
Természetesen a Magyar Kultúra 
Napjáról van szó, amelyben em-
lékezetes dátum, 1823. január 
22-e ölt testet. Az a nap, amikor 
Kölcsey Ferenc befejezte az össz- 
nemzeti imánkká vált „Hym-
nus, a Magyar nép zivataros szá-
zadaiból” című költeményét.
Ez a vers nemzeti újjászületésünk 
hajnalán fogalmazódott. Amikor 
a magyar nemzet szintén szét-
darabolt állapotában szenvedett, 
hiszen Erdély Habsburg uralom 
alatt állt, s Bécsből irányították. 
De a 16. századtól a maradék 
ország is ugyanennek a biroda-
lomnak az elnyomását nyögte, s 
ünnepi eseményeken a császári 
himnuszt énekeltették. Templo-
mainkban azonban, olykor egyéb 
helyeken is, rendre felhangzott 
népünk ajkáról ősi himnuszunk, 
a Boldogasszony anyánk kezdetű 
ének, a református közösségekben 
pedig a Tebenned bíztunk eleitől 
fogva című 90. zsoltár. Ám a 19. 
század derekától mindkettőt szép 
lassan felváltotta Kölcsey Him-
nusza, melyet 1844-ben Erkel 
Ferenc komponált énekelhetővé. 
Hogy nemzeti imánkká válhatott, 
azt a magyarság közmegegyezése, 
közakarata tette lehetővé, hiszen 
egészen a rendszerváltásig (1989-

ig) nem volt törvénybe foglalva.
Ebben a gyönyörűséges köl-
teményben felragyog nemzeti 
múltunk, nemzeti kultúránkkal 
egyetemben. Éppen ezért nemze-
ti identitásunk, önazonosságunk 
megformálója is. Soraiban ugyanis 
felvonulnak mindazok a sorsfordí-
tó történelmi események, melye-
ket nemzetünk megélt a múltban, 
s melyek mai és jövőbeni létezé-
sünk alapjául szolgálnak. Ez pe-
dig a közösségi emlékezet, amely 
megőrzi és továbbadja azokat az 
anyagi és szellemi értékeket, ame-
lyeket a magyar nép történelme 
során létrehozott. Sok-sok gene-
ráció alkotása tehát mindaz, amit 
magyar kultúraként tisztelhetünk 
és adhatunk tovább az utánunk 
következőknek, miközben mi is 
gazdagabbá tettük.

Magunkban hordozzuk nemzeti 
kultúránkat
Az elmúlt években hozzászoktunk 
ahhoz, hogy kulturális intézmé-
nyeink a Magyar Kultúra Napján 
– amelyet ugyancsak 1989-ben 
foglaltak törvénybe – bőséges 
választékát kínálták a különféle 
rendezvényeknek. Most, nehéz, 
járvánnyal terhelt napjainkban 
ezek az intézmények zárva van-

nak. Ez azt jelenti talán, hogy 
nélkülük nem juthatunk „szellemi 
táplálékhoz”, nem érhetjük el kul-
turális kincseinket? Ne feledjük, 
mai világunk sokszínű kulturális 
kínálata az elmúlt századok során 
egyszerűen nem létezett. A múze-
umok, színházak, könyvtárak job-
bára a 19. század vívmányai. Ezek 
hiányában magyar népünk mégis 
miként „élvezte” a közös kulturá-
lis kincset? Nos, őrizte emlékeze-
tében, és megélte mindennapjai-
ban. Élte őseitől átvett szokásait, 
hagyományait és tovább is adta, 
viseletétől építkezési gyakorlatáig, 
táncaitól a népdalokig és a nép-
mesékig, a nemzet hőseire való 
emlékezésig. Merthogy maguk-
ban hordozták a nemzeti kultúrát. 
Bennük lakozott, amint bennünk 
is ott épül, vagy éppen sorvad, ha 
nem gondozzuk. Éppen ezért a va-
lamennyiünket szolgáló informá-
ciós eszközök segítségével ottho-
nunkba varázsolhatjuk mindazt, 
amire szükségünk van. Kínálat a 
virtuális térben is bőséggel akad. 
Itt, Hajdúnánáson is. Csak élnünk 
kell vele.

Figyeljünk a harangok szavára
És olykor az sem baj, ha figye-
lünk a harangok szavára, melyek 

nem csupán a járványban elhal-
takat búcsúztatják, de értünk, az 
élőkért is szólnak. Eleink ugyanis 
hittek a harang szavában, amellyel 
úrrá tudtak lenni a járványokon, 
hiszen annak hangja felhallott az 
égig, ahonnan mindig segítséget 
vártak és kaptak is. 

Amint Erkel Ferenc is, aki nélkül 
Kölcsey Himnusza talán egy elsza-
valható vers lenne csupán. Történt, 
hogy amikor a megzenésítés szán-
dékával zongorájához ült, pozsonyi 
mesterének szavai ötlöttek fel ben-
ne. „Fiam! Ha valami szent zenét 
komponálsz, mindig a harangok 
szava jusson eszedbe… És ott, a 
szoba csöndességében megzendül-
tek az én fülemben a pozsonyi ha-
rangok. A kezemet a zongorára tet-
tem és hang-hang után olvadt…”

Nos, múltunk legszentebb 
nemzeti emlékművében, nemzeti 
imánkban ma is zeng, zúg harang-
jaink szava, köztük a mi ércszavú 
nánási harangjainké is. Amikor 
hozzánk szólnak, múltunkról is 
mesélnek. Ők is részei ugyanis 
nemzeti kultúránknak, hiszen vé-
gig kísérték magyar népünk törté-
netét, olykor nagyon nehéz sorsát 
és víg napjait is.

  Buczkó (Bosco) József
címzetes múzeumigazgató

www.hajdunanas.hu
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A törvénnyel szentesített nap

Térfigyelő kamerák pásztázzák a lakótelepet
A munkálatok befejezéséhez kö-
zeledve egyre látványosabb a meg-
újulás a lakótelepen, ahol kiemel-
ten figyelnek a biztonságra is. Az 
elmúlt napokban három darab 
kamera telepítésére került sor, 
amelyek segítik az esetleges garáz-
daságok és más bűncselekmények 
felderítését, megakadályozását.

Tavasztól egy teljesen megújult 
és megszépült környezetben élhe-
tik mindennapjaikat az ott lakók. 

Ahhoz, hogy ez így is maradjon, 
három térfigyelő kamerát üzemel-
tek be a napokban a szakértők a 
lakótelep belső területén, amelyek 
éjjel-nappal működnek. A kamera 
képei az önkormányzat által kiala-
kított központba kerülnek, ahol 
nyomon követhetők és visszake-
reshetők a rögzített videók. Itt a 
polgárőr egyesület önkéntesei és a 
közterület-felügyelők teljesítenek 
szolgálatot.

Hajdúnánás több pontján ösz-
szesen 125 darab kamera vigyáz a 
biztonságra.

Hajdúnánáson többször is elő-
fordult, hogy térfigyelő kamerák 
segítségével buktattak le bűnöző-
ket. Ráadásul a „szemek” az általá-
nos közérzetre is jó hatást gyako-
rolnak. Ezek a kamerák a lakosság 
közbiztonságérzetét is javíthatják. 
Másrészt nagyon sok esetben se-
gítettek már abban, hogy garáz-

daságot, bűncselekményeket fel 
tudtunk deríteni – hangsúlyozta 
Nyeste József, a Hajdúnánási Pol-
gárőr Egyesület alelnöke.

hajdunanas.hu
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Megemlékezést tartottak a doni hősök tiszteletére

A koronavírus-járvány miatt rend-
hagyó módon, ünnepi beszéd nél-
kül koszorúval és néma tisztelet-

adással emlékeztek a Hajdúnánási 
Polgári Összefogás képviselőcso-
port tagjai és Tiba István a térség 

országgyűlési képviselője a 78 év-
vel ezelőtt bekövetkezett doni ha-
dikatasztrófára és az elesett magyar 
katonákra, a város központjában a 
Református Templom mellett álló 
I. és II. világháborús Hősök em-
lékművénél.   

Az esemény után Csiszár Imre 
alpolgármester elmondta: a pan-
démia ellenére is fontos a meg-
emlékezés, ezzel is kifejezve, „nem 
feledjük hőseinket, sosem feled-
jük el azokat, akik tettek a hazáért 
vagy a legtöbbet, életüket adták, 
hogy megmaradhassunk.” 

1943. január 12-e az egyik leg-
gyászosabb nap a XX. századi ma-
gyar történelemben. Ezen a napon 

vette kezdetét a második világhá-
borúban a szovjet Vörös Hadse-
reg támadása a Don-kanyarban. 
A 250 ezer fős 2. magyar hadse-
regben szolgáló honvédek közül 
néhány nap alatt közel 130 ezren 
odavesztek. Megfelelő fegyver-
zet és felszerelés hiányában volt, 
aki szovjet fegyver által halt hősi 
halált, sok katona a rendkívüli 
hidegben megfagyott, rengete-
gen fogságba kerültek. A pontos 
számok még ma sem ismertek. A 
véres ütközet áldozatainak száma 
meghaladta az 1526-os mohácsi 
csata veszteségeit.   

Karcza E.

Így kezdődött a 2021-es év Hajdúnánáson

Sportcsarnok fejlesztés, ipari te-
rület kialakítás, lakótelep felújí-
tás – így kezdődött a 2021-es év 
Hajdúnánáson.

Jó hír, hogy továbbra is csök-
ken az aktív fertőzöttek száma – 
emelte ki Szólláth Tibor, Hajdú-
nánás polgármestere a közösségi 
oldalán tartott tájékoztatójában.

Jelenleg 968 aktív fertőzött van-
városunkban, kórházban 8 sze-
mélyt ápolnak, sajnos eddig 26 
személy elhunyt, 919 főt azonban 
már gyógyultnak nyilvánítottak.

Az elmúlt hetekben elindult az 
előzetes regisztráció a koronavírus 
elleni oltásra. Az oltás önkéntes 
és ingyenes. Amennyiben szeret-
né beoltatni magát, regisztráljon 
a www.vakcinainfo.gov.hu inter-
netes oldalon. Az oltás sorrendjét 
nem a jelentkezés időpontja, ha-
nem a veszélyeztetettség mértéke 
határozza majd meg.

A beköszöntött hideg és a hó-
esés kapcsán a polgármester el-
mondta: városunk felkészült a 
várható hó és jég okozta nehéz-
ségekre.

„Kilenc gépjárművet készítet-
tünk fel a járdák és az utak csúszás-
mentesítésére, sőt a raktárakat is 

feltöltöttük szóróanyaggal, amely 
igény szerint a későbbiekben to-
vább növelhető. Az önkormányza-
ti kezelésben lévő utakon két cég 
külön Hajdúnánás és külön Tedej 
területén, illetve az önkormányzat 
saját eszközeivel és embereivel látja 
el a síkosságmentesítési feladato-
kat (hótolás és szórás) körülbelül 
50 fő közreműködésével.”
Szólláth Tibor azt is bejelentette:
aláírta azt a megállapodást, 
amely lehetővé teszi a Magyar 
Kézilabda Szövetség közremű-
ködésével, hogy mintegy 300 
millió forintból megújuljon a 
Somorjai László Sportcsarnok.

A sportcsarnok folyamatos és 
teljes kihasználtsággal működik, 
eddig már több ütemben, több 
felújításon esett át. A támogatás-
ból megvalósításra kerülő felújítás 
elsődleges célja az épület csarnok 
részének a felújítása, energetikai 
korszerűsítése.

A korábban megépült új, Hódos 
Imre Sportcsarnok lehetővé teszi, 
hogy a városban megjelenő sport 
igényt úgy is ki tudjuk elégíteni, 
hogy közben meg tud újulni a 
Somorjai László Sportcsarnok.

A két ünnep között az egyik 
közösségi oldalon felmerült egy 
javaslat, hogy itt helyben igény 
lenne gyermekkori csípőszűrés-
re, amelyet a gyerekek 4-6 hetes 
kora között szoktak elvégezni. 

„Ez a kérés illeszkedik ahhoz 

a célunkhoz, hogy minél több 
egészségügyi szolgáltatás helyben, 
Hajdúnánáson legyen elérhető. 
Ennek érdekében az elmúlt évek-
ben több fontos egészségügyi fej-
lesztést megvalósítottunk:  példá-
ul megépítettük a Csohány Jenő 
Gyermek Egészségházat, egy új 
NST magzati szívhang vizsgáló 
készüléket vásároltunk a városbál 
bevételéből, klimatizáltuk a városi 
rendelő várótermeit. A csípőszű-
rés lehetőségéről szakemberekkel 
konzultálok. Bízom benne, hogy 
minél hamarabb megoldódik ez 
a helyzet. Így már emiatt sem kell 
majd a kismamáknak és a kisba-
báknak utazniuk.”

A városvezető két folyamatban 
lévő beruházásról is beszámolt.

Az ipari park kialakításának 
munkálatai jó ütemben halad-
nak, az ingatlanok bérlésére to-
vábbra is várják a vállalkozók je-
lentkezését. Csökkentették a m2 
árat és figyelembe véve a vállal-
kozói visszajelzéseket, az eddig 
euróban történő bérleti díjat fo-
rintban határozták meg. Az ak-
tuális versenytárgyalási hirdet-
mény elérhető a hajdunanas.hu/
hireink/palyazatok oldalon.

A Zöld Város Programban a 
külső szervízút munkálatai szin-
te teljes egészében elkészültek, 
sajáterős beruházásban vállalta 
az önkormányzat a távhő veze-
ték cseréjét a park területén. A 

beruházás várhatóan 2021 ta-
vasz végére befejeződik.

A december végén bejelentett 
gazdaságvédelmi intézkedések 
egyik eleme, hogy a kis- és közép-
vállalkozások, valamint az egyéni 
vállalkozások iparűzési adóját ja-
nuár elsejétől a felére csökkentet-
te a kormány. Fontos, hogy nem 
elvonta az önkormányzatoktól, 
hanem azoknál a vállalkozások-
nál hagyta, amelyek legfőképpen 
a vidéki térségekben a legtöbb 
munkavállalót foglalkoztatják – 
hangsúlyozta a polgármester. A 25 
ezer fő alatti települések esetében a 
kormány kompenzációt fog adni.

A tájékoztató végén a polgár-
mester elmondta: ötödik alkalom-
mal rendezték meg a Nánás An-
gyala programot, amely mintegy 
200 gyereknek tudta szebbé tenni 
a karácsonyt. Az adományokból 
a szociális és gyermekvédelmi el-
látórendszerrel kapcsolatban álló 
több mint 120 család részesült. 
Hajdúnánáson 50 idős, egyedül-
álló személyhez, Tedejen 10 idős 
személyhez és 15 tanyán élő csa-
ládhoz kerültek az adományként 
beérkezett tartós élelmiszerek, já-
tékok, ruhaneműk.

HNU
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Tájékoztatás ebösszeírásról
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a 
lakosságot, hogy az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (Továbbiak-
ban: Ávtv) 42/B. §-ban foglaltak 
alapján Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata ismételten köte-
lező ebösszeírást végez 2020. 
október 1. és 2021. február 28. 
között. Az ebösszeírás adatlapján 
az Ávtv 42/A. § (4) bekezdésében 
felsoroltat kell feltüntetni, továb-
bá az ebtartó köteles a kitöltött 
adatlapot az Ávtv. 42/B. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján 
a megadott határidő lejártáig az 

önkormányzat rendelkezésére bo-
csátani.

Ezúton szeretnénk felhívni az 
állattartók figyelmét, hogy aki az 
ezen felhívásban rögzítetteknek 
a meghatározott határidő lejár-
táig nem tesz eleget, úgy az állat-
védelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII. 31.) Korm. rendelet (Továb-
biakban: Rendelet) 3. mellékleté-
nek d) pontja alapján az állattartó 
30.000.- Ft állatvédelmi bírság-
gal sújtható, továbbá a kedvte-
lésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § 

(10) bekezdése értelmében 2013. 
január 1-től a négy hónaposnál 
idősebb ebeket transzponderrel 
(mikrochippel) megjelölve lehet 
csak tartani, ennek elmulasztása 
esetén a Rendelet 3. mellékleté-
nek f ) pontja alapján az állattartó 
45.000.- Ft állatvédelmi bírság-
gal sújtható. 

Az ebösszeíró adatlap az aláb-
bi módokon férhető hozzá:
1. Személyesen a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal infor-
mációs pultjánál
2. Elektronikus úton
A kitöltött adatlap benyújtásá-

nak módjai: A fentebb felsorol-
tak elapján kitöltött adatlapot a 
lakosság a következőképpen tudja 
az illetékes önkormányzat részére 
eljuttatni:
1. Személyesen benyújtani a Haj-
dúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal információs pultjánál 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1.)
2. Postai úton a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal részé-
re megcímezve (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1.)
3. Elektronikus úton az ebossze-
iras@hajdunanas.hu email címre

„SZÁRNYALJUNK EGYÜTT!”  a Református Általános Iskolában

A repülés ősi vágya az ember-
nek. A repüléshez bátorság kell, 
nem kevés. A Nemzeti Tehetség 
Program MTTD-19 pályázattal 
támogatott „SZÁRNYALJUNK 
EGYÜTT!” programunkban na-
gyon sokfelé igyekeztünk elreptet-
ni a természettudományok terén 
16 fő tehetségesnek mutatkozó 5., 
6., 7. osztályos tanulónkat a gon-
dolat sebességével és a kézügyes-
ségük segítségével. Sok mindent 
készítettünk, amivel tudományos 
játékokat játszottunk mintegy 30 
órán keresztül.  Játszva tanultunk 
a repülést körbe járva a tudomá-
nyok területén, azt várva, hogy a 
természetismeret, biológia, fizi-
ka, földrajz, informatika, techni-
ka mind a jó barátunkká válnak. 
Mottónk: „Míg ki nem próbálod, 
nem is hiszed milyen szórakozta-
tóak ezek a tudományok.”  

A madarak tájékozódásának 
vizsgálata közben varrótűből saját 
iránytűt készítettünk, amit pon-
tosság tekintetében össze is ha-
sonlítottunk a saját telefonunkra 
telepített digitális iránytűvel, illet-
ve katonai tájolóval.  Kis szárnyas 
barátainknak madáretetőket bar-
kácsoltunk, töltöttük fel eleséggel 
és az etetésük szabályait is megta-

nultuk. Ezeket az etetőket az óvo-
dánk kertjében helyeztük el. Sada-
ko Sasaki japán kislány emlékére 
- aki az atombomba késői áldozata 
volt - megpróbáltunk 1000 db da-
rumadarat hajtogatni. Így a japán 
origami mellett az atomenergia 
áldásos és átkos hatásait is megis-
mertük a madárhajtogatás közben. 
Leonardo da Vinci polihisztorral 
ismerkedve az övétől egyszerűbb 
ejtőernyőt készítettünk. Az igazi 
élmény a templomtoronyból tör-
ténő kihajítása volt minden gyer-
mekünk számára.  Építettünk nem 
hagyományos repülő szerkezeteket 
is. A focisták ismerik, ha nem is 
név szerint a MAGNUS hatást, 
vagyis a csavart labdát. Ennek 
mintájára készítettünk két talpával 
összeragasztott söröspohárból for-
gószárnyú alkalmatosságot, amit 
gumiszalaggal lőttünk ki.  A digi-
tális technikát (telefonnal készített 
lassított felvétel) használva tudtuk 
tanulmányozni tudományosan 
hogyan is repül.

A  PET palackból sűrített, lég-
hajtású rakéták készítése és repte-
tése olyan élményt jelentett, hogy 
a programon kívül a tanórai szü-
netekben a „kilövéseket” időnként 
közkívánatra megismételtük.  Ter-
mészetesen egy vízhajtású rakéta 
tette  fel a „koronát” a következő 
foglalkozásra, általa lett kézzelfog-
hatóvá, látványossá a rakétahajtás. 
Leendő „űrhajósainkra” további 
hatást gyakorolt az APOLLÓ 11 
rakéta 1:96 arányú élethű modell-
jének összeállítása, amivel elját-

szottuk a Holdra szállás és vissza-
térés lépéseit  is. 

A gólyafészkek vizsgálata egy 
minidrónnal a járványügyi helyzet 
miatt sajnos elmaradt, helyette az 
országban sok helyen kihelyezett 
élőkamerák online megfigyelése-
ivel követtük a gólyafiókák kike-
lését. Szerencsére nem maradt el 
várva várt madárgyűrűzés Tiszalö-
kön, nagy élmény volt a befogott, 
törékeny énekes madarakat köz-
vetlen közelről tanulmányozni.

 A Naprendszerünk   valóban 
arányos modelljét kihelyeztük a 
város területére. Templomunk ke-
rítésére helyezett fél méter átmérő-
jű Naphoz viszonyítunk minden 
átmérőt és távolságot, így a Föl-
dünk csak 4,5 mm átmérőjű lett. 
Érdekesnek találták a gyerekek,  
hogy a Neptunusz és a Plútó már 
nem fértek  el a városunk határán 
belül.

Igyekeztünk a telefonokat is 
értékes tudományos vizsgálati 
eszközzé alakítani. Saját telefonja-
inkkal és VR szemüvegeinkkel vir-
tuális repüléseket hajtunk végre. 
Készítettünk a telefonjainkból és 
egy csepp vízből digitális mikrosz-
kópot, a megfelelő adapterek bir-
tokában pedig a meglévő mikrosz-
kópjainkat és madár-megfigyelő 
távcsöveinket is digitalizálhatták 
saját készülékeikkel a gyerekek.  
Így a vizsgálatait mindenki a sa-
ját telefonján rögzíthette, tovább 
nagyíthatta, szerkeszthette.  Egy 
kirándulás keretében az Agora DI-
GITÁLIS tér kutatóközpontjában 

is eltöltöttünk egy délutánt a kis 
tudósainkkal. A természetismereti 
laborvizsgálat mellett természete-
sen a robotokat bemutató foglal-
kozás volt a legfőbb attrakció, ami 
után biztosan mindenki a velünk 
interakcióba lépő humanoid ro-
botról álmodott.

Zárásként az elkészített eszkö-
zeinkből, tudományos vizsgála-
ti anyagainkból egy kiállítást is 
rendeztünk az iskolánkban, ked-
vet csinálva a folytatáshoz mások 
számára is. Célunk volt a prog-
ramsorozattal az abban résztvevő 
tehetséges tanulóink számára a 
tudományos kíváncsiságuk feléb-
resztése élménypedagógiai mód-
szerek használatával. Úgy érez-
zük elértük célunkat, megérte a 
befektetés. Reméljük a Nemzeti 
Tehetség Program  további hason-
ló pályázatával folytatni tudjuk 
tanulóink élményalapú tehetség 
gondozását.

Biró István Attiláné  és Farkas 
Ferenc projektvezetők
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Változások az adózásban
I. 2021-től változik a gépjármű-
vek adóztatása

Megjelent az egyes adótörvé-
nyek módosításáról szóló 2020. 
évi CXVIII. törvény, mely több 
pontban is érinti a gépjárműadóz-
tatás kérdését. 2021. január 1-től 
a gépjárműadóval kapcsolatos 
adóhatósági feladatokat az önkor-
mányzati adóhatóság helyett az 
állami adó- és vámhatóság (Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, további-
akban: NAV) látja el, Hivatalunk-
ban ügyintézés ezzel kapcsolatban 
nem indítható.

A 2021. január 1-jét megelő-
ző időszakra eső gépjárműadó 
ügyekben – az adókötelezettség 
megállapítása, az adó beszedése, 
végrehajtása, erre az időszakra vo-
natkozó ellenőrzés és szankciók 
megállapítása- az adóhatósági fel-
adatokat továbbra is Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Adóügyi csoportja végzi. Ennek 
megfelelően a 2020. december 31-
ig fennálló gépjárműadó tartozá-
sokat továbbra is a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 11738077-
15372662-08970000 számú Gép-
járműadó beszedési számlájára 
kell teljesíteni.

A gépjármű tulajdonosoknak 
és üzembentartóknak továbbra 
sem kell adatbejelentést tenni az 
adóhatóság felé. Az önkormányzati 
adóhatóság 2021. január 15-ig ada-
tot szolgáltat NAV számára a nála 
2020. december 31-én nyilván-
tartott adómentes gépjármű for-
galmi rendszámáról és a gépjármű 
üzembentartójának, tulajdonosá-
nak azonosító adatairól, valamint a 
mentesség jogcíméről, így ezekről az 
adózóknak külön bejelentést nem 
kell tenniük.

A NAV 2021. január 1-jét köve-
tően az új mentességre vagy adó-
kedvezményre jogosító körülmé-
nyekről kizárólag az adózó által 
NAV felé történő bejelentéséből 
értesülhet. Az adózók bejelentési 
kötelezettsége csak azon esetekben 
nem szükséges, amelyekben a jár-
műnyilvántartásából az adókedvez-
ményre való jogosultság ténye meg-
állapítható, ilyen az aztóbuszoknak, 
tehergépjárműveknek a megfelelő 
környezetvédelmi osztályba sorolá-
sa. Az ezzel kapcsolatos információk 
a NAV hivatalos honlapján megte-
kinthetők. (www.nav.gov.hu)

II. Változik a helyi iparűzési adó 
bevallás benyújtásának szabálya

2021. január 1-jétől az álla-

mi adó- és vámhatóságnál lehet 
benyújtani a helyi iparűzési adó 
(HIPA) bevallásokat, javításokat 
és önellenőrzéseket, de az adót 
megfizetni továbbra is a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat 
11738077-15372662-03540000 
számú Helyi iparűzési adó besze-
dési számlájára kell. 2021. január 
1-jétől az adóalanyok - főszabály 
szerint – a helyi iparűzési adó be-
vallásukat nem az önkormányzati, 
hanem csak és kizárólag az állami 
adóhatósághoz kötelesek benyújta-
ni, így az ehhez szükséges nyomtat-
ványok a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal (NAV) honlapján (www.nav.
gov.hu) lesznek elérhetőek.

Az Elektronikus Önkormány-
zati Portálról a helyi iparűzési 
adóbevallások 2021. januárjától 
nem lesznek benyújthatók.

Kizárólag az egyéni vállalkozó-
nak nem minősülő magánszemély 
iparűzési adóalanynak (vállalkozó) 
van lehetősége arra, hogy az adó-
bevallását papír alapon, az önkor-
mányzati adóhatósághoz nyújtsa 
be, mivel e minőségében nem kö-
telezhető elektronikus kapcsolattar-
tásra. Amennyiben a magánszemély 
vállalkozó a papíralapú bevallás 
benyújtást választja, akkor azt az 
önkormányzati adóhatósághoz te-
heti meg. Fontos, hogy az iparűzési 
adóbevallás feldolgozása, esetleges 
javítása az önkormányzati adóha-
tóságnál történik és az adófizetést 
is változatlanul a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 11738077-
15372662-03540000 számú He-
lyi iparűzési adó beszedési szám-
lájára kell teljesíteni.

III. A mikro-, kis- és középvál-
lalkozásoknak minősülő vállalko-
zónak a 2021. évben bevallott és 
bevallandó adóelőleg csökkentés 
lehetőségéről

Megjelent a koronavírus-világjár-
vány nemzetgazdaságot érintő ha-
tásának enyhítése érdekében szük-
séges egyes intézkedésekről szóló 
639/2020. (XII. 22.) Korm. rende-
let, melynek értelmében a mikro-, 
kis- és középvállalkozásnak minő-
sülő vállalkozóknak a 2021. évben, 
az adott előleg-fizetési időpontban 
esedékes - a Htv. szerint bevallott 
és a 2021. évben az önkormányzati 
adórendelet szerinti adómértékkel 
bevallandó - adóelőleg 50 százalé-
kát kell az egyes esedékességi idő-
pontokban megfizetni, ha erre vo-
natkozóan nyilatkozatot tesznek. A 
vállalkozóknak nyilatkozatot kell 

tenniük legkésőbb 2021. február 
25-ig a székhelye, telephelye sze-
rinti önkormányzati adóhatóság 
számára, ha élni kívánnak az adó 
felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021. 
januárjától kizárólag az állami 
adó- és vámhatóságon keresztül, 
elektronikus úton, az állami adó- 
és vámhatóság által rendszeresí-
tett elektronikus nyomtatványon 
nyújtható be. A nyilatkozat alapján 
a meg nem fizetendő előleg-részlet 
összegével Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal adóügyi cso-
portja a vállalkozó iparűzési adó-
előleg-kötelezettségének összegét 
hivatalból, határozathozatal nélkül 
csökkenti. Ennek alapján a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 
szerinti vállalkozó esetén, amely az-
zal felel meg a kis- és középvállalko-
zásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: KKV törvény) sze-
rinti mikro-, kis- és középvállalko-
zássá minősítés feltételeinek, hogy 
esetében a KKV törvény 3. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott 
nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg 
értékhatár legfeljebb 4 milliárd fo-
rint, a helyi iparűzési adó mértéke 
1 százalék, mivel Hajdúnánáson az 
adómérték 2 százalék. A beszámo-
ló-készítésre kötelezett vállalkozó 
a 2021. évben kezdődő adóév első 
napján rendelkezésre álló utolsó, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. tör-
vény szerint készített és elfogadott 
beszámoló, elfogadott beszámoló 
hiányában, a becsült mérlegfőösz-
szeg, árbevétel- és létszámadatok, 
a beszámoló-készítésre nem kötele-
zett vállalkozó a 2020. évben vég-
ződő adóév árbevétel- és létszám-
adatai, a 2021. évben tevékenységét 
kezdő vállalkozó esetén a becsült 
árbevétel- és létszámadatok alap-
ján állapítja meg a mikro-, kis- és 
középvállalkozás minőségnek való 
megfelelést. További részletekről a 
NAV honlapján (www.nav.gov.hu) 
valamint a hivatkozott jogszabály 
alapján tájékozódhatnak a vállalko-
zók.

IV. Idegenforgalmi adó
A 696/2020. (XII. 29.) Korm. 

rendelet értelmében 2021. janu-
ár 1-jétől a veszélyhelyzet végé-
ig továbbra sem kell a szálláshely 
üzemeltetőknek, szolgáltatóknak 
idegenforgalmi adót fizetniük, 
ám a megállapított, de be nem 
szedett adót a vállalkozásoknak be 
kell vallaniuk az önkormányza-

ti adóhatósághoz Az intézkedések 
meghosszabbításával a cél továbbra 
is a szektor terheinek könnyítése a 
járványhelyzet idején.

Hajdúnánás, 2021. január 4.
Hajdúnánási Közös 

Önkormányzati Hivatal 
Adóügyi csoportja

A Nánás Pro 
Cultura 
Nonprofit Kft. 
programajánlója
Január 22. A Magyar Kultúra Nap-
ja. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be a 
Himnusz megírását. Január elejétől 
minden nap egy-egy újabb részlettel 
bővítjük a kiállítóterem kirakatában 
található kultúra kirakót, szófelhő-
be foglaltuk, hogy számunkra mit 
jelent a magyar kultúra, és naponta 
mutatjuk be gazdagságának egy-egy 
szegmensét. Január 22-én 8.00 és 
18.00 között egy Kul-TÚRÁra in-
vitáljuk Önöket városunk főterén, 
ahol felfedezhetik nemzetünk kul-
turális kincseit és sokszínűségét. 
Január 27. Holocaust Áldozata-
inak Emléknapja – Videó össze-
állítással emlékezünk a Holocaust 
hajdúnánási áldozataira, mely meg-
tekinthető lesz a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ facebook ol-
dalán, a Hajdúnánási Televízió ja-
nuár 26-i Heti+ című műsorában és 
a www.nanasprocultura.hu oldalon. 
A Mártírok útján lévő emléktáblá-
nál mécseseket helyezünk el, melye-
ket bárki meggyújthat a helyszínen, 
az emlékezet jeléül.
Üveggaléria – Válogatás a Hajdú-
nánás2020 fotópályázatra beérke-
zett fotókból. A tárlat január 29-ig 
tekinthető meg a művelődési köz-
pont parkoló felőli üvegfalán. 
Kirakatszelfi – Próbád ki, fotóz-
kodj a művelődési központ üvegfa-
lán lévő szelfi képekkel és küldd el a 
legjobban sikerült fotódat a nanas-
vmk.hu email címre, vagy a műve-
lődési központ messenger címére. A 
legtöbb szavazatot kapott Kirakat-
szelfit díjazzuk. A verseny február 
végéig tart. A kirakatszelfi háttereket 
keresd a művelődési központ par-
koló felőli üvegfalán február 1-től. 
A verseny február 26-ig tart. Ered-
ményhirdetés március 1-jén.
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A Hajdúnánási Újság következő 
számának megjelenése:

2021. február 4.

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete ösztön-
díjpályázatot hirdet az önkor-
mányzat közigazgatási területén 
működő szakképző intézmény-
ben: Az ösztöndíjban való része-
sülés feltétele:
- a technikusi képzés 9-13. évfo-
lyam I. félévére,
- a szakképző iskolai képzés 9-11. 
évfolyam I. félévére, 
- a kifutó rendszerben tanulmá-
nyaikat szakgimnáziumi, illetve 
szakközépiskolai képzésben ko-
rábban megkezdő diákok a 10-13. 
évfolyamai, illetve 10-11.  évfolya-
mai I. félévére, épülő iskolarend-
szerű nappali tagozatos képzésben 
résztvevő tanulók.
Az ösztöndíj időtartama: 
5 hónap 

Az ösztöndíj tervezett mértéke: 
minimum 4.000,- Ft/hó
Az ösztöndíjra pályázni lehet a 
Hajdúnánás város honlapján hoz-
záférhető, valamint a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatalnál 
hozzáférhető pályázati űrlapon. 

A pályázatot a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatalnál 
írásban, a pályázó által aláírva, egy 
példányban kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei: 
- a középfokú intézmény által ki-
töltött eredeti tanulói jogviszony-
igazolás, 
- attól függően, hogy a tanuló me-
lyik félévre vonatkozóan nyújt be 
pályázatot: másolat a tanuló félévi 
osztályzatáról vagy a bizonyítvány 
másolata a tanév végi eredményé-

ről, az intézmény eredeti hitelesí-
tésével. 

A pályázati kiírásban meghatá-
rozott melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül.
A pályázat benyújtási helye, ha-
tárideje:
Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál, valamint a 
szakképző intézményben: 
2021. február 8.
Az ösztöndíj odaítéléséről a Műve-
lődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság javaslata alapján a kép-
viselő-testület dönt az adott év 
februári képviselő-testületi ülé-
sén.
Az ösztöndíj elbírálása a tanul-
mányi eredmény alapján történik. 
A tanulmányi eredmény megálla-
pításánál a magatartás és szorga-

lom jegyet figyelembe kell venni. 
Tanulmányi átlag:
– szakképző iskolai tanulóknál 
legalább 3.01,
– technikumban tanulóknál leg-
alább 3.51
Az ösztöndíjból való kizáró té-
nyező:
- elégséges gyakorlati jegy,
- osztályismétlés,
- tanulói jogviszony megszűnése,
- az intézmény vagy valamely ha-
tóság által indított fegyelmi fele-
lősségre vonás vagy eljárás.
- 6 órát meghaladó igazolatlan hi-
ányzás.
Az önkormányzat döntéséről az 
adott év március 10-ig írásban 
értesíti a pályázókat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése 
ellen fellebbezéssel nem élhet.

Kócsi sztorik: A láthatatlan mogyoró

A 2021-es esztendő számom-
ra jópofa sztorival indult, mely 
amellett, hogy mulatságos, kicsit 
elgondolkodtató is. Távol álljon 
tőlem, hogy bármilyen negatív 
következtetést vonjak le – nem is 
tettem – inkább úgy fogalmaznék, 
ilyen is csak velem fordulhat elő.

Történt, hogy az újév utáni 
szombaton egy kisebb csalingázás-
ra, bevásárlásra, ügyek intézésére 
indultam a városba. Visszafelé 
beugrottam egy kisboltba néhány 
apró-cseprő dolgot vásárolni a hét-
végére. Percek alatt bedobáltam 
az árukat a kosaramba s már ott 
is álltam a pénztárnál. Örültem, 
hogy senki nem volt előttem (időt 
nyertem), s a kedves eladó hölgy 
is sebesen végezte a dolgát, majd a 
szemembe nézett, s kedves hangon 
csak ennyit mondott:

- Öt forint híján négyezer.
Tárcámból lezseren előhúztam a 

Magyarországon jelenleg fellelhe-

tő legnagyobb címletű bankjegyet 
(rendesen elengedtek), mintha 
még volna jó néhány ott, ahonnan 
ez jött, úgy nyújtottam a hölgy fe-
lé. Ebben a pillanatban azonban 
valami furcsa különös érzés szaladt 
át rajtam, amit bátran mondhat-
nánk megszokottnak is.

- 4000 forint? Mit vettem én 
4000 forintért? – gondolkoztam 
hangosan. Inkább értetlenkedve, 
talán még viccesen is.

A hölgy türelmesen kezébe vette 
a számlát és kedvesen elkezdte so-
rolni a tételeket miközben mind-
egyiket megérintette, s közölte 
árukat is. Kávé, tejpor, kóla, bor 
– mert azt is vettem. Pár másod-
perc s már zavarba is estem. Me-
gint hamarabb beszéltem, mint 
gondolkodtam. Megpróbáltam 
összeszedni a gondolataimat, hogy 
miként kérek bocsánatot, ekkor 
viszont elhangzott az utolsó áru.

- Meg az egy kiló földimogyoró 
1900 forint.

- Milyen földimogyoró? – tá-
tottam el a számat a maszk alatt 
– utálom a földimogyorót. Ha in-
gyen adnák, sem kellene tíz deka 
sem, egy szem sem, nemhogy egy 
kiló. No és hol van?

Félreértés ne essék, nem felhá-
borodva mondtam mindezt, in-
kább nevetgélve, hiszen kiderült, 

hogy nem én tévedtem, s máris 
nyeregben éreztem magam.

A kedves eladó hölgy viszont 
elvörösödött, mire én nagyon 
megsajnáltam. Kiderült, hogy 
elütött egy kódot. Én cseréltem 
egy nagyüveg szódát is, s annak 
a kódja majdnem megegyezik a 
földimogyoró kódjával. Ezt ütötte 
el szegényke. Szándékosság nem 
lehetett, hiszen a számlát már át-
nyújtotta, s otthon biztosan fel-
tűnt volna a láthatatlan mogyoró. 
Mindenesetre az időközben oda-
sereglett vásárlók együtt kacagtak, 
hogy olyanért fizettem majdnem, 
amit, ha utánam dobnának, sem 
kellene.

Hazafelé azonban végiggondol-
tam, hogyan mesélem el a felesé-
gemnek, hogy Columbo hadna-
gyot megszégyenítő zsenialitással 
sikerült meghiúsítanom, hogy vé-
letlenül túlfizessek. Beléptem az 
ajtón, maszkomat a szekrényre 
dobtam, kezdtem is volna a mon-

dókámba, de a nejem tágra nyílt 
szemekkel, mosolygó arccal meg-
előzött.

- Képzeld! Isteni süteményrecep-
tet láttam most a tévében. Minden 
hozzávaló megvan, egyedül vagy 
10 deka földimogyoró hiányzik. 
Nem szaladnál vissza gyorsan a 
boltba? Mogyorós tekercs a neve.
A válaszom rövid volt, tömör és 
ellentmondást nem tűrő.
- Nem!

Kócsi Imre
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Felújítás a könyvtárban

A 2021-es év eleje a járványhely-
zet miatti bezártság ellenére örö-
met is hozott számunkra. 

Folytatódik a könyvtár belső te-
reinek átalakítása, felújítása.

Ez a folyamat már 2020-ban 
elindult, amikor a fogadótér és a 
folyosó rész festése történt meg 
és új bútorok készültek: kölcsön-
zőpult, folyóirattartó szekrények, 
zárható csomagmegőrző szekré-
nyek. Ezáltal egy tágasabb, mo-

dernebb, barátságosabb fogadó-
teret sikerült megvalósítanunk. 
Kialakításra került egy különálló 
rendezvényterem, ahová új köny-
vespolc készült, és megtörtént a 
padlóburkolat cseréje is. Ebben az 
új térben a kölcsönzés biztosítása 
mellett tarthatunk programokat. 

A most zajló munkálatok a vá-
lasztóteret érintik. A könyvek és a 
közel 150 db könyvespolc kipako-
lása után kezdődött el a festés és a 
padlóburkolat cseréje. 

Az eddig elkészült fejlesztésekért 
és az idei munkákért is köszönet il-
leti a Gazdasági Ellátó Intézmény 
karbantartóit, akik minden elkép-
zelésünket igyekeznek megvalósí-
tani, hogy egy megújult, moder-
nebb könyvtári környezet várja 
Önöket.

A korlátozott kölcsönzést ezen 
munkafolyamatok közben is biz-
tosítjuk. Továbbra is lehetőség van 
a könyvek kölcsönzésére munka-
napokon 10 - 12 óra, valamint 14 
- 16 óra között. Az átalakítás miatt 
jelenleg csak a szépirodalmi mű-
veket és gyerekkönyveket tudjuk 
elérhetővé tenni. Kérjük, a köl-
csönözni kívánt könyvek listáját e-
mailen, messenger üzenetben vagy 
telefonon juttassák el hozzánk, 
hogy elő tudjuk azokat készíteni 
a kölcsönzésre. A kölcsönzés rész-
letesebb feltételeit és katalógusun-
kat is megtalálja honlapunkon: 
www.nanaskonyvtar.hu.

A korlátozások feloldása után 
kérjük látogassanak el hozzánk, 
ahol egy újabb megszépült részben 
fogadhatjuk Önöket!

Nánási ki kicsoda
„Gyökerek nélkül elpusztul a növény.  Hogy maradhatna meg gyökerei nélkül az ember...”

Schäffer Erzsébet újságíró, író

Egy település gyökereit a ben-
ne élt és élő emberek alkotják. A 
maga módján mindenki hozzátesz 
változásához, alakulásához, fejlő-
déséhez. Fontos ismernünk kik 
azok, akik előttünk éltek itt és meg 
kell őrizni a város emlékezetében 
is őket. Szükség van a nemzedé-
keken átöröklődő információkra, 
hogy a régiek ne tűnjenek el az idő 
kútjában. Ezért tartjuk fontosnak, 
hogy a hajdúnánási Ki Kicsoda 
meglévő információkat frissítsük, 
bővítsük.

A 2000-ben megjelent Hajdú-
nánási Almanach korábban már 
összegyűjtötte a városhoz kötődő 
személyek adatait, melyek közül 
több mára elavult és természetesen 
bővíteni szükséges a következő ge-
nerációk információival. 

Nézzék meg a honlapon találha-
tó adatbázist, melyben a legrégeb-
bi adat Tarczali József református 
lelkészé, aki 1765-ben született, az 
utolsó személy pedig vitéz Zsuga 
János csizmadia mester. Keressék 
meg adataikat, családtagjaikat, 
pontosítsák az információkat és 
ajánljanak újabb személyeket, 
hogy teljesebbé tegyük a város tör-
ténetének ezen megismertetését is. 

Trianon pályá-
zat eredmény-

hirdetés
A Móricz Pál Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény a Tri-
anoni emlékévhez kapcsolódóan 
hirdette meg pályázatát, melyre az 
alábbi pályamunkák érkeztek. 

Trianon emlékezete
Tanulmány kategória: Záhonyi 

István: Trianon forró emlékezete

Családtörténet- emlékezet kategó-
ria: Nagyné Józsa Beáta: Trianon 
hatása és igazságtalansága egy fel-
vidéki és egy erdélyi család életé-
ben 

Trianon és Hajdúnánás
Elektronikus média alkotás ka-

tegória: Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium 8. b. 
osztály: Történjen bármi, felkészí-
tő tanár: Haranginé Simon Tímea

Barna Anikó: József Attila - Bús 
magyar éneke

Irodalmi kategória:
Nábrádi Benedek: Amiről ke-

veset tudunk: Szepes és Árva rend-
hagyó nánási történelmi útirajz 

Köszönjük mindenkinek a rész-
vételt, a tartalmas munkát. A pá-
lyázatok megtekinthetők a nanas-
könyvtar.hu oldalon.
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Megemlékezés 

BACSKAI ISTVÁN 
(volt Bercsényi u. 20 sz.) alatti lakos 

halálának 20. évfordulóján.

Emlékezik rád 
feleséged, fiaid, unokáid 

és két dédunokád.

Megemlékezés 
SZILÁGYI ANdRÁS LÁSZLó 

(volt Mátyás király u. 49 sz.) alatti lakos 
halálának 25. évfordulóján.

„Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,
de szép emléked itt maradt velünk.
Könnyes szemmel Rád emlékezünk,

nehéz elhinni, hogy nem vagy már velünk.
Minden virág, amit a sírodra teszünk,

elmondja, hogy mennyire hiányzol nekünk. 
A halál nem jelent feledést és véget,

amíg élnek azok, akik szerettek Téged.” 
 

Örökké emlékezünk rád:  a gyászoló család

Hajdú-
nánás 
autó-
busz 

váróte-
rem

deb-
recen 
autó-
busz 
állo-
más

Közlekedik Megjegyzés

4:10 5:20 Közlekedik: naponta
5:30 6:35 Közlekedik:iskolai előadási 

napokon
6:00 7:20 Közlekedik: munkanapokon
6:15 7:25 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
6:30 7:50 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
6:30 7:45 Közlekedik: munkanapokon Átszállás: 

Hajdúböszörmény
6:45 7:55 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
7:00 8:00 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
Átszállás: 
Hajdúböszörmény

7:15 8:20 Közlekedik: VII.5-ig és IX.1-
től munkanapokon

7:30 8:45 Közlekedik: munkanapokon
8:00 9:15 Közlekedik: iskolai előadási 

napokon
8:30 9:40 Közlekedik: munkaszüneti 

napok kivételével naponta
9:50 11:02 Közlekedik: naponta
9: 11: Közlekedik: naponta Átszállás: 

Hajdúböszörmény
10:40 11:55 Közlekedik: munkanapokon
11:30 12:40 Közlekedik: munkanapokon
12:05 13:20 Közlekedik: naponta
13:05 14:12 Közlekedik: naponta
13:45 14:55 Közlekedik: munkanapokon
14:30 15:45 Közlekedik: munkanapokon
15:00 16:10 Közlekedik: munkanapokon
16:20 17:35 Közlekedik: naponta
17:10 18:17 Közlekedik: naponta
18:00 19:10 Közlekedik: munkanapokon
19:00 20:10 Közlekedik: munkanapokon
20:10 21:20 Közlekedik: naponta

Hajdúnánás – Debrecen 
autóbusz menetrend 2021

Debrecen - Hajdúnánás 
autóbusz menetrend 2021

debre-
cen au-
tóbusz 
állomás

Hajdú-
nánás 
autó-
busz 

váróte-
rem

Közlekedik Megjegyzés

5:40 6:41 Közlekedik: munkaszüneti  
napok kivételével naponta

6:15 7:25 Közlekedik: naponta
6:50 7:57 Közlekedik: naponta
7:00 8:25 Közlekedik: naponta Átszállás: 

Görbeháza
7:30 8:45 Közlekedik: munkanapokon
8:35 9:45 Közlekedik: naponta
9:30 10:45 Közlekedik: munkanapokon

10:15 11:25 Közlekedik: munkanapokon
11:00 12:15 Közlekedik: munkanapokon
11:45 12:55 Közlekedik: munkanapokon
11:50 13:35 Közlekedik: iskolai előadási na-

pokon
Átszállás: 

Polgár
12:30 13:40 Közlekedik: VII.5-ig és IX.1-től 

munkanapokon
13:00 14:15 Közlekedik: munkanapokon
13:20 14:30 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
13:45 14:55 Közlekedik: naponta
14:00 15:15 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
14:30 15:40 Közlekedik: naponta
15:00 16:10 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
15:30 16:45 Közlekedik: iskolai előadási  

napokon
16:11 17:15 Közlekedik: munkanapokon
16:40 17:50 Közlekedik: naponta
17:45 18:55 Közlekedik: munkanapokon
18:20 19:35 Közlekedik: naponta
19:15 20:20 Közlekedik: naponta
20:15 21:25 Közlekedik: naponta
22:40 23:40 Közlekedik: munkanapokon
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FÉRFI KÉZILABDA NB II

Álláshirdetés
Varrodai munkára keresünk 

szakképzett és munkatapasztalattal  
rendelkező VARRó, VASALó munkavállalókat. 

Hosszú távú, bejelentett munkaviszony. 
Nettó munkabér: 140.000 Ft és fölötte.

Jelentkezés: +36/30 482 50 57

2020/2021 NB II. Észak-Kelet Férfi Felnőtt őszi tabella
Hely.  Név M.sz. Gy. D. V. Lőt g. Kap.g.  P 
1.       NYBSC 
  10 9 0 1 342 263     18
2.  Kazincbarcikai KSE  
  10 7 0 3 337 316      14
3. Kisvárdai KC   
  9 6 0 3 246 253       12
4. Kispályás Műfüves NKFT 
  09 5 1 3 252 247      11
5. Nádudvar   
  10 5 0 5 277 272      10
6. Tiszavasvári SE   
  7 4 0 3 223 202 8 
7. Füzesabonyi SC   
  6 3 0 2 164 166 7
8. Berettyó MSE   
  8 2 0 6 213 229 4
9. Hajdúböszörményi TE  
  9 1 1 7 251 288 3
10. Füzesgyarmat   
  6 1 0 5 152 180 2
11. Bőcs KSC   
  6 0 1 5 150 191 1
12. Szolnoki KCSE   Törölve

2020/2021 Férfi Ifjúsági III. osztály d csoport őszi tabella
Hely. Név M.sz. Gy. D. V. Lőt g. Kap.g. P 
1. Hajdúböszörményi TE  
  9 8 0 1 297 236     16
2. Kispályás Műfüves NKFT 
  9 7 0 2 349 299     14
3. Nádudvar   
  10 7 0 3 318 296       14
4. Kazincbarcikai KSE  
  10 6 1 3 351 338       13
5. Kisvárdai KC   
  9 5 0 4 316 305      10
6. Füzesgyarmat   
  6 4 0 2 212 185 8 
7. NYBSC-TVP   
  10 4 0 6 350 351 8
8. Füzesabonyi SC   
  6 1 1 4 213 229 3
9. Tiszavasvári SE   
  7 1 0 6 223 260 2
10. Bőcs KSC   
  6 1 0 5 143 180 2
11. Berettyó MSE   
  8 0 0 8 201 294 0

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Női kézilabda NB I/B 2020-2021-as tavaszi szezon fordulói

Jan. 30. (szo) 17: 00 óra FTC KN KFT U20–Hajdúnánás SK
Febr. 6. (szo) 11: 00 óra Pénzügyőr SE–Hajdúnánás SK
Febr. 13. (szo) 18: 00 óra Eszterházy SC–Hajdúnánás SK 
Febr. 20. (szo) 18: 00 óra Hajdúnánás SK–Pénzügyőr SE
Febr. 27. (szo) 18: 00 óra  Orosházi NKC –Hajdúnánás SK 
Márc. 6. (szo) 18: 00 óra Hajdúnánás SK–FTC KN KFT U20
Márc 14. (v) 15: 00 óra Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás SK 
Márc. 27. (szo) 17: 00 óra Vasas SC–Hajdúnánás SK 
Ápr. 10. (szo) 18: 00 óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE 
Ápr. 24. (szo) 18: 00 óra VS Dunakeszi–Hajdúnánás SK
Máj. 2. (v) 17: 00 óra Hajdúnánás SK–Gödi SE
Máj. 9. (v) 18: 00 óra Kispest NKK–Hajdúnánás SK
Máj. 15. (szo) 18: 00 óra     Tempo KSE–Hajdúnánás SK 
Máj. 19. (sze) 18: 00 óra Hajdúnánás SK–Orosházi NKC
Máj. 22. (szo) 15: 00 óra PC Trade SZNKE–Hajdúnánás SK

Női Ifjúsági I. osztály Kelet 2020-2021-es tavaszi szezon fordulói
Jan. 15. (p)  16: 00 óra Hajdúnánás SK–Pénzügyőr SE 
Jan. 18. (h) 18: 15 óra Szentendrei NKE–Hajdúnánás SK
Jan. 23. (szo) 14: 00 óra Hajdúnánás SK–MTK Budapest
Jan. 29. (p) 16: 00 óra Hajdúnánás SK–Orosházi NKC
Febr. 3. (sze)  16: 00 óra PC Trade SZNKE–Hajdúnánás SK
Febr. 20. (szo) 16: 00 óra Hajdúnánás SK–DKA Vác VKSK I.
Febr. 27. (szo) 16: 00 óra Hajdúnánás SK–DVSC SCHAEFFLER 
Márc. 5. (p) 16: 00 óra  Hajdúnánás SK–Ferencvárosi TC
Márc. 10. (sze) 16: 30 óra Hajdúnánás SK–Békéscsabai ENK-
SE 
Márc. 18. (cs)  15: 30 óra Hajdúnánás SK–Csepel DSE 
Márc. 27. (szo) 15: 45 óra MTK Budapest –Hajdúnánás SK 
Ápr. 1. (cs) 16: 00 óra Hajdúnánás SK–Váci NKSE
Ápr. 11.(v) 14: 00 óra Csepel DSE–Hajdúnánás SK 
Ápr. 13. (k) 15: 00 óra Kisvárda–Hajdúnánás SK 
Ápr. 28. (sze) 16: 00 óra Hajdúnánás SK–Kisvárda
Ápr. 30. (p) 16: 30 óra Békéscsabai ENKSE–Hajdúnánás SK
Máj. 7. (p) 16: 00 óra Hajdúnánás SK–Szentendrei NKE
Máj. 21. (p) 16: 00 óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE
Máj. 29. (szo) 13: 00 óra Pénzügyőr SE–Hajdúnánás SK
 (A mérkőzések változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.)
  -kábé-


