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A 2010-ben alapított City Hungary Prog-
ram a fenntartható és élhető magyar váro-
sok vezető fóruma, mely azt tűzte ki célul, 
hogy olyan hazai és nemzetközi model-
leket, tapasztalatokat, eszközöket mutas-
son be, amelyek már eredményt hoztak; 
hisz közös érdek a magasabb életminőség 
elérése. E Program része a 2013-ban ala-
pított Nemzeti Fenntartható Városdíj, 
a Holnap Városáért Díj. 2017. október 
6-án Budapesten, Pest Megye Önkor-
mányzatának Dísztermében adták át az 
idei nyertes védjegyhasználóknak a Hol-
nap Városáért Díjakat.

Az elismerés fővédnöke dr. Réthelyi 
Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottságának az elnöke, az EMMI ala-
pító minisztere. „Fontos, hogy »otthono-
san« érezzük magunkat a városban, amely 
befogad és összeköt Bennünket. Fontos, 
hogy egy város különböző részei harmo-
nikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy 
az emberek átlássák az egészet. Érdemes 
megőrizni bizonyos helyeket az állandóan 
változtató beavatkozásoktól.

Mint az UNESCO Magyar Nemze-
ti Bizottságának az elnöke, e tisztemből 
adódóan is kötelességemnek tartom, 
2017-ben, az UNESCO által meghir-
detett, és hazánkban is számos helyen és 
alkalommal megünnepelt Kodály Zoltán 

A Fenntartható városért nevű kategóriában ismerték el Ha jdúnánást. A 2010-ben, 
Budapesten elindított City Hungary Program része a Nemzeti Fenntartható Városdíj, 
amelyet a jó példákat megvalósító önkormányzatoknak és vállalkozásoknak osztanak 
ki 2013 óta minden évben.

Nemzetközi Emlékév kapcsán, az éneklés 
közösségteremtő áldása érdekében szóljak.

Nagyon jó lenne, ha a társadalomban 
érvényt szerezne az a gondolkodásmód, 
amely nem egymás legyőzésében, megelő-
zésében, hanem egymás kiegészítésében 
látja az élet értelmét és jövőnk biztosítá-
sát. Ehhez a kórusban éneklés megadja azt 
az örömöt és tapasztalatot, amelyet azután 
az élet egyéb területein is érvényesíteni 
lehet. A pályázati kiírásban idén ugyan 
nem szerepelt, de javaslom, hogy a jövő-
ben lehessen pályázni.” – hangsúlyozta dr. 
Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságának az elnöke.

Takács Júlia, a City Hungary ügyvezető 
igazgatója kiemelte: „Ösztönözni szeret-
nénk a településeket arra, hogy büszkék 
legyenek saját értékeikre, teljesítményük-
re. Hogy elhiggyék: megvan minden 
képességük és készségük arra, hogy saját 
adottságaik, igényeik szerint minél élhe-
tőbbé, minél fenntarthatóbbá tudják ten-
ni otthonukat.”

2017-ben a Holnap Városáért védjegy-
használatát a Fenntartható Városért ka-
tegóriában Hajdúnánás mellett elnyerte 
még: Kaposvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Tata Város Önkormányza-
ta. Városunk pályázati anyagát az alábbi-
akban olvashatják Kedves Olvasóink.

Hajdúnánás az önrendelkező 
város

Hajdúnánás város közössége és vezetése 
komoly erőfeszítéseket tett és tesz annak 
érdekében, hogy egy élhető, fejlődő, pros-
peráló várost teremtsen. Egy olyan tele-
pülést, ahol a helyben élők megtalálják 
a számításaikat, ahol a családok otthonra 
lelnek, ahonnan nem elmenni akarnak 
a � atalok, hanem helyben képzelik el 
jövőjüket, ahol átgondolt, logikus beru-
házásokkal a következő generációknak is 
építkeznek. Hajdúnánás a korábban is 
helyben lévő, már-már elfeledett értékeit, 
erőforrásait egy szisztematikus, jól átgon-
dolt stratégia szerint éleszti újjá egy ön-
fenntartó város víziója mentén. 

A leporolt, és újra gondolt fejlesztések-
nél fontos szempont az, hogy a mai kor 
kihívásainak megfeleljenek, tehát nem a 
múltba révedés, az öncélú nosztalgia ve-
zérli, hanem az értékmegőrzés mellett a 
piaci gondolkodás, a kereslethez igazított 
fejlesztés.

Gazdasági prosperitás
Az elmúlt években Hajdúnánás élni tu-
dott a helyben megtalálható erőforrá-
saival. Újragondolta azokat az értékeit, 
melyek mindig is helyben voltak. Ilyen 
erőforrás többek között a Kendereskert, a 
Nánási Portéka, vagy a Bocskai Korona. 
Ezek a helyi erőforrások, amelyek évti-
zedeken keresztül parlagon hevertek, és 
amelyek az elmúlt időszakban újjáépül-
tek, és ma több száz nánási családnak 
adnak munkát nap, mint nap. A helyi 

emberek keze által olyan értékeket hoz-
tak létre, melyek rámutatnak arra, hogy 
Hajdúnánás a saját lábán is meg tud állni 
azzal, hogy helyi erőforrásait használja.

Több gazdaságélénkítő eszközt is beve-
zettek az elmúlt években Hajdúnánáson. 
A Nánási Portéka a város első helyi már-
kája, melyet 2013-ban azzal a céllal hoz-
tak létre, hogy saját termelőiket támogas-
sák a multinacionális élelmiszerláncokkal 
szemben. 

Ezzel a szemlélettel kiküszöbölhető a 
szállítással járó környezetterhelés, nincs 
szükség tartósításra, mesterséges érlelésre, 
a helyi munkalehetőségeket és a szűkebb 
közösségeiket erősítik. Az elmúlt 4 év 
tapasztalata azt mutatja, hogy a Nánási 
Portéka igazán nagy siker lett. A termelők 
rengeteg díjat, elismerést, valamint a vá-
sárlók szeretetét is magukénak tudhatják. 
Nyilvánvalóan az is elmondható, hogy 
van gazdaságélénkítő hatása a kezdemé-
nyezésnek, hiszen a Nánási Portéka ter-
melőknél elköltött pénz helyben marad, 
a helyi gazdaságot erősíti. 

Hasonló a célja a Bocskai Koronának, 
Hajdúnánás helyi pénzének. Ma egy kis-
városnak alapvető problémája, a városból 
történő tőkekiáramlás, a helyi vállalkozók 
versenyhátránya, ezzel együtt a munka-
nélküliség fokozódása: erre a kihívásra 
reagál az országban harmadikként a Bocs-
kai Korona. A város közössége elfogadta, 
megértette és ma már nap, mint nap hasz-
nálja, hiszen így azon erőforrások egy ré-
sze, amely eddig Hajdúnánásról kiáram-
lott, helyben marad, ezáltal erősíti a város 
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és az itt élő emberek gazdasági helyzetét. 
Ez a sajátos összefogás erősíti nem csak 
a helyi gazdaságot, hanem a kultúrát és 
az összetartozás erejét is. Ezt a kezdemé-
nyezést mára nemcsak a helyiek, de a vá-
roshatáron túli közösségek is magukénak 
érzik, hiszen Hajdúnánáson közel 100 
elfogadóhely van, mindemellett 2017 ja-
nuár elsejétől Vámospércs, Balmazújváros 
és Hajdúhadház is bevezette a Bocskai 
Koronát.

Az elmúlt évtizedekben háttérbe szo-
rult tradíciókat éleszti fel a város a Ken-
dereskert újjáépítésével, melynek nem 
titkolt célja, hogy közelebb hozza az 
emberekhez, de legfőképp gyermekekhez 
a pásztorhagyományokat, a régmúlt szo-
kásait. Egykoron a Kendereskert a nánási 
gazdáknak egyet jelentett a szarvasmar-
hatartással, az apaállat tenyésztéssel. Az 
1935-ös adatok szerint Hajdúnánáson 
4000 szürkemarhát tartottak, többet, 
mint a hajdúvárosokban összesen. Az el-
múlt években nagyszabású felújítások és 
gazdálkodás kialakítása kezdődött a már 
szinte feledésbe merült telepen. Mára már 
ismét virágzó állattartás, mezőgazdálko-
dás folyik, mindez ökológiai gazdálkodás 
keretében, karöltve egy látogató központ 
kialakításával. A helyi termelői piacon a 
társadalmi felelősség vállalás jegyében 
konvencionális áron bio termékeket is 
vásárolhatnak az érdeklődők. 

A Hajdúnánási Tartósító és Építő 
Szociális Szövetkezet jelentős feldolgozó 
tevékenységet végez, melynek eredmé-
nyeként magas minőségű növényi és állati 
eredetű termékeket hoznak létre javarészt 
a Kendereskertben termesztett növények 
és felnevelt állatok felhasználásával. Mi-
vel egyre nagyobb igény � gyelhető meg 
ezen termékek iránt, ezért most készül a 
Szövetkezet saját vágóhídja, a nagyobb 
volumenű feldolgozás elősegítése érdeké-
ben, mindemellett néhány héttel ezelőtt 
nyitotta meg kapuit a Városi Húsbolt, 
amely egy olyan értékesítési pont, ahol 
a helyiek a város által kínált legjobb mi-
nőségű termékeket szerezhetik be köz-
vetlenül az eladótól. Emellett az online 
térben is vásárolhatnak az érdeklődők a 
város első webshopjában a Nánási Porté-
ka Piac oldalon, mely felületen keresztül 
elektronikusan is elérhetővé tették a tele-
pülésen készített jó minőségű termékeket, 
így például a Nánási Portéka termelők, a 
Szövetkezet, valamint a Helyi Sajátossá-
gok portékáit.

Hajdúnánás az elmúlt években szinte az 
összes oktatási intézményének épületét, 
legyen az bölcsőde, óvoda, általános vagy 
középiskola – a kor követelményeinek 
megfelelően energetikailag felújította, s 
jórészt napkollektorok látják el a melegvi-
zes, az elektromos szolgáltatásokat pedig 
fotovoltaikus rendszerek biztosítják. 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség 
2016-ban „Befektetőbarát Település” 
címet adományozott Hajdúnánásnak. Az 
elnyert cím igazolja, hogy a hajdúváros 
igyekszik felkészülni a befektetők foga-
dására, s ezáltal hozzájárul a teljes hazai 
befektetési környezet versenyképességé-
nek fokozásához. Gazdaság tekintetében 
fontos mérföldkőhöz érkezett a város 
2017-ben, hiszen 500 millió forintból va-
lósulhat meg az a fejlesztés, amely a város 
határában lévő egyik telepet befektetők 
fogadására alkalmas ipari területté tudja 
átalakítani és infrastrukturális fejlesztése-
ket hajthat végre. 

Mindemellett több mint 1,5 milliárd 
forintból többek között Gyermek Egész-
ségügyi Centrumot hoznak létre, további 
energetikai fejlesztések valósulnak meg 
több közintézményben, kerékpáruta-
kat, játszótereket, sétányokat, futópályát 
alakítanak ki, járdákat, a helyi termelői 
piacot, csapadékvíz főgyűjtőket újítanak 
fel, Portéka Ház épül a Kendereskertben, 
tanösvény útvonalat hoznak létre a Fürdő 
és a Kendereskert között.

Hajdúnánás gazdasági fejlődését jól 
tükrözi, hogy ebben az évben a gyártóso-
rát a városban helyezi el az Innovatív Tér-
burkolatfejlesztő Kft., a Platio, melynek 
tagjait és alapítóit hajdúnánási � atalok is 
alkotják. A Platióra keresztelt környezet-
kímélő, okostérburkolat tulajdonképpen 
egy olyan „térkövet” takar, ami a hulladé-
kenergiaként elvesző erőforrásokat, mint 
például az emberi lépés, kerékpáros köz-
lekedés, valamint a napfény és az éjszakai 
világítás energiáit hasznosítja.

A város Integrált Településfejlesztési 
stratégiájában kiemelt fejlesztési cél az 
ipari területek kialakítására alkalmas te-
rületek komplex fejlesztése. A jövőbeni 
befektetők mellett alapvető a helyi vállal-
kozások bevonása a tervezésbe, fejlesztés-
be. Ennek érdekében az elmúlt két évben 
folyamatos párbeszéd alakult ki a vállal-
kozói és civil szférával.

A városban kiépült az optikai interne-
tes hálózat, amely biztosítja a korszerű, 
szélessávú adatátvitelt.

Társadalmi egyensúly
Az oktatást, a kutatást és a gazdaságfej-
lesztést is érintő együttműködési meg-
állapodást kötött a Debreceni Egyetem 
és Hajdúnánás a 2015 esztendőben. Az 
egyetem meghatározó küldetése, hogy 
a felhalmozott tudás hasznosításával a 
környék gazdaságfejlesztéséhez is hozzájá-
ruljon, ez Hajdúnánás esetében a mező-
gazdaság, az élelmiszeripar és az egészség-
ipar területén lehet jelentős. Hajdúnánás 
városa Magyarország egyik legnagyobb 
tudásbázisára szeretne építeni, ezért nagy 
siker, hogy az együttműködést magasabb 
szintre emelkedett az egyetemmel. Haj-
dúnánás a tizedik helyen áll a Debreceni 
Egyetem beiskolázási listáján, ráadásul a 
45 km-re levő Debrecenből talán köny-
nyebb hazacsábítani a � atalokat, főleg, 
ha Hajdúnánáson töltik a gyakorlatukat. 
Az egyetemmel a Tedej Zrt-nek fehérje 
kísérletek területén, a Venti� lt Zrt-nek 
légtechnikai-gépészeti területen már mű-
ködő innovációs projektjei vannak.

A „HIDAK” Hajdúnánás Városi 
Önkormányzata által támogatott és az 
EMKA TANÁCSADÓ KFT. szakmai 
közreműködésével kidolgozott program 
2015-ben vette kezdetét a felsőoktatásban 
tanuló hallgatók számára, melynek célja, 
hogy a jelen fejlesztéseiben képezze és 
formálja a jövő szakembereit, naprakész, 
gyakorlati tudással és újszerű látásmóddal 
vértezze fel őket, fokozza elkötelezettsé-
güket. Több alkalmazott tudományterü-
letet érint és integrál, szabadegyetem jel-
leggel nyújt elméleti és gyakorlati képzést 
a hajdúnánási diákoknak.

2016-ban alkotta meg a város az „I� ú-
sági Stratégia 2016–2026” koncepcióját. 
A globális kihívásokat is � gyelembe véve, 
de elsősorban a helyi szükségletekre fóku-
szálva kezdték meg 2015 novemberében a 
helyi � atalokkal közösen az i� úsági straté-
gia megalkotását. A stratégiaalkotás során 
kiemelt szerepet kapott a � atalok életére 
meghatározó hatást gyakorló jelenségek 
mélyebb okainak feltárása, ugyanakkor 
olyan közös gondolkodási és tervezési 
folyamat kezdeményezése, melynek ered-
ményeként a � atalok igényeit, változtatási 
és fejlesztési javaslataikat a település veze-
tői irányába artikulálni tudják.

Hajdúnánás vezetésének kiemelt szán-
déka, hogy a gyermekek, � atalok és kö-
zösségeik tevékeny részesei legyenek a te-
lepülés életének, hiszen néhány év múlva 
ők fogják alkotni a város gerincét. Éppen 
ezért a gyermekek jólétének javítása cél-
jából olyan költségvetést valósít meg az 
önkormányzat, amely magába foglalja a 
kötelező feladatok ellátásán túl a családok 
élethelyzetének javítását, a gyermekek-
kel foglalkozó intézmények kiegészítő 
szolgáltatásait, közétkeztetés szélesítését, 
gyermekek jutalmazását, ösztöndíj prog-
ramok megvalósítását, egészségmegőr-
zést és egészségfejlesztést, prevenciós és 
szabadidős programokat. Többek között 
ezeknek a kiegészítő elemeknek köszön-
hetően kaphatta meg Hajdúnánás 2016-
ban az „UNICEF Gyerekbarát Település 
Díjat”. 

Mindezek mellett a városvezetés fon-
tosnak tartja, hogy párbeszéd és közös 
munka induljon el a � atalokkal, mely-
nek keretében megtalálhatóak és pályá-
ra állíthatók az új generáció azon tagjai, 
akik Hajdúnánáson képzelik a jövőjüket 
ezen úton haladva a Református Hitélet 
Alapítvány és az Okkal-Más-Okkal I� ú-
sági Egyesület közreműködésével Hajdú-
nánáson 2017. júniusában megalakult a 
Települési Gyermek- és I� úsági Önkor-
mányzat.

A nánási és a környező településekről 
érkező diákok szakmai felkészültségét 
segíti a Kőrösi Csoma Sándor Reformá-
tus Gimnázium épületében kialakított 
Öveges Labor, amely lehetővé teszi a 
természettudományos tantárgyak közötti 
interakciót. A megújult helyszín alkal-
mas a legmodernebb tanulói kísérletek 
és mérések elvégzésére biológia, � zika és 
kémia tantárgyakból. A labor hat telepü-
lés Görbeháza, Hajdúdorog, Hajdúnánás, 
Polgár, Tiszagyulaháza, Tiszavasvári – 11 
általános iskolájának tanulóit vonja be az 
együttműködésbe.

Nánási Portéka

Kendereskert
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A városvezetés a diákok mellett a fel-
nőtteket, a � atal párokat is igyekszik 
segíteni. Közel 30 önkormányzati tulaj-
donú telket kezdett el értékesíteni a vá-
ros egységesen 1 millió forint+ÁFA/telek 
kiinduló licitáron, mely tartalmazza a 
tervdokumentációkat is, hogy a � atal csa-
ládok, építkezni vágyók lakáshoz jutását 

segítsék, illetve támogassák a � atal-
ság helyben maradását. A nehezebb 
pénzügyi helyzetben lévőknek hasz-
nált lakás vásárlására is lehetőségük 
nyílik. 

Idén és a következő esztendő-
ben két lépésben újítja fel a város 
a Bocskai utca 79. szám. alatt lévő, 
32 lakásból álló társasházat, melybe 
terveik szerint az első 16 lakásba 
ebben az évben költözhetnek be a 
� atalok, a családok. A fecskeház program 
kialakításánál az elsődleges cél, hogy az 
önálló életet most kezdőkön segítsenek. 
Ők ezekben a társasházakban bérelhetnek 
lakást, majd egy előtakarékossági szer-
ződést vállalva tovább léphetnének egy 
saját, vagy nagyobb otthonba. Anyagi tá-
mogatást nyújt a városvezetése az év első 
szülött gyermekének, születési támoga-
tásban részesülnek a családok, valamint 
számos ösztöndíj programmal segíti a 
helyben tanuló diákokat.

Mindeközben nem hagyják magukra 
azokat sem, akikről már mindenki le-
mondott. A szociális földprogram példa-
értékű pedagógiai munkával és kitartással 
állítja talpra és teszi képessé a leszakadó 
társadalmi csoportokat az önellátásra.

Nagy hangsúlyt fektet a település az 
egészséges életmód, a sport területére is. 
Magas színvonalú kézilabda, kajak-ke-

nu, birkózó szakosztály működik, ebben 
az évben harmadik alkalommal került 
megrendezésre a Megyei Röplabda Szö-
vetség által szervezett Nemzetközi Eötvös 
Strandröplabda Torna, illetve hazánkban 
először Hajdúnánáson rendezték meg a 
Nemzetközi Heki Taikai Íjász Világve-
resenyt három alkalommal is, mely jól-

mutatja az itt élő közösség befogadó és 
az újdonságra, más kultúrára nyitott szel-
lemiségét. Hajdúnánás szülötte, a több-
szörös világrekorder íjász Mónus József 
a föld számos pontján emeli fel a győztes 
jogán Magyarország és a város címeres 
zászlaját. 

Nánás a kikapcsolódás és a kultúra 
terén is gazdag programlehetőségeket kí-
nál. A városban szinte egész évben pezs-
gő kulturális és művészeti élet van. Ezt 
bizonyítja a minden évben megrendezett 
több napos programsorozat a Hajdúk Vi-
lágtalálkozója, nemzetközi képzőművé-
szeti alkotótábor, az i� úsági alkotótábor, 
hagyományőrző programok, állandó és 
időszakos kiállítások, színházi előadások, 
könnyű-és komolyzenei koncertek, kü-
lönféle szórakoztató rendezvények várják 
a szórakozás szerelmeseit. Fontos szerepet 
tölt be a város kulturális életében a több 

mint 17 éve alakult amatőr színjátszó tár-
sulat a Naná Színház – tagjai számos ha-
táron innen és túli fellépéseket tudhatnak 
maguk mögött. A kultúra terén kiemel-
kedő szerep hárul a néptáncoktatásra is 
– jól mutatja ezt a több mint 400 nép-
táncos gyermek. A pezsgő kulturális életet 
és a közösségek szerveződését bizonyítja a 
közel 100 bejegyzett alapítvány és egye-
sület működése a településen.

Környezeti egyensúly

Egy város életében, így Hajdúnánáséban 
is fontos, hogy milyen környezetet terem-
tünk és alakítunk ki magunk körül. Mi-
lyen egy településnek a természeti közege, 
mennyi fa, bokor, díszkert virág találha-
tó, melyek mind-mind meghatározzák a 
környezet egyensúlyát 
és az itt élők hangulatát. 
Hajdúnánás, de legin-
kább központja mindig 
is bővelkedett a levelek-
től roskadó fáktól, virá-
goktól. Nem véletlenül 
érdemelte ki 2015-ben a 
Virágos Magyarország-
ért környezet-szépítő 
verseny megméretteté-
sén az Arany Rózsa-dí-
jat. A város főépítésze 
mellett hivatásos főker-
tészt is alkalmaznak, aki a város zöld-
stratégiájában nyújt fontos támogatást, 
segítséget.

Hajdúnánás város képviselő-testülete 
még 2015-ben határozta el, hogy 2016-
tól kezdődően az előző évben született 
gyermekek részére egy-egy fát ültetnek, 
amelyek egyszerre bírnak szimbolikus 
és élettani jelentőséggel. A kertek abból 
a célból jönnek létre évről-évre, hogy 

szimbolizálja az itthon maradást, hiszen 
Hajdúnánás azt szeretné, ha a � atalok is 
úgy ragaszkodnának a szülőföldjükhöz, 
ahogyan a fa ragaszkodik az anyaföldjé-
hez. Az elmúlt két esztendőben a város 
csak ennek a programsorozatnak a része-
ként több mint 300 facsemetét ültetett el. 

Kajakosaink

Gyermekbarát Település díjátadó

Bocskai u. 79. Fecskeház

Helytörténeti Fasor

Elektromos autó

Gyógyvizű medencék

De nem csak az újszülöttek tiszteletére, 
hanem a város jeles írói, költői, város-
történeti kutatói, múzeumalapítói em-
lékezetének megőrzése érdekében is állít 
fákat Helytörténeti Fasor néven – ebben 
az évben 14 darab díszfát, hogy valameny-
nyiüket példaképül állítsák a következő 
generációk elé is.

A gazdaságosság és a környezettuda-
tosság jegyében Hajdúnánás sikeresen 
pályázott elektromos töltőállomás kiala-
kítására, amelyet ez év végén már térítés-

mentesen használhatnak a 
nánásiak és a városunkba 
érkezők egyaránt. Minde-
mellett az önkormányzat 
egy Citroen C Zero típu-
sú elektromos autót is 
forgalomba állított, amit 
jelenleg az önkormányzat 
munkatársai használnak, 
de szeretnék minél több 
emberrel megismertetni 
ezt a környezettudatos 
járművet, amelyet a jövő-
ben több városi rendez-

vényen is bemutatnak majd. Tervezik, 
hogy előre egyeztetett időpontokban a 
város lakossága is kipróbálhatja ezt a nem 
mindennapi autót, ezzel is hozzásegítve 
azokat, akik szeretnének ehhez hasonló 
gépjárművet vásárolni.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő 14 hek-
táros területe csendes, árnyas parkosított 
zöld területeivel kedvenc helye a pihenés-
re, gyógyulásra vágyóknak. Egy feszített 
víztükrű úszómedence, egy pancsolóme-
dence, két tanmedence csúszdákkal és két 
gyógymedence nyújt felfrissülést vagy ép-
pen élményteli perceket. Az Aranyszalma 
Gyógycentrum 5 tangentoros kezelővel, 6 
masszázs szobával, 2 állásos súlyfürdővel, 
iszappakolóval, medencékkel, kiszolgáló 
helyiségekkel, szabadtéri fürdőzési lehető-
séggel és betegirányítási rendszerrel, gőz-
kamrával, infraszaunával és még számos 
szolgáltatással várja a pihenni és gyógyul-
ni vágyókat. Kiemelt szolgáltatások közé 
tartoznak a balneoterápiás kezelések, me-
lyet állandó és ideiglenes lakosok számára 
az önkormányzat térítésmentesen biztosít 
2×15 db kezelés erejéig.

Hajdúnánás egy sokszínű, élhető haj-
dúsági település, melynek közössége fel-
karolta az értékeit, hagyományait, élni 
tudott az adódó lehetőségekkel, s ezeket 
kovácsolja, csiszolgatja a következő nem-
zedékének is.

Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere
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A pályázatra magyarországi határon túli, 
magyar nyelvterületen élő, 25 évnél nem 
idősebb � atalok, általános és középiskolai 
diákok – a néprajzi tájegységekre jellemző 
formavilág és díszítőelemek felhasználásá-
val készített – alkotásaikkal pályázhattak. 
A pályamunkák természetes anyagok-
ból (textil, agyag, szalma, csuhé, vessző, 
gyöngy, fa, bőr, tojás stb.) készített gyer-
mekjátékok és használati tárgyak lehettek. 
Az értékeléskor a zsűri 3 korcsoportot 
különböztetett meg: Gyermek kategória 
I. 6–10 év közöttiek, Gyermek kategória 
II. 11–14 év közöttiek, I� úsági kategória 
15–25 év közöttiek.

Városunkból a Bocskai iskolából a Pol-
gári utcai Kézműves Kis- és Nagymeste-
rek közös alkotásaikkal neveztek be, egy 
gyermek játszósarok elkészítésével, mely-
ben egy falvédő, egy régi babakocsiban 
baba,párna, takaró, labdák, babacipők 
és különböző baba szórakoztató eszkö-
zök szerepeltek. A munkákat gyapjúból 
gyúrták a szakkörösök Fekete Andrea és 
Papp Anita szakkörvezetők segítségével. 
Szeptember elején adták be az elkészült 
tárgyakat a Berettyóújfalui Alkotóházba. 

Az évnyitó ünnepségen 500 diáknak gra-
tulált Varga Erika (12. D osztályos tanuló) 
köszöntőjében ahhoz, hogy sikerrel vették 
az első akadályt, azaz önként és dalolva ki-
ugrottak az ágyból, és még emlékeztek az 
iskolába vezető útra. Igazgatónő köszöntöt-
te elsősorban a négy újonnan érkező kilen-
cedikes osztályt, s természetesen a felsőbb 
évfolyamosokat és az iskola 42 pedagógu-
sát is. Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr a 
tanulás, a szakképzés fontosságára hívta fel 
a diákok � gyelmét, s arra, hogy az erkölcsi 

A Gyermekkert Óvoda nevelőközössége cé-
lul tűzte ki, hogy a komplex esztétika iránti 
értékközvetítésünket az óvoda udvarán is 
láthatóvá tesszük.

Az esztétikus környezet megteremtéséhez 
partnerül hívva a szülőket, ami az együtt-
működés és az értékek megőrzése, közvetíté-
se miatt is jelentős. Fontosnak tartjuk, hogy 
a gyerekeink megtapasztalják, lássák a közös 
értékteremtést, a hagyományok őrzését, az 
új létrehozását, az együttműködést. Célunk 
megvalósítása mellé elkötelezett, önkéntes 
munkatársakat, szülőket is fel tudtunk so-
rakoztatni. Szeptember 22-én délután, kis 
közösségünk megmutatta összefogással mire 
képes. A munkálatokat udvari dekor felelő-
sünk Reszegi Sándorné (Erzsike óvónéni) és 
kreatív műhelyünk vezetője Kovács Istvánné 

Tizenhárom vállalkozó szellemű � atal két 
tanár, Brendzsákné Boros Anikó és Sinka 
Györgyné kíséretében repült szeptember 
14-én Németországba, a Berlin melletti 
Neuenhagenbe, ahol már mindenkit iz-
gatottan várt ideiglenes „családja”. Ez a 
nap aztán a család megismerésével telt. 
A pénteki napon kezdetét vette sűrű 
programsorozatunk. Első utunk a potsda-
mi Sanssouci kastélyba vezetett, ahol egy 
kedves idegenvezető fogadott minket. 
Először a kastély történetét ismertette 
meg velünk, majd körbevezetett bennün-
ket, így volt szerencsénk szebbnél szebb 
képeket készíteni a mesébe illő udvaron. 
A hétvégét teljes mértékben a családjaink-
kal töltöttük. Volt, akit Hamburgba vit-
tek el, a szerencsésebbek a Balti-tengernél 
kirándultak, néhányunk pedig egy-egy 
meccsen szurkolhatott. Társaságunk nagy 
része az estéjét egy mini Oktoberfesten 
tölthette, ahol belekóstolhattunk a német 
ízvilágba és kultúrába. 

Díjátadó és kiállítás megnyitó Díjátadó és kiállítás megnyitó Díjátadó és kiállítás megnyitó Díjátadó és kiállítás megnyitó Díjátadó és kiállítás megnyitó Díjátadó és kiállítás megnyitó 
BerettyóújfalubanBerettyóújfalubanBerettyóújfalubanBerettyóújfalubanBerettyóújfalubanBerettyóújfaluban
A Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyo-
mányok Háza együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal a népművészeti hagyomá-
nyok továbbéltetése, a fi atalok alkotókészségének fejlesztése érdekében hirdette meg 
a XII. Országos Gyermek és I� úsági Népi Kézműves Pályázatot.

Azoknak a diákoknak, akiket jobban érdekel a német nyelv, esetleg kíváncsiak arra, 
hogyan állnák meg a helyüket az adott nyelv országában, minden évben lehetőségük 
nyílik bekapcsolódni a Kőrösi gimnázium cserediákprogramjába.

Az Óvoda útról a Hagyományőrző szak-
körből Nagy Boglárka és Horváth Dorina 
gyöngyfűzött ékszerekkel pályáztak Var-
gáné Papp Júlia segítségével.

Nagy örömükre meghívást kaptak a ki-
állítás megnyitóra Berettyóújfaluba szep-
tember 29-én a Nadányi Zoltán Műve-
lődési Házba, ahol értékelték és díjazták 
a beadott több mint 400 pályaművet. 
A Kis- és Nagymesterek szakkör díjazásban 
részesültek, így esélyt kaptak az országos 
bemutatóra is, mivel a legjobb alkotások 
továbbjutnak a Gyermek és I� ú Kézműve-
sek Országos Kiállítására, 2017. decem-
ber 8–12. melynek helyszíne a Debreceni 
Művelődési Központ lesz. A díjazásban 
nem részesült pályázók emléklapot ve-

hettek át. Az ünnepélyes díjátadás után 
a gyerekek kézműves foglalkozásokon ve-
hettek részt, ahol a Bihari Népművészeti 
Egyesület tagjai segítségével a szűrrátétes 
technikát ismerhették meg, valamint hí-
mezhettek, nemezelhettek az érdeklődők.

Fekete Andrea

Neuenhageni élményekNeuenhageni élményekNeuenhageni élményekNeuenhageni élményekNeuenhageni élményekNeuenhageni élményekNeuenhageni élményekNeuenhageni élményekNeuenhageni élmények

Becsengettek!Becsengettek!Becsengettek!Becsengettek!Becsengettek!Becsengettek!Becsengettek!Becsengettek!Becsengettek!

Hétfőn ismét együtt volt a csapat, Ber-
linbe látogattunk el, ahol megnéztük a 
főváros nevezetességeit (pl.: Reichstag, 
Brandenburgi kapu, berlini dóm, Múze-
um-sziget). Ezt követően szabadprogram 
következett, este pedig az egyik kedves 
német diák meghívta a társaságot magá-
hoz. Itt jó hangulatban telt napunk hát-
ralevő része, és jobban megismerkedhet-
tünk egymással. 

Kedden a neuenhageni testvériskolánk-
ban vettünk részt több órán is, így bete-
kinthettünk a német oktatásba. Az éttermi 
ebédet követően megnéztük a városházát, 
ahonnan gyönyörű panoráma tárult elénk. 
A napunkat jó hangulatú táncos mulat-
sággal zártuk az egyik vállalkozó szellemű 
családnál. Szerda délután ismét felszáll-
tunk a repülőre, csak ezúttal hazafelé vet-
tük az irányt. Mindannyian élményekkel 
gazdagon tértünk vissza a megszokott 
környezetbe.

Kovács Adrienn és Koszta Petra (11. B)

2017. szeptember 1-jén 8 órakor újra megszólalt a csengő a BSZC Csiha Győző Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolájában jelezve a 2017/18-as tanév kezdetét.

értékek közül emeljék ki a szüleik, tanáraik 
és társaik iránti tisztelet fontosságát. A sza-
valatok elhangzása után pedig igazgatónő 
következő – már ismerős – szavai indították 
el az új évet: „ezennel a 2017/2018-as tan-
évet hivatalosan megnyitom”. 

Idén a következő osztályok kezdték meg 
tanulmányaikat intézményünkben:

Szakgimnázium: 9. A turizmus és gépész 
szakmacsoport, osztályfőnök: Kecskésné 
Csi ge Margit 

Szakközépiskola: 9. E kőműves és szociá-
lis gondozó szakmacso-
port, osztályfőnök: Csuka 
László

9. F bolti eladó és asz-
talos szakmacsoport, osz-
tályfőnök: Veláczki Anikó

9. G hegesztő és szer-
kezetlakatos szakmacso-
port, osztályfőnök: Kathy 
István

(H. T.)

Közös összefogással szépül Közös összefogással szépül Közös összefogással szépül 
a Gyermekkert Óvodaa Gyermekkert Óvodaa Gyermekkert Óvodaa Gyermekkert Óvodaa Gyermekkert Óvodaa Gyermekkert Óvoda
Közös összefogással szépül 
a Gyermekkert Óvoda
Közös összefogással szépül Közös összefogással szépül Közös összefogással szépül 
a Gyermekkert Óvoda
Közös összefogással szépül 
a Gyermekkert Óvoda
Közös összefogással szépül 
a Gyermekkert Óvoda
Közös összefogással szépül Közös összefogással szépül Közös összefogással szépül 
a Gyermekkert Óvoda
Közös összefogással szépül 

(Maca néni) tervei, ötletei alapján sok szor-
gos kéz igyekezett megvalósítani az előkert 
szépítését, óvodánk láthatóvá tételét, virágo-
sítását lelkes kertszépítőként.

Óvodánk szülői közössége folyamatosan 
segítette programunkat. Lehetőségükhöz 
mérten tevékenyen részt vállalva nyújtottak 
mintát gyermekeiknek.

Munkatársaimnak ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani a plusz feladatért, amit a 
gyermekekért és az óvodáért végeztek. Kitar-
tó munkánk eredménye közös élmény, szép 
óvodai környezet, hálás szülők, csillogó sze-
mek. Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik felajánlásaikkal, munkájukkal hozzájá-
rultak a nap sikeréhez.

Máróné Zubor Gizella 
tagintézmény vezető
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Tisztelt Lakosok! 
Jelen tájékoztató célja, hogy ismertessük 
a jelenleg folyó szennyvízcsatorna háló-
zat építési kivitelezési munkákkal és a 
használatba adással kapcsolatos fontos 
informá ciókat. A munkálatok tényleges 
megkezdése előtt az E-B 2020 Konzorci-
umnak, mint Kivitelezőnek feladata, hogy 
minden érintett lakost személyesen felke-
ressen, egyeztetve az esetleges közlekedési 
akadályoztatást, valamint a bekötő vezeték 
tényleges helyét. A kivitelezési munkákat 
a Kivitelező igyekszik a lakosság lehető 
legkisebb zavarásával és közlekedésének 
átmeneti akadályozásával elvégezni.

Az ingatlanonkénti bekötések műsza-
ki kérdéseit is ebben az időszakban lehet 
megbeszélni, a bekötések helyét jegyző-
könyv felvételével kell pontosítani. Alap-
esetben minden érintett a saját ingatlaná-
ból a telkén elhelyezett új tisztítóidomra 
fog rácsatlakozni. 

A kivitelezési munkák a közművezeté-
kek feltárásával, házi bekötések – előzete-
sen jegyzőkönyvben felvett helyen – meg-
építésével kezdődnek. A bekötővezeték az 
ingatlan telekhatárától befelé legfeljebb 
1 m-rel, úgynevezett tisztítóidommal vég-
ződik. Amennyiben nem járulnak hozzá 
az ingatlanon belüli elhelyezéshez, abban 
az esetben, a kiviteli tervben szereplő 
helyen, de közterületen lesz elhelyezve a 
tisztítóidom.

A gerincvezeték építése a nyomvonal 
megjelölésével veszi kezdetét, ekkor kerül 
meghatározásra a tisztító aknák helye is. 
Építés folyamán munkavégzést követően 
nyílt munkaárok jellemzően nem marad, 
a közlekedés helyreáll. Aszfalt útburkolatba 
eső nyomvonalnál a munkagödör szélessé-
gével megegyező terület kerül bontásra. 
Amennyiben a talajvíz viszonyok szüksé-
gessé teszik, abban az esetben vákumkutas 
víztelenítési technológiával csökkentjük a 
talajvíz szintjét. A gerincvezeték építése 
mellett megtörténnek a csatorna minősí-
tő vizsgálatai is, mely vízzárósági próbát, 
geodéziai bemérést, ipari kamerás vizsgá-
latot, nyomáspróbát és talajmechanikai 
vizsgálatokat tartalmaz.

A vezeték elkészültét követően az asz-
faltburkolat ideiglenesen kerül helyreállít-
va, ezek végleges visszaállítása – a téli kon-
szolidációs időszakot követően – 2018 
márciusától veszi kezdetét. A helyreállítás 
a felbontással érintett területen sávos javí-
tással valósul meg. 

Az építkezés során felmerülő kelle-
metlenségekért (zaj-, porhatás, stb.) szí-
ves türelmüket és megértésüket kérem.

Az ingatlanon belüli belső szennyvíz-
csatorna kiépítése az ingatlan tulajdono-
sának feladata, a felmerülő építési és rá-
kötéssel kapcsolatos költségek őt terhelik. 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Tisza-
menti Regionális Vízmű Zrt-nél mint üz-
emeletetőnél a szennyvízrákötés felülvizs-
gálati díja bekötésenként bruttó 5390 Ft.

TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZ-TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZ-TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZ-
CSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐLCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐLCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐLCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐLCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐLCSATORNA-HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐL
„Hajdúnánás–Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése 
és korszerűsítése” a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében.

FONTOS: A csatornaépítés ideje alatt a 
már kiépült tisztítóidomokra rákötni SZI-
GORÚAN TILOS! Az ingatlan szennyvizét 
kizárólag az Önkormányzattól kapott érte-
sítés kézhezvételét követően lehet rákötni a 
közüzemi csatornahálózatra!

Az alább leírt feltételek betartása mel-
lett csatlakoztathatja az ingatlan házi 
szennyvízvezetékét a közüzemi csatorna-
hálózathoz:
 A közcsatornákba csak házi szennyvíz 

vezethető be, ami a lakosság ivó- és 
háztartási, valamint az intézmények és 
üzemek szociális célú vízhasználatából 
keletkező szennyvizeket jelenti.
 Tilos a csatornába csapadékvizet, ta-

lajvizet, járművek mosásából keletkező 
szennyvizet, valamint hígtrágyát, trá-
gyalevet bevezetni. 
 Az ingatlanok területén eddig üzemelő 

szikkasztógödröket, szennyvíztárolókat 
le kell választani, ki kell iktatni a házi 
szennyvízhálózatból, a belső szennyvíz-
elvezető rendszerről le kell kötni.
 A tisztítóidomhoz való csatlakozás, az 

idom alján az ingatlan felőli oldalon, 
jelenleg 160 mm átmérőjű, zárósapká-
val lezárt, tokos csővéghez történhet, 
gyári idommal, gumigyűrűs tömítéssel. 
A tisztítóidom a KGEM csőrendszer 
idomaiból készült, a csatlakozóidom a 
kiskereskedelemben beszerezhető.
 Az ingatlan udvarán megépülő házi 

szennyvízcsatorna hálózat szintén 
KGEM csőből épül, szakember közre-
működésével célszerű megépíteni. Nem 
alkalmazható beton, azbesztcement, 
KPE, acél csőanyag.
 Abban az esetben, ha a házi szenny-

vízvezeték 110 mm átmérőjű KGEM 
csőből épül, a tisztítóidomhoz történő 
csatlakozás KG-R 160/110 elnevezésű 
szűkítőidommal elkészíthető. Nagyon 
fontos, hogy ez a csatlakozás a fent le-
írt módon készüljön, más házilagosan 
barkácsolt megoldás, nem elfogadható! 
Fontos még, hogy a házi szennyvízveze-
ték tökéletesen tömített csővezetékként 
épüljön, gumigyűrűs tömítésű kötéssel. 
Nem megengedett PVC csövek toldása 
melegítéssel, ragasztással.
 A házi szennyvízcsatorna hálózat tisz-

títhatósága érdekében, javasoljuk annak 
iránytöréseihez tisztítóidomok, aknák 
építését a telken belül.
Lakossági panaszbejelentéssel Önkor-

mányzatunkat kell megkeresni szemé-
lyesen, telefonon vagy írásban az ismert 
elérhetőségeken. (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 1. Városfejlesztési és Üzemel-
tetési Iroda 52/381-411/124 mellék)

Műszaki kérdésekben a Kivitelező épí-
tésvezetőit kereshetik az alábbi elérhető-
ségeken: Hajdúnánás: Smányi Ferenc, 
tel.: +36-30/701-8995

Hajdúnánás–Tedej: Sipos Gábor, tel.: 
+ 36-30/655-4027

Szólláth Tibor polgármester 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 305/2017. (IX. 27.) 
számú Képviselő-testületi Határozata 
alapján versenytárgyalásos pályázati úton 
történő értékesítésre meghirdeti az önkor-
mányzat tulajdonát képező, 4942/5/A/38 
helyrajzi számú, „lakás” megnevezésű, ter-
mészetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai 
u. 3–7. C I/3. szám alatti 27 m2 alapte-
rületű, 1 szobás, komfortos ingatlant. 
Az ingatlan becsült forgalmi értéke vala-
mint a megajánlható minimum vételi ár 
2 775 000 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2017. november 2. (csütörtök) 12.00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesí-
tés nélkül): 2017. november 3. (péntek) 
09.00 óra

A pályázat az Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában adható le, zárt bo-
rítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 3–7. C I/3. szám alatti ingat-
lan megvásárlásra” felirattal. 

Információ kérhető személyesen a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal 37-es irodájában vagy telefon a 06-
52/381-411/142 vagy 143-es melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Újból beköszöntött az ősz. 
Gyönyörű köntösbe öltöznek 
a fák, koppannak a potyogó 
diók. Virágba borul a krizan-
tém, az őszirózsa, a bársonyvi-
rág, még gyönyörűek a rózsa-
bokrok. De a nappalok egyre 
rövidebbek, az éjszakák egyre 
hűvösebbek. Bizony jól esik 
felvenni egy-egy melegebb 
holmit. Egyre laposabban süt 
a nap, és egyre korábban söté-
tedik már. Mindezek elvárják 
tőlünk, hogy kertünket felké-
szítsük a jövőre, hogy tavaszra kevesebb 
munkánk maradjon. Melyek hát a leg-
főbb teendőink?

V , 
 folyamatosan gyűjtsük össze a lehulló 

leveleket. Az egészségesek mehetnek a 
komposztba, a fertőzötteket kukázzuk, 
égessük el
 gyűjtsük be a terméseket, rakjunk félre 

színes leveleket, amelyből szép deko-
ráció készülhet, vagy éppen gyerme-
keink, unokáink fel tudják használni 
azokat
 az október a legalkalmasabb új fák, 

bokrok és rózsák telepítésére
 legkésőbb október közepéig ültessük el 

a tavasszal nyíló hagymás növényeket
 szedjük fel a tavasszal kiültetett dália, 

begónia gumókat, kardvirág hagymákat 
és tároljuk száraz, fagymentes helyen
 távolítsuk el az elnyílott egynyári növé-

nyeket és a helyüket takarítsuk ki
 tisztogassuk meg az évelő növényeinket
 a dézsás és kinn nyaraló növényeinket 

vigyük védett helyre, hogy ne szenved-
jenek kárt az érkező hidegtől
 folyamatosan szüreteljük a még érő 

gyümölcsöket: almát, körtét, diót, mo-
gyorót stb.

Kertünk Kertünk Kertünk ––– házunk  házunk  házunk  házunk  házunk  házunk ––– otthonunk:  otthonunk:  otthonunk: 
Őszi munkák a kiskertekbenŐszi munkák a kiskertekbenŐszi munkák a kiskertekbenŐszi munkák a kiskertekbenŐszi munkák a kiskertekbenŐszi munkák a kiskertekben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 vágjuk le a fák, bokrok sérült ágait
 készítsünk kedvenceinknek, a mada-

raknak téli etető helyet.
Z
 legyen folyamatos a gyomok irtása 

(kézzel, kapával)
 szedjük a folyamatosan érő terméseket 

(paprika, paradicsom, tök, zöldségek) 
és tároljuk azokat
 megkezdhetjük az őszi talaj-előkészítést, 

tápanyag utánpótlást, őszi ásást stb.
 tervezzük meg a jövő évi elképzeléseinket.

L, 
 vigyük védett helyre fagyérzékeny nö-

vényeinket
 napos ablakba, kis cserepekbe vessünk 

fűszernövényeket, ami folyamatosan 
ízekkel látja el a konyhát
 ellenőrizzük szobanövényeinket, a sé-

rült részeket távolítsuk el. A pajzstetve-
ket étolajos vattával távolítsuk el
 a téli fűtésszezon előtt a porosnak talált 

szobanövények meghálálják a zuhanyos 
lemosást.
Amíg lehet, élvezzük ki a szép, napsüté-

ses időt! Legyünk minél többet a szabad-
ban, mozogjunk, sétáljunk, kiránduljunk 
a friss levegőn, az éltető természetben!

Gut István

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848
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Nyíradony VVTK–Hajdúnánás-Flexo 2000 
FK 1–1 (0–0)

200 néző
Vezette: Csiszár K. (Forgács K., Percze Zs)
Hajdúnánás-Flexo 2000 FK: László T., 

Tornyai V., Perényi R. (Kun Á.), Cservák 
T. (Kovács G.), Gyöngy T., Újvári Zs., 
Polgár G. (Kállai M.), Félegyházi Z. (Dal-
los-Nagy T.), Fodor J., Zsuga Á., Vígh L. 
(Kiss L.)

Edző: Daróczi Péter
Gól: Gáll F. illetve Gyöngy T.
Kiélezett mérkőzésre számítottunk 

Nyíradonyban, hiszen hallottuk, hogy a 
tavalyi � askóért kívánnak revánsot venni 
az adonyiak. Beszámolók szerint, egysé-
ges futballt bemutatva, kemény mérkő-
zésre késztettük a hazai egyletet. Az már 
a mérkőzés elejétől látszott, hogy két jó 
csapat vetette bele magát a küzdelembe. 
Hajtós mérkőzésen, megvoltak a helyze-
tek mindkét félnél s mindent összevetve 
reális eredmény született.

Hajdúnánás-Flexo 2000 FK–Téglási 
VSE 5–0 (4–0)

Néző: 150
Vezette: Mészáros Csaba (Tóth T., Pre-

zenszki M.)
Hajdúnánás-Flexo 2000 FK: László T. 

(Tóth Dénes) Tornyai V., (Kovács Gergő) 
Perényi R. Cservák Tibor, (Dallos–Nagy 
Viktor), Gyöngy Tamás, Újvári Zs. (Kiss 
Lajos), Polgár Gábor. (Kun Ádám), Fél-
egyházi Zoltán, Fodor János, (Kállai Már-
ton), Zsuga Ádám, Vígh Levente.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Gyöngy Tamás 5, 65, Polgár 

Gábor, Újvári Zsolt 11, 45A mérkőzést 
a lehető legjobban kezdtük, hisz az össze-
csapás 10 percére, már kétgólos előnyre 
tettünk szert. El kell ismernünk azonban 
azt is, hogy a vendégcsapat játékosai is 

A pályázónak a konkrét lakás meghatáro-
zása nélkül, a pályázati kiírásban megje-
lölt 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79. 
szám alatti lakásra lehet beadni pályáza-
tát. A pályázó indokolással együtt megje-
lölheti, hogy a lakással kapcsolatban mi-
lyen igényei vannak (pl. földszinti), ezen 
igényeket azonban indokolni is kell.
1. Pályázható lakások:

Címe: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79.
 Helyrajzi száma: 4828
 Komfort fokozata: összkomfortos 
 Fűtés: központi gázfűtés, egyedi mérők-

kel, egyedi szabályozhatóság
2. Bérbeadás időtartama: 

A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szer-
ződés első alkalommal 5 évre megál-
lapított, határozott időtartamra szól-
hat. Az összesen 5 éves határozott idő 
leteltét követően, a bérlő kérésére a 
lakásbérleti szerződést egy alkalommal 
legfeljebb további 1 évre lehet meg-
hosszabbítani, amennyiben
a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös 

költség, közüzemi díj vagy helyi adó 
tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gon-
doskodott.

3. Bérbeadás feltételei:
 A pályázatot azok a házaspárok, illetve 

élettársak nyújthatják be,
a) akik közül a kérelem benyújtásának 

időpontjában legalább az egyik fél 
még nem töltötte be a 32. életévét,

b) akik a házasságkötés tényét házassá-
gi anyakönyvi kivonat másolatával, 
az élettársi viszonyt nyilvántartásba 
vételről szóló okirattal igazolják,

c) akik vállalják, hogy a pályázott lakás 
elnyerése esetén valamely pénzinté-

zetnél a bérleti jogviszony időtarta-
mára lakás-előtakarékossági szer-
ződést kötnek, amelynek összege 
havonta minimum 20 000 Ft,

d) akik közül legalább az egyik pályá-
zó rendelkezik a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat illetékességi terüle-
tén bejelentett lakó- vagy tartózko-
dási hellyel,

e) akik közül legalább az egyik pályázó 
három hónapot meghaladó folya-
matos foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonnyal rendelkezik, és

f ) akiknek a pályázókat és a velük 
együttköltözőket is � gyelembe véve 
– az egy főre jutó havi nettó jöve-
delem eléri a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200 %-át.

 Nem jogosult „Fecskelakásra” az a pá-
lyázó vagy a vele együtt költöző:
a) aki lakóingatlan tulajdonjogával 

rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra 
más személy javára szóló haszonélve-
zeti jog van bejegyezve,

b) aki lakóingatlanra vonatkozó ha-
szonélvezeti joggal rendelkezik,

c) aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 
éven belül elidegenítette,

d) aki 10 éven belül pénzbeli térítés el-
lenében mondott le bérlakásáról,

e) aki már rendelkezett önkormányzati 
bérlakással, melyet kedvezményesen 
megvásárolt,

f ) akinek a bérleti jogviszonyát neki 
felróható okból a bérbeadó felmon-
dással megszüntette,

g) aki önkormányzati lakásban lakik 
jogcím nélkül használóként, vagy

h) aki szociális, jövedelmi, vagyoni vi-
szonyaira vonatkozóan olyan valótlan 

Lakás 
száma Szint Alapterülete Szobák 

száma Egyéb helyiségek

1.

földszint

51 m2+2,65 m2 loggia 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

2. 39,04 m2+3,33 m2 loggia 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

3. 39,04 m2+3,33 m2 loggia 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

4. 51 m2+2,65 m2 loggia 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

5.

1. emelet

51 m2+2,65 m2 loggia 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

6. 39,04 m2+3,33 m2 loggia 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

7. 39,04 m2+3,33 m2 loggia 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

8. 51 m2+2,65 m2 loggia 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

9.

2. emelet

51 m2+2,65 m2 loggia 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

10. 39,04 m2+3,33 m2 loggia 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

11. 39,04 m2+3,33 m2 loggia 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

12. 51 m2+2,65 m2 loggia 2 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

13.

tetőtér

46,39 m2 1 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba wc-vel

14. 34,37 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

15. 39,04 m2+3,33 m2 1 előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

16. 51 m2+2,65 m2 1 előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba wc-vel

Időtartam Havi lakbér összege 
(Ft/m2)

Egy szobás lakás 
(39,04 m2)

havi bérleti díja 

Két szobás lakás 
(51 m2)

havi bérleti díja

5 évig 190 7 418 Ft 9 690 Ft

6. évben 380 14 835 Ft 19 380 Ft

„Fecskelakások” bérbeadására
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYPÁLYÁZATI HIRDETMÉNYPÁLYÁZATI HIRDETMÉNYPÁLYÁZATI HIRDETMÉNYPÁLYÁZATI HIRDETMÉNYPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Hat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenülHat mérkőzés óta veretlenül

adatot közöl, amely számára jogtalan 
előnyt jelentenek.

4. A pályázat értékelése során előnyt je-
lent, ha a pályázó
a) a megjelölt kötelező összeget megha-

ladó lakás-előtakarékosságot vállal,
b) a pályázat benyújtásakor minimum 

egy éve rendelkezik kedvező hitel-
felvételre jogosító pénzintézeti lakás-
előtakarékossági szerződéssel,

c) 5 évnél kevesebb idejű igénybevétel-
re pályázik,

d) hosszabb idő óta rendelkezik folya-
matos hajdúnánási állandó lakcím-
mel, vagy tartózkodási hellyel,

e) a bérleti szerződés határidejének le-
jártára, illetve a szerződés bármely 
okból történő megszűnésének ese-
tére szóló befogadói nyilatkozatot 
csatol.

 Elfogadható az a lakás-előtakarékos-
sági szerződés, amelyen a pályázó 
nem szerződő fél, de ő van kedvez-
ményezettként megjelölve.

5. A lakás a helyszínen megtekinthető: 
2017. november 13. napjától, a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjával egyeztetett idő-
pontban. 

6. A pályázat benyújtásának módja: 
2017. december 8. napjáig az erre a cél-
ra rendszeresített formanyomtatványon 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari 
épület). Formanyomtatványt is itt lehet 
kérni, illetve a http://www.hajd unanas.
hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is 
megtalálható. 

7. A pályázat elbírálásának módja: A pá-
lyázók közül a bérlő személyét a képvi-
selő-testület választja ki.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

Szólláth Tibor 
polgármester

helyzetbe kerültek, szokásos egyéni hibá-
ink miatt. Mivel ezeket nem sikerült gólra 
váltaniuk, következtünk mi, s négygólos 
előnnyel mentünk a félidőben az öltöző-
be. A szünetben, szinte sort cseréltünk, 
így mindenki számára adott volt a lehető-
ség a bizonyításra. A győzelmünkhöz nem 
fért kétség, s hiányérzetünk csak azért 
lehetett, mert ha játékosaink jobban oda-
� gyelnek, akkor két számjegyű lehetett 
volna a különbség.

Kabai Meteorit SE–Hajdúnánás-Flexo 
2000 FK 0–2 (0–2)

100 néző. Vezette: Tatár I. (Gáti Cs., 
Pallai Zs.)

Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai 
V., Perényi R., Cservák T. (Kovács G.), 
Gyöngy T. (Kiss L.), Újvári Zs., Polgár 
G., Félegyházi Z. (Kállai M.), Fodor J., 
Zsuga Á. (Kun Á.), Vígh L.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Gyöngy T. (2)
Jók: Tornyai V., Vígh L., Polgár G., Pe-

rényi R., Gyöngy T. I� : 3–8
Plókai Mihály: Később nyilatkozik.
Daróczi Péter a következőt nyilatkoz-

ta a mérkőzés után: Nehéz meccsre szá-
mítottunk, hiszen a hazaiak az életükért 
küzdöttek és az agresszív játék nekünk 
nem igazán feküdt, de alkalmazkodtunk 
a stílusukhoz és idegenben győzedelmes-
kedtünk. Még mindig elégedetlen vagyok 
a csapat helyzet kihasználásával, de azon 
dolgozunk, hogy ezeket gólra váltsuk. 
Nyugodtan készülünk a jövő heti meccsre. 

A Hajdúnánás-Flexo 2000 FK jelenleg 
a 8. forduló után 16 ponttal a 6. helyen 
áll. A mérlegünk: 5 győzelem 1 döntetlen 
és 2 vereség

Hajrá Hajdúnánás!
Kócsi Imre

Augusztus 19. a hajdúböszörményi fi askó óta veretlen a csapatunk, mégpedig úgy, 
hogy egyetlen idegenbeli döntetlenünk van csupán. Legutóbb szintén idegenben a 
Kabát fektettük két vállra, s a most következő ellenfelünk – hazai pályán – a kieső 
helyen tanyázó Hajdúdorog lesz. Bizakodva nézünk hát a jövőbe, mégha a nehezebb 
mérkőzések ezután jönnek is majd. Nézzük hát, az elmúlt hetek összecsapásait!
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FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II

 Október 14. (szombat) 19.00 A Pesti 
Művész Színház bemutatja: 

 J. Brammer–A. Grünwald–Kálmán Imre: 
A cirkuszhercegnő c. operettet 2 felvo-
násban.

 Szereposztás:
 Fedora Palinska hercegnő – Fogarassy 

Bernadett
 Mister X – Csengeri Attila/Pankotay 

Péter
 Sergius Wladimir nagyherceg – Gyu-

rity István
 Brusovszky/Gyula bácsi – Harsányi 

Gábor/Fogarassy András
 Slukk Tóni – Czető Roland
 Miss Mabel – Tunyogi Bernadett
 Karolin – Fodor Zsóka/Sáfár Anikó
 Cirkuszigazgató – Borbáth Ottilia 
 Petrovics ezredes – Egri László
 Mary, mixernő – Zalay Lídia
 Rendező: Pankotay Péter
 Belépődíj: 2800 Ft, vagy 2500 Bocskai 

Korona. 
 Október 18. (szerda) 10.30 Magyar 

Népmese Színház: Szóló szőlő, mo-
solygó alma, csengő barack. Belépődíj: 
650 Ft, bérletek érvényesek.
 Október 18. (szerda) 17.00 Andirkó 

Lajos festőművész kiállítása a művelő-
dési központ galériájában. Megtekint-
hető: november 8-ig.
 Október 23. (hétfő) 14.00 Nemzeti 

Ünnep. Megemlékezés az 1956-os for-
radalom 61. évfordulóján. 

 14.00 „Nimród álma 1956” történel-
mi játék egy részben, 13 képben. A de-
recskei Táltos Dráma és Musical Társu-
lat előadásában. Írta és rendezte: Mercs 
János, a Csokonai Nemzeti Színház 
színművésze. 

 A műsor után ünnepi beszéd és ko-
szorúzás az 1956-os emlékműnél. Be-
szédet mond: Seszták Oszkár, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés 
elnöke.
 Október 24. (kedd) 17.00 a Reformá-

tus Idősek Otthona kiállítása a műve-
lődési központ kis előcsarnokában.
 Október 25. (szerda) 13.00 Filharmó-

nia: Kodály Filharmonikusok: A szim-
fonikus zenekar hangszerei. Belépődíj: 
600 Ft, a bérletek érvényesek!
 November 26. (vasárnap) Nánási Ad-

vent
 18.00 Bereczki Zoltán adventi műsora 

a Református Templomban. Belépődíj: 
1800 Ft vagy 1500 Bocskai Korona.

 Október 14. (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: 800 Ft.
 Október 19. (csütörtök) 18.00: Iro-

dalmi teaház – helyi alkotók bemutat-
kozása. Vendégünk: Nagy Zsuka költő-
nő. A belépés díjtalan!

 Október 28. (szombat) 13.00–18.00 
Behajtási ünnep a Kendereskertben.

 Sokadalom népi játszótér – Gyerekszín-
ház – Pusztabuszozás – Néptánccso-
portok fellépése – Ételkóstoló – Nánási 
Portéka kóstoló – Népi hangszerbemu-
tató – Népzenei műsor – Állatok behaj-
tása – Csikósbemutató

 Részletes program hamarosan!
 Október 30–31. (hétfő–kedd) Őszi 

szünet a Kendereskertben: kézműves 
foglalkozások, játékok, � lmvetítés stb. 
Belépődíj: 2500 Ft/nap
 „Hajdúnánás 2017” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására 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 digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2017-es esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2017. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.
 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak a 

gyerekeknek jelentkezését, akik szíve-
sen megismerkednének a szövés forté-
lyaival, 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

Vetítések a Bocskai Filmszínházban min-
den héten szombaton, vasárnap és hétfőn.
 Október 14. (szombat)
 15.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 17.00: Egyenesen át (feliratos, amerikai 
pszichothriller, 105 perc, 2017)

 19.00: Amerikai bérgyilkos (magya-
rul beszélő, amerikai akcióthriller, 112 
perc, 2017)
 Október 15. (vasárnap)
 15.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs � lm, 99 perc, 2017) 

Hajdúnánás KSE–Fehérgyarmati VSE 
29–28 (18–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Aczél, 
Paulovics. (szeptember 24.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
Nagy 6/1, ÖTVÖS N 7, BÉCSI, Kele-
men 1, BANCSÓK 3, HADADI 6/3. 
Csere: Torma (kapus), Krisztián 1, Fábi-
án, Kiss, Bata 1, Nyeste, Varga 2, Fórizs 
2, Dankó. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 5/4, illetve 3/1. Kiállítás: 
2 perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Nagyon nehéz mérkőzé-
sen vagyunk túl, egy nagyon jó erőkből 
álló Fehérgyarmatot sikerült legyőznünk, 
nagyon hullámzó mérkőzésen. 

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Fehérgyarmati VSE 26–19 (12–10)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (szeptember 24.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FER-
HÉRVÁRI (kapus), BODOGÁN, Kiss Z 
1, ALFÖLDI M 6, KISS D 7, Ötvös T Á 
2, NAGY L 3. Csere: Alföldi B 1, Ötvös 
T 1, Bózsár 1, Nagy L, Hernyák 1, Simon 
1, Kujbus, Szeleczki 1/1, Nagy-Menyhárt 
1. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: Nagyon jó mérkőzés 
volt, rengeteg ziccert hagytunk ki, de vé-
gig a kezünkben tartottuk a mérkőzést, 
mindenkinek játéklehetőséget tudtam 
adni. Örülök, hogy Simon Félix meglőtte 
első gólját. 

Bőcs KSC–Hajdúnánás KSE 29–27 
(14–16)

Bőcs 50 néző. Vezette: Hantos, Rózsa-
hegyi. (szeptember 30.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Bata 
3, ÖTVÖS T 5, Krisztián 1, KISS D 4, 
Bancsók 4/3, Hadadi 7. Csere: TORMA 
(kapus), Nyeste, Nagy L 2, Kelemen, Dan-
kó 1, Varga, Fórizs. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 6/3. Kiállítás: 
14 perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Az első félidőt jól kezd-
tük, akcióink sikeresek voltak. A 2. fél-
időben nagyot fordult minden. A védeke-
zésünk átjáróház volt, támadásban pedig 
ziccerek sorát hagytuk ki. Valami történt 
a játékvezetéssel is. Érthetetlen ítéletekkel 
büntettek minket és ezt már nem bírtuk el.

I� úsági mérkőzés: Bőcs KSC–Hajdúná-
nás KSE 10–40 (2–17)

Bőcs 60 néző. Vezette: Hadas, Dobák. 
(szeptember 30.)

Hajdúnánás KSE: FEHÉRVÁRI N (ka-
pus), Kiss D 2, Nagy L 1, ALFÖLDI M 
9, KISS Z 5, ÖTVÖS Á 9, ÖTVÖS T 
10/1. Csere: Nagy L 1, Hernyák 2, Nagy-
Menyhárt 1, Simon. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: A sok hiányzó ellenére 
magabiztos, fölényes győzelmet sikerült 
elérnünk a � atal Bőcsi csapat ellen. Ezen 
a napon nagyon jól működött a védeke-
zésünk.

-kábé-

 17.00: Egyenesen át (feliratos, ameri-
kai pszichothriller, 105 perc, 2017)

 19.00: Amerikai bérgyilkos (magya-
rul beszélő, amerikai akcióthriller, 112 
perc, 2017)
 Október 16. (hétfő)
 17.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 19.00: Egyenesen át (feliratos, ameri-
kai pszichothriller, 105 perc, 2017)
 Október 21. (szombat)
 15.00: A kis vámpír (német-angol-

dán-holland családi animációs � lm, 83 
perc, 2017) 3D 

 17.00: Négyen a bank ellen (magyarul 
beszélő, német vígjáték, 96 perc, 2017)

 19.00: Szárnyas fejvadász 2049 (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-� , 163 
perc, 2017) 3D
 Október 22. (vasárnap)
 15.00: A kis vámpír (német–angol–

dán–holland családi animációs � lm, 83 
perc, 2017) 3D 

 17.00: Négyen a bank ellen (magyarul 
beszélő, német vígjáték, 96 perc, 2017)

 19.00: Szárnyas fejvadász 2049 (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-� , 163 
perc, 2017) 3D
 Október 23. (hétfő)
 17.00: A kis vámpír (német–angol–

dán–holland családi animációs � lm, 83 
perc, 2017) 3D 

 19.00: Szárnyas fejvadász 2049 (ma-

gyarul beszélő, amerikai sci-� , 163 
perc, 2017) 3D
 Október 28. (szombat)
 15.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 17.00: Hóember (magyarul beszélő, an-
gol misztikus thriller, 119 perc, 2017)

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (ma-
gyarul beszélő, amerikai–kanadai hor-
ror, 91 perc, 2017)
 Október 29. (vasárnap)
 15.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 17.00: Hóember (magyarul beszélő, an-
gol misztikus thriller, 119 perc, 2017)

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (ma-
gyarul beszélő, amerikai–kanadai hor-
ror, 91 perc, 2017)
 Október 30. (hétfő)
 17.00: My Little Pony – A fi lm (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs � lm, 99 perc, 2017) 

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (ma-
gyarul beszélő, amerikai–kanadai hor-
ror, 91 perc, 2017)

 J:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes árú 

jegy: 1400 Ft
 Gyerekjegy (12 éves korig) 1000 Ft, 

3D gyerekjegy: 1200 Ft
 Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával
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Az Autómentes Nap során 
Önkormányzatunk számos 
programmal és értékes nye-
reményekkel – vadonatúj 
kerékpárokkal, rollerekkel és 
ajándékcsomagokkal – várta 
az érdeklődőket. A napot ez 
évben is egy Bringás Ébresz-
tővel indítottuk a Köztársasá-
gi téren, melyen a munkába, 
iskolába menet kerékpárral, 
vagy gyalogosan közlekedőket 
pékáruval, üdítővel, villogó-
val, fényvisszaverőkkel leptük 
meg. Ezt követően a Hajdú-
nánási Rendőrkapitányság 
közreműködésével kerékpáros 
akadályversenyt szerveztünk 
az óvodás korosztály részére. 
A délután folyamán pedig ke-
rékpárdíszítésre, kerékpártú-
rára, akadály- és futóversenyre 
invitáltuk a lakosokat. Zárás-
ként az Innovatív Térburko-
latfejlesztő Kft. által a Platio 
(energiatermelő térburkoló 
rendszer) bemutatójára került sor.

A program megvalósításához a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 253 756 Ft 
összegű támogatást biztosított. Külön kö-
szönettel tartozunk a helyi vállalkozóknak, 
akik támogatásra méltónak tartották a ren-
dezvényünket és a felkarolni kívánt ügyet, 

Ebben az évben is megrendezték a Si-
monyi Óbester Toborzó Emlékfutást 
szeptember 22-én kapcsolódva az Au-
tómentes nap programjaihoz. A Hajdú-
nánás – Debrecen táv megtétele előtt a 
szervezők és a résztvevők megkoszorúzták 
a bástyafalnál a legvitézebb huszár emlék-
tábláját. A tizedik, jubileumi emlékfu-
tást, amely hagyományosan városunkból 
indul mindig – érintve Hajdúdorogot, 
Hajdúböszörményt – a Honvédség és 
Társadalom Baráti Kör Debreceni Szerve-

zete, a Debreceni Honvéd Sport- és Diák 
Sportegyesület, valamint a Toborzó Iroda 
szervezte meg. Városunk diákjai a Dorogi 
úti Hajdúnánás végét jelző tábláig kísér-
ték a futókat, akik tovább futva mintegy 
42 kilométert tettek meg Hajdúnánás és 
Debrecen közötti útvonalon.

A váltófutás célja ebben az évben sem 
változott: a futás, a sport és a katonai pá-
lya népszerűsítése, valamint a � gyelem 
felhívása az egészséges életmódra. 

(H. Zs.)

Az egy tőről fakadó hajdúnánási Jóna csa-
ládok gazdag birtokos ágához tartozott 
Jóna Lajos gazdálkodó, a „milliomos” 
vagy „� skális Jóna” néven emlegetett 
idősb Jóna Mátyás unokatestvére. Taka-
ros kis hizlaldája volt Nánás mellett, ahol 
évente több száz malacot tartott. A nevel-
ni valót az egyházréti nádasokból fogdos-
ták össze, ahol szabadon � altak a kocák, 
mint a vadak.

A második nagy világégés idején meg-
jelent nála egy katonatiszt, aki szinte 
kényszerítette, hogy a hadseregnek adjon 
el kétszáz hízót. Az egyezség úgy volt, 
hogy a telepen lemázsált állatokat a ma-
lom melletti vágányokon bevagonírozzák 
és a debreceni Nagyállomáson átvétel 
után az előre megegyezett áron ki� zetik. 
De a jószágok nem fértek fel, négy-öt 
mindig a többi tetejét tiporta. A rakodást 
ellenőrző tiszt ezt nem nézte jó szemmel. 
Ötöt közülük levétetett, és mivel Lajos 
bácsi úgyis szekérrel készült Debrecenbe, 
vigye azokat magával. Majd ottan a töb-
bihez csapják.

Az öreg Jóna késő este két pihent lovat 
fogatott a szekér elibe, s indultak, hogy 
korán reggelre, mire a vasúti szerelvény 
beér, ők is ott legyenek. Oda is értek idő 
előtt, a szállítmány is pontosan befutott. 
Felrakták az öt hízót egy másik vagonba, 
megtörtént az átvétel, s a jószágok árát 
rendben leszámolták. Ám a pénz nem 
fért az erszénybe, de még a tarisznyába se. 
Szerencsére mindig volt a bakon egy pár 
jó vászonzsák, hogy a keményfa deszkán 
kényelmesebb legyen az ülés. Az egyik-
be belerakták a bankókat, amivel jó félig 
lett. Bekötötte a száját és maguk közé 
fektette a bakra. Elindultak a főutcán a 
Nagytemplom felé. Lassan haladtak, az 
acélráf nagyokat koccant a macskakö-
vön. Hirtelen hátulról valami borzalmas 
csattogás és pu� ogás hallatszódott, mire a 
lovak őrült vágtába kezdtek, szét akarták 
szórni a szekeret. Félő volt, hogy még va-
lakit elgázolnak. A kocsis hiába próbálta 
őket visszafogni, nem bírt velük. Az öreg 
észrevette, hogy balkéz felől frissen be-
ültetett virágágyások sorjáznak. Gyorsan 
magához ragadta a gyeplőt, s a lovak szá-
ját teljes erőből félre rántotta. Meg is lett 
az eredménye: a jószágok megcsendültek 
a felázott földben és szép lassan megállt 
a fogat a következő virágoskert közepén. 

Az ámokfutás épp az Arany Bika szálló 
előtt ért véget. De most lett csak nagy az 
izgalom! A zűrzavarban ugyanis elmaradt 
a pénzes zsák. Ahogy észrevették, rögvest 
visszafordultak. Nem is túl messze meg-
látták, amint a járókelők gyanakodva ke-
rülgettek, rugdostak egy kupacot. Még a 
gazda is alig ismerte meg, úgy összekenő-
dött a szekérderékban lévő disznóürülékes 
szalmán. Megoldotta az öreg a száját és 
beletekintett, kilátszott a sok papírpénz. 
Csak hüledeztek az odagyűlt piacolók. 
Megtalálták a leszakadt saroglyát is, ami 
az egész ribilliót okozta. Visszaindultak 
a Bikába, mivel a virágágyásban okozott 
kárt rendezni kellett; no meg egy jó kávét 
is megivott volna erre a nagy ijedelemre.

Jóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézikJóna Lajos a Bikába’ kávézik Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.Autómentes Nap 2017.

Jubileumi emlékfutásJubileumi emlékfutásJubileumi emlékfutásJubileumi emlékfutásJubileumi emlékfutásJubileumi emlékfutás

Behajtottak a fogadó udvarára, ahol 
már várták őket. Megegyeztek a kárté-
telben, amit Lajos gazda tisztességgel 
lerendezett. Kért egy szobát, hogy kicsit 
rendbe szedje magát, s ha úgy alakul, tán 
még meg is hál. A pénzt még a szekérnél 
átrakta egy tiszta zsákba, azt is vitte ma-
gával. Biztos, ami biztos, jobb helyen lesz 
mellette. Ebben az időben már voltak für-
dőhelyiségek a lakosztályokban. Leáztatta 
magáról az út porát, de mivel váltásruhát 
nem vitt magával, vissza kellett vegye azt, 
ami alaposan magába szítta a disznótrá-
gya szagát. Ezek után betért a kávéházba, 
hogy igyon egy jó feketét. Szabad asztalt 
keresett és ott várta a pincért. Jött is nem-
sokára � ntorogva, csavargatta a fura szag 
a városi levegőhöz szokott orrát. A vendé-
gek is pusmogtak, méregették az öreget. 
A pincér, hogy rendezze a helyzetet, saj-
nálkozva mondta, hogy már ne is hara-
gudjon, de ezen elegáns helyen csak jól 
öltözött urakat és hölgyeket szolgálnak ki.

Nem volt mit tenni, a vénlegény – mert 
asszony biza nem akadt, ki a portát ott-
hon rendbe tartaná – őszes bajsza alatt 
magában mormogva visszabandukolt a 
szállására. Kérette a kifutó� út, akit sza-
bóért ugrasztott. Az megérkezvén mére-
tet vett és közölte, éppen van készen egy 
hasonló méretű frakkja pantallóval. Meg 
is egyeztek, hogy hozzon még egy inget, 
meg csokornyakkendőt is, és ha tud, egy 
pár fekete félcipőt. Kisvártatva meg is jöt-
tek a rendelt holmik. Felöltötte magára az 
eleganciához nélkülözhetetlen kellékeket. 
A tükörből egy fess idegen tekintett visz-
sza. Leballagott a vendéglőbe, ahol leül-
vén érkezett is a pincér. Illendően kérdez-
te, mit parancsol.

„Egy dézsa feketét.” – jött a válasz.
„Hogyan kéri?” – nézett meglepve a 

felszolgáló.
„100 kávét a dézsába, cukor nélkül.” – 

spórolta meg az ízesítő árát az öreg Lajos. 
Kihozták a rendelést és letették elé, 

majd várták, mit kezd véle. De nem a 
kortyolgatás következett, hanem szép 
lassan elkezdte bontani magáról és rakta 
sorba a fekete lébe a frakkot, a pantallót, a 
hófehér inget, csokornyakkendőt és végül 
a 43-as lábbelit. 

„Igyatok! Titeket tisztelnek itten, nem 
éngemet!” – harsogta Jóna uram.

Felöltötte használt ruháját, felkapta 
zsákját és rendezte a cehhet ahogy illik. 
Majd megindult, már várta kint a szekér 
menetre készen. Felült a bakra és meg 
sem állottak Nánásig. Lassan poroszkált 
a fogat hazafelé, nem sokat beszélgettek a 
fáradtságtól. Hol egyik aludt, hol a mási-
kuk. Hetek múltán a kocsis szomszédjába 
vendég érkezett a cívis városból. Önfeledt 
borozgatás közben elmesélte, egy nánási 
ember hogy’ járt Debrecenbe’.

Jóna Lajos István (1880–1955) aggle-
gény, lakott Hajdúnánáson a Hajdú utcá-
ban. A történetet lejegyezte Jóna Sándor 
helyi gazdálkodó, kinek nagyapja testvére 
volt Lajos. Feldolgozta Jóna Sándor Haj-
dúnánáson született és Budapestre szárma-
zott, druszájával 8-ad fokú oldalági rokon.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat idén harmadik alkalommal csatlakozott az Eu-
rópai Mobilitási Hét keretében 2017. szeptember 22-én megrendezésre kerülő Autó-
mentes Naphoz. A rendezvény fő célja a környezetbarát és fenntartható városi köz-
lekedés népszerűsítése. A programsorozat az autózás helyett a közösségi közlekedés 
használata, a kerékpározás és gyaloglás mellett érvel. Idei témája is a tiszta, közösségi 
és intelligens mobilitás, a tisztább közlekedési módok előnyeinek hangsúlyozása.

így a következőknek: Kis-D Kerékpár 
Szerviz, Csiszer Szolgáltató és Kereskedő 
Kft., Sebestyén Teázó, Boglár-Élelmiszer 
Kft., Erzsike süteményes háza, Centrum 
Pékség, Jolly Joker Palackozott Italok Bolt-
ja, valamint a Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonpro� t Kft.
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Érdekes története volt ennek az osztály-
nak, hiszen mint mesélték az alsó tagozat 
végeztével ötödik osztályra szervezte össze 
őket az iskola vezetése a 4. felsős osztályt, 
a d-seket.

Különlegessé tette őket még az is, hogy 
„kollégista” – nevelőotthonos lányok is 
kerültek az osztályba. Ötven év múltán 
már mosolyogva idézgették az indulás 
évét, mint mondták, az iskola „réme” 
voltak, nehéz volt velük kezdetben, de – 

Sietve mentem végig a gyönyörű szőnye-
gen egészen a színpad közepéig. A szívem 
a torkomban dobogott. Létezne, hogy ezt 
a rangos díjat, ezt a gyönyörű szobrot én 
vehetem át, nekem ítélték oda? Már ki-
nyújtottam a kezem a meseszép színésznő 
felé, aki szőke hajzuhataga mögül huncu-
tul mosolygott rám, amikor megtörtént 
a baj. Valószínűleg a meghatódottságtól 
vagy az áhítattól megrészegülten megbot-
lottam a szőnyeg szélében s hatalmasat 
estem – fejjel előre – a zsúfolásig megtelt 
színházterem nézőinek szeme láttára.

Azaz csak estem volna, mert mire föl-
det értem szerencsére felébredtem. Idét-
len arccal néztem körül a szobánkban. 
Szóval álmodtam – futott át a gondolat a 
fejemben –, s kicsit csalódott lettem. Se-
baj, hiszen még fél hat sincs! Végre elme-
hetek artézi vízért, ilyenkor úgy sincs még 
senki a kutunknál.

Hamar összekapkodtam az összes fel-
lelhető kannát, � akont a lakásban, még 
három egyliterest is, lábujjhegyen kioson-
tam az ajtón s pár perc múlva vígan kari-
káztam az úton, mint aki az egész utcának 
vizet akar hozni.

Ahogy gondoltam, egy lélek sem volt a 
kútnál, de mire a csap alá tettem az első 
kannát nagy meglepetésben volt részem. 
Egy perc alatt legalább tízen gyűltek kö-
rém – főleg nyugdíjasok – alaposan fel-
málházva műanyag � akonokkal.

Valószínűleg ugyanúgy gondolkozhat-
tak, mint én s valószínű, hogy nem talál-
tak túl szimpatikusnak, hogy megelőztem 
őket (legalábbis a pillantásukból, amit 
rám vetettek erre következtettem). Sebaj 
– gondolhatták – lepakoltak, hogy türel-
mesen kivárják a sorukat, közben csendes 
beszélgetésbe kezdtek. Túlharsogta azon-
ban őket két � atalabb úriember, akik a 
mögöttem lévő padon – valószínűleg az 
első palackozott italbolt nyitására várva – 
hangosan diskuráltak.
 Rengeteget dolgozom komám – így 

az egyik – annyi munkám van, hogy alig 
győzöm.

Majd ecsetelni kezdte, hogy milyen ne-
héz az ő élete, meg hogy kéne neki egy 
segítség. A másik megértően bólogatott, 

de egy szót sem szólt. Az előbbi folytat-
ta tovább a panaszáradatot a nyugdíjasok 
pedig már kezdték megsajnálni őt (félre-
érthetetlen mosollyal az arcukon).

Ezután két idős bácsi kezd el szomo-
rúan panaszkodni. hogy nagyon udvarias 
üzletkötők rábeszélték őket valamilyen 
kábelszolgáltatásra.
 Nagyon meggyőzőek voltak – mond-

ja egyikük. Tolták elém a szerződést, hogy 
itt kell aláírni, én meg nem olvastam az 
apró betűs részt.
 Én a Nánási TV-t sajnálom nagyon 

– felelt a másik. Két éves a szerződés, s ad-
dig nem változtathatok. Pedig szerettem 
nézni városunk híreit. A múltkor benne 
volt a kis unokám is.
 Nálam a kép sem olyan tiszta mint 

volt – kezdi újra az első – meg adtak va-
lami dobozt meg távirányítót, de magas 
már ez az én fejemnek. Hosszas telefonál-
gatás után azt mondták, hogy küldenek 
majd egy szerelőt.
 S az majd ott áll egésznap a tévé-

je mellett s kapcsolgatja Bandi bátyám? 
– kiállt oda egy fejkendős nénike, s erre 
többen felnevetnek. A szó elszáll, az írás 
megmarad – veti oda még nagy bölcsen.

Kezdem kényelmetlenül érezni ma-
gam, mert még mindig volt 3 egyliteres 
� akonom, amit tele kellett eresztenem. 
Csak az nyugtatott, hogy mindenki tucat-
szám hozott magával kólás, meg ásványvi-
zes üvegeket nem csak én.

Már a kerékpáromra pakoltam mikor 
megérkezett egy hölgy s a kisebb tömeget 
látva némileg esdeklődve kérdezte meg, 
hogy nem engedhetné e tele az egyetlen 
kétliteresét, mert siet a munkába. Termé-
szetesen szinte egyszerre bólogatva adtak 
neki utat.
 Nem gondoltam, hogy ilyen korán 

ennyien lesznek a kútnál! – szólítottam 
meg távozóban ez egyik ismerősömet, 
aki kissé bosszankodva (mivel korán, de 
utolsóként érkezett) csak ennyit mondott 
a literes üvegeimre pillantva:
 Te meg legközelebb hozzál féldecis 

üvegeket is!

Kócsi Imre

Kerek jubileumi osztálytalálkozóra gyülekeztek az egykori II. sz. Általános Iskola 
1967-ben végzett 8. D osztályos tanulói. A valaha 30 fős osztályból a szép ünnepi 
találkozóra nem érkeztek túl sokan, de akik ott voltak, azok sok-sok szép, kedves, idő 
megszépítette emlékeket idéztek fel az osztályfőnöki órán, a Református Általános Is-
kolában, Fehér Imre tanár úr osztályfőnök vezetésével.

196719671967–––2017: 2017: 2017: 
50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó

mint mesélték Fehér Imre tanár úr – Imre 
bácsi – osztályfőnöksége mellett nyolca-
dikra az iskola legjobb osztályává váltak, 
minden téren. Tisztelték, elfogadták egy-
mást és tanáraikat. Évődve idézték fel pl. 
azt az őszi munkát, amikor az egykori Rá-
kóczi Tsz-ben másodvetésű kar� olt szed-
tek, ami már gyakorlatilag nem kellett a 
tsz-nek, nekik adták, ők pedig kivitték a 
piacra, eladták és az árából remek osztály-
kirándulást szerveztek. 

Részt vett a találkozón Both György-
né Orosz Júlia tanárnő is, aki mint kez-
dő tanárjelölt került az iskolába, és bár 
magyart szeretett volna tanítani, mégis 
az orosz nyelvet kellett oktatnia, mert 
arra volt szükség. Úgy, hogy sok esetben, 
ahogy mondani szokták, egy órával járt a 
diákok előtt a tananyag elsajátításában.

Arra a kérdésemre, hogyan alakult a 
továbbtanulás az osztályban, érdekes vála-

szokat kaptam; abban az időben még nem 
az egyetem, főiskola volt az elsődleges cél, 
leginkább szakmát akart tanulni szinte 
mindenki. És nem volt könnyű egy-egy 
jó szakmához hozzájutni. Szóval más ér-
tékrend uralkodott akkoriban. Az osztály-
főnöki óra elteltével a kis társaság már fe-
hér asztal mellett folytatta a beszélgetést, 
a közös emlékek, vidám és talán kevésbé 
vidám történések felidézését.          (erzsé)

A két napos program keretében 16-án, 
szombaton koszorúzási ünnepségen vet-
tek részt a küldöttek a Székely Hadosztály 
emlékművénél Csíksomlyóban, majd a 
Csíki Székely Nemzeti Múzeumban a 
száz évvel ezelőtti eseményekről készült 
fotókiállítás keretében a két város veze-
tőinek ünnepi beszédét hallgathatták 
meg a résztvevők. A rendezvény a székely 
menekülés történetét felelevenítő vissza-
emlékezésekkel, valamint a csíki fér�  kar 
katonanótáival zárult.

A következő napon, 17-én Csíkszere-
da megyei jogú város szervezésében a két 
település képviselete terepjárókkal több 
mint harminc kilométeres földúton Csík-
szentmárton határába utazott, az Úz fo-
lyó völgyébe. Az egykori keleti határaink 

2017. szeptember 16–17-én Hajdúnánás város nevében Szólláth Tibor polgármester, 
Buczkó József és felesége, valamint Kovács Zsolt önkormányzati képviselők utaztak 
Csíkszeredába a testvér települési együttműködésről szóló dokumentumok aláírásával 
kapcsolatos eseményekre.

mentén nyitott hon-
védtemetőben koszo-
rúzással hajtottak fejet 
a két háborúban elesett 
magyar hősök emlé-
ke előtt. Ezt követően 
több órás hegymászás 
következett. Mégpe-
dig az 1230 m magas 
Litzmann kúpra, az 
1916–17-ben Csík-
szeredát védő porosz 
tábornokról éppen száz 
évvel ezelőtt elnevezett 
magaslatra, hogy a két 
város polgármestere ott 

írja alá a testvérvárosi szerződést. A hegy-
tetőn egy hatalmas kőtömb előtt térdelve 
Csíkszereda alpolgármestere, Füleki Zol-
tán, polgármestere: Ráduly Róbert, Haj-
dúnánás nevében pedig Szólláth Tibor 
polgármester látta el kézjegyével a doku-
mentumokat.

A ceremóniát követő polgármesteri ün-
nepi beszédében Ráduly Róbert azt hang-
súlyozta, hogy ezzel a fáradtságos hegy-
mászással a száz évvel ezelőtt menekülni 
kényszerült székely elődök emlékének 
adóztunk. Mi magunk is átéltünk valamit 
az akkoriak megpróbáltatásaiból.

A hat órányi hegyi zarándoklatot az Úz 
völgyében nomád vendéglátás zárta.

Buczkó József

A testvértelepülési együtt működésről szóló dokumentumok aláírá-
sa után a Litzmann-kúpon, balról: Füleki Zoltán, Ráduly Róbert, 
Szólláth Tibor, Buczkó József. 
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Az idei Világbajnokság szeptember 2-től 
11-ig tartott Budapesten. Közel 60 ország 
1600 versenyzője mérettette meg magát 
rajta. Mivel hazánk adott otthont a Világ-
versenynek, így a Szövetség szeretett volna 
minél több magyart elindítani. Ez sikerült 
is, hiszen elértük a rekordot a magyar ver-
senyzők számát tekintve. A VB mindig 
más a többi versenytől, itt mindenki a 
legjobb formáját hozza; sokszor meglepő-
döm 1-1 versenyzőn, aki egy kisebb volu-
menű versenyt és az arra való felkészülést 
szinte félvárról vesz, a VB-t viszont min-
denki a „legnagyobb” megmérettetésnek 
tekinti. Én is így voltam ezzel, a májusi 
EB óta folyamatosan a VB-re koncentrál-

tam, speciálisan szkanderra edzettem és 
azt hiszem, hogy sikerült életem legjobb 
formájába kerülnöm. Szerettem volna 
javítani a tavalyi eredményeimen – beke-
rülni a legjobb ötbe, persze a vágyam az 
volt, hogy elcsípjek egy dobogót. Sajnos 
egy hajszál választott el tőle, bal kézzel 
4. lettem, nagyon jókat tudtam meccsel-
ni, jobb kézzel pedig sajnos a selejtezőbe 
összekerültem a tavalyi Világbajnokkal, 
akivel nagy meccs árán leamortizáltuk 
magunkat, így mindketten lecsúsztunk 
a dobogóról, végül 6. helyen zártam. De 
az álmaimat nem adom fel, jövőre ennél 
jobb eredménnyel szeretném zárni a VB-t.

HNU

Az idei Szaknader VB Budapesten zajlott, amelynek Hernyák Imre személyében haj-
dúnánási versenyzője is volt. Imre nagyon készült a versenyre, végül is jó eredményt 
ér el, bár lehetett volna jobb is. A verseny után megkértük, néhány mondatban szól-
jon a versenyről, teljesítményéről.

RÉSZLETEKRŐL 
ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN 

ILLETVE A HONLAPUNKON!

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

RÉGI SZEMÜVEGÉT
MOST 30 000 Ft

É R T É K B E N 
BESZÁMÍTJUKAZ ÉLESLÁTÁS ÚJ 

DIMENZIÓJA

Boldog születésnapot!
2017. szeptember 29-én 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött emlék-
lappal köszöntötte Radó Józsefnét Dr. Juhász 
Endre Hajdúnánás alpolgármestere.

Isten éltesse sokáig Erzsike nénit erőben és 
egészségben családja körében!

Boldog születésnapot!
2017. szeptember 29-én 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött emlék-
lappal köszöntötte Takács Ernőt Dr. Juhász 
Endre Hajdúnánás alpolgármestere.

Isten éltesse sokáig Ernő bácsit erőben és 
egészségben családja körében!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy a Tourinform Iroda a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központból a Bocskai Filmszínházba költözött. Az iroda minden eddigi szolgál-
tatása (információnyújtás, Bocskai Korona váltás, kézműves ajándéktárgyak értékesítése 
stb.) változatlanul elérhető az új helyszínen. Ugyanezen a helyen újra elindítjuk a Tele-
házat is a már megszokott szolgáltatási rendszerrel.

A nyitás időpontja: 2017. október 9. (hétfő)
A Tourinform Iroda és Teleház nyitva tartási rendje a következő:
Hétköznapokon 08.00–12.00, 12.30–16.30.
Elérhetőségek:
Levelezési cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
Telefon: 06-52/381-620; 06-70/375-6642
E-mail: hajdunanas@tourinform.hu; telehaz.npc@gmail.com
Munkatársak: Karacs Brigitta, Mezei-Péntek Dóra

Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft.

Nádudvari ASK II.–Hajdúnánás KSE II. 
21–42 (12–19)

Nádudvar 50 néző. Vezette: Dáné, Komá-
romi. (szeptember 24)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), ÖT-
VÖS T 8, Szabó 6, Fehérvári 7, BODOGÁN 
7, Éles, SZOMBATI 4. Csere: Reszegi Zs 
(kapus), Tupicza 2, Harsányi 8. Edző: Szabó 
Attila.

Hétméteres: 2/1, illetve 0/0. Kiállítás: 8 perc, 
Illetve 6 perc.

Szabó Attila: Tisztes helyállás reményében 
utaztunk a bajnoki cím esélyeséhez. A két csa-
pat közötti különbség minket is meglepett. 
Igazi csapatmunka gyümölcse ez a győzelem.

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

Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE II. 27–39 
(9–23)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Sipos, 
Szikszay. (október 1)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
ÖTVÖS T 4, SZABÓ 7, FEHÉRVÁRI 5, 
KISS D 10, Tóth 1, SZOMBATI 4. Csere: 
RESZEGI Cs (kapus), Tupicza 2, HARSÁ-
NYI 6, Nyeste. Edző: Bancsók Károly.

Hétméteres: 0/0, illetve 0/0. Kiállítás: 0 perc, 
Illetve 0 perc.

Bancsók Károly: Az első félidőben lendüle-
tes, jó játékot mutatott a csapat. A második fél-
időt több hiba jellemezte, de mindenki meg-
felelő játékidőt kapott, élvezve annak minden 
percét. Ez lehet az egyik legfontosabb üzenete 
a Megyei osztályban való indulásunknak.

-kábé-
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BOCSKAI ÉTTEREM 
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook 

oldalunkon!

AJÁNLATAINK OKTÓBER 1-JÉTŐL:
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft / adag kiszállítással!
2. Osztálytalálkozók.
3. Családi ünnepek, születésnapok. 
4. Konferenciák, céges rendezvények teljes körű lebonyolítása.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

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

 

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: 06-30/681-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676

FELHÍVÁS
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2017. november 3-án ka-
marai választásokat tart. A hajdúnánási lakcímmel/székhellyel 
rendelkező kamarai tagok részére reggel 6:00 és este 18:00 óra 
között nyílik lehetőség a voksok leadására a Kisfaludy 15 cím 
alatti Falugazdász Irodában. Kérjük feltétlen hozza magával 
érvényes személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját, va-
lamint cég esetén a cég képviseletére jogosító dokumentumok 
másolatát (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány).
További információt a kamara honlapján (www.nak.hu) talál, 
vagy bizalommal keresse falugazdászát.

Boldog születésnapot!
2017. október elsején 95. születésnapja al-
kalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött emlék-
lappal köszöntötte Pásztor Gábornét Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig Zsuzsa nénit erőben és 
egészségben családja körében!

További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es 
telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) 

Bocskai Korona fi zetési lehetőség.
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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

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B
Gyömrő VSE–Hajdúnánás SK 23–31 
(11–19) 

Gyömrő 45 néző. Vezette: Horváth, 
Simó. (szeptember 23.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ D (kapus), 
POÓR 5, Csicsószki 5, ZIHOR 3, LEN-
GYEL 3, Fábián 1, LÉVAI 10/2. Csere: 
Szabó V (kapus), Darabos, Takács 1, Tar 
Cs, Lakatos, MEKES, Román 3. Edző: 
Molnár András

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

Molnár András: Büszkék vagyunk az 
eddig elért eredményünkre.

I� úsági mérkőzés: DVSC-TVP–Hajdú-
nánás SK 36–22 (15–9)

Debrecen 100 néző. Vezette: Bajusz, 
Gadnai. (szeptember 24.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
Tar Cs 3/1, MOLNÁR F 7/1, Tar L 1, 
CSERŐS 3, Pálóczi, Konyári 4. Csere: 
Karócz (kapus), Váradi 1, Balázs 2/1, 
Molnár A, Reszegi 1, Nagy. Edző: Molnár 
András, Nagy Attila

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

Nagy Attila: Jobb erőkből állón Deb-
recentől szenvedtünk verességet, most 
kezdődnek a nyerhető mérkőzések, jövő 
héten igyekszünk javítani. 

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–Kis-
várdai KC 35–16 (22–10)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Dáné, 
Komáromi. (szeptember 29.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TAR Cs 6/2, MOLNÁR F 7/2, TAR L 
3/1, CSERŐS 8, Nagy D 2, KONYÁRI 
5. Csere: Karócz (kapus), Váradi, Balázs 1, 

Molnár A 2, Pál-Kovács S, Pál-Kovács T 
1, Reszegi, Nagy E, Balogh. Edző: Molnár 
András, Nagy Attila

Hétméteres: 7/5, illetve 4/2. Kiállítás: 
2 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: Magabiztos győzelmet 
arattunk. Elkezdtük gyűjteni a pontjain-
kat az I. osztályban. Nagyon bízom ben-
ne, hogy tovább folytatódik ez a jó soro-
zat, jobbulást kívánunk Cserős Petrának. 

Gratulálok a csapatnak.
-kábé-


