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Átadták a hajdúnánási vágóhidat
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Értékes lopott régészeti leleteket…

Szent István-napi rendezvények 
részeként idén tízedik alkalom-
mal szervezték meg a Hazaváró 

Ünnepet augusztus 19-én és 20-án. A ren-
dezvény azokat a nánásiakat szólítja meg, 
akiket bár szülővárosuktól távol sodort az 
élet, mégis szívesen látogatnak haza Haj-
dúnánásra, s találkoznak hozzátartozóik-
kal, barátaikkal. A hazalátogatók 19-én a 
református templomban Seres Zsuzsanna 
brácsaművész műsorát láthatták, majd a 
2017-ben átadásra került székely kaput 
tekintették meg, melyet testvérvárosunk, 
Csíkszereda ajándékozott hálája jeléül a 
településnek. Ezek után a katolikus temp-
lom felújított Boldogasszony templom-
kertjének megtekintésére került sor Bucz-
kó József, a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójá-
nak vezetésével. Ezt követően az idei év 
tavaszán átadásra került Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium torna-
termébe kaptak betekintést a vendégek. 
A tornaterem látogatása után Dr. Hegedűs 
Lóránt Püspök, a város díszpolgárának 
tiszteletére állított szobornál helyezték 

AAAAAA el az emlékezés virágait. A rövid sétát kö-
vetően a Kendereskertben megrendezett 
vidám hangulatú, beszélgetős Tanyázóval 
folytatódott a program. A napot megtisz-
telte jelenlétével Csuja Imre színművész, a 
város díszpolgára és kedves felesége is. Au-
gusztus 20-án, az államalapítás ünnepén 
a Hazaváró Ünnep vendégei közül sokan 
részt vettek a református és a katolikus 
templomban megtartott istentiszteleten 
és szentmisén. Az egyházi szertartásokat 
követően a városi ünnepség a református 
templom előtti bástyafal mellett folyta-
tódott, ahol Szólláth Tibor polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Majd tanúi 
lehettek a megáldott és megszentelt új 
kenyér ünnepélyes keretek között történő 
megszegésének és felkínálásának. A Szent 
István Napi programok késő délután 
folytatódtak a Flying Colours kaszkadőr 
bemutatóval, majd este élő nagykoncertet 
adott a népszerű Kormorán együttes. Az 
estet tűzijáték zárta.

Mindezen programokról készült fotó-
válogatásunk.
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Július első napjának reggelén indult el 
147 gyerek és 15 pedagógus a csodás ba-
latoni táborba, Zánkára. Már hetekkel az 
indulás előtt izgatottan készültünk erre a 
hat napra. Van, aki azért, mert már volt, 
van, aki azért, mert még nem volt. Az 
Erzsébet Táborok pályázatát az Erzsébet 
Alapítvány írta ki, melyet iskolánk lelkes 
pedagógusai márciusban megírtak, be 

Megdöbbentő és sajnálatos eseményről 
tájékoztatta lapunkat Dani János ásatás-
vezető, a Déri Múzeum régészeti igazga-
tóhelyettese. Ismeretlen tettesek két X. 
századi, Hajdúnánás határában feltárt 
régészeti leletet loptak el az ásatásról a 
napokban.

A Déri Múzeum régészei 2018 nyarán 
fogtak feltáró régészeti ásatásba Hajdú-
nánás nyugati határában, a dombszegi 
legelőn. A feltárás célja az volt, hogy egy 
elpusztult őskori kunhalom (kurgán) 
alaptemetkezését megtalálják. A régészek 
egy 6 m × 30 m-es szelvényt nyitottak, 
mellyel az ásatás célja, az alaptemetke-
zés előkerült, de ez egy római császárkor 
idején teljesen kirabolt sír volt. Viszont 
a szelvényben előkerült két honfoglalás 
kori X. századi temetkezés is, melyek-
nek különös és speciális értékét az adja, 
hogy Hajdúnánás harmadik és negyedik 
honfoglalás kori sír együttese volt a most 
megtalált két sír. Ezeket ember az elmúlt 
1000 évben nem bolygatta. 

Mindkettő sír jelképes lovas temetke-
zés, fér� ak voltak benne vas kengyelpár-
ban és zablával. 

A második sírban, amely különösen 
érdekes volt, egy ötven év feletti erőtel-
jes felépítésű fér�  volt, aki a jelek szerint 
fél életét a nyeregben tölthette, mert az 
ágyéki csigolyáinál erőteljes degeneratív 
túlterhelésből adódó elváltozásokat lehe-
tett meg� gyelni. Első ránézésre talán lo-
vas íjász szerepére utalhatnak nagyon erős 
kulcscsontjai és felkarcsontjai. 

A fér� nak – az akkori szokásoknak 
megfelelőn – hosszú haja volt, melyet 
egy kb. 5 cm-es átmérőjű ezüst hajkari-
ka (varkocs szorító karika) fogott össze. 

is adtak és májusban meg 
is nyertek. Kezdődhetett a 
szervezés, amely az év végi 
sűrű feladatok mellett nem 
volt egyszerű. De sikerült. 
Így fantasztikus hat napot 
tölthettünk ebben a csodás 
táborban. Rengeteg progra-
mon vettünk részt: Tábori 
Olimpia, Kalandpark, Sé-
tahajó, Haditechnikai Park, 
Trambulin, Csúszda, Laser 
Tag, Országjáró Múzeum, 
Sárkányhajó, koncertek és 
strand minden mennyiség-
ben. A versenyek sem ma-
radhattak el. A gyerekek már 
itthon el kezdtek készülni a 
minden évben megrendezés-
re kerülő KiMitTud?-ra. Az 
1800 fős táborban különbö-
ző kategóriákban mérethet-
ték meg magukat a gyerekek 
és kiemelkedő eredmények-
kel végeztek.

Gratulálunk minden versenyzőnek.
Köszönöm, hogy ilyen fantasztikus 

gyerekekkel tölthettük ezt a nyári tábort, 
köszönöm a szülők segítségét, az utazást 
tökéletesen lebonyolító PCS busz segítsé-
gét és nem utolsó sorban a 15 pedagógus 
munkáját, akik oda� gyeltek a nyaralni 
vágyó gyerekekre.

Józsi-Tóth Magdolna
Ez az egyik eltűnt lelet. Ruházatán több 
helyen levél alakú ezüst vereteket találtak 
a régészek, fülesgombokat, vaskést, egy-
kori mára már elbomlott bőr tarsolyában 
a szakemberek megtalálták a vas tűz csi-
holót is. A sírból előkerültek az íjtegez vas 
veretei és legalább egy-két vas nyílhegynek 
a maradványai is. 

A sír másik érdekessége, hogy a fér� t 
téglalap alakú ezüst szemfedő veretekkel 
helyezték örök nyugalomra, amely a bal 
szemüregnél jól látható nyomot hagyott. 
Lábához volt helyezve a vas kengyelpár és 
vas zabla. Ennek a sírnak a feltárása során 
a félig kibontott sírból lopták el az ezüst 
hajkarikát és az ezüst szemfedő lemezt.

A lopással kapcsolatban a rendőrségi 
feljelentés megtörtént, a nyomozás folyik. 
Bárki, aki információval tud szolgálni az 
ellopott régészeti leleteket illetően, kér-
jük, forduljon a Hajdúnánási Rendőrka-
pitányság illetékeseihez!

Dani János ásatásvezető ugyanakkor 
elmondta: Minden feltárt régészeti lelet 
országunk vagy szűkebb tájegységünk, 
településünk történelmének, hagyomá-
nyainak és titkainak őrzője. A Hajdúná-
nás határában megtalált honfoglalás kori 
tárgyak és emlékek a maguk helyén egye-
diek és pótolhatatlanok, a város értékeit 
gazdagítják. Bízik abban, hogy a leletek 
eltulajdonítása csak meggondolatlan cse-
lekedet volt, és megszólal a lelkiismeret 
abban, aki ezt tette. Ha cselekedetét át-
gondolva valamilyen hivatalos intézmény 
felé (önkormányzat, rendőrség, Helytör-
téneti Gyűjtemény) akár névtelenül is, de 
visszajuttatja az eltulajdonított értékeket, 
a rendőrségi feljelentést visszavonják. 

HNU
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Augusztus 29-én ünnepélyes keretek kö-
zött adták át a Hajdúnánási Tartósító és 
Építő Szociális Szövetkezet vágóhídját. 
Egyazon helyszínen vágóhídként, húsfel-
dolgozóként és húsboltként is szolgálhat 
a létesítmény, amely 78 millió forintból 
valósult meg a Belügyminisztérium, a 
közfoglalkoztatási program és az önkor-
mányzat támogatásával.  A vágóhíd he-
tente 20 sertés vágására alkalmas, bérvá-
gást is vállal.

Az ünnepségen Ho� mann Imre köz-
foglalkoztatásért és vízügyért felelős he-
lyettes államtitkár elmondta: az érték-

teremtő közfoglalkoztatás eredményeire 
remek példa a vágóhíd felépítése.

Ma Európában egy átlag termék akár 
több ezer kilométert is utazik, mire a 
termelőtől elér a fogyasztóig – ennek ko-
moly egészségügyi, élelmiszerbiztonsági, 
környezetvédelmi kockázatai is vannak. 
Mi azt mondjuk, hogy ha ezt képesek va-
gyunk helyben, helyi munkaerővel előál-
lítani, akkor miért ne tennénk? A Nánási 
Portéka termékcsoporttal 10-20 kilomé-
teren belül meg tudjuk oldani, hiszen az 
a legerősebb minőségbiztosítás, ha mi 
magunk termelünk, és pontosan tudjuk, 
hogyan, milyen körülmények között állí-
tódik elő a termék – mondta Hajdúnánás 
polgármestere.

A polgármester kitért arra is, hogy 
szeptemberben megnyílik Debrecenben a 
Nánási Portéka Bolt, ahol nemcsak a szö-
vetkezet termékeit, hanem a teljes porté-
ka termékcsaládot is meg lehet vásárolni. 
Ezek a magas minőségű termékek ahhoz 
a vásárlóközönséghez is eljutnak, ahol 
tudjuk azokat az árakat érvényesíteni, ami 
hazánkban egy bio termék esetében telje-
sen természetes. 

Hajdúnánáson egy folyamatos fejlesz-
tési láncnak vagyunk a részesei – emelte 
ki Dr. Tiba István. Szisztematikusan, lé-
pésről-lépésre gazdaságosan tudnak a Haj-
dú-Bihar megyei települések fejleszteni, 
előrébb jutni, ami a jövő szempontjából 
lényeges a közösségek számára – tette hoz-
zá az országgyűlési képviselő.

hajdunanas.hu

A � atalok körében is egyre népszerűbb és 
a már aggasztóan magas elektromos ciga-
retta használatával kapcsolatban nagyon 
sokféle információt olvashatunk, mely-
nek jó részét azonban fenntartással kell 
fogadnunk. Jelen cikkünkben a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet, az ANTSZ, 
valamint a Kaliforniai Egyetem San Fran-
ciscó-i intézményének legújabb állásfog-
lalását foglaljuk össze:
 A hagyományos cigaretta napi fo-

gyasztása majdnem megháromszorozza a 
szívroham esélyét, ráadásul a napi e-ciga-
rettázással járó kétszeres kockázat ehhez 
hozzáadódik. Tehát, aki mindkét félét na-
ponta szívja, annak ötszörös szívroham-
kockázattal kell számolnia.

Elvégzendő munkák a kertben, 
a ház körül

Szeptember van, elérkezett az ősz. Kör-
nyezetünkben a nyár pompáját átveszik 
lassan az ősz gyönyörű színei. Eddigi 
egész éves munkánkat terméseikkel hálál-
ják meg növényeink. Teendőink nem let-
tek kevesebbek, az őszi tevékenység is sok 
munkát, oda� gyelést kíván meg tőlünk. 
A teljesség igénye nélkül bár, de álljon itt 
néhány aktuális teendő, amit el kell vé-
geznünk a ház körül és a kertünkben.

Gyümölcsös
Fejezzük be az alma, a szilva és a körte 
zöldmetszését, távolítsuk el a sérült ága-
kat (gondoskodva a jövő évi termésről). 
Készítsük elő a tároló helyeket és tároló 
edényeket a betakarított gyümölcsök 
számára. A tárolásra szánt gyümölcsöket 
addig szüreteljük le, amíg nem érik be tel-
jesen. Folyamatosan szedjük az érő gyü-
mölcsöket, tároljuk azokat. Az egészséges, 
lehullott gyümölcsöket gyűjtsük tároló 
edényben cefrének. Ne feledkezzünk meg 
a folyamatosan érő szőlőről sem, gondos-
kodjunk tárolásukról és további feldolgo-
zásukról (préselés, must, bor).

Zöldséges
Folyamatosan szedhetjük a káposztafélé-
ket, a petrezselymet, a sárgarépát, a hagy-
mát és a burgonyát. Gondos oda� gyeléssel 
tároljuk őket a hideg napokra. Ugyancsak 
folyamatos tevékenység a paradicsom és 
paprika szedése és feldolgozása.

Virágoskert
Lassan eltávolíthatjuk az elnyíló egynyá-
ri virágokat. Kedvenceinkről gyűjtsünk 
érett magokat, amelyek tavasszal elvethe-
tők lesznek. Készítsük el kétnyári növé-
nyeink számára az ágyásokat és ültessük is 

el azokat (árvácska, százszorszép, nefelejcs 
stb.). Folyamatosan telepítsük a téltűrő 
gumós és hagymás növényeket is (tulipán, 
nárcisz, jácint stb.).

Elvethetjük a hidegtűrő egynyáriak 
magját (tatárvirág, búzavirág, szarkaláb, 
körömvirág, pipacs stb.). A régi, csúnya 
évelő növényeinket vágjuk vissza talaj-
szintre, a hervadt, sérült részeket távo-
lítsuk el. Folyamatosan gondoskodjunk 
a tápanyag utánpótlásról (szerves trágya, 
műtrágya, komposzt). 

Rendszeresen metsszük meg rózsáin-
kat, az elnyíló virágokat távolítsuk el. Új 
telepítéshez készítsük elő a helyet. Nyír-
juk a gyepfelületeinket, a pusztuló része-
ket vessük újra. Új vetésekhez készítsük 
elő a talajt, majd vethetjük füvet.

Egyéb tennivalók
A „nyaralásra” kitett szobanövényeket ta-
karítsuk meg, majd folyamatosan telepít-
sük vissza a lakásban előkészített helyre. 
A már nem használt edényeket, ládákat, 
támasztékokat takarítsuk meg és tároljuk 
száraz és szellős helyen. Tartsuk karban 
öntöző berendezéseinket, a használt kerti 
kisgépeinket.

Gondoskodjunk a hulladékok kezelésé-
ről (komposztálás, égetés, kukázás).

Mindenkinek egészségben telő hasznos 
munkálkodást az őszi időszakban is!

Gut István

 Bizonyították, hogy a � atalok kör-
ében az e-cigaretta használata növeli a ha-
gyományos cigarettára való áttérés esélyét.
 A patronhoz használt folyadék, vala-

mint a kifújt pára is olyan veszélyes anya-
gokat tartalmaz, amelyek ártalmasak az e-
cigarettát használókra, valamint azokra is, 
akik csak belélegzik a kifújt párát. A pat-
rontöltéshez szükséges folyadék káros a 
szemnek, a toroknak és a tüdőnek, hosszú 
távon akár asztmás betegség kialakulásá-
hoz is hozzájárulhat. A vizsgálatok szerint 
tehát a kifújt pára sem veszélytelenebb, 
mint a hagyományos cigaretta füstje, sőt 
bizonyos veszélyes anyagok koncentráció-
ja jelentősebb arányban található meg az 
e-cigarettákban!

A jelenlegi formájában az elektroni-
kus cigaretta nem alkalmas a dohányzás 
leszokás támogatására. Használata nem 
csökkenti, hanem éppen fenntartja a ni-
kotin addikciót, a hozzászokás mértékét 
a változatlan mennyiségű nikotinnak a 
szervezetbe juttatásával.

Mindenkinek jó egészséget kíván az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében a Hajdúnánási Helyi Ak-
ciócsoport 2018. szeptember 1-től pályázati 
kiírásokat hirdetett meg a TOP-7.1.1-16-
2016-00075 számú, a HACS és a RFP IH 
között létrejött Együttműködési Megállapo-
dás alapján.

A felhívások címei:
 Beruházások és beszerzések a város kö-

zösségi tereinek, zöldfelületeinek ren-
dezésére, funkcióbővítésére, a kulturális 
örökség megóvására.

 Hajdúnánás perifériáinak fejlesztése.
 Programok az egészségkultúra, a meg-

előzés, a közösségi élet és a helyi identi-
tás megelőzésére.

 A járásközponti szerep erősítése és helyi 
tudatosítása népesség-megtartó beavat-
kozások, és generációk közötti kapcso-
latteremtés útján.

 A város marketingjének támogatása, a la-
kosság bevonása közösségi környezetren-
dezés útján-programok, rendezvények.
A tervezett fejlesztések kizárólag a város 

Fejlesztési Stratégiájában rögzített akcióte-
rületen valósíthatók meg.

A helyi támogatási kérelmek benyújtá-
sának feltételeiről az egyes felhívások, vala-
mint a részletes szakmai mellékletek adnak 
tájékoztatást. 

A felhívások a nanasprocultura.hu web-
oldalon a TOP-CLLD menüpont alatt ér-
hetők el. 

További információkhoz forduljon biza-
lommal a Hajdúnánási Helyi Akciócsoport 
ügyfélszolgálathoz a 06/70-601-1147 nor-
mál díjazású telefonszámon.

A megjelentetett felhívások keretében a 
helyi támogatási kérelmek benyújtására 

2018. év október 1. naptól 2019. év janu-
ár 4. napig van lehetőség!

A Hajdúnánási Helyi Akciócsoport a 
helyi felhívások bemutatásával, megismer-
tetésével és a projektek megvalósításával 
kapcsolatban

Tájékoztató Fórumot tart 2018. szep-
tember 17-én, 13 órától a Hajdúnánási Vá-
rosi Önkormányzat dísztermében. 
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 Szeptember 15. (szombat) Szüreti So-
kadalom

 14.00 szekeres felvonulás a városban
 A felvonulás tervezett útvonala: Kör-

forgalom, Kossuth u., Ady E. krt., Pe-
tő�  u., Attila u., Magyar u., Árpád u., 
Honfoglalás u., Baross u., Bocskai u.

 Közreműködik a Kis Aranyalma és az 
Aranyalma néptánc csoport.

 Programok a Köztársaság téren:
 16.00 szőlőpréselés kezdete
 16.00 Happy Gitár műsora
 16.40 Slágerexpressz műsora
 17.20 Vidám Asszonyok és a Bélák 

műsora
 17.35 Lente Lajos Magyar Nóta Egye-

sület műsora
 19.00 Zalatnay Sarolta és Zenekara 

koncertje
 20.30 Szüreti Bál a művelődési köz-

pont színháztermében vacsorával, tom-
bolasorsolással.

 Zenél: Hdorogi Vigadó (Kiss Miklós és 
zenekara)

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 Belépődíj: 3000 Ft/fő
 Szeptember 19. (szerda) 17.00 Nagy 

Ágnes és Kazimierz Heczko kiállítása 
a művelődési központ galériájában – 
batikok, akvarellek, fotók. Megnyitja: 
Szabó Antónia Holló László-díjas fotó- 
és képzőművész. A kiállítás október 11-
ig tekinthető meg.

 Szeptember 22. (szombat) 19.00, A Bocs-
kai korona bérletsorozat első előadása: 
az Üvegvirág című ősbemutató a Naná 
Színház előadásában. Bérletár: 9900 Ft, 
Bocskai koronával vásárolva 8000 Ft, a 
jegyár: 1600 Ft, Bocskai koronával vá-
sárolva 1000 Ft.

 Szeptember 23. (vasárnap) 10.00 
Ökumenikus istentisztelet a Székely 
Menekültek Emléknapja alkalmából. 
Helyszín: a Római Katolikus Templom 
előtti terület.

 14.00 Kulturális híd Hajdúnánás és 
Székelyföld között címmel helyi és gyi-
mesbükki művészeti csoportok műsora.

Ingyenes táncoktatás Ingyenes táncoktatás Ingyenes táncoktatás 
a Kéky Lajos Művelődési Központbana Kéky Lajos Művelődési Központbana Kéky Lajos Művelődési Központban

Senki nem táncosként születik, de min-
denkinek szüksége van a mozgásra, akkor 
miért ne vidáman, szépen tegyük? A kul-
túra része a tánc, a testkultúránk fejlődé-
séhez pedig nagyban hozzájárul a tánc, 
mint mozgásforma. A modern világ hozta 
mozgásszegény életmód, az ülő munka 
nem segíti egészségünk megőrzését. De a 
tánc nem csupán a mozgás örömét adja, 
nem csak lélekemelő, hanem külső szem-
lélő számára is esztétikusat, sőt akár mű-
vészi élményt is nyújthat.

Kivételes alkalommal ingyenes tánc-
tanulásra nyílik lehetőség szeptembertől 
a Kéky Lajos Művelődési Központ által 
elnyert EFOP 3.7.3. pályázatnak köszön-
hetően. Kacsora Tibor táncpedagógus, a 
Nána Táncstúdió vezetője vállalja, hogy 
minden érdeklődőt bevezet a tánctudás 
rejtelmeibe. A tanfolyamon való részvé-
telre 2018 szeptemberétől 2019 augusz-
tusáig nyílik lehetőség. 

Szeretne megtanulni táncolni? Szeretne 
a táncparketten minden stílusban otthon 
lenni? Higgye el, mindenki tud táncolni! 
Mi biztosítjuk Önnek a jó társaságot, a 
kiváló szakembert, így csak annyit kell 
tennie, hogy eljöjjön hozzánk. Az első ta-
lálkozás tervezett ideje: szeptember 9. 

Bővebb tájékoztatást a Kéky Lajos Mű-
velődési Házban kaphat vagy az alábbi 
elérhetőségeken: info@nanasvmk.hu, 
52/382-400, 06/70 372-1494.

A szervezők

ÉRTÉKET AZ ÉRTÉKÉRTÉRTÉKET AZ ÉRTÉKÉRTÉRTÉKET AZ ÉRTÉKÉRT
Színházbérlet a Kéky Lajos Színházbérlet a Kéky Lajos Színházbérlet a Kéky Lajos 
Művelődési KözpontbanMűvelődési KözpontbanMűvelődési KözpontbanMűvelődési KözpontbanMűvelődési KözpontbanMűvelődési Központban
A múlt és a jelen is azt bizonyítja, hogy 
Hajdúnánáson színházszerető emberek él-
nek. E tényt nem csupán a színházi prog-
ramok, a színjátszó találkozók teltházas 
előadásai jelzik, hanem az évtizedek óta 
működő amatőr színjátszó csoportok léte, 
valamint sikerei is ezt bizonyítják. A Ná-
nás Pro Cultura Nonpro� t Kft. vezetőségé-
nek tervei szerint az idei ősztől színházi 
bérletet hívunk életre, mely széles körben 
biztosítja a magas kultúrához való hozzá-
férést helyben, elérhető áron. Az elsőként 
bevezetett nánási színházbérlet a Bocskai 
korona bérlet nevet kapja. Hiszen valljuk: 
értéket az értékért.

A Bocskai korona bérlet a 2018–2019-
es évadra öt előadást kínál, melyek mind-
egyike a klasszikus színházat és a garantált 
szórakozást nyújtja. Korra, nemre való 
tekintet nélkül bátran ajánljuk a zömében 
zenés produkciókat, melyekre a színház 
szerelmesei bérletet és jegyet is válthatnak 
a Kéky Lajos Művelődési Központban. 
A bérletet váltók között kedvezményt 
biztosítunk mindazoknak, akik Bocskai 
koronával � zetnek. Emellett a bérletet vá-
sárló nézők között kisorsolunk egy csalá-
di hétvégét, melyet a szerencsés nyertes a 
Gólyavár Portán (Tiszafüred–Kócsújfalu) 
tölthet el családjával.

A Bocskai korona bérlet előadásai és 
tervezett időpontjai:
1. Üvegvirág című történelmi alapú lírai 

játék (Naná Színház) – 2018. szeptem-
ber 22., 19 óra

2. Csókos asszony című operett (Pesti Mű-
vész Színház) – november 10., 19 óra

3. Anconai szerelemesek című zenés ko-
média – február második fele

4. A név: Carmen című zenés dráma 
(Móricz Zsigmond Színház) – március 
29., 19 óra

5. Olympia című vígjáték (Ivancsics Ilona 
és Színtársai) – április második fele
Méltó előadással, a Naná Színház ősbe-

mutatójával nyitja meg kapuit a Bocskai 
korona bérlet első évada. A történet a haj-
dúnánásiakról és az 1916-os székely me-
nekültekről mesél egy kibontakozó sze-
relem türkében. Az Üvegvirág ötletadója 
Szólláth Tibor polgármester úr, ihletője 
Buczkó József Szállást adtunk hűséges, ma-
gyar testvéreinknek című könyve volt. Az 
előadást írta és rendezi: Marth P. Ildikó.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt és 
biztosíthatjuk afelől, hogy egész évadban 
kellemes, sőt feledhetetlen élményekben 
lesz részük! A Bocskai korona bérlet méltó 
ajándék önmagunk és szeretteink számá-
ra. Ne feledje: az első nánási színházbérlet 
egyike Önre vár! Bővebb információt az 
alábbi elérhetőségeken kaphat: info@na-
nasvmk.hu, 52/382-400, 06/70 372-1494.

Szabó-Rékasi Mónika
a Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

ügyvezető-helyettese

Bérlet
(5 előadásra)

Jegy
(vendégelőadások)

Jegy
(Naná Színház előadása)

Normál ár 9900 Ft 2500 Ft 1600 Ft

Bocskai koronával 8000 Ft 2000 Ft 1000 Ft

BOCSKAI KORONA BÉRLET- ÉS JEGYÁRAI – 2018/2019-ES ÉVAD

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

Telefon: 06-30/523-6848
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FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS
a téli rezsicsökkentés korábbi a téli rezsicsökkentés korábbi a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben intézkedéseiben intézkedéseiben 
nem részesült háztartások részérenem részesült háztartások részérenem részesült háztartások részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Újabb három nyertes NTP pályázat Újabb három nyertes NTP pályázat Újabb három nyertes NTP pályázat 
a Bocskai Iskola tehetségeiért a Bocskai Iskola tehetségeiért a Bocskai Iskola tehetségeiért a Bocskai Iskola tehetségeiért a Bocskai Iskola tehetségeiért a Bocskai Iskola tehetségeiért 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Magyarország Kormánya 1364/2018. 
(VII. 27.) Kormányhatározatával dön-
tött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó háztartások is egyszeri termé-
szetbeni támogatásban részesülnek.
Háztartásonként egy igénybejelentés 
nyújtható be, melyhez a formanyomtat-
vány elérhető a www.hajdunanas.hu hon-
lapon, vagy a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).

Az igénybejelentés végső határideje: 
2018. október 15. (hétfő)
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni 
szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, 

amely később nem módosítható. Feltétel, 
hogy az igénylő személynek az adott ház-
tartás a bejelentett lakhelye, vagy a beje-
lentett tartózkodási helye legyen. 

Az igénybejelentést a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgá-
latára szíveskedjenek eljuttatni.

Az igénybejelentések a Belügyminiszté-
rium részére kerülnek megküldésre továb-
bi intézkedés céljából.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
szükség szerint további adatgyűjtést, vala-
mint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgála-
tot végezhet. 

A támogatás a fűtőanyagra vonatkozik 
és nem fedezi az egyéb (pl. szállítási, dara-
bolási) költségeket.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 176/2018. (VI. 28.) 
számú Határozata alapján versenytárgya-
lásos pályázati úton történő értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonát 
képező, 2832/2/A/4 helyrajzi számú, ter-
mészetben a 4080 Hajdúnánás, Mártírok 
útja 1. sz. I. em. 4. szám alatti 51 m2 alap-
területű, 2 szobás, összkomfortos, „lakás” 
megnevezésű ingatlant. Az ingatlan be-
csült forgalmi értéke, valamint a meg-
ajánlható minimum vételi ár 5 835 000 
Ft. A pályázat benyújtásával egy időben 
� zetendő bánatpénz összege 583 500 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. szeptember 21. (péntek) 12:00 óra.
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés 

nélkül): 2018. szeptember 25. (kedd) 
10:00 óra.

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban „Pályázat 
a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 1. sz. 
I. em. 4. szám alatti ingatlan megvásárlá-
sára” felirattal. 

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 174-es 
melléken.

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatásával a Nemzeti Tehetség Program 
keretében meghirdetett iskolai tehetség-
gondozást segítő 2018-as nyertes pályá-
zatok újabb lehetőségeket biztosítanak 
diákjaink fejlesztésére.

A három tehetségprogram pályázatot 
alkotó és azt a 2018–19-es tanévben meg-
valósító lelkes tehetséggondozó pedagó-
gus teamek több mint 4 millió forintot 
fordíthatnak az általuk segített kiemelke-
dő képességű tanítványaik csoportjainak 
tervezett, több tudományterületet átfogó, 
élmény- és felfedezés központú, a diákok 
komplex gondolkodását és személyiségét 
gazdagító programjaira a logikai-mate-
matikai, természeti, térbeli-vizuális, testi-
kinesztetikus, interperszonális tehetségte-
rületeken.

A 60–60 órás, tanéven átívelő foglalko-
zássorozatok a következők:

1. NTP-MTTD-18-0134 „Fedezd fel! 
Újratöltve” – a matematikai és a termé-
szettudományos kompetenciák erősítését 
szolgáló tehetségsegítő program, melyben 
a matematika, � zika, kémia, biológia tu-
dományok alapjaira épülő tevékenység-
központú, az anyagok vizsgálatát, tanulói 

kísérleteket középpontba állító műhely-
munkák foglalkozásait 3 napos Tisza-tavi 
szaktábor és 2 napos debreceni tanulmá-
nyi kirándulás is gazdagítja. Az elnyert 
támogatás összege: 1 400 000 Ft

2. NTP-KNI-18-0127 „Van valami 
a levegővel” – komplex tehetséggondo-
zó program, melynek központi témája a 
levegő, mint éltető elem sok szempontú 
vizsgálata, a kapcsolódó ismeretek sajátél-
ményű bővítése csoportos tárgyalkotások, 
modellezés során. A programhoz két na-
pos budapesti tanulmányi kirándulás is 
kapcsolódik a repülőtér, a Csodák Palo-
tája, a Hadtörténeti Múzeum, az ELTE 
Meteorológiai és Földrajzi Tanszékének 
interaktív látogatásával. Az elnyert támo-
gatás összege: 1 443 000 Ft

3. NTP-SFT-18-0039 „A jövő bajno-
ka köztetek van!” – sporttehetség kibon-
takozását segítő, integratív szemléletű, a 
� zikai és érzelmi tényezők, az alapkompe-
tenciák fejlesztését, támogató környezet 
megteremtését segítő tehetséggondozó 
program asztalitenisz sportágban. Az el-
nyert támogatás összege: 1 400 000 Ft

Bodnárné Varga Márta

HAT-18-01-0160 HAT-18-01-0160 HAT-18-01-0160 
„Fegyverrel, tollal és ökolábnyommal”„Fegyverrel, tollal és ökolábnyommal”„Fegyverrel, tollal és ökolábnyommal”
Horvátországba Horvátországba Horvátországba Horvátországba Horvátországba Horvátországba 

Pedagógusaik sikeres pályázati tevé-
kenységének köszönhetően a 7. A és B 
osztályosok a 2018–19-es tanév végén  
Horvátországban tölthetnek 5 napot a 
„Határtalanul! Program – tanulmányi 
kirándulás hetedikeseknek” keretében. 
A diákok a külhoni magyarsággal kapcso-
latos ismeretek bővülésének elősegítésére 

útjuk során Horvátország magyarlakta 
területein felkeresik a Zrínyi család em-
lékhelyeit (Szigetvár, Eszék, Csáktornya, 
Zrínyifalva), találkoznak külhoni magyar 
diákokkal, valamint ellátogatnak a cso-
dálatos Pitvicei-tavakhoz is. Az elnyert 
támogatás összege: 2 700 000 Ft.

Bodnárné Varga Márta

Nyolc világbajnoki aranyat lőtt Nyolc világbajnoki aranyat lőtt Nyolc világbajnoki aranyat lőtt Nyolc világbajnoki aranyat lőtt Nyolc világbajnoki aranyat lőtt Nyolc világbajnoki aranyat lőtt 
a Farkas-csapat a gyulai történelmi a Farkas-csapat a gyulai történelmi a Farkas-csapat a gyulai történelmi 
távlövő világbajnokságontávlövő világbajnokságontávlövő világbajnokságontávlövő világbajnokságontávlövő világbajnokságontávlövő világbajnokságon

Augusztus 13-a és 19-e között rendezte 
meg a Magyar Íjász Szövetség a 2. Törté-
nelmi Íjász Világbajnokságot, amelynek 
ezúttal Gyula adott otthont. Az immár a 
Hódos Imre Sportegyesület színeiben ver-
senyző Mónus József, Mónusné Ruszin 
Anna és Mónus László, valamint az egri 
Prokaj Kiarával és testvérével, a 15 éves 
Kovács Patrikkal (akik az Egri Vitézlő 
Oskola tagjai) kiegészült „farkas csapat”, 
igen fényes sikert aratott:
 Mónusné Ruszin Anna egy világbajno-

ki arany- és két ezüstérem,
 Prokaj Kiara két világbajnoki arany- és 

egy ezüstérem,
 Mónus László három világbajnoki 

aranyérem,
 Mónus József két világbajnoki arany-

érem, 
 Kovács Patrik két felnőtt világbajnoki 

ezüstérem és egy bronzérem. 
Gratulálunk!

HNU

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

Hajdúnánási Újságban! 
Telefon: 06-30/523-6848
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Napszemüvegek

30%
kedvezménnyel!

   

Varilux X design 
            és Liberty 3.0
    fényre sötétedő
  Transitions
        szemüveglencsék 
a színezetlen 
   lencse árában!

Varilux
comfort és physio

3,0
szemüveglencsék

30%
kedvezménnyel!

Szemüvegkeretek

30% 
kedvezménnyel!

Prevencia szemüvegekhez
(káros kék fény ellen 
a legjobb védelem)

Az akció szeptember 30-ig 
érvényes!

Az akcióban résztvevő 
termékekről 

és további feltételekről 
érdeklődjön 
az üzletben!

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

www.okula-optika.hu

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SOÓS GÁBORNÉ
volt Hajdúnánás, Hunyadi u. 6–8. 

alatti lakos

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

bánatunkban részvéttel 
osztoztak. 

Soós Gábor és Családja

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

Telefon: 06-30/523-6848

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített 
házias ízekkel. 

Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását 

vállalom! 
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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.

A jelentkezés feltétele: a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott szakmai előképzettség

10 osztályra épülő képzések (képzési idő 2 iskolai tanév):
hegesztő; ipari gépész; asztalos; burkoló; kőműves; festő, mázoló, tapétázó; eladó; 

szociális gondozó és ápoló

Érettségire épülő képzések (képzési idő 2 iskolai tanév):
gyógypedagógiai segítő munkatárs; pénzügyi-számviteli ügyintéző; 

gépgyártástechnológiai technikus

Ráépülés (képzési idő 1 iskolai tanév): CNC gépkezelő (szakmai előképzettség szükséges)

További tájékoztatásért keressen bennünket személyesen: 
Hajdúnánáson a Baross utca 11. alatt, vagy telefonon: 52/570-533 számon.

A BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Ingyenes felnőttoktatás keretében új szakmát is tanulhat Hajdúnánáson

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.  Tel.: 52/561-375, Fax: 52/561-403
E-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu  szamlazas@hhgkft.hu  web: www.hhgkft.hu 

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS
A lomtalanítás jelenlegi gyakorlatát számos kritika érte. Legnagyobb problémát a „guberálók” 
ténykedése okozta. További nehézséget jelentett az, hogy a „potyautasok”, szolgáltatási díjat nem 
fi zetők is ugyanúgy igénybe vehették ezt a közszolgáltatást, mint a becsületesen fi zető ügyfelek. 
Fentiek miatt a HHG Nonp. Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a LOMTALANÍ-
TÁS rendszere átalakult! 2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyez-
tetett időpontban kérhető a lomtalanítás. A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfi zető, és 
tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által, Társaságunkkal előre egyeztetett napon (max. 
évi 2 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik. 
Hajdúnánás 2018. 09. 17.–2018. 10. 05. között az alábbi időpontokra kérhető a lomtalanítás:

Pénteki szállítási nap: 2018. 09. 21.  2018. 09. 28.  2018. 10. 05.
A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, amely alkal-
manként legfeljebb 1 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következő évre nem vihető át! 
A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett időpontban 
a lomtalanítást (őszi időpontban).

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:

 név, cím, a számlán található vevő azonosító,
 elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
 elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

A további információk és jelentkezés a HHG Nonp. Kft Ügyfélszolgálati irodájában, az alábbi el-
érhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Tel.: +36 20 / 518-2709 E-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

Nem kerül elszállításra:
 elbontott gépjármű karosszéria
 építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
 veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
 elektronikai hulladékok
 ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
 háztartási hulladék
 csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
 üveghulladék
 kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék

A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a kukába nem fér bele, a HHG 
Nonp. Kft. hulladéklerakójába adható le, nyitvatartási időben, térítés ellenében.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.
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presszumTájékoztatjuk 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: Borsi Csaba ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
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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100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül100%-os eredmény kapott gól nélkül
A lehető legjobb eredménnyel indította 
csapatunk, a 2018/2019-es szezont.

A bajnokság első fordulójában, Kabán 
kellett helytállnunk és számunkra a le-
hető legkedvezőbb eredmény született. 
Rá egy hétre hazai pályán a játék minden 
elemében ellenfelünk fölé tudtunk nőni, s 
ennek köszönhettük sikerünket. Nézzük a 
mérkőzéseket!

Kabai Meteorit SE–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 0–4 (0–2)

Vezette: Takács I. (Juhász D., Erdélyi T.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: László T. 

(Tóth D.)–Zsuga Á., Tornyai V. (Kovács 
Gy.), Perényi R., Cservák T. (Gyöngy T.), 
Rőth A., Fodor J., Polgár G., Bencze D. 
(Félegfyházi Z.), Szilágyi Á., Kiss A. (Kiss 
L.)

Edző: Daróczi Péter
Gól: Polgár G. (2), Szilágyi Á. (2)
Ifi : 0–13

Igaz, hogy a tartalékos hazai gárda kis 
eséllyel pályázott a három pont otthontar-
tására, ettől függetlenül csapatunk kellő 
önfegyelemmel lépett pályára. A kabai-
ak abbéli reményét, hogy mégis sikerül 
pontot vagy pontokat szerezniük a 19. 
percben Polgár Gábor szertefoszlatta. 
Előnyünket a 36. percben Szilágyi Ákos 
góljával megdupláztuk és ekkor már érez-
hető volt a nagy melegben egy kisebb fajta 
„zakó” ráerőltetése az ellenfélre. A máso-
dik félidő 13. percében Szilágyi Ákos 
második gólja, már a háromgólos fórt 
jelentette számunkra. A hazaiaknak kevés 
lehetőségük volt és ezek a helyzetecskék is 
elhaltak a vendég védelemben. A kegye-
lemdöfést Polgár Gábor vitte be a Pló-
kai legényeknek. Mindent összevetve, a 
minden csapatrészben jobb teljesítményt 
mutató keretünk megérdemelten hozta el 
Kabáról a pontokat.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Berettyó-
újfalui SE 3–0 (2–0)

Vezette: Tatár I. (Horváth G., Takács I.)
Hajdúnánas Flexo 2000 FK: László 

T.–Zsuga Á., Tornyai V. (Jóna L.), Pe-
rényi R. (Kiss L.), Cservák T., Rőth A. 
(Gyöngy T.), Fodor J., Bencze D. (Félegy-
házi Z.), Szilágyi Á., Kovács G. (Kondora 
K.), Polgár G.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Rőth A., Nagy R. (ög), Polgár G.
I� : 2–1
Csapatunk végre hazai közönség előtt is 

bemutatkozhatott és aki csak egy kicsit is 
késett, már két gólról biztosan lemaradt. 
Az alaphangot Rőth András Pál első náná-
si találata adta meg. A harmadik percben 

egy formás támadás végén volt eredmé-
nyes középpályásunk. A 8. percben pedig 
már kettőre nőtt előnyünk. Egy ártalmat-
lan szituációban, a vendégek hátvédje ha-
za gurította a labdát, mely a kilépő vendég 
kapus mellett a hálóba gurult. Ezután 
már a vendégek próbálkozásai nem jelen-
tettek veszélyt a kapunkra. Inkább a nagy 
bedobásokra és a pontrúgásokra összpon-
tosítottak, a mieink azonban könnyedén 
állták a sarat. A 72-ik percben Kiss Lajos 
remekbe szabott elfutása a jobbszélen, 
majd mintaszerű beadása Polgárnak káp-
rázatos gólt eredményezett, s ezzel el is 
dőlt a pontok sorsa. Reméljük továbbra 
is ilyen eredményes lesz csapatunk! Hajrá 
Hajdúnánás!

Férfi  Kézilabda NB II. Észak-Kelet 2018/2019 őszi Felnőtt sorsolás

Szeptember 15. (sz) 14.00 óra Hajdúnánás KSE–Salgótarján
Szeptember 22. (sz) 18.00 óra Füzesabonyi SC–Hajdúnánás KSE
Szeptember 29. (sz) 18.00 óra Kisvárdai KC–Hajdúnánás KSE
Október 6. (sz) 14.00 óra Hajdúnánás KSE–Nyírbátori SC
Október 13. (sz) 17.00 óra Nádudvari ASK–Hajdúnánás KSE
Október 19. (p) 19.00 óra Hajdúnánás KSE–Hajdúböszörményi TE
November 11. (v) 18.00 óra Hajdúnánás KSE–Fehérgyarmati VSE
November 17. (sz) 14.00 óra Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE
November 24. (sz) 18.00 óra Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás KSE
December 1. (sz) 14.00 óra Hajdúnánás KSE–Tiszavasvári SE
December 9. (v) 17.00 óra Hatvani KSZSE–Hajdúnánás KSE

Férfi  Kézilabda ifjúsági III. osztály Észak-Kelet 2018/2019 őszi sorsolás 

Szeptember 15. (szo) 12.00 óra Hajdúnánás KSE–Salgótarján
Szeptember 22. (szo) 16.00 óra Füzesabonyi SC–Hajdúnánás KSE
Szeptember 29. (szo) 16.00 óra Kisvárdai KC–Hajdúnánás KSE
Október 6. (szo) 12.00 óra Hajdúnánás KSE–Nyírbátori SC
Október 10. (sze) 18.15 óra NASK-PKE–Hajdúnánás KSE
Október 15. (h) 19.00 óra Hajdúnánás KSE–MISI SC I.
November 11. (v) 16.00 óra Hajdúnánás KSE–Fehérgyarmati VSE
November 17. (sz) 12.00 óra Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE
November 24. (sz) 16.00 óra Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás KSE
December 1. (sz) 12.00 óra Hajdúnánás KSE–Tiszavasvári SE
December 9. (v) 15.00 óra Hatvani KSZSE–Hajdúnánás KSE

-kábé-


