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„UNICEF Gyerekbarát Település” lett Hajdúnánás

nyertes önkormányzatok egyebek 
között a következőket vállalták 
pályázataikban: a Gyermek- és 

Ifjúsági Önkormányzattal közösen gye-
rekjogi stratégia kidolgozását, fiatalok 
bevonását az Ifjúsági Cselekvési Terv ki-
dolgozásába, gyerekbarát költségvetés 

A

1/2016. (IX.27.) OEVB. számú határozat

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány idén tavasszal is pályázatot hirdetett a te-
lepülési önkormányzatok számára. Az „UNICEF Gyerekbarát Település” címet és a 
program megvalósítására szolgáló 2 millió forint támogatást, 21 önkormányzat pályá-
zata közül, szoros versenyben, a független szakértőkből és a program 18 éves Fiatal 
Nagykövetéből álló Értékelő Bizottság döntése nyomán Hajdúnánás, Alsómocsolád és 
Bordány települések nyerték el. A program együttműködő partnere az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma.

megvalósítását, illetve a gyerekek véle-
ményének széles körű figyelembe vételét.  
A pályázati programok minél hatéko-
nyabb megvalósulását az UNICEF Ma-
gyar Bizottság segíti, valamint az Értékelő 
Bizottság is figyelemmel kíséri. „Fontos 
számunkra ez a díj, hiszen ez is igazolja, 

hogy az elmúlt években tett 
munkánknak van eredménye és 
bízunk benne, hogy ezt a szisz-
tematikus, jól átgondolt mun-
kát a jövőben is tudjuk folytat-
ni – emelte ki dr. Csiszár Imre 
Hajdúnánás alpolgármestere. 
Hozzátette: Hajdúnánás vezeté-
sének kiemelt szándéka, hogy a 
gyermekek, fiatalok és közössé-
geik tevékeny részesei legyenek 
a település életének, hiszen né-
hány év múlva ők fogják alkotni 
a város gerincét. 

Éppen ezért a gyermekek jólétének ja-
vítása céljából olyan költségvetést valósít 
meg az önkormányzat, amely magába 
foglalja a kötelező feladatok ellátásán túl a 
családok élethelyzetének javítását, a gyer-
mekekkel foglalkozó intézmények kiegé-
szítő szolgáltatásait, közétkeztetés szélesí-
tését, gyermekek jutalmazását, ösztöndíj 
programok megvalósítását, egészségmeg-
őrzést és egészségfejlesztést, prevenciós és 
szabadidős programokat.”

„Az UNICEF Gyerekbarát Település 

programot azért hívtuk életre, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a gyerekjogok fontossá-
gára, és eszközt adjunk a döntéshozók ke-
zébe, hogy a Gyerekjogi egyezmény helyi 
szinten miként kerüljön megvalósításra. 
Örülünk, hogy idén is rengeteg pályázat 
érkezett és hogy az önkormányzatok ma-
gas színvonalon teljesítették a pályázati 
kiírás feltételeit.” mondta Danks Emese, 
az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 
ügyvezető igazgatója. 

Harsányi Zsolt

benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. 
október 2-án 16.00 óráig megérkezzen.  
A határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a) a jogszabálysértés vagy a mérlege-
lési jogkörben hozott határozat alapját,

b) a kérelem benyújtójának nevét, 
lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímé-
től (székhelyétől) eltér – postai értesíté-
si címét,

c) a kérelem benyújtójának személyi 
azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, 
magyarországi lakcímmel nem rendel-

kező választópolgár nem rendelkezik 
személyi azonosítóval, a magyar állam-
polgárságát igazoló okiratának típusát 
és számát, vagy jelölő szervezet vagy 
más szervezet esetében a bírósági nyil-
vántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja továb-
bá a benyújtójának telefaxszámát vagy 
elektronikus levélcímét, illetve kézbesí-
tési megbízottjának nevét és telefaxszá-
mát vagy elektronikus levélcímét. A fel-
lebbezésben új tények és bizonyítékok 
is felhozhatók.

A fellebbezés illetékmentes.

TájékozTaTó
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a határozat a következőkről szól: az elmúlt 
lapszám első oldalán megjelent fizetett politikai hirdetés megjelentetése nem volt 
törvényes, mivel elmulasztottuk a regisztrációt az ÁSZ-nál, illetve nem tüntettük fel 
a hirdetés feladójának nevét. Elnézést kérünk, nem állt szándékunkban senki megté-
vesztése.

Tisztelettel
Rigó Tamásné főszerkesztő

Tárgy: kifogás elbírálása
HATÁROZAT

A 06. számú Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság (a 
továbbiakban: Választási Bizottság) – a 
2016. szeptember 27. napján tartott ülé-
sén – a népszavazás kezdeményezésé-
ről, az európai polgári kezdeményezés-
ről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Nsztv.) 79. § (2) be-
kezdésében biztosított hatáskörében 
eljárva, az 2016. évi országos népszava-
zással kapcsolatban dr. Czeglédy Csaba 
Adrián (lakcíme) választópolgár által 
benyújtott

kifogásnak helyt ad,

megállapítja, hogy a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft., mint a Hajdú-
nánási Újságot kiadó médiaszolgálta-
tó megsértette a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a to-
vábbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdés a) 

és e) pontjait továbbá a 148. § (1)–(3) 
bekezdéseiben foglaltakat.

A Választási Bizottság a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft.-t eltiltja a to-
vábbi jogsértéstől, továbbá kötelezi 
őt arra, hogy e határozat rendelkező 
részét a legközelebb megjelenő lap-
számban tegye közzé a jogsértő köz-
léshez hasonló módon.

A határozat ellen fellebbezést nyújt-
hat be jogszabálysértésre hivatkozással, 
illetve a választási bizottság mérlege-
lési jogkörben hozott határozata ellen 
a Nemzeti Választási Bizottsághoz a 
központi névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgár, továbbá az ügyben érintett 
természetes és jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli szervezet. A fellebbezést 
a 06. számú Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottságánál 
kell előterjeszteni. a fellebbezést sze-
mélyesen, levélben (4220 Hajdúböször-
mény, Bocskai tér 1.), telefaxon (52/563-
296), elektronikus levélben (jegyzo@
hajduboszormeny.hu címre) úgy kell 
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Tisztelt Lakosság! 

Az Autómentes Nap során Önkormány-
zatunk számos programmal és értékes 
nyereményekkel – többek között három 
kisorsolt kerékpárral – várta az érdeklő-
dőket. A napot egy Bringás Ébresztővel 
indítottuk a Köztársasági téren, melyen 
a munkába, iskolába menet kerékpárral, 
vagy gyalogosan közlekedőket pékáruval, 
üdítővel, villogóval, fényvisszaverőkkel 
leptük meg. Ezt követően a Hajdúnáná-
si Rendőrkapitányság közreműködésével 
kerékpáros akadályversenyt szerveztünk 
az óvodás korosztály részére. A délután 
folyamán kerékpártúrára invitáltuk a vá-

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az „Őszi Lomtalanítási akció” keretén belül
Hajdúnánáson a régi iskola udvarán (Hajdúnánás, Hunyadi úti zugban)

2016. október 21-én (pénteken) 9–15 óráig
történik az elektromos hulladékok gyűjtése és elszállítása!

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, elektromos berendezések, melyekben 
fémtartozékok is vannak pl.: hűtőgépek, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, re-
zsók, mikrohullámú sütők, televíziók, számítógépek, monitorok…stb. megbontatlan 
állapotban (nem szétszerelve) kizárólag a meghirdetett helyen és időpontban térítés-

mentesen leadhatóak.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő 2015 decemberében nyílt 
pályázatot hirdetett „Emléktáblák kihelye-
zésének támogatása” címmel, a Szovjetuni-
óba hurcolt politikai foglyok és áldozatok 
Emlékévéhez kapcsolódóan. A pályázati 
kiírás célja elsősorban az egységes emlék-
táblák elhelyezése minden olyan érintett 
településen, ahonnan magyar állampol-
gárokat hurcoltak el a Szovjetunióba po-
litikai fogolyként vagy hadifogolyként. 
Lehetőség nyílt továbbá a már kihelyezett 
emléktáblák környezetének rendbetételé-
re is, ezért a Református templom előtti 

A villamosművek, valamint a termelői, 
magán- és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 15.) NGM 
rendelet tartalmazza a kis-, közép- és nagy-
feszültségű elektromos hálózatok bizton-
sági övezetének méretét, mely eltérő, de 
ezen belül fás szárú növények nem állhat-
nak, nem nyúlhatnak be, ezért a biztonsá-
gi övezet „megtisztítása” miatt elengedhe-
tetlen a fás szárú növények gallyazása.

A fentebb ismertetettek okán értesít-
jük Önöket, hogy az E-On Tiszántúli 
Áramszolgáltató Zrt. megbízásából a Mo-
nostor-Erdő Bt. (4275 Monostorpályi, 
Létai út 42. szám, elérhetőség: Kaplonyi 
Zsolt ágazatvezető (20/442-1750) a 2016. 
október 24-ét követően a meglévő kis-, 
közép- és nagyfeszültségű elektromos 
hálózatok, vezetékek mentén, a biz-
tonsági övezeten belüli – élő, elszáradt, 
gondozott vagy gondozatlan – növényzet 
gallyazását végzi Hajdúnánás területén.  
A munkálatok várhatón egy hónapot 
vesznek igénybe.

Amennyiben a fás szárú növény tulaj-
donosa a szükséges gallyazást maga kíván-
ja elvégezni, úgy arról legkésőbb 2016. 
október 23-ig gondoskodnia kell, ezt 
követően a nevezett cég maga végzi el a 
gallyazási tevékenységet.

Kérjük a lakosságot a Bt-vel való 
együtt működésre, tekintettel arra, hogy 
a biztonsági övezetet érintő fás szárú nö-
vények visszametszése jogszabályi előírás-
ból adódó kötelezettség. 

A kivitelezést végző cég tájékoztatása 
alapján a gallyazási munkálatok feszült-
ségmentesítéssel nem járnak, amennyiben 
a későbbiekben erre szükség lesz, külön 
értesítéssel élünk a lakosság felé. 

Amennyiben a fenti közleményben 
foglaltakkal kapcsolatban további infor-
mációra lenne szükségük állunk szíves 
rendelkezésükre telefonon az 52/381-
411/129 telefonszámon, illetve személye-
sen a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodáján lehet érdeklődni.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Közlemény az elhurcoltak emlékéve 
keretében megvalósuló fejlesztésről

Bástyafalon kihelyezett elhurcoltak név-
táblái előtti terület térburkolat felújításá-
ra pályázat került benyújtásra. A pályázat 
eredményeképpen az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 800 000 forinttal támogat-
ja a megemlékezés helyszínének felújítását.

A felújított emlékhely ünnepélyes ava-
tására 2016. november 3-án kerül sor.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Az Autómentes Nap Hajdúnánáson
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat idén második alkalommal csatlakozott az 
Európai Mobilitási Hét keretében 2016. szeptember 22-én megrendezésre kerülő 
Autómentes Naphoz. Az 1998 óta minden évben szeptember 16–22. között Euró-
pa országaiban megtartott – a társadalom környezettudatosságát erősíteni hivatott 
– kampány hosszú távú célkitűzése az, hogy rávegye a rendszerint autóval munká-
ba, iskolába vagy kikapcsolódni járó polgárokat, hogy az utazáshoz fenntartható 
alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe.

ros lakosságát, melyet 
kerékpárdíszítő verseny, 
és a Ligetben megren-
dezett „kresztombola”, 
akadályverseny köve-
tett. A nap zárásaként 
helyi fiatalok extréms-
port bemutatójára ke-
rült sor. 

A program megva-
lósításához a Nemzeti 
Fejlesztési Miniszté-
rium 300 000 Ft-os 
támogatást biztosított, 

valamint külön köszönettel tartozunk a 
helyi vállalkozóknak, akik támogatásra 
méltónak tartották a rendezvényünket 
és a felkarolni kívánt ügyet, így a kö-
vetkezőknek: Boglár Élelmiszer, Cerka 
Papír-Írószer, Csiszer Kft., Dekorinfó 
Reklámiroda, Erzsike Süteményes Háza, 
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonprofit Kft., Jolly Joker palackozott 
italok boltja, Kis-D Kerékpár Szerviz, Se-
bestyén Teázó.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

ELEKTROMOS LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, 
hogy az ôszi karbantartási szünetünk idôpontja

2016. október 10.–2016. október 20. 
Ez idô alatt a Hajdúnánási Gyógyfürdô ZÁRVA tart.

Nyitás: október 21. Péntek 8.00 óra.
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„Régtől fogva Édesanyánk! / Szépen kérünk: Vigyázz reánk!” 
Székely menekültek emléknapja

100 éve történt, hogy „az I. világháború derekán, 1916 őszén a Magyarország keleti vármegyéit ért román katonai támadás miatt vándorbotot kellett fognia a székely-
ségnek. A keleti végeken ezredév óta őrtálló népünk ezúttal a magyar Alföld irányába vette a menekülés útját. Több mint 206 ezer ember indult el gyalog, ló-, tehén- 
vagy ökörfogaton, illetve vasúti szerelvényekkel, hogy a menekülés végcéljaként kijelölt helyeken fedélhez, élelemhez jussanak… közülük több mint 3200-an kértek és 
kaptak menedéket a nánásiaktól. A református hajdúk kitárták ajtóikat a katolikus székelyek előtt…” (Buczkó József: „Szállást adtunk hűséges, magyar véreinknek”)

2016-ban már hatodik éve emlékezett 
méltóképpen erre az eseményre Hajdúná-
nás lakossága – szinte elsőként az ország-
ban – több napos rendezvénysorozattal.  
A centenáriumi események párhuzamo-
san zajlottak városunkban és Csíkszeredá-
ban, Hajdúnánás Város Önkormányzata, 
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Hajdúnánási Római Kato-
likus Egyházközség szervezésében dr. Áder 
János köztársasági elnök fővédnökségével.

Csíkszeredában szeptember 9-én kez-
dődött a rendezvénysorozat a Székely 
kálvária című film bemutatójával, majd 
szobrot avattak a Székely Hadosztály em-
lékére. Ugyanezen a napon Emlékképek a 
Nagy Háborúból, Csíkszereda-Hajdúnánás 
címmel kiállítást nyitott meg Kiss Róbert 
helytörténész, s Buczkó József néprajzku-
tató mutatta be Székely menekültek Haj-
dúnánáson című könyvét. Szeptember 
11-én közös megemlékezést és főhajtást 
tartottak ez alkalomból az ezeréves határ-
nál Gyimesbükknél.

Az események ezek után városunkban 
folytatódtak szeptember 16-án Már-
ton Áron gyulafehérvári püspök életéről 
szóló, Az Emberkatedrális című kiállítás 
megnyitójával a Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjtemény időszaki kiállítótermében.

Az Erdély püspökét bemutató kép-
kiállítást Buczkó József, a gyűjtemény 
igazgatója nyitotta meg, ahol elmondta, e 
képgyűjtemény éppen a róla szóló ember 
személyiségét is bemutatja, hiszen szeré-
nyen, minden „csinnadratta” nélkül mu-
tatja be a székelyek legismertebb püspö-
két, akit egy másik püspök személye által 
városunkhoz is köthetünk. E másik püs-
pök a helyettese s 10 éven át utóda volt, 
Jakab Antal, akit édesanyjával 1916-ban 
Hajdúnánáson fogadtak be, s így 1 évig 
városunkban élt.

A megnyitót a kalotaszentkirályi szár-
mazású Okos Márton, a Báthory-Bem 
Hagyományőrző Egyesület elnöke foly-
tatta, aki a Márton Áron és Szent Márton 
közötti párhuzamra hívta fel a jelenlévők 
figyelmét azáltal, hogy mindketten ka-
tonaként szolgálták a számukra legna-
gyobb urat, Istent, a lehető legnehezebb 
körülmények között segítettek és kiálltak 
embertársaikért a barna és vörös terror 
időszakaiban, fölemelték szavukat az em-
beriség érdekeiért, és az igazságosság őre-
ként, az üldözöttek védelmezéséért.

A Márton Áron életét bemutató kép-
sorozat vándorkiállítás, sok helyen látható 
volt már, s nagy megtiszteltetés, hogy vá-
rosunkban is megtekinthető. Arról az em-
berről szól, akit már életében szentként 
tiszteltek, szentnek tekintették, 1992-ben 
indult el szentté avatási pere, boldoggá 
avatása folyamatban van.

A Székely menekülés és befogadás 
centenáriuma a VI. Székely menekültek 
emléknapjával folytatódott városunkban 
szeptember 18-án vasárnap a református 
templomban Ökomenikus istentisztelet-
tel, ahol az igehirdetésben a befogadás-
ról, a mai ember félelméről hallhattak az 
egybegyűltek. Szólláth Tibor, városunk 
polgármestere köszöntőjében a befogadás 
üzenetét hangsúlyozta: nem magunkat 
ünnepeljük e napon, hanem azokat, akik 
100 éve helytálltak – s vajon mi képesek 
lennénk-e ma erre a cselekedetre. Az élet 
van a középpontban – fogalmazta- olyan 
világot kell építeni, melyben az élet küzd 
a halál ellen, s példát mutatnak nekünk 

a 100 éve történtek, hogyan kell egymás 
mellett testvériesen élnünk.

Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Megye Köz-
gyűlésének elnöke az 1916-os Debreceni 
Közlönyből idézett, s emlékeztetett arra, 
hogy egyedül a hajdúság szíve mozdult 
meg felhívás nélkül a befogadás irányába. 
Feltette a kérdést a mára vonatkozóan is: 
lehet-e párhuzamot vonni a menekült-
kérdéssel kapcsolatban a kötelező befo-
gadásról? Trianon után bizalmatlanságot 
tanultunk – mondta –, s óriási különb-
ség van a mai helyzet és az akkori közt, 
hiszen a székelyek integrálódni akartak, 
iskolába járatni gyerekeiket, őket csalá-
dokba, otthonokba fogadták. Van-e tehát 

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek Fotó: Füz László

párhuzam? – kérdezte- van, de ellenkező 
irányba mutatnak.

Ráduly Róbert, Csíkszereda Megyei 
Jogú Város polgármestere köszönetét fe-
jezte ki minden székely testvére nevében, 
hogy a 100 éve történtek így megmarad-
tak az emberek emlékezetében, s doku-
mentumfilmek nélkül is fontosnak tart-
juk az akkor történteket, az otthonukat 
kitáró, befogadó hajdúnánásiak példaér-
tékű viselkedését.

Borboly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke a sokszor beigazolódott 
székely-magyar testvériséget, a közös kul-
túránkat, vendégszeretetünket emelte ki 
köszöntőjében. Kiemelte, hogy soha ne 
a szükség és a félelem vigyen bennünket 
egymáshoz, hanem a kölcsönös barátság 
és szeretet.

A Himnuszaink közös eléneklése után 
a római katolikus templom elé vonult az 
ünneplő közösség, ahol szabadtéri római 
katolikus ünnepi szentmise vette kezde-
tét dr. Jakubinyi György, gyulafehérvári 
érsek celebrálásával. „A szeretet nagyságát 
mindig az igazolja, hogy mennyi áldoza-
tot hozunk érte. Amikor száz évvel ezelőtt 
Hajdúnánás 3200 székely menekültet be-
fogadott több mint egy évre, gyakorolta 
a szeretet nagy parancsát, és a közös sors, 
nemzeti tudat, keresztény hitvallás feleke-
zettől függetlenül összetartotta az embe-
reket.” – hangsúlyozta Jakubinyi György.

Az ünnepi szentmisén részt vett többek 
között Palánki Ferenc debrecen-nyíregy-
házi megyéspüspök, Kocsis Fülöp görög-
katolikus metropolita, Horváth István 
gyulafehérvári székesegyházi kanonok-
plébános, Vencser László atya, a Jakab 
Antal Keresztény Kör elnöke, Derencsé-
nyi István református lelkészi főjegyző, 
világi elöljárók és székely, illetve szomszéd 
települések és a helyi egyházközség hívei 
is részt vettek.

A mise elején Varga Gabriella újságíró, 
a Jakab Antal Keresztény Kör alapító elnö-
ke, a néhai Jakab Antal püspök unokahú-
ga is üdvözölte a jelenlévőket, s ezek után 
a Jakab Antal Keresztény Kör a befogadó 
szeretetért hálából a csíksomlyói kegyszo-
bor másolatával ajándékozta meg a hajdú-
nánási római katolikus egyházközéget.

A mise után köszöntők sora követke-
zett, majd Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés elnöke díszoklevéllel 
köszönte meg Hajdúnánás lakosságának a 
példátlan önzetlenséget, áldozatvállalást.

Az eseményt a templomkertben álló 
emlékjelek megkoszorúzása zárta, majd 
délután a szabadtéri színpadon a gyergyó-
ditrói hagyományőrző csoport, a NaNá 
Színház tagjai és hajdúnánási csoportok 
mutatták be műsoraikat.

Fekete Andrea
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SÜTIFESZTIVÁLT rendez a Mozgás-
korlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egye-
sülete 2016. október 28-án 900-tól a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban.

A Sütifesztiválra, édes és sós sütik ké-
szítésével, bárki benevezhet az alábbi ka-
tegóriákban: édes sütemények – sós süte-
mények – tortakülönlegességek

A legfinomabb, legkülönlegesebb sütik 
minden kategóriában zsűri által díjazva 
lesznek. A sütiket a zsűrizés után elfo-
gyasztjuk az utolsó morzsáig.

A rendezvényt a szervezők az ősz han-

gulatának megteremtésével igyekeznek 
különlegessé tenni.

Nagy szeretettel várunk mindenkit, 
hogy kicsik és nagyok, sérültek és egészsé-
gesek, együtt eltölthessünk egy kellemes 
napot! A sütiversenyhez a nevezési lapo-
kat a szervezőknél lehet beszerezni.

Nevezési lapok leadásának határideje: 
2016. október 12.

Érdeklődni: Mozgáskorlátozottak H-B 
M-i Egyesülete, Debrecen, Széchenyi u. 
35–37. telefon: 52/527-176, Támcsu Er-
zsébet telefon: 06-20/415-5509.

 Október12. (szerda) 10.30: Magyar 
Népmese Színház: Hetvenkedő János.

 Az előadásra a megvásárolt bérletek ér-
vényesek, illetve jegyek válthatók 500 
Ft-os áron a művelődési központ infor-
mációjában (52/382-400). 

 Október 14. (péntek) 17.00: Szabó 
Ferenc grafikai-festészeti tárlata a mű-
velődési központ kis aulájában. Megte-
kinthető: november 8-ig.

 Október 14. (péntek) 18.00: Náná-
si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan.

 Október 15. (szombat) 19.00: Ivan-
csics Ilona és színtársai bemutatják: 
Michel Andre – Fényes Szabolcs – 
Szenes Iván: Lulu – zenés bűnügyi 
komédia két részben. 

 Szereplők: Koltai Róbert, Ivancsics Ilo-
na, Király Adrián, Kertész Péter, Végh 
Judit, Szirtes Balázs, Bodrogi Attila. 
Rendezte: Koltai Róbert

 Belépődíj: 2800 Ft vagy 2500 Bocskai 
Korona. Jegyek válthatók szeptember 
14-től a művelődési központ informá-
ciójában (52/382-400).

 Október 26-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ galériájában Maksai 
János festőművész kiállítása.

 Október 13. (csütörtök) 19.00: Bor-
klub a Nyíregyházi Borozó csapata 
szervezésében. Részvételi díj: 6000 Ft/
fő. Bővebb információ: Máthé Csaba, 
06-20/965-6444,  mathe.csaba001@
gmail.com

 Október 15. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 500 Ft.

 Október 19. (szerda) 18.00: Irodalmi 
Teaház. Vendégünk Oláh András költő. 
Kortárs magyar költők műveinek felol-
vasása, a helyi alkotók bemutatkozása.

 A belépés díjtalan.
 Október 22. (szombat) 19.00: Ka-

raoke est. Mutasd meg tehetséged, és 
énekeld el kedvenc dalaidat! A belépés 
díjtalan.

 Október 21. (péntek) 14.30: Behaj-
tási ünnep a Kendereskertben
– Helyi néptáncos és nótacsoportok 

fellépése. 
– Helyi bio alapanyagokból készült 

ételek kóstolása és vásárlási lehetőség.
– Gyerekfoglalkozások a Zöld Kör, va-

lamint a Hajdúnánási Helyi Sajátos-
ságok dolgozói közreműködésével.

– Behajtási ceremónia.
– Pásztortűz gyújtása és táncház.

 Közreműködik a Bürkös Zenekar
 Fellép Márió a harmonikás
 A rendezvény ideje alatt kisvonatozási 

lehetőség, a városközpont és a Ken-
dereskert között folyamatos járatokat 
biztosítunk. További információ: Pálfi 
Júlia 06-70/372-1484, palfi.julia@na-
nasholding.hu

 Őszi szünet a Kendereskertben!
 A korábbi iskolai szünetekhez hasonló-

an az őszi szünetben is várja a gyereke-
ket a Kendereskert kézműves tábora!

 Időpontja: 2016. november 2–3–4. 
Minden nap 8.00–16.00-ig.

 Indulás 7.45-kor a művelődési köz-
pont melletti parkolóból, visszaérkezés 
16.00 órakor.

 Részvételi díj: 1500 Ft/fő/nap, mely 
napi háromszori étkezést is tartalmaz.

 Jelentkezési határidő: 2016. október 21.
 További információ és jelentkezés: Pálfi 

Júlia 06-70/372-1484, palfi.julia@na-
nasholding.hu

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívásai

 „Egy nap” fotókiállítás
 A „Megye-Járás” Járási Kulturális Ta-

lálkozó részeként a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívást tesz közzé az 
„Egy nap” fotókiállításon való részvé-
telre. Témája: Hajdúnánás egy napjá-
nak, az aznap történő eseményeknek, 
a mindennapi életnek fotókon történő 
bemutatása. A fotók mindegyikének 
2016. október 15-én (szombaton) 
kell készülniük.

 A képeket az info@nanasvmk.hu e-mail 
címre várjuk digitálisan, nagy felbon-
tásban. Kérjük, a kép alkotójának nevét 
és a kép címét is tüntessék fel. A be-
érkezett fotókból a rendezvény napján, 
2016. december 3-án kiállítást szerve-
zünk, ahol településenként 10 db, zsűri 
által kiválasztott fotót mutatunk be.

 A képek beküldési határideje: 2016. 
november 16.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70-372/1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

 Vers- és Novellapályázat
 A „Megye-Járás” Járási Kulturális Ta-

lálkozó részeként a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. vers- és novellapályáza-
tot hirdet. A pályázatra olyan műveket 
várunk, amelyek témájukban a Hajdú-
nánáshoz kötődnek. A pályamunkákat 
zsűri bírálja el. A legjobb alkotásokat 
díjazzuk, illetve a rendezvény napján a 
műveket, vagy azok részletét felolvas-
suk. A legjobb alkotók meghívást kap-
nak a 2017-ben Hajdúnánáson meg-
rendezésre kerülő Irodalmi Teaházba.

 Az alkotásokat 2016. november 16-ig 
várjuk az info@nanasvmk.hu e-mail 
címre word formátumban.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

 „Így látom Hajdúnánást” – videópá-
lyázat

 A Hajdúnánási Televízió videópályáza-
tot hirdet Hajdúnánás város bemutatá-
sára az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak videóval, kisfilmmel le-
het, melynek hossza maximum 180 
másodperc (3 perc). Kérjük, az elké-
szült alkotásokat DVD-n küldjék el, 
a lemezen feltüntetve az alkotó nevét, 
címét és a választott kategóriát. Egy 
alkotó több kategóriában is, akár több 
videóval is nevezhet. 

 A videónak a 2016-os esztendőben kell 
készülnie Hajdúnánás közigazgatási 
határán belül. Az elküldött és zsűrizett 
pályaművek megjelennek a Hajdúná-
nási Televízió műsorában és a televízió 
internetes felületein, ahol a közönség is 
szavazhat a pályaművekre.

 Beküldési határidő: 2016. november 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotások decemberben a Város Napján 
is megjelennek. További információk 
a Hajdúnánási Televíziónál Pál Kovács 
Krisztiántól kérhetőek.

 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak 
a gyerekeknek jelentkezését, akik szí-
vesen megismerkednének a szövés for-
télyaival, elkészítenék saját szőttesüket, 
kispárnájukat, tarisznyájukat. Foglal-
kozásvezető: Szabó Lajosné. Jelent-
kezni a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban lehet az alábbi elérhető-
ségeken: 52/382-400, 70/372-1494, 
info@nanasvmk.hu

 Vár a NÁNA Formációs Társastánc 
Stúdió!

 Szeretettel látunk minden olyan diá-
kot, aki szívesen töltené szabadidejét 
társastáncok tanulásával.

 Meglévő csoportjaink (gimnazista, Ju-
nior), tervezzük a Gimnazista – Kezdő 
és Junior – Kezdő csoportok indítását!

 Ha „Te” és/vagy ismerőseid szívesen 
csatlakoznátok a nagy múltú, sok szép 
eredményt elért, sok – sok fiatal által 
kipróbált és kedvelt csoportjainkhoz, 

vagy kihívást, megmérettetést, jó tár-
saságot, fellépési lehetőséget, aktív, tar-
talmas, elfoglaltságot keresel, akkor a te 
helyed a NÁNA Formációs Társastánc 
Stúdióban van. Jelentkezni lehet Ka-
csora Tibornál (06-30/2873-168).

 A Makláry Lajos Városi Énekkar sze-
retettel várja az énekelni vágyókat 
soraiba. A próbák időpontja: kedden-
ként 18.30-tól a művelődési központ 
hangversenytermében.

 Palánta Gyermekszínjátszó Műhely
 Gyermekszínjátszó műhely indul a 

Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban 2016 októberében.

 Várjuk mindazon játszani és megmu-
tatkozni vágyó gyerekek jelentkezését, 
aki szívesen vennének részt egy szín-
játszó képzésen, melynek majdani célja 
mesedarabok létrehozása.

 A műhely képzésének elemei: beszéd-
technika, versmondás, színészmester-
ség – drámapedagógia, színpadi moz-
gás. A foglalkozásokat Marth P. Ildikó 
vezeti. Jelentkezni és érdeklődni lehet 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban 2016. október 10-ig.

 A PinceKlub bérelhető családi esemé-
nyekre, baráti összejövetelekre, céges 
rendezvényekre. 

 Bővebb információ a pinceklubhajdu-
nanas@gmail.com e-mail címen, vala-
mint a 06-70/372-1495-ös telefonszá-
mon kérhető.

 Elindult a 2016/2017-es tanév! 
 Továbbra is a megszokott környezet-

ben várjuk óvodai/iskolai csoportok 
jelentkezését a Kendereskertbe ki-
rándulások, klubdélutánok megtar-
tásának céljából. 

 Főzési lehetőséget nyújtunk bármely 
csoportunknak, az ehhez szükséges 
eszközök biztosításával. A Hajdúnánási 
Helyi Sajátosságok kézművesei segítsé-
gével a gyerekek kipróbálhatják a neme-
zelést, bőrdíszművezést, valamint bete-
kinthetnek a szalmafonás rejtelmeibe.

 A Kendereskert magánrendezvények-
re továbbra is bérelhető.

 Csapatépítő tréningek megszervezé-
séhez segítséget nyújtunk. Keressenek 
bennünket bizalommal! Bővebb infor-
máció a palfi.julia@nanasholding.hu 
email címen, valamint a 06-70/372-
1484 telefonszámon kérhető.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

„Desszertek az ősz jegyében”
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Nyugalmazott megyei igazgatók 
találkozója Hajdúnánáson

Nyugdíjba vonultak ugyan, de aktívan 
részt vesznek a Magyar Vöröskereszt 
munkájában és egymással is tartják a 
kapcsolatot a nyugalmazott megyei igaz-
gatók. Éves találkozójukra idén is össze-
jöttek, ezúttal Hajdúnánáson köszöntötte 
őket Oláh Miklós területi elnök, Ujváro-
sy Andrásné megyei igazgató és Horváth 
Ildikó Rita területi vezető. Szeptember 
23–25. között 14 vendég gyűlt össze, és 
beszélte meg az elmúlt év vöröskeresztes 
eseményeit, az önkéntes segítő munkát, 
megismerte a Magyar Vöröskereszt Haj-

Sajnos a várva várt szüreti menet, a felvo-
nulás a kevés jelentkező miatt idén elma-
radt, azonban a színvonalas, igényes mű-
sorok úgy gondolom kárpótolták a főtérre 
látogató nagyszámú közönséget.

Az időjárás igazán kegyes volt a hajdú-
nánásiakhoz, hiszen 16 órakor a progra-
mok kezdetére már ragyogó őszi napsütés 
köszöntötte a csivitelő gyerekhadat, akik a 
Mimikri bábszínház előadására gyülekez-
tek. A Gödről érkezett társaság jóvoltá-
ból Vitéz László, Paprika Jancsi után egy 
újabb hőst ismerhettünk meg, mégpedig 
Prücsök Miskát. Az elődeihez hasonló stí-
lusban előadott mulatságos darab remek-
re sikeredett, (a felnőtteket is a helyükön 
marasztalta) de az igazán lenyűgöző töb-
bünknek a gyerkőcök felhőtlen nevetése, 
sikítozása és tapsikolása volt.

Bár egy kisebb közúti incidens folytán 
a Vastag fivérek 10 percet késtek, ez csak 
arra volt jó, hogy még jobban felpaprikáz-
za az időközben többszörösére duzzadt 
közönséget. Az X faktor tehetségkutató-
jából megismert Vastag Tamás nemcsak 
a hangjával, hanem közvetlen stílusával 
is elvarázsolta a közönséget. Már a má-
sodik zeneszámnál lejött a színpadról, s 
nem is ment vissza csak a végén. Együtt 
énekeltek vele a nánásiak s hálából nem is 
engedték haza a műsor után egy darabig 
(számtalan autogram, és közös fotó sike-
redett).

Ezután következett az idősebb korosz-
tály szórakoztatása, de meglepetésünk-
re szinte minden fiatal a helyén maradt 

A Fehér Bot Alapítvány nevében Karcagi 
Márta művelődésszervező köszöntötte a 
szép számban megjelent közönséget. Töb-
bek között idézte az Alapítvány nem rég 
elhunyt elnökének, dr. Szabó Miklósnak 
a gondolatait: „Milyen jó is az, ha egy 
művészember nyitott szemmel és szívvel 
járva a világot, kész felvállalni olyan témá-
kat munkáiban, ami a fogyatékossággal 
élő emberekről szól. Mind ezt úgy, ahogy 
egy látó ember, ráadásul egy festőművész 
ember látja. És ami még ennél is fonto-
sabb, olyan eljárást, technikát alkalmaz a 
festészet terén, ami igazán kézzel fogható, 
tapintható. Egy kis segítséggel, kezünk 
érzékeny tapintásával elképzelhetjük 
agyunkban, újra formálhatjuk mindazt, 
amit a művész alkotott nekünk, rólunk.” 
Az idézett gondolat után Karcagi Márta 
így folytatta köszöntőjét: „Az a fajta te-
vékenység, ami a művészeteket pártolja 
és felkarolja, mindig is közel állt, és áll a 
jövőben alapítványunkhoz, hiszen a lá-
tássérült emberek között is vannak igen 
kimagasló művészi teljesítményt nyújtó 
emberek. Fő tevékenységünk nekünk, 
hogy meg kell mutatnunk magunkat, 
hogy értsenek bennünket, tudják, kik 
vagyunk, hogyan lehet segíteni nekünk. 
Ha olyan partnerekre találunk, mint Ro-
manek Inka festőművész, akinek alkotá-
sai „kézzel foghatóak”, jó úton járunk a 
művészetek akadálymentesítése terén is…  
A művésznő sajnos nem tudott eljönni, 
de róla tudni kell, hogy Art-díjas festő-
művész, a Cserhát Művészkör tagja. Al-
kotásainak ihletője a súlyosan látássérült, 
Adél nevű gyermeke, aki orvosi műhi-
bából adódóan vesztette el látását. Leg-
utóbbi regényében a művésznő így vall: 
„…az én művészetem egyenlő az anyasá-
gommal. Lelkem erős malterként kötődik 
látássérült leányom lelkéhez. Sorsom az 

Megbeszélték az elmúlt év tapasztalatait a Magyar Vöröskereszt nyugalmazott 
igazgatói 2016-os találkozójukon, közben megismerték a Magyar Vöröskereszt 
hajdúnánási területét és Hajdúböszörményt.

dú-Bihar Megyei Szer-
vezetének négyéves és 
2016-os eredményeit, 
miközben kikapcsoló-
dott a hajdúvárosban 
és környékén. Elláto-
gattak a hajdúnánási 
fürdőbe, bejárták ide-
genvezetővel Hajdú-
böszörményt, majd 
a Kenderes kertet. 
Hajdúdorogon Jeles 
Erzsébet a Hajdúná-
nás Területi Szervezet 

vezetőségi tagja üdvözölte őket, és együtt 
megtekintették a görög katolikus egyház 
központi székesegyházát, a magyar gö-
rög katolikus közösség hajdúsági város 
központját. Végül a polgári Archeopar-
kot is meglátogatták. A három nap alatt 
Hajdúnánáson a Bányász Termál Üdülő 
adott otthont a csapatnak. A találkozón 
képviselte magát Vass, Tolna, Komárom-
Esztergom, Fejér, Nógrád, Pest, Borsod-
Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megye.

Forrás: internet

Tapintható képek kiállítása
2016. szeptember 15-én nyílt meg a Művelődési Központ Galériájában Romanek 
Inka Art-díjas festőművész kiállítása, melynek szervezője a Fehér Bot Alapítvány. 
A 20 éves fennállását most ünneplő Alapítvány rendezvénysorozatának egyik állo-
másaként jött létre ez a tárlat. 

Ő élete, életem az Ő 
boldogulása, szemem 
az Ő szeme, szerete-
tem az Ő elkoptatha-
tatlan fehér botja…”

A mezőgazdasági 
végzettségű Roma-
nek Inka sohasem 
gondolt művészi pá-
lyára, ám kisleánya 
kérésekkel, kérdések-
kel ostromolta: Anya 
mondd, mutasd meg 
nekem, hogyan re-

pülnek a madarak az égen! Ti egyszerre 
látjátok a hegyeket, a hegyek fölött a fel-
hőket, a Napot, az árnyékot?” Ezek sok-
kolták, kényszerítették a művésznőt egy 
általa nem ismert útra. Nem utánozni, 
nem dicsekedni, nem legyőzni, főleg nem 
szánalmat ébreszteni szándékozik alko-

tásaival, hanem szemléltető eszközöknek 
szánta festményeit, amelyekkel magya-
rázta, építgette leányának a képzeletvilá-
gát… A kiállítást dr. Juhász Endre alpol-
gármester úr nyitotta meg. Gondolataiból 
idézek néhányat: „A kiállítás margójára 
írhatnánk: velük, értük és általuk… Ve-
lük is természetesen jobbá tud lenni a vi-
lág…” A megnyitó ünnepség színvonalát 
emelte Szatmári Tony előadó művész, aki 
megzenésített verseket adott elő.

A tárlat ideje alatt szeptember 19-én és 
20-án délelőtt játékos érzékenyítő progra-
mokra került sor a város iskolás gyerme-
kei számára az Alapítvány munkatársai-
nak közre működésével.

Gut István – Fotó: Füz László

Szüreti sokadalom
a Szolnoki házaspár operett műsorára. 
Először a televízió zenés műsoraiból jól 
ismert és méltán népszerű Körmendi 
Péter szerelte fel nagy komótosan billen-
tyűs hangszerét a színpadra s már kezdő-
dött is Szolnoki Tibor és Zsadon Andrea 
több mint egy órás műsora. A Te rongyos 
élettől kezdve, a Hajmási Péteren át a Jaj 
cicáig rengeteg népszerű sláger, sőt nóta 
is elhangzott melyre nem csak ők kere-
kedtek többször táncra, hanem bizony a 
közönség nagy része is. 

Időközben a frissen facsart otelló sző-
lőből készült must is szépen fogyott s 
18 órára már zsúfolásig megtelt a főtér a 
sztárvendég Takács Nikolas érkezését vár-
va. A szintén az X faktorból megismert 
csodálatos hangú énekes már vendégeske-
dett nálunk a Református templomban, 
most viszont szabadtéren kellett produ-
kálnia magát a színpadot teljesen és szo-
rosan körbeálló sikítozó tini lányok előtt. 
(Le is gördült egy-két izzadságcsepp a 
rendre felügyelő polgárőr barátaink hom-
lokán.) Természetesen minden a legna-
gyobb rendben ment le, s a Hallelujah és 
több remek szám eléneklése után Nikolas 
sem távozhatott – s nem is akart – míg a 
rengeteg rajongót „el nem látta” szignók-
kal és szelfik tömegével. 

Az est azonban nem ért véget mivel a 
Pince klubban „Szüreti mulatás” címmel 
várták a szórakozni vágyókat, akik mula-
tós és retró zenék közepette poharazgat-
hattak, táncolhattak egészen hajnalig.

Kócsi Imre

A vendégek a Kendereskertben

Őszi 
napfürdőzés
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Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!

Az akció október 31-ig érvényes.

A látás hónapja 

alkalmából 

1+1 akció!

A látás hónapja 
alkalmából 1+1 Akció!

Részletekről érdeklődjön 
üzleteinkben!

VARILUX multifokális 
szemüveglencse vásárlása 

esetén egy másik pár 
VARILUX lencsét adunk 

ajándékba!

Tevékenységeink: 

* SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS
 legújabb amerikai technológiával! 

* Karosszériajavítás, 
	 teljes	körű	biztosítási	ügyintézéssel.	
	 (Casco	és	kötelező)

Hajdúnánás, 	Tiszavasvári 	út 	7. 	Tel . : 	06-70/3-874-179

MAGYAR	LEVENTE
Karosszérialakatos Mester

A kívül-belül megújult hajdúnánási CBA Házhelyi élelmiszerbolt-
ba megbízható bolti eladó, árufeltöltő munkatársakat keresünk, 
pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Elvárásaink:
 kereskedői, eladói szakirányú végzettség, képesítés,
 egészségügyi alkalmasság,
 vevőközpontú szemlélet,
 önálló, illetve csapatban való munkavégzés,
 lelkes és elkötelezett hozzáállás,
 terhelhetőség.

Feladatok:
 áruátvétel, árufeltöltés, árazás elvégzése,
 eladótér folyamatos rendben tartása,
 udvarias kiszolgálás. 

Amit kínálunk:
 stabil céges háttér,
 hosszú távú munkalehetőség,
 szakmai fejlődési lehetőség,
 kiemelt bérezés.

A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal 
az iroda02014@gmail.com email címen 

vagy a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2–4. címen várjuk. 
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Házhoz menő temetési ügyintézés!

Elérhetőség: 06-30/953-3923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

nagy miklós 
temetkezési vállalkozó

750 Ft
adag

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Bocskai
Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdõ út 3. • Telefon: +36 30/871-5771

szolgáltatásaink:
• A’la carte rendelések • Napi ebédajánlat, 
 elvitelre is • Hideg- és meleg ételek elvitelre
• Rendezvények lebonyolítása: családi ünnepek,
	 esküvők,	eljegyzések,	vállalati	rendezvények
 konferenciák

őszi rendezvényeink: 

Halas-est október 21.
Márton-napi ludas-est

november 11.

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Tantum Verde szopogató tabletta 20 db 1671 Ft 1329 Ft
Advil Ultra Forte kapszula 16 db 1650 Ft 1440 Ft
ACC Long 600 mg pezsgőtabletta 10 db 1988 Ft 1599 Ft

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. 

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! HA A BR-PLASTIK MeGoLdjA, neM LeSz Rá TöBB GondjA!

nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 
 InGYen FeLMÉRjÜK
 InGYeneSen áRAjánLAToT KÉSzÍTÜnK
 InGYeneSen BeÉPÍTjÜK Az ön LAKáSáBA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FoRGALMAzáSA, BeÉPÍTÉSe GARAnCIáVAL! 

VáSáRoLjon KözVeTLenÜL A GYáRTóTóL! VáSáRoLjon KözVeTLenÜL A GYáRTóTóL! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

kiadó: nánás Pro Cultura nonprof it kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Pénztárcakímélő	megoldás	
az autóalkatrész piacon!

Kérjen árajánlatot, jöjjön be hozzánk, 
győződjön	meg	róla.

Külföldi	beszerzések,	nagyker	ár	
alatti árak!

Az	itthon	ismert	cégek	
kedvezményes árai alatt!

 kuplungok
 vezérlések

 futóműalkatrészek
 fékalkatrészek

 és minden ami az autóhoz kell!

4080 Hajdúnánás, Dorogi út 7. Tel.: 06-52/570-575  06-52/570-576
Mobil: +36-20/981-8920  +36-20/970-3878  +36-20/956-8440
E-mail: mesfem@gmail.com  http://mesfem.uw.hu

MesféM Kft.

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.
Püspökladányi KE–Hajdúnánás KSE 
6–47 (4–21)

Püspökladány 50 néző. Vezette: Ta-
hóczki, Zákány. (szeptember 17.)

Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), 
ÖTVÖS 9, FEHÉRVÁRI 3, BANCSÓK 
4, KELEMEN 4, NAGY 1, HADADI 9. 
Csere: HARSÁNYI 2, MOLNÁR, TU-
PICZA 1, DANKÓ 2, SZABÓ 4, BATA 
8. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 2/0. Kiállítás: 2 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Örömjáték, csapategy-
ség jellemezte a mérkőzést. A két csapat 
nem volt egy súlycsoportban.

Földes KSE–Hajdúnánás KSE 32–44 
(16–20)

Földes 30 néző. Vezette: Ékes, Tahócz-
ki. (szeptember 24.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
ÖTVÖS 10, HADADI 10, BANCSÓK 
10, FEHÉRVÁRI 5, Kelemen 2, Nagy 

1. Csere: Reszegi Cs (kapus), Tupicza 1, 
Molnár 1, BATA 3, Dankó 1. Edző: Ma-
dai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 0/0. Kiállítás: 2 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Szabadtér, bitumenes 
pálya, kellemetlen ellenfél, jó egyéni telje-
sítmények, csapategység, fontos két pont. 
Megyünk tovább a célunk felé.

Helyre igazítás: Az előző számban 
megjelent „A hazai mérkőzések helyszíne: 
balmazújvárosi Kőning Rendezvényközpont 
(kivétel a dec. 10-i amelyik a hajdúnánási 
Somorjai László Városi sportcsarnok)-ban 
kerül megrendezésre” – a tördelés miatt 
rossz szövegkörnyezetben került, ez a 
mondat csak a junior mérkőzésekre vo-
natkozik. A felnőtt csapat mérkőzéseinek 
helyszíne természetesen: a hajdúnánási 
Városi Sportcsarnok. A hibáért elnézést 
kérünk

-kábé-

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 
30–23 (12–13)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Rontó, 
Szanyi. (szeptember 21.)

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór 
3, Tóth 5/5, Darabos 2, ZIHOR 6, Fábi-
án 2, BUDAHÁZY 3. Csere: Dorogi (ka-
pus), Lakatos, Tar Cs 3/1, LENGYEL 5, 

Csontos, Nagy, Takács, Gönczi 1. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 8/6, illetve 7/5. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.

Molnár András: Ellentétes félidők, de 
annak örülök, hogy mindenkinek tudtam 
lehetőséget adni és külön öröm, hogy a 
fiatalok nem illetődtek meg. -kábé-

Hajdúnánás SK–Szent István SE 26–26 
(14–11) 

Tiszavasvári 50 néző. Vezette: Bujdosó, 
Horváth. (szeptember 18.) 

Hajdúnánás SK: GYŐRI (kapus), Poór, 
Lengyel 1, Zihor 1, Fábián 5, LÁNYI 
13/5, Tóth 3. Csere: Szabó (kapus), Bu-
daházy, Dudás, Darabos, Biró 1, Takács 

2, Tar, Lakatos, Csontos. Edző: Molnár 
András

Hétméteres: 5/5, illetve 7/5. Kiállítás: 8 
perc, illetve 2 perc. 

Molnár András: Horrorisztikus vég-
játék! Nem hittem, hogy erre is képesek 
vagyunk!!!

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

Ma 17 kölykünk van, pedig négynek most 
találtunk gazdit, nem győzzük az otthont 
keresni nekik. Szeretnénk megelőzni né-
hány felesleges szaporulatot, ezért úgy 
döntöttünk ivartalanítási akciót írunk ki. 
Lehetőségeinkhez mérten, de legalább 
10 szuka kutyát szeretnénk ezen az őszön 
ivartalanítani Hajdúnánáson. Leginkább 
rászoruló családok jelentkezését várjuk az 
alábbi telefonszámokon 06-30/185-0174 
és 06-30/185-0194, valamint dr. Adorján 
Nándor állatorvossal is fel lehet venni a 
kapcsolatot, a műtéteket ő végzi. Egyezte-
tés mindenképpen személyes megbeszé-
lés alkalmával.

Szojka Beáta
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ!

Hajdúszoboszlói KSKE–Kispályás Mű-
füves NKFT 16–39 (8–18)

Hajdúszoboszló, 800 néző. Vezette: Fó-
rián, Szilágyi (szeptember 15.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Re-
szegi Zs. (kapus), BATA 16/2, Bodogán 1, 

ALFÖLDI 6/1, NAGY 8, Ötvös. Csere: 
Mezei (kapus), Nyeste 1, Nagy-Menyhárt 
3, Kujbus 1, Szeleczki 1, Kovács.

Edző: Hadas Sándor. Hétméteres: 2/1, 
illetve 3/3

Kiállítás: 4 perc, ill. 10 perc.

Férfi kézilabda NB II. 
Észak-Keleti Junior Bajnokság


