
Űzhetjük egyedül vagy csapatban, lehet szórakozás,
élesben versenyzés, kikapcsolódás, állóképesség
növelése. Lehet lemondás, lelkünknek önfegyelem,
siker, önbizalom erősödés.   Izmainknak  erősödés,
szervezetünknek zsírelosztás, kondíció, életminőség. 

Hatását jellemezve: „Flow élmény” – összességében
ez a sport. Írhatnám csupa nagybetűvel, hiszen
fontossága nem kérdés. Fizikai aktivitás nem is kevés
szellemi tevékenységgel társítva. Szükségét érezzük a
mindennapokban, szükségességét belátjuk, hirdetjük.
Gyermekekkel foglalkozó felnőtt – legyen az edző,
tanár, testnevelő, szülő vagy csak szimplán
sportrajongó – egyetemlegesen vallják: kisgyer-
mekkorban kell elkezdeni, mert úgy lesz belőlük
egészséges, normális súlyú, jó kondícióban lévő
felnőtt, akiknek igényévé válik a mozgás.

Sajnos vannak azonban tények, melyek  szerint a
gyermekek kb. 20 %-a tekinthető elhízottnak, melynek
a kalóriadús táplálkozás mellett a mozgásszegény
életmód a legfőbb okozói.

A szülőnek kell – jobb esetben ezt megelőzve –
elindítani gyermekét azon az úton, mely a
mindennapos sport irányába vezet. Szólláth Tibor
polgármester – aki büszkén vállalja elkötelezettségét a
mozgás, a sport iránt – véleménye szerint is
egészségmegőrző, egészségfejlesztő és közösségi
szellemerősítő funkcióját semmi nem pótolhatja,
semmi nem veheti át. Az előző ciklusban még
ellenzékben kidolgoztak elmondása szerint egy városi
sportkoncepciót, amely jelentős előrelépést jelenthet
városunk sportéletében. Cél, hogy az oktatási
intézményekben mindennapi testedzésben része-
süljenek a tanulók. 

,,Mindannyiunk feladata – vallja polgármesterünk –
hogy a felnövekvő generációk összetartásában,
közösségformálásában és életminőségük javításában
központi szerepet kapjon mind a tömegsport, mind
pedig a szabadidősport , különösen most, amikor a
mozgás egyre inkább háttérbe szorul, amikor egyre
rosszabb fizikai állapotban vannak a gyermekek és a
fiatalok, akik jóval több időt töltenek a számítógépek
előtt, mint a sportpályán vagy a tornatermekben.
Városunkban minden adott ahhoz, hogy gyermekeink
mindegyike megtanuljon úszni – ez nem pénz, csak
odafigyelés kérdése. Ugyanígy a vízi sportokban való
jártasság megszerzése is, hisz a Keleti-főcsatorna
remek lehetőséget nyújt ehhez. Nemrég több kenut is

vásárolt az önkormányzat, megteremtve ezzel a
lehetőségét a vízi sportok oktatásának. Arra törekszik
önkormányzatunk, hogy az iskolák alsó tagozatos
gyermekei legalább egy úszásnemben jártasak
legyenek, a felső tagozatos tanulók pedig az úszás
mellett a vízi sportokban is jártasságot szerezzenek,,

A labdajátékokat országos szinten is első helyre
soroljuk mind űzésében, mind nézettségében.
Hajdúnánáson is népszerűek, de itt most elsősorban a
kézilabdára gondolok. Városi szinten közel 300-an
űzik ezt a sportot 10 edző (Hadas S, Labancz M, Madai
T, Tóth N,Molnár A,Seres E, Hadadi B, Szabó A,
Szabó L, Nagy A) irányításával.

Azt hiszem, az olyan örömökért, melyet a férfi
kézisek utolsó előtti Mátészalka elleni meccsükön a
nézőknek szereztek, elmondhatom: azokért a
pillanatokért érdemes élni. Bajnokságot nyerni
történelmi pillanat, – fogalmazott  Szabó Attila, a
csapat játékosa, utánpótlás edző . Történelmi siker,
hiszen az ifjúsági és a felnőtt csapat is BAJNOK lett az
NB II-ben. Mindkét csapatot kizárólag hajdúnánási
játékosok alkotják. E fantasztikus eredményt csak a
hallatlanul nagy csapatkohéziónak, az idősebb és
fiatalabb játékosok megfelelő arányának, a játék iránti
szeretetüknek és alázatuknak, egymás tiszteletének,
elfogadásának köszönhetik -  de nem feledkezhetünk
meg a támogatókról, a lelkes szurkolótáborról,   akik
idegenben is szép számmal elkísérték a csapatot.

Molnár András szakedző is büszkén beszél lányairól,
akik jellemét,  teljesítményük  hullámzását is átérzi.
Sikeres csapatot vezet, hiszen NBI/B-s felnőtt csapata
bronz, az ifjúsági gárda pedig aranyérmet szerzett. A
serdülő csapat 3. éve résztvevője a diákolimpia
országos döntőinek és az Országos Serdülőbajnokság
felsőházi rájátszásának is.

Minek is köszönhető ez a siker? A rengeteg,
céltudatos, szervezett, szakszerű sportmunkának és a
tervszerű, tudatos utánpótlás nevelésnek- mondják a
szakemberek, a felkészítést irányító edzők.

A hajdúnánási utánpótlásedzőknek az a célja, hogy
a városban lakó utánpótlás korosztályú gyermekekkel
megismertessék ezt a labdajátékot, sportági
csoportokat szervezzenek, versenyeztetési lehetőséget
biztosítsanak, s a kiemelkedő sportolók kiválasztása
után számukra professzionális szemléletet kialakítva
segítsék pályafutásukat.

Az iskolák összevonásával is működhetne az edzők

véleménye szerint korosztály-specifikusan az
intézményekkel kötött együttműködési megállapodás
alapján sportcsoportok létrehozása, azok tanórai, vagy
tanórán kívüli foglalkozásainak biztosítása,
versenyeztetési lehetőségeik kiszélesítése a helyi
sajátosságok figyelembe vételével.

A tömegesítés szintjén már bázisként létrehoztak a
sportegyesület azon közösségét, amelyből a sportági
minőségi utánpótlás táplálkozhat, ez azt jelenti, hogy
az óvodás korú gyermekektől egészen a felnőtt korú
játékosokig, minden korosztályban van Hajdú-
nánásnak csapata mind női, mind férfi vonalon.

A pénzügyi nehézségek a kézilabdára is rányomják
a bélyegét. Az utánpótlásban részt vevő gyermekeknek
havi tagdíjat kell fizetni, amiért cserébe minőségi
edzők tartanak nekik számos edzést, valamint
sportfelszereléseket tudnak vásárolni. Költséges a
versenyeztetés, az utaztatás, amit nehezen tudnak
kigazdálkodni, s ez annak ellenére is így van, hogy az
önkormányzat emelte a sportszervezetek támo-
gatásának mértékét.

Az utóbbi években 2-3 kézilabdás korosztály mindig
eljut legalább az országos elődöntőig, sőt ebben az
évben a 8 éves hajdúnánási lányok Veszprémben
küzdhetnek az országos döntőn. Dicséretes a
hajdúnánási vállalkozók azon része, akik szívesen
támogatják ezt a gyönyörű sportot, s remélhetőleg ezen
sikerek után nőni fog a számuk. 

Elindultunk egy úton, mely igazán a sikerhez vezet.
A változás szele itt fújdogál - s itt nemcsak a
sportolókra gondolok -, bízzunk benne, hogy pozitívan
indul be városunk a munkahelyteremtések terén,
beválik a földmunka-program és az új varroda,még
több turistát vonz majd a fürdőnk, tovább szépül
városunk akár az új építkezések által is.

Szívesen felsorolnám ide azt a rengeteg tenni akaró,
hétről-hétre városunk fejlesztéséért, fejlődéséért,
hírnevének öregbítéséért fáradozó, erején túl is küzdő
felnőttet és gyereket, sportolót és edzőt, vállalkozót és
szülőt, képviselőt és tervezőt, megalkotót és aktívan
tevékenykedőt. Nevek helyett álljon itt ez: Nánásiként
büszkék lehetünk rájuk, tiszteljük azt a hatalmas
munkát, mellyel városunkért szorgoskodnak!  Bízunk
további sikereikben, na és persze:

HAJRÁ HAJDÚNÁNÁS!

Fekete Andrea
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Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzati tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2 alapterületű, 14.
számú garázst 500 Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2011. június 27. (hétfő) 1600 óra

A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri

Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/129
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2011. június 29. (szerda) 900 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri
Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
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Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az

önkormányzat tulajdonában lévő, Hajdúnánás,
Hunyadi u. 7. szám alatti, 27 m2 alapterületű üzletet

1.200 Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje: 

2011. június 27. (hétfő) 1600 óra
A pályázat csak személyesen nyújtható be!

A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri
Hivatal, földszint 41-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/129

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2011. június 29.
(szerda) 800 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri
Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében
meghirdeti a Köztársaság tér 16. szám alatt lévő 

KÁVÉZÓT.
A bérbeadás időtartama: a bérleti szerződés kötését
követő hónap első napjától számított 5 év. 
Pályázati feltételek: 
Az önkormányzat értéknövelő beruházásokat nem
ismer el, ezeket a bérleti jogviszony megszűnésekor
ellenszolgáltatás nélkül át kell adni az ingatlan
tulajdonosának.
A bérlőnek az üzemeltetési rend,- és a rezsiköltségek
tekintetében (elektromos energia egy része mérhető)
egyénileg kell megállapodni az ingatlant üzemeltető
Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesülettel.
A kiinduló licitár 20.000 Ft + áfa/hó, melyet évente az
infláció mértékével növelni kell.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2011. június 27. (hétfő) 1600 óra

A pályázat zárt borítékban, „Kávézó pályázat”
megjelöléssel, csak személyesen nyújtható be!

A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri
Hivatal, földszint 41-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/129

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2011. június
29.(szerda) 1300 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri
Hivatal kis tanácskozó terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere június
6-án sajtótájékoztatón jelentette be, hogy
Adományház néven júliustól egy adománygyűjtő
központot hoz létre a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat. Ennek helyszíne a Dorogi út és a
Marx Károly utca sarkán – korábban festékboltként
működő – üzlethelyiség. Ide várnak minden
lakossági felajánlást, adományt – elsősorban
ruhaneműt, de háztartási eszközöket, gépeket,
bútorokat is –a szociálisan nehéz helyzetben lévő
hajdúnánási családok számára.

Mint azt a polgármester elmondta, az
Adományház dolgozóit közcélú foglalkoztatás
keretében alkalmazza az önkormányzat. A dolgozók
szigorú szabályok mellett veszik át az
adományozóktól a felajánlásokat, és adják át a
rászorulóknak ezeket. Reményét fejezte ki, hogy ez
is egy olyan sikertörténet kezdete, mint a varroda,
amely a tervezett időponttól három héttel korábban,
már a hét folyamán megkezdi működését 50 fővel,
és rövidesen két műszakban 150-150 fővel fog
működni.

V. L.

K ö r n y e z e t v é d e l m i  a k c i ó
Amikor e témáról esik szó, abban a pillanatban rá

kell döbbennünk, hogy nekünk, az élő embereknek
kell tenni valamit az ügy érdekében. Legyen ennek
bármi a neve: "Fák, virágok, madarak napja.",vagy
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akció! Az ember szíve megdobbant 2011. május 21-
én. Azt láthattuk, hogy városunk általános és
középiskolás tanulói tanáraik, civilek a Mezei
Őrszolgálat tagjai ellepték a Kelti Főcsatorna
oldalát.  A meghirdetett környezetvédelmi akcióban
több, mint félezer főt köszönthetett városunk
polgármestere, Szólláth Tibor a Polgári- és a Csegei
hídnál. Tanulókat, iskolaigazgatókat, tantestületi
tagokat, akik részt vettek az sikeres akcióban. A
munkavégzéshez balesetmentes munkát kívánva
fejezte ki az Önkormányzat köszönetét. Az akcióban
résztvevő tanulók védőkesztyűt, szemeteszsákot és
természetesen az üdeséget fenntartó ásványvizet
vehették magukhoz, amelyet a Polgármesteri Hivatal
munkatársai osztottak ki.

A több, mint 4 kilométer gátszakasz a tanulók
munkája által fellélegzett. Saját becslésem szerint ez
kb. 60 ezer négyzetméter megtisztítása volt a
szeméttől. Nem véletlen, hogy az akcióra idén kerül
sor, hiszen 2011 az Önkéntesség Európai Éve. Az
önkormányzat erre kívánta felhívni a figyelmet: az
önkéntes tevékenységek társadalmi értékeire,
valamint arra, hogy kellő odafigyeléssel, össze-
fogással elősegíthetjük környezetünk megóvását.

Gut István

S a j t ó t á j é k o z t a t ó

A szeretet és az igazság egyensúlya
a keresztyén nevelésben

Ezzel a címmel tartottak előadást 2011. június 2-
án – áldozócsütörtökön – a Református Általános
Iskola pedagógusainak és az érdeklődő leendő
református óvónőknek, szülőknek a Keresztyén
Iskolák Nemzetközi Szövetségének munkatársai:
Demeter László a Közép-Európai iroda vezetője és
Melinda Brown amerikai professzor asszony,
oktatási tanácsadó.

Az ACSI munkatársait minden évben –
hagyományosan Jézus mennybemenetele napján –
hívja meg az iskolavezetés szakmai előadásra,
amikor is a nevelés szép és fontos feladatáról
keresztyén alapokon állva szólnak az előadók. Az
igazán hatékony nevelést csak szeretetteljes
légkörben, lelki békességben élő pedagógusok által
lehet megvalósítani. Minden szülő a lehető legjobbat
szeretné a gyermekének. Isten szülőkön,
pedagógusokon keresztül megjelenő feltétlen
szeretete a gyermeknek biztonságot és reménységet
ad egész életében a nehéz időszakokra is. Ez
megsokszorozza teljesítőképességét. Ugyanakkor
Isten igazsága korlátokat szab a féktelenségnek, a
bűnöknek. Ebben az egyensúlyban kell felnőni a
gyermekeknek, hogy az a társadalom – ami ma több
sebből vérzik – harmonikusabb legyen a jövőben-
hangsúlyozták az előadók.

A hajdúnánási Református Általános Iskola az
elmúlt években megkülönböztetett figyelmet kapott
a nemzetközi szövetség részéről, elismerve azt a
lendületes minőségfejlesztést, ami az intézményben
történt.

Szabó Endre

Május 12-én tartott sajtótájékoztatóján Hajdú-
nánás polgármestere kerékpárt és üzemanyag
utalványt adott át a hajdúnánási rendőrségnek,
illetve a Polgárőr Egyesületnek. A rendőrség
részéről Hraskó János rendőrkapitány 500 ezer, a
polgárőrség részéről Ambrus Antal az egyesület
vezetője 250 ezer forint értékű üzemanyag utalványt
vehetett át a sajtótájékoztatón. Mint azt a
rendőrkapitány elmondta a támogatásnak köszön-
hetően növekszik a rendőrök közterületen való
jelenléte. A kerékpárt Csősz Krisztián vette át és
elmondta, hogy jó hasznát veszik a bűnügyi
portyaszolgálat során azokon a területeken, ahol
bűncselekmények elkövetésének területei vannak.

Mint azt Szólláth Tibor elmondta, sokkal több
támogatást is elbírnának a szervezetek, de javíthat a
szubjektív biztonságérzeten az is, hogy a
Polgárőrség, Mezei Őrszolgálat, csőszök is köz-
reműködnek a Rendőrség munkájában.

V. L

H e l y z e t k é p  a z  I f i h á z b ó l
A turisztikai szezon előtt arról kérdeztük az

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületet, hogy miként
sikerült a téli szünet után ismét életet lehelni a
moziba, illetve milyen programokat terveznek a
jövőben?

Mint azt sokan tudják, a képviselő-testület
kérésének, döntésének értelmében a téli időszakban
szünetelt a mozi a magas működtetési költségek
miatt. A jó idő beköszöntével azonban újra
indultunk, s most már minden héten van vetítés. Az
a film, ami egy plázában megy, néhány előadással
később már hozzánk is eljut. Sajnos néha
elmondható, hogy kissé foghíjasra sikeredik a
látogatottság, de például a mesefilmeknek mindig
nagy sikere van. Bízunk abban, hogy nyáron az
idelátogató fürdővendégeknek ezzel a szolgáltatással
is egy plusz kikapcsolódási lehetőséget tud
biztosítani városunk.

Emellett egyesületünk és az általa működtetett
Ifiház igyekszik további programokkal is bővíteni a
nyári szabadidő-eltöltés lehetőségeit.

Hosszított nyitva tartással üzemel az épület.
Júliustól tervezzük a nyári zenés esték sorozatunk
megvalósítását.

Az Ifiház élete sokszínű. A Teleház szolgáltatások,
a filmvetítések, a pingpongozás, a nyugdíjas internet
klub, a kézműves foglalkozások, a táncpróbák, a
különböző fejlesztő csoport munkák mind jelen
vannak életünkben. Munkánk során arra törekszünk,
hogy azok a fiatalok, akik közösségben akarnak
valamilyen szabadidős tevékenységet létrehozni,
megkapják tőlünk mindazon szakmai és
infrastrukturális segítséget, melyekkel elkép-
zeléseiket meg tudják valósítani. A különböző
programelemek, melyek szervezetünkhöz köthetők,
ma már nem arról szólnak, hogy önmagában az
egyesület tagsága akar szabadidős élményekhez
jutni, hanem a tőlünk fiatalabb korosztálynak
nyújtunk olyan lehetőséget, amelyeket egyébként mi
magunk teremtettünk meg annak idején. Ezekhez ma
már sikerült európai uniós forrásokat is szereznünk.
Így komplex programok valósultak és valósulhatnak
meg a jövőben is az Ifiházban, melyek során a
fiatalok az egyéni kompetenciák fejlesztése mellett
közösségi élményekhez is jutnak. 

Péntek Dóra
az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületet

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz
Tedejen juliális. A Hajdúnánási Városi Önkor-
mányzat és a Tedej Szebb Jövőjéért Ifjúsági
Egyesület közös szervezésében július 2-án
szombaton kulturális rendezvények és főző-
verseny várja az érdeklődőket.

Ugyanezen a napon kerül sor a felújított orvosi
rendelő ünnepélyes átadására, valamint a
településrészi közmeghallgatásra.

A Tedeji Juliális programjáról bővebb
információt a hamarosan megjelenő plakátok és
szórólapok tartalmaznak.
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INTERPELLÁCIÓ
Szólláth Tibor országgyűlési képviselő, Hajdúnánás polgármestere interpellációt intézett a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumi államtitkárhoz azzal kapcsolatban, hogy mikorra várható a Hajdúnánásról
az M35-ös útra felvezető 3323-as útszakasz felújítása.
Az alábbiakban ezzel kapcsolatban olvashatnak részleteket a parlamenti naplóból:

Szólláth tibor országgyűlési képviselő, hajdúnánás polgármestere:

A 3323. számú közút azon szakasza, amely az M35-ös autópályát Hajdúnánással összeköti, több szempontból
is stratégiai jelentőségű. Többek között a város ipari területei mellette helyezkednek el, ami azért is
kiemelkedően fontos, mert a településünkön sajnos nagyon magas szintű a munkanélküliség, és kiemelt
céljaink között szerepel a város munkapiaci helyzetének a javítása. A befektetők számára azonban
elengedhetetlen szempont a város jó megközelíthetősége, amely a jelen állapotban az M35-ös irányából
sajnos nem megoldott. Fontos szempont továbbá, hogy ezen útszakasz 15 kilométeres szakasza a hajdúnánási
hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság elsődleges működési területére esik. A fenti útszakasz
igénybevétele szükséges azokban az esetekben is, amikor a balmazújvárosi közterületi tűzoltóság elsődleges
működési területére, illetve az M35-ös autópályán történő balesetekben a hajdúböszörményi közterületi
tűzoltóság területére vonul a tűzoltó-parancsnokságunk segítségnyújtásra. Az út állapotából adódó
sebességcsökkenés miatt megnőtt az említett útszakaszon a vonulás időtartama, veszélyeztetve ezzel az ott
élők és az ott közlekedők élet- és vagyonbiztonságát.
Az elmúlt évek használata és az autópálya-építés során az út szerkezete oly mértékű károsodást szenvedett,
ami miatt már biztonságos közlekedésre alkalmatlan. Ezt a helyzetet az idén télen tapasztalható belvízhelyzet
még tovább súlyosbította, olyan mértékű kárt okozva, hogy felmerült az út teljes lezárásának lehetősége is.
A város már korábban ígéretet kapott a fent nevezett út teljes körű felújítására, ami azonban sajnos elmaradt.
Hajdúnánás város polgármestereként kérem szíves tájékoztatását azzal kapcsolatban, hogy várható-e, s ha
igen, mikor lesz esedékes Hajdúnánásról az M35-ös útra felvezető 3323-as útszakasz felújítása, amellyel
közlekedésre alkalmassá válhat ez az út. 
Dr. FóNAGY JáNoS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár:
Az ön által említett útszakasz megerősítése, mi több, sajnos jelentős hosszban teljes helyreállítása tökéletesen
indokolt, ez az objektív rangsorolással elkészült felújítási ütemtervben is a legsürgősebb beavatkozások
között szerepel. A mellékúti fejlesztéseket uniós forrásból támogató regionális operatív program
akciótervében szintén helyet kapott a 3323. jelű összekötő út kérdéses szakaszának teljes rekonstrukciója. 
Mint ön is említette, a 2010-11-es téli időszakban a talajvíz szintje úgy megemelkedett, hogy a burkolat az
út egyes szakaszain víz alá került, a töltés átázása miatt az út burkolata is teljesen tönkrement. A helyszíni
bejárás alapján mintegy 6 kilométer hosszon a burkolat teljes cseréje, a fennmaradó szakaszon pedig olyan
tervfelülvizsgálat látszik szükségesnek, amely esetenként a töltés teljes átmérőjének cseréjét is előírja. A
felújítási technológia a talajmechanikai vizsgálatok és az új teherbírások mérését követően kerül sorra, ezt
követően kezdődik a tervezés és az engedélyezés. Mindezzel együtt – ismételten hangsúlyozva a munka
kiemelt fontosságát – nagyon bízunk benne, hogy legkésőbb jövő év elején ez a munka elkezdődik, illetve
jövő tavaszra elkészül. 
Az útkezelő a teljes felújításig kényszerű sebesség- és súlykorlátozással, baleset-megelőző kátyújavítással
tartja az utat közlekedésre alkalmas állapotban. Kérem, hogy a műszaki körülmények ismeretében és annak
tudomásulvételével válaszomat szíveskedjen elfogadni.

Általános iskolások egy csoportja – a mindennapi
buszozás során – észrevette, hogy a közterületeket
elborítja a szemét. Úgy gondolták, hogy talán ők is
tehetnének valamit. Május 21-én kis csoportokba
szerveződve, védőfelszereléssel elindultak a
településen, és összegyűjtötték az ott heverő, nem
kis mennyiségű szemetet. Egy felnőtt felvállalta,
hogy a felügyeletüket ellátja, saját szabadidejét
áldozva ezzel fel, külön köszönet neki érte. Munka
után megérdemelt a pihenés, így sikerült egybekötni
ezt az eseményt egy piknikkel. Ha egy idegen
végigsétál a településen, valaminek mindenképpen
fel kell tűnnie. Nincsenek közterületeken elhelyezett
szemetesek, ami nyilván nem oldaná meg a
szocializációs problémákat, de azért mégiscsak
késztetést érezne az, aki eddig úton-útfélen eldobált
mindent az utcán, hogy, ha elhalad egy kuka mellett
abba dobja bele, ne pedig mellé. 

Míg nem oldódik meg a helyzet, addig ez csak
csepp a tengerben.

M. É.

Aktív fitness tehetségkutató kupa
helyszíne volt a Kéky Lajos Művelődési

Központ színházterme május 21-én
vasárnap

Az egész napos rendezvény délelőttjén  35
versenyző indult az ország minden pontjáról, az
újoncok és a juniorok . Helyi vonatkozásban Szabó
Gábor 22 éves  és  Máró Gábor  19 éves  versenyzők
mindketten 5. helyezést értek el, s mindkettőjük első
ilyen megmérettetése volt a mostani verseny.

A verseny összdíjazása 200.000 Ft volt.
12.30-kor került sor a  Szuper Kupára, mely

pontosabban egy nemzetközi szabadidős N. A. C.
kvalifikációverseny. Közel 70 versenyző mindenféle
kategóriában indult, akiknek a tét a világ-
bajnokságon való indulás volt. Nők is indultak ezen
a versenyen, őket természetesen más szempontok
szerint bíráltak, náluk a szépség és a csinosság is
döntő jelentőségű volt. Összességében is
elmondható, hogy maga a verseny sem a
“túlizmosságot” hangsúlyozza, hanem az egészséges
életmódot, helyes táplálkozást s a sport szeretetét
helyezi előtérbe. A szervezők bíznak abban, hogy a
mostani verseny után évről évre helyszínt adhat
Hajdúnánás ennek a tehetségkutató versenynek.

A nótázásnak, éneklésnek nagy múltja és egyre
nagyobb tere van Hajdúnánáson. Többek között
ezért is rendezte meg közösen a Lente Lajos
Nótaklub és a Kéki Lajos Városi Művelődési
Központ május 21-én a Magyarnóta Éneklési
Versenyt.

A résztvevők a rendezvény napjáig, reggel 9 óráig
nevezhettek be a versenyre. Ezt követően délután
egy óráig tartottak az elődöntők. A döntő 14 órakor
kezdődött. 

Az est zárásaként – hat órai kezdettel – a Lente
Lajos Nótaklub műsorát nézhették meg az
érdeklődők, ahol verseny első négy helyezettje is
fellépett. 

A zsűri elnöke Szirmai László az Országos
Szórakoztatózenei Központ igazgatója volt. A zsűri
tagjai: Nógrádi Tóth István a Magyar Nótaszerzők
Országos Egyesületének elnöke és Csikós Márta
előadóművész voltak.

M. Balogh Sándor klubvezető lapunknak
elmondta: már régebben is felmerült a nótaverseny
szervezésének ötlete, amikor a nótaklub városunkon
kívüli nótaversenyeken vett részt. Úgy gondolták,
hogy hasonló színvonalú programot ők is tudnak
szervezni. Az alapos szervezőmunka részeként a
versenyt a Helyi TV, valamint az internet
segítségével is hirdették. Ennek meg is lett az
eredménye, hiszen – kis túlzással – nemzetközinek
is nevezhető nevezőközönség gyűlt össze. A
versenyen induló 32 résztvevő az ország különböző
tájairól érkezett, (Dunántúl, Szeged, Budapest) de
volt köztük olyan is, aki Szlovákiából és Ausztriából
érkezett.

A nótaverseny sikeres volt, hisz nem csak a
versenyzők, de a nézők között is sokan voltak
olyanok, akik az ország különböző pontjaiból

érkeztek, hogy meghallgathassák a fellépőket.
M. Balogh Sándor elmondta azt is, mennyire örül

annak, hogy sikeres lett a próbálkozásuk, s – a nagy
sikerre való tekintettel – már tervezik, hogy az
elkövetkező években ismét megrendezik a versenyt. 

Szabó Endre

PIRINYÓ bébi-és
gyerekruha gyártó

Június 15-én (szerdán) 
NYÁRI GYEREKRUHA

KIÁRUSÍTÁS
a MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

8-tól 13 óráig
Termelői árak, továbbá

MINDEN NYÁRI TERMÉKBŐL
20% ENGEDMÉNY

Magyar termék, magyar minőség!

Szemét ügy…

S z ó l j o n  h á t  a  n ó t a !



H O L D I N G

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi májusi ülésén tárgyalta az
önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok, illetve az egyéb formában működtetett szervezetek
vállalatcsoportba, azaz egységes holdingrendszerbe vonásáról szóló előterjesztést. Vállalatcsoportról
beszélhetünk akkor, ha jogilag önálló szervezeteket egy jogilag szintén önálló társaság (azaz holding
társaság) egységes vezetés alá von.

A holding társaság legfőbb szerve az alapító, vagyis a Képviselő-testület, ezáltal az eddigiekkel
megegyezően az érintett szervek az átalakítást követően is 100%-ban az önkormányzat tulajdonát képezik.

A fent említett elképzeléssel érintett szervezetek elsősorban az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft,
a költségvetési szervként működő Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, a Polgármesteri Hivatalhoz
tartozó Tourinform Iroda, a Hajdúnánási Újság valamint a jelenleg alapítványi formában működtetett Helyi
Televízió. Felvetődhet még az egészségügyi tevékenység (rendelőintézet) gazdasági társasági formába
történő kiszervezésének, illetve a későbbiek során a jelenleg a költségvetési intézmények gazdálkodását
koordináló Gazdasági Ellátó Intézmény bevonásának indokoltsága.

A felsorolt intézmények jogállásukat tekintve többfélék, szerteágazó tevékenységi kört látnak el, és a
feladatellátás némely esetben igen nehezen átlátható gazdálkodással párosul.

Az egységes vállalatirányítási rendszerbe történő szervezés során egyidejűleg kerülhet sor a
profiltisztításra és a nem gazdasági társasági formában működő szervezetek átalakítására, valamint
bevonására.

Az átalakítás elsődlegesen a jelenlegi formában működtetett szervezetek hibáinak kiküszöbölésére
(nehézkes információáramlás, munkaszervezési hiányosságok, beszerzések koordinálatlansága), az ellátott
feladatok minőségének javítására, egy könnyebben nyomon követhető egységes irányítási rendszer
kialakítására és gazdasági előnyök realizálására irányul, és a következő előnyöket eredményezheti:

A tevékenységek egységesítése annak érdekében, hogy a működés áttekinthetőbbé váljon; a humán
erőforrás gazdálkodás ésszerűsítése; egységes számviteli és controlling-rendszer működtetése, mely alapján
megismerhetővé válik mind a tagvállalatok, mind a cégcsoport egészének az elfogadott üzleti tervhez képesti
aktuális állapota; cégcsoport-szintű információgyűjtés és -elemzés lehetőségének megteremtése, pénzügyi
tevékenységgel kapcsolatos előnyök kihasználása. Figyelemmel arra, hogy a vállalatcsoport fentiek szerinti
kialakítása eredményeképpen valamennyi tagvállalat pénzügyi jellegű adatai, egyéb információi a holding-
társaságon keresztül a tulajdonos Önkormányzat rendelkezésére állnak a jövőben, az Önkormányzat könnyen
felmérheti, hogyan és miképpen lehet a gazdálkodást eredményesebbé tenni cégcsoport-szinten, főként az
egyéb területeken megvalósítható racionalizálásokkal, valamint a különböző beszerzések egységesítésével.

Ezen túlmenően minden bizonnyal jelentős adó- és költségmegtakarítási lehetőségek aknázhatóak ki
törvényesen abban az esetben, ha a rendelkezésre álló információk birtokában bizonyos szolgáltatásokat a
tagvállalatok nem külső személy(ek)től, hanem a vállalatcsoporton belül, egymástól vesznek igénybe.
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KÓCSI SZTORIK
Kócsi Imre

Papagájok a Csepűs kertben, 
szarkák az artézi kútnál

– Nézd csak, milyen szép tarka papagájok sétálnak
ott! – gúnyolódnak manapság a gazdák egymás közt
a Csepűs-szőlőben, ha meglátják a csőszöket, amint
ellenőrző körútjukat végzik. Legalábbis erre
panaszkodott egyikük, amikor a napokban
összefutottunk.

– Azt ígérték kapunk szép egyenruhát, de még
mindig semmi. Pedig mi lelkiismeretesen végezzük
a feladatainkat. Néhány napja éjszaka jött a riadó,
hogy egy gyanús autó bóklászik a dűlő utak mentén.
Nosza rohantunk is egyetlen fegyverünkkel, a
zseblámpánkkal. Az enyémnek legalábbis olyan erős
a fénye, hogy messziről lézer kardnak tűnhetett,
mivel a tettesek hamar felhúzták a nyúlcipőt. Nagy
dilemma mostanság, a kapuk kiépítése, mely
reméljük, hamarosan megvalósul. Egyesek reggel
öttől este tízig tartanák nyitva, mások szerint a
gazdáknak legyen hozzá saját kulcsuk. Persze a
csirkefogók sajnos tudnak kulcsot másolni.

Egy másik heti problémának bizony saját magam
is tanúja voltam. Meglepődve vettem észre ugyanis,
hogy az artézi kutunkról lelopták azt a kis
hosszabbító csövet, – vagy minek nevezzem – ami
megkönnyíti a vízvételt. Így most meggörnyedve
kell tartani a kannákat, csöbröket, flakonokat, míg
tele csurog a frisstő finom vízzel. A tettes, - akinek
bizonyára nagy szüksége volt arra a vasdarabra -,
bizonyára nem gondolt arra, hogy többségében az
idősebb korosztály látogatja kutat, s nekik okozott
igazán kellemetlenséget.

Valami rozsdamentes acélból volt az, azért kellett
a piszoknak. Nem először fordul elő – dohog egy
nénike, miközben derekát tapogatja a tankolás után.
– már eleve valami szerszámmal érkezhetett ide,
biztosan azért tudta lecsavarni.

Oda kellene hegeszteni! – próbálok meg
tudálékosan okoskodni – biztosan van valami
megoldás.

Tudod mit kéne oda hegeszteni öcsém? - Szólal
meg nyugodt, borízű hangon mögöttem egy öregúr,
majd szipkáját kifújkálva így folytatja:

Azt, aki lelopta, de nem is oda, hanem mindjárt a
tűzoltóság tetejére.

V. Öhönfőző verseny
Helyszíne: Művelődési Központ parkolója.
Hajdúnánás, Köztársaság tér. Időpontja: 2011.
június 25. 15.00 - 19.00-ig.
Regisztráció a helyszínen  14 és 15 óra között.
Kérjük, részvételi szándékukat legkésőbb június 20-
ig jelezzék vissza a művelődési központ részére
(info@nanasvmk.hu, 52/382-400), hogy a ver-
senyhez szükséges tudnivalókat el tudjuk juttatni
Önökhöz. Nevezési díj nincs. További információ
és jelentkezés a művelődési központban (382-400)

Buszkirándulások:
Június 18. (szombat) Gyula – Szabadkígyós –
Békéscsaba Ára: 4.300 Ft/fő
Július 13-17. (szerda – vasárnap) Vág-völgyi
vártúra - 5 napos kirándulás a Felvidék nyugati
részén. (Pozsony, Trencsén, Pöstyén stb.) Ára: kb.
41.000 Ft/fő
A kirándulásokra a művelődési központban
(52/382-400) Szólláth Zoltánnál lehet jelentkezni.

Nádudvaron rendezték meg június 4-én a
XIX. Megyei Polgárőr Napot.

A hajdúnánási polgárőrök is részt vettek ezen a
rendezvényen. A szórakozás és kikapcsolódás
mellett, vetélkedőkben is felmérik felké-
szültségüket a polgárőrök. Szép hajdúnánási
sikernek örvendezhettünk, a felkészültséget és
rátermettséget, a szakmai elméleti és gyakorlati
verseny mutatja meg legjobban. Ebben a
kategóriában a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület
csapata lett a győztes. Gratulálunk a szép sikerhez
és kívánjuk, hogy a mindennapi életben is ilyen jól
végezzék az önként vállalt feladatukat. 

Ambrus Antal elnök.

A májusi testületi ülésen újabb nagyszabású döntést hozott Hajdúnánás képviselő testülete. 
Ennek hátteréről, szükségszerűségéről, és a várható eredményekről kérdeztük Szólláth Tibor
polgármestert

H I R D E T M É N Y
Értesítem a Tisztelt Lakosságot és az érintett szervezeteket, valamint érdekképviseleti szerveket, hogy Hajdúnánás

város településrendezési tervének módosítása az utolsó fázisba érkezett.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2008.(III. 21.) számú Határozatával döntött az 51/2004.

(XI. 22.) számú Önkormányzati Rendelettel megalkotott Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének módosítási szándékáról, s ezzel együtt meghatározta a módosítás alá vont területeket,
kinyilvánította a módosítás célját és várható hatásait azért, hogy az érintettek azzal kapcsolatban javaslatokat,
észrevételeket tehessenek. A beérkezett észrevételeket is alapul vevő módosítási anyagok elkészültek, és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. §-a szerinti
véleményezési eljárása befejeződött. Az Étv 9. §. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve a
véleményezési eljárás befejezését követően a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt, a helyben szokásos
módon hirdetmény útján 2011. április 22-től közzétettem, azzal, hogy minden érintett a közzététel ideje alatt azokkal
kapcsolatban észrevételt tehet. A Hirdetmény és a rendezési terv módosításához kapcsolódó anyagok megtekinthetőek
a város honlapján (www.hajdunanas.hu) vagy a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájában
az ügyfélfogadási ideje alatt.

Minden érdekelt természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, szerv
véleménynyilvánítását, észrevételét, javaslatát köszönettel várom.

Szólláth Tibor

tisztelt lakosság! 
A Bramac Kft. településünkre pályázati felhívást juttatott el tetőfelújítást tervező építkezők részére. 
Az akció keretében most egy szerencsés család 50%-os kedvezménnyel juthat minőségi Bramac Reviva
Novo, Bramac Duna Novo vagy Bramac Natura Plus tetőcseréphez.
A pályázati határidő 2011. június 30. 
Azok, akik nem nyertek, a Bramac Kft. kedvező vásárlási ajánlatot tesz. 
A pályázattal kapcsolatos további információkért keresse Búr Viktor 06-30 501-2143 telefonszámon
területért felelős tanácsadót.    Sikeres pályázást! 
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2011. június 3-án este ünnepre készülő emberekkel
telt meg a Hajdúnánási Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ színházterme. A Hajdúnánási
Nyugdíjas Klub negyedévszázados születésnapját
ünnepelte.

Az ünnepi est alkalmából az est háziasszonya,
Csegöldi Lászlóné köszöntötte a klub tagjait és
mindannyiuk nevében a meghívott vendégeket. Az
üdvözlő gondolatok után Tímári Balázs klubelnök
foglalta össze az elmúlt 25 év eredményeit, sikereit,
A klub tevékenységét bemutató film összeállítás után
a meghívott vendégek kaptak szót.

Hozzászólásaik során elhangzottak a polgármester
üdvözlő szavait tolmácsoló levél ismertetése, a
társklubok, barátok szívet melengető gondolatai, a
meghívottak üdvözlő, további munkára bátorító
gondolatai.A megható, szép gondolatok sora után a
klub elnöke ajándékokat adott át az évfordulós- és
eredményesen segítő tagok számára. Az ünnepség
ezen hivatalos része után a Művelődési Központ
előcsarnokában a 25 év történéseit idéző kiállítást
tekinthették meg a résztvevők.

A nosztalgikus percek után következett a kitűnő
vacsora, a baráti beszélgetés régi társakkal.
Előkerültek a múltat idéző fotók, és minden
résztvevő megkapta az "EZÜSTÖS ÉVEINK" című
kiadványt. A rendezvényt baráti beszélgetés, jó zene
és tánc koronázta meg.

Álljanak itt Szólláth Tibor, Bíró István és Tímári
Balázs gondolatai:

- "A Hajdúnánási Nyugdíjas Klub az összefogást,
az összetartozást jelenti tagjainak, és számtalanszor
bebizonyította már: a nyugdíjazással csak az életvitel
változik, az élet megy tovább."

- "Reméljük, hogy még sokáig örülhetünk ennek a
példamutatóan aktív kulturális tevékenységüknek."

- "Távozó társaink emléket állítanak szívünkben,
ahogyan mi is szeretnénk az utánunk jövők szívébe
lopakodni."

Gut István

Az itt látható fotó 1949-ben, tanév végén készült a
Nyiczky-réti Iskolában. A kép beküldőjének
nagymamája is zerepel a képen. Varga Lajosné
Szilágyi Erzsébet

A Református Idősek Otthona lakóinak munkáiból
nyílt kiállítás július 13-ig tekinthető meg.
Június 11. (szombat) 18 ó A Nána Táncstúdió
évadzáró gálaműsora. Belépődíj: 700 Ft
Június 19. (vasárnap) 18 ó a művelődési központ
Gimnasztráda csoportjainak évadzáró gálaműsora.
Belépődíj: 1000 Ft
Június 24-25. (péntek-szombat) IV. Kárpát-
medencei Ifjúsági Néptánc Találkozó és V.
Öhönfőző verseny. 
Július 9. (szombat) Hagyományos aratók
találkozója a Nyakas-Farm mellett. Este: Hajdú Bál
a művelődési központ színháztermében
Veres Sándor és nótás barátai 
Június 18-án (szombaton) 19 órai kezdettel
NÓTA- ÉS DALESTET RENDEZNEK
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központban
Nótázzunk együtt az országos nótaversenyek
helyezettjeivel, illetve a Hajdú bokréta dalkör
énekeseivel.
Zenét szolgáltatja: Horváth Tibor és Tordai Zoltán
cigányzenekara.
Belépőjegy egységesen: 1.000 forint.
Jegyek kaphatók a művelődési központ információs
irodájában és Hajdú bokréta énekeseinél!

MoZIMűSoR

2011. június 10. 19 óra – Rango
(szinkronizált amerikai animációs film)
2011. június 18.19 óra – Thor
(szinkronizált amerikai akciófilm)
2011. július 25.19 óra – Rio
(Szinkronizált brazil-kanadai-amerikai animációs

vígjáték)

Kézműves Klub

2011. június 17. (péntek) 16 óra – Virágos dekoráció
2011. június 24. (péntek) 16 óra – Visz karc
készítése
2011. július 15. (péntek) 16 óra – Ajándéktárgy
vasalható gyöngyből
A TELEHÁZ nyitvatartási ideje megváltozott!
Hétfőtől péntekig: 9.00 – 20.00

Szombat, vasárnap ZÁRVA

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
rajzpályázata gyerekeknek

Pályázni lehet: Bármilyen Magyarországon kívüli
Európai országot, várost, tájat, életmódot stb.
bemutató A/4 méretű rajz elkészítésével, szabadon
választott technikával.

Pályázhatnak: óvodások és általános iskolások 3
korcsoportban

1. 3-6 évesek, 2. 7-10 évesek 3. 11-14 évesek

Kérjük a rajzok hátulján a pályázó nevét,
lakcímét, elérhetőségeit, a kép címét (illetve azt,
hogy melyik országot ábrázolja) feltüntetni. Egy
pályázó maximum 5 rajzot adhat be. A rajzokat zsűri
bírálja el, a legjobb képeket díjazzuk. A rajzokból
július 29-én, a „Sokszínű Európa” c. rendezvényen
kiállítást szervezünk. A képeket július 12-ig kérjük
eljuttatni a művelődési központba. További
információk kérhetőek és jelentkezni lehet Szólláth
Zoltánnál a művelődési központban (52/382-400).

A művelődési központ digitális fotópályázatot 
hirdet „S o k s z í n ű E u r ó p a ” címmel. 

A fotók Magyarország kivételével bármely európai
ország területén készülhetnek.
Pályázónként maximum 20 db fotó adható be
kizárólag digitális formában 2011. július 12-ig. 
A beküldött fotókat zsűri bírálja el, a legjobbakat
díjazzuk. A beküldött fotókból július 29-én, a
„Sokszínű Európa” című rendezvényen kiállítást
szervezünk.
További információk kérhetőek és jelentkezni lehet
Szólláth Zoltánnál a művelődési központban.
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Hegyet, völgyet bejártam…” 

Ta n u l m á n y i  k i r á n d u l á s
I p o l y t a r n ó c r a

A Makláry iskola felső tagozatos gyerekei az
iskola alapítványának jóvoltából 2011. május 26-án

Ipolytarnócra látogathattak el. A kissé hosszadalmas
utazást és egy kis pihenőt követően egy
előadóterembe vezetett utunk, ahol egy humoros
hangvételű előadást hallgathattunk meg a vulkánok
működéséről. Ezután a híres geológiai tanösvényhez
sétáltunk, ahol egyórás túrát tettünk. Idegenvezető
segítségével ismerhettük meg a több millió évvel
ezelőtt itt élő állatokat. A túra során – mindenki nagy
örömére – egy háromdimenziós filmet tekintettünk
meg a környék ősi élővilágáról. Ezt követően
Somoskőre mentünk, ahol a bazalthegy megmászása
után megtekintettük a vár romjait, valamint az itt
található hatalmas bazaltkúpot is. Mindezek után
fáradtan, de élményekkel gazdagodva indultunk
haza. Végül pedig minden kiránduló nevében
szeretném megköszönni a Makláry Alapítványnak,
hogy az őszi aggteleki kiránduláshoz hasonlóan
ezúttal is támogatták utazásunkat. 

Lajtos Máté, az iskola 8. osztályos tanulója

A Phoenix Fusion Tánciskola Hip-Hop csoportja megismételte a Magyar Bajnokságon elért sikerét. 2011.
június 3-án a Kaposvárott rendezett Európa Bajnokságon, az előkelő harmadik helyet szerezték meg. Ezzel
is hírnevet szerezve szeretett városunknak, Hajdúnánásnak. Az eredményeik ismeretében elmondhatjuk,
hogy van értelme, és van létjogosultsága a csoport
működésének. Az Önkormányzattól kapott támogatás
mellett sokkal több anyagi segítséget érdemelne ez a
kis lelkes és ügyes csoport. A költségeik nagy részét,
önmaguknak kellett állniuk, mellyel a szülőkre hárult
ismét a teher.

Mindezektől függetlenül gratulálunk nekik, és
további szép sikereket kívánunk! 

Rozgonyi Melitta (edző – Hajdúnánási Gimna-
sztráda) és Pallai Zsolt (edző – Phoenix Fusion) is
indult az Európai Bajnokságon Duó kategóriában. A
két edző szintén bronzéremmel térhetett haza. Nekik is
gratulálunk a szép teljesítményhez.

Ambrus Antal-nagyapa

PROGRAM  AJÁNLÓ

KÜLDJÖN EGY KÉPET!



T i s z t e l t  L a k o s s á g !

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőit és
gyepmesterét az alábbi feladatokkal kapcsolatban kereshetik a megadott elérhetőségeken.
Közterület-felügyelők feladatköre: Közterület-foglalással kapcsolatos ügyintézés, szabálytalanságok
megelőzése. Említettekkel kapcsolatos lakossági bejelentésekre történő reagálás, ezért az alábbi
intézkedést igénylő esetekben kereshetők:

ingatlanok előtti közterület nem megfelelő tisztántartása,
nyílt és burkolt árkok, és kapcsolódó átereszek nem megfelelő karbantartása,
zöldterületi sávok gondozatlansága esetén
közterületi nem rendeltetésszerű használata esetén-, környezetszennyezés-,
szeszesital-fogyasztás esetén
illegális háztartási hulladékszállítás estén
szabálytalan közterületi járműtárolás,
építési engedély nélküli építkezések,
az eltűnt, vagy sérült, javításra szoruló KRESZ táblák jelzések esetén
az engedély nélküli közterület-, vagy útfelbontások esetén
szakszerűtlen, balesetveszélyt jelentő közműépítés vagy bekötés 
a szakszerűtlen közműbekötések, vagy felfagyások, avulások okozta útkátyúkra,
az utak felszíni vízelvezetését akadályozó padka feltöltődésekre, gazosodásokra,
balesetveszélyessé, illetve kényelmetlenné váló járda szakaszokra,
kiszáradt, megcsonkított, pótlásra érdemes fákra,
közterületi árkokba illegális trágyalé kivezetések létesítésére,
közúti közlekedést veszélyeztető, KRESZ táblákat takaró növényekre, lombosodásra,
illegális szemét és dög elhelyezésekre

Szezonális jellegű rendszeresen előforduló szabálytalanságok lehetnek:
az éjszakai ellenőrzések során észlelt közvilágítási gondokra.
télen járdák síktalanítása
ősszel és koratavasszal a belvízvédekezés érdekében átereszek tisztíttatása,
árkok gaztalanítása, szándékos árokfeltöltések felszámolása,
mezőgazdasági idényben takarmányozók közterületi tárolása stb.
nyáron ingatlanok előtti zöldterület gaztalaníttatása
és a hivatal vezetésétől időszakonként célfeladatként megjelöltek.

Elérhetőség: Erdei Imre: 06-30/951-5864, Csuja Gábor: 06-30/951-5861 vagy a 381-411/141
telefonszámon munkaidőben, illetve személyesen hétköznapokon a Polgármesteri Hivatal 26-os
irodájában, ügyfélfogadási időben 11.30-12.00 és 15.30-16.00, illetve a megadott telefonszámokon SMS-
ben és a kozteruletfelugyelet@hajdunans.hu e-mail címen.
Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületi közvilágítás meghibásodásával kapcsolatos
bejelentést tehetnek a Városfejlesztési- és Gazdálkodási Irodában a közterület-felügyelőknél vagy a
szolgáltatást végző Mezei-Vill Kft. ingyenesen hívható 06-80-204-270 telefonszámán.
Gyepmester feladatköre: Polgármesteri Hivatal felhívására, illetőleg a hozzá érkező lakossági jelzés
alapján kóbor állatok befogása illetve minden, pl. a közúton talált állathullának történő kiszállítása a
gyepmesteri telepre, a hulladéktemetőbe. 
Elérhetőség: Nagy Zoltán Hajdúnánás, Tanya 31. vagy a 06-30/490-1091, illetve a 381-953
telefonszámon.

Városfejlesztési- és Gazdálkodási Iroda
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TERÜLETI TANULMÁNYI VERSENY
A   B A R C S A   I S KO L Á B A N

A Barcsa János Általános Iskola 14. alkalommal
rendezte meg a Területi komplex tanulmányi
versenyt 4. osztályos tanulók részére 

2010. május 12-én A verseny komplex jellegét
az adta, hogy szövegértés, nyelvtan-helyesírás,
matematika és környezetismeret feladatokat kellett
a tanulóknak egyénileg megoldani.

Az elmúlt években a megye 10 településéről, 15
iskolából neveztek be tanulók a versenybe, több
mint 400 tanuló vett részt eddig a meg-
mérettetésben. Ebben a tanévben is több iskola
tanulói versenyeztek, de ennek a fordulónak az
érdekességét az adta, hogy az iskola összevonások
miatt a verseny jövőjét jelenleg homály fedi.

A feladatokat az alsó tagozatos munkaközösség
tagjai állították össze, akik minden évben új
feladatsort készítenek. Mivel a versenyzők
különböző módszerekkel, más-más tankönyv-
családból tanulnak, a feladatok összeállításánál
figyelembe vették a tantárgyi követelményeket, és
azt, hogy képességeket és ne lexikális tudást
mérjenek. A résztvevő tanulók neve lezárt
borítékban volt, s csak egy-egy számmal
szerepeltek, a feladatok értékelése után - amit
szintén tanítóik végeztek - került sor az adatok
egyeztetésére. Az összteljesítményben legjobb
eredményt elérő 3 tanulót jutalomkönyvvel
díjazzák, ők a következők:

1. helyezett: Husvéth Bence 
Hajdúnánás Makláry Lajos Általános Iskola

2. helyezett: Fehér Gyöngyi 
Hajdúnánás II. Rákóczi Általános Iskola

3. helyezett: Kovács Ágnes Hajdúnánás
Barcsa János Általános Iskola         F. A.

Elsősegélynyújtó tanfolyamok a
Vöröskeresztnél

gépjárművezető jelöltek és munkahelyi
dolgozók részére

A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Területi
Szervezete 15 fő jelentkezése esetén azonnal
szervez gépjárművezetéshez szükséges közúti és a
munkahelyi igényeknek megfelelő munkahelyi
elsősegélynyújtó tanfolyamot.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0207-05
Akkreditációs lajstromszám: Pl-2741/7
Tanfolyam időtartama: 12 óra, mely 1,5 napot
vesz igénybe és a második napon vizsgázásra is
van lehetőség.
A jelentkezők felkészítését képzett és gyakorlott
oktatók végzik. Szervezetünk rendelkezik a
képzéshez szükséges technikai és gyakorló
eszközökkel. A korszerű újraélesztést a
közelmúltban vásárolt AMBU babán
gyakorolhatják, és a vizsgán is ezen mutatják be
az újraélesztést.
Ha szeretne megfelelni a törvényi
kötelezettségeknek, és fontosnak tartja embertársai
egészségét, kérjük, jelentkezzen a gyakorlat
orientált tanfolyami képzéseinkre!

Érdeklődni és jelentkezni lehet az alábbi
elérhetőségeken:

Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete
4080 Hajdúnánás, Dorogi út 5.
Telefon: 570-614 Fax: 570-613

Mobil: 06/70 933-83-81 vagy 06/70 933-85-29
E-mail: voroskereszt@nanaskabel.hu

Hajdúnánás Város Önkormányzata és a
Hajdúnánási Református Egyházközség
Presbitériuma is meghozta azokat a testületi
döntéseket, határozatokat, amelyek szükségesek
voltak ahhoz, hogy 2011. július 1-től a város átadja
a Szociális Gondozási Központ működését az
Egyházközségnek.  A Városi Önkormányzat
megszüntette a Szociális Gondozási Központ
intézményét és az ott elvégzendő önkormányzati
kötelező feladatokról a továbbiakban úgy
gondoskodott, hogy ellátási szerződést kötött az
egyházközséggel. Az egyházközség a- megállapodás
szerint – egy dolgozó kivételével mindenkit
továbbfoglalkoztat. Az intézmény továbbra is a
Polgári úton fog működni. A Szociális Gondozási
Központ a Református Idősek Otthona mellé
rendelve intézményegységként működik tovább. Az
új működési engedély megkérése folyamatban van.

Hasonlóképpen döntés született arról, hogy a 24
városi óvodai csoportból – az érdeklődésnek
megfelelően – 4 óvodai csoport működtetését
vállalja át a Református Egyházközség. Ezzel
kapcsolatban is Közoktatási Megállapodást írtak alá

a felek, és átadásra került az Iskola út 10 szám alatti
– régen is óvodai célokat szolgáló -  épület, amely a
nyár folyamán a működési engedély kiadásához
szükséges feltételeknek megfelelően kerül
felújításra.

A Hajdúnánási Óvodából 10 dolgozót vesz át az
egyházközség. A református óvodát választó
dolgozók és szülők önkéntes alapon döntöttek.
Minden óvodai egységből lehetett választani a
felekezeti óvodába való átjelentkezést, ami a vártnál
nagyobb volt.(Három, vagy négy óvodai csoport
átadását tervezte az Önkormányzat. Az érdeklődés 4
csoportot tett szükségessé.)

Az átvett óvodai csoportokból alakuló egység a
Református Általános Iskola tagintézményeként fog
működni 2011. augusztus 29-től. A működési
engedély megkérése itt is folyamatban van.

Szólláth Tibor polgármester úr többször is
hangsúlyozta megválasztása óta, hogy a történelmi
egyházakra erőforrásként tekint. Gacsályi Gábor a
Református Gyülekezet lelkipásztora jó partnere volt
a városnak ebben a közös gondolkodásban. Ez az
erőforrás-  mindkét vezető szerint -  nemcsak anyagi
forrást jelent a városnak.Ugyanakkor fontos tény,
hogy a fenti megállapodásokkal a város
költségvetési hiánya 50-60 millió forinttal is
csökkenhet az elkövetkező költségvetési évben.

Szabó Endre

S z o c i á l i s  é s
o k t a t á s i  f e l a d a t o k

á t a d á s a

tisztelt hajdúnánási lakosok! 
2011. június 16-án (csütörtök 10 órától 12 óráig

tartom a soron következő fogadóórámat,
Hajdúnánáson a Polgármesteri Hivatalban. 

Kérem tiszteljenek meg bizalmukkal. 
Elérhetőségem: www.kissattila.hu, email.:

info@kissattila.hu; telefonon 0620/2146789 
Kiss Attila 

országgyűlési képviselő
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Ha elég elszánt vagy
Ha szeretnél gyorsabban, hatékonyabban tanulni,
Ha igazi, készségfejlesztő tudásra vágysz,
Ha a közeljövőben nyelvvizsgázni szeretnél,
Akkor szeretettel várunk 

a  „NAGY” oktatás Kft. 

Intenzív, nyári
angol tanfolyamain.
Középhaladó és  ha ladó sz inten

700 Ft /óra

Jelentkezési  határ idő:  2010.  június  20 .

Cím:  4080 Hajdúnánás,  Jókai  u .  64 .

Je lentkezni  lehet :

Nagyné Józsa Bea :06-30-22-81-465
Nagy Róbert  :06-30-22-81-466

Május 10-én Hajdúnánáson a Tégláskert úton egy
10x4 méteres terménytároló és a benne lévő 3 darab
nagyméretű szalmabála égett.

Május 12-én a Mártírok útja 19. szám alatti
földszinti lakásban a bejárati ajtó beragadt, egy
kiskorú személy bent rekedt. A nyitott ablakon át a
lakásba bemászó tűzoltó a bejárati ajtót belülről
kinyitotta. Személyi sérülés nem történt.

Május 25-én az Ady Endre krt. 37. szám alatti
földszinti lakásba a hazaérkezők nem tudtak bejutni,
mert a bent tartózkodó személy bezárkózott. Az
ablakon át a lakásba bemászó tűzoltók a bejárati
ajtót belülről kinyitották. A lakásban tartózkodó
személyt a mentősök kórházba szállították.

Május 27-én az M3 autópálya 109,3 km.
szelvényénél egy személygépkocsi a szalagkorlátnak
ütközött, motorja kiszakadt. Egy fő könnyű sérülést
szenvedett.

Május 31-én a Keleti-főcsatorna partján, Tedej
körzetében égett 8 bála szalma.

Június 1-jén a Kossuth u. 19. szám alatti épület
tűzfalából néhány meglazult téglát kellett
eltávolítani, melyek a gyalogosokat veszélyeztették.

Parancsnokságunk illetékességi területén 2
alkalommal kellett száraz fű, gaz, illetve nádas
tűznél beavatkoznunk. Egy alkalommal méhek
befogásában működtünk közre. Egységeinknek két
alkalommal veszélyesen megdőlt fákat kellet
eltávolítaniuk. Két alkalommal a parancsnokságra
érkező tűzjelzés téves jelzésnek bizonyult.
Szomszédos tűzoltóságoknak négy alkalommal
nyújtottunk segítséget káreset felszámolásában.

Újra itt a nyár, előkerülnek a rövid nadrágok, a papucsok, a szandálok és újra kezdetét veszi a
fesztiválőrület. A nánási fiataloknak - de legyünk bátrak, hisz nem csak a fiataloknak - is van
lehetőségük ellátogatni egy-két fesztiválra. Igaz ez akkor, amikor abban a szerencsés helyzetben van
városunk, hogy 50 km-en belül két nagy fesztivál is megrendezésre kerül. Mindkét esetben
elmondható, hogy szinte minden korosztály minden érdeklődésű ember talál magának megfelelő
programot, akár ha csak egy napra is, akár végig ott akar tartózkodni. Másrészt a fesztiválozás mellett
szólhat nem csak a közelség hanem, hogy egy-egy napijegyért olyan mennyiségű sztárokat láthatunk
élőben, amit egyébként semmilyen formában. A helyi turisztikai szakembereknek pedig esetleg
elgondolkodtató lehet, hogy hogyan hívják fel a figyelmet - a városnak egyébként egy fillérébe sem
kerülő - idegenforgalmi adottságára.

Egyik közeli fesztivál helyszín Tokaj. A Hegyalja Fesztivált minden évben megrendezik a világörökség
részeként jegyzett, lenyűgöző szépségű Tokaj határában, idén július 13. és 17. között. A régió legjelentősebb
zenei eseményéből az elmúlt években Magyarország meghatározó nyári fesztiváljává nőtte ki magát. Az
ország második legnagyobb, ötnapos könnyűzenei fesztiválján a fiatalok szórakozását nemcsak a zenei
színpadok, de az egyéb helyszínek más témájú programjai is biztosítják. Nem maradunk Irie Maffia (a dobok
mögött nánás büszkesége) és a soklemezes Belga együttes, valamint a mindenki Pálinkadalát éneklő Magna
Cum Laude nélkül sem. Az idén már diákbérlettel is jöhettek. A külföldi fellépőkön túl ide gyűlnek a legjobb
hazai muzsikusok, a legviccesebb stand-uposok és a legkiválóbb borászok. Steve Hackett és a Djabe, finom
borok, Csík Zenekar, Szalóki Ági, gasztromagasságok, kultúrdélutánok, Szabó Balázs Band és tánc hajnalig:
világ- és népzenével, és a magyar és a szomszédos országok kulturális esszenciájának keverékével debütál
a Hegyalja Fesztivál új programhelyszíne, az MR2 Furmint Klub.

A másik, hozzánk közeli helyszín Debrecen. Az egyetemvárosi Campus Fesztivál a debreceni Nagyerdő
hűvös árnyékot adó fái alatt 2011. július 20. és 24. között kerül megrendezésre. Idén is szinte minden műfaj
képviselője válogatott könnyűzenei koncertekkel várják a fiatalokat, mind a hazai kedvencek, mind a
nemzetközi sztárok, így biztosan senki sem fog csendben üldögélni. A koncertek és a többi változatos és
szórakoztató program kilenc színpadot tölt be.  A fesztiválozók több mint 200 fellépőre számíthatnak,
közöttük a zenei sztárok mellett, jelen lesznek a humor, a színház, a művészetek, a sport, a kultúra és a
különféle tudományok képviselői is. Csak, hogy egy-két érdekes nevet kiemeljünk, csatlakozik a
fesztiválozókhoz a nagy mesemondó, népdalénekes: Berecz András, a Csík zenekar kibővítve Presser
Gáborral és Lovasi Andrással valamint a Republic zenekar. 
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GYÁSZ HÍREK

Tűzoltóság hírei

MEGEMLÉKEZÉS

DoBoS SÁNDoR
volt Hn., Pázsit u. 27. lakos
halálának 6. évfordulójára.

,,Milyen szomorú mindig
egyedül lenni valakit mindenütt
hiába keresni

Valakit várni, ki nem jön többé, valakit keresni
titkon örökké.az idő sem gyógyítja sebeinket, mert
te igazán kerestél bennünket. Hiába borul rád a
temető csendje szívünkben élni fogsz mindörökre

Szerető férj voltál, drága jó édesapa, boldog
nagyapa, Bánatos családod nem feled el soha”

Szerető feleséged, leányaid, vejeid,
unokáid és a dédik

M e g n y i t o t t u n k !

Dr. Rab Ferenc Ügyvédi Iroda
alirodája

megkezdte tevékenységét
Hajdúnánás, Mártírok u. 7. szám alatt
polgári, büntető, családjogi és céges

ügyekben.
Ü g y f é l f o g a d á s :

Hétfőn 9-től 12-ig, szerdán 14-től 17-ig,
csütörtökön 12-től 16-ig.

(Tanácsadás, okiratszerkesztés,
hatóság előtti képviselet ellátása.)

Városi  sakkbajnokság
Hosszú évek után február 2-ától május közepéig
ismét városi szintű bajnokságon mérhették össze
tudásukat a hajdúnánási sakkozók. Hetente kétszer
találkoztak a művelődési központban, ahol
körmérkőzéseket játszva, oda-visszavágós alapon
alakult ki a bajnokság végeredménye.
Gyerekek: I. Balázs Vencel, II. Pásztor Balázs, III.
Kovács Dávid középiskolás korosztály: I. Ortó
Sándor, II. Rékasi Lőrinc felnőttek: I. Szabó
Sándor (100%-os teljesítménnyel), II. Orbán
István, III. Tímári Imre

Egy hozzánk nem épp közeli fesztivált is ajánlanánk olvasóink figyelmébe. Kapolcs a Káli-medencében,
Tájvédelmi Körzetben fekszik, a forrásokkal és erdőségekkel körülvett Balaton-felvidéki Eger-völgyben. Ez
a hely ad immár 21. éve helyet a Művészetek-völgyének július 22. és 31. között.  Udvarok, völgyzugok,
utcák és falusi házak alkotnak egy utánozhatatlan miliőt. Képzeljük csak el, ahogy egy kiskapun befordulva
rögtönzött színielőadásba, kézműves-tanfolyamba, pecsenyesütésbe, pörgő néptáncosokba vagy koncertbe
botlunk, ahol körbeölel a családi hangulat, az elképesztő béke és a magyar kultúra sokszínűsége.

A rendezvény sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy már nem csak Kapolcs, de már hat további
település – Vigántpetend, Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs, Pula és Nagyvázsony – gazdagítja
helyszínekkel a Művészetek Völgye programjait. A tavalyi év sikeres próbálkozása a Palya-udvar, amit
nevéből adódóan Palya Bea neve fémjelez, de összefuthatnak itt olyan ,,őslakossal” mint Szőke Bandi és
talán ismerős képek tűnhetnek fel valamelyik Szőke filmből, ha bejárjuk a környéket. Az apró pici falvak,
régi műemlék jellegű házaival hihetetlen kontrasztot keltenek néha a programokkal, hisz vannak itt nagy
koncertek vagy Tilos rádió party és óriási forgatag.                                                                           V. L

F e s z t i v á l o k  -  k e d v c s i n á l ó
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

FÉRFI KÉZILABDA NB II.

LABDARÚGÁS   MEGYEI  I. OSZTÁLY

22. forduló:
Gyulai SE – Hajdúnánás Termál SC 24 -30 (12-13)

Egy nehéznek ígérkező találkozón hozták a lányok a kötelezőt, s bár még nem tudni a dobogó melyik
fokán végez csapatunk, a hátra lévő mérkőzéseken csak a győzelem elfogadható…

24. forduló
Hajdúnánás Termál SC–Gyöngyösi FKK 30–30 (16–15)

25. forduló
Euro-Novex Tápiószele SE–Hajdúnánás Termál SC 29–42 (13–20)

A lányok hozták a kötelezőt, míg a rivális Gyöngyös Gyulán szenvedett vereséget, így hivatalosan az
utolsó fordulóban dől el az ezüst sorsa, bár nem valószínű, hogy a hevesi alakulat pontot vagy pontokat
veszít hazai környezetben a sereghajtó ellen.

A Női felnőtt kézilabda csapatunk harmadik helyen végzett a tabellán.
Forrás:http://www.termalfanhajdunanas.gportal.hu/

A Hajdúnánás Robzol 2000 KSE – Mátészalka ellen 35-26 ( 15-12)
Történelmi jellegű eredményt nyújtott a Hajdúnánás csapata

Hadas Sándor edző így foglalta össze az előzményeket:
Az NB II-es Bajnokságot a 2010/2011-ben úgy indították, hogy volt egy alapszakasz, melyben 10 csapat

szerepelt. Ebben az alapszakaszban mindenki játszott  mindenkivel körmérkőzés formájában, amikor ez a
18 forduló befejeződött, az első 5 csapat egy felsőházi  rájátszással folytatta. Az alapszakaszban mi
végeztünk másodikként, nagyon kevesen múlott, hogy nem elsőként- a Fehérgyarmatnak 1-gyel jobb volt a
gólkükönbsége, mint a miénk. Nagyon sok összetevője volt, bár lehetett volna másképpen is.

Aztán kezdődött a rájátszás, melyben olyan fantasztikus eredeményt csináltunk, hogy 1 pontot
veszítettünk, azt is Debrecenben. Megvertük a Fehérgyarmatot,  Mátészalkát, Tiszavasvárit. Olyan
eredményt értünk el ebben az idényben, mely történelmi jellegű tett – úgy nyertünk bajnokságot, hogy csak
nánási játékosok voltak a csapatban.

Hajdúnánás csapatának tagjai: Bakó Tamás, Oláh Zoltán, Reszegi Csaba, Szabó Attila, Fehérvári István,
Bancsók Károly, Madai Tamás, Tóth Norbert, Takács Gábor, Póser Rudolf, Hadas Dávid, Hadadi László,
Daróczi Lajos, Szombati Gergő, Ötvös Nándor, Bencze Viktor, Oláh Márk

A Hajdúnánás Robzol 2000 KSE - Fehérgyarmat 40-29

Május 21-én szombaton a Református Általános
Iskolában került sor a VI. Országos Hódos Imre
Területi Meghívásos Szabadfogású Birkózó
Versenyre, melyet a hajdúnánási Hódos Imre
Sportegyesület szervezett és bonyolított.

Dr. Kiss József az SE elnöke és a szakosztály
vezetője kiemelten fontosnak tartja a kisgyermekek
életében a megfelelő sportolási lehetőségeket, így a
versenyszerű sportolást is. Véleménye szerint a
birkózás nagyon közel áll már a legkisebbek
mozgásvilágához is, hiszen a mozdulatokat figyelve
néhány “elemet” már a pár hónapos kisbaba
mozgásában is felfedezhetünk. A gyermekek
egészséges testi- és személyiségfejlődéséhez a nagy
önfegyelmet követelő szigorú sportág maximálisan
hozzájárul. A megfelelő otthoni támogatás és az
erőskezű családi háttér segíti az eredményességet, a
sikerhez vezető út alapköve.Szívesen fogadják
folyamatosan az egyesületbe azokat a gyerekeket,
akik késztetést éreznek e sportág iránt.

A verseny, melyre az országzempontból is
emlékezetes volt.

Megnyitásként koszorúzással és személyes
emlékek felidézésével emlékeztek meg a
hajdúnánási születésű olimpiai bajnok bírkózó
Hódos Imréről.

A verseny végén Hajdúnánás megkapta a Magyar
Birkózó Szövetségtől a “Birkózás városa” címet, a
versenyen pedig a Hódos Imre Sportegyesület a
legtöbb pontot megszerezve elnyerte a csapatbajnoki
címet.

Eredményeink:
Gyermek II-es korcsoport:

24kg
Ambrus Gábor III.
Pénzes Áron IV.

35kg
Pongor Tamás I.

gyermek I-es korcsoport:
24kg

Kocsis Ferenc III.
26 kg

Farkas Márk I.
diák II-es korcsoport

32kg
Zoltai István I.

63kg
Cserepes Ádám I.
Kántor László II.
Tikász Attila III.

diák I-es korcsoport
38kg

Nagy Botond I.
60kg

Domoszlai Bence III.
kadet korcsoport

69kg
Jámbor Tamás II.

76kg
Zoltai Zsolt II.

+100kg
Hágen Viktor I.

ASZTALITENISZ
Ismét bajnok lett a megyei első osztályban a
Hajdúnánási Spartacus
Befejeződött a megyei I. osztályú férfi asztalitenisz
csapatbajnokság, amit a Hajdúnánási Spartacus férfi
csapata pontveszteség nélkül nyert meg.
A bajnokcsapat tagjai balról jobbra: dr. Száz Árpád,
Cserép Tibor, Magyar Levente, Szentesi Ferenc, és
Balogh Zsigmond.
Gratulálunk a csapat minden tagjának és sikeres
szereplést kívánunk ősztől az NB-III-as
bajnokságban.

M. L.

Néha tetszetősen, néha fáradtan

Ismét katonásra sikeredett az elmúlt 4 hét, hiszen egy meccset nyertünk, egyet pedig veszítettünk
sorrendben. Ettől függetlenül remek mérkőzéseket játszottunk, s egy kis odafigyeléssel, koncentrációval,
netalán szerencsével, még pozitívabban is alakulhatott volna a sorsunk.  

Hajdúnánás Góliát FK. – DEAC 1:4
Mindent megmagyaráz, az első félidő eredménye, a 0:0. Ellenfelei voltunk a bajnokaspiránsnak, de a

második játékrészben kissé kiengedett, elfáradt a csapat. Hibáinkat a listavezető könyörtelenül kihasználta,
s így megérdemelten győztek.

Hajdúnánás Góliát FK. – Nagyhegyes 4:0
Ez a mérkőzés 30 perc alatt dőlt el. Ha szabad így fogalmazni, ennyi idő alatt megvettük, s a tabellán is

megelőztük őket. A csapat ötletesen, tetszetősen játszott, s bár a második félidőre kicsit ismét kiengedtünk,
mégis nekünk állt a zászló.

Hajdúnánás Góliát FK. – Ebes 1:3
Ezt a meccset viszont kötelezően kellett volna behúznunk, de sajnos mégsem sikerült. Az ebesiek lelkesen

játszottak, s hamar gólt szereztek. A második félidőben sikerült kiegyenlítenünk, de jellemzően a 89. és a
90. percben történt két hibánkat gólra tudták váltani.

Hajdúnánás Góliát FK. – Kaba 3:1
Bár tavasszal nem szerepeltek jól a kabaiak, e tény nem hatotta meg csapatunkat, hiszen régi riválisunk

a gárda. Okosan, ötletesen futballoztunk, s ezt misem bizonyítja jobban, minthogy az ellenfél edzője őszintén
gratulált a fiúknak a mérkőzés végén.

Következzenek azok nevei, kiknek játékát az edző kielégítőnek, dicséretesnek tartja ez elmúlt négy
mérkőzés során: Szilágyi, Andorkó, Tar, Kántor, Csiszár és Tóth Máté.

Kócsi Imre

B i r k ó z á s


