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Megérezni a kisváros szeretetét

Maradjanak itthon a „fecskék”! 
17 Fecskeotthon várja ifjú bérlőit

izennegyedik alkalommal fogad-
ta alkotóművész vendégeit Haj-
dúnánás városa a Nemzetközi 

Képzőművészeti Alkotótáborban.
Július 17-én 17 órakor nyílt meg a XIV. 

Képzőművészeti Alkotótábor Hajdúná-
náson a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ galériájában. A kiállítást a város 
alpolgármestere, dr. Csiszár Imre nyitotta 
meg. Köszöntőjében kiemelte a művész-
telep megnyugtató szerepét a város életé-
ben, hiszen a 14. alkalom már az ifjúság 
számára is a középiskolába lépést jelenti.  
A város számára megtiszteltetés az évről év-
re ideérkező művészeket köszönteni, s a vá-
ros szlogenjével – „Hajdúnánás visszavár!” 
– emelte ki a tábor jövőbeli fontosságát is.

Szemadám György Munkácsy díjas 
festőművész szinte hazajáró résztvevője,  
s művészeti vezetője a rendezvénynek, 
aki egyedi gondolataival a képzőművészet 
napjainkban betöltött szerepével hasonlí-
totta össze a fiatalok és az érett művészek 
alkotó tevékenységét. Feltette a kérdést: 
vajon szükség van-e a ma robotika világá-

ban a képzőművészeti alkotásokra ugyan-
úgy, mint egykoron, amikor szinte szak-
rális tevékenységnek számított az alkotás? 
A játékszabályok betartásával talán napja-
inkban még fontosabb- hisz megtartó erőt 
rejt, s olyan szálakat sző, melyek az ilyen 
jellegű közös alkotások idején teremtődik, 
majd erősödik meg.

A művésztelep szervezője Bertalan Fe-
renc, hajdúnánási festőművész, aki már 
14. éve hívja és várja az ideérkező alko-
tókat.

Töltekezni, inspirálódni, s megérezni 
az itt lakók szeretetét – fogalmazta ittléte 
okát Pistyur Gabriella szentendrei festő-
művész, aki férjével Pistyur Imre szobrász-
művésszel már nyolcadik éve tölti Hajdú-
nánáson ezt a tíz napot. 

Az itt töltött bő egy hét alkotásaiból 
nyílt zárókiállítás szeptember 13-ig te-
kinthető meg a művelődési központ ga-
lériájában.

Fekete Andrea

T

Gondoskodó városként fontos számunk-
ra, hogy ahol tudjuk, támogassuk a család-
alapítás előtt álló hajdúnánási fiatalokat: 
megteremtettük annak lehetőségét, hogy 
kedvezményesen vásárolhassanak közműve-
sített telkeket és az első lakáshoz jutást is fél-
millió forinttal segítjük. Most itt egy újabb 
lehetőség a hajdúnánási fiatalok számára!

Már lehet pályázni azokra a „Fecske- 
otthonokra”, amelyeket háztartási eszkö-
zökkel és info-kommunikációs gépekkel 
(TV, laptop, nyomtató) is felszereltünk, 
hogy komfortos lehetőséget biztosítsunk az 
önálló élet megkezdéséhez. 

Várjuk azoknak a 18–30 év közötti, 
egyedülálló fiataloknak vagy pároknak a 
jelentkezését, akik számára érdekes lehet 
egy olyan 2 éven át tartó bérleti lehetőség, 
melynek során csupán a rezsiköltségeket 
kell fizetniük. A Fecskeotthonok birtokba 
vételéhez a munkahely megléte nem fel-
tétel, sőt az álláskeresők még ösztöndíjra  
– 6 hónapon keresztül havi 40 000 Ft-ra –  
is pályázhatnak. 

A bérletért cserébe azt kérjük, hogy a 
bérlő a bérelt lakásban állandó lakhelyet 
létesítsen a költözés időpontjától számított 
15 napon belül és vállaljon 50 órás önkéntes 

munkát Hajdúnánáson. Emellett a beköl-
tözést követően havi minimum 10 000 Ft 
összegben lakás-előtakarékossági szerződés 
megkötése szükséges. Ezzel is a gondosko-
dás a célunk: mire a 2 éves bérleti lehetőség 
megszűnik, a bérlő már egy kisebb tőkével 
rendelkezik, amellyel a közeljövőben akár 
lakást is vásárolhat Hajdúnánáson. 

A Fecskeotthonok részei annak a hosz-
szú távú településfejlesztési stratégiánknak, 
mellyel egy olyan Hajdúnánást szeretnénk 
teremteni, ahol kortól függetlenül bárki szí-
vesen éli a mindennapi életét. Ahol nem cél-
talan fejlesztéseket valósítunk meg, hanem 
átgondolt, logikus támogatásokkal, korsze-
rűsítésekkel már gyermekeink gyermekeit, a 
következő generációt is szolgáljuk.

A Fecskeotthonokra 2019. augusztus 30. 
napjáig a pályázati adatlap és a munkáltatói 
igazolás benyújtásával lehet pályázni a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjánál (udvari épület).

A tervek szerint a 2019. szeptemberi kép-
viselő-testületi ülésen születhet majd döntés 
a bérbeadásról és 2019. október 1. napjával 
kerülnek átadásra a lakások. 

Bővebb tájékoztatás a pályázati felhí
vásban olvasható lapunk 5. oldalán. www.hajdunanas.hu
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Egy műalkotás újjászületése

A napokban került kihelyezésre a Köz-
társaság téren a Kossuth utca torkolatánál 
az a díszes, míves, gyászjelentéseknek he-
lyet adó kovácsoltvas műalkotás, amely 
Buczkó József kovácsmester és Reszegi 
László lakatosmester munkáját dicséri. 

Lépjünk picit vissza az időben, csak 
egy néhány hetet. Még készülőben volt a 
tábla, amikor egy július eleji napon meg-
látogattuk Buczkó Józsefet Magyar utcai 
kovácsműhelyében, ahol a tábla születésé-
ről, történeti előzményéről beszélgettünk, 
illetve arról, milyen hagyománya van a 
gyászhír közlésének.

Buczkó József, mint a helyi hagyomá-
nyok alapos ismerője, szívesen mesélt 
minderről. Mint megtudtuk, a gyászje-
lentések köztérre helyezése nem rendel-
kezik nagy hagyománnyal. Valamikor 
a 20. század első harmadában kezdett 
meghonosodni, kiszorítva lassan-lassan 
egy olyan ősi szokást, amely azelőtt min-
denki számára világosan jelezte, férfi, nő, 
vagy éppen kisgyermek van halva. Ezek a 
„hírközlők” pedig a templomok harangjai 
voltak, akik pontosan elverselték kik men-
tek el a mindenélők útján. A férfiaknak 
pl. „kalapemeléssel” szóltak a harangok, 
kisgyermeket pedig csilingelő kisharang 
jelentette. De azt is jelezték, ha módos 
hajdú atyafi távozott, neki hosszasan, erő-
sen „pompáztak” a harangok. 

Városunkban az 1920-as években Mi-
kó Gyula asztalosmester és temetkezési 
vállalkozó kezdte meghonosítani a gyász-
jelentések kiírását, „halottas boltja” falán, 
amely a Dorogi-Széchenyi utca sarkon 
a mai napig áll, és ma is helyet ad egy 
gyászhírközlő táblának. Majd a második 
világháborút követően lakossági igény 
alapján egy ilyen tábla került elhelyezésre 
a református templom kertjében is, amely 
hellyel-közzel egyazon formátumban állt 
itt egészen mostani eltávolításáig.

Az új, míves, kovácsoltvas „jelentő táb-
la” egy valaha volt műalkotás újra álmodá-
sa. Ez pedig nem más, mint az 1934-ben 
Fehér Imre kovácsmester által elkészített, 
díszes Frontharcos Emléktábla – fűzi to-
vább a szót Buczkó József.

B. J. Ez a Frontharcos Emléktábla meg-
boldogult Fehér Imre kovácsmester alko-
tása volt, aki megjárva az első világháború 
poklát, egészségesen hazatért, majd az 
1920-as évek derekán megalakult Front-
harcos Szövetség tagja lett. Ez a szervezet 
a Nagy Háborúban odaveszett nánási 
hősök emlékét hivatott ébren tartani, és 
a szövetség megbízta Fehér Imrét, egy dí-
szes kovácsoltvas emlékmű elkészítésével, 
amely egyrészt a frontokon odaveszett ná-
nási atyafiakra emlékeztet, másrészt pedig 
az éppen elhunyt hősök gyászjelentéseit 
helyezték el az emlékmű kis ablakkal el-
látott, szintén gazdagon díszített szekrény 
részében. Ezt az emlékművet álmodtam 

újra, természetesen már új funkcióval, 
viszont a régi formában, a míves díszítő 
elemekkel. Szerencsére fia gondosan meg-
őrizte az eredeti tervrajzot, illetve fotók is 
rendelkezésre álltak. 

HNU: Mekkora kihívás egy ilyen bonyo-
lultnak tűnő, díszes alkotás ujjá építése?

B. J. Nagyon nagy szeretettel fogtam 
hozzá, de egyben nagy kihívás is volt 
számomra. Egyrészt a Fehér Imre bácsi 
iránti tisztelet, úgy emberi, mint szakmai 
szempontból. Másrészt, mint említettem, 
a gyászjelentéseknek nagyobb helyet kel-
lett biztosítani, így kétoldalú lett a tábla 
és nagyobb méretű. A két oldalon össze-
sen 12 gyászjelentés helyezhető el. Maguk 
a díszítő elemek is nagy feladatot adtak, 
hiszen eléggé sűrű, bonyolult a mintázat. 
Különösen nagyon oda kellett figyelni a 
talapzat szinte burjánzó csigamotívumai-
ra. Ezek ugyanis felszerelésre kerültek a 
tartószerkezetre, és ott pontosan illesz-
kedniük kellett, teljes harmóniában kel-
lett elhelyezni őket. Ebben nagyon nagy 
segítség volt számomra az eredeti tervrajz, 
amely alapján elkészíthettem az 1:1 mé-
retű kivitelezési tervrajzot, ezt használva 
milliméter pontosággal az egyes alkotó-
elemek elkészítésnél.

HNU: Különösen látványos a tábla alatt 
és felett levő, gyertyamotívum megjelenítése.

B. J. Ezek a gyász általános jelei, a 
visszahajló, hidegen alakított részek a le-
csorgó gyertyaviaszt jelképezik. Ez a két 
motívum tisztelgés, és kegyelet is egyben 
az eltávozottak iránt.

HNU: Hajdúnánáson egykoron nem volt 
ritka a kovácsműhely üllőinek, kalapácsai-
nak csengése, muzsikája. Ez ma már ritka-
ság számba megy. Te viszont egyre inkább 
bevonod a nagyfiadat a kovácsolás munká-
lataiba. Van hajlandóság benne a családi 
tradíció tovább vitelére?

B. J. Úgy látom igen. Nekem a nagy-
apám, édesapám is kovács volt, én is kita-
nultam a szakmát, függetlenül attól, hogy 
nem ez volt a kenyérkereső foglalkozásom. 
De fontosnak éreztem a családi hagyo-
mány tovább éltetését.

HNU: A tábla már áll a helyén, és sajátos 
hangulatot teremt, hogy nem modern térkő-
vel lett körbe rakva, hanem talán az eredeti 
Frontharcos Emléktábla korával egyező régi 
téglákkal.

B. J. Így van, ezek még ún. bélyeges 
téglák, egészen pontosan az NV mo-
nogrammal ellátottak, azaz Nánás Város 
téglavetőjéből származnak. Ezzel teljessé 
vált a tábla és környezete, amely méltó 
környezetet ad a gyászhírek közreadásá-
nak. És egyben pedig méltó és méltányos 
tisztelgés Fehér Imre kovácsmester emléke 
előtt is.

Immár napok óta helyén áll a díszes ha-
lottas jelentő tábla, ahol rövidesen ismét 
megállhatnak majd az arra járók, ismét 

Az utóbbi hónapok egyik közbeszéd témája volt a református templom kertjéből el-
távolított ún. gyászjelentés közlő tábla. Erre a lakossági jelzésre reagált Hajdúnánás 
város önkormányzata, amikor májusi testületi ülésén egy körkérdés során felvetett 
javaslat alapján Szólláth Tibor polgármester megbízta Buczkó Józsefet egy díszes 
gyászközlő tábla elkészítésével, amely elkészülte után a templom kerítésen kívül,  
a régi táblával szemben lévő járdaszigeten kapott helyet.

alaposan áttanulmányozhatják majd a 
gyászjelentéseket, kik mentek el a min-
denélők útján, kinek az ija-fia is volt az 

elhunyt, ismerték- e, s talán még egy Isten 
nyugosztalja is kijár az eltávozottaknak. 

Lejegyezte: Rigó Tamásné

A régi Frontharcos Emlékmű és a Buczkó József által újra álmodott változata – Fotó: Oláh Erika
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Családjaink érdekében: 
62-re nő a bölcsődei férőhelyek 
száma Hajdúnánáson

Kedves Lakosság!

Míg 2009–2010 között alig 130 gyerek 
született, addig mára nem ritkák azok az 
évek sem Hajdúnánáson, amikor közel 
180 gyerek is születik a városban. Mind-
ez köszönhető az elmúlt években történt 
fejlődéseknek. Településünkön kedvezőek 
a feltételek a gyerekvállaláshoz. „Nálunk 
sincs kolbászból a kerítés, csak szisztema-
tikusan összerakjuk a családalapítás fo-
gaskerekeit, úgymint: korszerű bölcsőde, 
óvodák, kiváló iskolák, gimnázium, szak-
középiskola, megfelelő orvosi és védőnői 
ellátó rendszer, folyamatos egészségügyi 
szűrőprogramok. Jó hír a helyi lakosság 
számára, hogy hamarosan átadjuk a Gyer-
mekegészségügyi Centrumot is.”

Minden területen igyekszünk a család-
jainkat támogatni a születéstől egészen a 
családalapításig: segítjük fiataljainkat a 
fecskelakás és a fecskeotthon programja-
inkkal, a fél millió forint támogatással az 

első lakáshoz jutáshoz vagy a közműve-
sített telkek kedvezményes vásárlásával.

A jelenlegi 50 férőhelyes bölcsőde már 
nem tudja kielégíteni a megnövekedett 
igényeket, így az új telephely kialakítá-
sával további 12 férőhely létrehozására 
nyílik lehetőségünk. A régi Attila úti 
óvoda felújításával, átalakításával végére 
érünk középületeink megújításának. Má-

Tartanunk kell a lépést a gyermekszületések számával, ezért újabb 12 férőhelyes böl-
csődét alakítunk ki az Attila utcán, ahol korszerű körülmények között nevelkedhetnek 
gyermekeink – jelentette be Szólláth Tibor polgármester. Hozzátette, ha ilyen ütem-
ben növekednek a gyermekszületések Hajdúnánáson és ezzel együtt indokolttá válik, 
új óvoda létrehozását is célul tűzzük ki.

ra elmond hatjuk, elértük azt a célunkat, 
hogy szinte nincs olyan közintézmény 
Hajdúnánáson, amely ne újult volna meg 
az elmúlt időszakban – hangsúlyozta Szól-
láth Tibor.

A kisgyermekek melletti munkaválla-
lást, valamint a családanyák munkahely 
megtartását vagy a munkába való vissza-
térést segíti elő a kormány a GYED Extra 
bevezetésével. Tudnunk kell alkalmazkod-
ni a változásokhoz, a szülők által felmerült 
igényekhez. Így például, annak a szülő-
nek, aki „idegenkedik” a több csoporttal 
működő Nikodémusz úti bölcsődétől és 
előnyben részesíti a kevesebb csoporttal 
működőt, választási lehetősége is lesz – 
emelte ki a polgármester.

Az új bölcsődében új, hiánypótló 
szolgáltatások is megjelennek: a maga-
tartási- vagy beilleszkedési zavarokkal 
küzdő gyermekek számára gyógytornász 

által előírt torna, az otthon is végezhe-
tő gyakorlatok elsajátítása, még több 
zenés-mozgásos gyakorlat, zenei nevelés 
beépítése, mozgásfejlesztő gyakorlatok.

Az Attila úti épület teljes külső-belső 
felújításon esik át, várhatóan 2020 szept-
emberétől újra gyerekzsivajtól lesz hangos 
az épület.

www.hajdunanas.hu

Az elmúlt hetekben több jelzés is érke-
zett Hajdúnánás Város Önkormányzata 
felé, hogy a mindennapokat érintő in-
formációk nem minden esetben jutnak 
el Önökhöz. Ezt a jövőben mindenképp 
orvosolni fogjuk. „A polgármester vála
szol” rovatunkat azzal a céllal indítjuk 

most útnak, hogy az Önökben felmerülő 
kérdésekre választ adjunk. Remélem az 
Önök megelégedését is szolgálja majd! 
Kérdését várom a polgarmestervalaszol@
hajdunanas.hu email címre.

Üdvözlettel:
Szólláth Tibor polgármester

– Mikor kerül sor a Gyermekegész-
ségügyi Centrum átadására? Jó ötletnek 
tartja, hogy a Rendelő Intézetből elkerül 
a gyermekegészségügyi rész?

Az átadásra még idén ősszel sor kerül. 
Lakossági igény volt, hogy a gyermekek 
ne legyenek egy épületben a felnőttekkel, 
mert könnyebben megfertőződnek az 
egyébként is gyengébb immunrendszerű, 

lebetegedett gyermekek. Kezdetben a ren-
delőt szerettük volna bővíteni egy emelet-
tel, azonban erre nem volt lehetőség, így 
a rendelőintézettől 500 méter távolságra 
lévő, volt Tulipán utcai tüdőgondozó 
épületét választottuk a gyermekellátás jö-
vőbeni otthonának. Reméljük az új, kor-
szerű eszközökkel felszerelt épület, mely 
babakocsival is könnyen megközelíthető, 
a szülők megelégedésére fog szolgálni.

Valamennyien nagyon vártuk már a gaz-
dasági év egyik kiemelkedő eseményét, az 
aratást. Betakarításra került a búza, min-
dennapi kenyerünk alapja. Ismerve az idő-
járási előzményeket, félve gondoltunk arra, 
hogy nem lesz elegendő termés. Nos, az ara-
tás befejeződött és elegendő termést sikerült 
betakarítani, amely hír megnyugtató.

Gazdálkodó szervezetek és kisgazdák 
erősítették meg bennünk a gondolatot: a 
jövő évi kenyér alapja, a kellő mennyiségű 
búza le lett aratva és be lett tárolva.

A megkérdezett gazdák valamennyien 
elmondták, hogy a termés jó minőségű, 
malmi 1-es és javító minőségű (jó a sikér-
tartalom). Arról is szó esett, hogy a körze-
tünkben a lehullott csapadék elosztódása 
nagyon változó volt, ami természetesen 
befolyásolta a termés mennyiségét.

A Tedeji ZRT területén 7,2 t/ha bú-
zát tudtak learatni. Az Agroszoltek Kft 

Aratás után vagyunk
területén 5-6 t/ha volt az eredmény.  
A Nyakas-Farmon 5,5 t/ha kiváló minő-
ségű búza termett a jó tápanyagellátásnak 
köszönhetően. Hadadi Imre elmondása 
szerint a Farm 95 Kft területén 5-7 t/ha 
között alakult a termény mennyisége. 
Kelemen Sándor gazdálkodó átlagtermé-
se 6-7 t/ha volt. Ő mondta el, hogy ez a 
termésátlag az ismert okok miatt kevesebb 
volt, de a felvásárlási ár is kevesebb lett.  
(A kenyér is olcsóbb lesz?)

Beszélgető partnereink mindannyian 
elmondták, hogy az aratás után napja-
inkra már a tarlóhántással is végeztek.  
E munkának természetesen megvan a ma-
ga célja:
 az aratás után megszáradt tarló talajba 

forgatása részben vagy egészben,
 a szántóterület gyommentesítése,
 a talaj nedvességtartalmának megőrzé-

se, javítása,
 a talajban élő mikroorganizmusok ser-

kentése,
 a kártevők és kórokozók visszaszorítása, 

létszámuk csökkentése.
A megfelelő időben elvégzett munka 

megalapozza az őszi vetések minőségét. 
Megéri, hogy kellő figyelmet fordítsunk 
e tevékenységre. Termőföldünk a befek-
tetett munkát biztosan meg fogja hálálni!

Gut István
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 A VI. Hajdúnánási Ifjúsági Képző-
művészeti Alkotótábor zárókiállítása 
augusztus 16-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ kis előcsarnokában.

 A XIV. Hajdúnánási Nemzetközi Kép-
zőművészeti Alkotótábor zárókiállítása 
szeptember 13-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ galériájában.

 Augusztus 15. (csütörtök) 19.00: Az 
Ezredeleji beszélgetések keretében: Jó-
nás – Mercs János egyéni estje. Helyszí-
ne: a művelődési központ kamaraterme.

 Babits Mihály Jónás könyve és Jónás 
imája című írása alapján készült elő-
adás. A Jónás könyve az egyik legin-
kább ismert bibliai történet. Az Isten 
elhívása elől menekülő, majd saját igaza 
érdekében még az Istennel is perlekedő 
próféta története. Az egyetlen prófétai 
könyv, melyben nem a próféciák állnak 
a középpontban, hanem a próféta, Jó-
nás magatartása.

 Mercs János, a debreceni Nemzeti Cso-
konai Színház művészének előadása 
mind tanító, mind szórakoztató jellege 
miatt nagyon kedvelt. Az előadás után 
kötetlen beszélgetésre hívjuk a közönsé-
get, mely az előadás mai napokra átülte-
tett üzenetét hivatott megbeszélni.

 A részvétel díjtalan!
 Augusztus 17. (szombat) 20.00: Nem 

csak Loki szurkolóknak… A Zenetör-
téneti szakkör keretében a debreceni 
Wyr farkas zenekar koncertje a Köztár-
saság téren. A zenekar tagjai: Dombi 
Tibor (dob), Sándor Tamás (basszus-
gitár), Kovács Balázs (gitár), Tamás 
Nándor (ének), Balogh Miklós Péter 
„Golyó” (gitár).

 A részvétel díjtalan!
 Augusztus 19. (hétfő) 20.00: Kovács 

Nóri: Nimród regéje – szimfonikus 
népi opera (90 perc) Helyszín: Hajdú-
nánás, Köztársaság tér

 Augusztus 20.
 10.00 Ünnepi istentisztelet a reformá-

tus templomban.
 Ünnepi szentmise a római katolikus 

templomban.
 10.30 Psalmus Hungaricus címmel 

zenés és verses összeállítás Papp István 
közreműködésével a Református Temp-
lomban. 

 11.00 Az új kenyér megáldása, meg-
szentelése.

 A Köztársaság téren:
 15.00–20.00 ugrálóvárak gyerekeknek 

a művelődési központ parkolójában
 17.00–18.30 helyi csoportok fellépései
 20.00 a Beatrice zenekar koncertje 
 kb. 21.45 tűzijáték
 „Hajdúnánás 2019” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet bemu-

tatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet bemu-
tatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2019-es esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2019. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

Moziműsor 2019. augusztus
 2019. augusztus 3. (szombat)
 15.00: Az oroszlánkirály (magyarul 

beszélő, amerikai családi kalandfilm, 
dráma, 2019) 3D

 17.00: Pompon Klub (magyarul beszé-
lő, angol-amerikai vígjáték, 91 perc, 
2019)

 19.00: Annabelle 3. (magyarul beszélő, 
amerikai misztikus thriller, horror, 106 
perc, 2019)

 2019. augusztus 4. (vasárnap)
 15.00: Az oroszlánkirály (magyarul 

beszélő, amerikai családi kalandfilm, 
dráma, 2019) 3D

 17.00: Pompon Klub (magyarul beszé-
lő, angol–amerikai vígjáték, 91 perc, 
2019)

 19.00: Annabelle 3. (magyarul beszélő, 
amerikai misztikus thriller, horror, 106 
perc, 2019)

 2019. augusztus 5. (hétfő)
 17.00: Az oroszlánkirály (magyarul 

beszélő, amerikai családi kalandfilm, 
dráma, 2019) 3D

 19.00: Pompon Klub (magyarul beszé-
lő, angol–amerikai vígjáték, 91 perc, 
2019)

 2019. augusztus 10. (szombat)
 17.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő, finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 2019. augusztus 11. (vasárnap)
 15.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 17.00: Pompon Klub (magyarul beszé-
lő, angol–amerikai vígjáték, 91 perc, 
2019)

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 2019. augusztus 12. (hétfő)
 17.00: Angry Birds 2. – A film (magya-

rul beszélő finn–amerikai animációs 
kalandfilm, akciófilm, 96 perc) 3D

 19.00: Halálos iramban: Hobbs & 
Shaw (magyarul beszélő, amerikai ak-
ciófilm, 134 film, 2019)

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Pályázati 
hirdetmény

Baleset-megelőzési előadás Hajdúnánáson

Ssz. Szint Helyrajzi száma Területe Szobák száma Egyéb helyiségek

1.  

földszint

3690/A/2 38,50 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

2.   3690/A/3 33,30 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

3.   3690/A/4 36,10 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

4.   3690/A/5 35,90 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

5.   3690/A/6 33,80 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

6.   3690/A/7 37,40 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

7.   3690/A/8 31,70 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

8.  

1. emelet

3690/A/9 31,70 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

9.   3690/A/10 37,70 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

10.   3690/A/11 33,00 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

11.   3690/A/12 35,90 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

12.   3690/A/13 49,00 m2 2 előszoba, konyha, fürdőszoba

13.   3690/A/14 33,50 m2 1 előszoba, konyha, fürdőszoba

14.   3690/A/15 37,40 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

15.   3690/A/16 32,00 m2 1 előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba

16.   lakóház 3690/A/17 51,50 m2 2 előtér, konyha, fürdőszoba

17.   lakóház 3690/A/18 51,50 m2 2 előtér, konyha, fürdőszoba

„Fecskeotthon” bérbeadására

1. Pályázható lakások:
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 98.
Helyrajzi száma: 3690
Komfort fokozata: komfortos 
Fűtés: lakásonként egyedi (konvektoros 
és elektromos fűtési mód)
A bérlőnek lakbérfizetési kötelezett-
sége nem keletkezik, csak a lakás köz-
üzemi díjainak, közös költségének és 
kommunális adójának megfizetésére 
köteles.

 Lakások felszereltsége, berendezése:
– ággyá alakítható kanapé, íróasztal, 

gardrób szekrény, konyhabútor, ét-
kező bútor, előszoba bútor

– elektromos tűzhely, kombinált hűtő, 
mosogatógép, páraelszívó, mikro-
hullámú sütő, kávéfőző, vízforraló, 
mosó-szárítógép

– televízió, laptop, nyomtató
2. Bérbeadás időtartama: A bérleti szer-

ződés legfeljebb 2 évre megállapított, 
határozott időtartamra szólhat, mely 
időtartam nem meghosszabbítható.

3. Bérbeadás feltételei:
– a bérlőnek kötelezettséget kell vállal-

nia arra, hogy a lakásba költözés idő-
pontjától számított 15 napon belül 
a lakásban állandó lakóhelyet létesít,

– a bérlő Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat polgármestere által meg-
határozott 50 órás önkéntes munkát 
teljesítsen a településen.

 A pályázatot az a pályázó nyújthatja be
– aki a kérelem benyújtásának időpont-

jában még nem töltötte be a 30. élet-
évét,

– munkaviszonnyal rendelkezik vagy az 
e rendelet alapján nyújtott valamely 
ösztönző támogatásban részesül,

– aki vállalja, hogy a pályázott lakás el-
nyerése esetén valamely pénzintézet-
nél a bérleti jogviszony időtartamára 
lakás-előtakarékossági szerződést 
kötnek, amelynek összege havonta 
minimum 10.000 Ft.

 Nem jogosult „Fecskeotthonra” az a 
pályázó, aki vagy a vele együtt költöző:
– lakóingatlan tulajdonjogával rendel-

kezik, kivéve, ha az ingatlanra más 

személy javára szóló haszonélvezeti 
jog van bejegyezve,

– lakóingatlanra vonatkozó haszonél-
vezeti joggal rendelkezik,

– saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven 
belül elidegenítette,

– pénzbeli térítés ellenében mondott le 
bérlakásáról,

– már rendelkezett önkormányzati 
bérlakással, melyet kedvezményesen 
megvásárolt,

– bérleti jogviszonyát neki felróható 
okból a bérbeadó felmondással meg-
szüntette,

– önkormányzati lakásban lakik jog-
cím nélkül használóként, vagy

– szociális, jövedelmi, vagyoni viszo-
nyaira vonatkozóan olyan valótlan 
adatot közöl, amely számára jogtalan 
előnyt jelentenek.

4. A pályázat értékelése során előnyt je-
lent, ha a pályázó
– 25. életévét nem töltötte be a pályá-

zat benyújtásakor,
– olyan munkakört tölt be, melynek 

feltétele a rendelet 1. melléklete sze-

rinti végzettség vagy felsőfokú vég-
zettség,

– a megjelölt kötelező összeget megha-
ladó lakás-előtakarékosságot vállal,

– a pályázat benyújtásakor minimum 
egy éve rendelkezik kedvező hitel-
felvételre jogosító pénzintézeti lakás-
előtakarékossági szerződéssel,

– 2 évnél kevesebb idejű igénybevételre 
pályázik,

– a bérleti szerződés határidejének le-
jártára, illetve a szerződés bármely 
okból történő megszűnésének esetére 
szóló befogadói nyilatkozatot csatol.

5. A lakás a helyszínen megtekinthető: 
2019. augusztus 25. napjától, a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szociális Csoportjával egyeztetett idő-
pontban.

6. A pályázat benyújtásának módja: 2019. 
augusztus 30. napjáig az erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari 

épület). Formanyomtatványt is itt le-
het kérni, illetve a http://hajdunanas.
hu/32/lakasuegy honlapon is megtalál-
ható. 

 A pályázónak a konkrét lakás megha-
tározása nélkül, a pályázati kiírásban 
megjelölt 4080 Hajdúnánás, Bocskai 
utca 98. szám alatti lakásra lehet beadni 
pályázatát az arra rendszeresített forma-
nyomtatványon. A pályázó indokolás-
sal együtt megjelölheti, hogy a lakással 
kapcsolatban milyen igényei vannak 
(pl. földszinti), ezen igényeket azonban 
indokolni is kell.

7. A pályázat elbírálásának módja: A pá-
lyázók közül a bérlő személyét a képvi-
selő-testület választja ki.

 A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot – indoklás nélkül is – 
eredménytelennek minősítse!

 Hajdúnánás, 2019. június 28.

Szólláth Tibor 
polgármester

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
munkatársai baleset-megelőzési előadást 
tartottak gyerekek részére 2019. július 
22-én és július 23-án, melyen közel 60 
gyerek vett részt. Az egyenruhások bemu-
tatták a jelenlévőknek a kerékpáros közle-
kedés legfontosabb szabályait, és átbeszél-
ték a jogszabálykövető magatartásokat. 
A gyerekek egy akadálypályán is próbára 
tehették gyakorlati tudásukat, majd egy 
KRESZ tesztet töltöttek ki, amely végén 
mindenki értékes ajándékokat kapott.

A kerékpár kötelező tartozékai:
– könnyen kezelhető, megbízható kor-

mányberendezés,

– két, egymástól függetlenül működtet-
hető, száraz és nedves időben egyaránt 
hatásos fékszerkezet, amelyek közül az 
egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

– hangjelző berendezés, amely csak csen-
gőhangot adhat,

– egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt 
adó, sötétben, tiszta időben legalább 
150 méter távolságról látható lámpa,

– egy hátra piros fényt adó, sötétben, tisz-
ta időben legalább 150 méter távolság-
ról látható helyzetjelző lámpa,

– elől egy fehér, hátul egy vagy két piros 
színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem 
háromszög alakú fényvisszaverő, és

– legalább az első keréken, legalább 2 
darab, egy átmérő mentén elhelyezett 
borostyánsárga színű, mindkét oldal 
felé hatásos oldalsó fényvisszaverő (kül-
lőprizma).
Közlekedési tanácsok gyerekeknek:

– Éjszaka, vagy korlátozott látási viszo-
nyok között világítás, valamint az előírt 
kötelező tartozékok nélkül ne vegyetek 
részt a közlekedésben!

– Irányváltoztatást, kanyarodást jelezzé-
tek, és mindig győződjetek meg annak 
veszélytelenségéről! 

– Kerékpárral ne a járdán közlekedjetek, 
ha az úttest a kerékpáros közlekedésre 
alkalmas!

– Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat 
figyelembe véve hajtsatok be a kereszte-
ződésbe!

– Ne a járdáról figyelmetlenül lehaladva 
kapcsolódjatok be a forgalomba!
…hogy mindenki hazaérjen!

Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/375-66-53

XIV. Vállalkozói Nap 
Hajdúnánáson

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási 
Területi szervezete ezúton tájékoztatja a kedves érdeklődőket, hogy 
2019. szeptember 14-én a Hajdúnánási Gyógyfürdő területén 
kerül megrendezésre a XIV. Vállalkozói Nap. 

A rendezvény a HBKIK Hajdúnánási Területi Iroda valamint a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága és 
a Hajdúnánási Városi Önkormányzat közös szervezésében kerül 
lebonyolításra. 

Mindenkit szeretettel várunk!

(A vállalkozói Nap részletes programjáról 
később adunk tájékoztatást!)

Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önö-

ket, hogy a HBM Pedagógiai Szakszol-
gálat Hajdúnánási Tagintézményének 
szervezésében a Bocskai István Általános 
Iskola, AMI és Kollégiummal együttmű-
ködve Komplex, intenzív, iskolaelőkészí-
tő délelőttöket tartunk.

Helye: gyermeke választott intézmény-
egysége (minimum 10 fő jelentkezése ese-
tén).

Ideje: 2019. augusztus 21–23. 800–1200 

(3×45 perces foglalkozások)
Foglalkozást vezető szakemberek:

 Nagy Angéla – gyógypedagógus-logo-
pédus

 Pap Sándorné – mozgásterapeuta
 Tóth-Reszegi Réka – fejlesztőpedagógus

Fejlesztési program területei: 
Kognitív (értelmi)-, motoros-, verbális 

funkciók erősítése.

Csengőszó
(Komplex, intenzív, iskolaelőkészítő délelőttök)

Képviselő-testületi ülés hírei

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT
Hajdúnánási Tagintézménye
4080 Hajdúnánás Óvoda u. 2–10.
 hnpedszakszolg@hbmpsz.sulinet.hu
 06-20/232-6478

A program célja: 
A leendő elsősök ráhangolása a szept-

emberben rájuk váró iskolai kihívásokra. 
Azon részképességek fejlesztése, ame-

lyek megkönnyítik közelgő tanulmányai-
kat.
 Kognitív: figyelem, emlékezet, vizuális-, 

auditív percepció fejlesztése.
 Motoros: mozgáskoordináció, mozgás-

tervezés, finommotorika, szem-kéz 
koor dináció és agyféletekék összehan-
golás.

 Verbális: kommunikációs készségek, 
beszédértés, beszédészlelés, artikulációs 
bázis fejlesztése.
Az ingyenes Csengőszó (Komplex, in-

tenzív, iskolaelőkészítő délelőttök) prog-
ramunkon való részvétel nem kötelező.

Jelentkezéseket továbbra is a mellékelt 
elérhetőségeken várjuk augusztus 16-ig!

E-mail: hnpedszakszolg@hbmpsz.suli-
net.hu

Tel.: 06-20/232-6478
Szabóné Kiss Judit

mb. tagintézmény-vezető

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a képviselő-testület 2019. június hónap-
jában két ülést tartott.

A képviselő-testület a 2019. június 
4-i rendkívüli ülésén két határozatának 
meghozatalával a Hajdúnánási Tartósító 
és Építő Szociális Szövetkezet jegyzett 
tőkéjét módosította, illetve közbeszerzési 
eljárást lezáró döntést hozott.

A képviselő-testület a 2019. június 
27-i ülésén az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 28.) 
Önkormányzati Rendelet módosításáról, 
valamint Hajdúnánás Város településké-
pének védelméről szóló 13/2018. (VI. 
29.) Önkormányzati Rendelet módosítá-
sáról alkotott rendeleteket.

Elfogadta a Tiszamenti Regionális Víz-
művek Zrt. 2018. évi üzemeltetésről szóló 
beszámolóját. 

A Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigaz-
gatójának kezdeményezésére, közös meg-
egyezéssel 2019. június 30. napjával meg-
szüntette a vezérigazgató jogviszonyát.  
A Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazga-
tójának 2019. július 1-től 2019. december 
31-ig Gélák Pál Attilát választotta meg.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 
Kft. és az OTP Bank Nyrt. között létrejött 
folyószámlahitel szerződés szerinti folyó-
számlahitel keretösszegének emeléséhez 
járult hozzá. 

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény intézményvezetői 
beosztás ellátásával Darócziné Bordás 
Andrea Ilona pályázót bízta meg 2019. 
szeptember 6. napjától 2024. szeptember 
5. napjáig.

Buczkó József, a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
igazgatója részére – a közművelődés terü-
letén végzett kimagasló szakmai és lelki-

ismeretes munkájáért, színvonalas igaz-
gatói tevékenységért – címzetes igazgatói 
címet adományozott.

Megbízási szerződést megkötéséről 
döntött a Nemzeti Földalapkezelő Szerve-
zettel a Magyar Állam tulajdonát képező, 
7 db hajdúnánási ingatlanra vonatkozóan.

A települési önkormányzatok rendkí-
vüli önkormányzati támogatására vonat-
kozó igény benyújtásáról döntött.

A fiatalok ösztönző és lakhatási támo-
gatásairól szóló Önkormányzati Rendelet 
alapján 14 fő pályázó, 2019. július hónap-
jától 2019. december hónapjáig történő 
támogatásáról döntött.

A Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal Hajdúnánási Kirendeltségére 
vonatkozóan 2019. július 29-től 2019. 
augusztus 10-ig (11 munkanap) és 2019. 
augusztus 21-től 2019. augusztus 23-ig 
(3 munkanap) tartó igazgatási szünetet 
rendelt el.

Molnár András ingatlan csere vonatko-
zásában benyújtott ajánlatát nem fogadta 
el, kisajátítási eljárás kezdeményezéséről 
döntött.

A 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 63–65. 
C. lph. 1. emelet 5. szám alatti 40,43 m2 
alapterületű önkormányzati ingatlan for-
galmi értékét 9 060 000 Ft értékben 
hagyta jóvá, és nyilvánosan meghirdetett 
versenytárgyalás útján történő értékesíté-
séről határozott.

Módosította a Hajdúnánási Óvoda ala-
pító okiratát. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Meghívók/ 
Előterjesztések menüpont alatt megte-
kinthetőek.

Sajtóközlemény
TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00028 azonosító számú „Hajdú-
nánás csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” című pá-
lyázat keretében a Hajdúnánás NF-1 és NF-4 csapadék-
víz-főgyűjtő csatorna felújításának kivitelezési munkáiról

2019. július 31.

Lezárult a Hajdúnánás Város Önkormányzat TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00028 azonosító számú 
„Hajdú nánás csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” című projektje, melynek eredményeképpen 
a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer két főgyűjtőjének az NF-1 és az NF-4 csatornák kivezető 
szakaszainak helyreállításával 5948 méter bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény megvalósítására 
került sor 60 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatás és hazai központi költség-
vetési előirányzat felhasználásával.

Hajdúnánás város belterületét és a külterületek jelentős részét a Fürjér és a Fürjér-Vidi-ér összekötő csa-
torna vízteleníti. A belterület 3 részvízgyűjtőre osztható. Az innen kivezető NF-1, NF-2 és NF-4 főgyűjtők 
a Fürjérbe csatlakoznak. Ezek kapacitása az elmúlt évtizedben megfelelőnek bizonyult, azonban egyes 
mederszakaszok rongálódtak, műtárgyak állapota romlott, a gyakran földmedrű részek feliszapolódtak.  
A régi kiépítésű rendszer műszakilag fokozatosan elavulttá vált. 
A rendszer üzemeltetés biztonságának fokozása érdekében szükségessé vált a belterületről kivezető fő-
gyűjtők felújítása.
Az NF-1 és az NF-4 főgyűjtők kivezető szakaszainak rekonstrukciója a problémás szakaszok felújítását és 
a meder nyilvántartási állapotának helyreállítását, több helyen a nyílt meder burkolatcseréjét tartalmazta. 
Az elvégzett munkálatok során az NF-1 csatorna 0+000 – 2+400 kmsz közötti szakaszának kotrása, pro-
filozása, nyilvántartási adatok szerinti állapotának helyreállítása az átereszek gépi tisztítása, a csatorna 
mederkotrása, átereszek iszapkotrása, nagyáteresz építése történt meg. Az NF-4 csatornán pedig a 0+020 
– 0+220 kmsz; 0+687 – 0+900 kmsz; és 1+372 – 1+750 kmsz közötti szakaszának kotrása, profilozása és 
fenékburkolása, valamint 2 db Ø80cm×7,0m csőáteresz cseréje, szintbeépítése a 0+712 és a 0+727 szel-
vényekben, mederburkolás, iszapkotrás és átereszek építése valósult meg a projekthez kapcsolódó építés 
2018. december 31-ei befejezésével.
A lakosság csapadékvíz-gazdálkodási szempontból hatékony megoldások alkalmazására való felkészítése 
érdekében a projekthez szemléletformáló akció is kapcsolódott, melynek fő célja a vizek helyben tartásának 
fontosságára való figyelemfelhívás és ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott 
infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás (pl. magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása).  
A szemléletformáló marketing tevékenység keretében lakossági ismeretterjesztő előadásra és tájékoztató 
kiadvány készítésére is sor került.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Kedvezményezett: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
A támogatás összege: 60 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projektről bővebb információt a www.hajdunanas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Elérhetőség: 06-52/381-411
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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, fent meghirdetett helyi 
önkormányzat 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

Versenyeztetési felhívások

Értékesítés útján történő hasznosítás

Képviselő-testületi 
Határozat száma

Ingatlan címe, helyrajzi száma, 
megnevezése

Ingatlan adatai Kiinduló licitár
Pályázatok beér-
kezési határideje

Versenytárgyalás ideje

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

kivett anyaggödör 2 340 000 Ft 2019. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
8.30 óra

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

kivett vízállás 970 000 Ft 2019. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
9.00 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. 09. 02.

9.00 óra
2019. 09. 03.

9.30 óra

55/2019. (II. 27.) 4080 Hajdúnánás 3700/3 hrsz.
2427 m2

kivett telephely, 
közművesítetlen

10 000 000 Ft +Áfa 2019. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
9.45 óra

56/2019. (II. 27.) 4080 Hajdúnánás 3700/4 hrsz.
1705 m2

kivett lakóház, udvar, 
összközműves

8 000 000 Ft +Áfa 2019. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
10.00 óra

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

1030m2, 1010m2 
és 987m2 kivett 
beépítetlen területek

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

1 730 000 Ft +Áfa

2019. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
10.15 óra

87/2019. (III. 28.) 4080 Hajdúnánás, Szabadság utca 3 db épí-
tési telek

egyesével 675 m2 kivett 
beépítetlen terület 1 080 000 Ft +Áfa 2019. 09. 02.

9.00 óra
2019. 09. 03.

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. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
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. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
11.00 óra

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

7261 m2

kivett ipartelep 296 165 000 Ft 2019. 09. 02.
9.00 óra

2019. 09. 03.
11.15 óra

Bérbeadás útján történő hasznosítás

Ingatlan címe, helyrajzi száma, 
megnevezése

Ingatlan adatai Kiinduló licitár
Pályázatok beér-
kezési határideje

Versenytárgyalás ideje

4080 Hajdúnánás, Buszváró
Kossuth u.–Nyíregyházi u. kereszteződése árusító hely 5000 Ft +Áfa/hó 2019. 09. 02.

09.00 óra
2019. 09. 03.

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. 09. 02.

09.00 óra
2019. 09. 03.

14.30 óra

4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41–45. 
2. sz. garázs 14 m2, 5 éves határozott időtartamra 500 Ft/m2/hó+Áfa 2019. 09. 02

09.00 óra
2019. 09. 03

15.00

A Hajdúnánási Újság kisgyermek/baba 
szépségversenyt hirdet! Ha Ön szívesen bene-
vezné gyermekét vagy kisgyermek rokonát az 
izgalmas megmérettetésre, nincs más dolga, 
mint elküldeni a nevező gyermek legkedve-
sebb fotóját a hajdu nanas.babafoto@gmail.
com e-mail címre minden hónap 10-éig.  
A beküldött képek felkerülnek Hajdúná-
nás FB oldalára, ahol 5 napon át (adott hó 
11–16. napja között) lehet szavazni a leg-
szebbnek, legkedvesebbnek ítélt fotókra. Az 

online szavazáson legtöbb szavazatot kapott 
gyermek fotója bekerül a Hajdúnánási Újság 
most induló, „A hónap legszebb gyermeke” 
rovatába, emellett természetesen értékes aján-
dékokban is részesül a nyertes, illetve annak 
hozzátartozója.

A nevezés feltételei:
 nevezni minden olyan jó felbontású (min. 

300 dpi) fotóval lehet, amely 5 éven aluli, 
hajdúnánási lakhellyel rendelkező gyer-
mekről készült

Keressük Hajdúnánás legszebb kisgyermekeit!
 két kategóriába lehet jelentkezni, melyeket 

kérünk feltüntetni a nevezés során (lányok, 
fiúk együtt mérettetnek meg):
– 0–2 éves kategória – babafotó
– 2–5 éves kategória – kisgyermek fotó

 érvényes Facebook profillal kell rendelkez-
nie a feltöltőnek

 kizárólag a nevező gyermek szülei, nagy-
szülei, közeli rokonai küldhetnek képet 
– ehhez kérjük nyilatkozni a rokonsági 
fokról a nevezés során

 a nyerteseknek sem már díjazott, sem 
újabb fotóival nem lehet ismételten pá-
lyázni az év során

 aki nem nyer, a jelentkezést két hónap el-
teltével lehet újra megismételni

 az adatvédelmi hozzájárulás elfogadásával 
válik érvényessé a nevezés

 bővebb információk: hajdunanas.babafo-
to@gmail.com 

Nyeremények: 
10 000 Ft Bocskai Korona, 

Nánási Portéka ajándékcsomag
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A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Hajdúnánási Elnökségének 
meghívására 2019. június 13-án került sor 
a Gyöngyszem Szabadidő Központban a 
szállásadók találkozójára.

A találkozó célja az volt, hogy a részt-
vevők a turisztikai szezon előtt átadják 
egymásnak a legfontosabb információkat.

Először Fazekas Lajos, a Debreceni 
Gyógyfürdő Kft. igazgatója, a Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai 
Szakmai Kollégiumának vezetője ismer-
tette a Nemzeti Turisztika Adatszolgáltató 
Központ (NTAK) működésével kapcsola-
tos törvényi előírásokat.

A kormány fokozatosan vezeti be a 
szálláshelyek kötelező adatszolgáltatását. 
Ehhez egy szálláskezelő programot kell 
használni. Az alkalmazás letöltése előtt 
regisztrálni kell a szálláshelyeket a rend-
szerben.

A regisztráció elvégzésének időpontjai:
– szállodák június 1-30 között regisztrál-

nak, és július 1-től kötelező az adatszol-
gáltatás 

– panziók szeptember 1–30 között re-
gisztrálnak, és október 1-től kötelező az 
adatszolgáltatás 

– minden más december 1–31 között 
regisztrál, és 2020. január 1-től szállás-
hely kötelező az adatszolgáltatás.

A korábbi ígéreteknek megfelelően a 
legfeljebb nyolc szobával és tizenhat férő-
hellyel rendelkező szállások ingyen kap-
ják meg az adatszolgáltatáshoz szükséges 
programot. A többieknek jelenleg hu-
szonnégy gyártó ajánlja szoftvereit, ame-
lyek alkalmasak az adatszolgáltatásra. Az 
előadó felhívta a figyelmet, hogy érdemes 

Szállásadók Találkozója
erről egy nyilatkozatot, egy igazolást kér-
ni. Az így kapott adatokhoz többek között 
hozzáfér az Önkormányzat, a KSH, és a 
NAV. 

Az NTAK egyik célja a szálláshelyek 
adminisztrációjának csökkentése. Pozití-
vum, hogy ez által megszűnik a papíralapú 
és a KSH felé küldendő adatszolgáltatás. 
A tájékoztató elhangzása után a jelenlévő-
ket az is érdekelte volna, hogy mi lesz a 
nánási „HAVER” adatszolgáltatás sorsa? 
Sajnos az önkormányzat képviselői, in-
formáció hiányra hivatkozva, nem jöttek 
el a találkozóra, így erre a jelenlévők nem 
kaptak választ.

A második napirendi pont előadója  
Gélák Pál a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft ügyvezetője volt. A találkozó 
résztvevői betekintést nyerhettek a Haj-
dúnánási Gyógyfürdő jelenlegi működé-
sébe és fejlesztési elképzeléseibe. A reális 
és korrekt tájékoztató után a jelenlévők 
felhívták a figyelmet néhány olyan prob-
lémára, ami igazából nem anyagi kérdés, 
és rövidtávon megoldható. Erre ígéretet 
kaptak. 

A felmérés szerint a szállásadók 64%-a  
nyilatkozott úgy, hogy nem ismeri a 2019-
es Hajdúnánási Turisztikai Programot. 
Csupán öt főnek van erről némi informá-
ciója, pedig ez elengedhetetlen a turiszti-

kai csomagok összeállításához, a vendégek 
informálásához.

A jelenlevők igen hasznosnak tartották a 
találkozót, melynek során sok-sok új infor-
mációhoz jutottak. A döntésük értelmében 
legalább negyedévenként szükségesnek 
tartják, hogy rendszeresen találkozzanak. 

Oláh Imréné elnökségi tag

Szakmakóstoló

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
idén nyáron az egész országra kiterjesztve 
szervezte meg a „Szakmakóstoló” nevű pá-
lyaorientációs programjait, melynek kere-
tében a pályaválasztás előtt álló tanulók 
betekintést nyerhetnek a mezőgazdaság 
sokszínű, és igen változatos munkate-
rületeibe, munkakörülményeibe. Ilyen 
szakmakóstoló tábornak adott otthont a 
hajdúböszörményi Széchenyi István Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgim-
názium és Szakközépiskola is, amelynek 
résztvevői július 16-án egy egész napot 
töltöttek el a kendereskerti ökológiai min-
tagazdaságban. 

Napjainkra már megszokott látvány 
– főként tavasztól őszig – hogy naponta 
érkeznek látogató csoportok a Kenderes-
kertbe, ismerkednek az itt folyó ökológiai 
mintagazdasággal, az élő pásztormúze-
ummal. Július 16-án azonban olyan fia-
talok töltöttek el itt egy egész napot, akik 
valamilyen szinten majd az agráriumban 
képzelik el felnőtt életüket. Ők a Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara által szervezett 
Szakmakóstoló pályaorientációs program 
résztvevői voltak, és a hajdúböszörményi 
Széchenyi István mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakközépiskolában megszer-
vezett Szakmakóstoló táborból érkeztek.

Szólláth Tibor a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara megyei elnöke, Hajdúnánás 
polgármestere készségesen kalauzolta el 
a gyermekeket és kisérőiket Hajdúnánás 
város önkormányzatának ökológiai min-
tagazdaságában, és mesélt a Kendereskert 
múltjáról, arról a majorságról, amely egy-
koron fontos, meghatározó szerepet töl-
tött be a város szarvasmarha állományá-
nak fenntartásában. Itt működött ugyanis 
a város apaállat telepe, azaz a szürkemar-
ha bikák tartására rendezkedtek be. Majd 
szólt arról is, hogy néhány éve itt kezdte 
a város kialakítani azt az ökológiai min-
tagazdaságot, amely mára bio minősítésű 
termékeket szállít piacra, úgy a növény-
termesztés, mint az állattenyésztés vonat-
kozásában.

A fiatalok természetesen nemcsak a 
kertészettel ismerkedtek; a baromfiudvar 
kapirgáló kis csapata, a nyuszik, a juhok, 
kecskék mind-mind az egykori tanyaud-
var hangulatát idézték meg. A szürke-
marhák pedig azokat a történelmi időket, 
amikor még óriási létszámú gulyák járták 
a végtelen legelőket, így biztosítva sok-
sok család megélhetését. 

A nap során a gyerekek 
számtalan olyan program 
aktív résztvevői lehettek, 
ami nem mindenkinek 
adatik meg. Ebben nélkü-
lözhetetlen segítség volt a 
Nánási Portéka védjegy-
használóinak kis csapata. 
Füz Andrásné és Vargáné 
Kalapos Magdolna irá-
nyításával pl. kovászos 
uborkát raktak el, illetve 
baracklekvárt főztek be. 

Radnai Béla táborveze-
tő – aki egyébként a NAK 

képzési referense – az aszalás tudományá-
val ismertette meg a gyermekeket, illetve 
mesélt az aszalványok sokirányú felhasz-
nálhatóságáról, gyógyító hatásukról. Sza-
bó Katalin, „Szörpös Katica” vezetésével 
szörpöt készítettek a gazdaságban találha-
tó fűszer- és gyógynövényekből, amelyből 
haza is vihettek egy-egy kis flakonnal. 

Mint Szólláth Tibor a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara megyei elnöke elmond-
ta, a Kamara törekvése, hogy élményala-
púvá tegyék a pályaválasztás előtt álló 
fiatalok számára a mezőgazdaság sokszí-
nű, változatos, és nélkülözhetetlen voltát. 
Ezeken a pályaorientációs programokon 
a gyermekek megtapasztalhatják, mennyi 
minden szükséges is ahhoz, hogy naponta 
étel-ital kerüljön asztalunkra. Megismer-
kedhetnek a mezőgazdaság számtalan 
területével, a mezőgazdasági termékek 
házi, illetve helyi feldolgozásának hagyo-
mányos módjaival. 

A táborban részt vevő gyerekek között 
nem kevesen voltak, akik valamilyen csa-
ládi hagyomány alapján képzelik el a jö-
vőjüket a mezőgazdaság valamely szekto-
rában. Sokan vonzódtak az állatokhoz, de 
volt, akit a gépek, a traktorok varázsoltak 
el már egészen kiskorban. 

Egy képzeletbeli nagy-nagy piros pont 
jár az Agrárgazdasági Kamarának és se-
gítőiknek, akik megvalósították ezeket a 
programokat, így hozva közel a mai kor 
gyermekéhez azt a közeget, amely létünk 
alapját, mindennapi betevő falatunkat 
biztosítja, az agráriumot, ezzel is elősegít-
ve a tudatos pályaválasztást. 

(erzsé)
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Tüzes-vizes fesztiválhétvége 
Hajdúnánáson

A hajdúnánási Körösi Csoma Sándor Gimnázium 1959-ben végzett diákjai június 
végén tartották a 60-éves érettségi találkozójukat, amelyen tizenhét volt diák jelent 
meg, akik örültek egymásnak és a szintén megjelent volt osztályfőnöküket, Péteri 
Lajosnét is szeretettel üdvözölték.

Dr. Nagy József

60 éves érettségi találkozó

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

A Hajdúnánási Újság következő megjelenése: 
2019. augusztus 15.

Sárkányhajó verseny és sárkányláng 
főzőcsata zajlott a hajdúnánási Gyógyfür-
dő fesztiválterületén július 20-án reggel 
kilenc órától. A rendezvényt a Dominó 
Diáksport Egyesület rendezte, akik egész 
évben koordinálják a városban működő 
vízisportot. 

E rendezvényük célja elsősorban a 
közös együttlét volt és olyan csapatok 
jelentkezését várták, akik készen álltak 
arra, hogy barátságos bajnokságban egy-
más ellen versenyezzenek. Maga a sport is 
néhány éve ezzel a céllal jelent meg ha-
zánkban is és kiváló csapatépítő és hangu-
latkeltő hatásáról lett híressé. A városban 
méltán népszerű kajak- és kenusport űzői 
és családtagjaik szívesen mérkőztek meg 
a sárkányhajókban jobbnál jobb, beszé-
lő csapatneveikkel – NÁNÁSI LÁNG-
LOVAGOK, a TÜZES FELESÉGEK, 
a DRAGON VAGON, a TANK-R, a 
20CM UNBUFFED és a VÍZVÁLASZ-
TÓK – a nap folyamán. A hat csapat a 
Bocskai iskola szülő-nevelői, a városi tűz-
oltók, a feleségeik, a Hajdúböszörményi 
Tankerület dolgozói közül kerültek ki, 
akik páros csapatversenyben állhattak ki 
egymással.

A versenyek közben a csapatok és 
szurkolóik ízletes ebédet is készíthettek a 
vízparton Sárkányláng főzőcsata címmel, 
ahol a legjobbak kupát és emlékérmet ve-
hettek át.

Külön színfoltja és vendége volt a nap-
nak Máró Anna 16 éves kajakozó, aki a 
Bocskai iskola egykori tanulója volt és a 
legfrissebb versenyeredményével, a Cseh-
országban megrendezett ifjúsági EB-n 
500 méteren második helyezésével örven-
deztette meg városát.

Vasárnap a gyerekeké volt a főszerep 

a Tókörös bajnokságon, ahol több mint 
ötven regisztrált versenyző mérhette össze 
tudását. Itt lehetőséget kaptak a legfiata-
labb korosztályok is (U6–U9), hogy esz-
kimó kajakokban próbálják ki az ügyessé-
güket, bátorságukat. A feladatsor lényege 
az volt –, tájékoztatta lapunkat Szabóné 
Varga Éva, a Dominó Diáksport Egyesü-
let elnöke – hogy a gyerekek szabályosan 
teljesítsék mind a tíz próbát, amiből a ta-
pasztalatok szerint a kilencedik próba – a 
vízbe borulás – a legnehezebb számukra. 
Ezekben a kezdő korcsoportban arany mi-
nősítést szerezhettek azok a gyerekek, akik 
szabályszerűen és maradéktalanul teljesí-
tették a pályát, azaz a tíz próbát.

A Hajdúnánási Dominó Diáksport 
Egyesület ezen a napon tehetségkutató 
versenyt is rendezett kezdő vagy verseny-
engedéllyel még nem rendelkező sporto-
lók számára Tókörös Gyorsasági Verseny 
címmel.

A bajnokság motivációs jelleggel került 
megrendezésre, melynek elsődleges célja 
az volt, hogy ismerkedési és versenyzési 
tapasztalatszerző lehetőséget kapjanak 
azok a sportolók is, akik a legfiatalabb 
korosztályokhoz tartoznak vagy nemrég 
kapcsolódtak be a kajak-kenu sportágba, 
így tapasztalatlanságuk még nem teszik al-
kalmassá őket nagyobb megmérettetésre.

A Hajdúnánási Gyógyfürdő területén 
fekvő Termál-tó adottságai ideális és biz-
tonságos helyszínt nyújtottak a verseny 
megrendezésére. A strand fesztiválterü-
letén lévő helyszín egyedi hangulatot és 
látványosságot ad a nézők számára is, és 
a versenyzőknek is felejthetetlen élményt 
nyújtott – tájékoztatott az egyesület veze-
tősége.

Fekete Andrea
Bata Tüzép konténer kihelyezés!
Építési törmelék, kommunális hulladék, gally, faapríték 

és szelektív hulladék elszállítását vállaljuk! 

Érdeklődjön a következő telefonszámokon: 
06-30/915-1572, valamint 06-52/570-714



10 Hajdúnánási Újság 2019. augusztus 1.

VI. Hajdúk Világtalálkozója
…ahol a történelem életre kel.
2019. augusztus 2–3–4.

KISVONAT INDUL… FotoMasina…

„FOTÓZZ HAJDÚT” fotópályázat

…a VI. Hajdúk Világtalálkozója ideje 
alatt 2019. augusztus 3-án szombaton, és 
2019. augusztus 4-én vasárnap minden 
egész órakor, 9.00 és 20.00 óra között 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont melletti parkolóból. Állomáspont: 
a Fürdő utcai buszforduló. Innen a járat 
minden óra 30 perckor visszaindul a Köz-
társaság térre. A járat ez idő alatt térítés-
mentesen vehető igénybe.

Közérdekű közlemény

Hajdú Totó

Felhívjuk a kedves lakosság figyelmét, 
hogy a VI. Hajdúk Világtalálkozója első 
napján, 2019. augusztus 2-án (pénteken) 
18.00–20.00 között a Köztársaság téren 
és környékén, a hagyományőrző katonai 
csapatok csatabemutatójának és a csapa-
tok felfogadásának idején, a területen tel-
jes útlezárás történik. 

Az érintett útszakaszok: a Köztársaság 
tér, a Hunyadi utca az Óvoda u, Iskola 
utca kereszteződésétől, illetve a Dorogi 
u. a Mártírok útja kereszteződéstől és a 
Bocskai utca a római katolikus templom 
vonalától. 

Ismerjék meg Bocskai István fejede-
lem korát, töltsék ki a Hajdú Totót és 
nyerjenek Bocskai Korona címletsort 
38 500 Bocskai Korona értékben! Ehhez 
nem kell mást tenniük, mint kilátogatni 
a VI. Hajdúk Világtalálkozójára, ahol az 
információs pultnál kapnak egy szelvényt. 
Ezzel keressék fel a hagyományőrző kato-
nai csapatok sátrait, ahol a tájékoztató 
táblákról, illetve személyesen a hagyo-

mányőröktől megkaphatják azokat az in-
formációkat, amelyek a totón szerepelnek. 
A szelvényeket helyesen kitöltők között 
egy Bocskai Korona címletsort sorsolunk 
ki. A sorsolás időpontja: 2019. augusztus 
4. (vasárnap) kb. 18.55 a Csík Zenekar 
koncertje előtt a Fürdő utcai Amfiteát-
rumnál. További részletek a rendezvény 
helyszínén az információs pultoknál.

2019. augusztus 2-án (pénteken) 18.00-
tól 20-00 óráig a főtéren zajló rendez vé-
nyen, valamint 2019. augusztus 3-án 
(szombaton) és augusztus 4-én (vasárnap) 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő arra kijelölt 
területén 10.00 és 20.00 óra között a 
hagyományőrző katonai csapatok korhű 
fegyverekkel, zajjal járó pirotechnikai esz-
közökkel történő csatajelenetek imitáció-
ját mutatják be, melynek hanghatása a 
korhű fegyverekkel megegyező, és műkö-
désbe hozhatja a riasztókat. Kérjük szíves 
megértésüket! 

Szervezők

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
fotópályázatot hirdet az VI. Hajdúk Vi-
lágtalálkozója (2019. augusztus 2–3–4.) 
bemutatására az alábbi kategóriákban:

I. Csatajelenet (a Fürdő rendezvényte-
rületén zajló csatajelenetek megörökítése)

II. Tábori élet (a Fürdő rendezvényterü-
letén táborozó katonai hagyományőrzők 
bemutatása)

III. Portré (a katonai hagyományőrzők 
tagjainak megörökítése)

IV. Rendezvényfotó (a VI. Hajdúk Vi-
lágtalálkozója bármely programelemének 
– pl. koncert, műsor, kiállítás, közönség 
stb. – megörökítése)

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban ké-
szítsék el! Egy pályázó kategóriánként 
max. 10 fotót nyújthat be. A fotók mind-
egyikének az VI. Hajdúk Világtalálko-
zója programján kell készülnie. A képek 
beadásakor minden alkotó legyen szíves 
címmel ellátni a fotókat!

Beküldési határidő: 2019. október 4.
Minden kategóriában a legjobb pálya-

munkákat díjazzuk. A legjobb alkotások-
ból decemberben a Város Napján kiállítást 
szervezünk. 

További információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

Időutazás Bocskai István 
fejedelem korába

Augusztus 2. péntEk
 Helyszín: Hajdúnánás, köztársaság tér
 18.00 Katonai csapatok indulása a 

Fürdő utcáról Hajdúnánási Gyógyfür-
dő Rendezvényterülete

 18.00 Kátai Zoltán Kossuth-díjas ma-
gyar énekmondó, népzenész előadása

 18.15 Mónus József, a Farkas sokszoros 
világrekorder, világbajnok íjász bemu-
tatója

 18.30 Katonai csapatok felvonulása a 
főtérre

 19.15 Csatabemutató a főtéren, kato-
nai csapatok felfogadása

 20.00 Fáklyás felvonulás a Köztársaság 
tér–Bocskai utca–Jókai utca–Fürdő ut-
ca útvonalon

Augusztus 3. szombAt
 Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő u. 7., 

a Hajdúnánási gyógyfürdő rendez-
vényterülete

 10.00–11.00 Hajdú próba és csatabe-
mutató

 13.00–17.00 Sátor mustra – tábori élet 
bemutató – a hagyományőrző katonai 
csapatok bemutatkoznak a látogatóknak

 18.30–19.30 Hagyományőrző katonai 
csapatok csatabemutatója

 19.30 Mónus József a Farkas sokszoros 
világrekorder, világbajnok íjász harci, 
céllövő bemutatója

 20.00 Csíkszéki Mátyás Huszáregyesü-
let lovasbemutatója

Augusztus 4. vAsárnAp
 Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő u. 7., 

a Hajdúnánási gyógyfürdő rendez-
vényterülete

 10.00–11.00 Hagyományőrző katonai 
csapatok csatabemutatója

…a VI. Hajdúk Világtalálkozóján. 
Látogassatok ki a családdal, barátokkal 
a rendezvény helyszínére és készítsetek 
korabeli jellegű, ingyenes, azonnali fotót 
magatokról. Sőt, akár jelmezbe is bújhat-
tok. A FotoMasina szolgáltatást augusztus 
3-án és 4-én 16 és 21 óra között vehetitek 
igénybe.

Színpadi programok

Augusztus 2. péntEk
 Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő utcai 

Amfiteátrum
 20.30 Ismerős Arcok koncert Hajdúná-

nás, Fürdő utcai Amfiteátrum

Augusztus 3. szombAt
 Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő utcai 

Amfiteátrum

 13.00 Nánási NNTE műsora
 13.20 Lente Lajos Magyarnóta Egyesü-

let műsora
 14.00 Animal Cannibals 
 15.30 Farkasházy Réka és a Tintanyúl 

gyerekműsora
 17.00 Varga Miklós 
 17.40 Anna Maria Adamiak és a Cho-

rea Antiqua
 20.30 Dánielfy Gergő és az Utazók 

koncertje

Augusztus 4. vAsárnAp
 Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő utcai 

Amfiteátrum
 14.00 Tarnai Rock Band
 16.30 Merényi Ákos
 17.30 Csíkszéki Mátyás Huszáregyesü-

let lovasbemutatója
 19.00 a Csík zenekar koncertje

Kísérőprogramok:
Augusztus 3–4. 

 11.00–19.00 Népi játékpark
Augusztus 3–4. 

 10.00–22.00 Települé sek bemutatko-
zása, Népművészeti árusok

Augusztus 4. 
 10.00–18.00 Magyar Honvédség 5. 

Bocskai István Lövészdandár statikus 
bemutatója, Magyar Honvédség To-
borzó Irodája

A rendezvényen való részvétel  
ingyenes!

ÖLTÖZZÖN HAJDÚNAK!
Öltözzön hajdúnak és csatlakozzon 

augusztus 2-án 20 órakor a Köztársaság 
térről induló fáklyás felvonuláshoz! Tisz-
telegjünk együtt hajdú őseink előtt korhű 

öltözetben. A jelentkezők nyereménysor-
soláson vesznek részt, melynek feltétele a 
korhű öltözéken kívül, hogy regisztrálja-
nak a művelődési központ előtt kihelye-

zett regisztrációs pultnál (augusztus 2-án 
17.30-tól 20.00 óráig) ahol egy fotón is 
megörökítjük az autentikus öltözet viselő-
jét. Fődíj: egy Bocskai Korona címletsor 

38 500 Bocskai Korona értékben. Sorso-
lás augusztus 4-én kb. 18.55-kor a Csík 
Zenekar koncertje előtt.

gasztroplacc
GasztroPlacc a VI. Hajdúk Világtalálkozóján. Széles gasztronómiai kínálattal, 

helyben megvásárolható ételkülönlegességekkel várjuk a kilátogatókat. 
Díszvendégünk az Első Mádi Borház és Bisztró.
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Idegenben még mindig nem megy
Folytatjuk tovább az elmaradt labdarú-

gó mérkőzések pótlását. Addig, míg itthon 
remekül szerepelünk, idegenben továbbra 
is botlások vannak. Itthon rúgunk ötöt, 
idegenben kapunk ugyanannyit. Edzőnk 
Daróczi Péter szerint a hozzáálláson kel-
lene változtatni. Nézzünk meg újabb már 
lejátszott három mérkőzést!

Hajdúhadházi FK–Hajdúnánás FK 
2–1 (1–1)

100 néző.
Vezette: Gálfi F. (Horváth G., Szűcs L.)
Hajdúnánás: László T.–Csatári D. 

(Cservák T.), Kiss A., Tornyai V. (Bencze 
D.), Kiss L., Jóna G., Kondora K. (Iván 
K.), Fodor J., Vass Á. (Újvári Zs.), Kovács 
G., Tóth V.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Horváth A., Halder P., ill. Tóth V.
Ifi: 0–8.

Csapatunk nem tudta folytatni jó soro-
zatát, vereséget szenvedtünk a Hajdúhad-
ház otthonában.

A találkozó is rosszul kezdődött szá-
munkra, hisz már a 7. percben hátrányba 
kerültünk. Igaz ezt még az első negyed-
óra végén még sikerült egalizálni, de ezen 
a napon nem nekünk állt a zászló. Kissé 
enervált, hitehagyott játékot mutattunk 
be és el kell ismerni, hogy a hazai gárda 
megérdemelten tartotta otthon a három 
bajnoki pontot.

Hajdúnánás FK–Monostorpályi SE 
5–2 (2–1)

100 néző. 
Vezette: Tatár I. (Berettyán Z., Forgács K.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á. 

(Vass Á.), Csatári D., Tornyai V., Polgár 
G. (Iván K.), Újvári Zs. (Kondora K.),  
Fodor J. (Cservák T.), Bencze D. (Jóna 

G.), Szilágyi Á. (Kiss L.), Kovács G. (Pe-
rényi R.), Tóth V. Edző: Daróczi Péter

Gól: Polgár G. (2), Szilágyi Á., Újvári 
Zs., Vass Á., illetve Tóth A., Lakatos Zs. 
Jók: mindenki, illetve senki. Ifi: 3–2.

A múlt héten mutatott játékunkhoz ké-
pest 180 fokos fordulatot láthattunk és ez 
már gólokban is megmutatkozott. Most 
mi ragadtuk magunkhoz a kezdeménye-
zést és az első negyedóra végére kétgólos 
előnybe kerültünk. A folytatásban sikerült 
megnyugtató különbséget kialakítani a jó 
erőkből álló Monostorpályival szemben. 
„Mély talajú pályán, szakadó esőben na-
gyon sportszerű, de jó iramú mérkőzést 
játszottunk a Monostorpályi ellen, ahol 
szervezetten és jól játszva értékes győ-
zelmet aratott a csapatom” Nyilatkozta 
edzőnk a mérkőzés végén.

Hosszúpályi SE–Hajdúnánás FK 5–0 

(2–0)
150 néző.
Vezette: Dobi Zs. (Lévai Z., Kozma M.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á. 

(Kondora K.), Csatári D. (Vass Á.), Kiss 
A., Tornyai V., Perényi R. (Cservák T.), 
Polgár G., Újvári Zs. (Kiss L.), Fodor J., 
Bencze D. (Jóna G.), Szilágyi Á.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Rostás G. (3), Czibere B., Varga 

Cs. Jók: mindenki (Rostás G. a mezőny 
legjobbja).

Motiválatlanul, rossz felfogásban ját-
szottunk a mai napon, aminek sajnos meg 
is lett az eredménye. „Amíg nem tudunk 
változtatni idegenben a hozzáállásunkon, 
ilyen eredmények fognak születni.” – Nyi-
latkozta Daróczi Péter.

Kócsi Imre

RészletekRől 
éRdeklődjön üzletünkben 

illetve a honlapunkon!

hajdúnánás, piac üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.hu
Keressen minket facebook-on is!

Várkonyi Andrea
ajánlásával

* Euromonitor 2016-os adatai alapján, 
kiskereskedelmi eladási értékben a 
kiskereskedelmi eladási árak alapján, 
szemüveglencse kategóriában, multifokális 
lencsemárkák körében

www.varilux.hu

EMPOWER YOUR VISION 

A VILÁG VEZETŐ
MULTIFOKÁLIS
LENCSEMÁRKÁJA*#1

NE KÖSSÖN
KOMPROMISSZUMOT,

VÁLASSZA
A VARILUXOT!

1+1 AKCIÓBAN
Ajánlatunk  június 30-ig érvényes. 

Az akcióban részt vevő termékekről és
további feltételekről érdeklődjön az üzletekben!

www.okula-optika.hu 

Keressen minket Facebookon is!

Debrecen-Józsa: 
Szentgyörgyfalvi út 9. 1 em. Tel. : 52/386-143; 20/332-2480

Debrecen:
Kossuth utca 11. Tel. :  52/422-117;  20/334-1222

Jókai u. 1. (Bethlen u. sarok) Tel. : 52/314-592; 20/334-5050

Az éleslátás új 
dimenziójA

AjánlAtunk 
2019. augusztus 31-ig

é r v é n y e s !

Az éleslátás új 
dimenziójA
Az akcióban részt vevő termékekről 
és további feltételekről 
érdeklődjön az üzletünkben!

NE KÖSSÖN
KOMPROMISSZUMOT,

VÁLASSZA
A VARILUXOT!
1+1 akcióban


