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alán megdöbbentő adat, de egyes 
számítások szerint egy gyermek 
életében – bölcsődétől az iskola 

befejezéséig – akár 12 ezer étkezést is a 
közétkeztetés biztosít. Hatalmas szám ez, 
ezért nem mindegy, hogy a közétkeztetés-
ben kínált ételek – akár alapanyaguk, akár 
elkészítési módjuk tekintetében – meny-
nyire biztosítják az egészséges táplálkozás 
feltételeit, hiszen a közétkeztetés is lehet 
mintaadó, már gyerekkortól szokássá te-
heti az egészséges étkezést.

Mivel a gyermekek idejük jelentős ré-
szét az óvodában, iskolában töltik, és a 
napi energia bevitelük 35–65 százalékát 
itt fogyasztják el, a köznevelési intéz-
ményeknek kiemelt jelentőségük van az 
egészséges táplálkozás feltételeinek biz-
tosításában. Az elmúlt években számos 
intézkedés lépett hatályba az egészséget 
támogató iskolai környezet érdekében, 
ezek közül az egyik leghangsúlyosabb a 
közétkeztetésben kínált ételek összetételé-
nek szabályozása volt.

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkez-
tetési Nonprofit Kft. bölcsődés kortól a 
középiskolás korú gyermekekig átlagosan 
napi 1700–1750 adag ebéddel, 1400 adag 
tízóraival és 1300 adag uzsonnával látja el 
a gyermekek étkeztetését. A cég ügyvezető 
igazgatóját, Herter Gyulát kérdeztük ar-
ról, hogy a helyi intézményekbe, bölcső-
débe, óvodákba és iskolákba járó gyer-
mekeket hogyan tudja a Nonprofit Kft. 
minél egészségesebb ételekkel kiszolgálni. 
 Milyen megoldásokkal törekszik a 

Haj dúnánási Gyermek- és Közétkezte-
tési Nonprofit Kft. arra, hogy az intéz-
ményekben minél egészségesebb táplá-
lék kerüljön a gyermekek elé?

A hajdúnánási gyermekintézmények 
étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak ellá-
tójaként egyik legfontosabb célunk, hogy 
a gyermekek a legjobb minőségű ételeket 
fogyasszák. A Start Munkaprogram elin-
dulása óta igyekszünk együttműködni 
a zöldségtermelés ágazattal, hiszen az 
elkészített ételek minőségét alapvetően 

T
Egészséges ételek nap mint nap

meghatározza a felhasznált nyersanyag 
minősége, ami nem csak a külső megjele-
nését, hanem főleg beltartalmát és az elő-
állításához használt (vagy nem használt) 
növényvédő szereket, műtrágyákat jelenti.  
A helyben előállított zöldségeket mag ko-
ruk óta ismerjük, nyomon követhetjük az 
előállítás teljes folyamatát, így biztosak 
lehetünk abban, hogy az itt megtermelt 
alapanyagokból elkészített ételek milyen 
minőségűek lesznek. 

Mivel a város vezetésének is elkötele-
zett szándéka a jó és ellenőrzött minőségű 
helyi termékek előállítása, így a Start által 
megtermelt nyersanyagot nyugodt szívvel 
használjuk a gyermekétkeztetésben. Az 
éves nyersanyag szükségletünket közbe-
szerzési eljárás keretében szerezzük be. 
A törvény adta lehetőséget kihasználva a 
kiírás elkészítése előtt egyeztetünk a Start 

zöldség ágazat vezetőjével a lehetőségek-
ről, és amit ő vállal beszállítani, azt a köz-
beszerzésbe már ki sem írjuk.

Az együttműködés erősítését jelzi, hogy 
ettől az évtől részt veszünk a zöldségter-
melés ágazat termelési tervének összeállí-
tásában is. A gyermekétkeztetés várható 
nyersanyag szükséglete alapján határozza 
meg az ágazat vezetője a vetési területek 
nagyságát a különböző zöldségfélék eseté-
ben. Ezzel tovább növeljük az ellenőrzött, 
jó minőségű nyersanyagok felhasználását 
gyermekeink étkeztetésében.
 Több fontos változás is érintette az 

elmúlt évben elsősorban az iskolába já-
ró gyermekek étkeztetését. Milyen ered-
ményekről lehet beszámolni? 

2019. január 8-án vették birtokba a 
gyerekek a Bocskai István Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégi-

um Iskola utcai intézményének éttermét. 
Ennek ők is nagyon örültek és az üzemel-
tetőnek is nagy könnyebbséget jelent, mi-
vel így a több mint kétszáz gyermeknek 
nem kell naponta átjárni a főkonyha étter-
mébe ebédelni. Az épület önkormányzati 
pályázat keretében újult meg, az étterem 
berendezését a Menő Menza projekt se-
gítségével sikerült lecserélni. A közelmúlt-
ban felújított két óvoda és a Magyar utcai 
intézmény után egy újabb szépen rendbe 
tett épület szolgálja a városi gyermekek 
minél színvonalasabb ellátását.

 Vannak-e új elképzelések a helyi ter-
mékek használatának szélesítésére? 

A város- és a Hajdúnánási Holding Zrt. 
vezetésével összhangban, ebben az évben 
szeretnénk tovább erősíteni az ellenőrzött, 
helyi termékek jelenlétét a gyermekétkez-
tetési tevékenységünkben. 2019. február-
tól a bölcsődében heti egy napon, az óvo-
dákban és az általános iskolákban havi egy 
napon kizárólag ökológiailag ellenőrzött 
gazdaságból származó termékekből állít-
juk elő a menüt. 

Ezt az teszi lehetővé, hogy a Start prog-
ram állattenyésztő ágazata megkapta a 
bio minősítést az általa nevelt sertésekre 
és folyamatban van a minősítés a szarvas-
marhák esetében is. Így lehetőségünk lesz 
a zöldségek mellett a húst is bio minőség-
ben beszerezni.

Meggyőződésünk, hogy ez egy nagyon 
fontos lépés a gyermek étkeztetés terüle-
tén, amit szándékaink szerint hasonlók kö-
vetnek majd, hiszen gyermekeink egészsé-
ges étkeztetése a legfontosabb feladatunk.

HNU
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Jubileumi évkönyv 500. 400. 30. 
évforduló

A felnőtt kapukat döngetik a hajdú-
nánási néptáncosok!

Tisztelt Olvasók!

A 2017-es év a Hajdúnánási Reformá-
tus Egyházközség életében kiemelkedő 
évforduló volt. A Reformáció 500. évfor-
dulója, a Református Elemi Iskola 400. 
évfordulója és nt. Gacsályi Gábor vezető 
lelkipásztor 30 éves hajdúnánási szolgála-
tának jubileumi éve.

Az évfordulók tiszteletére a Presbité-
rium Sajtó Bizottsága és az egyházközség 
által fenntartott intézmények munka-
társai egy 200 oldalas – képekkel gazda-
gon illusztrált – kiadványt szerkesztettek, 
amely 2018 decemberében jelent meg. Ez 
a könyv a 2007-ben megjelent első Jubi-
leumi évkönyv második kötetének is fel-
fogható.

A könyv első fejezetében a helyi egy-
háztörténet legújabb kutatásainak adalé-
kai is helyet kaptak dr. Nyakas Miklós és 
Buczkó József tollából.

A kiadvány kiemelten mutatja be a 
Reformáció 500 éves évfordulójához 
kap csolódó egyházközségi és intézményi 
programokat, a 400 éves református ele-
mi iskola jubileumi rendezvényeit.

Nt. Gacsályi Gábor 30 éve végzi lelki-
pásztori szolgálatát városunkban. Ebből 
az alkalomból bensőséges keretek között 
köszöntötték: a gyülekezet presbitériuma 
és gondnoka, a fenntartott egyházi intéz-
mények vezetői, a város polgármestere 

A nánási néptáncosok számára ez a 
félév sem telhetett el sikerekben gazdag 
megmérettetések nélkül. A város széles-
körű rendezvényein túl két kiemelkedő 
versenyeredményről számolhatnak be fia-
taljaink. November 18.-án a Berettyóúj-
faluban II. alkalommal megrendezésre ke-
rült regionális szólótáncversenyen a közel 
80 produkciót felvonultató versenyben 
Kovács Aliz, Horváth Dorina, valamint 
Szabó Ádám Arany minősítést, míg Gyu-

lai Evelin és Nagy Marcell Kiemelt Arany 
Minősítést kapott a szakmában országo-
san elismert zsűritől.

Arról már szóltak a hírek, hogy Varga 
László az Egri Ifjúsági Szólótáncversenyen 
begyűjtött ezüstpitykén kívül abban a 
megtiszteltetésben részesült, hogy a zsűri 
neki ítélte a legkiemelkedőbb különdíjat 

2019. február 1-től a Tourinform Irodában is megvásárolhatók a Hajdúná-
nási Gyógyfürdő alábbi bérletei:
 10 alkalmas felnőtt bérlet: 13 000 forint vagy 12 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas kedvezményes bérlet (diák, nyugdíjas): 11 000 forint 
 vagy 10 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas szaunabérlet (fürdőbelépővel): 17 000 forint 
 vagy 16 000 Bocskai Korona

A Tourinform Iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00–16.00
Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
Telefon: 52/381-620; 70/375-6642
E-mail: hajdunanas@tourinform.hu

és a Balla család részéről nt. Balla László 
lelkipásztor.

A köszöntések mellett visszatekintett a 
gyülekezet az elmúlt 10 év áldásaira, a gyü-
lekezet lelkipásztorainak életére, a presbite-
rek, gondnokok működésére, a fenntartott 
intézmények (a Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda, a Hajdúnánási 
Református Egyházközség Idősek Ottho-
na és Szociális Gondozási Központja és a 
Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
názium) gyarapodására, az építkezésekre, 
a szakmai és lelki fejlődésekre. Az egyház-
községen belül régi és új feladatok megva-
lósításáról is olvashatunk. Megismerhetjük 
a Molnár Mária Református Nőszövetség 
tevékenységét, a Keresztyén Filmklubot és 
a Református Híradó munkáját is.

A könyv szerkesztői az elmúlt 10 évben 
megjelent sajtó forrásait használták fel: 
Keresztyén Szó, Hajdúnánási Újság, Haj-
dúnánási Polgár, Hajdú-Bihari Hét, Re-
formátus Tiszántúl, Reformátusok Lapja 
és számos országos online folyóirat.

Az évkönyv adott helyet a 2017-ben ál-
lított új harang szentelése történetének és 
az adományozók névsorának is.

A könyv megjelenéséért, a benne köz-
readott áldásokért Istené a dicsőség.

Szabóné Marth Éva
a könyv felelős szerkesztője

is, azaz a megmérettetésről egyedüliként 
az országban egyenes ágon jutott be a Bé-
késcsabai Országos Felnőtt Szólótáncver-
seny döntőjébe. Nagy büszkeség volt, vi-
szont az elismeréslistát fokozza, hogy a két 
hónapos kemény felkészülést követően, a 
jászberényi selejtezőn még egy hajdúná-
nási táncos, Fórizs Márk tánctudása is  
alkalmasnak bizonyult, hogy 2019. január 
18–20.-án az országos versenyen megmu-
tassa magát a döntőben. Azonban három 
a magyar az igazság! A szervezők idén úgy 
döntöttek, hogy a verseny gálaműsorában 
a feltörekvő, gyermek korosztályú tehet-
ségek is szerepeljenek. Azok a gyermek 
táncosok, akik a tavaly júniusban Szar-
vason megrendezett Országos Gyermek 
Szólótáncverseny Kisbokrétás és Pántli-
kás díjazottjai lettek. A fiatal tehetségek 
között volt a hajdúnánási Nagy Marcell 
is, szóval a gálaműsor fellépőjeként ő is 
részt vesz január 19.-én Békéscsabán. Így 
a felnőtt országos szólótáncverseny dön-
tőjében immár három táncosért izgulhat 
Hajdúnánás.

Hatalmas elismerés ez az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes táncosainak, valamint 
igazi példa a fiatalabb táncosoknak.

Márton Attila
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Ingyenesen igényelhető 
a megújult Hajdúnánás Kártya

LÉGY TE IS TŰZOLTÓ!

Az új év beköszöntével megújult és új 
arculatot kapott a városkártya, amelyet 
2004. évi bevezetése óta több mint 9500-
an váltottak ki. A kártya népszerűségét 
több kedvezményes szolgáltatás biztosítja. 
Immár tizenöt éve erősíti a hajdúnánási-
ak identitását, akiknek eddig is és ezután 
is alanyi jogon jár a városkártya – fogal-
mazott a polgármester. Szólláth Tibor 
kiemelte: a számos szolgáltatási kedvez-
ményt nyújtó kártya modernebb lett.
 Továbbra is jelentős kedvezménnyel 

vehetik igénybe a városkártya használói  
a gyógyfürdő szolgáltatásait.

A polgármester kiemelte, hogy a város-
kártya továbbra is kedvezményes belépést 
biztosít a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe. Ez 
azt jelenti, hogy a felnőtt napijegy 1600 
forint helyett 1100 forintért váltható meg, 
míg a diák, nyugdíjas jegy 1400 forint he-

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS

Így látom Hajdúnánást 2018 – 
rajzpályázat

Értesítjük Hajdúnánás lakosságát, hogy 2019. január 26-án (szombaton) a Doni 
Hősök Emléktúra keretében Hajdúdorog felől a Református Gyülekezeti Házig kb. 100 
hagyományőrző katona vonul fel menetfelszerelésben, fegyverekkel. Koszorúzásra kb. 
16.30-kor a Hősök Emlékművénél kerül sor. A koszorúzás végén díszlövés hangzik el, 
amely erős hanghatással jár.

Értesítjük a Dorogi u. 2–8. épületek lakóit, hogy a Holocaust Áldozatainak Emlék-
napján 2019. január 27-én (vasárnap) 17.00–17.30-ig a Penny üzlet falán lévő emlék-
tábla előtt megemlékezést tartunk. A megemlékezés ideje alatt az udvarra történő ki-  
és behajtás nem lehetséges.

Köszönjük szépen szíves türelmüket!
Nánás Pro Cultura 

Nonprofit Kft.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Igazgatója beosztott 
tűzoltó és gépjárművezető munkakör be-
töltésére toborzó tevékenységet végez. 

A beosztás betöltésének feltételei:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 büntetlen előélet;
 betöltött 18. életév;
 állandó belföldi lakóhely;
 érettségi;
 a beosztás ellátásához szükséges egészsé-

gi, pszichikai, fizikai alkalmasság, vala-
mint kifogástalan életvitel vizsgálat;

 az alapvető jogok törvény szerinti kor-
látozásának elfogadása.
Előnyt jelentő körülmény:

 rendvédelmi, honvédelmi tapasztalat;
 „C” típusú gépjárművezetői engedély;

Az említett feltételeknek megfelelő 
személlyel Igazgatóságunk felnőttképzési 
szerződést köt. A hallgatónak ezt követő-
en 5 hónapos, bentlakásos tűzoltóképző 
(Tűzoltó II. képzés 2019. szeptember) 
tanfolyamon kell részt vennie. 

A megyében működő katasztrófavédel-
mi szerveknél (tűzoltóparancsnokságok, 
őrsök) a beosztással járó feladatok:
 gépjárművezetői és beosztott tűzoltói 

feladatok ellátása;
 tűzoltással, műszaki mentéssel kapcso-

latos feladatok ellátása.
A beosztással járó illetmény és egyéb 

juttatások megállapítása a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állo-
mányának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény és végrehajtási 
rendeletei alapján történik.

lyett városkártyával csupán 1000 forintba 
kerül.

Emellett a hajdúnánásiak továbbra  
is igénybe vehetik a kártyát városi és 
sportrendezvényeknél. Többek között a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Gyűjtemény kulturális belépőjegyes 
eseményeire, könyvtári belépésre, a város 
által támogatott sportegyesületek által 
szervezett programokra és a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. által szervezett 
rendezvényekre.
 A városkártya igénylésére minden 

hajdúnánási lakos jogosult, kiváltása pe-
dig teljesen ingyenes.

A Hajdúnánás Kártyát kizárólag haj-
dúnánási állandó lakcímmel és személyi 
igazolvánnyal rendelkező magánszemély 
igényelheti erre a célra rendszeresített 
igénylőlapon a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal információs pultjá-
nál. A kártya igénylése során a személy-
azonosság és a lakcím igazolására alkalmas 
okmányra van szükség.

A Hajdúnánás Kártya az adott naptári 
évre szól, azt követően évente érvényesít-
tetni kell a nyilvántartás adatainak meg-
erősítésével és hologramos bélyeggel a 
városháza információs pultjánál. Az előző 
évi 2018-as, érvényesített városkártya ez 
év február 28-ig érvényes.

Megújult és új arculatot kapott a városkártya, amely továbbra is kedvezményes belépést 
biztosít a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe, valamint városi és sportrendezvények belépő-
jegyes eseményeire. Az elmúlt években igényelt Hajdúnánás Kártya mindaddig nem 
kerül lecserélésre, amíg a hátoldalán található hologramos bélyegnek van hely.

Jelentkezés módja:
Az érdeklődők személyesen az alábbi 

időpontokban kaphatnak tájékoztatást a 
felvételi eljárásról:
 2019. január 15-én (kedd) 14.30 és 

15.30 óra között bármikor 
 2019. január 24-én (csütörtök) 8.00 és 

9.00 óra között bármikor
 2019. január 30-án (szerdán) 14.30 és 

15.30 óra között bármikor
 2019. február 8-án (péntek) 8.00 és 

9.00 óra között bármikor
 2019. február 11-én (hétfő) 14.30 és 

15.30 óra között bármikor
 2019. február 20-án (szerda) 8.00 és 

9.00 óra között bármikor
 2019. február 28-án (csütörtök) 14.30 

és 15.30 óra között bármikor
 2019. március 5-én (kedd) 8.00 és 9.00 

óra között bármikor
 2019. március 11-én (hétfő) 14.30 és 

15.30 óra között bármikor.

Tájékoztatás helyszínei:
 4027 Debrecen, Böszörményi út 46–

56., Debreceni Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság

 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 25.,  
Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság

 4150 Püspökladány, Kossuth út 10., 
Püspökladányi Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság

Mindezen túl folyamatosan várjuk a je-
lentkezők önéletrajzait, kérdéseit a hajdu.
human@katved.gov.hu email címre.

2018. decemberében rendezték meg 
városunkban, Hajdúnánáson a Város 
Napja alkalmából az „Így látom Hajdú-
nánást” című rajzpályázatot. 

A pályázat célja az volt, hogy a város 
gyermekei rajzaikon fejezzék ki, ők ho-
gyan látják Hajdúnánást, melyek számuk-
ra a legérdekesebb látványosságok, a legiz-
galmasabb történések vagy a legszínesebb 
pillanatok.

2018. december 12-i Város Napjához 
kötődő díjazásra városunkból 80 db al-
kotás érkezett be, melyből közel harminc 
alkotás a Református Általános Iskola 

tanulói által készített 
munkák voltak. Isko-
lánk alsós és felsős 
tanulói leginkább épü-
leteket, állatokat, ren-
dezvényeket ábrázoltak, 
főként színes techniká-
val A/3, A/4 méretben. 

A zsűri bírálata által a 
következő eredmények 
születtek:

Felső évfolyam:
I. hely Murvai Anna 

Ágnes 6. A – Gyerekba-
rát település

II. hely Zsuga Máté – 5. o – Őszi be-
hajtás

III. hely Nagy Renáta 8. A – Reformá-
tus templom

Különdíj: 
Mónus Dóra 1. B
Tokaji Kincső 3. o
Szeretettel gratulálunk a gyermekeknek 

a szép rajzokért, tanítóiknak, tanáraiknak 
a felkészítésért! Köszönjük a szülők mun-
káját és segítségét is!

Martinek Ágnes
földrajz-rajz tanár
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 Január 25. (péntek) 18.00 Ezredeleji 
beszélgetések: Szatmári Tony: Dalver-
sek – a XX. század legismertebb költő-
inek megzenésített versei (József Attila, 
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 
Dezső)

 Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ kamaraterme.

 A belépés díjtalan!
 Január 26. (szombat) XIX. Doni Hő-

sök Emléktúra
 kb. 15.00–15.30 A menet résztvevőinek 

érkezése a városba Hajdúdorog felől.
 15.45 Istentisztelet a Református Gyü-

lekezeti Házban. Igét hirdet: Nagytisz-
teletű Gacsályi Gábor református lelki-
pásztor.

 Emlékező beszédet mond: dr. Csiszár 
Imre, Hajdúnánás alpolgármestere, va-
lamint beszédet mond a Honvédelmi 
Minisztérium képviselője.

 Koszorúzás a Hősök Emlékművénél.
 Január 27. (vasárnap) 17.00 Holocaust 

Áldozatainak Emléknapja
 Helyszíne: az Áldozatok Emléktáblája, 

Mártírok utca
 A megjelenteket köszönti: dr. Csiszár 

Imre, Hajdúnánás alpolgármestere.
 Megemlékező beszédet mond: Horo-

vitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitköz-
ség elnöke, és a Kelet-Európai Zsidó 
Hitközségek és Szervezetek Egyesületé-
nek elnöke.

 Mécsesek elhelyezése az Áldozatok Em-
léktáblájánál. 

 Január 30. (szerda) 17.00 Iszlám radi-
kalizmus Európában. 

 Előadó: Földi László titkosszolgálati 
szakértő. 

 Helyszíne: a Bocskai Filmszínház.
 A belépés díjtalan!
 Február 7. (csütörtök) Humor sapiens 

– a felegyenesedés hátrányai – Kiss 
Ádám és Benk Dénes közös estje. 
Szervező: Dumaszínház. Jegyek 3300 
forinttól. Helyszíne: a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ színházterme.

 Demeter Imre festőművész kiállítása 
február 12-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ galériájában.

 Február 23. (szombat) 19.00. A Kalo-
csai Színház bemutatja: Vajda – Valló 
– Fábry: Anconai szerelmesek – fordu-
latos, szellemes, kedvesen pikáns zenés 
vígjáték 2 részben a 70-es évek nagy 
olasz slágereivel.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Főbb szerepekben: Don Tomao – Buch 
Tibor, Dorina – Mádi Piroska, Agne-
se – Cseke Katinka, Viktória – Nyári 
Diána és még sokan mások… A színház 
a szereplőváltoztatás jogát fenntartja! 
Rendező: Balogh Bodor Attila.

 Információ és jegyvásárlás: 
 Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 

(52/382-400, 70/372-1494). Jegyárak: 
2500 Ft vagy 2000 Bocskai Korona.

 A művelődési központ 2019. február-
ban szervezi meg galériájában „Gyerek-
nek lenni” című kiállítását. A tárlaton 
elsősorban a 60-as, 70-es, 80-as évek 
gyerekeinek világát jellegzetes tárgya-
kon keresztül szeretnénk feleleveníteni, 
pl. gyerekjátékokat, iskolaszereket, 
csokoládépapírokat, technikai eszkö-
zöket, öltözeteket stb. mutatunk be.  
Ha Önnek is vannak ilyen gyerekkori 
tárgyi emlékei, kérjük, hozza el, a legér-
dekesebbeket kiállítjuk, majd a kiállítás 
után visszaszolgáltatjuk tulajdonosának! 
To vábbi információ Szólláth Zoltán-
tól kérhető a művelődési központban 
(52/382-400, 70/372-1494)

2019. januári moziműsor

 2019. január 26. (szombat)
 15.00: Asterix: A varázsital titka (ma-

gyarul beszélő, francia animációs film; 
83 perc, 2018.) 3D

 17.00: Üveg (magyarul beszélő, ameri-
kai thriller, misztikus film, dráma, hor-
ror; 2019.)

 19.30: Végtelen útvesztő (magyarul 
beszélő, amerikai akcióthriller, horror; 
2019.)

 2019. január 27. (vasárnap)
 15.00: Asterix: A varázsital titka (ma-

gyarul beszélő, francia animációs film; 
83 perc, 2018.) 3D

 17.00: Üveg (magyarul beszélő, ameri-
kai thriller, misztikus film, dráma, hor-
ror; 2019.)

 19.30: Végtelen útvesztő (magyarul 
beszélő, amerikai akcióthriller, horror; 
2019.)

 2019. január 28. (hétfő)
 17.00: Asterix: A varázsital titka (ma-

gyarul beszélő, francia animációs film; 
83 perc, 2018.) 3D

 19.00: Üveg (magyarul beszélő, amerikai 
thriller, misztikus film, dráma, horror;  
2019.)

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Önkormányzati hírek

Szalay János Rendelőintézet 
telefonszám mellékek

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 324/2018. (XII. 19.) szá-
mú Határozata értelmében az önkormány-
zat tulajdonát képező hajdúnánási 0707/1 
helyrajzi számú, az összesen 147484 m2-es 
területből 11516,5 m2-es önkormányzati 
tulajdonú, legelő megnevezésű ingatlan-
részt versenytárgyalásos pályázati úton tör-
ténő értékesítés útján kívánja hasznosítani 
1 270 000 Ft kiinduló licitár meghatáro-
zásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2019. február 8. (péntek) 1000 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal, földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: (06) 52/381-411/179
Versenytárgyalás ideje: 2019. február 

8. (péntek) 1100 óra
Versenytárgyalás helye, licitálás helye: 

Hajdúnánás Közös Önkormányzati Hiva-
tal „Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályá-

zati eljárást eredménytelennek minősítse!

t

Tisztelt Méhészek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 
méhállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet értelmében 2019. február 
28-ig a méhészkedésüket (méhtartást), 
amennyiben azok tartási helye Hajdúnánás 
város közigazgatási területén van, nyilván-
tartásba vétel céljából be kell jelenteniük.

Tájékoztatásul közöljük, hogy újonnan 
kezdett méhészkedést nyilvántartásba 
vétel végett a tevékenység megkezdésétől 
számított 8 napon belül szintén be kell 
jelenteni. A bejelentéshez nyomtatvány 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodájában (4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1. szám) igényelhető, illetve meg-
található a város honlapján az alábbi link 
alatt: http://hajdunanas.hu/35/varosue-
zemeltetes .

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

t

Képviselő-testületi ülés hírei

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2018. december hónap-
jában négy ülést tartott. 

2018. december 2-án, Tedejen az Integ-
rált Közösségi és Szolgáltató Tér biztosí-
tott helyszint a városrész tanácskozás meg-
tartására. A jelenlevők rövid tájékoztatót 
kaptak a városrészt érintő beruházások 
végrehajtásáról, majd kérdéseket, észrevé-
telek, javaslatokat fogalmaztak meg.

2018. december 10-én a képviselő-tes-
tület rendkívüli ülés keretében közbeszer-
zést lezáró döntést hozott és támogatta 
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
kérelmét. 

2018. december 12-én ünnepi ülés ke-
rült megtartásra, ahol átadásra kerültek a 
városi kitüntető díjak, a Polgármesteri El-
ismerő Oklevelek és a Polgármesteri Kö-
zösségi Díjak.

2018. december 19-én a napirendek el-
fogadása után a testület megalkotta az ön-
kormányzat 2019. évi költségvetési gaz-
dálkodásának átmeneti szabályairól szóló; 
illetve módosította a fiatalok ösztönző és 
lakhatási támogatásáról szóló rendeleteit. 

A képviselő-testület két határozatával 
készfizető kezesség vállalásáról döntött.

Elfogadta 2019. január 1-től 2028. de-
cember 31-ig közszolgálati szerződés meg-
kötését a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 
Kft-vel a nem közművel összegyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan.

Támogatta a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft. kérelmét a fürdőgyógyászati 
kezelések igénybevételével, illetve hitel fel-
vételével kapcsolatban.

Elfogadta a képviselő-testület 2019. évi 
munkatervét. 

A testület három határozata meghoza-
talával közbeszerzési eljárást lezáró dön-
tést hozott. 

Pályázat benyújtását határozta el a járási 
startmunka programokra. 

Jóváhagyta a téli igazgatási szünet elren-
delését. 

A testület négy esetben hozott döntést 
az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanok vonatkozásában.

A testület egy határozatának meghoza-
talával településrendezési eszköz módosí-
tásáról döntött.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Meghívók/Elő-
terjesztések menüpont alatt megtekint-
hetőek.

Szólláth Tibor polgármester

t

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
2018. január 1-e előtt, engedély nélkül lé-
tesült kutak bejelentésére, azaz bírságmen-
tes engedélyeztetési eljárásának lefolytatá-
sára – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény módosításának köszönhető-
en – 2020. december 31-ig van lehetőség. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy az engedély 
a jogszabályban meghatározott (műszaki) 
feltételek teljesülése esetén adható ki.

Továbbá előzetes tájékoztatás alapján 
ezen kutak engedélyezési eljárásának rend-
jében – külön, egyszerűsített eljárásrend 
létrehozásával – újabb módosítások vár-
hatóak, melyekkel kapcsolatban a későb-
biekben újabb tájékoztatással élünk.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Anyakönyvi hírek

1 Aszalós Lászlóné
1 Daróczi Lajosné
1 Dobó Imre
1 Dombi Miklós
1 Dózsa Balázsné
1 Fucskó Géza Győzőné
1 Girus István
1 Gulyás András Sándor
1 Horváth Miklósné

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Dráviczki Regina
3 Boros Zétény
3 Mónus Tamás

1 Kovács Antal
1 Legényné Mag Ildikó
1 Magi Imre Bálintné
1 Mészáros Imréné
1 Ötvös László
1 Péntek Istvánné
1 Sebestyén Lászlóné
1 Tóth Lajos
1 Váradi János

Gratulálunk a 2018. december hónapban 
házasságot kötött pároknak!
2 Mohácsi Beatrix–Bódi Péter
2 Lente Julianna–Korpás Zsolt

Akiktől 2018. december hónapjában búcsút vettünk

Központi telefonszám: 06-52/381-811, 381-659, 381-598

Helyiség Mellék

Intézetvezető 116

Titkárság 117

Informatika 115

Központ 101

Helyiség Mellék Helyiség Mellék

Szakrendelők Körzetek

Belgyógyászat, kardiológia 128 Dr. Francia Boglárka I 123

Bőrgyógyászat 114 Dr. Szabó Ágnes II 122

Fizikoterápia 131 Dr. György Katalin III 122

Fogászatok Dr. Holhós Csaba IV 123

Dr. Horai, Dr. Dancsó 130 Dr. Császi Éva V 121

Dr. Varga 129 Dr. Csákó Ilona VI 121

Fül-orr-gége 109 Dr. Balogh Elemér VII 119

Reumatológia, ideggyógyászat, 
psychiátria, ortopédia,

112
Dr. Suhajda Éva 128

Dr. Ivánka Ildikó VIII 119

Laboratórium 125 Gyermek

Nőgyógyászat 120 Dr. Szabó Judit 108

Tanácsadó 104 Dr. Kátai Ibolya 107

Otthoni szakápolás 106 Dr. László Ibolya 110

Röntgen 111

Sebészet 113

Szemészet 127

Urológia, ultrahang 118

Üzem egészségügy 102

Védőnők 103

Gyógytorna 124
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Kócsi sztori: Székelyföldi kaland Helybe visszük 
a munkaerőt!

Hajdúnánás Város Önkormányzatá-
nak testvérvárosi kapcsolatok erősítésére 
nyert pályázatának köszönhetően közel 
ötvenfős delegáció látogatott Csíkszeredá-
ra november 23–26. között. A delegáció 
között volt a Naná Színház lelkes társulata 
is, hiszen az ottani alpolgármester, Füle-
ki Zoltán külön kérése volt, hogy adjuk 
elő Marth P. Ildikó legújabb darabját, az 
Üvegvirágot.

Felkerekedtünk hát pénteken hajnal-
ban s a buszunk indulásának pillanatában 
már remek volt a hangulat. Lehetett is, 
mert a rendezőnk szemet hunyt, hiszen az 
előadás csak másnap lesz, viszont akkorra 
maximális hozzáállást kért mindenkitől.

Sikeresen átléptük a határt Ártándnál s 
az első benzinkútnál megálltunk egy kis 
pihenőre, egészségügyi szünetre. Voltak, 
akik vásárolgattak – csokit, ajándékot, 
üdítőt – de legtöbben a toalettnél álltunk 
sorba, azaz, hogy kört alkotva, s beszélget-
tünk, sztorizgattunk nevetgéltünk.

Ekkor lépett hozzánk egy középkorú 
nő, vagy inkább csak elhaladt mellettünk. 
Tipikusan az a fajta nő (már sértődés ne 
essék), aki a fő gonoszt szokta játszani a 
filmekben. Szikár, tekintete vitriolos, rá-
adásul egy csúnya szemüveg is volt rajta.  
A hangja? A hangja pedig arra emlékezte-

Már Állásbörze is lesz Hajdúnánáson

Munkaerő-hiánnyal küzd, és nem 
tudja, hol keressen? Kérdései lennének 
pénzügyi téren és pályázati lehetőségek 
kapcsán? Szeretne javaslatokat kapni al-
ternatív foglalkoztatási formákra? Akkor 
vegyen részt a Hajdúnánási Állásbörzén 
a Városi Művelődési Központban 2019. 
március 1-jén!

Hajdúnánás és a környező települé-
sek potenciális munkavállalói, valamint 
pénzügyi, pályázati és munkaerő-közvetí-
tési kérdésekben jártas előadók is várják a 
helyi vállalkozókat 2019. március 1-jén! 
Az Állásbörze célja, hogy segítse a cégek 
munkaerő-piaci bemutatkozását, munka-
erő-tervezését és támogassa őket a munka-
vállalók megtalálásában. 

A program 14.00–15.00 óra között 
előadásokkal indul, ahol a vállalkozásokat 
érintő pályázati és munkaerő-közvetítési 
kérdésekről hallhatnak szakmai előadá-
sokat, majd egyénileg konzultálhatnak a 
szakemberekkel az érdeklődők. Az „előa-
dás-sziget” zártkörű, csak a helyi vállalko-
zók vehetnek részt rajta. Az álláskeresők 
előtt 15.00 órakor nyílnak meg és 19.00 
órakor zárulnak a börze kapui.

Hajdúnánási vállalkozóként Önnek le-
hetősége nyílik arra, hogy a szakmai előa-
dásokon túl, kiállítóként is megjelenjen az 
első hajdúnánási állásbörzén, így nagyobb 
eséllyel találhat munkaerőt, népszerűsít-
heti ezzel vállalkozását a munkavállalók 
előtt.

Amennyiben Ön március 1-jén szíve-
sen megjelenne kiállítóként, önálló kiál-
lítói négyzetmétereket biztosítunk, ahová 
kihelyezheti bemutatkozó anyagait és bő-
vebb információkat nyújthat vállalkozásá-
ról, személyesen is toborozhat munkaerőt, 
sőt még akár előzetes állásinterjút is lebo-
nyolíthat. Minden kiállítói asztal cégnév 

tett, mint mikor a matek tanárom a nem 
létező házi feladatomat kérte. Pökhendi-
en, tökéletes magyar kiejtéssel a következő 
megjegyzést szúrta oda nekünk:
 Itt nem szeretik ám az ilyen magyar 

beszédet! Lehetne egy kicsit halkabban! – 
fűzte hozzá szó szerint kioktatóan.
 Mi pedig szeretjük őket! – kiáltottam 

utána hirtelen ötlettől vezérelve miközben 
ő besietett a női WC-be hátra – hátra néz-
ve villámokat szóró tekintettel.

Erre aztán még nagyobb nevetés tört ki, 
de azért lopva körbe pillantgattunk s kissé 
visszább fogtuk magunkat, elvégre tény-
leg nem otthon vagyunk. Azonban mikor 
visszaszálltunk a buszra, újra megjött az 
önbizalmunk, s lelkesen meséltük, hogyan 
kötöttek belénk a magyarságunk miatt.

Ez tartott 5 percig, ugyanis mikor kiér-
tünk a főútra, 100 méteren belül megál-
lított bennünket egy román rendőrautó. 
Mintha csak miránk vártak volna. No, 
ekkor lett igazán csend a buszon. A legjob-
ban talán én ijedtem meg. Engem most 
biztosan leszállítanak a buszról – futott át 
az agyamon – de nem. Közúti ellenőrzés 
történt s csak a papírokra voltak kíván-
csiak. Történetesen a fellelhető összesre. 
Kereken 50 percig egzecíroztatták a két 
sofőrünket. Megnézték a kerekeket (volt 
néhány) a gumikat, az indexet, talán még 
a festést is a buszon, de semmi problémát 
nem találtak (pedig mindent megtettek 
azért, hogy találjanak). 

Kicsit keserű szájízzel, de visszaadták az 
okmányokat, s – gondolom – jó utat kíván-
tak. Becsületükre legyen mondva azonban 
adtak egy olyan igazolást, mellyel egészen 
a Fekete-tengerig leutazhattunk volna, s ha 
megállítanak, csak felmutatjuk, s igazolja, 
hogy a busszal minden rendben van.

Nem tudom, hogy a kedves Szörnyel-
la De Frásznak köszönhettük-e ezt a kis 
konfliktust, mindenesetre kárpótolt ben-
nünket a kitűnő szállás, a kiváló ebédek, a 
Csiki sör és a székely közönség, akik feláll-
va tapsolták meg az előadásunkat.

Kócsi Imre

és tevékenységi kör megjelölést is kap 
annak érdekében, hogy az álláskeresők 
könnyen, gyorsan megtalálják az őket leg-
inkább érdeklő pozíciókat. 

Az álláskeresők között lesznek pályakez-
dők vagy hosszú ideje állás nélküliek épp-
úgy, mint a munkaerő-piacra visszatérő 
édesanyák vagy csak új kihívásokat ke-
resők. Görbeházától Hajdúböszörményen 
át Újfehértóig meghívást kaptak a vidéki 
közép- és szakképző iskolák, a munkaügyi 
központoknál regisztráltak, valamint me-
gyei online álláskereső csoportok tagjai is. 

A részvétel mind az előadásokon résztve-
vők, mind a kiállító vállalkozók és a mun-
kát keresők számára ingyenes. Amennyi-
ben kiállítóként is szeretne megjelenni a 
hajdúnánási állásbörzén, kérjük, 2019. 
február 8-ig küldje el jelentkezését (cég-
név, kapcsolattartó neve, e-mail címe, 
telefonszáma) az otthon@hajdunanas.hu 
e-mail címre. 

Az állásbörzét megelőzően, 2019. feb-
ruár 22-én a kiállítók egy felkészítő-in-
formációs programon vehetnek részt, 
ahol személyesen is feltehetik kérdéseiket, 
gyakorlati útmutatót, ötleteket kapnak 
a standberendezéshez és a toborzáshoz, 
emellett megkapják a helyszínrajzot és 
egy összefoglalót a regisztrált álláskeresők 
érdeklődési köréről. Bővebb információ: 
06-70/370-1171

A Hajdúnánási Állásbörze az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00012 kódszámú, 
„Fecskeotthon Hajdúnánáson” című pályá-
zat keretén belül, Hajdúnánás Város Ön-
kormányzatának szervezésében valósul meg.

Ügyfélszolgálati elérhetőségek 
városunkban

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Tel.: 06-80/205-157
Hajdúnánás, Ady E. krt. 31. 
Hétfő: 8–15
Szerda: 12.30–18
Csütörtök: 8–15

E.ON
Hajdúnánás, Széchenyi krt. 5–9.
(Kenyérgyár mellett)
Szerda: 14–18
Péntek: 8–14

Kormányablak
Hajdúnánás Bocskai utca 12–14.
Hétfő: 7–17
Kedd: 8–16
Szerda: 8–16
Csütörtök: 8–18
Péntek: 8–14

NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága – Hajdúnánási ügyfél-
szolgálati hely

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12–14.
Telefonszám: +36 52/550-490
Szerda: 8–12
 13–16

Főgáz, Nemzeti Közművek
Hajdúnánás, Kossuth u. 1. Posta
Kedd: 9–13
Csütörtök: 14–18

Nánáskábel
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
Tel.: 52/570-168
24 órás hibabejelentő: 80/200-835
Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8–16
Kedd: 7–19, szombat: 8–10.

Vasúti menetrend
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 
 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Boros KrisztiánBoros Krisztián

Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29., 
OM: 203117, Telephely-kód: 001

Virágzó kapcsolat a Debreceni Egyetemmel

Állandóan megújuló tárgyi feltételek

Rendkívüli felsőoktatási felvételi eredmények

Angol és német nyelv emelt szintű oktatása

Komoly szakmai munka és tapasztalat

Őrző, óvó környezet

Remek versenyeredmények

Örömteli diákélet

Sikeres felkészítés középfokú nyelvvizsgára

Informatika emelt szintű oktatása

Jelentkezési határidő: 
2019. február 15.

Angol nyelvi emelt
203117/0201
Német nyelvi emelt
203117/0201

Általános tantervű 
emelt informatika
203117/0302

Hat évfolyamos
203117/0100

Általános tantervű
203117/0301

Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Lakossági hirdetéseit (gyászhírek, megemlékezések, adás – vétel stb.) 
2019. január 28-tól személyesen a Bocskai Filmszínház épületében 
található Teleházban is feladhatja, a Teleház nyitva tartási idejében. 

(Hétfő–péntek 8.00–16.00, ebédidő: 12.00–12.30)
Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 
 Telefon: 52/381-620  06-20/919-08-38 

Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye! 

Hirdessen Ön is 
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/375-66-53

HIRDESSEN 
A HAJDÚNÁNÁSI TELEVÍZIÓBAN!

A Hajdúnánási Televízió 1995. óta áll a lakosság szolgálatában a városban élőket érintő 
helyi és környékbeli események, közhasznú információk minél szélesebb körű bemuta-
tásával. Bár műsoraink jelenleg csak a Nánáskábel Szolgáltató Kft. terjesztésében fogha-
tóak, honlapunkon (www.nanastv.hu) és a közösségi médiá ban is elérhetőek. 

A Hajdúnánási Televízió műsorszerkezetében képújság szolgáltatást biztosít, melyben 
közhasznú információk, programajánlók, reklámhirdetések olvashatóak a műsorok sugár-
zásán túli időben. Modern színvonalú, ugyanakkor egyéni, gondosan szerkesztett, önálló 
arculatot képviselő hirdetési lehetőséget kínálunk a képújságban mind magánszemélyek 
mind cégek részére. 

Vállaljuk egyedi megrendelői igények alapján reklámspotok (vágott, hangalámondásos, 
zenei aláfestést és feliratokat tartalmazó rövidfilmek) készítését és sugárzását műsoraink 
előtt és műsorok közben is!

Rugalmas feltételek, kedvező árak, hatékony hirdetési lehetőség!
Hosszabb távú hirdetés vagy kombinált hirdetés 

(reklámspot megrendelése és képújságban történő együttes hirdetés)
 esetén kedvezményt biztosítunk!

További információk, hirdetésfelvétel az alábbi elérhetőségeken:
Hajdúnánási Televízió  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
helyitv@nanaskabel.hu  Telefon: +36 70 375 66 53
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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: Oláh Erika • 06-70/375-66-53 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

FÉRFI KÉZILABDA NB II. FÉRFI KÉZILABDA NB II.
Hajdúnánás KSE–Tiszavasvári SE 

30–23 (12–10)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Aczél, 

Paulovics. (december 1.)
Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus),  

Horváth 1, BODOGÁN, HANGOS 
9/2, Fórizs 4, Tamás, ÖTVÖS N. 8.  
Csere: Torma (kapus), TUPICZA, Nyeste 
1, Nagy L., Kiss D. 3, Dankó 2, Ötvös T., 
Takács 2, Bancsók. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Nagyon motiváltan 
kézi labdázott a csapat. Mindenki nagyon 
akarta már a sikert. A jó védekezés volt a 
siker kulcsa.

Hatvani KSZSE–Hajdúnánás KSE 
31–26 (16–13)

Hatvan 230 néző. Vezette: Hovány, 
Ubornyák. (december 9.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (ka-
pus), Dankó 5, ÖTVÖS N 13/1, BÉCSI,  
Horváth 1, Fórizs 1, Kiss D. 3/1. Csere: Tor-
ma (kapus), Bancsók, Kelemen, Nyeste, 
TUPICZA 2, Ötvös T., Takács 1, Tamás.  
Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Nagyon jól helyt álltunk 
a bajnokesélyes otthonában. Több dícsé-
retet kapott a szervezetten, lelkesen játszó 
csapatom. Sajnos ezért még nem adnak 
pontot, de jó úton járunk. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Tisza vasvári SE 38–43 (18–18)

Hajdúnánás 70 néző. Vezette: Szikszay, 
Tóth. (december 1.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus) KISS 
D. 7, NAGY-MENYHÁRT 5, Kiss Z. 1, 
Ötvös Á. 2, ÖTVÖS T. 18, Hernyák 1. 
Csere: Fehérvári (kapus), Nagy Sz., Bak. 
Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 1/0, illetve 4/3. Kiállítás:  
8 perc, illetve 8 perc.

Tóth Norbert: A mérkőzésen kiderült 
egyik csapat sem szeret védekezni, de an-
nál inkább lőni. Azért vesztettünk, mert mi 
több ziccert hagytunk, ki mint az ellenfél, 
és több volt a technikai hibánk.       -kábé-

Ifjúsági mérkőzés: Hatvani KSZSE–
Hajdúnánás KSE 50–18 (27–11)

Hatvan 63 néző. Vezette: Szepesi, Tóth. 
(december 9.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D. 1, Nagy-Menyhárt 6/1, Ötvös Á. 1, 
Bózsár, Ötvös T. 7/1, Kujbus 2. Csere: 
Fehérvári (kapus), Nagy Sz. 1, Hernyák, 
Bak. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: Nagy különbség van a 
két csapat között, de amit az eredmény 
mutat azért ennyire nem. Egy hitét vesz-
tett csapatot láttam a pályán. Gratulálok 
az ellenfélnek, akiknél több ifjúsági és 
serdülő válogatott is játszott.           -kábé-

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!  Telefon: 06-70/375-66-53


