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Fórum a kis- és közép-
vállalkozásoknak

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

6. oldal

Szülők iskolája

2. oldal

A Múzeumügy története… 3D hídépítés

6. oldal

SÜSS FÖL NAP, SZENT GYÖRGY NAP!

K ihajtási ünnepséget tartottak 
Hajdúnánáson a Kendereskert-
ben május 11-én, szombaton.

A néphagyomány szerint Szent György 
napkor hajtották ki az állatokat, mely a jó 
időt jelezte állatnak, embernek egyaránt. 
Kicsit megkésve, ám a jó időhöz igazodva 
megkezdődhetett a nánási állatok legelőre 
hajtása is május 11-én, szombaton. 

Az egész napos rendezvény hagyomány 
már a városunk életében, s ezúttal az idő 
is kedvezett a szabadtéri programoknak.  
A verőfényes napsütés kicsiket és nagyo-
kat is kivonzott a város határában lévő ün-
nepségre, hiszen mindenki megtalálhatta 
a számára legkedvezőbb kínálatot.

A rendezvénysátorban zenés műsorok 
fogadták az érdeklődőket, melyeket helyi 
hírességek szolgáltattak, úgymint a Szal-
makalap Citeraegyüttes, Barna Anikó nép-
zenész, a Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület, valamint néptánc csoportok 
Márton Attila vezetésével.

Minden rendezvény – ami az egykori 
pásztoréletet idézi vissza – elmaradhatatlan  
része az ételek megidézése, így főzőverseny 
és életkóstolás is volt a nap folyamán.  
A Pásztorételek főzőversenyén három ka-
tegóriában lehetett benevezni: húsos-, és 

hús nélküli pásztorételek, valamint kelt 
tészták szerepelhettek a zsűriztetett éte-
lekben.

A Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 
Egyesület közreműködésével kézműves 
vásár és bemutató is szórakoztatta a kö-
zönséget, valamint a város Helyi Sajá-
tosságai, és a Nánási Portéka is kínálta 
szebbnél szebb áruit. A legapróbbak a né-
pi játékparkban játszhattak, fajátékokon, 
körhintán és ügyességi játékokkal. 

A Kárpát-medencei Magvető program-
ban összegyűjtött adományokat ünnepé-
lyes keretek között adták át a rendezvény 
színpadán – mely már hagyományosan 
ehhez az ünnephez tartozik.

Az ünnepség fénypontja a kihajtási ce-
remónia volt az örökös pásztorok felfoga-
dásával és az állatok kihajtásával, melyek 
néprajzi hátteréről Buczkó József etnográ-
fus tartott tájékoztatót. 

Ünnep volt a nap, ugyanúgy, mint ele-
ink életében. A pásztorünnep a tűzgyúj-
tással zárult hajdan is és szombaton este is 
a nánási Kendereskertben.

A rendezvény védnökei Jakab István 
az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ 
elnöke és dr. Nagy István agrárminiszter 
voltak.                                Fekete Andrea
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Könyv a múzeumügy történetéről 
Hajdúnánáson

FUTVA EMLÉKEZNEK A HŐSÖKRE!

Hajdú-Bihar megye 18 települését érin-
tő váltófutással és ünnepi koszorúzásokkal 
emlékeznek meg 2019. május 27–31. kö-
zött a megyében szolgáló katonák azon 
katonahősökről, akik életüket áldozták a 
hazáért. A Magyar Hősök Emléknapjához 
kapcsolódó programsorozaton a megem-
lékezések mellett katonai toborzó rendez-
vénnyel várják az érdeklődőket az érintett 
településeken.

A Magyar Hősök Emléknapjának erede-
te egészen egy 1917-es törvénycikkre ve-
zethető vissza, majd 2001-ben az Ország-

Könyvbemutatóra hívták 2019. május 
7-én 17 órára a Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjteménybe azokat az érdeklődőket, 
akik figyelemmel kísérik a Nánási Füze-
tek című kiadvány megjelenéseit.

A bevezetésben Marth P. Ildikó előadá-
sában Juhász Ferenc „A múzeumok szerel-
me” című írását hallgatta meg a közönség, 
mely szép példát ad arról, mit jelenthet az 
embereknek a múzeum.

„…Én hiszek bennük, mert nemcsak 
a jövőben hiszek, de hiszek a múltban.  
A múzeumok éppúgy az élet jelentései, 
mint a természet, mint a társadalmak, 
mint az ember. A múzeumok éppúgy 
lét-önmagunkat őrzik, mint a mítoszok, 
az őskönyvek és az époszok…”

A megjelenteket Szólláth Tibor pol-
gármester köszöntötte, aki örömét fejezte 
ki aziránt a tevékenység iránt, amit egyre 

több ember tesz a múltunk kutatásáért, a 
múzeumok fennmaradásáért, megőrzésé-
ért.

A bemutató házigazdája Csiszár Imre 
történész, etnográfus volt, aki a szerző, 
Buczkó József irodalmi munkásságát mél-
tatta, hiszen a Nánási Füzetek közel felét ő 
írta vagy szerkesztette. Olyan írások talál-
hatók a helytörténeti sorozat köteteiben, 
amelyek városunk történetéhez, történel-
méhez nyújtanak széles kínálatot.

A könyvet a szerző jó barátja prof. dr. 
Bartha Elek egyetemi tanár lektorálta, 
s mutatta be a közönségnek. Véleménye 
szerint a szerző ezzel a kötetével „fontos 
forrásul szolgál majd a város és a térség 
történetével, néprajzával, intézménytörté-
netével, művelődéstörténetével foglalkozó 
szakemberek számára”. 

A kötet bemutatja a történelmi előzmé-

gyűlés iktatta törvénybe a Magyar Hősök 
Emlékünnepét. Május utolsó vasárnapján 
országszerte megemlékezéseket tartanak, 
így tisztelegve azok előtt a magyar kato-
nák előtt, akik az Árpád-kortól kezdve az 
1848–49-es szabadságharc, az első és a 
második világháború, valamint az 1956-
os forradalom idején, egészen napjainkig 
megvédték az országot a külső ellenségtől.

Az idei évben a Magyar Honvédség 
debreceni katonai igazgatási központja 
„Emlékfutás a Hősökért, Tavaszi Toborzó 
Hadjárat” elnevezésű váltófutást szervez 

2019. május 27–31. között. Az ötnapos 
programsorozat keretében hivatásos, szer-
ződéses és önkéntes tartalékos katonák 
„körbefutják” a megyét, melynek során 
17 koszorúzással egybekötött megemlé-
kezésre és 16 toborzó rendezvényre kerül 
sor. Az esemény célja a hősökről történő 
méltó megemlékezés mellett a sport és az 
egészséges életmód népszerűsítése, a kato-
nai hivatás, az önként vállalható katonai 
szolgálatformák bemutatása valamint a 
Magyar Honvédség és a civil lakosság 
kapcsolatának erősítése.

A megemlékezéseken, illetve a hozzá-
juk kapcsolódó toborzó rendezvényeken 
a civil lakosság testközelből találkozhat 
a katonákkal, megismerheti mindennap-
jaikat, kézbe foghatja az általuk használt 
technikai eszközöket, melyek révén be-
tekintést nyerhet a Magyar Honvédség 
életébe, feladatrendszerébe. A toborzó 
pontokon megismerhetik a katonai szol-
gálatvállalás különböző formáit, hiszen 
napjainkban az önkéntességen alapuló 
honvédség az ország egyik legnagyobb 
munkáltatói közé tartozik. A sereg a hiva-
tásos és szerződéses szolgálat révén állandó 
munkaviszonyt tud kínálni, de azoknak is 
lehetőségük van részt venni – tartalékos 
katonaként – a honvédelmi feladatokban, 
akik tanulmányokat folytatnak, vagy ren-
delkeznek munkahellyel.

A katonai váltó 2019. május 29-én 
15.00-kor érkezik Hajdúnánásra a Köz-
társaság téren található I–II. világhábo-
rús magyar hősi emlékműhöz, ahol már 
14.30-tól katonai zenekar térzenéje, 
technikai eszközök bemutatója, katonai 
toborzó pont és a Magyar Vöröskereszt 
sátra várja az érdeklődőket. A Somorjai 
László Városi Sportcsarnoknál (Irányi u. 
3.) a lakosság kb. 14.45-kor csatlakozhat 
a Balmazújváros felől érkező váltóhoz!

Smidróczki Róbert 
főhadnagy

Tan-Év-Kör
Fekete Andrea Tan-Év-Kör című hagyományokról, tanításról, szeretetről szóló könyvének bemutatója

Ideje: 2019. május 31. 18 óra
Helye: Bocskai István Általános Iskola Óvoda úti aulája
Meghívott vendégek: Szabó Antónia művelődéskutató, 

Dr. Cs. Tóth János művészeti író, Harangozó Imre néprajzkutató

Fotó: Molnár Andrásné Böbe
nyeket Magyarországon és Hajdúnánáson, 
foglalkozik az első ismert gyűjtésekkel és 
gyűjtőkkel, a Hajdú Múzeum létreho-
zásával, egykori lakóépületek bemutatá-
sával. Érdekes leírásokat olvashatunk a 
csőszkunyhók és a város egyes részeinek 
– pl. a templombástya – felújításairól.  
A Helytörténeti Gyűjtemény keletkezé-
séről, fejlődéséről szinte napló-leírás – 

szerűen olvashatunk, betekintést nyerve 
ezáltal a mai állapotig történő eljutásba.  
A korabeli képekkel gazdagon illuszt-
rált kötet méltó emléket állít városunk 
múzeum- és helytörténetének. A könyv-
bemutató résztvevői a beszélgetések és a 
kivetített képek varázsában szeletet kaptak 
városunk múltjából, történetéből.

Fekete Andrea
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Dr. Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter fóruma 
Hajdúnánáson

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

Telefon: 06-70/375-66-53

Palkovics László elmondta, a vállalko-
zások hozzáadott érték, nettó árbevétel és 
exportbevétel tekintetében is „jó irányban 
haladnak”, 2009 és 2017 között mindhá-
rom teljesítménymutatóban jelentős nö-
vekedést ért el a szektor.

A miniszter hozzátette, a termelékeny-
ség növekedése mellett a kormányzat szá-
mos intézkedéssel, például a hitelhez jutás 
megkönnyítésével és a kutatás-fejlesztés 
ösztönzésével is segítette a hazai kkv-k 
helyzetét és fejlődését.

A tárcavezető előadásában az elért 
eredmények közé sorolta, hogy 2010 óta 
folyamatosan csökkent a középvállalatok 
átlagos adóterhelése, a kabinet célja, hogy 
ez 2019-re 36 százalékra csökkenjen. Is-
mertetése szerint a magyar kkv-k 2010 és 
2018 között hozzáadott értéküket 27 szá-
zalékkal növelték, hozzájárulásuk a GDP 
növekedési üteméhez 24 százalékos volt, 
exportjuk pedig mintegy 45 százalékkal 
emelkedett; utóbbi tekintetében nemzet-
közi összehasonlításban saját teljesítmé-
nyükhöz mérve is jól teljesítenek.

Palkovics László kifejtette, Magyaror-
szágon magas a high-tech vállalatok része-
sedése az exportból, ami jó alapot jelent a 
magas hozzáadott érték részarányának nö-
velésére, viszont a digitális technológiák 
alkalmazásában jelentősen az európai át-
lag alatt teljesítenek a vállalkozások. Míg 

a 4G lefedettségi rangsorban a világon a 
hatodik helyen áll Magyarország, az üzle-
ti digitalizációban és e-kereskedelemben 
csak Romániát, Lengyelországot és Bul-
gáriát előzzük meg Európában – mutatott 
rá a tárcavezető.

A szektor gyengeségei közé sorolta a 
miniszter a kkv-nál dolgozó és a felnőtt-
képzésben résztvevő alkalmazottak ala-
csony arányát. Mint elmondta, jelenleg a 
munkavállalók hat százaléka vesz részt va-
lamilyen felnőttképzésben, és statisztikák 
szerint a vállalkozások mindössze 14 szá-
zaléka biztosít például IKT-(információs 
és kommunikációs technológiai) képzést 
dolgozói részére.

Jelezte, a magyar vállalatok harmadát 
érinti a generációváltás kihívása, míg a 
100 millió forint feletti árbevételű cégek 
esetében ez az arány meghaladja az 50 
százalékot. Ezzel foglalkozni kell, jelenleg 
mintegy hatezer olyan vállalat működik az 
országban, amelyeknél a tulajdonos már 
elérte a nyugdíjkorhatárt – tette hozzá.

Előadásában kifejtette, a problémák 
megoldását és a vállalkozások termelé-
kenységének további növekedését a kkv- 
stratégiában látja a kormány; a hét pillér-
ből álló terv célja a szektor számára a 
működéshez szükséges keretek biztosítása 
és a vállalati kör értékteremtő képességé-
nek megerősítése.

Palkovics László a stratégia céljai között 
a kis- és közepes vállalkozásokat érintő ad-
minisztratív terhek mérséklését, adóadmi-
nisztrációjuk egyszerűsítését, az elektroni-
kus kormányzati szolgáltatásokhoz és a 
finanszírozáshoz jutáshoz történő könnyű 
hozzáférést, az innovációk alkalmazásának 
terjedését és az exportáló cégek számának 
emelkedését jelölte meg.

MTI

Az elmúlt években dinamikusan erősödtek a hazai kis- és középvállalkozások – közölte 
az innovációs és technológiai miniszter egy vállalkozói fórumon Hajdúnánáson.

Szakmai workshop 
a NYITOK hajdúnánási irodájában

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanu-
lásért szervezet a magyarországi innova-
tív felnőttképzés úttörőjeként a legújabb 
nemzetközi tapasztalatok felhasználásával 
a hagyományos iskolarendszertől eltérő 
módszertannal és 21. századi technológiák 
felhasználásával biztosít ingyenes képzése-
ket a NYITOK hálózaton keresztül. 

A NYITOK hálózat hajdúnánási iro-
dájában 2019. május 16-án Halász János 
országgyűlési képviselő, a Városok Falvak 
Szövetségének elnöke, Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város polgármestere, továbbá 
Balázs Ákos, a Szövetség Az Életen Át Tar-
tó Tanulásért elnöke, a NYITOK prog-
ram vezetője közösen tartottak szakmai 
workshopot a térség vállalkozói számára.  
Az esemény célja a településen működő 
vállalkozások részére elérhető egyedülálló, 
ingyenes képzési lehetőség és a legújabb 
iparág-specifikus kompetenciafejlesztési 
programok bemutatása volt.

Halász János kiemelte, hogy napjaink-
ban a gazdaságfejlesztés és a munkahely-
teremtés új kihívások elé állítja a települé-
seket, hiszen nagyon sok iparágban újfajta 
ismeretekre, új tudásra van szükség. A fő 
kihívás, amellyel jelenleg a munkaerő-piac 
szembesül, az a munkaerő-kínálat romlá-
sa. A tanulási igényeket a helyi közösség 
bevonásával kell a lehető legpontosabban 
feltérképezni, hiszen így érhető el helyi 
szinten a leginkább a munkahelyterem-
tés. Szólláth Tibor polgármester szerint 
a helyi gazdaságfejlesztési folyamatokban 
paradigmaváltásra van szükség. Debrecen 
közelsége egyre inkább meghatározza a 
helyi munkaerő igényeket is, hiszen egyre 
magasabb kompetenciával, azonnal hasz-

nálható, versenyképes tudással bíró mun-
kaerőre lesz a jövőben leginkább szükség. 
Balázs Ákos, a Szövetség elnöke kifejtette: 
a program arra törekszik, hogy ne meg-
oldja az emberek helyett a problémákat, 
hanem kezükbe adja a megoldás kulcsát. 
Jelenleg országosan 50 tanulási központ-
ban várják a jelentkezőket, de az év köze-
pétől online platform és mobil, cégekhez, 
vállalkozásokhoz kihelyezett képzések is 
bővítik majd a képzési struktúrát.   HNU

A képeket készítette: Girus Zsolt

Balázs Ákos elnök, Szövetség az Életen Át Tartó 
Tanulásért

Halász János országgyűlési képviselő, a Városok Falvak Szövetségének elnöke



4 Hajdúnánási Újság 2019. május 23.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Martinek Ágnes művésztanár „Ki-
hajtás” című kiállítása a művelődési 
központ galériájában megtekinthető 
június 2-ig.

 Május 25. (szombat) 10.00: Városi 
Gyermeknap

 Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér 
 Programok: 
 10.00–16.00 Európai Friss Kalandok 

Road Show
 10.00–16.00 Legoland – A gyermekek 

kedvence a legnépszerűbb építőjáték a 
LEGO asztal(ok) számos LEGO játékkal.

 10.00–16.00 Mini játszótér – játékok a 
legkisebbek számára.

 10.00–16.00 Kézműves foglalkozások 
a Hajdúnánási Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat tagjaival.

 11.00 Varga Feri és Balássy Betty gye-
rekműsora

 15.00 Élő dínóshow
 A programokon való részvétel díjtalan! 

(Eső esetén a programok a művelődési 
központ színháztermében lesznek meg-
rendezve!)

 Május 29. (szerda): Hősök Napja
 Programok: 
 15.05 Megemlékezés és a Hősök Em-

lékművének koszorúzása a Református 
Templom előtti téren. Megemlékező 
beszédet mond: Szólláth Tibor, Hajdú-
nánás város polgármestere.

 Május 29. (szerda) 14.30–16.30: „Em-
lékfutás a Hősökért” – Tavaszi Tobor-
zó Hadjárat

 Szervező: MH KIKNYP és a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat

 Helyszíne: Hajdúnánás, Köztársaság tér
 Programok:
 Debreceni Helyőrségi Zenekar térzenéje
 Közelharc bemutató
 Katonai toborzás
 Haditechnikai eszközök kiállítása
 Statikus bemutató
 Dinamikus bemutató
 Helyi kulturális egyesületek bemutatója
 Magyar Vöröskereszt: egészségügyi ta-

nácsadás, szűrővizsgálatok, elsősegély 
bemutató

 15.00-kor A váltó érkezése (a Somor-
jai László Városi Sportcsarnok előtt a 
lakosság kb. 14.45-kor csatlakozhat a 
futókhoz!)

 Május 31. (péntek)18.00: Nána For-
mációs Társastánc Stúdió Ünnepélyes 
Gála Műsora

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme. A Belépődíj: 
1000 Ft.

 Június 4. (kedd) 18.00: Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja – megemlékezés és 
koszorúzás a Trianoni Emlékműnél.

 Június 5. (szerda) 17.00: Városi Peda-

gógusnap Fellép a Prima-díjas Fourtis-
simo zenekar.

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme.

 Június 6. (csütörtök) 17.00: Takács 
László festőművész (Hajdúböször-
mény) kiállítása a művelődési központ 
galériájában.

FELHÍVÁS! 
150 éves a nánási színjátszás

 A hajdúnánási amatőr színjátszás több, 
mint 150 éves múltra tekint vissza. En-
nek tiszteletére 2019. novemberében 
egy több napos színjátszó találkozót 
szervezünk, ahol terveink szerint helyi 
színjátszó csoportok, Hajdúnánásról 
elszármazott művészek mutatkoznak 
be. Erre az alkalomra szeretnénk egy 
könyvet megjelentetni, mely a hajdú-
nánási színjátszás történetét mutatja 
be. Kérjük, aki rendelkezik fotókkal, 
plakátokkal, meghívókkal, program-
füzetekkel stb. az egykori előadások-
ról, próbákról, legyen szíves eljuttatni 
hozzánk a művelődési központba! A 
helyi színtársulatok mellett érdekesek 
számunkra a Hajdúnánáson fellépő, 
más településekről érkező profi vagy 
amatőr társulatok is! A dokumentu-
mokat lemásolás után visszajuttatjuk a 
tulajdonosának! További információk 

 Szólláth Zoltántól kérhetőek a mű-
velődési központban (52/382-400, 
70/372-1494, info@nanasvmk.hu).

MOZIMŰSOR
 2019. május 25. (szombat)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detektív 

(magyarul beszélő, japán-amerikai ka-
landfilm, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Aladdin (magyarul beszélő, 
amerikai fantasy, családi kalandfilm, 
2019.)

 19.15: John Wick: 3. felvonás-Para-
bellum (magyarul beszélő, akcióthril-
ler, krimi, 130 perc, 2019.)

 2019. május 26. (vasárnap)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detektív 

(magyarul beszélő, japán–amerikai ka-
landfilm, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Aladdin (magyarul beszélő, 
amerikai fantasy, családi kalandfilm, 
2019.)

 19.15: John Wick: 3. felvonás-Para-
bellum (magyarul beszélő, akcióthril-
ler, krimi, 130 perc, 2019.)

 2019. május 27. (hétfő)
 19.15: John Wick: 3. felvonás-Para-

bellum (magyarul beszélő, akcióthril-
ler, krimi, 130 perc, 2019.)

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

Telefon: 06-70/375-66-53

Tisztelt Olvasók!

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
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Versenyeztetési felhívások

Tájékoztató

Hajdúnánás Városi Önkormányzat az 
alábbi ingatlanokat kívánja versenyezte-
tési eljárás keretében értékesítés, illetve 
bérbeadás útján hasznosítani:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján érintett, meghirdetett helyi ön-
kormányzat tulajdonában lévő ingatlan 

értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti 
meg. A pályázat zárt borítékban, a beér-
kezési határidő betartásával nyújtható be!

A pályázat benyújtásának helye: Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal, 
fszt. 37-es iroda, 4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 1.

A versenytárgyalás és licitálás helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal, „Kis tanácskozó” terme, 4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1.

Részletes pályázati felhívás megtekint-
hető a város hirdetőtábláján, valamint a 
www.hajdunanas.hu honlapon.

Az ingatlanokról és a pályázati feltéte-

lekről bővebb felvilágosítást kérhetnek a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal fszt. 37. irodájában.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Értékesítés útján történő hasznosítás

Képviselő-testületi 
Határozat száma Ingatlan címe, helyrajzi száma, megnevezése Ingatlan adatai Kiinduló licitár Pályázatok beérkezési 

határideje
Versenytárgyalás 

ideje

118/2019. (IV. 25.) 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 3. 1/5., 
2832/2/A/20 hrsz. 54 m2 lakás 6 790 000 Ft 2019. 06. 24.

9:00 óra
2019. 06. 25.

9:30 óra

285/2018. (XI. 29.) 4080 Hajdúnánás, 0110/37 hrsz. 9049 m2

kivett anyaggödör 2 340 000 Ft 2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
8:30 óra

285/2018. (XI. 29.) 4080 Hajdúnánás, 0110/39 hrsz. 3739 m2

kivett vízállás 970 000 Ft 2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
9:00 óra

28/2019. (I. 31.) 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6–8. 7. sz. garázs 20 m2 garázs 2 500 000 Ft 2019. 06. 24.
9:00 óra

2019. 06. 25.
9:00 óra

12/2016. (I. 28.) Eszlári utca – Nyúl utca – Brassai Károly utca
29 db építési telek

egy éven belül a beépítés megkezdése kötelező
502–570 m2 1 000 000 Ft + Áfa 2019. 06. 12.

9:00 óra
2019. 06. 13.

9:15 óra

151/2016. (V. 26.) Tedej, Ujvárosi M. u. – Tessedik S. utca – Nyár u.
26 db építési telek 800–882 m2 közötti változó méretű területek 540 000 Ft–950 000 Ft + Áfa 2019. 06. 12.

9:00 óra
2019. 06. 13.

9:30 óra

55/2019. (II. 27.) 4080 Hajdúnánás
3700/3 hrsz.

2427 m2

kivett telephely, közművesítetlen 10 000 000 Ft + Áfa 2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
9:45 óra

56/2019. (II. 27.) 4080 Hajdúnánás
3700/4 hrsz.

1705 m2

kivett lakóház, udvar, összközműves 8 000 000 Ft + Áfa 2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
10:00 óra

87/2019. (III.28.) 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky utca 4., 6. 
és 8. szám

1030 m2, 1010 m2 és 987 m2 kivett beépítetlen 
területek

1 805 000 Ft + Áfa, 1 770 000 Ft + Áfa 
és 1 730 000 Ft + Áfa

2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
10:15 óra

87/2019. (III.28.) 4080 Hajdúnánás, Szabadság utca 
3 db építési telek egyesével 675 m2 kivett beépítetlen terület 1 080 000 Ft + Áfa 2019. 06. 12.

9:00 óra
2019. 06. 13.

10:30 óra

87/2019. (III.28.) 4080 Hajdúnánás, Pázsit utca 1592/20 hrsz. 5816 m2

kivett beépítetlen terület 16 930 000 Ft + Áfa 2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
10:45 óra

87/2019. (III.28.) 4080 Hajdúnánás, Pázsit utca 1612/1 hrsz. 5586 m2

kivett beépítetlen terület 16 260 000 Ft + Áfa 2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
11:00 óra

27/2019. (I. 31.) 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14.
2814 hrsz.

7261 m2

kivett ipartelep 296 165 000 Ft 2019. 06. 12.
9:00 óra

2019. 06. 13.
11:15 óra

Bérbeadás útján történő hasznosítás

Ingatlan címe, helyrajzi száma, 
megnevezése Ingatlan adatai Kiinduló licitár Pályázatok beérkezési 

határideje Versenytárgyalás ideje

4080 Hajdúnánás, Ipari terület, létesítendő csarnok kb. 300 m2 700 Ft / m2 / hó + Áfa 2019. 06. 07.
10:00 óra

2019. 06. 10
10:00 óra

4080 Hajdúnánás, Buszváró
Kossuth u. – Nyíregyházi u. kereszteződése árusító hely 5000 Ft + Áfa / hó 2019. 06. 12.

09:00 óra
2019. 06. 13.

14:00 óra

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. 3. és 6. sz. parkolóhely 5 éves határozott időtartamra, melyre csak 
a Bocskai u. 30. sz. alatti lakók pályázhatnak 2000 Ft + Áfa / hó 2019. 06. 12.

09:00 óra
2019. 06. 13.

14:30 óra

4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 7. 1. sz. garázs 19 m2 garázs 500 Ft /m2 / hó + Áfa 2019. 06. 12.
09:00 óra

2019. 06. 13.
15:00 óra

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a Központi Statisztikai Hivatal Hajdú-
nánás településen kötelező adatszolgál-
tatáson alapuló mezőgazdasági összeírást 
hajt végre. 

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűj-
tési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási 
száma: 2218; megnevezése: Egyéni gaz-
daságok júniusi összeírása, 2019.

Az összeírók május 27-e és június 15-e 
között keresik fel a mintába került, webes 
önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

Az összeírási munkát a KSH által meg-
bízott, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiz-
tosok végzik. Az Önök településén a kér-
dezőbiztos(ok) neve(i): Horváth Imre.

A háztartásokat véletlenszerűen, mate-
matikai-statisztikai mintavételi módszer-
rel választottuk ki. A válaszadás a mintába  
 

került háztartások számára kötelező, akik 
adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az ag-
rárium jellemzőinek széles körű megisme-
réséhez.

A felvétel során nyert információkat 
kizárólag statisztikai célra használjuk fel, 
azokat más szervek, személyek részére 
nem adjuk ki, az eredményeket összesít-
ve közöljük a hivatalos statisztikáról szó-
ló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint  
 

az Európai Unió 2016/679 sz. Általános 
adatvédelmi rendeletének (GDPR) meg-
felelően.

A felvétel módszertanáról és a kutatási 
eredményekről a www.ksh.hu oldal nyújt 
tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támo-
gatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmé-
rés sikeres végrehajtásához!

Dr. Kiss Imre jegyző
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A Budapesti Gépészeti Szakképzési 
Centrum Mechatronikai Szakgimnázi-
uma országos 3D nyomtatóval készített 
hídépítő versenyt hirdetett középiskolás 
diákok részére. A csapatoknak egy előre 
meghatározott paraméterekkel rendelke-
ző híd 3D nyomtatási technológiával való 
elkészítése és megépítése volt a feladata.

A csapat: Gupcsó Tamás (10. gépész), 
Gulyás Szabolcs (9. gépész) és Harangi 
Zsolt (tanár).

A szigorú előírásokat nem volt egysze-
rű betartani. A szerkezet teljes tömege 
(csavarral, csavaranyával, alátéttel együtt) 
nem haladhatta meg a 250 g-ot (a terhe-
lés felvevő csavarrögzítés 30,1g). A két 
feltámasztási pont távolsága 500 mm, így 
a szerkezetnek ennél hosszabbnak kellett 
lennie, de nem haladhatta meg az 550 
mm-t. A híd magassága maximum 300 
mm. A híd szélessége maximum 100 mm. 
A híd járófelületén egy 55×55 mm-es ha-
sábot akadálymentesen végig kellett tolni.

A szerkezetet szétszedett állapotban kel-
lett a versenyre szállítani, ahol a mérlege-
lést követően össze kellett szerelni (ragasz-
tó anyag nem volt használható).

Évről évre hagyomány már a Bocskai 
István Általános Iskolában, hogy a tavasz 
beköszöntével olyan fórumra hívják és 
várják a szülőket, ahol a gyermekekkel 
kapcsolatos pszichológiai problémákra 
kaphatnak választ.

Idén immáron 13. alkalommal – ápri-
lis 4-én rendezték meg a Polgári úti iskola 
ebédlőjében a Szülők iskolája elnevezésű 
programot. Alföldiné Ragyák Andrea 
előadásában a Magatartászavaros gyer-
mekekről hallgattak meg az érdeklődők 
tudományos és gyakorlati tudnivalókat. 
Az előadó a témát az iskola pedagógiai 
munkaközösségének javaslata alapján vá-
lasztotta ki, melynek aktualitása nemcsak 
a szülők, hanem a pedagógusok közössé-
gében is előnyt élvez.

A délutáni szakmai munkaközösségi 
munka után- melyet Löfcsikné Rékasi 
Ilona tartott az osztályfőnököknek- a szü-
lők aktív részvételével vette kezdetét az 
előadás. A pedagógiában is nagy jártassá-
gú előadó a magatartászavarokat társadal-
mi és diagnosztikus szempontok szerint 
osztályozta, majd kifejtette azok okait, 
tüneteit, típusait. Rámutatott a tömeg-
kommunikációs eszközök rossz hatásaira, 
hiszen a genetikus tényezők, az organikus 

3D hídépítésben is jók vagyunk! Szülők iskolája
A versenyen való részvételt eredményes-

nek tekinthetjük, hiszen 8 hét alatt sike-
rült egy olyan szerkezetet összeállítani (a 
hatodik prototípus), amelyik 23,0kg teher 
elviselésére volt képes a maga 211g önsú-
lyával (109×terhelés).

A győztes az a hídszerkezet az lett, ame-
lyik a legnagyobb terhelést bírta el (Kg). A 
terhelés mérését az Óbudai Egyetem digi-
tális kijelzésű „zúzógépe” végezte. 

A verseny végeredménye 15 csapatból:
  I. Crystal Meth – 72,6 kg SZOSZSZC 

Oladi Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája

 II. Mechások – 47,6 kg BGSzC Mechat-
ronikai Szakgimnáziuma

III. Déri Miksa – 36,6 kg SzSzC Déri 
Miksa Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája

 V. 3D_CSIHA – 32,0 kg BSZC Csiha 
Győző Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája

Tapasztalatokkal felvértezve újra terve-
zünk és várjuk a jövő évi megmérettetést! 
Hajrá CSIHA!

Harangi Zsolt

sérülések, a pszichés traumák mellett nagy 
hatást gyakorolnak a kamasz- és felnőtt-
kori személyiségzavarok kialakulásában.

A kisgyermekkori magatartászavar 
másodlagos tünetként is jelentkezhet, 
amelyeket a gyermek környezetében élők-
nek- a felelős szülőknek, pedagógusoknak 
észre kell venniük és szakember segítségét 
kell kérniük. Kezelni kell a problémákat, 
segíteni kell a kisgyermeket további fej-
lődése érdekében. A serdülőkor amúgy 
is rengeteg problémái mellé nem tud úgy 
beférkőzni a kezeletlen magatartászavar, 
ha kezelik, segítik a zavarokat, hiszen a 
későbbi személyiségzavar a környezetre is 
káros hatású lehet.

Az előadónő saját praxisából hozott 
példákat arra, hogyan reagálhatnak a ser-
dülők a problémákra, milyen veszélyhely-
zetekbe sodorhatják ezáltal nemcsak ma-
gukat, hanem társaikat, családtagjaikat is.

A pszichológus véleménye szerint is ész-
re kell vennünk ezeket a zavarokat, tenni 
kell ellenük, hiszen van segítség, melyet ha 
szükséges, igenis meg kell tennünk. Egész-
séges, önmagát szerető és elfogadó embe-
rek alkothatnak egészséges jövőt, s a mai 
korunkban mi más is lehet a legnagyobb 
cél?                                      Fekete Andrea

A Hajdúnánási Gyermek-és Ifjúsági 
Önkormányzat továbbra is segítséget nyújt 
a nyári diákmunkát kereső fiataloknak!

DIÁKMUNKA LEHETŐSÉG!

Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Lakossági hirdetéseit 
(gyászhírek, megemlékezések, adás – vétel stb.) 

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

A Hajdúnánási Újság következő megjelenésének időpontja: 
2019. június 6.

Márciusban több mint harminc fiatal-
lal léptünk kapcsolatba, kiknek nagy része 
már bebiztosította magának a számára 
legkedvezőbb nyári pénzkeresési lehető-
séget. A folyamat viszont nem állt meg.

Véleményünk szerint fontos, hogy ér-
tesüljetek a helyi lehetőségekről, így ösz-
szegyűjtöttünk Nektek néhányat a még 
meglévő diákmunkák közül. 

Vendéglátó, illetve konyhai kisegítő po-
zícióba, illetve a Hajdúnánási Gyógyfür-
dőbe (medencemosó) és a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központba (rendezvények 
előkészítése) is várjuk az érdeklődőket.

További információ: 
Lakatos Ádám / +36-30/740-3712
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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! 

I. Egészségügyi szűrés 
Hajdúnánáson

Hirdessen 
a Hajdúnánási 
Televízióban!

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

NYAKÓ ANTAL 
GYÖRGYNÉ

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk búcsúztatásán 

részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család.

Köszönetnyilvánítás

Az egészségügyi szűrések fontosságára 
hívta fel a figyelmet a Debreceni Egyetem 
hallgatói és szakorvosai által a Szalay János 
Rendelőintézetben megrendezett ingye-
nes szűrőnap, melyen nyolcféle ellenőrző 
vizsgálattal várták a résztvevőket. Medikus 
hallgatók, valamint orvosok közreműkö-

désével anamnézis felvétel, fizikális vizsgá-
lat, EKG, vérnyomás, vércukor, koleszte-
rin, húgysav mérés, vizelet teszt elemzés, 
illetve fogászati vizsgálaton eshettek át a 
Hajdúnánási lakosok. A rendezvény sike-
réből kiindulva a szervezők további hason-
ló eseményeket terveznek. 

 

Idén első alkalommal került megrendezésre Hajdúnánáson a Szalay János Rendelőin-
tézetben az egészségügyi szűrőprogram május 11-én. 

A Hajdúnánási Televízió műsorszer-
kezetében képújság szolgáltatást 
biztosít, melyben közhasznú infor-
mációk, programajánlók, reklám-
hirdetések olvashatóak a műsorok 
sugárzásán túli időben.
Vállaljuk egyedi megrendelői igé-
nyek alapján reklámspotok (vágott, 
hangalámondásos, zenei aláfestést 
és feliratokat tartalmazó rövidfil-
mek) készítését és sugárzását műso-
raink előtt és műsorok közben is!

Hajdúnánási Televízió
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

E-mail: helyitv@nanaskabel.hu
Telefon: +36 70/375 66 53
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FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I. NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás KSE II.–Polgár VKSK 

44–35 (15–17)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Fórián, 

Sípos. (március 21.)
Hajdúnánás KSE: HARSÁNYI 1/1, 

SZABÓ 14, Szombati 3, Bancsók 4, Kiss 
D. 6, BODOGÁN 10, Fehérvári 2. Csere: 

Madai 2, Török 2. Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 1/1, illetve 1/1. Kiállítás: 0 

perc, illetve 0 perc.
Bancsók Károly: Bajnokság eleji forma 

volt. Nagyon rosszul kezdtünk, sok hibá-
val, de magabiztos győzelmet aratunk a 
Polgár fölött.                                     -kábé-

Hajdúnánás KSE II.–Hajdúböszörmé-
nyi TE II. 43–30 (21–16)

Hajdúnánás 15 néző. Vezette: Fórián, 
Szilágyi. (március 31.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi ZS (kapus), 
Harsányi 3, FEHÉRVÁRI 8/1, Bodogán 
4, BANCSÓK 10, Szombati 2/1, NAGY 
L. 6. Csere: MADAI 5, Kiss D. 5/1. Edző: 
Bancsók Károly

Hétméteres: 4/3, illetve 3/2. Kiállítás: 2 
perc, illetve 8 perc.

Bancsók Károly: Magabiztos, közön-
ségszórakoztató játékkal nyertünk Haj-
dúböszörmény ellen. Mindenki élvezte a 
játékot, csak így tovább előre.

-kábé-

Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás 
KSE II. 23–34 (11–14)

Hajdúszoboszló 30 néző. Vezette: Fóri-
án, Tahóczki. (április 6.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI ZS (ka-
pus), HARSÁNYI 5, TÖRÖK, BODO-
GÁN 8, BANCSÓK 9, SZOMBATI 2, 
NAGY L. 7. Csere: TÓTH 3/1. Edző: 
Bancsók Károly

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

Bancsók Károly: Nagy küzdelmek árán 
tudtunk egyáltalán kiállni a jó erőkből ál-
ló Hajdúszoboszló ellen a meccsütközés és 
az egyéb elfoglaltságok miatt, de igazi csa-
patként jó mérkőzést játszva magabizto-
san tudtuk elhozni idegenből a számunkra 
értékes kettő pontot.                       -kábé-

DEAC NK KFT II.–Hajdúnánás KSE 
II. 38–34 (20–16)

Debrecen 50 néző. Vezette: Dáné, 
Nyitrai. (április 20.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi ZS (kapus), 
Harsányi 1, Szabó 7/3, Bodogán 4, Ban-
csók 6/1, Szombati 1, Kiss D. 5. Csere: 
Török 4, Nagy L. 3, Alföldi 1, Madai 2. 
Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 1/1, illetve 6/4. Kiállítás: 18 
perc, illetve 2 perc.

Bancsók Károly: Nem tudtuk azt nyúj-

tani, amit szerettünk volna, felszabadult 
játékot, ami a mi csapatunkat a legjobban 
jellemzi, és amivel a legeredményesebbek 
tudunk lenni, a folyamatos futást, ezért 
a hazai gárda teljesen megérdemelt győ-
zelmet aratott, mindamellett, hogy óriá-
si nyomást helyezetek a játékvezetőkre 
a mérkőzés legelejétől kezdve, minden 
ítéletüket megkérdőjelezve hangos rekla-
mációkkal, amely kihatott a meccs han-
gulatára.

-kábé-

Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE II. 
32–48 (15–24)

Polgár 15 néző. Vezette: Sándor, Szik-
szay. (április 24.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI ZS (ka-
pus), HARSÁNYI 6, SZABÓ 8, BODO-
GÁN 1, BANCSÓK 14, SZOMBATI 
3, FEHÉRVÁRI 8. Csere: NAGY L. 4, 
TÓTH 4/1. Edző: Bancsók Károly

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

Bancsók Károly: Igazi nyílt sisakos 
játék jellemezte a mérkőzést, melyet az 
eredmény is jól tükröz, mindenki nagyon 
élvezhette a pályán töltött időt, ami az 
elsődleges célunk az eredményességet is 
figyelembe véve.

-kábé-

Vasas SC–Hajdúnánás SK 31–26 
(16–13)

Budapest 160 néző. Vezette: Haskó, 
Szécsi. (április 14.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 
3, Kovács, Lengyel 2, Dudás 3, Vámosi 
8/8, Poór 1. Csere: Kozma Tünde (kapus), 
Fauszt 8, Kozma Krisztina, Darabos 1, 
Cserős, Tar L. Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/3, illetve 9/8. Kiállítás: 8 
perc, illetve 6 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Kisvárdai KC 33–23 (18–14)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Feind, 
Kathi. (április 15.)

Hajdúnánás SK: Reszegi Eszter (kapus), 
Papp 2, Tar L., MOLNÁR F 14/4, OFRA 
4, SZÖGI 5, KONYÁRI 6. Csere: Karócz 
(kapus), Kiss Sz., Molnár A., Nagy D. 2, 
Nagy E., Reszegi Edina. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Kötelező győzelmet arat-
tunk, ám maradéktalanul nem vagyok 
elégedett. Nagyon sokat hibáztunk elől 
és hátul is. Ha jobban koncentrálunk, na-
gyobb is lehetett volna a különbség. Min-
denkit pályára tudtam küldeni, aminek 
nagyon örültem. Gratulálok a lányoknak!

-kábé-

Hajdúnánás KSE–Kazincbarcikai KSE 
34–26 (11–9)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Csige, 
Körmendi. (április 27.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
Kiss D 3, Nagy L 5, Bécsi, Bodogán, ÖT-
VÖS N 15, Dankó. Csere: Torma (k), 
Tupicza, Fórizs 2, Tamás 1, HORVÁTH 
4, Nyeste, Ötvös T 4.

Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 0/0, illetve 6/5. Kiállítás: 

16 perc, illetve 8 perc.
Madai Tamás: Nagyon nehéz mérkőzé-

sen vagyunk túl, az első félidőben a véde-
kezésünk, a második játékrészben a táma-
dójátékunknak köszönhetően gyűjtöttük 
be a két pontot.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Kazincbarcikai KSE 32–27 (15–8)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Szik-
szay, Szilágyi. (április 27.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), KISS 
D 5, NAGY-MENYHÁRT 5, Kujbus 2, 
Bózsár 1, Ötvös Á 2, ÖTVÖS T 13/1. Cse-
re: Fehérvári (kapus), Nagy L 1, Hernyák 
1, Szeleczki 2. Edző: Tóth Norbert.

Tóth Norbert: Az első félidőben nagyon 
jól működött a védekezésünk, ezzel meg-
alapoztuk a győzelmünket. A második 
játékrészben sok volt a technikai hiba, de 
összességében elégedett vagyok a játékkal.

-kábé-

Szent István SE–Hajdúnánás SK 37–
28 (22–17)

Budapest 150 néző. Vezette: Marton, 
Szabó. (május 11.)

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Cserős 
3, Dudás 4, Lengyel 1, Mihovics 3, SOM 
10/2, Poór 1. Csere: Kozma T. (kapus), 
Vámosi 5/2, Zihor, Kozma K. 1.

Darabos, Kovács, Mihovics 3. Edző: 
Molnár András

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

Ifjúsági I. osztály Kelet: Szent István SE–
Hajdúnánás SK 26–29 (14–13)

Budapest 50 néző. Vezette: Bognár, 

Márton. (május 11.)
Hajdúnánás SK: RESZEGI ESZTER 

(kapus), Konyári 4, TAR L. 6, OFRA 4, 
Szögi 3/2, Veres, Molnár F. 11/4. Csere: 
Nagy D. 1, Nagy E., Kovács, Pók. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 3/2, illetve 10/6. Kiállítás: 2 
perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Utolsó energiánkat moz-
gósítottuk, nagyon fáradt a csapat, ez meg 
is látszott a játékunkon. A győzelemnek 
örülünk, de nagyon várjuk már a végét! 
Gratulálok a lányoknak!

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II


