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Emlékszobát avattak Hegedűs Loránt tiszteletére

„Egyetlen helyes gondolat…
(Seneca)

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

3. oldal

Pusztulnak-e Nánáson a méhek?

2. oldal

Legszebb konyhakertek 
Hajdúnánáson Rendelet, tilalom, kerti hulladék

2. oldal

ajdúnánás – Emlékszoba őrzi 
dr. Hegedűs Loránt püspök em-
lékét a Kőrösi Csoma Sándor 

Református Gimnázium Kéky-termében. 
A kiállítóteret 2018. november 12-én avat-
ták fel.

Ahogy arra Kocsis Áron, a gimnázium 
igazgatóhelyettese köszöntőjében utalt – itt 
van az emlékezésnek az a szobája, amely 
egy életútra, egy itt végzett diáknak emlé
két őrizve mutatja meg mindazt a hagyo
mányt, értéket, amelyet érdemes megmu
tatnunk, s őriznünk. 

Gacsályi Gábor református lelkipásztor 
hangsúlyozta, hogy püspök úr mindig 
nagy hangsúlyt helyezett a magyarság sú
lyos sorskérdéseinek megoldására, a világ 
magyarságának egyetemes érvényű „lel
kigondozására”, a magyarságtudat, s az 
egyházhoz való tartozás tudatának meg
őrzésére, az anyanyelv, s a magyar kultúra 
értékeinek megmaradására bárhol a vilá
gon, ahol magyar diaszpóra él.

Feladatunknak kell tekintenünk, hogy 
azokat a gondolatokat, azt a szellemiséget, 
melyet püspök úr képviselt tovább adjuk 
közösségünknek, a gimnázium tanulóinak 
– emelte ki köszöntőjében Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere.

H

Az ünnepi pillanatokat még inkább 
emlékezetessé, meghatóvá tette püspök 
úr gyermekének Zsuzsannának visszaem
lékezései, gondolatai. A köszöntők után a 
püspök felesége dr. Illés Zsuzsa, Gacsályi 

Városi séta
Az egészséges életmód szabályai kicsik 

és nagyok által ismertek mai világunkban 
– nem véletlenül halljuk mindenhonnan 
az erre vonatkozó információkat, okossá
gokat. Azt mondanák erre nagyanyáink 
– akik ugye mindent tudtak a „maguk 
módján” az egészségről, hisz „Isten pati
kája” éjjelnappal nyitva állt a bajaik meg
oldására, illetve megelőzésére – megoldja 
ezt mindenki a maga módján, minek be
szélni róla? 

A népi gyógymódok, a gyógyteák, a 
vitaminok, a testmozgás, a stresszmentes 
életmód  tudják ezt már a gyerekek is az 
iskolában.

Tudjuk mi ezt, magyarok mindany
nyian, mégis olyan sok a beteg, az elhízott, 
az egészségkárosító szereket fogyasztó, az 
ilyenolyan átlagon aluli statisztikákról 
nem is beszélve.

Mit lehet mégis tenni, ami felhívja az 
emberek, a tömegek figyelmét a problé
mákra, vagy az egészséges életmód kihang
súlyozására? Az egyik válasz erre: olyan 

rendezvényeket szervezni, mely tömegeket 
mozgat meg – bizonyítva azt, hogy minden 
résztvevő megteszi a megtehetőt egészsége 
védelmében.

Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület vá
rosunk olyan közössége, akik program
jaikkal, rendezvényeikkel példa értékűen 
bizonyítják egymás iránti odafigyelésüket, 
megbecsülésüket. Megünneplik ünnepe
inket (Farsang, Anyák napja, Nőnap, Hús
vét, Karácsony), a név és születésnapokat, 
jókat beszélgetnek, énekelnek, kirándulni 
járnak. Egyesületük háza táján zajlik az 
élet, támogatva egymást jóbanrosszban. 
Nem csoda hát, ha ők az egészségükre is 
nagy hangsúlyt fektetnek, s nemcsak nagy 
szavakkal, hanem tettekkel is. Az egyesü
letük ötlete alapján valósult meg az Egész
séges Tüdőért megrendezett séta városunk 
utcáin. Nem újkeletű a program, hiszen 
több éve ilyen tájban lesétálják a maguk 
345 kilométerét, egyre több kíváncsi 
tekintetet vonzva. Az idei évben novem
ber 12én, délelőtt 10 órakor indultak a 
főtérről a nyugdíjasok, s az idén először 
csatlakoztak hozzájuk óvodás és iskolás 

Gábor lelkész, Szólláth Tibor polgármester 
és Dér Balázsné Dobi Inci a gimnázium 
igazgatója vágták át közösen a szalagot.

A megható és ünnepi pillanatok végét a 
kegyelet és emlékezés virágainak elhelyezé

se jelentette néhai Főtiszteletű dr. Hegedűs 
Loránt püspök úr mellszobránál, a gimná
zium melletti szoborparkban.

hajdunanas.hu

csoportok is. A Polgári úton találkoztak a 
Bocskai iskolás 1. D és 2. D osztályosok
kal, valamint a Kasza úti óvoda valameny
nyi csoportjával, így az iskola elől együtt 
bandukoltak tovább jelentős méretű sort 
alkotva. Nem is keltettek kis feltűnést a 
verőfényes napsütésben, az autósok, a 
gyalogosok vidáman integettek nekik, 
hisz kabátjukon egyforma embléma hir
dette összetartozásukat: egy piros almában 

lévő tüdő, mely az óvónénik ajándéka volt 
a résztvevőknek.

Az együttlét, a napsütés, a vidámság, a 
séta mindmind összejátszott a rendezvény 
sikerében. Jó, vidám és hasznos délelőtt 
volt, köszönet érte az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület tagjainak. 

Jövőre szívesen csatlakozhat minden 
érdeklődő az egészséges tüdőért, az egész
séges életért!                       Fekete Andrea
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A parasztgazdaság jelképei

Legszebb konyhakertek 
Hajdúnánáson

Rendelet, tilalom, kerti hulladék

A fenntartható és élhető vidékért
Szakmai konferenciával vette kezdetét az idei Behajtási Ünnepség a Kenderes-
kertben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Kelet-Magyarországi Biokultúra 
Egyesület és Hajdúnánás Város Önkormányzata által szervezett, a Fenntartható és 
élhető vidék jövőképe az ökológiai gazdálkodás terén című konferencia előadásai a 
bio- vagy ökogazdálkodás aktuális kérdéseiről, illetve egyéb fontos agrárgazdasági 
folyamatokról szóltak.

Hajdúnánáson ismét megrendezték  
„A legszebb konyhakertek” verseny díját
adó ünnepségét november 6án a Polgár
mesteri Hivatal dísztermében. A versenyre 
több kategóriában is lehetett nevezni, két 
kategória győztese jutott tovább a hatodik 
alkalommal megrendezett Magyarország 
legszebb konyhakertjei című országos ver
senyre, melyhez városunk 2014óta ötödik 
alkalommal csatlakozott.

A városi verseny és a díjátadó prog
ramkoordinátora Reszeginé Kállai Anikó 
munkáját köszönte meg Szólláth Tibor 
Polgármester megnyitó beszédében, mely
ben kiemelte még a szakmai zsűri szere
pének fontosságát. Kérdésünkre azt is 
elmondta, hogy a zsűri nem csak a kertek 
rendezettségét, ápoltságát és a termesztett 
növények minőségét figyelte, hanem a gaz
daságok bio működését is, hiszen vegyszer 
használata esetén a permetezési napló hiá
nya a versenyből való kizárással jár. 

Reszeginé Kállai Anikó beszéde után egy 
összeállítást láthattak a jelenlévők, mely a 
helyezettek kertjeit mutatta be, és amiben 
a résztvevők egyegy rövid beszélgetésben 
mutatkoztak be. Elmondták, hogy mióta 
csinosítgatják kertjeiket, illetve hogy mi
lyen indíttatásból neveztek be a versenyre. 

Ezt követően a díjak átadása követke
zett. A jutalmakat Szólláth Tibor polgár
mester és a zsűri tagjai, dr. Balogh Éva já

Ahogy mondani szokás, szinte egy gom
bostűt sem lehetett volna leejteni a kende
reskerti konferenciateremben, olyan sokan 
voltak kíváncsiak az elsősorban ökológiai 
gazdálkodással összefüggő előadásokra.

A megjelent vendégeket elsőként Szól
láth Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Ka
mara HajdúBihar Megyei Szervezetének 
elnöke köszöntötte, aki rövid áttekintetést 
adott azokról a több éve elkezdetett városi 
szintű folyamatokról, amelyek egyértelmű 
elköteleződést jelentenek a helyi termelők, 
az általuk előállított helyi termékek támo
gatása, az ökológiai gazdálkodás mellett. 

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségé
nek elnöke hasonló gondolatok mentén 
fogalmazta meg köszöntőjét. Hangsúlyoz
ta, hogy „Magas minőségű, nagy hozzáadott 
értéket képviselő, nagy feldolgozottságú élel-
miszerek előállításában érdekelt, és ehhez 
egészséges alapanyagokra van szükség.” 

Elnök úr a hazai agrárium előtt levő 
kihívásokról szólva első helyen említette 
a klímaváltozást és az ezzel szorosan össze
függő szélsőséges időjárást, ami az utóbbi 

Ekék, ekekapák, darálók a múzeum gyűjteményéből
címmel nyílik kiállítás

2018. november 29én (csütörtök) 16 órától
a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben.

A hatályos jogi szabályozás tiltja a kerti 
hulladék égetést. A tiltás alól az önkor
mányzatok helyi rendeletben felmentést 
adhatnak. Szabályozhatják az égetés fel
tételeit, körülményeit, előírhatják, hogy 
mely napokon, hány órakor engedi meg a 
lakosaiknak a felhalmozott kerti hulladék 
elégetését. Így lehet az, hogy van a megyé
ben olyan település, ahol tavasszal és ősszel 
hétköznap a déli órák kivételével délután 
hatig lehet égetni, fél köbméternél kisebb 
kupacban. Azok a városok, ahol az ön
kormányzatok ezzel szemben nem hoztak 
ilyen rendeletet, ott a hatályos jogszabály 
lép életbe, vagyis tilos kerti hulladékot 
égetni.
 Hogyan tudunk szabálykövetően el-

járni?
Tájékozódni kell a lakóhelyünkhöz tar

tozó önkormányzatok honlapján, hiszen 

években egyre inkább markán
san jelenik meg, pl. a nagy aszá
lyokban. 

A konferencia egyik támogató
szervezője a Magyar Biokultúra 
Szövetség volt, amelyet Czeller 
Gábor elnök úr mutatott be. 
Mint elmondta, 1983ban indul

tak, kezdetben még csak klubszerűen mű
ködtek, ma már azonban jelentős tagsággal 
rendelkezik a Szövetség, és mintegy ernyő
szervezet fogja össze a hazai biogazdálkodás
sal foglalkozó őstermelőket, vállalkozókat.

Roszík Péter, a Magyar Biokultúra Szö
vetség alelnöke az ökológiai gazdálkodás 
lehetőségeiről és kihívásairól szólt előadá
sában. Mint elhangzott az utóbbi években 
jelentős előrelépés történt több területen 
is, pl. nőtt a biogazdálkodásba bevont 
termőföld terület nagysága, bár még nem 
érte el a kitűzött értéket. Roszík Péter ki
tért a „Legszebb konyhakertek” mozgalom 
jelentőségére is, hiszen az ebben a megmé
rettetésben résztvevő kiskert tulajdonosok 
szinte kizárólag ilyen gazdálkodást folytat
nak, és ezekben a kisgazdaságokban nagy 
lehetőség van. 

George Edward Soméus úr, a Terra 
Humana Kft. ügyvezetője a megújuló bio
lógiai forrásokból előállított termelésnöve
lő anyagok uniós jogharmonizációjáról, és 
az ehhez kapcsolódó magyar vezetésű uni
ós projektekről szólt előadásában.

(erzsé)

rási tisztifőorvos, Mirkó Bernadett, Sajtos  
Tibor főkertész és Ötvös Sándor adták át.

A helyezettek névsora a következő:
Normál kert kategóriában:
  I. Szabó Sándorné (Országos díjra jelölt)
 II. Máró Józsefné
III. Varga Lajos

Balkon kategóriában:
Csikós Ágnes

Zártkert 2 kategóriában:
Jámbor Lajos

Zártkert 3 kategóriában:
  I. Karcagi Zsolt és Gyöngyösi Éva 
 (országos díjra jelöltek)
 II. Bózsár Zsigmond
 II. Zsíros Imre

Közösségi kert kategóriában:
  I. Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc 
 Tagintézménye
  I. Hajdúnánási Református 
 Egyházközség Idősek Otthona 
 és Szociális Gondozási Központja  

(Balla László, dr. Szentpéteri József, 
Kovács János, Pók Istvánné)

 II. Hajdúnánási Görögkatolikus 
 Gyermekvédelmi Központ

Nábrádiné Szabó Anett

Lehet kerti hulladékot égetni? Gyakran érdeklődnek telefonon Hajdú-Bihar megyében 
a kerti hulladék égetés szabályairól a katasztrófavédelemnél. A szabályokat betartani 
igyekvő lakosoknak, kicsit bele kell ásniuk magukat a helyi rendeletekbe.

ahol született a kerti hulladék égetésről 
rendelet, ott annak szabályai elérhető
ek a város lakosainak. (Hajdúnánáson a 
43/2012. (XI. 30.) Önkormányzati rendelet 
az avar és a kerti hulladék égetés, valamint 
szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól – 
szerk.)
 És a tűzgyújtási tilalom?
A tűzgyújtási tilalom mindent felülír.  

A fokozott tűzveszély megállapítása és 
visszavonása függ a meteorológiai körül
ményektől, az erdőben található élő és holt 
biomassza szárazságától és a keletkezett tü
zek gyakoriságától. Amennyiben Hajdú 
Bihar megyében elrendelt tűzgyújtási ti
lalom van, akkor a helyi önkormányzati 
rendeletek a tilalom alatt hatályukat vesz
tik, tehát sehol sem lehet égetni.

HajdúBihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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„Egyetlen helyes gondolat 
megfordíthatja a sorsot.” 

(Seneca)

Tennivalók novemberben
A nagy őszi betakarítási munkák után 

elérkezett november hónap. Természete
sen megmaradtak az aktuális teendőink, 
amelyek közül megemlítünk néhányat.

Fák, bokrok
Folyamatosan gyűjtsük össze az avart és 

rakjuk halomba levéltrágyának. A takarítás 
mellett még el lehet ültetni a csupasz gyö
kerű cserjéket és fákat, és be lehet fejezni 
a sövénytelepítést.

Rózsák
Ha az idő engedi, még telepíthetünk 

rózsatöveket. A futórózsákat úgy telepít
sük, hogy 30 cm távol legyen a faltól il
letve a kerítéstől. Ha rózsáink befejezték 
a virágzást, vágjuk le az elvirágzott ágakat.  
A bokorrózsákat és a magastörzsű rózsákat 
védjük a fagyok ellen. (feltöltés, takarás)

Virágágyások
Folytassuk a virágágyások rendbetéte

lét. Az új ágyások felásása után hagyjuk 
rögösen a földet, a tél meg fogja művelni. 
Hidegre érzékeny növényeinket takarással 
védjük a bekövetkező fagyok ellen. Dé
zsáinkat, tartó edényeket tisztítsuk meg 
és tároljuk megfelelő huzatos helyen.

Zöldséges
Folytassuk a megüresedett területek ásá

sát, tápanyag pótlását. Nézzük át a tárolt 
terméseinket, a hibás részeket távolítsuk el. 
Ha az idő engedi, akkor lehet még vörös és 
fokhagymát duggatni.

Gyümölcsös
Ültethetünk gyümölcsfát, csak gondo

san készítsük elő az ültető gödröt. Az idő
sebb fákból vágjuk ki az üszkösödő részeket. 
Hozzá lehet kezdeni a megállapodott al
ma és körtefák metszéséhez. Ne nyúljunk 
hozzá a cseresznye, őszibarack, sárgaba
rack és szilvafák metszéséhez. A szeder és 
ribiszke bokrokról távolítsuk el a letermett 
öreg ágakat, gondozzuk az új hajtásokat.

Lakótér
Teleltetett dísznövényeink számára bizto

sítsunk megfelelő helyet és klímát a lakásban. 
Óvakodjunk a túlzott melegtől, túlzott ön
tözéstől. Legtöbbjük számára adjunk világos 
helyet, hogy ne nyúljanak meg a fény után.

Hatékony munkát kívánok a házban és 
a ház körül.

Gut István

Kertünk, házunk, otthonunk Pusztulnak-e Nánáson a méhek?

Pusztulnak a hazai méhek – lehetett 
hallani rádióban, televízióban vagy ol
vashattunk róla újságban, esetleg a neten. 
Aggódva olvastam én is, hogy az okokat 
állítólag még nem tudják, de összefügg
het a napraforgó termesztéssel, hiszen 
azokban a megyékben ütötte fel a fejét a 
méhpusztulás, ahol napraforgó termesz
téssel jelentősebben foglalkoznak. Mivel 
van egy ismerősöm, aki már évek óta 
méhekkel foglalkozik, úgy gondoltam fel
kerekedek s tőle kérek információt, hogy 
városunkban, esetleg a környéken vane 
félnivalójuk ezeknek a roppant hasznos 
kis jószágoknak.

Herperger Miklós 43 éves – ahogy 
mondani szoktuk – tősgyökeres hajdúná
nási lakos. Egy dorogi méhész kollegájától 
érdeklődött mindig a méhek felől, renge
teget beszélgettek, mert mint mondja, 
valahogy mindig érdekelte őt a méhek 
világa. 2010ben vásárolt ő is néhány 
méhcsaládot, elkezdte őket szaporítani s 
ma már közel 200 családdal foglalkozik. 
Szaporítani, mivel elmondása szerint, ha 
jó gazdája vagy a méheknek, odafigyelsz 
az életükre, a sorsukra, kezeled őket, akkor 
bizony szaporodnak, mint minden élőlény 
a földön. 

A betegségekkel, az elhullásokkal kap
csolatban a következőket mondta el:
 Mifelénk gyakorlatilag két méhlegelő 

van. Az egyik az akácvirágzás májusban, a 
másik főhordású növényünk pedig a nap
raforgó virág. A nyár dereka után a méhek 
kiterjedése csökken, hiszen készülnek a tél
re. A napraforgó virága jellegéből adódóan 

ragacsos, ami – úgy 
mondjuk – koptatja 
a méheket. A táb
lákon egyébként is 
megfigyelhető a mé
hek fogyása, viszont 
olvastam egy cikket, 
mely szerint már a vi
rágzás elején jelentős 
elhullást tapasztal
tak. Ezt a vetőma
gok csávázó szerének 
tulajdonítják, ez a 
neonikotionid.

Vettek növény, 
illetve méh mintá
kat, de egyértelmű
en nem sikerült bi

zonyítaniuk a tényt. A saját tapasztalatom 
illetve a környező méhész ismerőseimé 
is az, hogy mi nem tapasztaltunk jelen
tősebb elhullást vagy családlegyengülést.  
A méheknek igazából betegségük nincs. 
Van egy úgynevezett ektoparazita, ez 
a méh atka. Ezek az apró ízeltlábúak a 
méhek testfelületén megtapadva azok 
szövetnedveiből táplálkoznak. Én sze
mély szerint ennek a számlájára írom. 
Olvastam olyat is, hogy az elhullás mi
att kiürült kaptárok közvetlen közelében 
akadtak olyan méhészetek, ahol a prob
lémát nem tapasztalták. Véleményem 
szerint vagy legyengültek a családok, vagy 
atkások voltak, de egyedül a csávázó
szernek nem tulajdoníthatják mindezen 
méhpusztulásokat, ettől függetlenül jö
vőre már az EUban nem lehet használni 
ezeket a szereket. Véleményem szerint a 
legfontosabb, hogy télen hagyjunk benn 
nekik elég táplálékot (mézet), ősszel pe
dig takarítsuk meg őket az atkáktól. 
Természetesen az irántuk való tisztelet, 
szeretet és gondoskodás elmaradhatatlan.

Távozóban még odamerészkedtem az 
egyik kaptárhoz – remegő lábakkal – ter
mészetesen a gazda vezetése mellett, s bi
zony lenyűgözött a látvány. A sok kis szor
gos zümmögő rovarnak valahogy eszébe 
sem jutott elzavarni. Mindenesetre Miklós 
ténykedését, szakszerű mozdulatait látva 
azt mondanám, hogy nem csak szeretet, 
hanem tapasztalat és kiváló szaktudás is 
szükségeltetik az igazi méhészethez.

Kócsi Imre

Intézményünk, a Bocskai István Álta
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium évek óta több lehetőséggel 
segíti a diákok pályaorientációját. Ilyen a 
8. osztályos tanulóknak szervezett Pályavá
lasztási témahét is. Ennek kiemelt rendez
vénye a pályaválasztási szülői értekezlet, 
melyet 2018. november 7én tartottunk 
meg az Óvoda utcai tagintézményben. Az 
érdeklődő gyerekeket, szüleiket és a három 
meghívott középiskola vezetőjét Tóth Im
re igazgató köszöntötte. Majd Löfcsikné 
Rékasi Ilona, a nevelési munkaközösség 
vezetője ismertette a pályaválasztást segítő 
programjainkat és a legfontosabb határidő
ket. Először a Hajdúböszörményi Bocskai 
István Gimnázium képviseletében Bácsiné 
Polyvás Imola mutatta be az iskolában in
duló képzéseket: nyelvi előkészítő, humán, 
reál, műszaki és természettudományi. Ez

„A nap ma olyan fényesen ragyog,
ma mindenki azt suttogja: 
boldog születésnapot!
És azok, akik nagyon szeretnek,
még sok ilyen szép napot kívánnak neked!”

után a hajdúnánási 
Kőrösi Kollégium 
vezetőjétől, Kovács
né Helmeczi Gizellá
tól megtudtuk, hogy 
nemcsak kollégisták 
számára nyitott az 
intézmény, hanem 
várják az externá
tust választó nánási 
diákokat is, akik a 
tanulás mellett sok 
színes programon is 
részt vehetnek. Dér 
Balázsné Dobi Inci, 

a Kőrösi Csoma Sándor Református Gim
názium igazgatója előadásában a „Miért 
még mindig a Kőrösi?” kérdésre öt érv ki
fejtésével válaszolt; eközben a középiskola 
jövő évi képzéseiről is szólt: emelt szintű 
német, ill. angol nyelvi, általános tantervű 
és emelt óraszámú informatika.

„Állj pályára a Csihában!” címmel 
Papp né Fülöp Ildikó, a BSZC Csiha Győ
ző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
igazgatója ismertette a jövőre tervezett 
ágazatokat: gépészet, informatika, közgaz
dasági és szociális; valamint a szakmai kép
zéseket: épület és szerkezetlakatos, eladó, 
festő, mázoló, tapétázó, hegesztő és szociá
lis gondozó, ápoló. Reméljük, az elhangzott 
sok gondolat is segít az érintetteknek meg
hozni a sorsfordító döntésüket. 

Czinegéné Daróczi Juliánna

90.
Szilágyi Imréné 
november 4-én 
ünnepelte 
90. születésnapját 
szerettei körében.
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Novemberi decemberi 
programok:

 November 23. (péntek) első előadás: 
8.30; második előadás: 10.30

 Nektár Gyerekszínház: Mátyás király 
mézbora. Az előadás megtekinthető a 
Mesevarázs gyerekszínházi bérlettel, il
letve 650 Ftos belépőjeggyel.

 November 25. (vasárnap) Nánási Ad-
vent

 18.00 Szulák Andrea adventi műsora 
a Református Templomban. Belépődíj: 
2000 Ft vagy 1500 Bocskai Korona. 
Jegyek november 5től válthatóak a 
művelődési központ információjában.

 November 28., december 5. (minden 
szerdán) 17.00 Egészségmegőrző meri
dián torna a Balett teremben, klubveze
tő: Pálfi Lászlóné. A belépés ingyenes.

 December 2. (vasárnap) Advent Haj-
dúnánás főterén

 09.00 Készítsük közösen el az asztali 
díszt! Kézműves foglalkozások az Ifjú
sági Házban. Vezeti: Szurkos Zita.

 15.30 Karácsonyfa díszítés és adventi 
tűzgyújtás

 A város adventi gyertyáját meggyújtja: 
Szólláth Tibor Hajdúnánás város pol
gármestere.

 Közreműködnek: Bocskai István Általá
nos Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Felsős Kórusa, Hajdúnánási 
Makláry Lajos Városi Énekkar, Nagyné 
Bózsár Katalin, Szatmári Antal, Kócsi 
Imre, Papp Lilla Kata.

 Áldást mond: Nagytiszteletű Gacsályi 
Gábor református lelkész, Főtiszteletű 
Varga Lóránt római katolikus káplán 
atya, Főtisztelendő Szaplonczay Gergely 
görögkatolikus lelkipásztor.

 Karácsonyfa díszítés, sütemény, tea, 
ének és adventi tűzgyújtás várja az ér
deklődőket.

 December 2. (vasárnap) Tedeji Advent
 Helyszíne: Tedeji IKSZT
 13.00 Családi kézműves foglalkozások: 

Adventi koszorú, karácsonyi asztaldísz 
és karácsonyfadíszek készítése, mézes
kalács díszítés. Megkérünk minden lá
togatót, hogy amennyiben adventi ko
szorút szeretne készíteni, koszorúalapot 
és gyertyákat hozzon magával!

 14.30 A fenyőfa közös díszítése, közös 
éneklés.

 16.00 Köszöntsük együtt a Mikulást!
 Karácsonyi sütemények kóstolója, for

ró tea.
 December 5. (szerda) 17.00 Ezrede

leji beszélgetések: Kis sporttörténet a 
Glo-Ball Sportgyűjtemény segítségé-
vel. Legendás sportolók, nagy pillana
tok, mulatságos történetek – nem csak 
sportrajongóknak. Történeteket mesél 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

a gyűjtő: Szólláth Zoltán. A részvétel 
díjtalan!

 December 11. (kedd) 18.00 Jótékony-
sági Gálaműsor a Hajdúnánáson élő 
halmozottan sérült gyerekekért.

 Fellépnek: Kállay Bori, Lente Lajos, 
Sarkadi László, Bíró Éva (Erdély), Fo
dor Erzsébet (Erdély), a Nánási NNTE 
csoportja, a Bocskai István Általános Is
kola és Művészeti Iskola Zeneművészeti 
ágának és Néptánc Tanszakának tanárai. 
A zenét Tordai Zoltán és zenekara szol
gáltatja. Jegyek ára: 1500 Ft. 

 Jegyek válthatók Hajdúnánáson a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban, 
valamint rendelhetők az információs 
telefonszámon (0620/3259658).

 Vers- és novellapályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

vers és novellapályázatot hirdet 3 kor
osztályban:
− 14 éves korig
− 1518 éves korig
− 18 év felett

 A pályázatra olyan műveket várunk, 
amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötőd
nek. A pályamunkákat zsűri bírálja el. 
A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve 
a Város Napjához kötődően a műveket, 
vagy azok részletét felolvassuk. 

 A pályamunkák mindegyikének a 
2018as évben kell születnie!

 Az alkotásokat 2018. november 23ig 
várjuk az info@nanasvmk.hu email 
címre word formátumban.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 0670/3721494es telefon
számon vagy az info@nanasvmk.hu  
email címen.

 Rajzpályázat
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

rajzpályázatot hirdet „Így látom Haj
dúnánást” címmel 3 korosztályban:
– óvodások
– általános iskola alsó tagozat
– általános iskola felső tagozat

 Egy pályázó maximum 3 darab rajz
zal pályázhat. Bármilyen szabadkézi 
(nem digitális) technika alkalmazha
tó. Kérjük, a pályázó nevét, életkorát, 
elérhetőségét, valamint az iskola nevét 
a lap hátoldalán feltüntetni! A beérke
ző rajzokat zsűri bírálja el. A rajzokból 
a Város Napjához kötődően kiállítást 
szervezünk.

 Az alkotásokat 2018. december 3ig 
várjuk a művelődési központba.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 0670/3721494es telefon
számon, vagy az info@nanasvmk.hu  
email címen.

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

Telefon: 06-30/523-6848 KÉKY LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT – HAJDÚNÁNÁS
2018. november 10., 19 óra  Jegyár: 2500 Ft, 2000 Bocskai korona

j
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a 254/2018. (X. 25.) 
számú Képviselőtestületi Határozata alap
ján versenytárgyalásos pályázati úton tör-
ténő értékesítésre meghirdeti az önkor
mányzat tulajdonát képező, 3494/2/A/1 
helyrajzi számú, természetben a 4080 Haj-
dúnánás, Csokonai u. 4. 1. emelet 1. szám 
alatti 43,69 m2 alapterületű, 1+fél szobás, 
összkomfortos, „társasházi lakás” meg
nevezésű ingatlant. Az ingatlan becsült 
forgalmi értéke, valamint a megajánlható 
minimum vételi ár 10 150 000 Ft. A pá
lyázat benyújtásával egy időben fizetendő 
bánatpénz összege 1 015 000 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. december 10. (hétfő) 10.00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesí
tés nélkül): 2018. december 11. (kedd) 
10.00 óra

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön
kormányzati Hivatal fszt. 37es irodájá
ban adható le, zárt borítékban „Pályázat 
a 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 4. 1. 
emelet 1. szám alatti ingatlan megvásár-
lására” felirattal. 

Információ kérhető személyesen a Haj
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381411 telefonszámon a 179es 
melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pá
lyázatot – indoklás nélkül is – eredmény
telennek minősítse!

*
Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 254/2018. (X. 25.) 
számú Képviselőtestületi Határozata alap
ján versenytárgyalásos pályázati úton tör-
ténő értékesítésre meghirdeti az önkor
mányzat tulajdonát képező, 3494/2/A/5 
helyrajzi számú, természetben a 4080 
Hajdúnánás, Csokonai u. 4. 1. emelet 
5. szám alatti 39,42 m2 + 4,63 m2 log
gia alapterületű, 1 szobás, összkomfortos, 
„társasházi lakás” megnevezésű ingatlant. 
Az ingatlan becsült forgalmi értéke, vala
mint a megajánlható minimum vételi ár  
9 700 000 Ft. A pályázat benyújtásával 
egy időben fizetendő bánatpénz összege 
970 000 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. december 10. (hétfő) 10.00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesí
tés nélkül): 2018. december 11. (kedd) 
11.00 óra

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön
kormányzati Hivatal fszt. 37es irodájá
ban adható le, zárt borítékban „Pályázat 
a 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 4. 1. 
emelet 5. szám alatti ingatlan megvásár-
lására” felirattal. 

Információ kérhető személyesen a Haj
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381411 telefonszámon a 179es 
melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pá
lyázatot – indoklás nélkül is – eredmény
telennek minősítse!

*

Önkormányzati hírek
Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselőtestülete a 256/2018. (X. 25.) 
számú Képviselőtestületi Határozata alap
ján pályázati úton bérbeadásra meghirdeti 
5 éves határozott időtartamra,az önkor
mányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás, 
0982. hrsz-ú ingatlan 28 ha 2924 m2  
nagyságú nádas művelési ágú részét  
1 710 000 Ft+ÁFA/év kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. november 26. (hétfő) 10.00 óra

A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal fszt. 37es iroda:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: (06) 52/381411/179
Versenytárgyalás ideje: 2018. november 

26. 12.00 óra
Versenytárgyalás helye: Hajdúnánási 

Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanács
kozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztár
saság tér. 1.

*
A fiatalok ösztönző 

támogatásairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat pá

lyázatot nyert „Fecskeotthon Hajdúnáná
son” címmel, melynek keretében a fiatalok 
számára nyújtható pénzügyi támogatás és 
kedvezményes lakhatás a felújításra kerülő 
Bocskai utca 98. szám alatti társasházban. 

Az Önkormányzat célja, hogy a város 
lakosságmegtartó erejét növelje azáltal, 
hogy a a fiatalok meglássák a településen 
fellelhető életlehetőségeket, helyben ala
pítsanak családot.

Ennek érdekében Önkormányzatunk a 
Hajdúnánáson állandó lakóhellyel rendelke
ző, 18–35. év közötti pályázók részére – hat 
hónapra szóló – pénzbeli támogatást nyújt.

A támogatás 2018. november 1. nap
jától formanyomtatványon igényelhető a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi
vatal Szociális Csoportjánál. 

A támogatási típusokat a fiatalok ösz
tönző és lakhatási támogatásairól szóló 
23/2018. (X. 26.) Önkormányzati Ren
delet szabályozza az alábbiak szerint:

A támogatás igénybevételére azok a 

pályázók jogosultak, akiknek az egy főre 
jutó havi bruttó átlagjövedelme – a vele egy 
háztartásban élőket számítva – nem halad
ja meg a mindenkori bruttó minimálbér 
összegének két és félszeresét (345 000 Ft).

A támogatás feltétele, hogy a pályázó 50 
órás önkéntes munkát teljesítsen a telepü
lésen, illetve részt vegyen életpályavezetési 
tanácsadáson, tréningeken.

A Képviselőtestület az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság által felállított rangsor 
alapján – a rendelkezésre álló pályázati 
keretösszeget figyelembe véve – dönt a 
támogatásban részesülőkről decemberi, 
márciusi, júniusi és szeptemberi ülésein.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
*

Képviselő-testületi ülés hírei
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 

képviselőtestület 2018. október hónapjá
ban két ülést tartott. 

2018. október 25én a napirendek elfo
gadása után a testület módosította a fizető 
parkolás rendjéről szóló; a személyes gon
doskodást nyújtó gyermekjóléti alapellá
tásokról szóló; az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendeleteit.

Megalkotta a fiatalok ösztönző és lakha
tási támogatásairól szóló rendeletét. 

Határozatba foglalva állapította meg 
a 2018. december 1. napjától érvényes 
nyersanyagnormát. 

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

Megismerte és elfogadta a Hajdúnáná
si Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
július 1. és 2018. június 30. közötti idő
szakban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót; a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
átvilágításáról szóló tájékoztatót.

Megismerte a Szociális Földprogram 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

Támogatta a szakképzésben tanulókat 
(30 fő) 2018. szeptember hónaptól 2019. 
január hónapig. 

A testület fenntartotta azt a véleményét, 
hogy a Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
felvételi körzete a város közigazgatási te
rületében legyen megállapítva. 

A testület módosította a 2018. évi ösz
szesített közbeszerzési tervét. 

A testület folyószámlahitel igénybevéte
lét határozta el 2019. január 2től 2019. 
december 31ig. 

A testület elfogadta az „Aktív közösségi 
zöldterület kialakítása és a helyi termelői 
piac infrastrukturális fejlesztése Hajdúná
náson” pályázat akcióterületi tervét.

A testület úgy határozott, hogy 2018. 
december 2án (vasárnap) du. 13.00 órai 

kezdettel városrész tanácskozást tart a haj
dúnánástedeji lakosság számára az IKSZT 
helyiségében. 

A testület öt esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla
nok vonatkozásában.

Megtárgyalta és jóváhagyta a Hajdú
Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala
pítvány alapító okiratának módosítását.

2018. október 31én a képviselőtestü
let rendkívüli ülés keretében közbeszerzést 
lezáró döntéseket hozott.

A testület úgy határozott, hogy 2019. 
január 1. napjától a fogyatékosok nappali 
ellátása szociális alapszolgáltatási feladatot, 
mint az önkormányzat számára kötelező 
feladatot ellátja. 

A testület úgy határozott, hogy megál
lapodást köt a Hajdúdorogi Metropolitai 
Egyházzal ingatlan térítésmentes átadásáról.

A nyilvános képviselőtestületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha
tározatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Meghívók/Elő
terjesztések menüpont alatt megtekinthe
tőek. 

Szólláth Tibor polgármester 
*

Városrész tanácskozás 
Tedejen

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselőtestülete 2018. december 2án 
(vasárnap) du. 13.00 órai kezdettel a 4085 
HajdúnánásTedej, Előháti u. 1. szám alatt 
található Integrált Közösségi és Szolgálta
tó Tér helyiségében városrész tanácskozást 
tart a hajdúnánástedeji lakosság számára.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
*

Gratulálunk a 2018. október hónapban házas-

ságot kötött pároknak!

2 Sebestyén Orsolya–Reszegi Tamás

2 Kiss Anita–Szuromi József

2 Seres Marianna–Lisku Barna

2 Szabó Annamária–Dr. Horváth Tibor 

 Gergely

2 Borbély Annamária–Menyhárt Máté 

 Szilveszter

2 Szabó Erika–Csuja Gábor

Akiktől 2018. október hónapjában búcsút 

vettünk

1 Dobos Istvánné

1 Erdei Béla László

1 Jánosi József

1 Juracskó Miklós Józsefné

1 Kállai Gábor

1 Kiss Gergely

1 Lendvai János

1 Máró Zsigmond Józsefné

1 Nagy Imre

1 Nagy Sándorné

1 Pongor Gáborné

1 Pósa Miklósné

1 Szabó Attila

1 Szurkos József

1 Tóth Miklós Pálné

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóját!

3 Kuli Dorina

Típus Megnevezés
Félévente 

támogatható szemé-
lyek száma

A Hajdúnánásról ingázók támogatása 10

B Hajdúnánáson lakó és gazdasági társaságnál dolgozó támogatása 15

C Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása 12

D Hajdúnánáson lakó és regisztrált álláskereső fiatal 14

E Közérdekű feladatot ellátó fiatal 15

F Első lakáshoz jutók támogatása (vásárlás vagy építés) 5

Anyakönyvi hírek
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Meghívó
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel és szeretettel 

meghívja Önt,
kedves családját és baráti társaságát 

a VII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2018. december 8-án 

a Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a „TOP-3.1.1.-15 számú Fenntart-
ható települési közlekedésfejlesztés tár-
gyú felhívás Hajdúnánás kerékpárút há-
lózat fejlesztése” című projekt kivitelezési 
munkái megkezdődnek.

A kivitelezés várható befejezése 2018. 
december 15.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alább 
felsorolt és érintett útszakaszokon foko

GAZDÁcSKA LAJOS
volt Hajdúnánás Szatmár u. 8. szám alatti lakos

halálának 10. évfordulójára.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

szeretett halottunk

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz,

a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz!
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. Nem tudtunk megmenteni,

pedig próbáltuk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled,
helyettünk angyalok simogassák fejed.

Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

A szerető család

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték, mélységes

bánatunkban részvéttel osztoztak.

A báL főVédnÖKe:
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár

(felkérés alatt)
A bál védnöke: Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
Házigazda: Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere

f
Program:

17.30 Vendégek fogadása
18.00 A bál megnyitása, köszöntők

18.20 „Párban a bálban” – zenei összeállítás 
Kiss Diána operaénekes és Szabó Dávid zongoraművész előadásában

19.00 Menüválasztásos vacsora zeneszó mellett
24.00 Svédasztalos éjféli menü

01.00 Tombolasorsolás
01.30 Tánc hajnalig

f
A bál ideje alatt az előcsarnokban italpult működik. 

A jó hangulatról a Happy & Band Party Zenekar, valamint Tordai Zoltán 
és zenekara gondoskodik.

f
A VII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételével 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Hajdúnánási Óvodát támogatja.
Jegy ára: 10 000 forint vagy 9000 Bocskai Korona

Támogatójegy: 2000 forint vagy 2000 Bocskai Korona
f

Jegyek válthatók a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 
2018. november 19.–december 3. között.

A bálról bővebb információ Szilágyi Erzsébettől, a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjétől kérhető a 06-70/372-1495-ös telefonszámon, 

valamint a szilagyie.npc@nanasholding.hu e-mail címen.

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Lakosság!
zott óvatossággal és kellő körültekintéssel 
közlekedjenek:

– Mártírok útja
– Nikodémusz utca
– Kisfaludy utca 
– Bocskai utca
A munkálatok befejezéséig türelmüket 

és megértésüket kérjük.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a kutakra vonatkozó bejelentési kötelezett
séggel, azok engedélyeztetésével kapcsolat
ban a jogszabály módosítás még nem került 
kihirdetésre.

Amennyiben ez megtörténik, úgy az azt 
követő lapszámban tájékoztatjuk a lakossá
got a módosításokról.

Addig is kérjük a lakosság türelmét és 
megértését.                             Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat

A Hajdúnánási Újság 
2018. november 8án megjelent 
számában a 2. oldalon található 

„50 éves Érettségi találkozó 
a Kőrösi Csoma Sándor 

Református Gimnázium 4. C 
osztályában” című cikkben egy 
fotó megtükrözve jelent meg. 
Tévedésünkért az érintettektől 

elnézést kérünk!
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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	fizetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
	 a	keletkezett	szennyvizét.

Egyeztetés: 06-30/486-1934

880 Ft
adag

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

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

Igényeljen most OTP Bonus vagy OTP BonusGold  
hitelkártyát, és a 20 000 Ft feletti költéseit 0% THM-mel,  
10 havi egyenlő részletben fizetheti vissza.

2018. október 1. – november 30. között megkötött új hitelkártya-szerződések esetében  
a szerződéskötést követő 3 teljes hónapig lehetőség van az adott elszámolási időszakon belül, minden 20 
000 forintot elérő vagy azt meghaladó hitelkártyás vásárlás tranzakció összegét 0%-os THM-mel Utólagos 
részletfizetésbe helyezni (internetbankban, telefonon keresztül vagy bankfiókban).  
A 0%-os THM kizárólag a 10 hónapos Utólagos részletfizetés választása esetén érvényes!

OTP Bonus hitelkártyákra vonatkozó THM: 2018. október 15-től 38,4%, illetve 38,8%

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Az akcióról, a THM aktuális értékéről, valamint a szolgáltatással kapcsolatos részletes 
feltételekről kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban, illetve a www.otpbank.hu oldalon közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és a hirdetményekből.

OTP Bonus hitelkártyákkal most 10 havi 
kamatmentes részletre vásárolhat.

Vegye meg egyben, 
fizessen részletekben!

0THM
%
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Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2. 
E-mail: nanaspc2013@gmail.com  Tel.: 06-70/306-6664 

Weboldal: www.nanaspc.hu

Folyamatosan megújuló laptop, 
monitor és számítógép készletünkkel és további kiegészítőkkel 

várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz, karbantartás és vírusirtás! 

Kedves
Vásárlóink!

A Baptista Szeretetszolgálat
szociális étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak,

naponta akár 400 Ft-tól,
amely már tartalmazza a házhozszállítás díját is.

Változatos menüket kínálunk a Hajdúböszörményi Beregszászi 
Étteremmel együttműködve!

Az igénylő rendszeres 
havi jövedelme

Személyi térítési díj 
napi összege

44 000 Ft alatt 400 Ft / adag

44 001–60 000 Ft között 440 Ft / adag

60 001–90 000 Ft között 480 Ft / adag

90 001 Ft felett 530 Ft / adag

SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSULT:
Életkora (nyugdíjas), egészségi állapota, fogyatékossága, 
pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége alapján.

ELLÁTÁSI TERÜLETEK:
Hajdú-Bihar Megye több települése. Részletekért érdeklődjön 

telefonszámainkon vagy személyesen irodánkban!
52/420-227  30/515-5955

Irodánk: 4026 Debrecen, Bem tér 7. fszt. 2.
H.–CS.: 800–1600

KEDVEZMÉNYES 
ÉTKEZTETÉS
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Im
presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30/523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I. FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.
Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás 

KSE II. 22–27 (11–16)
Hajdúszoboszló 30 néző. Vezette: Nyé

ki, Szikszay. (szeptember 29.)
Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka

pus), SZABÓ 7, TUPICZA 1, TÖRÖK 3, 
BODOGÁN 6, FEHÉRVÁRI 9, SZOM
BATI 1. Edző: Bancsók Károly

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

Bancsók Károly: A felnőtt mérkőzés 
időpontjával ütközött a Megyei forduló, 
de a srácok nagyon kitettek magukért a 
Hajdúszoboszló otthonában, hiszen csu
pán 7 fő tudott elutazni idegenbe, mégis 
magabiztos győzelmet tudtunk aratni a ha
zai pályán mindig erős ellenféllel szemben. 
Igazi csapatmunka volt. Jár a gratuláció.

kábé

Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE II. 
31–45 (16–21)

Polgár 50 néző. Vezette: Oláh, Szikszay. 
(október 21.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs 2 (ka
pus), FEHÉRVÁRI 10, Tóth 3, NAGY 
L 3, Szabó 13/5, ÖTVÖS T 9, Török 3. 
Csere: Szombati 2. Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 1/1, illetve 5/5. Kiállítás:  
2 perc, illetve 0 perc.

Bancsók Károly: A lassan mármár meg
szokott nehéz polgári körülményekhez hamar 
alkalmazkodva, győzelmet tudtunk aratni 
idegenben, beton pályán, ami nagy élményt 
tudott adni újabb – ilyet még nem tapasztalt 
– fiatal játékosunknak. Ha a kimaradt zicce
reinket jobban értékesítjük, nagyobb arányú 
győzelmet is arathattunk volna, bár nem le
hetünk elégedetlenek, mert a mi kapusunk 
is jó formát mutatott a mérkőzésen. kábé

TV. Internet. Telefon.

NekTek
Olcsóbb!
A csomag tartalma:  
•  500 Mbit/s-os internet, 

szupergyors Connect Box wifimodemmel
• 95 digitális csatorna (26 HD-csatornával)
•  korlátlan UPC vezetékes hálózaton  

belüli telefonbeszélgetéssel
• ePackkel, 12 havi elkötelezettséggel

Az ajánlat 2018. november 6-tól visszavonásig érvényes új csomagra történő előfizetés esetén, 12 havi elkötelezettség mellett.  Az ePack-kedvezmény 600 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából,  
az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei elérhetőek a www.upc.hu/epack oldalon. A csatornaszámok változtatásának jogát fenntartjuk. Az Internet 500 csomag garantált le- és feltöltési sebessége 100/5,5 Mbit/s. A tájékoztatás 
nem teljes körű, további részletek és az ajánlat igénybevételi feltételei elérhetőek a www.upc.hu/nektekolcsobbextra oldalon, a UPC Shopokban és a 1221-es telefonszámon. 

havonta csak

4799
FT/HóTól

HAjdúNáNásoN

Megrendelés és további információ: 
UPc shop Hajdúnánás – Ady Endre krt. 32/a, tel.: +36 20 465 5683 
Nyitvatartás: hétfő, szerda: 09.00–17.00, szombat: 09.00–13.00
tel.: 1221, www.upc.hu/fejlesztunk

HAPPY
HOMe
extra
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