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Segítik a nánási vállalkozásokat

Információs és Tájékoztató platfor-
mot hoztak létre a helyi vállalkozók, 
vállalkozások számára. Erről tartott 

2020. május 8-án délelőtt sajtótájékoz-
tatót Póser Zoltán, az EDC Debrecen 
ügyvezetője és Szólláth Tibor Hajdúná-
nás polgármestere.

Nehéz helyzet a mostani, mert a vilá-
got sújtó járvány és a következménye-
ként kialakult gazdasági nehézségek 
egyidejű kezelése összetett feladat. 
Hajdúnánás Város Önkormányzata is 
minden erejével azon van, hogy a lehe-
tőségeihez mérten a legtöbb segítséget 
megadja a lakosoknak, és a helyi gazda-
ság szereplőinek egyaránt – emelte ki a 
tájékoztatón Hajdúnánás polgármestere.

Szólláth Tibor hozzátette, az elmúlt 
napokban jelentettük be azt a gazdaság 
élénkítő akciócsomagot, amely szociá-
lis, önkormányzati és gazdasági társa-
ságokat érintő intézkedéseket tartalmaz.

Az önkormányzat most az EDC Deb- 
recen Város- és Gazdaságfejlesztési 
Központtal együttműködve, a Debre-
cenben már működő modell alapján lét-
rehozott egy Információs és Tájékoztató 
platformot a helyi vállalkozók, vállalko-
zások számára.

Póser Zoltán elmondta, hogy az Infor-
mációs és Tájékoztató platform lényege, 
hogy pontos tájékoztatást adjon többek 
között a kormány gazdaságvédelmi in-
tézkedéseiről, az állás nélkül maradt 
hajdúnánásiak munkahelykeresésének, 
valamint a munkaerőhiányban szenve-
dő cégek toborzásának támogatásában, 

helyi termelők segítésében, a KKV 
szektorban működő vállalkozók tájé-
koztatásában.

Az EDC Debrecen ügyvezetője ki-
emelte, az elmúlt időszakban kialakítot-
tuk a kapcsolatot a kormányhivatalok-
kal, kormányzati szervekkel – tudunk 
irányt mutatni, segíteni, hogy merre 
érdemes tovább haladniuk a vállalkozá-
soknak.

Dr. Tiba István országgyűlési képvi-
selő elmondta, Hajdúnánás és az EDC 
Debrecen együttműködése példaértékű. 
Hozzátette, egy időben kell kezelni a 
járványhelyzetet és készülni a gazdaság 
újraindítására.

Hangsúlyozta, az a felelős gondolko-
dás, ha már most felkészülnek az önkor-
mányzatok a járvány okozta gazdasági 
nehézségekre, s ezzel együtt kölcsönös 
együttműködés alakul ki az önkormány-
zatok és a helyi vállalkozások között. Ez 
mindenki számára közös érdek – mond-
ta a képviselő.

A Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat és az EDC Debrecen Város- és 
Gazdaságfejlesztési Központ együtt-
működésének köszönhetően az alábbi 
témákban, területekhez kapcsolódóan 
tudnak további tájékoztatást, segítséget 
nyújtani:
– a kormány gazdaságvédelmi intézke-

déseivel kapcsolatban felmerülő kér-
dések megválaszolása,

– járvány elleni védekezés eszközeinek 
beszerzésének logisztikája – várják 
azon cégek jelentkezését, akiknek 

szüksége van segítségre a beszerzésre 
és azokat a vállalkozásokat is kérik, 
hogy jelentkezzenek, akiknek rendel-
kezésére áll védőfelszerelés és tudnak 
Debreceni régióba, így Hajdúnánásra 
is szállítani,

– tanácsadó segítség biztosítása az adó-, 
és járulékkedvezmények érvényesíté-
séhez kapcsolódóan,

– a munkaerőpiac komoly változásai 
miatt állás nélkül maradt hajdúnánási-
ak munkahelykeresésének, valamint 
a munkaerőhiányban szenvedő cégek 
toborzásának támogatása,

– helyi termelők segítése, akik a kiala-
kult helyzet miatt on-line, a „termelő 
kereső” felületen keresztül szeretnék 
elérni vásárlóikat, az oldal célja, hogy 

segítse a kommunikációt a lakosság, 
a szolgáltatók és a helyi termelők kö-
zött,

– KKV szektorban működő vállalkozá-
sok bővebb tájékoztatása a Kormány-
zati és Uniós pályázati forrásokra vo-
natkozóan.
Ezen kiemelt témákon túl is igyek-

szik a cég minden felmerülő problémá-
ban érdemi segítséget adni! Forduljon 
bizalommal az EDC kollégáihoz a bu-
siness@edc.debrecen.hu e-mail címen, 
illetve a http://hajdunanas.hu/, és edc.
debrecen.hu honlapokon keresztül, és 1 
munkanapon belül keresik Önt a meg-
adott elérhetőségen!

hajdunanas.hu

Óvoda online

Póser Zoltán az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezetője, Szólláth Tibor 
polgármester, Nagyné Legény Ildikó alpolgármester

Török István alpolgármester, Póser Zoltán az EDC Város- és Gazdaságfejlesztési Központ ügyve-
zetője, Szólláth Tibor polgármester
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„Isten, védd meg a magyart!”

Kolozsváry Mihály református lelki-
pásztor 1920. június 20-án, a szomorú 
emlékű trianoni békediktátum aláírása 
utáni napokban e szavakkal zárta alább 
közölt szavait, amikor a presbitérium 
által szentesítve rövid emlékezésben 
hagyta meg az akkoriak fájdalmát az 
ezeréves haza szétdarabolása miatt. Nem 
sejthették, hogy ezek a sorok száz esz-
tendő múltán is aktuálisak lesznek. Így 

hát az ő fájdalmuk tovább sajog a mi 
lelkünkben is. Meghallgatást remélve, 
azóta öt generáció fájdalma, reményke-
dése, fohásza szállt az ég felé. És száll ma 
is, ki tudja, még meddig?

„Nagytiszteletű és Tekintetes Egyház-
tanács! 

A legutóbbi presbyteri gyűlésünk óta 
egy gyászemlékű nagy csapás érte a mi 
ezeréves kedves magyar hazánkat. Mert 

a mi kormányunk megbízottainak alá 
kellett írniuk a mi ellenségeink által eli-
bük rakott azon súlyos, rettenetes béke-
feltételeket, amelyek szerint a mi kül- és 
bel ellenségeink által a legutóbbi időkben 
kirabolt, kifosztott ősi magyar hazánknak 
mintegy 2/3-ad része a mi ellenségeink 
birtokában marad. Tehát a világ mostani 
hatalmasságainak volt lelkük ahhoz, hogy 
ilyen kegyetlen ítéletet hozzanak az ellen 
a magyar nemzet ellen, amely nekik sem-
mit nem vétett, sőt évszázadokon át a saját 
vérével védte őket is a keleti barbár népek 
többszöri gyilkos betörései ellen. A meg-
előző hosszú világháború, a forradalom, 
a kommunizmus, a Károlyi Mihályék rút 
hazaárulása által is sújtott nemzetünk 
mostani kormányférfijai aláírták a ke-
gyetlen, sőt rettenetes békefeltételeket, nem 
merve kockáztatni az annak megtagadá-
sa által hazánkra háramló még súlyosabb 

veszedelmeket, hivatkozva a most Isten 
kegyelméből ismét egyesült Lengyelország 
példájára. A mi lelkünk azonban nemde 
a mindentudó és mindenható Istenhez 
föllebbez a földi hatalmasságok emez 
újabb ellensége ellen. Mert ma még erőnk 
nincs az ellenállásra. De ha egyetértünk, 
dolgozunk és imádkozunk: akkor, Isten a 
Magyarok Istene nem engedi, hogy sokáig 
tartson ez a csapás, a kegyetlen és istente-
len állapot. Addig is tegyük meg mind-
nyájan a tőlünk telhetőt. Szemünk előtt 
tartva ama szent intést, hogy  „Hazádnak 
rendületlenül légy híve, oh magyar!”,  és 
azt a fohászt „Isten védd meg, Isten áldd 
meg a magyart!” Mindörökké, Ámen.” 

(A Hajdúnánási Református Egyház 
Presbiteri Jegyzőkönyve, 1920. június 
20.)  

Lejegyezte: Buczkó J.

TRIANON 100
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Móricz Pál: A kártyázó magyarok. 
Szabolcs vár-
megye, meg 
a hajdúk, mi-
óta Bocskai 
fejedelem az 
áldott kövér, 
nádrenge te -
ges rétföldön 

megtelepítette a farkasok üvöltésével 
rohamozó szörnyű hajdú vitézeit, száza-
dokon át igazi kutya-macska barátságot 
éltek. A szomszéd kunokkal még összefér-
tek a hajdúk, hanem a cívis Debrecent és 
a környékező vármegyéket, legkiváltképp 
a közvetlen szomszéd Szabolcsot, nem 
tudták lelkükbe fogadni a hajdúk. Nekik 
a vicispán, főszolgabíró, nem parancsolt, 
a vármegye deresre huzató uriszékét job-
bágyi alázattal nem süvegelték, a kerületi 
főkapitány, a vicekapitányok, a nemes vá-
rosok hadnagyai voltak az ő parancsolóik. 
Azokat meg magok közül választották, hát 
nem esett idegennek a darutollas süveg 
emelintése..

A vármegye, legkiváltképp Szabolcs vár-
megye agyarkodott váltig sokat a szép, gaz-
dag Hajdúság nemzetes, szabad parasztjai 
ellen, a főszolgabírák pálcája alá többször 
próbálták betörni őket, de a kiváltsága-
ikra, szabadságukra sokat tartó hajdúk 
(még ha külön Bocskai-atya adományos 
nemesitő diplomája mellé személyenként 
ki is verekedtek egy-egy bécsi címeres ku-
tyabőrt) a nemes vármegye boldogításából 
és kormányzatából nem kértek azt min-
dig következetesen visszautasították. Per-
sze, közben a hajdúsági táblás fokosnak, 
a csákánynak is akadt dolga az ilyenféle 
súlyosabb ellenér- velgetésnél, hát nem 
volt csoda, hogy a hajdúk meg a szomszéd 
nyíriek nem kedvelték egymást tulságig. 
A sovány lovacskákon döcögő, krumplin 
sárgult nyíri nép hétszilva- fájára büszkén 
– hátmögött – szerette és szokta pazaszt-
nak nevezni a barna-piros kevély hajdút. 
A hajdúnak meg a nyíri nemes csak „ré-
zinges“ agár-liptű volt, aki – szerintük 
– sunka és szalonna helyett a sült tökből 
sem igen tudott jóllakni... Egyszer-egyszer 
valóban csakugyan fokosra kellett kapni, 
hogy lássák: mégis ki a külömb? Amoda 
a vármegyében tekintetesnél kezdődött 
az ur, emide a hajdúk földjén egyedül a 
hatalmas fükapitány volt a nagyságos, a 
többi első embernek és közbirtokosnak 
a nemzetes cim éppen elegendő szép ősi 
megtiszteltetés volt. Amoda az urak, ha 
mindjárt sovány, girhes is volt az a ló, négy 
lovat fogtak a kenetlen homokfutó kocsi-
ba, emide a barnapiros hajdú avas hájjal, 
sárga szalonnafelsövel kente kövérre a ko-
csitengelyt és egyvégtiben fogott három 
ragyogós szőrű gömbölyű lova pedig – a 
hajdú nemzetes urnak - oly tüzes, olyan 
veszekedett volt, mint a sárkány!... 

S ha már a zöld asztalnál nem lehetett 
összekerülniök a hajdúk konoksága miatt, 
fehér asztal mellett mégis egyszer-egyszer 
összekerülköztek a tekintetes szabolcsi és 
nemzetes hajdú urak. Tardosi Tamás te-
kintetes úr is onnét a Tiszára néző tardosi 
tornácos kastélyból, magas gránáriumok-

kal rakott tanyájából jó négylóval átjött a 
Tiszán a tokaji hegy tövéből a Hajdúságra 
– nyári hűsítő italul – savanykás, vékony-
kás nánási bort vásárolni... A debreceni 
nagyszabadságra menet felutközben pihe-
nőt tartani, vagy egyéjszakára megállani 
mindig a gazdag hajdú nemzetes Lenthe 
Balázshoz szállott tekintetes Tardosi Ta-
más. Tudta, hogy eladó bora is csak kerül 
a gazdag hajdúnak; ennélfogva bortvásá-
rolni egyenest odahajtatott. A kérő szóra 
vagy két hordó zamatos, üdítő, savanykás 
hajdú bort, csakugyan átengedett a sza-
bolcsi urnak a hajdú Lenthe.

– Node, erre mán csak megisszuk az 
áldomást ! - A tyúkhúslevesen kezdett 
finőm ebéd után az időközben előérke-
zett komákkal együtt szürcsölni kezdték 
a pirosvérű kesernyésédes ürmöst! majd a 
szabolcsi vendég unszolására a kártya is a 
diófa-asztalra került. A tardosi uraságnak 
jól kedvezett a szerencse, – hajh, a rác pa-
pok kerülik a tardosi révet! . . . Mihamar 
elnyerte, összenyerte a gazdag hajdúk sok-
ezer zsíros forintját. 

– Mán csak engedd meg, hogy játszunk 
tovább, – szólt zavarodottan a gazdag 
Lentbe, – mig átküldök az öcsémhez egy 
kis aprópinzmagir . .. 

– Hehe, he !. ,J. Ti zsíros hajdúk!... Túl a 
Tiszán másforma a kártyás törviny! – fen-
nen kivágta Tardosi Tamás tekintetes ur, 
– mi azzal tartjuk, hehe, he!. .. Ne játcík 
az, akinek pedig pinze nincsen. 

– Hennye, uram ! – erre a kevély, há-
ládatlan szóra a hatalmas termetű, ko-
moly, szófukar hajdú nemzetes, a hires 
lovas mezőbiró Daróczy István nemzetes 
is megszólalt. Eddig ugyan csak nézte a 

kártyajátékot, de most a nyírségi szom-
széd kötekedésére belsözsebébe nyúlt és az 
asztalra csapott egy pár ezer forintot, – hát 
lássuk, hány zsákkal telik? 

– Állok elibe !. .. Jöhet ide most még 
akár a főkapitányotok is! – Tardosi Tamás 
incselkedni, nevetni kezdett a hatalmas 
komoly hajdú óvatos játékán s mikor az 
utolsó százforintost elnyerte tőle, még há-
nyavetibb lett a szabolcsi ur és csufolko-
dóan odaszólt a hidegvérű hajdúnak, igy 
játszik a bakter. 

– Nono! – a mezőbiró csak ennyit mon-
dott rá s még a lajbizsebből előkotort egy 
összegyűrt százforintost, amellyel meg is 
fordult a szerencséje, a hetyke Tardosi Ta-
mástól, a szabolcsi földesurtól nemcsak a 
nyereségpénzt, hanem az utolsó forintját 
elnyerte a hidegvérű, komoly hajdú. 

– Talán adnék egy váltót?! – fancsalo-
dottan igy példázott a szabolcsi tekintetes 
ur. 

– Nem vagyok én zsidó! – a hajdú nem-
zetes meg kurtán visszafelelte. 

– Hát, mit csináljunk akkor? 
– Akinek nincs pínze, az ne játcik, 

uram! 
– Az ördög a konok hajdú fejetekbe. 

– Tardosi Tamás tekintetes ur tehetetlen-
ségében megvakarta a saját kiveresedett 
fejét és a mellényzsebből kiakasztotta, 
láncostól az asztalra tette a kardra szúrt 
törökfejcimeres nehéz aranyóráját, ámde 
odaveszett az óra is. A négy lovat a kocsi-
val, még a két tele hordó bort is elnyerte a 
hajdú Daróczy István és most már csaku-
gyan nem volt mire játszani... A szabolcsi 
ur rosszkedvűen lekókkasztotta – a sárgán, 
veresen váltakozó színű – kevély fejét. 

– Hehe, he !– a hatalmas termetű, ko-
moly hajdú nemzetes a bajusz alól fino-
man, alig észrevehetően elsomolyodott, 
itt az órája uram ... Még azt gondolhatná a 
felesige, hogy valami rossz helyen hagyta. 

– Hennye! – többet nem szólt, csak 
restelkedőn sunyitott a kevély szabolcsi 
nemes, miközben a külsőleg hideg, fa-
gyasztón komoly hajdú nemzetes, minden 
szót jól megrágva, csendes szóval tovább 
folytatta: 

~ Azután a kocsiját meg a lovait is vi-
heti... Mert, ha gyalogszerrel támit haza, 
majd nem kap otthon ebédet.. Azonban 
a bort nem adom oda, mert akinek nincs 
pinze, az ne játcik, uram ! ... Mindamel-
lett, ha ur, ha bakter, csúnya ember a kár-
tyás! – ezzel befejezte a mondókát a más 
nagy magyaroknál még egész fejjel maga-
sabb komoly hajdú Daróczy István... És 
a kevély Tardosi Tamás tekintetes úr üres 
szekérrel, garas nélkül, némileg szontyo-
lodottan visszafordult a büszke Szabolcs-
nak, ahol – a hajdúk megfigyelése szerint 
– a széltől kontyozott buckán, mint hol-
lóanya terpeszkedik a templom és körülte, 
mint védekező csirkék, pár másik buckán 
tornácos kúriák, néhány csoport rongyolt 
nádtetős zsellérház és előtted áll a nyiri ré-
zingesek gőgös nemesi faluja.

Rákos Vidéke, 1924. 2. sz. 5. p.
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. az 
alábbi online felhívásokat, pályázatokat 
és játékokat hirdeti meg. A felhívásokhoz, 
pályázatokhoz tartozó írásokat, fotókat, 
videókat a hajdunanasvmk@gmail.com 
e-mail címre várjuk.
Beküldési határidő: 2020. szeptember 15-
ig folyamatosan. 

ÍrjON-line - Vers- és prózaíró pályázat 
- online
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. vers- 
és prózaíró pályázatot hirdet műfaji és te-
matikai megkötés nélkül.

Egy alkotó maximum 3 írással pályáz-
hat.

Az alkotások nem lehetnek 2 évnél ré-
gebbiek.

A beérkező pályaművek a művelődési 
központ facebook oldalán lesznek olvas-
hatók. A legjobbak a terjedelem függvény-
ében a Hajdúnánási Újságban is megje-
lennek.

AlkossON-line - Tárgyalkotó művészeti 
pályázat – online
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. tárgy- 
alkotó művészeti pályázatot hirdet műfaji 
és tematikai megkötés nélkül.

Nevezni maximum 5 alkotással lehet.
Pályázni az alkotásokról készült fotókkal 
lehet (alkotásonként max. 2 db). 

Várunk festményekről, rajzokról, szob-
rokról, kisplasztikákról, gobelinekről, 
ruhatervekről, szőttesekről, hímzésekről, 
gyerekrajzokról, faragványokról stb. ké-
szült fotókat, valamint digitális fotókat, 
mint művészeti alkotásokat is.

A beérkező fotókat a művelődési köz-
pont facebook oldalán osztjuk meg heti 
1 alkalommal. (A beérkezések függvény-
ében.)

SztorizzON-line - Küldj egy sztorit! – 
online
Nevessünk közösen a karantén idején!

Mozgóképeket és írásokat várunk meg-
történt humoros esetekről, vicces sztorik-
ról, amelyek vagy magával a mesélővel 
történtek meg, vagy csak hallomásból 
ismeri. Lényeg, hogy a nézőket, olvasókat 
meg tudja nevettetni, nem megbántva 
mások érzékenységét. A történeteknek 
nem muszáj Hajdúnánáshoz kötődniük, 
természetesen, ha van helyi vonatkozásuk, 
annak örülünk. 

A mozgóképek hossza max. 4 perc. A 
beküldött sztorikat heti 1 alkalommal 
töltjük fel a facebookra. A legérdekeseb-
beket a Helyi Televízió is bemutatja.

KreativkodjON-line - Egy régi tárgy új 
élete
Ha van olyan régi, kidobásra ítélt tárgya, 
amiből valami hasznosat sikerült készí-
tenie, mutassa be másoknak is! Kérjük, 
készítsen róla egy kb. 2-3 perces felvételt, 
amiben röviden bemutatja, hogy egy régi 
tárgyból, hogyan tud új dolgot varázsol-
ni, és mi szükséges a megvalósításhoz! Így 

mások is kedvet kaphatnak hasonló tevé-
kenységhez, ezáltal takarékoskodhatnak, 
és a környezetet is kímélik. Akár több 
újrahasznosított alkotást is bemutathat 
egy-egy videóban.

ON-line Ki Mit Tud
Rövid, maximum 4 perces mozgóképeket 
várunk, amelyben a jelentkezők megmu-
tathatják tehetségüket az ún. színpadi 
műfajok bármelyikének területén, legyen 
szó éneklésről, versmondásról, hangszeres 
zenéről, táncról – és a sort még hosszan 
folytathatnánk. 

A beérkezett felvételeket heti rendsze-
rességgel a művelődési központ facebook 
oldalán tesszük közre. A legérdekesebbe-
ket a Helyi Televízió is bemutatja.

Mutasd be házi kedvencedet!
Ismerjék meg mások is házi kedvencedet, 
legyen az kutya, cica, egyéb kisállat, vagy 
akár egy szép növény. Mutasd be nekünk, 
készíts róla felvételt, beszélj róla, két perc-
ben! Hátha mások is kedvet kaphatnak a 
kisállatokkal való foglalkozáshoz.  

Népszerű HajdúnánásON
Derítsük ki közösen, hogy a hajdúnánási-
aknak mely alkotások a legnépszerűbbek!
Küldje el számunkra üzenetben, hogy me-
lyik regény, vers, film, dal és képzőművé-
szeti alkotás az Ön személyes kedvence! A 
beérkező adatokat összesítjük. A legtöbb 
szavazatot kapó alkotásokra egy második 
körben újra voksolni lehet – közülük ke-
rülnek majd ki Hajdúnánás kedvencei.

JátszON-line - májusban és júniusban 
induló online játékaink:
- Kvízjáték: A hajdúnánási közművelődés, 

valamint a hajdúnánási művelődési 
központ történetéről indítunk kvízjá-
tékot a művelődési központ facebook 
oldalán. Kérdéseket heti 3 alkalommal 
(hétfőn, szerdán, pénteken) teszünk fel. 

- Ez meg hol lehet? Mindannyian átéltük 
már azt az érzést, amikor ránéztünk egy 
fotóra, a képen látható épületek isme-
rősek voltak, mégsem tudtuk hirtelen 
beazonosítani hol készült a kép. A fotó-
kon egy-egy épületrészlet, vagy érdekes 
szemszögből fotózott helyszín alapján 
kell az érdeklődőnek beazonosítani, 
hogy Hajdúnánáson hol járhatunk. 
A játékot heti 1 alkalommal tesszük 
közzé a művelődési központ facebook 
oldalán.

- Mi hiányzik a képről? A város különböző 
pontjain készítünk fotókat. A fotókról 
egy-egy részletet kiretusálunk. A játé-
kosoknak azt kell felismerniük, hogy 
az így elkészült képről milyen részlet 
hiányzik. A játékot heti 1 alkalommal 
tesszük közzé a művelődési központ fa-
cebook oldalán.

ON-line Útravaló - májusban és június-
ban induló online kulturális ajánlóink:
- A hét tárgya: Hetente egy-egy érdekes 

tárgyat – amely lehet műalkotás, va-
lamely gyűjtemény egy darabja, régi 
használati tárgy stb. – mutatunk be egy 
rövid videóban az érdeklődőknek. Be-
szélünk a tárgy funkciójáról, keletkezé-
séről, arról a korról, amelyben készült, 
bemutatjuk a tárgyhoz köthető törté-
néseket, esetleges sztorikat.

- Úti tippek: Heti két alkalommal, két te-
rületen adunk úti tippeket az érdeklő-
dőknek. Részint a hely- és honismereti 
szakkörünk eddigi kirándulásait mu-
tatjuk be. Beszélünk a legérdekesebb 
látnivalókról, az utak során szerzett él-
ményeinkről, mintegy ösztönzést adva 
a járványhelyzet elmúlta után hazánk 
megismerésére. A másik területen váro-
sunk határában levő látnivalókra, érde-
kes helyszínekre hívjuk fel a figyelmet. 
Bemutatjuk az útvonalat, amelyen az 
említett helyszínekhez el lehet jutni, 
illetve felidézzük azokat a történeteket, 
legendákat, amelyek az érintett helyszí-
nekhez köthetők. 

KöKi - Közösségeink kínálják
A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontnak Európai Uniós pályázati támoga-
tás segítségével módja nyílt új, különböző 
profilú kisközösségeket életre hívni.  Ilyen 
volt, többek között, a Fűben-fában tanfo-
lyam, illetve a Háziasszonyképző (az un. 
Varrósuli) is. Most a közösségek szakmai 
vezetői, egy önzetlen gesztussal, úgy látják, 
hogy a kialakult helyzetben segíteni tud-
nának a hajdúnánási lakosoknak olyan, a 
háztartásban használható ötletekkel, amik 
a mindennapi életben hasznosíthatóak.

A Varrósuliban Fejesné Tóth Erzsébet 
ad tanácsokat, a Fűben-fában csoportban 
pedig Pongor Emília beszél az aktuális 
gyógynövények, illetve gyógyító ételek 
hasznosításáról. A videókat megtekinthe-
tik a Hajdúnánási Televízióban és a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ face-
book oldalán.

TRIANON 100

Június 4. 2020 a Nemzeti Összetartozás 
Éve. Kereken száz esztendeje annak, hogy 
1920. június 4-én rákényszerítették Ma-
gyarországra a trianoni békediktátumot, 
amelynek értelmében országunk kéthar-
mada idegen kézre került. Ezen évforduló 
alkalmából, közösségi oldalunkon min-
den nap bemutatunk Önöknek egy-egy 
fotót, mellyel az elcsatolt területek és az 
ott élő honfitársaink előtt tisztelgünk. 

Trianoni ösvény: Emlékezzen az elcsatolt 
települések neveiből megalkotott ösvény 
végigjárásával a trianoni békediktátumra! 
Az ösvény a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ bejáratától a Trianoni Em-
lékműig lesz kijelölve. Bejárható 2020. 
június 4-én 10 órától sötétedésig. (Eső 
esetén elmarad!)

Emlékezzünk közösen Trianonra ver-
ses-zenés összeállításunkkal, mely a 
Köztársaság téren lesz hallható 16.35-től, 
amelyet a művelődési központból a jár-
ványhelyzetre való tekintettel hangszórón 
játszunk ki.

KultúrálódjON-line



52020. május 21.

2020. június 25-től a Hajdúnánási 
Újság csökkentett nyomtatott 

példányszámban jelenik meg
Kedves Olvasóink! 

Lapunk hűséges követőinek lapszámról-lapszámra igyekszünk tájékoztatást 
nyújtani mindazon eseményekről, információkról, melyek a Hajdúnánáson 
lakók életét alakítják. Fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk minden olyan 
területről, ahol hajdúnánási emberek érnek el sikereket hazai és nemzetközi vi-
szonylatban egyaránt, legyenek azok gyermekek vagy felnőttek. Írásaink döntő 
többségében valamilyen formában a város fejlődésével, kulturális, helytörténe-
ti értékeinek megőrzésével foglalkoznak, hiszen egy helyi újság hírei nemcsak 
a mai olvasóinak, hanem a jövő generációknak is szólnak. 

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a változásokat,  me-
lyek jelenlegi életünket befolyásolják. Mindannyiunk közös felelőssége kör-
nyezetünk megóvása, a digitalizáció jelentette kihívásban pedig egyre nagyobb 
hangsúly helyeződik a médiában is a modernizációra. 

Mindezek miatt arról szeretnénk tájékoztatni kedves olvasóinkat, hogy 
2020. június 25-től a Hajdúnánási Újság csökkentett nyomtatott példány-
számban jelenik meg, ám digitális formában továbbra is elérhető az eddig meg-
szokott internetes oldalakon, vagyis a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. és 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapján. (www.nanasprocultura.hu, 
www.hajdunanas.hu).

Mivel visszajelzések alapján a Hajdúnánási Újság nyomtatott lapjai első-
sorban az idősebb korosztály körében keresettek, a nyomtatott példányokat a 
továbbiakban célzottan az idősebb, 70 év feletti korosztályhoz juttatjuk el az 
eddig megszokott formában, kéthetente ingyenesen. Ezen túl kérjük azokat a 
mozgásában korlátozott, beteg olvasóinkat, akik igénylik az újság nyomtatott 
változatának lakhelyükre történő eljuttatását, hogy igényüket munkanapokon 
8-16 óra között a Kéky Lajos Művelődési Központ 52/382-400-as telefon-
számán vagy a nanasiujsag@gmail.com címen üzenet küldésével jelezzék. 

A Hajdúnánási Újság nyomtatott példányszámai tehát 2020. június 25-től 
nem kerülnek bele minden háztartás postaládájába, az újságot csak a 70 év 
feletti korosztály és a mozgásukban korlátozott, igényüket a szerkesztőség felé 
jelző olvasókhoz van módunk eljuttatni. 

A veszélyhelyzeti intézkedések feloldásával a nyomtatott Hajdúnánási Újság 
korlátozott példányszámban elérhető lesz a Kéky Lajos Művelődési Központ-
ban, a Móricz Pál Városi Könyvtárban, a Szalay János Rendelőintézetben, a 
Teleházban és a Városi Önkormányzat hivatali épületében. 

Megértésüket köszönjük!
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51

Mobilon is elérhetők 
a háziorvosok, 

de csak indokolt esetben
Kérjük csak rendelési idejükben hívják a megadott telefonszámokat és indokolt 
esetben!

 
• Dr. Császi Éva: 06 20 / 579 4151
• Dr. Mozga Fruzsina: 06 70 / 537-9425
• Dr. Daróczi Viktória / Dr. Francia Boglárka: 06 30 / 483 9811
• Dr. Balogh Elemér: 06 30 / 469 9153
• Dr. Csákó Ilona: 06 30 / 678 8874
• Dr. Szabó Ágnes: 06 70 / 201 3640
• Dr. Holhós Csaba: 06 30 / 983 3873
• Dr. György Katalin: 06 30 / 603 2346

A HHG megnyitotta
ügyfélszolgálati irodáját

Tájékoztatás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy
Ügyfélszolgálati irodánkat

2020. május 11. napján megnyitottuk.

Munkatársaink, ügyfeleink és hozzátartozóik
egészségének megóvása érdekében az ügyféltérben

egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.

Az ügyintézés során szájmaszk használata
kötelező!

Online történő ügyintézésre továbbra is van
lehetőség az alábbi elérhetőségeinken:

email: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu
telefon: +36 52/219-489
Megértésüket köszönjük!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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Tér-fél - Anyám, én nem ilyen lovat akartam…
Mostanság, karantén szabadidőm végte-
lenségében, elég sok időt töltök a televízió 
előtt, érdeklődésem fő területe a történe-
lem, lett légyen az bármely kor. A múlt 
történéseit mindig izgalmas mai szemmel 
értékelni, végiggondolni. Ez idő tájt meg 
különös érdeklődéssel fordultam a külön-
féle ismeretterjesztő csatornák felé, hiszen 
mégis csak egy jelentős dátumhoz közele-
dünk; az első világháborút lezáró 1920-
as párizsi békeszerződések időpontjához, 
abban is a bennünket fájdalmasan érintő 
trianoni „béke” kérdéséhez. 

Nos, a 100 éves évforduló mintha csak 
nekünk magyaroknak lenne fontos, pedig 
Európa sorsát döntötte el máig hatóan, és 
melegágya lett a második világégésnek. 
Erről a jelentős eseményről ugyanis ez-
ideáig nem igen találtam semmiféle fajta 
feldolgozást, annál inkább mást. Ez pedig 
nem egyéb, mint a második világhábo-
rút széltében-hosszában- mélységében 
elemző dokumentumfilmek egész sora, 
és nemcsak egy, kifejezetten históriával 
foglalkozó csatornán. Talán még ezzel 
sem lenne baj, ha nem csakis és kizáró-
lag Hitlerrel, a náci Németországgal és a 
nyugati szövetséges hatalmakkal, az ő há-
borús napjaikkal foglalkozó alkotásokról 
lenne szó. Ezekből a filmekből a gyanút-
lan érdeklődőnek, főként ha az egy fiatal, 
az jön le, hogy a  Szovjetunió szinte csak 
mellékszál a történetben. Mintha a kom-
munista vörös birodalom csakis és kizá-
rólag honvédő háborút folytatott volna. 
Láthatunk számtalan náci koncentrációs 
tábori elborzasztó képsorokat – ami va-
lóban megdöbbentő és tragikus, de nem 
láttam még egyetlen képsort sem a Szov-
jetunió munkatáborairól, a Gulágokról, 
vagy pl. az 1932/33-ban Ukrajnában vég-
rehajtott „éheztetési programról”, amelyet 
Sztálin a hatalmát veszélyeztető ukrán na-

cionalizmus elfojtására rendelt el, és ami 
önmagában 7 millió ukrán életébe került. 
Vagy a málenkij robotról, amely minden 
nemzetet érintett, ahol csak végig vonult 
a Vörös Hadsereg. Hasonló módon nem 
találták elég érdekesnek a közép-kelet eu-
rópai országok negyven évig tartó szovjet 
megszállását sem. 

Mindezekről a nyugat felnövekvő 
nemzedéke mit sem tud. Mert azt már 
feltételezni sem merem, hogy pl. a német, 
holland, dán, vagy netalán svéd oktatási 
intézményekben akár egyetlen sor is ol-
vasható a kelet-európai népek történetről 
a gyerekek kezébe kerülő tankönyvekben. 
(Sokszor a saját történelmükről sem tud-
nak sokat. Ellentétben azzal, hogy ma 
már óvodás korban szocializálják őket ar-
ra, hogyan el kell elfogadni minden olyan 
törekvést, amely megadja a „szabadságot” 
a szülőnek, a gyereknek a természet törvé-
nyét megcsúfoló nemi identitás erőszakos 
megváltoztatására, vagy éppen annak gon-
dolja magát, aminek akarja a társadalmi 
nem gondolata jegyében. Szegény József 
Attila sem lenne már szimpatikus a követ-
kező sorokkal:  „de mi férfiak férfiak ma-
radjunk és nők a nők - szabadok, kedvesek” 
(Thomas Mann üdvözlése).Hazafiságról 
már ne is beszéljünk, hiszen az  hivatalból 
üldözendő fasiszta, náci eszme a globális 
világrendet szorgalmazók táborában.

Kicsit messzire kerültem Trianon száza-
dik évfordulójától, de az a fajta éppen ak-
tuális uniós politikai össztűz, amely ismét 
és újfent Magyarországra zúdul, ezúttal a 
koronavírus törvény kapcsán, óhatatlanul 
összekötötte bennem Trianont és a jelen 
uniós helyzetet. A nyugati hatalmasságok, 
összefogva a hazai balliberálisokkal, im-
máron hosszú évek óta – csak úgy, mint 
száz évvel ezelőtt - hazánk ellen feneked-
nek, elsőrenden az Európai Egyesült Álla-

mok víziójának kapcsán. Visszaköszönni 
látszik egy réges-régi jelmondat: „Világ 
proletárjai egyesüljetek!”

Szóval nem sok minden változott száz 
esztendő alatt, csupán a díszletek. És 
hol vannak már a „rózsaszínű álmok” 
az Európai Uniót illetően is, amikor azt 
gondoltuk, hogy milyen nagyon jó lesz 
nekünk ehhez az általunk és magunk 
között szólva, „magasabb rendűnek” gon-
dolt közösséghez tartozni, ahol kolbász-
ból van a kerítés. Megtapasztaltuk, csak 
nekik. Mindezek mellett hátborzongató 
belegondolni az óriás tech-cégek, a nagy 
internetes közösségi oldalak hatalmába, 
amelyek mindent tudnak rólunk, és csak 
idő és alkalom kérdése, mikor használják 
fel ellenünk. Mint ahogy József Attila ír-
ta 1937. elején:  „Számon tarthatják, mit 
telefonoztam/ s mikor, miért, kinek. / Ak-
tákba irják, miről álmodoztam / s azt is, ki 
érti meg. / És nem sejthetem, mikor lesz elég 
ok/ előkotorni azt a kartotékot, /mely jogom 
sérti meg.”

2004 májusa óta tartozunk az Európai 
Unióhoz. Igaz, ez idő alatt számtalan for-
rás is érkezett hazánkba a felzárkóztatás 
jegyében, ez tagadhatatlan. Csak azt nem 
gondoltuk, hogy ennek ára lesz, méghozzá 
nem is kicsi.  Mi történik, ha nem leszünk 
eminens tanulók és nem fogadjuk el ma-
meluk módjára a folyamatos felülről dik-
tált elvárásokat?

Igaz a régi mondás: nincs ingyen ebéd. 
Ráadásul nem is volt ingyen, hiszen feltar-
tott kézzel engedtük be a hazai piacokra a 
nyugat európai uniós államok portékáit és 
vihették ki a nem kevés profitot. Bő más-
fél évtized számtalan tapasztalata mondat-
ja velem, s talán másokkal is: Anyám én 
nem ilyen lovat akartam! Nem ezt, nem 
így gondoltuk, akartuk. Megtörténhet is-
mét Trianon, - ami most Brüsszel - ahol 

már régen kész a verdikt; Magyarországot 
el kell ítélni, ki kell zárni, megvonni min-
den támogatást, sőt ha lehet a színfalak 
mögött ismét felosztani, ellehetetleníteni 
a demokrácia jegyében, mert ez a háttér 
hatalmak és hű kiszolgálóinak érdeke?? 

Rigó Tamásné

A Hajdúnánási Óvoda szerepe az „online ovi” 
gyakorlati alkalmazásában

A Hajdúnánási Óvodában a rendkívüli 
helyzetre való tekintettel elkezdődött az 
„online ovi” program. Nagy kihívás az 
óvodapedagógusok számára, hiszen ezen 
a területen még nem túl jártasok. A sa-
játos módon kialakult helyzet miatt nem 
találkozunk napi szinten a gyerekekkel és 
a szülőkkel, ezért igyekszünk támogatást 
nyújtani az otthoni idő hasznos eltölté-
sére. 

A csoportokba járó gyermekek szülei-
vel korábban facebook csoportokat hoz-

tunk létre a könnyebb kapcsolattartás, 
információáramlás céljából. 

Kiemelt feladatainknak érezzük ezalatt 
az idő alatt a családi nevelés, a családi 
kapcsolatok, az alkalmazkodóképesség, 
az összetartozás erősítését. A közvetlen, 
illetve közvetett tapasztalatszerzés bizto-
sítását az otthoni körülmények között, 
figyelembe véve a háztartásban, kertben 
megtalálható eszközök, anyagok felhasz-
nálhatóságát. A játékos cselekedtetést 
egyéni ötletekkel, tanácsokkal segítjük, 
támogatva ezzel a szülőket, hogy velünk 
közösen meg tudják valósítani a gyerme-
kek otthoni fejlesztését játékos keretek 
között. Biztosítva ezzel azt is, hogy közö-
sen éljék át a családi alkotás örömét.

Jelen időszak továbbra is lehetőséget 
teremt az óvodapedagógusoknak egyéni 
kompetenciáik erősítésére, együtt gon-
dolkodásra, módszertani tudás és jó gya-
korlatok megosztására, szakirodalmak 

olvasására, fejlesztőeszközök készítésére.
Egyre több szülő él az óvodapedagó-

gusok által biztosított online fogadó óra 
lehetőségével, mely személyre szabott pe-
dagógiai segítségnyújtás.

Nagy öröm, hogy ennyire nyitottak a 
szülők a digitális nevelés iránt, folyamatos 
kontaktba vagyunk velük, napi szinten 
beszélgetünk, tippeket, ötleteket adunk, 
segítséget nyújtunk, igyekszünk támogat-
ni a családokat. Figyelünk természetesen 
az egyensúlyra is, hogy ne terheljük túl 
a gyerekeket a rengeteg tevékenységi le-
hetőséggel.

A Hajdúnánási Óvoda óvodapedagó-
gusai, illetve a pedagógiai munkát segítők 
szeretetteljes, felelősségteljes magatartás-
sal, kreatívan, összefogással, együttérzés-
sel, egymás iránti felelősséggel látják el az 
ügyeletet és a „home office” munkát. Ko-
moly aktivitással, odafigyeléssel nagyon 
sokat teszünk azért, hogy a Hajdúnánási 

Óvodába járó gyerekek ebben a nehéz 
helyzetben is megkaphassák az egyéni fej-
lődésükhöz szükséges segítséget.

Máróné Zubor Gizella
tagintémény-vezető

Ez itt az Ön 
hirdetésének

a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/445-40-51

A Hajdúnánási Újság
következő számának 

megjelenése:
2020. június 3.
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Kertünk – otthonunk
Szinte egész évben gyönyörködhetünk a 
virágos ágyásainkban, szegélynövényeink-
ben, azok szépségében. Szinte ki sem tud-
juk mondani a gondolatainkat. Gyönyör-
ködünk, ez is és az is nyílik, milyen szép is.
A folyamatos virágdísz titka, hogy kita-
pasztaljuk, mikor legnagyobb az egyes 
fajok díszítő értéke, és ennek megfelelően 
válogatjuk össze a telepített virágjainkat.
A kertünkben minden növényeinek van-
nak "nagy napjai" az év folyamán. Virá-
gaival, levelével, gyümölcseivel, kérgével 
vagy illatával a legtöbbet nyújtja nekünk.
A fák, a bokrok, az évelők, a hagymások és 
az egynyáriak összehangolásával kertünk-
ben olyan forgószínpaddá varázsolhatjuk, 
ahol mindig történik valami érdekes, ami 
közben szüntelenül folyik a készülődés a 
színfalak mögött.
Rengeteg növény közül válogathatunk. 
Saját elképzeléseink szerint ültethetjük el 
őket. Egy biztos, hogy a hűséges ápolást 
csodálatos virágpompával fogják meghá-
lálni. Tegyünk értük, hogy így legyen!
Miközben gyönyörködünk a díszkertünk-
ben, nem szabad megfeledkezni kertünk 
további fontos területeiről sem. Természe-
tesen ott is vannak teendőink:
– Folyamatosan figyeljük a kártevőket és 
a kórokozókat. Megjelenésük esetén véde-
kezzünk ellenük!
– Ne feledkezzünk meg a gyomírtásról, 

minél korábban védekezzünk a gazok el-
len.
–Szükség szerint öntözzünk, a növények 
is kívánják a vizet az aszályos időszakban.
– Zöldségnövényeink közül azokat, ame-
lyek egyelésre szorulnak, végezzük el a 
munkát.
– Egyes növények támaszt igényelnek. 
Megfelelő módon karózzuk, támrendszer-
rel lássuk el őket.
– A korán érő zöldségnövényeket időben 
takarítsuk be. Helyükre őszi érésű palán-
tákat ültethetünk.
– Ne sajnáljuk a törődést, az időt a ker-
tünktől. Százszorosan meg fogja hálálni a 
munkánkat. Van-e finomabb falat annál, 
amelyben ott érzi az ember mindennapi 
megfeszített munkáját.

További kellemes kertészkedést kívánok!

Gut István

1865 júniusában járunk. Egy kolerajár-
vány vége felé, sok áldozattal. A reformá-
tus templom renoválásának gondját ezer 
más akadály is nehezítette tehát, melyet 
tovább súlyosbított a három éven át tartó 
aszályos idő is. 

De Isten házát mégis építeni kellett, 
amely, mint mindig, most is hihetetlen 
anyagi áldozatot követelt az egyházközség 
tagjaitól. Éppen ezért igyekezett az egy-
ház vezetése megtalálni a legkedvezőbb, 
s legfőképpen legolcsóbb megoldást. És 
ez sikerült is. Mégpedig egy új szakember 
megtalálásának köszönhetően. Ez az épí-
tőmester Suján Ferenc debreceni vasúti 
főmérnök volt, akinek gondolata, keze 
munkája ma is szemlélhető a templom 
formavilágában.

Pákozdi Lajos lelkipásztor vezetésével 
1865 tavaszán egy küldöttség kereste fel 
a nagyhírű szakembert azzal a céllal, hogy 
véleményezze Vecsey Imre kereszthajós 
elképzelését. A tervek áttanulmányozása 
után komoly aggályokat fogalmazott meg. 
A templomhajó falainak állapota miatt 
nem javasolta a boltozatos megoldást és 
a vasoszlopos alátámasztást sem. Úgy nyi-
latkozott: „mint minden ó épületet, úgy 
e templomot is, hogy további használatra 
alkalmassá tétessék, vagy egészen újonnan 
kell építeni, vagy minél kisebb bontással 
kijavítani.” Egyszerűbb, kevésbé költséges 
megoldást ajánlott, s késznek mutatkozott 
új tervek készítésére is. Ezeket néhány hét-
tel később személyesen hozta el Hajdúná-
násra, s végre elindulhatott a nagyobb 
bontások és újra építések nélküli felújítás. 
A kevésbé költséges megoldás miatt le 
kellett mondani viszont a 600-700 főnyi 
befogadóképesség növekedésről. 

A legfőbb cél az volt, hogy a megrom-
lott állapotú templomot megmentsék a 
pusztulástól, s a kor szellemének megfele-
lő stílusúvá alakítsák. A munkálatok 1866 
nyarán kezdődtek. A Suján Ferenccel kö-
tött szerződés értelmében kikötötték vi-
szont, hogy „a templom újítás ez évben a 
hidegek beálltáig annyira haladjon, hogy 

benne egészség károsodás nélkül Isteni 
tisztelet tarthassék, a még tovább fenn-
maradó külső munka pedig jövő év június 
végére teljesen befejeztessék.” 

Legelőbb is elbontották a barokk tűzfa-
lakat a templomhajóról és a portikuszok-
ról, s helyette a klasszicizmus egyenes zá-
ródású oromzatát alkalmazták. Mindezzel 
természetesen megbomlott a korábbi stí-
lusbeli egység a torony késő barokk, azaz 
copf stílusával szemben, amely mindmáig 
fenn is áll. Sok egyéb módosítás mellett 
külső ajtókkal látták el az addig nyitott 
portikuszokat, „egy emelettel” megemel-
ték az északi és a keleti portikuszokat, 
befalaztak két ablakot a keleti tűzfalon, 
miközben újakra cserélték a régi ablako-
kat a déli főfalon. A torony külleme is 
módosult némileg. Az új párkányokkal 
összhangot igyekeztek teremteni a temp-
lommal, miközben ajtót nyitottak rajta 
dél felől, valamint a templomba is, hiszen 
korábban csupán az északi oldalról volt 
oda bejárat. Ami a templom környezetét 
illeti, ott is komoly változások történtek. 
1867-ben elbontották ugyanis a százado-
kat megélt erődfalat. De a templombelső 
is felfrissült. Újra festették a barokk be-
rendezési tárgyakat a szószéktől a karzatig, 
de még a padokat, padlózatot is rendbe 
tették. A belső falak világos pasztell színt 
kaptak, ám „utasításba adatott, hogy a 
márványozott alap színezet ízletes (sic!) 
összhangzásban legyen a mennyezettel 
is, s a lehető legvilágosabb.” Ez tehát azt 
jelenti, hogy festett lábazattal látták el a 
falakat.

A templom küllemének hangsúlyos, 
meghatározó eleme a tetőzet, melyet 
ugyancsak újjá kellett varázsolni, mégpe-
dig egy korszakos jelentőségű, úgyneve-
zett olasz szerkezetű megoldással, amely 
azóta is a helyén áll. Erről szólunk követ-
kező írásunkban. (Forrás: a Ref. Egyház 
korabeli presbiteri jegyzőkönyvei.)

 Buczkó József

Barokk helyett 
klasszicista külső

A református templom erődfallal 1860-ban, az átalakítás előtt. 
(Vasárnapi Újság képmelléklete)
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Cégünk a  Hajdúdorogi Köztemetőben is vállalja a teljes körű temetés lebonyolítását!

Kiemelt kereseti lehetőséggel, felvételt hirdetünk, az alábbi munkakörökbe:

1. vízvezeték szerelő, villanyszerelő: érdeklődni 06306832055
2. belső ellenőr, lehetőleg mezőgazdasági termelésben és a hozzá tartozó belső el-
számolási rendszerben szerzett tapasztalatokkal: önéletrajzokat a tedejrt@tedejrt.hu 
e-mail címre várjuk.

Eladók az alábbi ingatlanok:
- Berettyóújfaluban Tardy út 18 sz. alatti 2310 m²- es (alapterület: 506 m²) belterü-
leti ingatlan üzemnek, raktárnak, irodaháznak alkalmas, egyszintes épület.
- Hajdúnánáson a Nagy S. út 30. sz. alatti ingatlan (volt tak.bolt)
- Hajdúnánáson a Hunyadi út 18. sz. alatti ingatlan (Lematex Kft.)
- Hajdúnánás, Nagy Sándor utca 5. (lakás)
- Hajdúnánás, Nagy Sándor utca 7. (Teke Klub)
- Hajdúnánás, Tiszavasvári út vége (Buszgarázs és építési telkek)

Megtekinthető a 06-52/570-333 és a 06-30/683-2064 
telefonszámon való előzetes egyeztetés után


