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„Az élőket szólítom, 
A holtakat siratom, 
A villámokat elűzöm.”

j harang került a hajdúnánási re-
formátus templom tornyába 2017. 
június 5-én, Pünkösd hétfőjén. 

A több mint hat mázsás harang Gombos 
Miklós őrbottyáni aranykoszorús harang-
öntő mester munkája. A harangot a refor-
máció 500. és a Hajdúnánási Református 
Egyházközség és a református közoktatás 
400. évfordulójának tiszteletére öntötték.

A templomtornyokban függő, messze 
zengő hangon szóló harangok a keresz-
tény vallás elválaszthatatlan jelképeiként 
élnek gondolkodásunkban. Ég és föld kö-
zött függve két világot kapcsolnak össze; 
Isten hangját, az isteni törvény kinyilat-
koztatását jelképezik. A keresztény embe-
rek életének kezdettől szüntelen kísérője 
a harangszó. Harang szólított az istentisz-
teletekre naponta háromszor: hajnalban, 
délben, este Úrangyalára harangoztak. 
Lélekharang csendült a keresztény ember 
halála óráján, harangszó kísérte a temetési 
menetet, a körmeneteket, egyházi és vilá-

gi méltóságok érkezését. Harang köszön-
tötte a háborúból győztesen hazatérő har-
cosokat, a békét. De harangzúgás kísérte 
a nagy természeti csapásokat és egyéb ve-
szedelmeket is: tűzvész, árvíz, ellenséges 
támadás idején fenyegető-� gyelmeztető 
szerepe volt. 

Hajdúnánás református temploma ha-
rangjainak története a 18. század végétől 
ismeretes. Az egyházi jegyzőkönyvek ta-
núsága szerint 1794-ben egy új nagy ha-
rangot öntetett az egyház, amelyet „régi 
nagy harangnak” neveztek. Súlya 956 kg. 
volt. Körirata az alábbi volt: „A nemes haj-
dúnánási szent ecclesia öntette 1794-ben.” 
1848-ig három harang szolgált a torony-
ban. Ekkor ezeket elvitték, valószínű ágyú 
lett belőlük. Az elnémult harangok helyé-
re közel 40 év múltával újak kerültek la-

kossági felajánlásokból. Csohány Miklós-
né 1882-ben 500 forintot hagyott harang 
készítésére. Nagy Sándor és neje Kovács 
Zsuzsánna öntették a kis harangot. Sú-
lya 252 kg. volt és 600 forintba került. 
A déli, vagy „Vitéz kerengőt” Vitéz Sán-
dor és neje Magyar Zsuzsánna készíttették 
1891-ben. Súlya 618 kg volt és 1266 Ft 
90 krajcárba került. Ezen kívül tettek egy 
200 Ft értékű harangalapítványt, hogy a 
harangok esetleges javítására a város a ka-
matokat felhasználhassa.

1891-ben Sóvári Soós Sára özv. Fodor 
Gáborné készíttetett egy 2143 kg-os ha-
rangot. Ezt nevezte a város közössége „az 
öreg Sárának”. A Soós Sára harang 12 000 
Ft értéket képviselt, éves bevétele a gim-
náziumot illette. Ezek a harangok, mint 
oly sok nánási ember is, az első világhábo-
rú áldozataivá váltak, elvitték őket és soha 
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nem kerültek vissza. 1925-ben a város és 
lakossága adakozásából csináltatott négy 
harangot, amelyeket Sopronban öntöt-
tek a Seltenhofer és Fiai harangöntő cég 
műhelyében. A második világégés alatt a 
négy harang közül kettő ismét a háború 
áldozata lett. 

Így jutottunk el 2017. Pünkösd ünne-
péhez, amikor is több mint 70 év után a 
két harang testvért kapott, az egyházköz-
ség, egyéb adományozók és Dombi Imre 
gondok úr nagylelkű felajánlásából, aki 
drága szülei emlékére adakozott egy igen 
jelentős összeggel.

Gombos Miklós őrbottyáni aranyko-
szorús harangöntő mestermunkája a be-
szentelés előtt több napig volt látható a 
templom előtti téren; sokan megcsodál-
ták, megsimogatták, hiszen helyére kerü-
lése után, a hétköznapi ember már csak 
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a szépen zengő érchangját hallja majd. 
A harang ugyanis nemcsak egyszerű hasz-
nálati tárgy, hanem műalkotás. Gombos 
Lajos, Gombos Miklós édesapja mondta: 
„a harang elkészítése leginkább a szobrász-
művészethez hasonlít, csakhogy a harang-
nak a néma szobrokkal ellentétben meg is 
kell szólalnia, mégpedig pontosan a megkí-
vánt, megrendelt zenei hangon, a templom-
toronyban mellette függő társaival összhang-
ban. A díszítésekkel ékesített harang tehát 
nemcsak esztétikailag szép bronzöntvény, 
hanem hangszer is.”

A nem minden napi eseménynek több 
százan voltak szemtanúi, amikor az új 
„lakó” beköltözött a híres-neves nánási 
templom sudár tornyába. A harangszen-
telésre a Pünkösd hétfői ünnepi istentisz-
telet előtt került sor. Dr. Fekete Károly, 
a Tiszántúli Református Egyházkerület 
püspöke megáldotta az új harangot, me-
lyet a településen élők és a vendégek sze-
me láttára emeltek a templomtoronyba. 

Püspök úr igehirdetésében emlékez-
tetett az embert egész életében elkísérő 
harangok szerepére. „Van palástja, mint a 
küldött lelkipásztornak, van nyelve, amely 
megszólal, van koronája, mely a dicsőséget 
hirdeti. Így tudjuk felruházni az élettelen 
ércet, melyet az emberi szeretettel személye-
sítünk – ezt mindet vehetjük számba, ami-
kor összecsendül immár a három harang 
szava. Mint a hit a szeretet és a reménység 
hangjai, úgy csendülnek egybe azért, hogy 
belülről a hitünket erősítsék meg.”

Ahogy hazánk, úgy a nánásiak életét is 
körbeszőtte a reformáció az elmúlt évszá-
zadokban – ez a közös örökségünk, amely 
zsinórmérték lehet mindnyájunk számá-
ra, emelte ki köszöntőjében Hajdúnánás 
polgármestere. Szólláth Tibor hangsú-
lyozta: a hajdúnánási református közok-
tatás 400 éves története során nagyon sok 
kiváló, nagy formátumú személyiséget, 
tudóst, művészt, közéleti embert adott 
a városnak, az országunknak. Az ünnepi 
istentisztelet után a déli harangszónál már 
új harangunk is szolgált, messzehangzó-
an, mint volt társai, akik sok száz éven át 
hívták „gyűlőre” a híveket, „pompáztak” a 
földi létből távozónak, vagy éppen húzták 
a „levesnótát.” Az egyházközség az 
ünnepi istentisztelet végén sze-
retetvendégségbe hívta a jeles 
alkalom minden résztvevőjét.

HNU
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2017. május 8-án került megrendezésre 
a XVI. Kutató Gyerekek Tudományos 
Konferenciája (KGYTK) országos döntő-
je Budapesten, a Pannon Egyetem MFTK 
Neveléstudományi Intézet, és a KGYTK 
Tehetségsegítő Tanács szervezésében. 

A verseny négy fordulóból áll, az isko-
lai fordulóban minden hetedik osztályos 
tanuló projektmunkát készít az általa 
választott témában, egy mentortanár se-

gítségével. Az arra érdemesnek tartott 
projektekből egy maximum 30 oldalas 
dolgozat készül, a regionális fordulóra. 
A legjobb értékelést kapott dolgozatok 
készítői meghívást kapnak a regionális 
döntőre, Orosházára, ahol bemutatják 
pályamunkájukat az egyetemi tanárok-
ból álló zsűrinek. Innen a Bocskai István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola, Óvoda utcai intézményegységéből 
Bakó László és Nyakó Sándor jutott to-

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a képviselő-testület módosította a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati 
rendeletét. 

Rendeletünk kiegészült azzal, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartást valósít meg az, aki a közforgalom számára nyitva álló szabadtéri sportlétesítmények 
területére – a vakvezető-, rendőr- és terápiás kutyák kivételével – kutyát bevisz. 

Rendeletünk betartását folyamatosan ellenőrizzük a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal közterület-felügyelőjén keresztül, aki helyszíni bírság kiszabására is jogosult.

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő elkövetővel szemben ezer forinttól ötven-
ezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

Dr. Kiss Imre jegyző

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet közterület-felü-
gyelői munkakör betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama:
 2017. szeptember 1-től kezdődő hatá-

rozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1., illetve Hajdú-
nánás közigazgatási területe.

 A munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök:
– közterület rendjével kapcsolatos en-

gedélyezési és egyéb feladatok ellátása
 A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-

ségi körök:
– a köztisztasági és a közterület rendjé-

vel kapcsolatos feladatok ellátása,
– közterület-használati engedélyezési 

eljárások lefolytatása, közterület-hasz-
nálattal kapcsolatos feladatok, útlezá-
rások engedélyezése,

– városrendészeti feladatok ellátása,
– belterületen gyommentesítéssel kap-

csolatos feladatok.
 Jogállás, illetmény és juttatások:
 A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– Felsőoktatásban szerzett közszolgála-

ti szakképzettség; vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és köz-
szolgálati másodfokú szakképesítés, 
vagy

– Közszolgálati középiskolai végzett-
ség; vagy középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés; vagy kö-
zépiskolai végzettség és közterület-
felügyelői vizsga.

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás le-
folytatása,

– B kategóriás jogosítvány. 
 Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett 

szakmai tapasztalat.
 A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány,

– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata,

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
a 2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. mellék-
letében foglalt adattartalommal,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyi 
adatainak pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
– A munkakör legkorábban 2017. 

szeptember 1. napjától tölthető be.
– A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. július 28.
– A pályázati kiírással kapcsolatosan 

további információt dr. Kiss Imre 
jegyző nyújt, az 52/381-411/104 
mellék számon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat címére törté-
nő megküldésével (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.)

 Kérjük a borítékon feltüntetni az ik-
tatószámot: 9662-1/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: közterület-
felügyelő.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje:

 A pályázókat Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője hallgatja meg. Ezt 
követően történik az ügyintéző kineve-
zése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 
hónap próbaidőt köt ki.

 A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. augusztus 14.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2017. június 8.
 Hajdúnánási Újság – 2017. június 15.
 KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2017. június 13.

 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF). A pályázati kiírás a 
közigazgatási szerv által a KSZF részére 
megküldött adatokat tartalmazza, így 
annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző

vább az országos döntőre. Pályamunkájuk 
címe: Rubik kockát robottal? 

A projektben a � úk arra keresték a 
választ, hogy a lego szakkörön használt 
robottal, hogyan lehet kirakni a Rubik 
kockát. A több hetes felkészülés során, 
komoly kutatómunkát végeztek, valamint 
megépítették a robotot. A robot tesztelése 
és a hibák kijavítása után sikerrel jártak, 
e rről szól a dolgozatuk.

Az országos döntőbe jutott gyerekek 
munkáit egyetemi adjunktusokból, és 
tananyagfejlesztő pedagógusból álló szak-
mai zsűri értékelte, több szempont alap-
ján. Bakó László és Nyakó Sándor a zsűri 
döntése alapján a természettudományi 
szekció ismeretterjesztő kategóriájában az 
első helyezést érték el. Szívből gratulálunk 
nagyszerű teljesítményükhöz!

Petrus Tamás 
felkészítő tanár

Tájékoztatás a közösségi együttélésTájékoztatás a közösségi együttélésTájékoztatás a közösségi együttélés
szabályainak módosításárólszabályainak módosításárólszabályainak módosításáról

Nyakó Sándor, Petrus Tamás, Bakó László

Tájékoztatás háziorvosi rendelés változásáról
Tájékoztatom a város Tedej városrész lakosságát, hogy dr. Ivánka Ildikó egyéni vállalkozó 
VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési ideje – határozott időtartamra – 2017. augusz-
tus 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig az alábbiak szerint alakul:

Hétfő: 12.00 órától 13.30 óráig; Csütörtök 10.30 órától 12.00 óráig.
Szólláth Tibor polgármester

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóját!
• Szurkos Zoltán

• Ádám Miklósné
• Hajdu Lászlóné
• Katonka Sándorné
• Kovács Béla
• Kovács Dezsőné

• Kovács Sándorné
• Miheller Imréné
• Nábrádiné 
 Pálfi  Ágnes
• Póser Józsefné

• Révész Imre
• Szabó Antal 
 Lászlóné
• Tóth Gábor Gyula
• Vandróczki Sándor
• Varga Lajos

Akiktől 2017. május hónapjában búcsút vettünk

Gratulálunk a május hónapban házasságot 
kötött pároknak!
• Szücs Adrienn–Fodor István
• Csiszár Andrea–Hajdu János
• Tóth Viktória–Harakály Dávid János
• Búza Szabina–Kéki Antal
• Kovács Réka–Benke Máté
• Kovács Mónika–Dormán Dániel
• Bartal Erika Éva–Nagy Zsigmond
• Tóth Anita Annamária–Pálóczi Nándor

Nána táncgála 2017. Június 2-án tartotta hagyományos évadzáró gálaműsorát a Nána Táncstúdió.
Fotó: Török Zoltán
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2017. március 4-én Százhalombattán az 
egyesület elnöksége által odaítélt elisme-
réseket adtak át, melyek közül az Örök-
ség Gyermek Népművészeti Egyesület 
„Örökség Pedagógiai Díját” Bistey Attila 
tagintézmény-vezető úr vehette át.

Pályafutását földrajz – testnevelés sza-
kos tanárként kezdte, ám a nyíregyházi 
Nyírség táncegyüttesben megélt élmé-
nyek a táncpedagógusi pályára kalauzol-
ták. Kiemelkedő tánctudását a csoportos 
megmérettetések mellett a felnőtt szóló 
táncversenyeken is bizonyította, 1998-ban 
kiérdemelte az „Örökös Aranysarkantyús 
Táncos” elismerést, amivel csak néhány 
néptáncos büszkélkedhet az országban. 

2011 óta vezetője a hajdúnánási mű-
vészetoktatásnak. Irányítása alatt a mű-
vészeti iskola újonnan alapított néptánc 
tanszaka évente ér el megyei, területi, 
országos versenyeken dobogós helyezése-

A Bocskai István Általános Iskola Polgári úti 
Intézményegységében 20. alkalommal ren-
dezték meg a Megyei komplex tanulmányi 
versenyt. A 4. osztályos tanulók részére szóló 
megmérettetést május 11-én délután 2 órától 
tartották meg. 

A versenyre 4. osztályos gyerekek jelentkez-
hettek, osztályonként maximum 3-an. A komp-
lex jellegét az adta, hogy szövegértés, nyelv-
tan-helyesírás, matematika és környezetismeret 
feladatlapokat kellett a tanulóknak egyénileg 
megoldani, melyeket az alsós tanító nénik állí-
tottak össze, s ők is javítják ki.

Az elmúlt években a megye 10 településé-
ről, 15 iskolából neveztek be tanulók a verseny-
be, így több mint 400 tanuló vett részt eddig 
a megmérettetésben. Általánosságban elmond-
ható, hogy a gyerekek nagy örömmel vesznek 
részt az izgalmas versenyen, alaposan és precí-
zen oldják meg a feladatokat. Ebben a tanévben 
is több iskola tanulói neveztek be a versenyre 
megyénkből. Az iskolák előzetes felmérés után 
a legjobban szereplő három tanulójukat hozták 
el a komplex versenyre.

Mivel a versenyzők különböző módszerek-

Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület célja évtizedek óta, hogy ne csak ösz-
szefogja, hanem jól működő közösségbe is szervezze a magyarországi gyermek nép-
tánccsoportokat, azoknak vezetőit és minden olyan pedagógust, aki a magyar gyer-
mek néptánc előremozdításán fáradozik.

ket; néhány év alatt országosan 
ismert lett.

Bistey Attila alapítója a Móra 
– Gara bonciás Szóló – Néptánc 
Fesztivál és versenynek; megyei, 
regionális és országos gyermek 
néptáncversenyeken nemegyszer 
a szakmai zsűri tagjaként sze-
repelt, de ennél mindig is na-
gyobb kihívást jelentett számára 
a táncos szólisták felkészítése 
egy-egy versenyre, vagy a gye-
rekcsoportok sikeres szerepelte-
tése a Vécsey Kamara Néptánc-
versenyen, illetve az Országos 
Gyermek Néptánc Antológia 

színpadán. A szakmai elismerések mellett 
mégis azt tartja pedagógiai munkássága 
legszebb gyümölcsének, hogy az évek so-
rán növendékei közül 22 fő sikeres felvé-
teli vizsgát tett a Nyíregyházi Művészeti 
Szakközépiskola Tánctagozatára. Többen 
hivatásuknak is választották a táncokta-
tást és dolgoznak különböző „Néptáncos 
műhelyekben” továbbadva az egykor tőle 
megtanult tánctudást, táncszeretetet, és 
mindazt az értéket, élményt, amit egy 
néptáncos közösség ad. 

Saját hivatásom – a néptáncoktatás – 
választásában is példaértékű szerepe van 
az „Örökség Pedagógiai Díj”-jal büszkél-
kedhető Bistey Attilának, akinek pedagó-
giai pályafutását kezdetben mint táncos 
növendéke, manapság pedig mint táncta-
nári kollegája kísérhetem � gyelemmel és 
tisztelettel. Ezúton is köszönet érte.

Makkai Andrea

kel, más-más tankönyvcsaládból tanulnak, a 
feladatok összeállításánál fi gyelembe vették a 
pedagógusok a tantárgyi követelményeket, és 
azt, hogy képességeket és ne lexikális tudást 
mérjenek.

A kísérő pedagógusoknak lehetőségük volt 
betekinteni a feladatsorokba is a verseny ideje 
alatt.

A résztvevő tanulók neve lezárt borítékban 
volt, s csak egy-egy számmal szerepeltek, a 
feladatok értékelése után került sor az adatok 
egyeztetésére.

A gyerekek a feladatlapokat tetszés szerinti 
sorrendben végezhették, melyre 2x60 perc állt 
rendelkezésükre.

Az összteljesítményben legjobb eredményt 
elérő 3 tanulót jutalomkönyvvel díjazzák és le-
vélben értesítik őket.
  I. Sepsi Lázár Márton Tiszalök Kossuth La-

jos Általános Iskola és AMI
 II. Balogh Mirjam Tiszalök Kossuth Lajos 

Általános Iskola és AMI
III. Kovács Aliz Hajdúnánás Bocskai István 

Általános Iskola és AMI
Fekete Andrea

Nagy hagyományokra tekint vissza a Bocskai István Általános Iskolában az alsós komplex 
tanulmányi verseny megszervezése. Idén 20. alkalommal hirdették meg a 4. osztályosoknak 
szóló versenyt, melyen matematikából, szövegértésből, nyelvtan-helyesírásból és környezetis-
meretből adhattak számot a tanulók a tudásukról.

Megyei Komplex Tanulmányi Verseny 
a Bocskai Iskolában

Bistey Attila tagintézményvezető a Bocskai Apródjai nép-
tánccsoporttal egy sikeres Vécsey-verseny után

MEGHÍVÓ
Minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk 

a „Forradalmak évszázada. Forradalmak, 
ellenforradalmak, rendszerváltások és a magyar vidék” 

című konferenciára
Város és Vidék konferencia sorozat
Ideje: 2017. június 16.
Helye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
 Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme
Program:
11.00 Köszöntő: Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere
 Levezető elnök: dr. Barta Róbert 
 (DE, tanszékvezető, egyetemi docens)
 A nyitó előadása: prof. dr. Pozsony Ferenc 
 (BBTE – DE, egyetemi tanár): Ellenállási mozgalmak
 és helyi lázadások 1945–1949 között a Székelyföldön
 Előadók: dr. Váradi Natália: (II. RF KMF): 
 Az 1956-os forradalom és az azt követő megtorlások
 kárpátaljai történeti dokumentumai
 Dr. Csiszár Imre (MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, 
 tudományos munkatárs): Proletárdiktatúra
 Hajdúnánáson. Egy forradalmi kísérlet kudarca és 
 a helyi társadalom megpróbáltatásai.
 Prof. dr. Püski Levente 
 (DE, tanszékvezető, egyetemi tanár): Változás 
 és folyamatosság – Földes község 1919–20-ban
13.30–14.00 Szünet
 Dr. Szonda István (Endrődi Tájház és Helytörténeti 
 Gyűjtemény, igazgató): Forradalmi helyzet 
 Gyomán és Endrődön 1918–1935 között
 Dr. Kaló József (NKE, egyetemi docens): 
 A Tanácsköztársaság hadseregének tisztikara.
 Dr. Kerepeszki Róbert (DE, egyetemi adjunktus): 
 Az ellenforradalom kultusza és a magyar vidék 
 a két világháború között.
 Kati Balázs (DE, történelem MA hallgató): 
 A Trianon utáni Magyarország gazdasági helyzete 
 a debreceni sajtó tükrében.
 Dr. Botos Máté (PPKE, tanszékvezető, egyetemi docens)
 Ellenforradalmi legitimációk a kortárs európai 
 politikában.

 Molnár Dániel (DE PhD hallgató) Soós Géza 
 tevékenysége és szerepe az ellenállási mozgalomban.
 Dr. Pallai László 
 (DE, intézetigazgató-helyettes, egyetemi adjunktus):
 A Tanácsköztársaság 30. évfordulójának 
 megünneplése 1949-ben.
 Dr. Brenner Koloman 
 (ELTE, intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens): 
 A magyarországi németek önszerveződése 
 a rendszerváltozás idején.

A konferenciát lezárja:
 Dr. Forisek Péter (DE BTK dékánhelyettes)

A konferencia támogatói:
 Hajdúnánás Városi Önkormányzata
 OTKA K115873 és K115886 számú
 A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki 
 kultúrára című konzorciumi pályázat
 MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport
 Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék
 Györffy István Néprajzi Egyesület
 Ethnica Alapítvány
 DAB Néprajzi Munkabizottság
 Debreceni Egyetem Történelmi és 
 Néprajzi Doktori Iskolája
 Járom Kulturális Egyesült
 Doktoranduszok Országos Szövetsége

A konferencia védnöke: 
 Dr. Csiszár Imre, Hajdúnánás város alpolgármestere

Rövidítések:
BBTE – Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár)
DE – Debreceni Egyetem (Debrecen)
ELTE – Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(Budapest)
MTA – Magyar Tudományos Akadámia
NKE – Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(Budapest)
PPKE – Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(Piliscsaba)
II. RF KMF – II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász)

 Hogyan készült erre a viadalra, mi-
lyen eredményei voltak eddig ebben az 
esztendőben?
 A 2017-es szezont talán minden ma-

gyar versenyző komolyabban vette, veszi, 
mint a korábbiakat, hiszen idén hazánk 
ad otthont szeptemberben a szkander Vi-
lágbajnokságnak. Minden egyes verseny 
előtt a szövetség felhívta a � gyelmünket, 
hogy beleszámít a VB kvali� kációba. Az 
év első versenye a Kecskeméten megren-
dezett országos bajnokság volt, melyet 
sikerült mindkét kézzel megnyernem. 
A végső döntés azonban most is, mint 
mindig, a nemzeti bajnokságon született 
meg. Ugyanis a kategóriák első két helye-
zettjét indítják a világversenyeken. Első 
alkalommal sikerült bal kézzel nyernem, 
eddig csak dobogósként zártam, jobb 
kézzel pedig sorban 4. alkalommal lettem 
magyar bajnok. Az idei évben indítottak 
abszolút kategóriát is, ahol a súlycsopor-

tok két legjobbja indult, 
sikerült veretlenül első 
helyen végeznem. 
 Nemzetközi verse-

nyek? 
 Életem harmadik 

Európa Bajnoksága a 
lengyelországi Katowi-
cében volt májusban. 
A felkészülésem utolsó 
szakaszában úgy érez-
tem, hogy a bal kezem-
mel erősebb vagyok, ez a 
versenyen be is igazoló-
dott. Sajnos a dobogó-
ról nem az erőnlétem, 

hanem hibázás miatt csúsztam le. De 
jobb kézzel próbáltam jobban odatenni 
magam és dobogóra kerülni. Így bal kéz-
zel 4., jobb kézzel 3. helyen végeztem. 
Az idei évben még lesz több nemzetközi 
versenyem is, azonban minden erőmmel 
a Világbajnokságra összpontosítok, hi-
szen minden vágyam, hogy ott dobogós 
helyezést érjek el, a későbbiekben pedig 
megnyerjem.

Köszönöm szépen mindenkinek, akik 
lehetővé tették a felkészülésemet, kijutá-
somat, így a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatalnak, Nyakas Gábornak 
és a Nyak-Ép Kft-nek, Nyakas Andrásnak 
és a Nyakas-Farmnak, a Magyar Szkander 
Szövetségnek. Továbbá köszönöm a fel-
készítést Mesteremnek, Macz István-nak. 
Köszönök mindent a Családomnak, Bará-
taimnak, akik nélkül sehol sem tartanék! 

HNU

A hajdúnánási Hernyák Imre, a magyar szkander sport kiválósága, több hazai és nem-
zetközi verseny sikeres szereplője, a közelmúltban a lengyelországi Európa Bajnoksá-
gon ért el szép eredményt. 
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I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az elmúlt hónapokban 
azon dolgozott, hogy felülvizsgálja az ön-
kormányzati tulajdonban álló lakások év-
tizedek alatt kialakult és szinte változatlan 
rendszerét.

A cél az volt, hogy egy mindenki szá-
mára előnyösebb és a piaci viszonyok-
hoz is igazodó gazdálkodás alakuljon ki 
a településünkön, melynek keretében a 
kedvezményes lakhatási lehetőség a kö-
zösségünk minél szélesebb rétege számá-
ra biztosított lehessen.

Köztudott, hogy a városban lakást 
bérelni csaknem lehetetlen. A megnöve-
kedett számú pályázók lakáshelyzetének 
megoldása jelenleg igen nehéz feladat, a 
várakozási idő pedig hosszadalmas, hiszen 
egyes bérlők évtizedek óta sajátjukként 
lakják az önkormányzat tulajdonát.

A kialakult helyzet orvoslása érdekében 
ez év januárjában a Képviselő-testület 
elfogadta Hajdúnánás Város Lakáskon-
cepcióját, melynek megfogalmazásában 
fontos szerepet kapott a lakások bérlőinek 
kérdőíves és lakossági fórumon történő 
megkérdezése, az önkormányzat bizott-
ságainak szakmai véleménye, valamint 
mindazon tapasztalatok és visszajelzések 
melyeket kollégáink hivatali ügyintézés 
során szereztek be városunk lakóitól. 

A Lakáskoncepcióban meghatározott 
irányelvek alapján a Képviselő-testület a 
2017. május 25-én megtartott nyilvános 
ülésén elfogadta az önkormányzati tulaj-
donú lakások és nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek bérbeadásának szabályairól 
szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati 
Rendeletét, mely 2017. július 1. napján 
lép hatályba.

A Rendelet valamennyi – szociális és 
piaci alapú, Fecskelakás, és a szolgálati 
– lakás esetében egységesen rendelkezik 
a tekintetben, hogy a bérleti idő legfel-
jebb összesen hat évre szólhat, és csak 
szociális rászorultság esetén, kivételesen 
méltányolható élethelyzetben kerülhet 
sor további egy évvel történő meghosz-
szabbításra.

Szintén fontos kiemelnünk, hogy a te-
lepülés vagyonának védelme érdekében 
szigorúbb eljárási, ellenőrzési szabályok 
lefektetésre volt szükség.

Ennek keretében a bérleti szerződés 
nem lesz meghosszabbítható, amennyi-
ben a bérlő a lakás karbantartásáról nem 
gondoskodott, vagy a bérlőnek a bérleti 
díj, a közös költség vagy gázdíj tekinteté-
ben 60 napot meghaladó tartozása van, 
vagy egyéb közüzemi díj, helyi adó tar-
tozás esetén összesen 100 000 Forint ösz-

szeget meghaladó tartozása van. 
Az állagmegóvást szolgálja 
továbbá a piaci alapon bérbe 
adott lakások esetén a lakbér 
három havi összegének meg-

felelő óvadék meg� zetésének bevezetése, 
mely visszajár, ha a bérlő a lakást tisztán, 
rendeltetésszerű használatnak megfelelő-
en adja vissza és a lakással kapcsolatban 
hátraléka nem keletkezett.

A határozott időtartamra szóló, vala-
mint a szociális alapon bérbe adott lakások 
esetében 2008. óta változatlanok a bérleti 
díjak, így időszerűvé vált a kb. 15%-os 
díjemelés, amely a városunkban kiadott 
lakások bérleti díjaihoz hasonlítva még 
mindig csekély mértékűnek mondható.

Mindez mégis nagy lépést jelent Haj-
dúnánás számára, hiszen az új intézkedé-
sek révén elindultunk egy igazságosabb 
és fenntarthatóbb rendszer irányába, 
mely adósság helyett új lehetőségeket te-
remt városunk lakóinak. 

II.

A Lakásrendeletben meghatározásra ke-
rültek a Hajdúnánás, Bocskai utca 79. 
szám alatti Fecskelakások igénybevételé-
nek pályázati feltételei is.

A Fecskelakás program abban nyújt 
segítséget, hogy városunk fi atal párjai 
közös jövőt teremthessenek maguk szá-
mára. A pályázatra azok a házaspárok, 
illetve élettársak jelentkezhetnek, akik 
közül az egyik fél még nem töltötte be 
a 32. életévét és vállalják, hogy havonta 
minimum 20 000 Ft összegű lakás-elő-
takarékossági szerződést kötnek annak 
érdekében, hogy egy napon megvásárol-
hassák saját otthonukat.

A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szer-
ződés – igazodva a lakás-előtakarékossági 
szerződések időtartamához – első alka-
lommal 5 évre szólhat, mely egy alkalom-
mal legfeljebb további 1 évre meghosz-
szabbítható.

Az érvényes pályázatnak további feltéte-
lei is vannak, így a házaspár, illetve élet-
társak közül legalább az egyik pályázónak 
rendelkeznie kell Hajdúnánás területén 
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel. 
Ezen kívül legalább az egyik pályázónak 
három hónapot meghaladó folyamatos 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal 
kell rendelkeznie, és a pályázókat valamint 
a velük együttköltözőket � gyelembe véve 
az egy főre jutó havi nettó jövedelemnek el 
kell érnie a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 200%-át (jelenleg 57 000 Ft).

A pályázat értékelése során előnyt je-
lent, ha a pályázó:
a) a megjelölt kötelező összeget meghala-

dó lakás-előtakarékosságot vállal,
b) a pályázat benyújtásakor minimum egy 

éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre 
jogosító pénzintézeti lakás-előtakaré-
kossági szerződéssel,

c) 5 évnél kevesebb idejű igénybevételre 
pályázik,

d) hosszabb idő óta rendelkezik folyama-
tos hajdúnánási állandó lakcímmel, 
vagy tartózkodási hellyel,

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2017. május hónapban a képviselő-testü-
let két alkalommal ülésezett.

A 2017. május 9-i rendkívüli ülésen 
megtárgyalta a város településrendezé-
si eszközeinek módosítását; két esetben 
pályázat benyújtásáról döntött, illetve 
támogatás biztosítását határozta el a Re-
formátus Egyházközség Idősek Otthona 
és Szociális Gondozási Központja részére.

A 2017. május 25-én tartott ülésen 
a napirendek elfogadása után a testület 
módosította a 2017. évi költségvetési; az 
önkormányzati tulajdonban lévő lakások 
és helyiségek elidegenítéséről; a mezei őr-
szolgálatról és a mezőőri járulékról; a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól és 
azok megsértésének jogkövetkezményei-
ről szóló rendeleteit, illetve megalkotta az 
önkormányzati tulajdonú lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget bérbeadá-
sának szabályairól szóló rendeletét.

Megismerte és elfogadta a város Egész-
ségügyi Ellátási Koncepcióját, a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson 
végzett hulladékkezelési tevékenységéről 
készült tájékoztatót, a Hajdúnánás–Fo-
lyás–Tiszagyulaháza–Újtikos Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
2016. évi munkájáról szóló beszámolót, 
a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatokról szóló átfogó értékelést.

A testület több határozatának megho-
zatalával döntött a Hajdúnánás, Hunyadi 
u. 9. szám alatti ingatlan értékesítéséről, 
támogatás biztosításáról, hasznosításáról a 
Hajdúnánás Sportklub számára.

A testület úgy határozott, hogy a kö-
zösségi tér és a mozi működtetése közmű-
velődési feladatot a Nánás Pro Cultura 
Nonpro� t Kft. keretein belül kívánja 
ellátni, az épület átadásra kerül a Kft. ré-
szére, illetve a közművelődési megállapo-
dás felülvizsgálata is szükséges, valamint 
a jövőbeni feladatok ellátására koncepció 
készítése. 

e) a bérleti szerződés határidejének lejár-
tára, illetve a szerződés bármely okból 
történő megszűnésének esetére szóló 
befogadói nyilatkozatot csatol.

III.

Az önkormányzat abban is igyekszik se-
gítséget nyújtani, hogy bérelt ingatlan 
helyett minél többen saját otthonra te-
gyenek szert, így az önkormányzati laká-
sok bérlőinek lehetősége van kedvezmé-
nyes áron megvásárolni az általuk lakott 
ingatlant. A vételár a piaci érték 95%-a a 
határozott időre bérbe adott lakások ese-
tében, illetve 75%-a a határozatlan időre 
bérbe adott lakások esetében. Természe-
tesen a lakók által korábban megvalósított 
és számlával igazolt felújítások értéke nem 
növeli az ingatlanok piaci értékét.

További 10% kedvezmény biztosított 
azok számára, akik az egyösszegű teljesí-
tést vállalják, és a teljes vételárat a szerző-
déskötéssel egyidejűleg kifi zetik.

Tekintettel arra, hogy az egyösszegű 
teljesítés sokakat elzárna az ingatlanvásár-
lás lehetőségétől, ezért a vevők kérelmére 
részletfi zetési lehetőség is biztosított. Az 
ingatlan ellenértékét havonta egyenlő 
részletben, legfeljebb 15 évi részletfi zeté-
si kedvezmény mellett lehet megfi zetni. 
Abban az esetben pedig, ha a vevő a szer-
ződés megkötésétől számított 4 éven belül 
� zeti meg a vételár-hátralékot, a fennálló 
tartozásra 5% engedmény illeti meg. To-
vábbi segítség az önkormányzat részéről, 
hogy az ingatlan értékbecslésének díját is 
magára vállalja, amennyiben az adásvételi 
szerződés ténylegesen megköttetik.

Lakáskoncepció kiemelt célja az is, 
hogy ismét elérhető legyen városunkban 
az első lakáshoz jutók vissza nem térí-
tendő támogatása. Célunk, hogy az idei 
évben döntés szülessen ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban, illetve, hogy 2018 máso-
dik felére megteremtsük e támogatás le-
hetőségeit és pénzügyi feltételeit.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

FOCISULI HÍR

Június 10–11. között zajlott hajdúnánási és hajdúdo-
rogi helyszíneken a XI. PHARMA–SANO nemzetközi 
gyermeklabdarúgó torna a Nánási Focisuli Egyesület 
szervezésében. A tornára ezúttal nyolc korcsoportban 
106 csapat nevezett. A tornáról részletes beszámolót kö-
vetkező lapszámunkban olvashatnak.

Kérelemre – közös megegyezéssel – ha-
tározott időtartamra módosította a VIII. 
számú felnőtt háziorvosi körzet tedeji 
rendelési idejét.

Megismerte és támogatta a Cifra-
szűr Néptánc Egyesület kérelmét, így az 
Aranyszalma Néptánc Egyesület részt tud 
venni a 40. Tojamai Gyermek Fesztiválon.

A testület döntött arról, hogy bevezeti 
az első lakáshoz jutók támogatását, amely-
re a koncepció elkészítésének határidejét 
2017. december hónapra irányozta elő.

Módosította a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát.

Elfogadta az önkormányzati vagyon 
alakulásáról szóló beszámolót.

A testület egy-egy esetben korábban 
megkötött adásvételi szerződés módo-
sításáról, illetve pályázat benyújtásáról 
döntött.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek.

Szólláth Tibor polgármester
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A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 Június 16. (péntek) 18.00: Pozitív Est 
 Helyszín: PinceKlub
 A belépés díjtalan!
 Június 20. (kedd) 17.00 Török Zoltán 

fotográfus kiállítása
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-

si Központ galériája.
 Megtekinthető július 18-ig.
 A belépés díjtalan.
 Június 21. (szerda) 19.00: Nyári utca-

zene Oláh Csillával
 Helyszín: Am� teátrum, Fürdő utca
 A belépés díjtalan.
 Június 23. (péntek) 20.30: Stand Up: 

Badár Sándor humorista műsora 
 Helyszín: PinceKlub udvara. Eső ese-

tén az előadás a művelődési központ 
színháztermében lesz megtartva.

 Belépődíj: 2800 Ft vagy 2500 Bocskai 
Korona. Jegyek válthatók június 1-től 
a művelődési központ információjában 
(52/382-400).

 Június 25. (vasárnap) 18.00: a Hajdú-
nánási Gimnasztráda gálaműsora

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme. Belépődíj: 
1000 Ft

 Június 28. (szerda) 19.00 a Pesti Ma-
gyar Operett Színpad operett nagy-
koncertje 

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme 

 Belépődíj: 2700 Ft
 Június 30. (péntek) 18.00: PincePszi-

chológia – Bata Erzsébet: A problémás 
online játékhasználat pszichológiai vo-
natkozásai

 Helyszín: PinceKlub
 A belépés díjtalan.
 Július 1. (szombat): IX. Hagyomány-

őrző Aratók Találkozója
 Házigazda: Nyakas András és felesége 
 Program:

– 8–10 óráig: Aratóverseny. Kötélké-
szítés, kaszálás, marokszedés, kéve-
kötés, keresztrakás a zsűri által meg-
adott időre és egyforma területen.

– Gyerekek számára szalma ugrálóvár 
és gólyalábazás.

– A „Jó ebédhez szól a nótát” a Hajdú 
Bokréta dalosai és Tordai Zoltán ci-
gányzenekara biztosítja.

 Helyszín: a Nyakas Farm (Hajdúnánás 
Polgár felé vezető úton a Keleti főcsa-
torna után balra.) Mindenkit szeretet-
tel várnak a szervezők: a hajdúnánási 
Hajdú Bokréta és a Nánás Pro Cultu-
ra Nonpro� t Kft. Bővebb információ 
kérhető az alábbi telefonszámokon: 
30/773-0356, 06-52/382-400.

 Családi nap
 Ideje: 2017. június 18. 10.00–13.00
 Rendezi: Móricz Pál Városi Könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint 
SZÜNET baba klub

 Helyszín: Helytörténeti Gyűjtemény 
udvara (Bocskai u. 13.)

 Programok:
– Heliko� er együttes műsora gyere-

keknek
– SZÜNET baba klub: foglalkozás ba-

báknak
– Népi játékok 
– Hangszeres bemutatók
 Hozzájárulási költség: 1000 Ft/család

 Könyvbemutató a Móricz Pál Városi 
Könyvtárban, 2017. június 15-én (csü-

törtökön) 17 órától
Gulyás Gábor: Bocs-
kai Úr angyalkái tör-
ténelmi regény

Az írót és a köny-
vet bemutatják:

Dr. Bakó Endre 
irodalomtörténész, 
újságíró valamint 
Buczkó József nép-

rajzkutató. A kiadvány a helyszínen meg-
vásárolható!
 Nem szereted a történelmet?
 Itt az ideje hogy megkedveld!
 H 
 Történelmi és honismereti tábor

 6-14 év közötti diákok részére
 Téma: a hajdúk, Bocskay fejedelem, a 

Bocskai korona, a Testhalom monda
 Programok:

– történelmi játszóház, kézműves fog-
lalkozások,

– kirándulás, éjszaka a múzeumban
 Időpont: 2017. július 31.–augusztus 4.
 Naponta 8–17 óráig
 Helyszín: Móricz Pál Helytörténeti 

Gyűjtemény, Hajdúnánás, Bocskai 
utca 13.

 Ár: 15 000 Ft (tízórai, ebéd, uzsonna,
 foglalkozások anyagai, kirándulás)
 Jelentkezés: 2017. június 30.
 Információ: Darócziné Bordás Andrea
 Tel.: 52/381-941, 70/372-1509, 
 E-mail: moricz.helytorteneti@gmail.com
 Múzeumok éjszakája
 2017. június 24. szombat 15 órától
 A CITERA, avagy a tamburáját neki!
 Programokból:

– Pengető – családi délután
– A citera – kiállítás,
– Citeraszó – esti program
– Kézműveskedés
– A tamburáját neki

 Játékok tárháza – tábor a Városi Könyv-
tárban

 Szeretsz játszani, de nincs hol és kivel?
 Gyere el táborunkba, ahol különbö-

ző játékokkal várunk egy egész héten 
keresztül! Szeretettel várunk minden 

9–11 éves gyereket, akik szeretnék ak-
tívabban eltölteni a nyár 1 hetét.

 Programok:
– fejlesztő játékok 
– retro játékok
– televíziós vetélkedőkre épülő játékok
– társasjátékok
– ügyességi játékok
– kreatív foglalkozások
– kirándulás

 Időpont: augusztus 14–18-ig.
 Ár: 15 000 Ft/fő
 Az ár tartalmazza a tízórait, a meleg 

ebédet, az uzsonnát, a játékok és a ki-
rándulás költségeit.

 Jelentkezési határidő: július 31.
 Jelentkezni lehet: e-mailben nanas-

konyvtar@gmail.com
 facebook-on facebook.com/Móricz Pál 

Városi Könyvtár
 Telefonon: 52/381-941 vagy személye-

sen a Móricz Pál Városi Könyvtárban 
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12–14.

 FELHÍVÁS
 A Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-

történeti Gyűjtemény egy KIÁLLÍ-
TÁSban szeretné bemutatni a városban 
használatos CITERÁKAT.

 A múzeumi anyag mellett várjuk a 
lakosság gyűjteményeit, darabjait, le-
gyenek akár régiek, húr nélküliek vagy 
modernebbek. 

 Kérjük hozzák be szüleik, nagyszüleik 

A Móricz Pál Városi Könyvtár A Móricz Pál Városi Könyvtár A Móricz Pál Városi Könyvtár A Móricz Pál Városi Könyvtár A Móricz Pál Városi Könyvtár A Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény és Helytörténeti Gyűjtemény és Helytörténeti Gyűjtemény 
programjai, felhívásaiprogramjai, felhívásaiprogramjai, felhívásaiprogramjai, felhívásaiprogramjai, felhívásaiprogramjai, felhívásai

citeráit! A behozott hangszereket a ki-
állítás után visszaadjuk.

 Kapcsolattartó: Darócziné 
Bordás Andrea, 70/372-
1509 vagy moricz.helytor-
teneti@gmail.com.
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BOCSKAI ÉTTEREM 
ÉS SÖRÖZŐ
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Megrendelések 
leadása:
Telefon: 

06-30/871-5771 
Részletek 
a facebook 
oldalunkon!

1. Menü hétfőtől péntekig 
 800 Ft/adag kiszállítással!
2. Családi menü szombaton és vasárnap
 1 l leves, 1 kg rántott hús, zöldségek,
 1 kg köret, 0,5 kg savanyúság. 
 Csak elvitelre!
3. Bocskai Pizza / Hajdúnánás területén 
 ingyenes kiszállítással!

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
A kedvezmény 2017. május 30-tól június 30-ig érvényes, 

más akcióval nem vonható össze.

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

 Előfordult már Önnel, hogy a szemüveglencse korlátozta 
 valamilyen tevékenysége során?
 A modern életforma megváltoztatta a látásunkkal és így 
 a szemüvegünkkel kapcsolatos elvárásainkat is. 
 Egyre több feladatot végzünk egyszerre és gyorsan váltogatunk
 közöttük, így egyre nagyobb teret szeretnénk élesen látni, 
 főleg közeli, karnyújtásnyi távolságban.

 Az Essilor ezért kifejlesztette a Varilux lencsék legújabb generációját, 
 a Varilux X Series multifokális lencséket, amely egy teljesen új dimenziót 

jelent a látásban. A lencse fejlesztői a karnyújtásnyi távolságon belüli 
zónára fókuszáltak, hogy még dinamikusabb látásélményt nyújtsanak, 

 és folyamatosan tiszta és éles látást biztosítanak a közeli és köztes 
 zónában, fejmozgatás nélkül.

SZÉLESEBB LÁTÓTÉR KARNYÚJTÁSNYI 
TÁVOLSÁGON BELÜL! 

Kizárólag a Varilux Mesteroptikákban kaphatók. 
Keresse Hajdúnánási Okula Optika üzletünkben.

 Egyre több feladatot végzünk egyszerre és gyorsan váltogatunk

Önállóan dolgozni tudó, 
Gázszerelőt, központi fűtés, 
vagy csőszerelésben jártas 
személyt keresünk azonnali 

80%-os helyi 
munkavégzésre.

Érdeklődni 18.00-után 
a 06 20 9781 284-es 

telefonszámon.

Kedvezményes boltvezető, eladó, szakács, 
pincér, cukrász, élelmezésvezető, 

vendéglátó eladó-, üzletvezető-, szervező, 
aranykalászos gazda, műkörmös, fodrász, 

kozmetikus, szociális gondozó, 
kezdő angol, német oktatások részletre is, 

Hajdúnánás, Hajdúdorog.

Tel.: 06-30/535-7938

Varilux lencsék már 
40% kedvezménnyel 

kaphatók!



7Hajdúnánási Újság2017. június 15.

NAGY MIKLÓS 
temetkezési vállalkozó

Házhoz menő temetési ügyintézés!

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

Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

 

Erzsike 
Süteményesháza

Minden nap friss süteménnyel várjuk kedves vendégeinket. 
Tortákra rendelést felveszünk.

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

KERESS BENNÜNKET A MOZI ÉPÜLETÉBEN!
Süti: 06-30/381-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676

750 Ft
adag

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

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

Aki egy hónapra elő� zet az minden hét szombatján 
ingyen ebédet kap!

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

 Gépi duguláselhárítás, cső tisztítás 
 előre egyeztetett időpontban

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, de nem 
 szeretne talajterhelési díjat fi zetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
 a keletkezett szennyvizét.

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

Egyeztetés: 06-30/486-1934

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 
Telefon: 06-30/523-6848

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK 
A HELYE!

HAJDÚNÁNÁS 
2017. június 28. 

19 óra

Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

Sztárvendég: 
OSZVALD MARIKA

Jegyek elővételben
kaphatók a helyszínen!

Hajdúnánás
Köztársaság tér 6. 
Tel.: 52/382-400
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k 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 Nonprofi t 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: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689
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NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK 
27–28 (16–16) 

Balmazújváros 200 néző. Vezette: Kiu 
Gábor, Kiu Tamás. (május 21.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ (kapus), Poór 
2, Lengyel 2, Zihor 4, TAR Cs 3, ME-
KES, Takács 2/1. Csere: Dorogi (kapus), 
CSICSÓSZKI 8/2, FÁBIÁN 5/4, Dara-
bos, Bíró 2. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 11/7. Kiállítás: 
12 perc, illetve 6 perc. 

Molnár András: Rendkívül büszkék 
lehetünk erre az eredményre! Igazi csapat 
voltunk, akik leküzdötték a nehézségeiket 
és megmutatták erényeiket. Remek sze-
zonzáró volt!

Juniormérkőzés: NKK Balmazújváros – 
Hajdúnánás SK 22–29 (12–13)

Balmazújváros 50 néző. Vezette: Major, 
Székely. (május 21.)

2016/2017 NB I/B FELNŐTT TABELLA
Hely. Név M.sz. Gy. D. V. Lőt g. Kap. g. P 
  1. HUFBAU-AKKER Kecskemét 26 23 1 2 788 599 47
  2. PC TRADE Szeged KKSE 26 22 0 4 806 550 44
  3. Gödi SE 26 17 0 9 796 739 34
  4. Oxxo Energy Orosházi NKC 26 16 1 9 749 688 33
  5. Eszterházy KFSC 26 16 0 10 816 731 32
  6. Szent István SE 26 13 1 12 768 746 27 
  7. Pénzügyőr SE 26 13 0 13 703 747 26

8. Hajdúnánás SK 26 11 2 13 684 759 24
  9. NKK Balmazújváros 26 12 0 14 645 670 24
10. FTC II.–NYCS 26 11 2 13 853 814 24
11. Pilisvörösvári KSK 26 11 1 14 687 740 23
12. Hódmezővásárhelyi LKC 26 6 2 18 702 813 14
13. Nyíradonyi VVTK 26 4 0 22 609 820 8
14. K. Szeged SE 26 2 0 24 624 814 3

2016/2017 NB I/B JUNIOR TABELLA
Hely. Név M.sz. Gy. D. V. Lőt g. Kap. g. P
  1. Eszterházy KFSC 26 24 0 2 865 591 48
  2. Hajdúnánás SK 26 21 0 5 602 169 42
  3. Pénzügyőr SE 26 17 2 7 795 619 36
  4. Hódmezővásárhelyi LKC 26 17 2 7 877 705 36
  5. FTC II.–NYCS 26 17 1 8 804 660 35
  6. Szeged KKSE 26 16 2 8 785 653 34
  7. Orosházi NKC 26 14 0 12 760 712 28
  8. NKK Balmazújváros 26 12 2 12 766 659 25
  9. Kecskemét 26 11 1 14 745 743 23
10. Szent István SE 26 10 1 15 803 790 21
11. Pilisvörösvári KSK 26 7 1 18 718 810 14
12. Gödi SE 26 3 0 23 601 918 6
13. K. Szeged SE 26 5 0 21 550 859 6
14. Nyíradonyi VVTK 26 2 0 24 391 910 4

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
BALÁZS 6, TAR CS 6, LENGYEL 4/1, 
RESZEGI 2, TAR L 6/4, MOLNÁR A 1. 
csere: KARÓCZ (kapus), BARÁTH 1, 
MOLNÁR F 2, SZABÓ, PÓK, NAGY 
D 1, MEZEI. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Egy nagyon ügyes csapat 
ellen, kissé hiányos összeállításban vettük 
fel a versenyt egy számunkra csak az ön-
becsülésünk miatt fontos mérkőzésen. Az 
első félidőben akadozott, a másodikban 
beindult a gépezet, sima lett a vége. Kö-
szönöm mindenkinek az éves munkáját, 
a szurkolóinknak a lelkes biztatást. Nyolc 

év alatt a nyolcadik érmünket szereztük az 
NB I/B-ben, ezzel más csapat nem büsz-
kélkedhet. Gratulálok a lányoknak!

-kábé-

Hajdúnánás KSE–Hajdúszoboszlói KSKE 
45–23 (24–12)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Pusztai, 
Takács. (május 20.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Nagy 
4, Kelemen 2, FEHÉRVÁRI 7, Bancsók 
2, Hadadi 4, ÖTVÖS N 11/1. Csere: Re-
szegi Cs (kapus), Alföldi 3, Tupicza 2, Bo-
dogán 2, DANKÓ 5, Molnár 1, Harsányi 
2. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/1, illetve 1/1. Kiállítás: 
2 perc, illetve 2 perc.

Madai Tamás: A mérkőzés előtt kitű-
zött céljainkat teljesítettük. Nyertünk, 
ismét 40 gól fölött lőttünk, Ötvös Nándi 
gólkirály lett a bajnokságban, a bajnokság 
végére 300 gól fölött lett a gólkülönbsé-
günk, jövőre ismét NB II. Gratulálok a 
csapatnak!

Rájátszás I. mérkőzés
Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás 

KSE 28–39 (13–18)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Fülöp, 

Oláh. (május 27.) 
Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), 

Dankó 2, Bodogán 2, FEHÉRVÁRI 9/1, 
Bancsók 5, Alföldi 2, Szombati 1. Csere: 
Reszegi Cs (kapus), Kelemen 1, Hadadi 
6/1, Ötvös N 3, Harsányi 1, Nagy L 6, 
Tupicza 1. Edző: Madai Tamás 

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

Madai Tamás: Szokatlan délelőtti idő-
pontban játszottuk a mérkőzést, ami meg 
is látszott a csapat teljesítményén, de a 
második félidőben már helyre állt a rend. 
Magabiztosan hoztuk a kötelező győzel-
met.

Rájátszás II. mérkőzés
Hajdúnánás KSE–Hajdúszoboszlói 

KSKE 46–19 (22–7)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kato-

na, Konyári. (május 27.) 
Hajdúnánás KSE: RESZEGI Cs (ka-

pus), KELEMEN 5, NAGY L 2, FE-
HÉRVÁRI 3/1, BANCSÓK 8, HADA-
DI 6/2, ÖTVÖS N 6. Csere: TORMA 
(kapus), BODOGÁN 2, SZOMBATI 4, 
ALFÖLDI 2, DANKÓ 4, HARSÁNYI 
2/1, TUPICZA, MOLNÁR 2/1. Edző: 
Madai Tamás 

Hétméteres: 6/5, illetve 2/0. Kiállítás: 
2 perc, illetve 4 perc. 

Madai Tamás: A megyei bajnokság 
utolsó mérkőzését lejátszottuk. A csapat 
maximális hozzáállással nagyon komo-
lyan vette a mérkőzést, és megmutattuk, 
hogy nem véletlenül jutottunk vissza az 
NB II-ben.

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

FÉRFI KÉZILABDA NB II. FÉRFI KÉZILABDA NB II. FÉRFI KÉZILABDA NB II. 
Észak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokságÉszak-Kelet Junior bajnokság

Fehérgyarmati VSE–Kispályás Műfü-
ves NKFT 18–32 (13–16)

Fehérgyarmat 100 néző. Vezette: 
Nyitrai, Panyi. (április 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI Zs (kapus), BATA 7, NAGY L 
6, ÖTVÖS Á 2, KISS D 5/1, HAR-
SÁNYI 2, ÖTVÖS T 1. Csere: MEZEI 
(kapus), BODOGÁN 4, NYESTE, 
SZELECZKI 3, BALOG 2. Edző: Ha-
das Sándor

Hétméteres: 6/4, illetve 2/1. Kiállítás: 
10 perc, illetve 8 perc.

Hadas Sándor: A mérkőzésen a ha-
zaiak nagy erőket mozgósítottak a győ-
zelmük érdekében. Játékosaim egymás 
teljesítményeit felülmúlva arattak maga-
biztos sikert. Gratulálok mindnyájuk-
nak a 2. helyezéshez. Köszönöm egye-
sületünk vezetőinek, hogy támogattak, 
segítettek bennünket! Köszönöm mind-
azoknak is, akik velünk voltak a nagyon 
sok „idegenbeli” találkozóinkon!

-kábé-


