlottak, így minden 
eseményről részletesen legközelebbi, 
2023 január 12-én megjelenő lapszá-
munkban olvashatnak.

(HNU)
fotó: Girus Zsolt
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VP6-19.2.1.-40-5-21 Helyi fejleszté-
sek támogatása
Gasztroturizmus fejlesztését szolgáló 
eszközbeszerzés Hajdúnánáson
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
Vidékfejlesztési Program keretén belül 
a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesüle-
te működési területére meghirdetett, 
VP6-19.2.1.-40-5-21 kódszámú, Haj-
dúk Vidékfejlesztési Egyesülete - Helyi 
fejlesztések támogatása című felhívás 
alapján a Hajdúnánás, 0870 hrsz-ú 
Kendereskert látogatóközpont terüle-
tén gasztronómia programok lebonyo-
lításához szükséges eszközbeszerzést 
valósított meg a Vidékfejlesztési Prog-
ram Irányító Hatósága által megítélt 
16.494.271,- Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatás felhasználásával.

A projekt 2022.01.01. – 2022. 11. 
30. közötti időszaka alatt az alábbi 
eszközök beszerzésére került sor:
• 16 db sörpadgarnitúra 2 db paddal, 
• 1 db mobil kemence 60-70 cm kö-

zötti szélességű és mélységű sütő-
térrel, 

• 16 db 60 literes űrtartalmú zomán-
cozott vas üst fedővel, 

• 16 db 22 literes zománcozott vas 
gulyásbogrács,  

• 16 db 1 m magasságú festett vas 
összecsukható bográcstartó állvány,

• 16 db 48, 5 cm átmérőjű vas sütő-
tárcsa, 

• 16 db vas anyagú 53 cm átmérőjű 
üstház,

• 1 db önjáró tartályos fűnyíró traktor 
a rendezvényhelyszín karbantartá-
sához,

• 16 db 400x200 cm területű három 
oldalon zárt, elől nyitott, kiállító/
árusító, lapra szerelhető felületke-
zelt faszerkezetű mobil pavilon, 
zsindely tetőborítással,

• 1 db 3 x 6 m külméretű, lemez 
mobilgarázs a főzőprogramok le-
bonyolításához szükséges eszközök 
tárolására.

Az eszközbeszerzés nagy mértékben 
hozzájárult a gasztronómiai rendezvé-
nyek színvonalának és a hozzáférésük 
javításához, erősítve a Kendereskert 
látogatóközpont közösségi funkció-
ját. A hagyományos főzőprogramok 
rendszeres megtartása elősegíti a tra-
dicionális helyi ételek fennmaradását, 
az elkészítésük módjának a fiatalabb 
generációk részére történő átadását. 
A rendezvények magas színvonalon 
történő megvalósításához biztosított, 
a résztvevők és versenyzők számára 
praktikusan használható főzőhelyek 
létrehozásával hosszú távon ösztönöz-
zük a város lakóit a közösségi életre és 
ezen a területen a hagyományok ápo-
lására. A projekt megvalósításának 
köszönhetően hosszú távú eredmény-
nyel számolunk továbbá a turizmus 
területén a programkínálat színesíté-
sével.
Kedvezményezett neve: Hajdúnánás 
Város Önkormányzat
Pályázati felhívás neve, kódszáma: 
VP6-19.2.1.-40-5-21 Hajdúk Vidék-
fejlesztési Egyesülete - Helyi fejleszté-
sek támogatása
A projekt címe, azonosító száma: 
Gasztroturizmus fejlesztését szolgáló 
eszközbeszerzés Hajdúnánáson
A felhasznált támogatás összege: 
16.494.271,- Ft 
A támogatás mértéke: 95%
A Projekt megvalósításának kezde-
te: 2022.01.01.
A Projekt fizikai befejezésének nap-
ja: 2022.11.30.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap: a vidéki térségekbe beruházó 
Európa”

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóját:
3 Ötvös Bojána

Gratulálunk a 2022. november 
hónapban Hajdúnánáson há-
zasságot kötött pároknak!
2 Horváth Lili – Benőcs Attila

Akiktől 2022. november hónap-
ban búcsút vettünk:
1 Balogh Imréné
1 Borai János

1 Fekete Zsigmond
1 Jámbor Sándor Miklós
1 Kéki Sándorné
1 Mirkó László
1 Molnár Mátyásné
1 Ötvös Gáborné
1 Özv. Fejér Sándorné
1 Pálfi Antal
1 Révész Gáborné
1 Siteri Gábor Lajos
1 Vad Imre Miklós
1 Varga Miklósné

Anyakönyvi hírek 

ADÓMÉRTÉK VÁLTOZÁS!
Tisztelt Adózók!

Az elmúlt évek gazdasági viszontagsá-
gai után, melyet a koronavírus és azzal 
összefüggő változások okoztak, sajnos 
nem lélegezhetnek fel a gazdaság sze-
replői, önkormányzatok és magán-
személyek sem, hiszen újabb, talán a 
korábbinál is mélyebb és összetettebb 
nehézségekkel, az eddigiekben a jelen 
nemzedék által ilyen közelről még 
nem tapasztalt, teljesen új kihívások-
kal áll szembe gyakorlatilag minden-
ki. Ezekre Hajdúnánáson is szüksége-
sek a válaszlépések. Hajdúnánás Város 
Önkormányzata és ezzel egyetemben 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal és a város fenntartása alá tar-
tozó összes intézmény cselekvési ter-
vet állított össze, és hajt végre, de ez 
a pillér nem elégséges, az adóemelés 
eszköze is bekerül a kényszerű intéz-
kedések sorába. 

A települési adó 2015. évi beveze-
tése óta, annak mértékében nem tör-
tént módosítás, eredendően a földbér-
leti díjak mértékéhez igazodott, így 
aktualizálása egyébként is időszerű. 

2023.01.01. napjától 400 Ft/AK 
összegre módosul a települési adó 
mértéke, az adómentességek tekin-
tetében az adómentes összeghatár 
2023.01.01. napjától a korábbi két-
szeresére, adóalanyonként a 12.000 
Ft/év összegre emelkedik, egyéb fel-
tételek változatlanul maradnak.

Helyi adóügyi kérdésekben részle-
tes tájékoztatás található Hajdúnánás 
honlapján, illetve további információ 
kérhető a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodája Adóügyi Csoportjának mun-
katársaitól. 

Telefonszám: 52/381-411/141-es 
mellék
Jelenlegi ügyfélfogadási idő adó-
ügyek esetén:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13:00-16:00
Kedden nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök, péntek: 8.00-12.00

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Jegyzője

Sajtótájékoztató

Értesítés

Értesítjük a lakosságot, hogy a 
HBMHK Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Természetvédelmi Osztály ( 
4024 Debrecen, Piac u. 42-28.) HB/17-
TVO/02449-2/2022. sz. határozata alap-
ján a Hajdúnánás, 0501/77 hrsz-ú (legelő) 
ingatlanon réti őszirózsa ( Aster sedifo-
lius) és a sziki kocsord ( Peucedanum 
officinale) előfordulása ismert.

Amennyiben az érintett földterületen a 
talaj bolygatásával, a gyep ál-
lapotának megváltoztatásával 
járó munkálatokat terveznek, 
a tevékenység megkezdése 
előtt írásban értesíteni kell 
a természetvédelmi hatósá-
got, a területen előforduló 
védett faj élőhelyeinek meg-
óvása érdekében.

A természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvény 
42§ (1) bekezdése alapján 
tilos a védett növényfajok 

egyedeinek veszélyeztetése, 
engedély nélküli elpusztítása, 
károsítása, élőhelyeinek ve-
szélyeztetése, károsítása.

A védett és a fokozottan 
védett növény- és állatfa-
jokról, a fokozottan védett 
barlangok köréről, valamint 
az Európai Közösségben ter-
mészetvédelmi szempontból 
jelentős növény- és állatfajok 
közzétételéről szóló 13/2001.
(V.9.) rendelet értelmében 
a védett őszirózsa termé-
szetvédelmi eszmei értéke 

5.000.-Ft/példány, a sziki kocsord ter-
mészetvédelmi eszmei értéke 5.000.-
Ft./példány.

Hajdúnánás, 2022. december 5.
Dr.Kiss Imre, jegyző

Réti őszirózsa

Sziki kocsord
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Szőttesek világa 

November 16-án igen nagy érdeklő-
dés mellett nyílt meg a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ szövő-
szakkörének jubileumi kiállítása, 
a kis közösség 10. születésnapja 
alkalmából.

Hajdúnánáson, csak úgymint szin-
te minden magyar vidéki településen, 
évszázadokra visszamenő hagyománya 
volt a kender termesztésének, feldol-
gozásának, a szövésnek. Napjainkra ez 
a tradicionális kézműves tevékenység 
már kiszorult mindennapjaink lét-
szükségletéből, de tovább éltetik a kul-
turális, hagyományőrző intézmények, 
szervezetek, népi iparművészek.

Így volt és van ez városunkban is, 
hiszen a művelődési központban 
már az 1970-es években működött 
szövőszakkör, amely kisebb-nagyobb 
megszakításokkal a mai napig aktív. 
Legutóbb éppen 10 évvel ezelőtt szer-
veződött újjá egy nagyívű pályázat 
kapcsán, Szabó Lajosné Zsóka vezeté-
sével. A szakkör azóta is folyamatosan 
aktívan működik, főként gyermekek 
számára szerveznek foglalkozásokat. 

A kis közösség 10. születésnapja adta 
az alkalmat arra, hogy egyfajta vissza-
tekintő kiállítást készítsenek az elmúlt 
10 esztendő alkotásaiból, amely igen 
nagy érdeklődés mellett nyílt meg no-
vember 16-án a művelődési központ 
kisgalériájában.

A tárlatot a Szalmakalap Citera-
együttes nyitotta, akik stílusosan egy 
a hagyományhoz kötődő népdalfüzért 
adtak elő. A hangulatos citeramuzsi-
kát követően Szólláth Zoltán az intéz-
mény művelődésszervezője emlékezett 
az elmúlt évtizedekre, amikor a műve-
lődési központban gyökeret eresztett 
a szövőszakkör, kialakult a népművé-
szeti alkotótáborban a szövőműhely, 
majd a mostani szakkörvezető Szabó 
Lajosné emlékezett az elmúlt évtize-
dekre és a 10 évvel ezelőtti indulásra. 
Nem volt egyszerű feladat, hiszen a 
szakkör 7-10 éves gyermekek szá-
mára szerveződött, így az életkorbeli 
különbségek is sokszor okoztak nehé-
zségeket, de végül ezt is megoldották, 
amiben nagyon nagy segítségükre 
volt Kormos Zsuzsa tanárnő, az előző 

szakkörvezető. És hogy ennek kis a kis 
közösségnek létjogosultsága volt, van 
és reméljük lesz is – mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy a pályáza-
ti idő fenntartása után is megmaradt a 
kis csoport és a mai napig is alkotnak. 
Mint Zsóka elmondta, több, nagyon 
tehetséges fiatal került ki a szakkörből, 
akik minden bizonnyal tovább adják 
majd a tudást. Azt a tudást, amelyet ő 
még nagymamájától kapott örökség-
be, hiszen az 1950-es évek táján még 
szinte minden háznál volt szövőszék, 
a lányok nagy többsége még elsajá-
tította a szövés tudományát. (Csak 
érdekességként jegyezzük meg, hogy 
Hajdúnánáson nagy hagyománya volt 
az alapanyag, a kender termesztésének 
– ezt tükrözik határneveink is: Ken-
dereskert, Kenderes kút, Kenderes kút 
laposa.)

A kiállítóterem falain, tárlókon, sű-
rűn sorakoztak a különféle szőnyegek, 
kárpitok, párnák, tarisznyák, elhozták 
munkáikat a régi és a mostani szak-
köri tagok is, úgy hogy nem volt egy-
szerű tíz év  termését úgy bemutatni, 

hogy az egy fejlődési ívet is mutasson. 
Így kerültek egymásmellé a teljesen 
kezdő aprócska kis terítők, tarisznyák, 
és a már igen színvonalas, a jelenlegi 
tudást bizonyító alkotások.

A tárlat társkiállítója a tiszavasvári 
Katóné Herceg Klára, aki nyugdí-
jasként csatlakozott a szakkörhöz, 
sajátította el az alapvető ismerete-
ket, és mára már önállóan dolgozik, 
gyönyörű munkák kerülnek ki kezei 
közül. Mint elmesélte, nagyon élvezte 
a gyerekekkel való együtt munkálko-
dást, igazán jól kijöttek egymással. És 
a kapcsolat azóta sem szakadt meg, 
kölcsönösen segítenek egymásnak, 
cserélnek tapasztalatokat. 

A megnyitó ünnepségen a volt és 
jelenlegi szakköri tagok emléklapot 
vehettek át, és ugyancsak emléklap-
pal és virágcsokorral köszöntötték 
Kormos Zsuzsát, és köszönték meg 
mindenkori önzetlen segítségét.

(r.zs.)

KócsiSztori: Mikulás biciklivel
Mint minden évben idén is nagyon 
vártam már a Mikulás eljövetelét. 
Ilyenkor több napon át van szeren-
csém Télapónak beöltözve látogatni 
az óvodákat, esténként pedig kérésre 
háthoz megyek megajándékozni a jó 
gyerekeket (a rosszakat is) elbeszélget-
ni velük, megígérni, hogyha jók lesz-
nek jövőre is eljövök.

Izgatottan várom ezeket a talál-
kozásokat annál is inkább mert szép 
számmal bővelkednek humoros tör-
ténetekben, aranyos gyermeki beszó-
lásokkal. Ezekből osztanék meg idén 
is néhányat.

Szombaton délelőtt Mikulásváró 
buli volt az Ifjúsági házban. Beöltözve 
ott énekeltem a gyerekekkel, beszél-
gettem velük. Egyszer csak elém lépett 
egy anyuka 10 év körüli gyermekével 
s közölte, hogy a fia szeretne kérdezni 
tőlem valamit.

- Mondd csak bátran barátom! Mi-
re vagy kíváncsi? – kérdeztem miköz-
ben megsimogattam a buksiját

- Azt, hogy hány rénszarvasa van a 
Mikulásnak – szegezte nekem a kér-
dést igen bátran.

- Tizenkettő – vágtam rá gondolko-
dás nélkül.

- Én úgy tudtam, hogy csak nyolc – 
mondta kissé elgondolkozva

- Ezt meg ki mondta? – hördültem 
fel kissé.

- A tanító néni – hangzott a válasz.
Gyorsan kimagyaráztam magam, 

miszerint idén akciósok voltak a rén-
szarvasok s vettem gyorsan még né-
gyet. Arra is gondoltam, hogy most 
rájuk is vonatkozik az ársapka, de 
inkább nem mentem bele.(Az inter-
neten tájékozódva viszont másnap 
megtudtam, hogy kilenc rénszarvas 
van). Mindenesetre jobban fel fogok 
készülni jövőre.

Egy három és fél éves kissrác viszont 
rendesen sarokba szorított a kérdései-
vel még aznap este.

A szülők jó előre figyelmeztettek, 
hogy nagy dumás a kis lurkó s bizony 
én is hamar rájöttem, hogy egy való-
ságos kis zsenivel állok szemben. Ál-
lítólag azzal riogatja az óvó néniket, 
hogy figyeljenek a támfalakra, nehogy 
megrepedjenek, mert összeomlik az 
óvoda. Nos, ezzel a kis fantáziadús 

gyerkőccel a következő beszélgetést 
folytattam, mint nagyszakállú Miku-
lás.

- Te egyébként mivel jöttél? –tette 
fel az első kérdést.

- Rénszarvasok húzta szánkómon 
repültem ide a felhők fölött a holdfé-
nyes éjszakában – válaszoltam muto-
gatva teátrálisan. Ő viszont közelebb 
lépett s jött a következő kérdés.

- Rakéta meghajtású a szánkód, 
vagy a szarvasokkal van valami?

Bevallom, hogy kicsit levegő után 
kapkodtam, de csak úgy ömlöttek 
a pici szájacskájából a szavak. A hó 
bolygóról jöttem- e a galaxisokon át, 
mert Holle anyó biztosan ott lakik, 
esetleg az északi sarkról, mert a föld-
gömbön meg tudja mutatni, hogy az 
hol van. Éreztem, hogy nem hazud-
hatok nagyot a csöppségnek, mert 
megfog a kérdéseivel. Valami olyasmit 
dünnyögtem, hogy az autópályán ér-
keztem s az első rénszarvas homlokára 
volt a matrica ragasztva. Míg gondol-
kodóba esett gyorsan feltápászkod-
tam, hogy mennem kell, mert sok 
még a jó gyerek.

- Kikísérlek a kisajtóig – lépett mel-
lém.

- Nem – nem! Köszönöm, de ki-
találok egyedül is – válaszoltam riad-
tan, hiszen ha meglátja az utcán, hogy 
kocsival hoztak sose magyarázom ki 
magam.

Hétfőn délelőtt viszont egy óvo-
dába hívtak meg. Bicajjal mentem a 
helyszínre mivel ott öltöztem át egy 
félreeső szobában, hogy senki ne lás-
son meg. A rendkívül sikeres műsor, a 
közös éneklés után megvártam, hogy 
a gyerekek eltűnjenek a csoport szo-
bákban s csak aztán lopakodtam ki 
az oviból – immár visszaöltözve - vi-
gyázva az inkognitómra. Valami hiba 
mégis csúszhatott a történetbe, mert 
az egyik ismerős anyuka és csemetéje 
között a következő párbeszéd zajlott 
le aznap este.

- Volt nálatok az óvodában a Télapó 
kicsim?

- Volt bizony. És képzeld anya! Bi-
ciklivel jött.

Kócsi Imre
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TOP CLLD-ben megvalósuló fejlesztések Hajdúnánáson
A TOP CLLD pályázatok célja 

A CLLD keretében a helyi közös-
ségeknek lehetőségük nyílik az EU 
Rendelet és a TOP 7. prioritása fel-
tételeinek megfelelő helyi fejlesztési 
stratégia kialakítására, amely teret 
biztosít a helyi társadalom megújítá-
sára, a helyi közösségek szervezésére, 
tudatosságának fokozására.
A program célja az, hogy kísérle-
ti jelleggel, a jogosult városokban a 
helyi lakosság, a civil szervezetek, a 
vállalkozások és az önkormányzatok 
együttműködésével, illetve kezdemé-
nyezésére integrált, közösségfejlesztést 
és helyi identitástudatot elősegítő, el-
sődlegesen kulturális és közösségi 
tartalmú, a helyi gazdaságfejlesztést 
támogató stratégiák készüljenek, 
amelyek alapján olyan helyi fejlesztési 
programok valósulnak meg, amelyek 
egyszerre és összehangoltan képesek a 
TOP ERFA és ESZA forrásait hasz-
nálni.

Hajdúnánás és a TOP CLLD 

Hajdúnánás mindegy 250 millió fo-
rint támogatást nyert a helyi lakosok 
és kisebb közösségek által megálmo-
dott programok megvalósítására. 
A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a Haj-
dúnánási Helyi Akciócsoport 2018. 
szeptember 1-től pályázati kiíráso-
kat hirdetett meg. A TOP-7.1.1-16-
2016-00075 azonosító számú, „…
még egy lépés kell, hogy itt legyél!” cí-
mű projekt keretében megjelent helyi 
felhívásokra széles körben pályáztak 
civil szervezetek, intézmények, vál-
lalkozások. A megvalósított projektek 
hozzájárultak a közösségfejlődéséhez 
és olyan életminőségbeli változásokat 
eredményeztek, amelyeket a közösség 
tagjai magukénak érezhettek.

Városnapi ünnepségek 

Városunkban a december nem csak 
a karácsonyi ünnep, vagy az óév le-
zárása miatt jelentős, ilyenkor em-
lékezünk meg ugyanis arról, hogy 
1605-ben itt leltek otthonra hajdú 
őseinknek. Minden év december-

ében lerójuk hálánkat és tisztele-
tünket Bocskai István fejedelem 
előtt és megünnepeljük, hogy Haj-
dúnánás ma is több ezer család ott-
hona lehet. 

December 12-én ünnepeljük a Vá-
ros napját, mely városunk legnagyobb 
jelentőségű, emblematikus ünnepsé-
ge. 

Történjen bármi, a Város napja so-
ha nem marad el, hiszen az mindany-
nyiunk közös feladata és kötelessége, 
hogy megünnepeljük azokat, akik 
lehetővé tették, hogy ma Hajdúnánás 
egy stabil, biztos pont legyen a térké-
pen. 

Hajdúnánás Város Önkormányza-
ta a TOP CLLD pályázati források 
igénybevételével valósította meg a 
2020-as és a 2021-es Város napját. 

2020-ban a szervezők számára 
azonban a koronavírus járvány kü-
lönleges kihívást jelentett. A program 
nem maradhatott el, ugyanakkor 
egymás egészségének védelme és a jár-
ványügyi előírások lehetetlenné tették 
a jelenléti ünneplést. Végül televíziós 
műsor készült az ünnepi programról, 
melyet a városlakók a Hajdúnánási 
Televízió adásában, és online tekint-
hettek meg. 

A közvetítő közeg újszerű volt, a 
program viszont változatlan. A pol-
gármesteri köszöntőt követően a Vá-
ros napján kerültek átadásra azok az 
elismerő oklevelek, mellyel a telepü-
lés a legjobbjai előtt tiszteleg. A díját-
adást ünnepi műsor követte, melynek 
keretében Mohos-Nagy Éva Nívó-, 
Csokonai-, és Liszt Ferenc-díjas ope-
raénekesnő lépett fel a tanítványaival. 

2021-ben újra visszatért az élet a ré-
gi kerékvágásba, így a Kéky Lajos Mű-
velődési Központ színházterme újra 
díszbe öltözve várta azt a több száz 
hajdúnánásit, aki együtt akarta meg-
ünnepelni a hajdútelepítés évforduló-
ját. A programsorozat koszorúzással 
indult, ezt követte az ünnepi képvi-
selő-testületi ülés, majd a várva-várt 
díjátadás következett. A programot a 
Cifraszűr Néptánc Együttes fellépése 
zárta, végül pedig a kitüntetetteket és 
családjukat vendégül látta a város egy 
ünnepélyes állófogadáson. 

Hajdúnánás évről-évre megemléke-

zik alapításának évfordulójáról, és ki-
emeli december 12-ét a hétköznapok 
sorából azzal, hogy ünnepnapként vé-
si azt a városlakók emlékezetébe, így 
nem csak egy különleges eseményt, 
egy közös élményt kapunk, hanem 
újra meg újra megerősítjük azokat a 
gyökereinket, melyek akkor is össze-
tartanak bennünket, mikor a világ a 
feje tetejére áll. 

A Város napja a hajdúnánási iden-
titás, a szülővárosunk szeretetének és 
tiszteletének az alapja. Ehhez a meg-
határozó programhoz járult hozzá két 
ízben is a TOP CLLD pályázat. 

Hazaváró Ünnep
„Mi vagyunk a legnagyobb hon-
vágyú nemzet.” – fogalmazta meg 
Hajdúnánáshoz fűződő erős, elsza-
kíthatatlan kötődésének eredetét 
Nagy József, a városunkból elszár-
mazott műgyűjtő, aki évről-évre 
kap az alkalmon és ha máskor nem 
is, de a Hazaváró Ünnep idején visz-
szatér szülővárosába. 

Az első Hazaváró Ünnepet 2000-
ben a Szépen Emberül! Hajdúnáná-
son Alapítvány és Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat közösen valósította 
meg, Kállai Eszter és Szabóné Marth 
Éva kezdeményezésére. 2000 augusz-
tus 19-20-án, a millenium tiszteletére 
két napos nagyszabású ünnepséget 
szerveztek, amelyre több száz, váro-
sunkból elszármazott, nánási gyöke-
rekkel bíró atyánkfia tért haza, és volt 
végtelenül hálás, hogy a szülőföld, a 
felnevelő város nem feledkezett meg 
fiairól, lányairól, még ha a sors más-
felé sodorta is őket. Akkor egy teljes 
napot szenteltek annak, hogy ezek a 
kiváló emberek beszámolhassanak 
életútjukról, a szakterületükön elért 
kimagasló eredményeikről, akik soha 
nem múló hálával emlékeztek az itt 
töltött iskolai évekre, nagyszerű taná-
raikra, iskoláikra, ahonnan egy életre 
szóló útravalót kaptak. Az első nagy 
rendezvényt követően időszakosan 
voltak találkozók, majd 2008-tól tel-
jes egészében Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat vállalta fel az ünnepség 
koordinálását, megvalósítását. 

Azóta a szép hagyomány töretlenül 
él. A város évről-évre meghívja a szü-

lővárosuktól távol 
sodródott, lelkük-
ben Hajdúnánás-
hoz mégis ezer 
szállal kötődő régi 
lakosait. Ők pedig 
újra, meg újra út-
ra kerekednek, s 
érkeznek minden-
honnan, a világ 
számos pontjáról, 

hogy végre találkozhassanak egymás-
sal, a régen látott családtagokkal, hogy 
újra megnézzék a házat, ahol egykor 
felnőttek, vagy hogy kilátogassanak a 
temetőbe, s egy szál virággal emlékez-
zenek az ott nyugvókra. 

A Hazaváró Ünnep egy apropó a 
hazalátogatásra, s egyben egy láthatat-
lan kötelék a város és az elszármazot-
tak között, akik így igazán soha nem 
feledkeznek meg róla, honnan jöttek, 
s mit köszönhetnek Hajdúnánásnak. 

Ennek a különleges köteléknek az 
eredménye a Pituk József gyűjtemény, 
melyet Nagy József műgyűjtő adomá-
nyozott a városnak, és egy különleges, 
Szent István szobor, melyet szintén 
Nagy József ajánlott fel a hajdúná-
násiaknak, s amit éppen a Hazaváró 
Ünnepség keretében leplezett le a vá-
rosvezetés. 

A Hazaváró Ünnep a közösségépí-
tés egy nélkülözhetetlen fundamentu-
mává vált az elmúlt 14 évben a város 
életének, éppen ezért Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat fontosnak tar-
totta, hogy ez a különleges program 
megjelenhessen és támogatást kaphas-
son a TOP CLLD pályázatok között. 
A sikeres pályázatot rövid kényszer-
szünet követte, ugyanis a koronavírus 
járvány lehetetlenné tette a találkozást 
a zömében nyugdíjas korosztályból 
álló, így a vírus szempontjából jelen-
tős kockázatnak kitett hazaérkezők 
számára. 

Az elmaradt programok pótlására 
idén ősszel, a járvány lecsengését kö-
vetően kerülhetett sor. A hazaérkezők 
így két év után újra együtt lehetettek 
egymással, az itthon maradt barátok-
kal, a családtagokkal és ismét rácso-
dálkozhattak mi minden fejlődött 
szeretett szülővárosukban. 

Az őszi Hazaváró Ünnepek kereté-
ben felavatásra került a Szent István 
tiszteletére állított szobor a városhá-
zán, a vendégek megtekinthették a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény kiállításait, Ná-
nási Portéka uzsonnán vehettek részt, 
meghallgathatták városunk büszkesé-
ge Barna Anikó népdalénekes és cite-
raművész bemutatóját, részt vehettek 
Derzsi György színművész zenés elő-
adásán, s még Tordai Zoltán is elhúzta 
a nótájukat zenekarával. A városban 
megvalósult fejlesztésekről és a jövő-
beli tervekről az első Hazaváró Ünne-
pen Nagyné Legény Ildikó alpolgár-
mester asszony, a második programon 
pedig Dr. Csiszár Imre alpolgármester 
tartott előadást az összegyűlteknek, a 
„Tanyázó” programelem keretében 
pedig teret kapott a megemlékezés, 
azaz az vendégek felelevenítették a 
néhai Szabóné Marth Éva és Kállai 
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Eszter emlékét, akik nem csupán a 
város emblematikus szereplői, de a 
Hazaváró Ünnep ötletgazdái és elin-
dítói is voltak.

Beszélgetések, nagy egymásra ta-
lálások, emlékezés és emlékátadás, 
kapcsolatápolás és kötődés, erről szól 
a Hazaváró Ünnep, mely idén újra 
megvalósulhatott a TOP CLLD pá-
lyázati forrás segítségével, hozzájárul-
va ahhoz, hogy az elszármazottak és 
Hajdúnánás között ne szakadjon meg 
a kölcsönösen fontos kötelék

Lélekliget emlékpark

Egy közösség erejét a mélyre nyú-
ló közös gyökerek, s a kapcsoló-
dási pontot jelentő közös emlékek 
adják. Csak annak a közösségnek 
lehet jövője és jelene, aki büszkén 
emlékezik a múltjára, s féltve őrzi 
annak emlékeit. 

Hajdúnánáson a hagyományápolás 
és az emlékőrzés mindig is különösen 
nagy hangsúllyal bírt. A múlt kin-
csei megtalálhatóak az épített örök-
ségünkben, a város történetét jegyző 
regényekben, tanulmányokban, a 
kiállítótermekben, az iskolai- és a kö-
zösségi programokban, a tanulmányi 
pályázatokban, vagy éppen az Élő 
Emlékezet Fala programban. Viszont 
míg a kollektív emlékezet őrzésében, 
s a közös múlt emlékeinek ápolásában 
élen jártunk, addig valahogy az egyé-
ni emlékek, a saját elveszített lelkeink 
emlékének őrzéséről megfeledkez-
tünk. 

Ezt szolgálja a Lélekliget emlék-
park, ami a TÓTH-3D Kft. TOP 
CLLD pályázati forrás által finanszí-
rozott személyes indíttatású közösség-
fejlesztése. Tóth Imrének, az ötletgaz-
dának egyfajta életfeladata volt, hogy 
a temető mellett ez a kis nyugodt, 
békés közösségi tér és szoborpark el-
készüljön és a város szolgálatába, így 
az emlékezni vágyók rendelkezésére 
álljon. 

Az ötletet egy álom adta, s néhány 
jelzés értékkel bíró különös egybeesés, 
ami újra meg újra arra figyelmeztette 
Tóth Imrét, hogy neki dolga van ezzel 
a ligetes területtel. Így, amikor a fel-
adat mellé forrás is rendelődött, akkor 

nem volt kérdés, hogy végre valahára 
megvalósul a Lélekliget. 

A fejlesztés eredményeként a teme-
tő bejáratához és a városhoz méltó, 
fenntartható, innovatív és egyedi zöld 
környezet került kialakításra. Ott, 
ahol ma díszburkolat, egy 5.5m*3.4 
méteres medence, fából készült híd, 
faragott szoborok, és pihenőpadok 
állnak, évtizedekig nem volt más csak 
nehezen karbantartható fű és gaz, így 
túlzás nélkül mondható, hogy a város 
2020-ban átadott kegyhelye a semmi-
ből vált funkcionális és méltán ked-
velt közösségi színtérré.

A Lélekliget legfontosabb alkotó-
elemei a szobrok, melyek egyszerre 
gyönyörködtetik el és ejtik gondolko-
dóba a látogatót. A Lélekliget minden 
eleme egyedi darab. A FelemelŐt, az 
Álomképet, a harangláb pártáját, a 
padok támláit Réti Szabó Sándor 
készítette. Az Ölelés, a Kőbe vésett 
álom, a napóra és a többi kőből ké-
szített díszítés Tóth Imre munkája. 
A Lélekliget másik különlegessége a 
szürke porcelánburkolattal fedett em-
lékfal, amelyet Szent Mihály arkan-
gyal attribútumai díszítenek. Ezen a 
falon a hozzátartozók szeretteik arc-
másait helyezhetik el. A háborúk alatt 
sok emberről csak az értesítés maradt, 
hogy eltűnt és a hozzátartozók soha 
többé nem látták. Itt ezek az arcok is 
újra beindíthatják a lelki kapcsolatot.

A Lélekliget immár két éve részese a 
közösség hétköznapjainak, s az eddigi 
tapasztalat az, hogy a fejlesztés nem 
pusztán esztétikai, de lélekgyógyító 
erővel és közösségformáló funkcióval 
bír. Sokan keresnek és találnak meg-
nyugvást a lelkek ligetében, s mind 
többen térnek be a temető látogatás 
előtt, vagy után a kis díszparkba. 

Népi hagyományápoló családi ját-
szónapok

A TOP CLLD pályázati források 
célja a közösség fejlesztése, építése, a 
közösség előremutató ötleteinek fi-
nanszírozása. Számos nagyszerű be-
ruházás, felújítás kapott támogatást 
az elmúlt években, de fontos meg-
jegyezni, hogy fejleszteni nem csu-
pán az épített örökségen keresztül 

szabad és lehet! 
A közösségfor-
málás legalább 
ilyen horderejű 
feladat, ha pe-
dig a programok 
közvetlenül a leg-
fiatalabb generá-
ciókra, egyben a 
jövő hajdúnánási 
lakosságára irá-
nyulnak, akkor 
még fontosabb a 
fejlesztés. 

A Hajdúnánási 
Óvoda pontosan 
tisztában van ez-
zel az alapvetéssel, 
ezért az általános 
intézményi felada-
tain túl igyekezett 
a TOP CLLD ad-
ta lehetőségekkel 
élni, s két népi 
hagyományápoló 
családi játszónapra 
pályázott, melyek 
2022 tavaszán és 
őszén meg is való-
sultak a város két 
emblematikus kö-
zösségi terén. 

Május 28-án 
a Liget, október 
8-án pedig a Ken-
dereskert telt meg 
vidám gyermek-
zsivajjal, amikor 
a Hajdúnánási 
Óvoda valameny-
nyi tagintézmé-
nyének gyerek-
serege és az őket 
kísérő családtagok 
birtokba vették az 
esemény helyszínét. 

A rendezvények célja mindkét alka-
lommal a népi hagyományok ápolása, 
a népi mesterségek megismertetése és 
a régmúlt szokásainak újjáélesztése 
volt. A kicsiket és nagyokat játszóház, 
egészséges ételek – így a Nánási Porté-
ka termékek - kóstolója és mindenféle 
finomság várta, de volt kézműves sa-
rok, ahol többek között pártát lehetett 
készíteni. Mindkét eseményen élőze-
nés koncertek, s az októberi családi 
napon még egy különleges előadás is 
várta a kicsiket. Sok-sok gyakorlás és 
szervezés után hatalmas meglepetéssel 
rukkoltak elő az óvodai dolgozók. Itt 
debütált először a nemrégiben meg-
alakult Mesetarisznya színjátszó cso-
port, akik egy népmesét jelenítettek 
meg a színpadon. A Só című meseda-
rabot vitte színpadra az óvoda mun-
kaközössége. 

Az előadás, a közös tánc, a verse-
nyek, a fotósarok, a hazavihető aján-
déktárgyak, s azok a különleges népi 
játékok, melyek ma 
már nem található-
ak meg egyetlen ját-
szótéren sem, mély 
nyomot hagytak a ki-
csikben, s maradan-
dó emlékként élnek 
tovább a családok és 
az óvodai közösségek 
kollektív tudatában. 
A sok-sok mosolygós 
arcot látva, és az iz-
gatott élménybeszá-
molót hallva méltán 

mondható, hogy sikerrel zárult a két 
hagyományőrző családi játszónap, s 
egyben a TOP CLLD pályázat által 
támogatott közösségfejlesztés. 

 Új kulturális színtér Maghy Zoltán 
költő szülőházában

A hajdúnánási születésű Maghy Zol-
tán egykori otthonában létrehozott 
kiállítótérrel egy olyan közösségi szín-
tér jöhetett létre a városban, mely al-
kalmas számos képzőművészeti prog-
ram, így a Nemzetközi Alkotótábor és 
az Ifjúsági Alkotótábor egyes előadá-
sainak befogadására, valamint a tábo-
rok során elkészült alkotások bemuta-
tására. Ráadásul a program keretében 
megújulhatott a város egy különleges, 
múltidéző épülete, s ahelyett, hogy 
idővel az enyészeté lett volna a pati-
nás ingatlan, most a hajdúnánásiakat 
szolgálja.  

(F.B. – fotók: Girus Zsolt)
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Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 379/2022. (XI. 
25.) számú Határozatában meghatá-
rozottak értelmében az önkormány-
zat tulajdonát képező, hajdúnánási 
1169/1 helyrajzi számú, természetben 
a 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. 
szám alatti kivett ipartelep megneve-
zésű 2000 m2 alapterületű ingatlant 
versenytárgyalásos pályázati úton tör-
ténő bérbeadás útján kívánja haszno-
sítani az alábbi feltételekkel: 
• A kiinduló megajánlható licitár: 

200.000,- Ft+ÁFA+rezsi/hó, mely 
összeg évente az infláció mértékével 
emelésre kerül. 

• A bérleti időtartama 5 év.
• Amennyiben az ingatlanra kettő 

vagy annál több ajánlat érkezik, 
az a pályázó részesül előnyben, aki 
a versenytárgyaláson a bérleti díj 
előre és egyösszegű megfizetését a 
hosszabb időtartamra szólóan vál-
lalja. Amennyiben a bérleti időtar-
tam teljes hosszára, azaz 5 évre ket-
tő vagy annál több pályázó vállalja 
a bérleti díj egyösszegű megfizeté-
sét, akkor a magasabb bérleti díjat 
ajánló nyeri el az ingatlan bérleti 
jogát. 

• A versenytárgyaláson csak olyan 
pályázó vehet részt, aki a pályáza-
ti felhívásban foglalt feltételeket 
elfogadja, továbbá helyi adótar-

tozása igazoltan nincs. Informá-
ció kérhető a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal vagyon 
csoport ügyintézőitől telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 
179-es és 145-ös melléken. 

• A pályázatok beérkezési határideje: 
2022. december 21. (szerda) 12:00 
óra 

Versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2022. december 21. (szerda) 15:00 óra 
Versenytárgyalás és licitálás helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal (előre egyeztetett helyszínen) 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 
1.szám 

A pályázat előre egyeztetett idő-
pontban a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal ügyfélszolgá-
latán adható le, zárt borítékban, „A 
Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan 
bérletére” felirattal. Postai feladás 
esetén a beadási határidő napjáig be-
érkezett pályázatokat tudja a kiíró be-
fogadni. A kiíró fenntartja azon jogát, 
hogy a pályázatot - indoklás nélkül is 
- eredménytelennek minősítse! 

Hajdúnánás, 2022. december 06.
 Szólláth Tibor polgármester

Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármestere a 31/2021. (III. 09.) 
számú Határozatának értelmében 
versenytárgyalási úton történő érté-
kesítésre meghirdeti az önkormány-
zat tulajdonát képező, hajdúnánási 
1169/1 helyrajzi számú, természet-
ben a 4080 Hajdúnánás, Kossuth 
u. 22. szám alatti kivett ipartelep 
megnevezésű 2000 m2 alapterületű 
ingatlant 70.000.000,- Ft kiinduló 
licitár meghatározásával. 
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 14. § (2) bekez-
dése alapján a helyi önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan értéke-
sítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. A tulajdonjog átruházás-
sal kapcsolatos összes költség a ve-
vőt terheli.

• A versenytárgyaláson csak olyan 
pályázó vehet részt, aki a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket elfo-
gadja, továbbá helyi adótartozása 
igazoltan nincs.

Információ kérhető telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 
179-es melléken.
A pályázatok beérkezési határideje: 
2023. január 06. (péntek) 12:00 óra
Versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2023. január 11. (szerda) 15:00 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye: 
a pályázókkal előre egyeztetett hely-
színen

A pályázat az Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal udvari 
épületében az ügyfélszolgálati térben 
(bejárat a Dorogi utca felől), a fenti 
telefonszámon előre egyeztetett idő-
pontban adható le, zárt borítékban, 
„A Kossuth u. 22. szám alatti in-
gatlan megvásárlása” felirattal. Pos-
tai feladás esetén a beadási határidő 
napjáig beérkezett pályázatokat tudja 
a kiíró befogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, 
hogy a pályázatot - indoklás nélkül 
is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2022. december 12.
Szólláth Tibor

polgármester

Versenytárgyalási hirdetmény
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
az 10/2021. (II. 10.) számú Polgár-
mesteri Határozat értelmében az ön-
kormányzat tulajdonát képező Ipari 
területet versenytárgyalásos pályázati 
úton történő bérbeadás útján kívánja 
hasznosítani az alábbi feltételekkel:
• A kiinduló licitár: 78,-Ft+ÁFA/

m2/hó, mely összeg évente az inflá-
ció mértékével emelésre kerül.

• A Hajdúnánási székhellyel és/vagy 
telephellyel rendelkező vállalko-
zások esetén a kiinduló licitár 
60,-Ft+ÁFA/m2/hó, mely összeg 
évente az infláció mértkével eme-
lésre kerül.

• A versenytárgyaláson csak olyan 
pályázó vehet részt, aki a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket elfo-
gadja, továbbá helyi adótartozása 
igazoltan nincs.

•Szerződéskötés csak természetes sze-
méllyel vagy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szerinti átlátható szervezettel lehet-
séges.

• A bérelhető minimum terület 1000 
m2.

• A bérleti időtartama 5 év, ezt köve-
tően lehetőség lesz adásvételre.

• A bérlő az általa bérelt ingatlanrész 
beépítését köteles 1 éven belül meg-
kezdeni, valamint a szerződéskötés-
től számított 2 éven belül köteles 
befejezni.

• A beépítési kötelezettség teljesítését 
használatba vételi engedéllyel kell 
igazolni.

• A szerződés megkötésétől kiszámlá-
zott bérleti díj beleszámít a leendő 
vételárba. 

• A szerződéskötéskor 1 éves bérleti 
díj előre fizetendő.

• A közműveknek a bérelt ingatlan-
részhez történő elvezetése a bérlő 
feladata.

• A bérbeadó 3x32 A áramkapacitást 
ingyenesen biztosít, az ezen felüli 
igények megvásárolhatók.

• A pályázatban meg kell jelölni, hogy 

mekkora területet igényel a pályá-
zó, továbbá arra való tekintettel, 
hogy az ipari parkot út szeli ketté, 
az igényelt terület tájolásának meg-
jelölése is kötelező!

• A pályázatnak tartalmaznia kell az 
ipari parkban folytatandó tevé-
kenységgel összefüggő üzleti tervet!

• Amennyiben egy területre kettő 
vagy annál több ajánlat érkezik, 
az a pályázó részesül előnyben, aki 
a versenytárgyaláson a bérleti díj 
előre és egyösszegű megfizetését a 
meghirdetett – legalább egy éves 
– összeghez képest hosszabb idő-
tartamra szólóan vállalja. Ameny-
nyiben a bérleti időtartam teljes 
hosszára, azaz 5 évre kettő vagy an-
nál több vállalkozó vállalja a bérleti 
díj egyösszegű megfizetését, akkor a 
magasabb bérleti díjat ajánló nyeri 
el a terület bérleti jogát.

Információ kérhető telefonon a (06) 
52/381-411 telefonszámon a 179-es 
melléken.
A pályázatok beérkezési határideje: 
2023. január 06. (péntek) 12:00 óra
Versenytárgyalás ideje: 2023. janu-
ár 11. (szerda) 10:00 óra
Versenytárgyalás és licitálás helye: a 
pályázókkal előre egyeztetett helyszí-
nen
A pályázat az Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal udvari épü-
letében az ügyfélszolgálati térben 
(bejárat a Dorogi utca felől), a fenti 
telefonszámon előre egyeztetett idő-
pontban adható le, zárt borítékban 
a „Pályázat az ipari park bérleté-
re” felirattal. Postai feladás esetén a 
beadási határidő napjáig beérkezett 
pályázatokat tudja a kiíró befogadni. 
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelen-
nek minősítse!
Hajdúnánás, 2022. december 12.

Nagyné Legény Ildikó
alpolgármester
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Velünk élő építészettörténet 

Buczkó József: Kockaházak Hajdú-
nánáson című legújabb kötetében 
az 1960-as 70-es évek településké-
pet átalakító építészeti stílusát, az 
ún. kockaházak építéstörténetét, 
annak társadalmi – politikai okait 
mutatja be.  A monografikus igény-
nyel megírt kötet nyilvános bemu-
tatója december 1-én volt a városi 
könyvtárban. 

Élénk érdeklődés mellett zajlott 
a városi könyvtárban Buczkó József 
legújabb könyvének bemutatója de-
cember elsején. A kockaházak Haj-
dúnánáson című mű ugyanis olyan 
építészettörténeti korszakot tár az 
olvasó elé, amely a mai napig itt van 
velünk,-  Hajdúnánáson is sok száz 
ilyen kockaházat találunk, - és ami 
egyben a tájegységekre jellemző népi 
építészeti hagyományok drasztikus 
megszűnését hozta magával. A ren-
dezvény vendégeit Darócziné Bordás 
Andrea intézményvezető köszöntötte, 
majd Csiszár Imre alpolgármester úr 
ezúttal mint  néprajzos szólt a koc-
kaházak városképalakító szerepéről, 
amely  a mai napig  országszerte do-

minánsan jelen van, így városunkban 
is. A kötet számtalan példát hoz, sok 
adatközlővel dolgozott a szerző, akik 
szinte egész életüket ezekben a házak-
ban élték, élik. Ebben nőttek fel, ide 
születtek a gyerekek, és az évek során 
úgy alakítgatták, hogy az azért bizo-
nyos változatokat mutat. Különös te-
kintettel arra, hogy a vidéki városok, 
falvak lakóinak életfeltételei azért 
mégis csak megkövetelték azokat a 
tereket, ahol olyan munkálatokat vé-
geztek, amelyek ehhez  életformához 
szükségszerűen járult, (nyári konyha, 
alsó épület, kamrák stb.) – fogalma-
zott Bereczki Ibolya, a Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigaz-
gató-helyettese, aki a könyvbemuta-
tót vezette.

Ezt az építészeti formát két nagy 
elképzelés irányította; egyrészt volt 
egy erőteljes politikai; 1956 után 
vagyunk, ez az az időszak, a ’60-as 
évek, amelyben a vidék teljes, erő-
szakos téeszesítése zajlott, a gazdákat 
megfosztották földtulajdonaiktól, 
nem volt már szükség a nagy udvarra, 
uniformizálni akarták a vidéki tele-

püléseket. Ami akkor a városokban 
a panelépítkezés volt, az volt a kisvá-
rosokban, falvakban a kockaház. De 
volt egy másik kényszerítő körülmény 
is; az 1960-as, ’70-es évek igen vizes 
időszakok voltak, nagy árvizekkel, 
belvizekkel, amely számtalan régi 
építésű vályogházat tett tönkre, így 
családok ezreinek lakhatási körülmé-
nyeit is. Megalkották hát a vonatkozó 
típusterveket, amelyek alapján egész 
Magyarországon gombamód elszapo-
rodtak ezek a sátortetős kockaházak 
– és ezzel drasztikusan megszakítva 
a magyar népi építészet szerves fejlő-
désének folyamatát. A hagyományból 
alig maradt valami, talán a díszítések, 
színezések azok, ahol az építőmester 
belevihette saját gondolatait. Egy do-
log viszont még sokáig itt maradt, ez 
pedig az építkezések folyamata, amely 
még hosszú ideig a hagyományokat 
követte; a legtöbb ház saját kivitele-
zésben, rokoni, baráti segítséggel – 
kalákában – épült.

Napjainkban – mint Bereczki 
Ibolya fogalmazott – kurrens téma 
a kockaházak kutatása, amely folya-

matban Buczkó József könyve olyan, 
mintha egy nagy felbontású nagyítót 
helyeznénk Hajdúnánásra, és így vizs-
gálnánk számtalan aspektusból ezt az 
alig húsz évig tartó építészettörténeti 
korszakot, amely viszont még sokáig 
itt él velünk, és megítélése még ma 
sem egyértelmű. Egy bizonyos: azok-
ban a nehéz években sok-sok család-
nak nagy örömet jelentett egy ilyen 
új házba beköltözni, viszont a népi 
építészet ilyeténvaló megszüntetése 
nagyon nagy hiányt hozott. Pedig er-
re már Veres Péter is figyelmeztetett 
még az 1940-es végén. Sajnos intelme 
pusztába kiáltott szó maradt, és meg-
történt, ami megtörtént. 

Az elmúlt évtizedek újabb építési 
formákat hoztak, de a népi építészet 
hagyományai szinte végleg kivesztek 
épített környezetünkből. Átvettük 
más népek stílusát, pedig szépen le-
hetne alkalmazni a miénket is, amire 
azért ’hál Istennek Hajdúnánáson is 
találunk néhány példát. 

(R.Zs.)

Városházi tudósítás
Rendeletalkotási dömpinggel kezde-
te a képviselő-testület a novemberi 
rendes ülését. Elsőként a települési 
adórendelet módosítására került sor, 
az adó mértéke 400 Ft/Ak mértékre 
növekszik 2023. január 1-től. 
• Elfogadta a testület a települési 

támogatásról szóló rendelet mó-
dosítását, melyben a tűzifajutta-
tás szabályai változtak. A rendelet 
hatálybalépésétől kezdődően már 
nem kizárólag fában, hanem más 
szilárd tüzelőanyagban is adható 
a támogatás. Lényeges módosítás 
az is, hogy nem jogosult tüzelő-
anyag támogatásra az, akinek vagy 
a háztartásában élő személynek a 
részére e rendelet alapján lakhatási 
támogatás került megállapításra, 
és a megállapító határozat jogerőre 
emelkedésének napja óta két hónap 
még nem telt el.

• Változás következik be az önkor-
mányzati tulajdonú bérlakások 
értékesítési feltételeiben, a testület 
növelte a kamatok mértékét, és a 
vételár megállapítás szabályai is 
módosultak. 

• A vagyonrendelet módosítására a 
vagyonkezelés szabályai miatt ke-
rült sor. 

• A közterület használatról szóló ren-
deletünk módosítását alapvetően a 
díjak felülvizsgálata indokolta. Sza-
bályozásra kerültek a közterületről 
elszállításra kerülő tárgyakkal kap-
csolatos eljárási szabályok.

• A temetőrendeletben új rendelke-
zés a díszsírhelyek adományozására 
vonatkozó szabályozás. Egységesí-
tésre került a mellékletben az urna-
sírhelyekre vonatkozó díj mértéke.  

• A testület a novemberi ülésén 52 
határozatot hozott. 

• A temetőrendelet módosításával 
együtt tárgyalta a testület a temet-
kezési szolgáltatások díjainak meg-
állapítását és elfogadta a temetősza-
bályzatot is. 

• Elfogadta a testület a 2022. évi 
pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 
összefoglalóját és a következő évre 
a belső ellenőrzési tevékenységé-
nek elvégzésével ismét a Val-Ethik 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t 
bízta meg. 

• Elbírálta a testület a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pá-
lyázatokat. A két típusú pályázat-
ban összesen 64 tanuló tanulmá-
nyaihoz nyújt támogatást 343.000 
Ft/hó összegben.

• Elfogadták a képviselők a város 
környezeti állapotjelentéséről szóló 
előterjesztést, mely megállapította, 

hogy a 2021-ben elfogadott Klí-
mastratégia óta lényeges változás 
nincs a város környezeti állapotában. 

• Önkormányzati hitel és gazdasági 
társaságaink hiteleihez önkormány-
zati kezességvállalása miatt hozott 
határozatokat a testület a pénzinté-
zetek előírásai szerint. 

• 2023. évre is pályázik az önkor-
mányzat járási startmunka progra-
mokra, az 344 488 220 Ft összes tá-
mogatású pályázatokhoz összesen 8 
319 511,- Ft önerőt biztosít 2023. 
évi költségvetésében.

• 5 határozat született az önkormány-
zat, a nemzetiségi önkormányzat és 
egyes intézmények közötti munka-
megosztás szabályozásáról. 

• A társulás tagjaként elfogadta a 
testület az Észak-Hajdúsági Ivó-
vízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás megszüntetéséről szóló 
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okiratot. A Társulás a Tedeji ivóvíz 
minőség javító programot hajtotta 
végre. 

• 3 hónapra 1 fő álláshelyet enge-
délyezett a testület a Hajdúnánási 
Óvoda részére, biztosítva ennek 
költségvetési fedezetét.

• A Hajdúnánási Református Egy-
házközség kérelmére a részére nyúj-
tott támogatás elszámolási határ-
idejét meghosszabbította. 

• Módosították a képviselők a piaci 
árusító helyekről hozott korábbi 
határozatot, 50 %-os kedvezményt 
megállapítva a Nagy Pavilonok és a 
Nánási Portéka pavilonjai esetében 
a január-februári hónapokra. 

• A képviselők 2017 január 1-től 

kezdődően áttekintették az önkor-
mányzat bérlakás gazdálkodását. 

• 11 határozatban vagyoni ügyekről 
döntött a testület.

• Határozatban képviselői tiszteletdíj 
részbeni megvonásával szankcio-
nálta a testület Kállai Zsolt képvi-
selőt, aki több mint két alkalommal 
hiányzott a 2022. I. félévi bizottsági 
és testületi ülésekről. 

• A zárt ülés előtt a testület Szólláth 
Tibor Polgármester Úr éves munká-
jának értékelését követően jutalma-
zásának kérdésben döntött. Polgár-
mester Úr kérésére a jutalmazásra 
elkülönített összeget a gyermekek 
úszásoktatására (900.000 Ft), bent-
lakásos szociális otthonok számára 

a karácsonyi ünnepek meghittebbé 
tételére (900.000 Ft) és Városi Böl-
csőde játék- és eszközállományának 
javítására (403.500 Ft) utalja át az 
önkormányzat.

• Zárt ülésen önkormányzati kitünte-
tések adományozásáról határozott, 
majd önkormányzati tulajdonú 
lakások bérlőit jelölte ki a testület 
és bérleti szerződések meghosszab-
bításáról döntött.

Egyre népszerűbbek a lakossági önerő 
bevonásával megvalósuló járdaépítések

A lakossági önerő bevonásával meg-
valósuló út- és járdaépítésről szóló 
3/2018. (I. 26.) Önkormányzati Ren-
delet 2018 évtől teszi lehetővé, hogy 
pályázati úton a város lakói maguk 
kezdeményezzék közvetlen lakókör-
nyezetük megújítását. 

Az önerős járdapályázatban való 
részvétel évről évre emelkedik. 2022. 
évben Hajdúnánás lakossága nagy ér-
deklődéssel vett részt a pályázatban, 
összesen 42 ingatlan előtt újult meg 
járdaszakasz, például az alábbi utcák-
ban: Délibáb, Batthyány, Fáy András, 
Baross. Összesen 807 m hosszan tör-
tént járdafelújítás. 

A pályázatban való részvételhez egy 
előzetes szándéknyilatkozatot kell 
benyújtani az Önkormányzat Vá-

rosfejlesztési és Üzemeltetési Irodája 
részére.  A lakossági hozzájárulás mi-
nimális mértéke a beruházási költség 
50%-a. 2023-ban is lehetőség nyílik 
a lakosság számára részt venni a pá-
lyázatban. 

Köszönjük a lakosság együttműkö-
dését!

Batthyány utca Baross utca

Délibáb utca

Szelektív szállítási időpontok Hajdúnánás 2023.

Hajdúnánás
Szelektív Bio
Sárga t. Barna t.
01.05.
02.02.
03.03.
03.30.

04.14
04.27. 04.28.

05.12.
05.25. 05.26.

06.09.
06.22. 06.23.

07.07.
07.20. 07.21.

08.04.
08.17. 08.18.

09.01.
09.14. 09.15.

09.29.
10.12. 10.13.

10.27.
11.09. 11.10.

11.24.
12.07. 12.08.

Tisztelt hajdúnánási lakosok!

2023-ban változik a szelektíves hulladék elszállításának a rendje!!!!
Az eddig megszokottól eltérően a szelektíves hulladékot 

(sárga tetejű kuka) 
CSÜTÖRTÖKI napokon fogjuk elszállítani!!!

 A bio hulladék és a kommunális hulladék elszállítása 
marad pénteki napokon. 

Kérjük fokozottan figyeljék a fenti szelektíves naptárt 
a félreértések elkerülése végett!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük 

kihelyezni a közterületre!

az engedély nélkül létesített ásott 
vagy fúrt kutak tulajdonosainak 
2023. december 31-ig kell kérel-
mezni a tulajdonukban álló kút 
fennmaradási vagy megszüntetési 
engedélyezési eljárását a Városhá-
zán. 
Amennyiben a tulajdonos ezen 
határidőig nem kérelmezi az eljá-
rást, úgy a későbbiekben csak víz-
gazdálkodási bírság megfizetése 
mellett teheti ezt meg.

Tudta Ön,hogy…



112022. december 15.

Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik szeretett 
halottunk

özv. Varga Miklósné Síró Eszter
(volt Hajdúnánás, Mátyás Király 
utca 22. sz. alatti lakos)

temetésén megjelentek, utolsó út-
jára elkísérték, ravatalára virágot, 
koszorút helyeztek, mélységes bá-
natunkban részvéttel osztoztak.

„Elbúcsúzott a háztól és azoktól, 
akiket szeretett, nem nézett vissza 
(…). Minek azt látni, mint lesz 
egyre kisebb, egyre távolibb minden 
és mindenki?” (Szabó Magda)

              A gyászoló család                         

Köszönetnyilvánítás

Forgács Jánosné 
(Kónya Julianna)

1954-2020  

(volt Köztársaság tér 2-3., valamint 
Tar Kálmán u.7. szám alatti lakos)
halálának 2. évfordulója alkalmá-
ból
„Két éve telnek a napok, múlnak 
az évek.
Fájó szívünk nem csitul Érted!”

Férje János, lánya Judit, unokája 
Szilvi és párja Csabi, dédunokái 
Gabika és Jancsika

Megemlékezés

Karácsony fényei

Fotók: Girus Zsolt)
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Hódos Imre Birkózó Emlékverseny 2022

Futás, bukfenc, és nyújtó gyakorla-
tok. Ilyen és ehhez hasonló beme-
legítő mozdulatokkal készültek az 
előttük álló megmérettetésre a Hó-
dos Imre Birkózó Emlékversenyre 
érkező sportolók december 4-én, a 
Hódos Imre Sport és Rendezvény-
csarnokban. A Hajdúnánási Hódos 
Imre Utánpótlás és Diák Sportegye-
sület idén már 17. alkalommal ren-
dezte meg birkózó emlékversenyét.

A versenyzőket és a vendégeket 
Dr, Kiss József, az egyesület elnöke 
köszöntötte. A sportnapon jelen volt 
Hencz Gyula, senior kategóriában 
Európa és világbajnok birkózó, aki-
nek egy elismerő jutalmat adott át 
Dr. Kiss József. Majd ezt követően egy 
bemutatót is láthattak a megjelentek a 
mai napig aktív sportolótól.

Az ünnepélyes megnyitó után már 

a sportolóké volt a főszerep. Párhuza-
mosan három szőnyegen zajlottak a 
küzdelmek. A kisiskolástól a seniorig, 
tíz korcsoport, több mint 120 ver-
senyzője mérte össze erejét és tudását 
ezen a napon. 

A birkózás már 1896-ban szerepelt 
az olimpiai versenyszámok között. A 
görög stílusú kötöttfogású általános 
számban, súlyhatár nélkül mérték 
össze erejüket egykor a korabeli olim-
pikonok. A Hajdúnánásról indult 
és 1952-ben Helsinkiben olimpiai 
aranyérmet nyert Hódos Imre egy 
ikonikus alakja a hazai birkózósport-
nak. Nevét Debrecenben és Hajdú-
nánáson is sportcsarnok őrzi. Szü-
lővárosában egykori relikviáiból egy 
emlékszobát is berendeztek, ahol szá-
mos értékes tárggyal találkozhat a lá-
togató. A kiváló sportoló nevét viselő 

Hajdúnánási Hódos Imre Utánpótlás 
és Diák Sportegyesület több mint 20 
éve alakult meg, és mára már több 
szakosztályt foglal magában..

A sportnap elején bemutatót tartó 
Hencz Gyula kicsi gyermek kora óta 
aktívan sportol. Több nagyobb sikert 
ért el pályafutása során, többszörös 
magyar bajnok, Európa- és világbaj-
nok, valamint számos egyéb díj büsz-
ke tulajdonosa. A sport önfegyelemre, 
kitartásra és a küzdésre sarkall min-
denkit. Hencz Gyula szerint 3 fontos 
momentuma van annak, hogy ho-
gyan lehet egy gyerekből eredményes 
sportoló, esetleg még annál is több. 

Ez a verseny tulajdonképpen az 
utánpótlás korosztály beépítéséről is 
szól, hiszen minden sportágban fon-
tos az utánpótlásbázisok kiépítése. 
Ez a verseny egyfajta rávezetést ad a 
fiatalabb gyerekeknek a versenyzés 
ízére. Az utánpótlás versenyeken min-
dig vannak kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó fiatalok, akiket érdemesnek 
tartanak a bírák és szakedzők arra, 
hogy külön foglalkozásokon és edzé-
seken kitüntetett figyelmet kapjanak.

A Hajdúnánási Hódos Imre Után-
pótlás és Diák Sportegyesület birkózó 

szakosztályánál,csak úgy mint a más 
sportágaknál, mindig változik a cso-
portok létszáma. A kicsik felnőnek, 
és egyéb kötelezettségeik mellett le-
morzsolódnak a csapatból. De van 
ellenpélda is,, hiszen az  utóbbi idő-
ben több régi sportoló is visszatért, 
akik ezen a versenyen is képviselték 
az egyesületet.

A Hajdúnánási Hódos Imre Után-
pótlás és Diák Sportegyesület sporto-
lóira ebben az évben már nem vár több 
megmérettetés. Rövid téli pihenőjük 
után azonban hamarosan folytatják az 
edzéseket, a következő szezonra való 
felkészülést. Ezen az emlékversenyen 
is akadt több kiváló teljesítményt 
nyújtó fiatal, akikre érdemes lehet a 
jövőben még jobban odafigyelni. 

Dobos M. 

Őszi második
15 forduló után, őszi másodikként tér-
het pihenőre klubunk felnőtt csapata. 
Idegenbeli sikereinknek köszönhetően 
immár tíz győzelemnél tart csapatunk. 
Volt olyan időszak a klub életében, 
amikor ehhez egy egész szezon kellett, 
ezt most már az ősszel összehozta a 
társaság. A center pálya felavatása óta 
nagyszerű menetelésbe kezdtek a mi-
eink. A megyei góllövő listát pedig 20 
góllal Újvári Zsolt vezeti s a legtöbb 
rúgott gól is a Hajdúnánásé (46). Jó 
pihenést és hasonlóan sikeres tavaszt 
kívánunk mindnyájuknak!
Hajdúnánás FK – Berettyóújfalui SE 
2–1 (2–1)
Vezette: Kovács Á. (Juhász D., Koz-
ma M.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Benc-
ze D., Bohács B., Kiss L. (Uri M.), 
Linzenbold Zs., Újvári Zs., Fodor J. 
(Csatári D.), Tóth B., Papp L., Vadász 
L., Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Fodor J., Újvári Zs., illetve Ert-
sey Zs. 
Ifi: 2–7
Nem könnyű mérkőzés várt csapa-
tunkra. Ez be is igazolódott, hisz egy 
olyan mérkőzésen sikerült három 

pontot szerezni, ahol a vendégek min-
dent megtettek azért, hogy sikeresek 
legyenek.

Nem túl jó előjelekkel (sérülés, el-
tiltás) miatt, nem teljes kerettel vettük 
fel a harcot.  A Berettyóújfalu védelmi 
megingásait azonban sikerült kihasz-
nálni, s megnyugtató előnyre szert 
tenni. Még ez akkor is elmondható, 
ha a vendégek szépítő találata elég ha-
mar érkezett. Az első felvonás további 
részében kiegyenlített játék folyt, ahol 
már nem találtak fogást egymáson a 
mérkőző felek.
Monostorpályi SE–Hajdúnánás FK 
0–1 (0–1)
Néző: 100
Vezette: Tatár I. (Hajdú I., Pintér Á.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., 
Bencze D. (Prepuk M.), Bohács B., 
Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári 
Zs. (Kiss L.), Lakatos N., Tóth B. (Fo-
dor J.), Papp L. (Uri M.), Vadász L. 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Újvári Zs. 
Ifi: 3–1
Egy remek csapat ellen, zord időjárási 
viszonyok között, küzdelmes mérkő-
zést játszottunk. A Monostorpályiba 
ellátogató szurkolóink szerint, egy 

„döntetlen szagú” mérkőzést sikerült 
ismét a javunkra fordítani. Mindkét 
fél megtett mindent a győzelem ér-
dekében, de a kapuba találni csak mi 
tudtunk Újvári Zsolt révén. Bereczky 
Bence, az ellenfél trénere szerint is az 
első 10 perc után a Nánás átvette az 
irányítást, s megérdemelten vezetett 
a szünetben. A második játékrészben, 
többször is a gólvonalon pattogott a 
labda, de nem sikerült bekotorniuk 
egy gólt, - elmondása szerint -  ha 
másnap reggelig játszottak volna ak-
kor sem.
Hajdúnánás FK–Létavértes SC’97 
8–0 (4–0)
Néző: 100
Vezette: Csiszár K. (László J., Czinege 
T.)
Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D., 
Bencze D. (Uri M.), Bohács B. (Lovas 
M.), Linzenbold Zs., Újvári Zs., La-

katos N., Fodor J., Tóth B. (Kiss L.), 
Papp L., Vadász L.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Újvári Zs.(2), Vadász L.(2), Fo-
dor J., Bohács B., Linzenbold Zs., 
Csatári D. 
Ifi: 2-1
Ezen a délutánon tettük fel az i-re a 
pontot, a Létavértes elleni győzelem-
mel. A mérkőzésről szakmai szemmel 
nem lehet sokat elmondani, hisz na-
gyon tartalékos ellenféllel mérkőz-
tünk meg. Rengeteg fiatal futballistát 
bevetve s így is csak 11 fővel kiálló 
vendégek ellen csak a gólkülönbség 
nagysága volt a kérdés. A csikó Léta 
így is meg tett mindent, de ez most 
csak a nyolcgólos vereséghez volt ele-
gendő. Csapatunk pedig komolyan 
vette a mérkőzést és a szeptember kö-
zepe óta tartó veretlenségi szériánkat 
tovább építette.

Kócsi Imre
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