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A Farkas csapat…
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Becsengetés a gimnáziumban

Debrecen szívében található bio 
piac közvetlen szomszédságában 
a Kandia utca 14. szám alatt 

nyílt meg a Nánási Portéka Bolt 2018. 
szeptember 14-én. Az üzlet megnyitását 
több hónapos tervezés és aprólékos mun-
ka előzte meg, a nyitást a debreceni Bio 
Piac 15 éves fennállását ünneplő családias 
hangulatú rendezvényhez igazították. 

Tizenöt évvel ezelőtt a Bio Piac nyitá-
sánál tudatos választás volt, hogy a belvá-
rosban, a kisgyermekesek, az idősek szá-
mára is könnyen elérhető helyszínen, de a 
Nagypiactól mégis jól elkülönülten várják 
a v evőiket az árusok. 

Mint azt Nagyné Marján Zsuzsa a bio-
piac megálmodója és létrehozója elmond-
ta, itt azok a termelők, kisebb-nagyobb 
biokertészetek, gazdaságok, árulnak, akik 
nemcsak beszélnek, hanem aktívan cse-
lekszenek is a környezet és természetvéde-
lem érdekében. Mint egy nagy család, úgy 
működnek együtt, nemcsak, hogy árulják 
portékáikat, hanem emberi közösséget is 
alkotnak. A biopiac nemcsak kereskedel-
mi színtér, hanem egy adott szellemiségű 
körnek is a találkozó helye. Ezért is tűnt 
úgy – ismerve a Nánási Portéka termé-
keket és a termelők jó részét – hogy ez a 
környék tökéletes helyszín lenne a Porté-
ka Bolt számára. 

Fűz Andrásné Valika hozzátette, a Ná-
nási Portéka egy újabb sikert ért el a bolt 
megnyitásával, amely egy hosszabb folya-
mat eredménye. Szorgos csapat dolgozott 
azon, hogy a nánási termékeket a leg-
megfelelőbb helyen a lehető legnagyobb 
választékkal ismertessék meg a debreceni 
emberekkel. A boltnak 13 hajdúnánási 
beszállítója van, a termékkör igen széles: 
lekvárok, fűszerolajak, szörpök, tejter-
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mékek, a helyi sajátosságok kézműves 
termékei, péksütemények, befőttek, zöld-
ségkrémek, borostyánszappanok, mézes-
kalácsok, füstölt húsárúk, szuvidált hús-
termékek várják a vevőket. A nyitás előtti 
napokban az üzlet csinosítása, berendezé-
se is sok időt és energiát igényelt, hiszen 
az elképzelés az volt, hogy egy nagyma-
máink éléskamrájának kicsit „békebeli” 
hangulatát idéző, barátságos és hívogató 
üzlet csalogassa a betérőket. 

Mindenképpen fontos, hogy sike-
rült a megyeszékhelyen is megjelennünk 

azokkal a kiváló termékekkel, amelyek-
kel Hajdúnánás illetve a közvetlen von-
záskörzetünk az elmúlt időszakban már 
megismerkedett – osztotta meg gondo-
latait a Hajdúnánási Újság olvasóival 
dr. Csiszár Imre alpolgármester. Sokak 
számára Debrecenben is ismerősen cseng 
maga a Nánási Portéka elnevezés, hiszen a 
Portékával a környező települések, illetve 
a Városok – Falvak Szövetsége települései-
nek rendezvényein is számos alkalommal 
találkozhattak. Különösen fontos, hogy 

mostantól folyamatosan jelen leszünk 
a nánási termékekkel az ország második 
legnagyobb városában, hiszen így remél-
hetőleg annak a közönségnek, amely nyi-
tott a magas minőségű termékek iránt, 
lehetősége lesz, hogy nemcsak a hétvé-
geken vagy egy-egy alkalommal, hanem 
a mindennapok során is ellátogassanak 
az üzletünkbe és bevásároljanak. Ezt egy 
nagy eredménynek, egy komoly előrelé-
pésnek értékelem.

Bedekovics Enikő boltvezetőt a tapasz-
talatokról kérdeztük: A bolt nyitásáról 

tudomásom szerint leginkább csak a 
közösségi portálokon adtunk hírt, en-
nek ellenére meglepődtünk azon, hogy a 
péntek délelőtti bolt nyitáskor is milyen 
nagy számban érkeztek érdeklődők és 
vásárlók. Többen közülük Debrecenben 
élő Hajdúnánásról elszármazottak vol-
tak, de nagyon sok debreceni jött be és 
csodálkozott rá arra, hogy mennyi min-
den terem meg Nánáson. A visszajelzések 
szerint örülnek annak a vásárlók, hogy 
magas minőségű, adalékanyag mentes 

termékekhez juthatnak hozzá közép-felső 
kategóriás áron. Nagyon sokan jöttek át 
a biopiacról és érdekes módon mondták 
azt, látszik a termékünkön, hogy szívvel 
és oda� gyeléssel van készítve. Egy ilyen 
nagy településen több az olyan tudatos 
vásárló, aki oda� gyel arra, milyen alap-
anyagokból készült ételeket és élelmisze-
reket tesz le a családi asztalra. Az elmúlt 
másfél napban jól fogytak a hústermékek, 
a tejtermékek, a sör, de szívesen vásároltak 
például a szörpökből is. Szeretnénk vásár-
lóinkat egy kicsit tudatosabbá tenni, egy 
kicsit szemléletet is formálni, arra sarkalni 
őket, hogy gondolkodjanak, tervezzenek 

a vásárlásoknál előre, mi ehhez minden 
lehetőséget megadunk. A későbbiek so-
rán tervezzük a szolgáltatásaink bővítését, 
igény szerint a Nánási Portéka webolda-
lán megtekinthetik termékeinket és az 
előre leadott rendeléseket a boltban átve-
hetik a vásárlók.                              HNU
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A szünidő végén, szeptember 2-án vi-
dám vagy épp kevésbé lelkes � atalok gyü-
lekeztek a főtéri templom előtt. A Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
tanévnyitó ünnepségén diákok, pedagó-
gusok és szülők hallgatták Gacsályi Gábor 
igehirdetését, amelyben a vezető lelkipász-
tor arra mutatott rá, hogy a kézzelfogható 
javak mulandók, vagyis nem igazi értékek. 
Ezért „gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda 
nem emészti meg” (Mt 6,20). A prédi-
káció szerint ilyen kincsnek kell tekin-
tenünk kapcsolatainkat, közösségeinket, 
ezek ápolására kell gondot fordítanunk. 
Az iskolai osztályok pedig a közösség épí-
tésének fontos színhelyei.

Ezt követően a 10. osztályos Nagy Do-
rottya szavalta el Reményik Sándor Eredj, 
ha tudsz című versét, majd a 11.-es Magi 
Angyalka előadásában hallgathattuk meg 
a � e Script együttes Hall of Fame című 
dalát. Az ünnepség zárásaként Dér Balázs-
né Dobi Inci igazgatónő örömmel adta 
hírül, hogy a gimnázium egy osztállyal bő-
vült, hétfőtől háromszázhetven diák kezdi 
meg tanulmányait az intézményben. Az 
iskolavezető külön köszöntötte az induló 
osztályokat, valamint az osztályfőnökö-
ket. Majd néhány közelgő feladat, verseny 
megemlítése után a tanév vezérigéjével 
zárta szavait: „De arra törekedjünk, ami a 
békességre és kölcsönös épülésünkre szol-
gál” (Róm 14,19).                             V. G.
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Az idei könyvhét megjelenései között 
egy olyan kötet is szerepelt, amelyről a 
hajdúnánási olvasóknak feltétlenül érde-
mes tudniuk. Nemcsak azért, mert szer-
zője a Nánáson felnőtt (akkor még a B. 
Kiss családnevet viselő) és eddig elsősor-
ban költőként ismert Krusovszky Dénes, 
hanem azért is, mert művének jelentős 
része városunkban játszódik. Az Akik már 
nem leszünk sosem az 1982-ben született 
szerző első regénye, de hogy ezt a tényt 
nem mentségként kell említenünk, arról a 
szöveg alaposan átgondolt, négy idősíkot 
egymásra rétegző szerkesztésmódja, rész-
letekre ügyelő leírásai, sokoldalúan jel-
lemzett � gurái, valamint költőiséget sem 
nélkülöző, de alapvetően realista stílusa 
gondoskodik. 

A történet főszereplője egy Lente Bá-
lint nevű, huszonhét éves pesti újságíró, 
aki egy esküvői meghívás miatt tér visz-
sza i� úkora színhelyére, a regényben csak 
Hajdúvágásként emlegetett kisvárosba. 
Magánéleti válsága, a régi helyszínekkel és 
ismerősökkel való találkozása az önmagá-
ról alkotott kép felülvizsgálatára indítja a 
fér� t. Egy véletlenül talált magnókazetta 
pedig szülővárosa múltjába viszi vissza: 
1986-ban a vágási tüdőgondozóban egy 
légzésbénulásban szenvedő, magatehe-
tetlen fér�  mondja szalagra gyerekkori 
emlékeit. A beteg múltidézése három 
olyan eseményt kapcsol össze, amelyekről 
akkoriban nyíltan nem lehetett beszélni: 
a nánási fér� ak 1944-es elhurcolását, az 
1956-os forradalom lelkesültségét és a 

Országos Országos Országos 
Könyvtári Napok Könyvtári Napok Könyvtári Napok 
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 Október 2., 930 – JátszadoZoo: Játékos 

délelőtt régi és új Baba-Mama klubta-
goknak.

 Október 4–5., 1430 – Zöld ünnepeink 
vetélkedő I. fordulója. Témánk a vi-
lágűr.

 Október 6. – Utazó múzeum és könyv-
tár: Programajánlókkal, játékokkal vár-
juk az érdeklődőket a Városi Piacon.

 Október 7., 800–1200 – Könyves vasár-
nap: Rendkívüli nyitva tartással, in-
gyenes beiratkozási lehetőséggel várjuk 
látogatóinkat. Ezen a napon olvasóink 
késedelmi díj meg� zetése nélkül hoz-
hatják vissza a könyveket. 

helyi zsidóság elleni pogromot. Lente és 
az olvasó számára csak a regény 2017-ben 
játszódó, utolsó fejezeteiben válik érthe-
tővé, hogyan kapcsolódik egymáshoz egy 
Amerikában elhunyt fér� , a tüdőbeteg 
Aszalós és a � atal újságíró története.

Az igen szép küllemű könyvnek ott 
volna a helye minél több olvasó polcán, és 
kivételes szerencséjük van azoknak, akik 
Hajdúnánáshoz kötődve vehetik kézbe 
ezt a kiváló regényt. Szinte a kortárs iro-
dalom részévé válhat az, akinek személyes 
tapasztalatai vannak, mondjuk a nánási 
vasútállomásról, a református templom-
ról, a fürdőről vagy a Sörbárról. Az is-
merős helyszínek leírásával Krusovszky 
segít más szemmel látni a város jelenét és 
közelmúltját, az itt élők gondolkodását, 
re� exeit.

A Hajdúvágás névvel és néhány kitalált 
helyszínnel jelzi az író, hogy a mű olva-
sásakor nemcsak a valóságos Hajdúnánást 
kell magunk elé képzelnünk, hanem egy 
elvonatkoztatott, sok más település jel-
lemzőit magában hordozó, képzeletbeli 
helyet is. A regény kritikus, gyakran sar-
kos kijelentései – melyeket nem azono-
síthatunk közvetlenül Krusovszky Dénes 
véleményével – remélhetőleg nem elutasí-
tást szülnek majd, hanem szembenézésre 
sarkallnak és termékeny vitát gerjesztenek 
Hajdúnánáson. Valószínűleg az író sem 
mondott még el mindent, amit szülőhe-
lyéről gondol, jó lenne egy helyi könyvbe-
mutató keretében erről is megkérdezni őt.

Vékony Gábor
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Az 1967–68. évben fejezte be tanul-
mányait a volt IV. számú iskolában a 8. 
B. osztály, amely akkor az első ballagó 
osztály volt, most pedig a jubileumi, 50. 
éves osztálytalálkozóját tartotta meg a na-
pokban. Reszegi Margit és Radics Erzsé-
bet szervezői munkája után sikerült meg-
rendezni a találkozót szeptember 8-án, 

a Gyöngyszem Szabadidő Központban. 
Tanáraik közt szeretettel üdvözölhették 
Nagy Irén tanárnőt, Tóth Lajos és Szent-
jóbi Szabó Attila tanár urakat a volt tanít-
ványok közül még megjelenő 18 tanuló. 
A visszaemlékezés, a kedves viszontlátás 
tette emlékezetessé a találkozást. 

Gut István
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A hazai halálo-

zási adatokat � -
gyelembe véve a 
hölgyek körében 
a mellrák után a 

méhnyakrák a leggyakrabban előforduló 
rosszindulatú daganatos betegség. Vala-
mennyien tudjuk, hogy a betegség leküz-
désének legfontosabb eleme a rendszeres 
szűrés, amellyel még panasz és tünetmen-
tes állapotban, kb. 70%-ban kideríthető 
a daganat.

Sajnos ma még alig rendelkezünk olyan 
védőoltással, amely képes megelőzni a rá-
kos betegség kialakulását, így a méhnyak-
rák elleni védőoltás jelentősége felérté-
kelődik. Ma már bizonyított, hogy ez az 
egyetlen olyan védőoltás, amellyel közel 
100%-kal megelőzhető a betegség.

A méhnyakrák megbetegedést a gyak-
ran emlegetett HPV (humán papilloma-
vírus) okozza. A védőoltás akkor a leg-
hatékonyabb, ha azt 10–15 éves korban 
megkapják a lányok. Éppen emiatt került 
bevezetésre a 7. osztályos lányok körében.

A védőoltás 7 magas kockázatú, és 2 ala-
csony kockázatú rák ellen nyújt védelmet.

A 15 év alatti lányoknak 2 adag védő-
oltásra van szükségük ahhoz, hogy az ol-
tóanyag hosszú távú, erős immunválaszt 
nyújthasson. A 15 év feletti hölgyeknek 
három oltást szükséges beadni. Ez tehát 
azt jelenti, hogy a felnőtt nőknek, akár 30 
évesen vagy afölött is ajánlott a védőoltás.

Bizonyított, hogy a HPV elleni védő-
oltás hatékony más betegség, pl. a végbél-
rák, a szeméremtest rák, és a nemiszervi 
szemölcsök ellen is.

A teljes, és talán a végleges hatékonysá-
got az jelentené, ha a � úk is részesülnének 
a védőoltásban, ugyanis gyakran az „erő-
sebb nem” képviselői hordozzák a vírust.

Az iskola kezdetével hamarosan kezdő-
dik a védőoltások szervezése. Ezzel kap-
csolatban részletes és hiteles tájékoztatást 
tudnak nyújtani a védőnők és a gyermek-
orvosok. 

Jó egészséget kíván mindenkinek 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság

Lassacskán befutottunk az őszi idő-
szakba. Őszbe borul köröttünk a világ, de 
a teendőink nem csökkentek. Ha lehet, 
akkor még több teendő akad a ház körül. 
Nézzünk körül!

Gyümölcsös
Készítsük elő az új telepítés helyét, bő-

ségesen adagoljunk szerves trágyát. Meg-
lévő gyümölcsfáink tövéhez se sajnáljuk 
az érett szerves trágyát. Folyamatosan tá-
volítsuk el a sérült, fertőzött ágakat. Vág-
juk le a szederbokrok letermett ágait, az 
új hajtásokat kötözzük fel. Természetesen 
szüreteljük a folyamatosan érő termése-
ket. Tároljuk a termést jól szellőző helyen.

Zöldséges
Folyamatosan takarítsuk be beérett 

zöldségeinket (sárgarépa, petrezselyem, 
hagyma stb.).

Elültethetjük az áttelelő salátát. Meg-
osztathatjuk a metélőhagyma gyökércso-
móit. Szedjük fel a céklát és dolgozzuk fel 
szokás szerint.

Virágok
Nyaraló virágainkat vigyük védett hely-

re, gondoskodjunk megfelelő helyről a la-
kásban. Fejezzük be a kétnyári növények 
telepítését. Ha még nem tettük, kezdjük 
el a kora tavasszal nyíló hagymás növé-
nyek telepítését (tulipán, jácint, nárcisz 
stb.). Krizantém töveinket, ha kell, karóz-
zuk, ha kell, kötözzük megfelelően. Ültet-

hetjük téltűrő évelő növényeinket. Folya-
matosan távolítsuk el az elnyíló virágokat. 
A kerti ágyásokat tartsuk karban, gyomta-
lanítsuk azokat.

Rózsák
Jól előkészített helyre telepíteni lehet 

az új rózsatöveket. A futó- és kúszórózsá-
kat gondosan kezelni kell. A régi hajtások 
eltávolítása után az új hajtásokat kötözni 
kell. Készülve a télre, bokorrózsáinkat 
töltögessük fel, a meglévő rózsák elnyílott 
virágait távolítsuk el. A rózsák is szeretik a 
tápanyagot, tehát ne feledkezzünk meg a 
tápanyag utánpótlásról sem.

Gyep
Folyamatosan gondoskodjunk a sérült 

gyepfelület pótlásáról. Nyírással készít-
sük elő a télre a gyepfelületet. Végezzük 
el azokat a munkákat, amelyek maguktól 
is adódnak. Gondoskodjunk a használt 
gépek, segédanyagok, támaszok karban-
tartásáról és megfelelő tárolásáról. 

Gut István

„Közszabadok szolgálathoz 
és területhez kötve”

2018. augusztus 3-án, a hajdúnáná-
si polgármesteri hivatal dísztermében a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
„Közszabadok szolgálathoz és területhez 
kötve” címmel megrendezésre került a 
Hajdúk Világtalálkozójával már hagyo-
mányosan összefonódó szakmai konfe-
rencia, melyet az ideivel együtt már ötö-
dik alkalommal rendeztek meg. 

Hajdúnánás városa évek óta helyszíne 
olyan magas színvonalú, több éves ha-
gyománnyal rendelkező ismeretterjesztő 
történész-szakmai rendezvényeknek, me-
lyek nem csak a város történetével foglal-
koznak, de regionális, s akár országos vo-
natkozásban is érdemlegesek. Kerepeszki 
Róbert egyetemi docens, a Debreceni 
Egyetem Történelmi Intézetének igazga-
tó-helyettesének elnökletével elhangzott 
nyolc előadást nehéz tematikailag, s kro-
nológiailag csoportosítani. A megnyitó-
kor maga a levezető elnök is „színesként” 
jellemezte a tematikai palettát. A közelgő 
centenáriumi év kapcsán meg� gyelhető, 
hogy négy előadás dolgozza fel Hazánk 
1919–20-as román megszállásának inte-
rakcióját, míg a fennmaradók az említett 
hajdúterület történetének egy-egy szeletét 
tárgyalták. 

A rendezvény plenáris előadásában 
Buczkó József, a Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti gyűjtemény igazgató-
ja a román megszállás és Hajdúnánás kap-
csolatát vázolta fel. Előadása nyitányaként 
a centenáriumi év emlékezetének fontos-
ságát hangsúlyozta. Idén száz éve annak, 
hogy véget ért az első világháború, s a ro-
mán betöréstől az otthonaikból 1916-ban 
elmenekült székelyek hazatérhettek. 1919 

hasonlóan fontos év, hiszen – mint mond-
ta – a románok végigfosztogatták az egész 
országot, így Hajdúnánást is. Előadása 
a hiteles visszaemlékezések bemutatásá-
val tett mély benyomást a hallgatóságra. 
Végezetül i� abb Buczkó József történész 
egyetemi hallgató szakdolgozatáról ejtet-
tek szót, melyben feltárja az 1919–1920. 
évi román katonai megszállás hajdúnánási 
vonatkozásait.

A diskurzusnak helyt adó hajdúváros 
után három szekcióban a következő elő-
adásokra került sor. Bödők Gergely a Clio 
Intézet ügyvezetője „Tizenegy hónap – 
Debrecen román megszállása” című elő-
adásában Debrecen helyzetét ismerhettük 
meg, szintén a román megszállás idején. 
Perczel Olivér, a Clio Intézet munkatár-
sa „Román megszállás a Hajdúságban 
(1919–1920)” címmel tartotta meg elő-
adását. Végh Loretta Vivien, a DE Tör-
ténelmi Intézetének történelem-magyar 
szakos tanárjelöltje „A román megszállás 
és a Friedrich-kormány” című előadásá-
nak nyitányaként a Tiszántúlt emelte ki, 
mint az egyre zsugorodó ország legtöbb 
kárt szenvedő régióját. A román megszál-
lásból kitekintve, Nyakas Miklós, a Haj-
dúsági Múzeum nyugalmazott igazgatója 
a báródsági nemesi kerület történetéből 
tartotta meg előadását. Szikla Gergő, a 
Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar 
Megyei Levéltárának főlevéltáros-igazga-
tóhelyettese Hajdú vármegye kialakulá-
sának történetét tárta a hallgatóság elé. 
Brigovácz László, a Magyar Nemzeti Le-
véltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának 
levéltárosa „Közegészségügyi ellátás és 
házi gyógyszolgáltatások a dualizmuskori 
Hajdú vármegyében”, Husvéth András, 

a Magyar Nemzeti Levéltár, 
Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tárának, Hajdúböszörményi 
Fióklevéltárának főlevéltáro-
sa pedig a vidéki települések 
kulturális életében az értelmiségek fontos 
szerepét hangsúlyozva „Apostol Elek lel-
kész élete és helytörténeti munkássága” 
címen tartotta meg előadását. 

A konferencia zárásaként – a színvona-
las előadások végett a korábbi évek gya-
korlatát megtartva – Szólláth Tibor, Haj-
dúnánás polgármestere bejelentette, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Kar Történelmi Intézetének együttműkö-
déséből publikációs lehetőséget hirdet az 
előadóknak a DE Történelmi Intézetének 
Történeti Tanulmányok című folyóiratába.

A Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával megvalósított 
történelmi konferencia az idei 
évben is szép számú előadó 
részvételével járult hozzá a tér-

ségben a több éves hagyománnyal rendel-
kező tematikus hajdúnánási konferencia 
szakmai színvonalához.

A konferencia további támogatói: Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat, Debre-
ceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
Történelmi Intézete, Járom Kulturális 
Egyesület.

Szerző: Ónadi Sándor

A teljes konferenciabeszámoló elérhető a 
http://ujkor.hu/content/kozszabadok-szol-
galathoz-es-terulethez-kotve-konferenciabe-
szamolo címen.
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SZEPTEMBERI OKTÓBERI 
PROGRAMOK 

A székely menekültek 
1918. évi végső 

hazatelepülésének centenáriumi 
eseményei

 2018. szeptember 22. (szombat) 
 19.00 Üvegvirág (zenés lírai játék két 

részben) – a Naná Színház ősbemuta-
tója. Helyszíne: a művelődési központ 
színházterme.

 Jegyárak: 1600 Ft vagy 1000 Bocskai 
Korona.
A székely menekülés és befogadás 
képekben – fotókiállítás a nagyterem 
előtti csarnokban.

 2018. szeptember 23. (vasárnap) 
 10:00 óra: Református istentisztelet 
 Helye: református templom 
 Igét hirdet: Nagytiszteletű Pakulár Ist-

ván tasnádi református lelkész 
 10:00 óra: Ünnepi szabadtéri szentmise 
 (római és görögkatolikus együtt)
 Helye: a római katolikus templom előt-

ti tér 
 Bemutatja: Főtisztelendő Salamon Jó-

zsef, Gyimesbükk esperes plébánosa
 Záróének: Székely himnusz
 11:15 óra: Megemlékezés a székelyka-

punál
 Köszöntő: Szólláth Tibor, Hajdúnánás 

város polgármestere
 Ünnepi gondolatok: Ráduly Róbert, 

Csíkszereda város polgármestere
 Záróének: Szózat 
 11:50 óra: Boldogasszony Kertjének 

felszentelése
 A szertartást végzik: Főtisztelendő Sala-

mon József esperes plébános és 
 Főtisztelendő Juhász Imre címzetes ka-

nonok, plébános
 Záróénekek: Charpentier: Te Deum,
 Boldogasszony Anyánk kezdetű ősi 

himnuszunk
 Helyszín: a római katolikus templom 

kertje
 Koszorúzási szertartás
 Helyszín: a római katolikus templom 

kertje
Záróénekek: Magyar és a Székely himnusz

 Közreműködik a Vitéz Makláry Lajos 
Városi Énekkar

 Vezényel Varga Miklós karnagy
 12:15 óra: Gyimesbükki Hagyomány-

őrző Csoport műsora 
 Helyszín: A római katolikus templom 

előtti színpad
 (Az eseményeken és a városban � lmet 

forgat a Duna TV)
 Október 1. (hétfő) 18.00 Idősek Világ-

napja. Szeretettel várunk minden „szép-
korú” hajdúnánásit Tihanyi Tóth Csaba 
és Bognár Anita: Most kezdődik a tánc 
című zenés szórakoztató műsorára.

  Belépés ingyenes regisztrációs jeggyel 
lehetséges, amely a művelődési köz-
pont információjában igényelhető.

 Nagy Ágnes és Kazimierz Heczko ki-
állítása a művelődési központ galériájá-
ban október 11-ig tekinthető meg.

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

 Héthatár Útifi lm Szemle
 Bebarangolta a világot? Utazásai során 

sok élménnyel gazdagodott? Lakóhelye 
szépségét másokkal is szeretné megosz-
tani?

 Készítsen rövid� lmet és jelentkezzen 
3–10 perces kis� lmmel a „Héthatár 
Úti� lm Szemlére”!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Bocskai Film-
színház, Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ

 Időpontja: 2018. november 14–16. 
(szerda–péntek)

 Beadási határidő: 2018. okt. 15. (hétfő)
 Feltételek:

– a � lmek a világ bármely táján készül-
hetnek (belföldön és külföldön egya-
ránt)

– a � lmek hossza minimum 3, maxi-
mum 10 perc

– a felvételeknek 2017-ben vagy 2018-
ban kell készülniük

– a � lmek időtartama legalább ⅔ ré-
szének az adott hely, helyek megis-
mertetéséről kell szólniuk bármely 
� lmes eszközzel

– a felvételeknek minimum HD mi-
nőségben kell készülniük

– a felvételek elkészítésénél, vágásánál 
bármilyen � lmes eszköz alkalmazható

– a beérkezett pályamunkákat a szer-
vező és a támogatók elektronikus 
médiafelületeiken megjelentethetik

– a � lmek megzenésítése az alkotó sa-
ját felelősségére történhet

 Fődíj: 100 000 Ft értékű utazási kupon
 További információk www.nanasvmk.

hu oldalon olvashatók.
 Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
 „Hét határon innen és túl” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

fotópályázatot hirdet az alábbi feltéte-
lekkel:
– pályázni csak digitális képekkel lehet 
– a fotók a világ bármely táján készül-

hetnek
– a fotóknak az adott helyszín neveze-

tességeit, életét, hangulatát kell ábrá-
zolniuk

– egy pályázó maximum 20 db fotót 
nyújthat be

– kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! 

– a fotók nem lehetnek 3 évnél régeb-
biek

– a képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. október 24.
 A legjobb 3 pályamunkát díjazzuk. 

A legjobb alkotásokból novemberben 
a Héthatár Úti� lm Szemlén kiállítást 
szervezünk. További információk a mű-
velődési központban Szólláth Zoltántól 
kérhetők.

 „Hajdúnánás 2018” 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 2018-as esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-

lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. 

 További információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetők.

Mesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁGMesél a város: ÜVEGVIRÁG
Mert megíródott egy könyv a városban, 

ami országosan jelentős történelmi tényt 
tárt fel: a Buczkó József „Szállást adtunk, 
hűséges, magyar véreinknek” című törté-
nelmi visszatekintése Székely menekültek 
Hajdúnánáson 1916–1918 alcímmel. 
Ehhez évente egy igen szép rendezvény (a 
Székely Menekültek Emléknapja) is tár-
sult, és a centenáriumi esemény kapcsán 
Szólláth Tibor polgármester úr kezde-
ményezésére született meg a színmű, me-
lyet a város képviseletében a Naná Szín-
ház állít színpadra – így megszületett az 
ÜVEGVIRÁG. 

A színdarab bár kitalált történet, de 
akár meg is történhetett településünkön 
valahol. „Megszületett, halál szívében 

született szerelemről” szól – ahogy azt az 
egyik betétdalban énekli Bózsár Katalin. 
Egy székely � ú és egy nánási lány egymás-
ra találása, úgy tűnik, reménytelen, eleve 
halálraítélt érzelem. 

Vajon szembe lehet-e, érdemes-e szem-
befordulni a pusztítással akkor, amikor 
„országot vágnak darabokra” és „tilos a 
szerelem”? 

A humorral, dalokkal átitatott törté-
net hétköznapi emberekről, rólunk szól. 
A mi mindenapjainknak üzen 1916-ból. 
A Naná Színház kiváló színészei, énekesei 
és minden tagja nagy odaadással készül a 
szeptember 22-i ősbemutatóra.

Marth P. Ildikó
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal műszaki ügyintéző álláshelyének 
betöltésére.
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 

megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: településfejlesztési-, te-
rület- és vidékfejlesztési, település-üze-
meltetési feladatkör. Az önkormányzat 
által meghatározott magasépítési és/
vagy mélyépítési beruházási, fejlesz-
tési, felújítási és fenntartási feladatok 
előkészítése, lebonyolítása. Ehhez kap-
csolódó pályázatok, közbeszerzési vagy 
beszerzési eljárások előkészítésében és 
végrehajtásában való részvétel.

 Jogállás, illetmény és juttatások: a jog-
állásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók.

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

építő-, kertészmérnök szakmacso-
portokba tartozó, gazdaságtudomá-
nyi, agrár, szociológus, földrajztanár, 
geográfus szakképzettség; vagy felső-
oktatásban szerzett szakképzettség és 
környezetvédelmi, vízügyi, telepü-
lés-fejlesztési, vidékfejlesztési, közle-
kedési felsőfokú szakképesítés; vagy 

– Műszaki középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és mű-
szaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, 
környezetgazdálkodási szakképesítés

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– felhasználói szintű számítógépes is-
meret

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat
– Felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, közlekedésmérnök-, telepü-
lés-fejlesztési mérnök felsőfokú szak-
képzettség, vagy

– Műszaki középiskolai vagy technikus 
végzettség: magasépítő- mélyépítő-, 
épületgépész- építőgépész-, közleke-
désépítő szakirányban, 

– Költségvetés készítő program ismerete, 
– ”B” kategóriás jogosítvány
– Legalább 2 év építőipari kivitelezés-

ben szerzett szakmai gyakorlat, beru-
házások előkészítésben való jártasság 
vagy beruházások bonyolításban 
szerzett tapasztalat

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti fényképes ön-
életrajz

– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

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

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: a munkakör legkorábban 
2018. október 15. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. október 5. 

 A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104-es telefon-
számon.

 A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatb ázisban szereplő azonosító szá-
mot: HAJ/15087-1/2018, valamint a 
munkakör megnevezését: műszaki ügy-
intéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje: a pályázó(ka)t a 
jegyző hallgatja meg, ezt követően tör-
ténik a jegyző döntése alapján – a pol-
gármester egyetértésével – az ügyintéző 
kinevezése. A kinevezési jogkör gyakor-
lója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. október 12.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2018. 09. 05.
– Hajdúnánási Újság – 2018. 09. 20.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításának jogát 
fenntartjuk.

 Igény esetén önkormányzati szolgálati 
lakást biztosítunk.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2018. szeptember 10. 

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

Pályázati lehetőségek Pályázati lehetőségek Pályázati lehetőségek 
helyi felhívásokrahelyi felhívásokrahelyi felhívásokrahelyi felhívásokrahelyi felhívásokrahelyi felhívásokra

Széles a pályázók köre a városban meg-
hirdetett TOP-7.1.1-16-2016-00075 
azonosító számú, „…még egy lépés kell, 
hogy itt legyél!” című projekt keretében 
megjelent helyi felhívásokra.

Hajdúnánás helyi közössége a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program ke-
retében meghirdetett TOP helyi közösség-
vezérelt fejlesztési (CLLD) pályázat nyer-
teseként mintegy 215 millió Ft támogatási 
összeg odaítéléséről dönthet, a helyiek szá-
mára elérhető helyi pályázati felhívásokon 
keresztül. A pályázatokat a munkaszerve-
zetként kijelölt Nánás Pro Cultura Non-
pro� t Kft-hez kell benyújtani.

A CLLD-ben elnyert pályázat megvaló-
sítására, illetve pályázati felhívás céljaihoz 
illeszkedve 2016. május 25-én megala-
kult a Hajdúnánási Helyi Akciócsoport 
(HACS). Az akciócsoport 19 tagjának ki-
választásánál nagy hangsúlyt kapott a köz-, 
a vállalkozói- és a civil szférák egyensúlyi 
arányának megtartása. A HACS komp-
lex helyzetfeltárást készített a fejlesztési 
lehetőségeket illetően, mely alapot szol-
gáltatott a szakértői- és műhelymunkák 
során kidolgozott, és az alábbi honlapon 
mindenki számára elérhető Helyi Közös-
ségi Fejlesztési Stratégia kidolgozásához, 
és benne az alábbi 4 fő fejlesztési terület 
megnevezéséhez:
1. Környezet- és életmód kultúra fejlesz-

tése
2. Település megtartó-képességének és 

központi szerepének növelése
3. Önrendelkező város, önrendelkező kö-

zösségek, közösségi identitás
4. Vonzó városi és kulturális értékekkel 

bíró város megteremtése
A fejlesztési területekre készültek el 

azok a helyi felhívások, amelyek alapján 
az elnyert mintegy 215 millió forintos tá-
mogatási keretösszeg most kipályáztatásra 
kerül.

A helyi felhívások elkészítését a Felhívás 
Előkészítő Munkacsoportot (FEMCS) vé-
gezte el, és a Pénzügyminisztérium hagy-
ta jóvá. A munka eredményeként a fenti 
négy felhívás született, amiket két ún. 
kulcsprojekt is segíti. A műveletek egy-

mással szinergikus célokat szolgálnak és a 
szükséges kompetenciáknak megfelelően a 
pályázói célcsoportjuk is különbözik.

A megjelent helyi felhívások:
 kulcsprojekt – TOP-7.1.1-16-H-075-6 

A Művelődési Központ és a Városi Te-
levízió eszközállományának fejlesztése, 
a Művelődési Központ szociális helyi-
ségeinek felújítása

 kulcsprojekt – TOP-7.1.1-16-H-075-3 
A város marketingjének támogatása, a 
lakosság bevonása közösségi környe-
zetrendezés útján-programok, rendez-
vények

 TOP-7.1.1-16-H-075-5 Hajdúnánás 
perifériáinak fejlesztése

 TOP-7.1.1-16-H-075-2 Beruházások 
és beszerzések a város közösségi terei-
nek, zöldfelületeinek rendezésére, funk-
cióbővítésére, a kulturális örökség meg-
óvására

 TOP-7.1.1-16-H-075-4 A járásköz-
ponti szerep erősítése és helyi tudatosí-
tása népesség-megtartó beavatkozások, 
és generációk közötti kapcsolatteremtés 
útján

 TOP-7.1.1-16-H-075-1 Programok az 
egészségkultúra, a megelőzés, a közössé-
gi élet és a helyi identitás megerősítésére
A hajdúnánási pályázók által elkészített 

pályázatokat a felhívásban megadott rész-
letes információk alapján kell benyújtani 
a munkaszervezet munkatársainak, sze-
mélyesen, vagy postai úton. Az értékelés 
folyamata többlépcsős, a Helyi Bíráló Bi-
zottság (HBB) értékelése után a végleges 
jóváhagyást az irányító hatósági feladato-
kat ellátó Pénzügyminisztérium adja meg.

Részletes információk az alábbi elérhe-
tőségeken kérhetők:

HACS munkaszervezet ügyfélszolgálat:
Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Hétfő: 08.00–12.00 óra 
Szerda: 12.00–16.00 óra 
Csütörtök: 08.00–12.00 óra
Telefonszám: 06-70/601-1147
Internetes elérhetőség: 
www.nanasprocultura.hu

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

Telefon: 06-30/523-6848
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Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. augusztus hónapban 
házasságot kötött pároknak!

• Kovács Anett Evelin–Sepsi László
• Csuja Veronika–Gyöngyösi Tamás
• Lakatos Alexandra–Székely Hunor Csongor
• Bózsár Éva–Bodnár Miklós
• Jóna Borbála–Vass Zsolt
• Szakácsi Mónika–Daróczi Antal
• Tarsoly Éva–Gergely Zsolt
• Galambos Krisztina Éva–Tóth Máté
• Szucskó Kata Edina–Oláh Imre

• Bodnár Miklós
• Boros Julianna
• Bózsár János
• Czeglédi Lászlóné
• Erdei Gábor
• Fehér László
• Fehér Lászlóné
• Jámbor Mátyásné
• Kovács Ferencné
• Kovács István

• Kónya Miklósné
• Majoros András
• Nagy Julianna 
 Katalin
• Orbán Lajosné
• Papp Imréné
• Pető Imréné

• Péntek Lászlóné
• Reszegi Lajos 
 Mihályné
• Seres Lászlóné
• Soós Gáborné
• Szabó Antal
• Szekeres Sándor

• Szenes Lajos
• Szenes Lajosné
• Tar Lászlóné
• Tar Sándor
• Tóthné Bata 
 Erzsébet
• Zubor Sándorné 

Akiktől 2018. augusztus 
hónapjában búcsút vettünk
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TOP-7.1.1-16-H-075-4
A járásközponti szerep erősítése és helyi tudatosítása 
népesség-megtartó beavatkozások, és generációk közötti 
kapcsolatteremtés útján

A felhívás indokoltsága és célja – A város járásközponti szerepének erősítése
– Elvándorlás megakadályozása
– Korosztályok közötti interakciók erősítése

Támogatást igénylők köre Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
Részvénytársaság (GFO114)
Betéti társaság (GFO117)
Szociális szövetkezet (GFO121)
Egyéb szövetkezet (GFO129)
Egyéni cég (GFO 213)
Egyéni vállalkozás (GFO 231)
Adószámmal rendelkező magánszemély (GFO 233)
Helyi Önkormányzat (GFO 321)
Helyi Önkormányzati Költségvetési szerv (GFO 322)
Sport egyesület (GFO 521)
Polgárőr Egyesület (GFO 526)
Egyéb egyesület (GFO 529)
Egyház (GFO 551)
Nonpro� t korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
Egyéb alapítvány (GFO 569)
Társasház (GFO 692

Rendelkezésre álló forrás 33 000 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek 
várható száma

7–66 darab

Az igényelhető támogatás összege min. 0,5 millió- max. 4,5 millió Ft, a támogatás maximális 
mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

Támogatási kérelem benyújtási 
időszaka

2018. október 1.–2019. január 4-ig.

A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése társ� nanszírozásban 
biztosítja

TOP-7.1.1-16-H-075-3
A város marketingjének támogatása, 
a lakosság bevonása közösségi környezetrendezés 
útján-programok, rendezvények

A felhívás indokoltsága és célja

– Programok népszerűsítése – közvetetten hozzájárul 
a külső és belső kereslet növeléséhez, turizmus fellendíté-
séhez, megrendezésre kerülő programok látogatóközön-
ségének növeléséhez

– Vonzó városi és kulturális értékkel bíró városkép 
megteremtése

Támogatást igénylők köre Helyi Önkormányzat (GFO 321)

Rendelkezésre álló forrás 16 550 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek 
várható száma 1 darab

Az igényelhető támogatás összege 16,55 millió Ft, a támogatás maximális mértéke az összes 
elszámolható költség 100%-a

Támogatási kérelem benyújtási 
időszaka 2018. október 1.–2019. január 4-ig.

A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam 24 hónap

A támogatás forrása
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése társ� nanszírozásban 
biztosítja

TOP-7.1.1-16-H-075-5 Hajdúnánás perifériáinak fejlesztése

A felhívás indokoltsága és célja – Perifériák leszakadásának megakadályozása
– Tedej városrészben található közösségi terek 

� zikai állapotának javítása, zöldfelület rendezés
– Település megtartó képességének erősítése

Támogatást igénylők köre Egyéb alapítvány (GFO 569), Egyéb egyesület (GFO 529)

Rendelkezésre álló forrás 20 000 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek 
várható száma

1 darab

Az igényelhető támogatás összege min. 10 millió- max. 20 millió Ft, a támogatás maximális 
mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

Támogatási kérelem benyújtási 
időszaka

2018. október 1.–2019. január 4-ig.

A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése társ� nanszírozásban 
biztosítja

TOP-7.1.1-16-H-075-1 Programok az egészségkultúra, a megelőzés, a közösségi 
élet és a helyi identitás megerősítésére

A felhívás indokoltsága és célja – Meglévő és fejlesztendő közösségi terek programmal való 
megtöltése

– A város járásközponti szerepének erősítése
– Közösségi élet magasabb szintre történő emelése
– Egészséges életmód, prevenció, tudatos táplálkozás 

közvetítése
Támogatást igénylők köre Helyi Önkormányzat (GFO 321)

Helyi Önkormányzati Költségvetési szerv (GFO 322)
Nonpro� t korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

Rendelkezésre álló forrás 33 700 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek 
várható száma

2–7 darab

Az igényelhető támogatás összege min. 4,5 millió- max. 15 millió Ft, a támogatás maximális 
mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

Támogatási kérelem benyújtási 
időszaka

2018. október 1.–2019. január 4-ig.

A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése társ� nanszírozásban 
biztosítja

TOP-7.1.1-16-H-075-2
Beruházások és beszerzések a város közösségi tereinek, 
zöldfelületeinek rendezésére, funkcióbővítésére, 
a kulturális örökség megóvására.

A felhívás indokoltsága és célja – Zöldfelületek fejlesztése
– Sport- és szabadidős tevékenységek ösztönzése
– Környezet és életmódkultúra fejlesztése – vonzó városi 

érték
Támogatást igénylők köre Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)

Részvénytársaság (GFO 114)
Szociális szövetkezet (GFO 121)
Betéti társaság (GFO 212)
Egyéni cég (GFO 213)
Egyéni vállalkozó (GFO 231)
Adószámmal rendelkező magánszemély (GFO 233)
Sportegyesület (GFO 521)
Egyéb egyesület (GFO 529)
Egyéb alapítvány (GFO 569)
Nonpro� t gazdasági társaság (GFO 573)
Társasház (GFO 692)

Rendelkezésre álló forrás 43 114 000 Ft

Támogatott támogatási kérelmek 
várható száma

5–14 darab

Az igényelhető támogatás összege min. 3 millió- max. 8 millió Ft, a támogatás maximális 
mértéke az összes elszámolható költség 100%-a

Támogatási kérelem benyújtási 
időszaka

2018. október 1.–2019. január 4-ig.

A projekt végrehajtására rendelke-
zésre álló időtartam

24 hónap

A támogatás forrása Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése társ� nanszírozásban 
biztosítja

TOP-7.1.1-16-H-075-6
A Művelődési Központ és a Városi Televízió 
eszközállományának fejlesztése, a Művelődési Központ 
szociális helyiségeinek felújítása

A felhívás indokoltsága és célja Az intézmény jelenlegi állapota korlátozottan alkalmas 
a szolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátására.
Cél: Modern technológiai háttér biztosítása
Közösségi, kulturális szerep magas színvonalon történő 
megvalósítása

Támogatást igénylők köre nonpro� t korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
Rendelkezésre álló forrás 69 000 000 Ft
Támogatott támogatási kérelmek 
várható száma

1 darab

Az igényelhető támogatás összege max: 69 millió Ft, a támogatás maximális mértéke 
az összes elszámolható költség 100%-a

Támogatási kérelem benyújtási 
időszaka

2018. szeptember 9.–2018.december 9-ig. 

A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam

12 hónap, maximum 2019.december 31.

A támogatás forrása Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és Magyarország költségvetése társ� nanszírozásban 
biztosítja
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

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

 Gépi duguláselhárítás, cső tisztítás 
 előre egyeztetett időpontban

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

Egyeztetés: 06-30/486-1934

750 Ft
adag

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

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

November 3-án Hajdúnánáson
nóta operett sláger 17 órai kezdettel 
a Kéky Lajos VMK színpadán!

Király Valéria és Kokas László
Zongorán kísér: Hegedűs Valér zongoraművész
Akácos Útnóta Klub Hajdúdorog
Bózsár Kati  Gencsi Misi  Nánási NNTE
Tóni és a Sárgarózsák
Az est házigazdája a Sláger Expressz
Kísér: Budai Róbert és zenekara

Jegy: 1600 Ft
Jegyek a művelődési házban 

és a 06-30/907-2476-os 
telefonszámon kaphatók.
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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

A Farkas csapat Hajdúnánásra hozta A Farkas csapat Hajdúnánásra hozta A Farkas csapat Hajdúnánásra hozta A Farkas csapat Hajdúnánásra hozta A Farkas csapat Hajdúnánásra hozta A Farkas csapat Hajdúnánásra hozta 
a távlövészet Nomád Olimpiai aranyérméta távlövészet Nomád Olimpiai aranyérméta távlövészet Nomád Olimpiai aranyérmét

A 897 méteres világrekord meglövése után 
három nap múlva Mónus József és felesége, Ani 
Kirgíziában győzedelmeskedett!

A Bocskai Általános iskolában tanító, au-
gusztus óta a Hódos Imre SC versenyzője, 
Anna félve kopogtatott be Tóth Imre Igazgató 
úrhoz. „Szeretnék részt venni a Világ Nomád 
Játékokon is Kirgíziában!”

Az igazgató úr döntött: „Menj, de azért 
nyerd meg!” – mondta. Ani ment, lőtt és meg-
nyerte! Hazahozta Hajdúnánásra az aranyérmet 
nekünk, büszkeségünkre, a Hajdúk városába!

Nomád Olimpiai aranyérem! 
Hihetetlen, de megint megcsinálták! Ameri-

ka után három napra!
A Farkasnak nem volt szerencséje. Tudniil-

lik nem érkezett meg Kirgíziába a versenyíja és 
a nyílvesszői Amerikából. De a Farkas harcolt 
és a hihetetlennek tűnő bronzérmet azért csak 
összelőtte a versenyen szinte eszközök nélkül is!

„Harcoltunk a zászlónk becsületéért! Azt 
gondolom, ezt v árja el tőlünk nemzetünk!” – 
vallja a Farkas.


