
2013. március 29-én a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
Kossuth utcai épületében Gyermekvédel-
mi Tanácskozást tartottak az intézmény 
munkatársai. 

A szakmai konferenciára a település 
minden gyermekekkel és fiatalkorúakkal 
foglalkozó közintézményéből érkeztek ér-
deklődők. A tanácskozást Szólláth Tibor 
polgármester úr nyitotta meg. 

A megnyitót követően Nagyné Juhász 
Krisztina intézményvezető ismertette a 
szolgálat 2012-ben végzett munkáját, 
kiemelve az elmúlt két évben sikeresen 
lezajlott Szociális Földprogramot, amely-
nek ötlete először 2010-ben körvonalazó-
dott.

A tavalyi évben már 85 család foglal-
kozott konyhakerti növénytermesztéssel, 
emellett egy előzetes igényfelmérést kö-

vetően állattartással is bővült a program, 
így baromfi tartásra is lehetőség adódott.  
A program sikeréhez nem férhet kétség, 
ezt jelzi az is, hogy 320 család jelezte, 
részt kíván venni az idén áprilisban indu-
ló földprogramban. 

A konferencia során a Családsegítő- és 
Gyermekvédelmi Szolgálat két munkatár-
sa a helyi gyermekvédelmi tapasztalatokat 
és a szociális ellátórendszerben bekövetke-
zett változásokat ismertette. 

A szakmai tanácskozást követően 
az épület és a tanyagondnoki szolgálat 
gépjárművének ünnepélyes átadása kö-
vetkezett. A 2011 nyarától működő ta-
nyagondnoki szolgálat 202 tanyasi lakos 
életét segíti azzal, hogy mind az étkezte-
tésben, házi segítségnyújtásban, mind a 
közösségi és szociális információk eljut-
tatásában közreműködik. Szólláth Tibor 
polgármester elmondta, hogy az új gép-
járművel a szolgáltatás színvonala kom-
fortosabbá válik, ezáltal a tanyákon élő 
idősek és rászorulók segítése és megköze-
lítésük is komfortosabb lesz. 

Varga Ildikó

Kreatív kultúrák

2. oldal

Terem a tehetség Nánáson

3. oldal

Birkózás 2012.

5. oldal
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A
START!

100 évig élni…

START-munka mintaprogram 
2012-ben olyan sikeres munkát 
végzett Hajdúnánáson, amely 
nem csak helyben, hanem or-

szágos szinten is elismerésre méltó volt. 
Az ez évi tevékenységgel kapcsolatban 
április 17-én tartottak sajtótájékoztatót, 
ahol Szólláth Tibor polgármester úr és 
Tóth Imre, városgondnoksági csoportve-
zető beszélt az idei tervekről.

Polgármester úr előbb a 2012-es ered-
ményekről beszélt, szólt arról, hogy a ta-
valy elért eredmények után már decem-
berben sor került az idei év tervezésére.  
A közigazgatás átszervezése után lehe-
tőség nyílott arra, hogy a START mun-
kaprogram irányítása „beágyazásra” ke-
rüljön a helyi közigazgatásba. A munka 

Rohanó világunk, a maga nyűgeivel 
együtt tartogat csodákat is. Ilyen lehet 
az, amikor az ember megtorpan egy pil-
lanatra és rácsodálkozik valakire, aki 100 
évet élt meg. 2013. március 29-én ün-
nepelhette 100. születésnapját özv. Fejes 
Sándorné Molnár Zsuzsanna néni. Ez 
alkalomból köszöntötte őt 2 lánya, 5 uno-
kája, 6 dédunokája családjaikkal együtt, 
a rokonság, a barátok és az ismerősök.  
A házi ünnepséget megtisztelte Szólláth 
Tibor polgármester úr is, aki köszöntés-
ként átadta a kormányfő által aláírt díszok-
levelet és a vele járó jutalmat. Az ünnepelt 
Zsuzsika néni elmondta, hogy nagyon jól 
esett számára a köszöntés, és azt kívánta, 
hogy minél többen élhessenek meg ilyen 
pillanatot. Beszélgetés közben visszaidézte 
a múltat, azt, hogy édesapja korai halála 
után milyen sokat is kellett dolgozni a csa-
lád megélhetéséért. Jó tanácsként mondta 
el – úgy hiszem mindőnk, de főleg a fel-
növő nemzedék számára –, hogy senki se 
adja meg magát a betegségnek. „Próbáljon 
mindenki minél hamarabb talpra állni és 
csinálni mindazt, amit ereje enged számá-
ra. Az egészség az, ami minden percünket 
megszépít. A gondokat mindig le kell 
tudni győzni, persze ehhez nagy akaraterő 
kell. Én magam is a mai napig rendszere-
sen tornázok és igyekszem magamról gon-
doskodni. Persze jól esik, ha szeretteim is 
mellettem vannak.”

Zsuzsika néni! További jó egészséget 
kívánunk!

Gut István

A rendezvénysorozatot megnyitja Magyarország Ja-
pán nagykövete.

Köszöntőt mond: Hirosi Koizumi Toyama Me-
gyei Japán-Magyar Baráti Társaság elnöke, rendező, 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere.

Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
nagyelőcsarnok.

2013. április 28. 10 óra: Japán élet, japán viselet 
nevű kiállítás megnyitója.

Kimono, ecsetírás, ecsetírás- tekercs és foto kiállítás.
Közreműködik Wesser Patrik (8 éves dob fenomén 

és Kovács János Bartók- és Rubányi-díjas ütőhang-
szeres művész).

Japánról szóló gyermekrajz verseny ünnepélyes díj-
átadója. A díjakat átadja Koizumi Toyama Megyei 
Japán-Magyar Baráti Társaság elnöke, rendező.

Japán ízek
A debreceni Wasabi étterem kínálatából kaphatunk 

ízelítőt. Japán teakóstoló, Japán népdaltanítás, Japán 
írás ecsettel.

15 óra KLVM színházterem Debreceni Színjátszó 
Stúdió: Don Taro úr két asszonya

Édes méreg (japán kjógen vígjáték)
Április 29. – május 3-ig
Nevelési és oktatási intézmények tanulói számára
2013. április 29. 14 órától – 16 óráig: KLVMK 

nagyelőcsarnok: Teakóstoló, Japán írás, origami fog-
lalkozás.

2013. április 30. 10 óra: KLVMK nagyelőcsarnok
Teakóstoló, Origami foglalkozás, Japán népmese 

feldolgozása.
2013. május 3. 14 óra: KLVMK nagyelőcsarnok
Teakóstoló, Origami foglalkozás
Ecsetfestés- ecsetírás oktatás
16 óra: Harcművészeti bemutató 

Május 1. 
Helyszíne: a Városi Fürdő

▪ 10 óra szezonnyitó női, férfi páros strandröp-
labda verseny

▪ 10 óra Óvodai családi nap: családi főzés, kéz-
műves foglalkozások, ügyességi verseny óvo-
dásoknak

▪ 10.30 Miskolci Csodamalom Bábszínház: 
Vitéz László c. bábelőadás

▪ 12 óra a Hajdúnánási Gimnasztráda és az 
Aranyszalma Ifjúsági Néptánccsoport műsora

▪ 13 óra Aqua Fitness
▪ 13.30 „Piros rózsák beszélgetnek” – nóták, 

csárdások, táncdalok, operettek. Fellépnek: 
Endrődy Éva, Palojtai Érsek Ágnes, Karcagi 
Péter, Kovács Kálmán.

▪ 15.30 Az Aranyszalma Gyerek és Csicsergők 
Néptánccsoportok bemutatója és táncház

▪ 16.30 Pap Rita gyerekműsora
▪ 18.15 görkorcsolyás ügyességi bemutató
▪ 19 óra Szabó Leslie koncertje
▪ 20.15 a Sárkánylányok tűzzsonglőr csapat 

fellépése
▪ 21 óra Tóth Gabi műsora

irányítását Tóth Imre végzi, aki az új 
tevékenységi körökről tájékoztatott: 
▪	 Kenderes-kert turisztikai hellyé alakí-

tása (hagyományőrzés, hagyomány-
ápolás), 

▪	 „Halas-program” (helyi haltenyésztés 
a helyi piacra),

▪	 „Mintamenza-program” megvalósítá-
sa (helyi termékek felhasználása)

▪	 hagyományos szőlőskert visszaállítása 
(gyümölcsfák és szőlő telepítése)

▪	 gombatermesztés helyi fogyasztásra
Az új feladatok mellett természetesen 

tovább folytatódik a belvíz elvezetési 
rendszer karbantartása, beton aljzat-
tal történő ellátása. Tovább folytatódik 
az illegális szemétlerakó helyek felszá-
molása, a Tiszavasvári út mentén lévő 
„vályogvető gödrök” megszüntetése.  
A megtisztított Ligetet igyekeznek újból 
rendezvény hellyé alakítani. Ugyancsak 
új feladatként vár a munkaprogramban 

résztvevőkre a belterületi utak kátyúzása 
és karbantartása.

Sikeres pályázat nyomán újabb két 
„biokazán” kerül beüzemelésre, amely 
működését fogja segíteni a 2 hektáron 
telepítésre kerülő energianövényzet. 
Mindezek mellett az önkormányzat fo-
lyamatos feladatának tekinti, hogy újabb 
munkalehetőségeket tárjon fel a foglal-
koztatás segítése érdekében. Az elnyert 
550 millió Ft 420 fő foglalkoztatását 
teszi lehetővé, illetve gépek, eszközök 
vásárlására 150 millió Ft jut ebből az 
összegből. Ezen túlmenően az önkor-
mányzat még 100 fő közfoglalkoztatását 
segíti, önerő bevonásával. Így több mint 
500 embernek tudnak munkát biztosíta-
ni. A távolabbi cél az, hogy a program 
önfenntartóvá tudjon válni, ne függjön 
központi támogatástól. 

Gut István

GYERMEKVÉDELMI TANÁCSKOZÁS HAJDÚNÁNÁSON

Zsuzsika néni népes családja körében
Fotó: Kiss Lászlóné

Cseresznyevirágzás III. Hajdú-Bihar megyei Japán Napok
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A Hajdúnánási Járási Hivatal 
ügyfélfogadási rendje A 2013. évi területalapú támogatá-

sok készítése a legfontosabb feladatunk 
(22/2013. IV.8. VM r.), melyben techni-
kai közreműködőként veszünk részt, de a 
kérelmet egyéb módon is benyújthatja a 
termelő: amennyiben az ügyfél rendelke-
zik ügyfélkapus regisztrációval saját ügy-
félkapuján keresztül, amennyiben nem 
rendelkezik, technikai közreműködő, 
vagy meghatalmazott útján. 

A technikai közreműködő feladata az 
egységes kérelem benyújtására, az adat-
változtatás illetve adatváltozás bejelen-
tésére, MePAR változásvezetési kérelem 
benyújtására, az ügyfél-nyilvántartási 
adatok módosítására, az ügyfél tájékoz-
tatására, valamint technikai és szakmai 
segítségnyújtásra korlátozódik, a tartalmi 
felelősség az ügyfelet terheli. Az előző 
évekhez megszokottan elektronikus úton 
készítjük a kérelmeket, melyhez szükség 
van az alábbi adatokra:

Meghatalmazáshoz:
▪ Regisztrációs számra, jelszóra (koráb-

ban az MVH-tól kapott, hiánya esetén 
G946 nyomtatványon kérhető).
Egységes kérelemhez:

▪ Terület változása esetében hrsz-ra, terü-
let nagyságra,

▪ Növény kultúrákra,
▪ Termésmennyiségekre tonnában (Ag-

rárkár-enyhítés, biztosítási díj miatt)
▪ Határozatokra (egyéb jogcímek esetén),
▪ Aktuális telefonszámra.

Az egységes kérelemben kell, lehet igé-
nyelni az alábbi jogcímek kifizetését (a 
teljesség igénye nélkül):
▪ Területalapú (SAPS),
▪ Agrárkár-enyhítési rendszer 1 pillér 

(kötelező, önkéntes 3 év),
▪ Mg-i biztosítási díj támogatása (A,B,C 

típusú),
▪ EMVA AKG, KAT, Natura 2000 gyep-

területek, Natura 2000 erdőterületek,
▪ EMVA erdősítés, NVT erdősítés,
▪ Szerkezet átalakító programok (zöld-

ség, kérődző).
Feltételek:
A 2013. évi Egységes Kérelem kereté-

ben benyújtandó egységes területalapú 
támogatás (SAPS), agrár-környezetgaz-
dálkodási támogatás (EMVA-AKG), ked-
vezőtlen adottságú területek támogatása 
(KAT) illetve Natura 2000 gyepterületek 

támogatása jogcímekkel kapcsolatban 
elengedhetetlen a kérelmezett területek 
földhasználati jogviszonyának rendezése. 
Főszabály szerint a kérelmet benyújtó 
-MVH regisztrációs számmal rendelkező- 
ügyfeleknek a támogatás alapjául szolgáló 
területek vonatkozásában a földhasználati 
nyilvántartásban kell földhasználóként 
bejegyzettnek lenniük.

A SAPS kérelem benyújtása esetén az 
ügyfeleknek 2013. június 10-én kell a 
támogatás alapjául szolgáló terület vo-
natkozásában jogszerű földhasználónak 
lenniük.

A KAT kompenzációs támogatásának 
igénybevételére, valamint a Natura 2000 
gyepterületek támogatás igénylése esetén 
a kérelmezőknek 2012. szeptember 1-től 
2013. augusztus 31-ig kell rendelkezniük 
földhasználati jogosultsággal a támogatás 
alapjául szolgáló terület vonatkozásában.

Hasonló a helyzet az EMVA-AKG tá-
mogatások esetében is, ahol a földhasz-
nálati jogosultságot a támogatás alapjául 
szolgáló terület vonatkozásában a teljes 
támogatási időszakra megszakítás nélkül 
igazolni kell, azaz 2009. szeptember 1-től 
2014. augusztus 31-ig.

Benyújtási határidő (szankció men-
tesen): 2013. május 15.

Ide kapcsolódóan az MVH felhívja az 
érintett ügyfelek figyelmét arra (62/2013. 
(III. 29.) MVH Közlemény), hogy az 
ügyfél nyilvántartási adatokban az őster-
melői igazolvány szám megváltozását nem 
szükséges bejelenteniük az MVH-hoz.

A beszállítási, illetve közvetlen értéke-
sítési tejkvótával rendelkező tejtermelő 
a saját gazdaságában a 2012/2013. kvó-
taévben megtermelt, és ténylegesen ér-
tékesített tej után – legfeljebb a tejkvóta 
nyilvántartás szerint 2013. március 31-én 
rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – 
különleges támogatást vehet igénybe.

A támogatási kérelmet 2013. május 
15-ig a kell benyújtani papír alapon 
(K1283) a területileg illetékes MVH ki-
rendeltséghez.

Április első hetében elkezdődött a kifi-
zetés a termeléstől elválasztott, történelmi 
bázis alapú extenzifikációs szarvasmarha-
tartás és hízottbika tartás támogatási jog-
címekben is.

Jeneiné Kiss Andrea – falugazdász

Tisztelettel tájékoztatjuk kedves olvasóin-
kat, hogy a Hajdúnánási Járási Hivatal az 
alábbi ügyfélfogadási időben várja ügyfe-
leit:

Okmányirodai Osztály
Hétfő 8.00-13.00
Kedd 12:00-16.00
Szerda 8.00-18.00
Csütörtök 8.00-13.00
Péntek 8.00-13.00

Hatósági Osztály 
Hétfő 8.00-13.00
Kedd 12.00-16.00
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-13.00
Péntek 8.00-13.00

Járási Gyámhivatal 
Hétfő 8.00-13.00
Kedd 12.00-16.00
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-13.00
Péntek Ügyelet

Munkaügyi Kirendeltség 
Hétfő 8.00-13.00
Kedd 12.00-15.30
Szerda 8.00-15.30
Csütörtök 8.00-13.00
Péntek 8.00-12.00

Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv
Hétfő 8.00-13.00
Kedd -
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök 8.00-13.00
Péntek -

Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

Hétfő 8.00-12.30
13.00-16.30

Kedd 8.00-12.30
13.00-16.30

Szerda 8.00-12.30
13.00-16.30

Csütörtök 8.00-12.30
13.00-16.30

Péntek 8.00-12.00

Falugazdász

Hétfő 8.00-12.30
13.00-16.00

Kedd 8.00-12.30
13.00-16.00

Szerda 8.00-12.30
13.00-16.00

Csütörtök 8.00-12.30
13.00-16.00

Péntek 8.00-12.00

A Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szervével együttműköd-
ve a Hajdúnánási Járási Hivatal 2013. 
május 1-jétől minden szerdán 8.30 és 
12.30 között a Hajdúnánási Járási Hi-
vatal épületének 301. szobájában (Haj-
dúnánás, Bocskai út 12–14. III. em.) a 
következő ügytípusokhoz biztosít ügyfél-
szolgálatot:

Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások 
és útiköltség kérelmek felvétele, átvétele, 
hiánypótlások átvétele.

Közgyógy ellátások hiánypótlásának 
átvétele.

Méltányossági segély kérelmek és hi-
ánypótlásaik átvétele.

TB kifizetőhelyi és foglalkoztatói nyil-
vántartások adatbejelentéseinek fogadá-
sa. Adatszolgáltatások.

TAJ és Európai Uniós kártya ügyin-
tézése.

Tisztelettel felhívjuk a közgyógyellátá-
si igazolványt igénylők figyelmét, hogy a 
Polgármesteri Hivatalnál indított méltá-
nyossági eljárás lefolytatásának feltétele a 
Járási Hivatalnál indított alanyi és norma-
tív közgyógyellátás megállapítására lefoly-
tatott eljárás lezárása.

Dr. Orosz Erika
hivatalvezető

Sokat hallani manapság, hogy korunk fi-
atalsága, az iskolás gyerekek nem tudnak 
mit kezdeni a szabad idejükkel. Sajnos, 

rohanó világunkban 
vagy nincs is nekik 
szabad idejük, vagy 
ha van, nem arra 
használják, ami a 
s z emé l y i s é güke t 
fejlesztené. Tegyük 
hozzá azonban – 
kiállva érdekeikért 
– erről nem biztos, 
hogy ők tehetnek…

A felnőtteknek- szülőknek, pedagógu-
soknak, szabadidő-szervezőknek, népmű-
velőknek- gyakran okoz fejtörést, milyen 
programokat, szakköröket, vagy más lehe-

tőségeket ajánljanak a fiataloknak abból a 
célból, hogy gyermekeink ne a televízió 
és a számítógép előtt töltsék a pihenésre, 
vagy kikapcsolódásra szánt órákat.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont programszervezőinek alapos kuta-
tómunkát és odafigyelést okoz évről-évre 
olyan lehetőségek megteremtése, amely 
vonzó a gyerekek számára, látogatott, de 
nem is kerül sokba- sem nekik, sem a 
résztvevőknek.

Idén januárban egy pályázati lehetősé-
get kihasználva 13 új szakkört/csoportot 
hirdettek és indítottak be, amelyre több, 
mint 200 résztvevő jelentkezett. Itt szak-

emberek segítségével sajátíthatnak el a 
gyerekek olyan ismereteket, amelyekre 
eddig nem igazán volt lehetőségük, és 
amely talán későbbi pályaválasztásukban 
is segítheti őket. Régi népi kismesterségek 
is szerepelnek a széles palettán (szalmafo-
nás, szövés), csakúgy, mint a korunkban 
divatos fotózás, vagy színjátszás.

A szakkörök munkáiból a nyár folya-
mán kiállítást is szerveznek, ahol a város la-
kóinak mutatják majd be, hogy mit tanul-
tak és milyen hasznos dolgokat készítettek 
a foglalkozásokon, tájékoztatta lapunkat 
Szólláth Zoltán művelődésszervező.

Fekete Andrea

Tisztelt Termelők!

Kreatív kultúrák, feléledő kismesterségek

Fotó: Fekete Andrea
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A Nyolcosztályos Gimnáziumok Regio-
nális Tanulmányi Versenye nagy hagyo-
mánynak örvend iskolánk történetében. 
Tavaly rajtunk volt a szervezés sora, idén, 
március 21-én a nyíregyházi Eötvös Jó-
zsef Gyakorló Gimnázium adott helyet a 
rangos eseménynek.

Reggel – szokásosan – az iskola par-
kolójából indult a versenyzőkkel teli 
különbusz. Útközben mindenkit átha-
tott a megmérettetés előtti izgalom; még 
egy utolsó pillantás a kétes részekre, a 
vázlatok gyors átismétlése és az ünnepé-
lyes megnyitó után minden diák buzgón 
kereste azt a számára kijelölt tantermet, 
ahol a tudásáról kell majd számot adnia. 

A versenyek nagy része délben már 
véget is ért, ebéd után szabad program 
vette kezdetét egészen az esti eredmény-
hirdetésig. Játszhattunk szófejtést, ki-
próbálhattuk a decoupage (szalvéta-) 
technikát, a gyöngyfűzést, a sportosab-
baknak biztosítottak labdajátékokat, a 
természetbe vágyók számára pedig közös 
séta indult a főiskola botanikus kertjébe. 

Az eredményhirdetés előtt már szépen 

gyülekeznek a diákok az aulában; amikor 
az igazgató a mikrofonhoz lép az idegek 
pattanásig feszülnek. Korcsoportonként 
szólítják a legjobbakat, a gratuláció és az 
ajándék a jutalom a napi helytállásért és 
teljesítményért. Az egész diákság ujjong, 
mikor egy-egy társunk a pódiumra lép. 
Szerencsére sokan átélhettük a diadalit-
tas mámort, nagyon szép eredményeket 
értünk el: hatan elsők, heten másodikok 
lettek közülünk, öten pedig a harmadik 
helyen zártak. Szinte minden tantárgy-
ból volt dobogósunk nyelvtantól az in-
formatikáig, biológiából és rajzból négy-
négy díjat is elhoztunk. Én kémiából és 
rajzból is második lettem. 

A zárószó után jöttek a gratulációk 
és dicséretek, indultak az első telefon-
hívások, amelyekben a szülőknek me-
séltünk a helyezésekről. Kicsit fáradtan, 
de mindenképpen büszkén hagytuk el az 
Eötvös gimnázium épületét és remény-
kedünk abban, hogy ez a hagyományos 
tavaszi verseny még sok-sok éven át ad 
lehetőséget a diákoknak a bizonyításra.

Magi Böbe (12. A)

A balmazújvárosi Veres Péter Kulturális 
Központ színházterme adott otthont a 
regionális VI. Dalos Találkozónak.

A szervezők – a „Veréce” Hagyo-
mányőrző Egyesület – ezúttal három 
hajdúnánási csoportot hívott meg a 
rendezvényre. A felnőtt és a gyermek 
citera együttesünket, illetve Papp Má-
tyást, és az őt kísérő zenészeket. Bátran 
állíthatom, mint azt valaki mellettem 
megjegyezte, újra jó volt nánásinak len-
ni. Nem elég hogy felnőtt citerásaink 
igényes színvonalas előadása nagy sikert 
aratott, és Papp Mátyás slágeregyvelege 
legalább akkora tapsot és ovációt söpört 
be, mint a vendég fellépő Nádasdi László 
nótaénekes műsora, hanem a gyerekeink 

előadása végképp elvarázsol-
ta a szépszámú közönséget.  
A tíz év körüli kislányok és 
fiúk viseletben előadott hi-
bátlan citera játéka ámulat-
ba ejtette a nézőket, s mikor 
az utolsó hang leütése után 
mindegyik srác adott egy 
nagy puszit a mellette álló 
kislánynak, szinte felrobbant 
a nézőtér. Meg is kérdezte 
mögöttünk egy kackiás ba-
juszú hortobágyi illetőségű 
öregúr ízes tájszólással a mel-

lettem ülő Tímári Balázst.
‒ Honnan veszitek ti ezt a sok fiatal te-

hetséget ott Nánáson Balázskám? Azon-
ban mire a kérdezett levegőt vett volna 
egy komótos válaszra, én villámgyorsan 
megelőztem, s talán kissé rátartian, fél-
hangosan odavágtam:

‒ Tetszik tudni bátyám, nálunk az 
ilyen csak úgy terem!

‒ Helyesen válaszoltál öcsém! – nyug-
tatott meg az öreg, konstatálva mennyire 
büszke vagyok városunk fiataljaira, akik 
biztosan méltó utódjai lesznek a már ed-
dig is nagy érdemeket szerzett felnőttek-
nek, s tovább öregbítik majd Hajdúná-
nás hírnevét.

Kócsi Imre

Ha valaki április 8-án úgy ment ki a Haj-
dúnánási Fürdőhöz, hogy nem tudott 
róla mit talál ott, biztosan meglepte a 
sportpálya előtt álló bemutatóbusz.

„A jövőnk energiája” feliratból a gya-
nútlan szemlélődő még azt is hihette, 
hogy a busz, valamilyen alternatív ener-
giát propagál, pedig valójában a Paksi 
Atomerőmű országjáró busza jött el két 
napra városunkba azzal a céllal, hogy 
meggyőzze az embereket az atomenergia 
fontosságáról. Nem véletlen az országjá-
rás. A Paksi Atomerőmű blokkjait erede-
tileg 30 évre tervezték, így azokat 2012 
és 2017 között le kellene állítani. Bár az 
országgyűlés elviekben tudomásul vette a 
paksiak üzemidő-hosszabbítási elképzelé-
seit, ez mégsem teljesen lefutott ügy, nem 

is beszélve az erőmű 
lehetséges bővítésé-
ről. Az erőmű pedig 
szeretné, ha a maj-
dani bővítés mögött 
minél nagyobb ál-
lampolgári támoga-
tás is állna.

Napjainkban az 
atomenergiának na-
gyon mélyről jövő 
előítéletet kell ledol-
goznia, és Cserno-
bil, Fukushima, va-
lamint a megújuló 
energiák divatba jö-

vetele sem használt a „népszerűségének”. 
„Elsősorban az információ hiánya az 

oka annak, hogy a lakosság félelemmel és 
tartózkodással néz az atomenergiára és az 
ország több, mint 40%-át energiával ellá-
tó erőműre.” – mondta a bemutatóbusz 
házigazdája, aki arról is beszélt, hogy ez a 
kiállítás nem is annyira a sajtónak, mint 
a lakosságnak szól. Sokatmondó a – bú-
csúzóul kapott – apró alig egy körömnyi 
urán-dioxid pasztilla makett, amelyből 
két darab (8 gramm) fedezi egy komplett 
magyar család éves villamos energiaszük-
ségletét. Ugyanennek az energiának az 
előállításához földgázból 900 köbméterre, 
olajból 7 hektoliterre, szénből 40 mázsára 
lenne szükség.

Szabó Endre

Országjáró körúton a Paksi 
Erőmű busza

Kőrösisek a dobogón

Fotó: Fűz László

Terem a tehetség Nánáson

Fotó: Fűz László

A NaNá Színház játékát tekinthette 
meg városunk közönsége a nagyhét 
szerdáján.

A nagy sikerű darabot többször bemu-
tatták már a Hajdúnánáson, sőt a tavalyi 
év májusában még Székelyföldön is tur-
nézott a társulat több városban is.

A Hajdú Rege az eddig bemutatott 
Marth P. Ildikó rendezte darab közül 
talán a legsikeresebbnek mondható, hi-
szen a városunk történelméről, a hajdúk 
letelepedéséről szól. Történelmi jellege 
mellett szórakoztató is, fülbemászó dal-
lamokkal, szerelmi szálakkal, ízes nánási 
tájszólásokkal megtűzdelve.

A nánási közönség szívesen nézi a 
NaNá Színház bemutatóit, hiszen az 
amatőr színészek mindenki által ismert 

Programajánló
Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

▪ Április 27. A Magyar Drámapedagó-
giai Társaság, a Méliusz Juhász Péter 
Megyei Könyvtár és Művelődési Köz-
pont és a Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ szervezésében zajlik a XXII. 
Weöres Sándor Országos Gyermek-
színjátszó fesztivál Hajdú-Bihar me-
gyei találkozója, ahol a megye legjobb 
diákszínjátszói mutatkoznak be. A be-
lépés díjtalan!

▪ Április 30. Lepje meg feleségét, barát-
nőjét, kedvesét vagy anyósát az április 
30-ról május 1-re forduló éjszakán 
szerenáddal! A szerenádról gondosko-
dik: Tóth László és Kócsi Imre, másik 
zenekarként vonós zenekar is kérhető. 

Időtartama kb. 10 perc. Jelentkezés: 
Kócsi Imre (70/210-4446) 

▪ Május 10–12. Hajdú-Bihar Megyei 
Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fórum. 
A belépés díjtalan!

▪ Május 12-ig tekinthető meg Fejér 
Imre grafikus-rajztanár kiállítása a 
művelődési központ galériájában. 

▪ Május 15. Fotókiállítás a Yellowstone 
Nemzeti Parkról. Megtekinthető: jú-
nius 9-ig.

▪ Május 25. 19 óra a Kárpátia zenekar 
koncertje. Előzenekar: a Radar együt-
tes. Belépődíj: elővételben: 2500 Ft, a 
helyszínen: 2800 Ft.

Fotó: Fekete Andrea

Jutalomjáték

és kedvelt emberek, büszkeség őket néz-
ni és hallgatni, tehetségüket elismerni.

Nem véletlen hát a teltház és a vastaps 
bármelyik NaNá színházbeli előadáson! 

Fekete Andrea
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal műszaki ügyintéző munkakör 
betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
2013. május 15-től kezdődő határozat-

lan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: hatósági el-
járások ügyintézése, településfejlesztési- és 
rendezési feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: hatósági eljárások ügyin-
tézése, építési, infrastrukturális és környe-
zetvédelmi beruházások megvalósításában 
való közreműködés, fejlesztési tervek elő-
készítése, településrendezéssel összefüggő 
feladatok. 

Jogállás, illetmény és juttatások:  
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
▪ Magyar állampolgárság,
▪ Cselekvőképesség,
▪ Büntetlen előélet,
▪ egyetemi vagy főiskolai szintű építész-

mérnöki, építőmérnöki (szerkezetépí tő, 
magasépítő üzemmérnöki) szakképzett-
ség, főiskolai szintű településmérnöki 
(városgazdasági mérnöki) szakképzett-
ség, vagy ezzel egyenértékűnek elismert 
végzettség.

▪ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása.
Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett 

legalább három éves szakmai tapasztalat. 
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
▪ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,
▪ iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata, 
▪ fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

2011. évi CXCIX. tv.5. sz. mellékleté-
ben foglalt adattartalommal. 
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: a munkakör legkorábban 2013. 
május 15. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. május 3. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104. mellék tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re történő megküldésével (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító szá-

mot: 6884-1/2013, valamint a munkakör 
megnevezését: műszaki ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesterével 
együtt hallgatja meg. Ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján – a polgár-
mester egyetértésével – az ügyintéző kine-
vezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 
hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. május 14. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: w.w.w.hajdunanas.hu – 
2013. április 19.

Hajdúnánási Újság – 2013. április 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2013. április 19. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemze-

ti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 

által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel. 

❧
A Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal a „Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal Folyási Kirendeltségére  
igazgatási ügyintéző munkakör betöl-
tésére.

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: 2013. május 2-től kezdődő határo-
zatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 4095 Folyás, 

Kossuth Lajos utca 13. szám.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 

előírásairól szóló 29/2012. (III. 7) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője 
által ellátandó feladatkörök: pénzügyi 
igazgatási, általános titkársági feladatok, 
testületi munkát kiszolgáló feladatok, 
ügyfélszolgálat 

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: ügyirat-kezelési felada-
tok, önkormányzati pénzügyi bizonylatok 
kezelése, az adatok rendszerben való rög-
zítése, házi pénztárkezelés, testületi anya-
gok előkészítése, jegyzőkönyv készítése, 
a közös hivatalban alkalmazott informa-
tikai programok használata és az ezekhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok. 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők-
ről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
▪ Magyar állampolgárság,
▪ Cselekvőképesség,
▪ Büntetlen előélet,
▪ középfokú képesítés, középiskolai vég-

zettség és közgazdasági szakképesítés; 
közgazdasági szakközépiskolai általános 

ügyintéző titkár (menedzserasszisztens) 
szakképesítés; középiskolai végzettség 
és az OKJ szerint: valamely középfokú 
(ügyintézői szintű) pénzügyi-számvi-
teli, általános gazdasági és statisztikai 
ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, igaz-
gatási ügyintéző-ügykezelő, irodaveze-
tő, nyilvántartási és okmányügyintéző, 
jogi asszisztens, ügyvitelszervezői és 
rendszerszervezői, számítástechnikai 
szakképesítés.

▪ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefoly-
tatása.
Előnyt jelent a közigazgatásban, adó-

igazgatásban vagy más hatósági ügyinté-
zői területen szerzett legalább három éves 
szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
▪ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,
▪ iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata, 
▪ fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 

2011. évi CXCIX. tv.5. sz. mellékleté-
ben foglalt adattartalommal. 
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: a munkakör legkorábban 2013. 
május 2. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104. mellék tele-
fonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re történő megküldésével (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 6371-1/2013, valamint a munkakör 
megnevezését: igazgatási ügyintéző. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásá-
nak módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző Folyás község 
polgármesterével együtt hallgatja meg. 
Ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével – 
az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jog-
kör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki. 

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. május 2. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: w.w.w.folyas.hu – 2013. 
április 11. • w.w.w.hajdunanas.hu

Hajdúnánási Újság – 2013. április 20.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: 2013. április 11. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemze-

ti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 

által az NKI részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel.

A Hotel Transylvania – Ahol a szörnyek 
lazulnak című amerikai animációs vígjá-
ték április 27-én nálunk is moziba kerül. 
Drakula gróf szállójában pihen többek 
közt a többgyermekes Farkasember, a 
Múmia és Frankenstein, mert már ne-
hezen tűrik az emberek rosszindulatát. 
A gróf azonban nem a barátai, hanem 
inkább a lánya miatt építette a hotelt, 
hogy megvédje őt, azonban egy váratlan 
új lakó, egy ember zavarja meg az eddigi 
idillt. A Dexter laboratóriuma készítője, 
Genndy Tartakovsky első rendezése szó-
rakoztató betétdalokat és kreatív ötleteket 
tartogat a nézőnek. 

Murvai Péter

Várunk mindenkit szeretettel, aki olcsó, 
de jó állapotban lévő kismama-, baba- és 
gyerekruhákat, babakocsit, babakelen-
gyét, játékokat, könyveket, kiegészítőket, 
és sok más kinőtt, vagy megunt „kincset” 
keres és/vagy kínál. 

A belépés és az árusítás ingyenes, de 
az árusításhoz 2013. május 6-ig (hétfő-
ig) asztalt kell foglalni. Asztalfoglalás 
hétköznapokon 9–17 óráig személyesen, 
vagy a 381-620-as és a 06-20/919-0838-
as telefonszámon. A börzét kizárólag ma-
gánszemélyek számára rendezzük, ezért 
kereskedők jelentkezését nem fogadjuk!

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

BABABÖRZE
használt baba- 

és gyerekholmik vására
2013. május 11-én (szombaton) 

9–13 óráig az Ifiházban.

Mi megy
a moziban…

HIRDETMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal Debreceni 
főosztálya arról tájékoztatja a város lakossá-
gát, hogy 2014-ben megszűnik a földi, analóg 
sugárzású TV műsorszórás, helyébe a digitális 
műsorterjesztés lép.

A mintegy 500 ezer érintett háztartás közül 
azokat, akik szociálisan rászorultak, az állam 
segíti majd abban, hogy ne maradjanak televí-
zió vételi lehetőség nélkül. 

Az állami program keretében 2013 folya-
mán lesz lehetőség arra, hogy az igénylők tá-
mogatást kapjanak, akár a hagyományos TV 
készülékek dekóderrel történő beszerelésével, 
akár a támogatási programban regisztrált előfi-
zetéses szolgáltató igénybe vételével.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
megbízásából a szociálisan rászoruló háztar-
tások felkeresését, a támogatási jogosultság 
megállapítását, a támogatási igénylőlapok hely-
színi kitöltését a KSH által megbízott felmérők 
fogják elvégezni. 

A felmérés településünkre is kiterjed.
A felmérés terepmunkái 2013. április 15-én 

kezdődnek, és várhatóan 4 hónapig tartanak. 
Mivel a felkeresendő címek egymástól távol he-
lyezkednek el, előfordulhat, hogy településün-
kön nem helyi lakos végzi el a felmérést. 

A felmérők fényképes igazolvánnyal, azo-
nosítószámmal rendelkeznek, így a lakosság 
számára egy ingyenesen felhívható telefon-
számon 06-80/38-39-40 ellenőrízhető a 
személyazonsságuk, és az, hogy jogosan vég-
zik-e a munkát. 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
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A versek ünnepén

A tavalyi évben 14 versenyen vettünk 
részt Kelet-Magyarországon, melyből négy 
nemzetközi szintű bajnokság volt. Sajnos 
nem készítettünk valamennyiről tudó-
sítást, de mindegyik szép élményként él 
bennünk. A keleti régióban 14 csapat kö-
zül éves összesítésben a 6. helyen zártuk az 
évet. Ez azért nagy eredmény számunkra, 
mert sok estben három versenyző képvisel-
te szakosztályunkat. Rájuk mindig lehetett 
számítani. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
ezen versenyzők helyezései kiemelkedőek 
voltak (mindig dobogós). Név szerint Pon-
gor Tamás, Kocsis Ferenc, Ambrus Gábor. 
Munkájukat és eredményüket külön díjjal 
ismerték el a VIII. Hódos Imre Emlékver-
senyen. Szorgalmuk és eredményeik alap-
ján említést érdemelnek Cserepes Ádám 
és Tikász Attila. Ezen a bizonyos területi 
ranglistán könnyebben tudnánk előrébb 
kerülni, ha nemcsak minőségben, hanem 
létszámban is bővelkednénk.

2012-ben Magyarország adhatott ott-
hont a kötött és szabadfogású Veterán 
Birkózó Világbajnokságnak, amelynek 
hajdúnánási indulója is volt dr. Kiss Jó-
zsef személyében és VI. helyezett lett.  
A versenyző elmondása szerint életre szóló 
élmény volt a birkózó világ nagyjai között 
szerepelni. Bozán Zoltán edző 

Birkózás 2012. évi 
összegzés

Az év utolsó versenyén (Hajdúszoboszló) minden 
versenyzőnk érmes.

Végre barátságos napfénybe öltözött a 
város április 11-én – a költészet napja 
meghozta a sokáig rejtőzködő tavaszt 
Hajdúnánásra. A művelődési központban 
gyertyafényes asztalok, tea, sütemény és a 
Csokonai Színház három művésze fogad-
ta a kíváncsiakat. Az 1951-ben született 
költőnő, Tóth Erzsébet verseiből a debre-
ceni társulat 2010-ben készített Kőrózsa, 
betonszív címmel zenés produkciót, ebből 
kaptunk közel egyórányi ízelítőt. 

 Szentei Cecília zongorán kísérte Új-
helyi Kingát és a teátrum nemrég kine-
vezett új igazgatóját, Ráckevei Annát. 
A művésznők Tóth Erzsébet több versét 
megzenésítve adták elő, hol Edith Piafra 
emlékeztetően, hol Cseh Tamás stílu-
sát felidézve. A költemények személyes, 
konkrét, a hétköznapi nyelvhez közel álló 
hangja nagyszerűen érvényesült a dalok-
ban, talán még erősebben is tudtak hatni 
így, mint felolvasva. Az alkotások visszaté-
rő témája a szívfájdalom („Mióta nem sze-
retlek, kevesebb a május verseimben”), de a 

közélet is teret kap bennük („Amire igény 
van, arra nekem nincs igényem”). 

Az est kezdetén az aznapi szavalóver-
seny három általános iskolás díjazottjá-
nak, Orosz Hannának, Tóth Hannának és 
Csiszár Milánnak a versmondása váltott 
ki nagy tapsot a mintegy hatvanfős néző-
seregből; az előadás végén az asztalok mel-
lett elhelyezett, költeményekkel díszített 
versfal vonzotta az érdeklődőket. A ter-
met végig betöltötte az asztalokon virító 
jácintok illata, a költészet és a művészek 
előtt pedig fejet hajtottak a tulipánok.

Vékony Gábor 
Az I. Eissman Automotive Hungaria Kupa tornagyőztese 

a Hajdúnánási Sportklub U18-as csapata
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Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. • Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu

Gyereknap alkalmából, most minden készülő szemüveg mellé 
ajándék Disney tokot adunk a gyerekeknek!

Ovisok, iskolások figyelem!

RAJZPÁLYÁZAT AZ OKULA OPTIKÁBAN:
Témája: ahogyan én látom a barátaimat (óvodás és alsó tagozatosoknak)

Így látom a világot (felső tagozatosoknak )
A kész rajzokat Május 24.-éig lehet leadni az optikában!

A legjobbak ajándéka: ovisok, alsósok:
I. napszemüveg • II. nagy ajándékcsomag • III. kis ajándékcsomag

Felsősök:
I. napszemüveg • II. mobiltelefon • III. ajándékcsomag
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NÁNA-DOKI KFT.
Hajdúnánás, Bocskai utca 94.
ÁLLATORVOSI RENDELŐ

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 9.00–17.00 

Szombat: 8.00–12.00

MICROCHIP BEÜLTETÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ
TAVASZI IVARTALANÍTÁSI AKCIÓ

Időpont egyeztetése: 
Dr. Simon Henrietta: 06-30/870-4239

Megemlékezés

Kelemen Imréné
volt Hajdúnánás, Polgári út 

63. sz. alatti lakos 
halálának 4. évfordulójára.

„Búcsú nélkül hagytad itt 
a világot, elvitted magaddal 

a reményt a boldogságot.
Nem vársz már bennünket 

ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk 

szerető szíveddel.
Fájó szívvel kérdezzük 

míg élünk,
Kegyetlen betegséged miért 

vett el tőlünk?”

Fájó szívvel emlékeznek rád: 
Férjed, gyerekeid, menyeid unokáid. 

Köszönetet
mondunk 

mindazoknak, akik

Lantos András
volt Hajdúnánás, Csokonai 

utca 8. sz. alatti lakos 

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek, 
bánatunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Kurkuma Kapszula (Interherb) 100 mg 30x 1825 Ft
Advil Ultra Forte kapsz. 16x 1295 Ft
Prostamol uno kapszula 3500 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ
UNICAL kondenzációs gázkészülékek, faelgázosítók és vegyes tüzelésű 
kazáncsaládok teljes körű forgalmazása, készülékek hivatalos cseréje 
szállítással, komplett ügyintézéssel, üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVÍZ
UNICAL kondenzációs gázkazánok előnyei:
 takarékos fogyasztás, kedvező gázszámla  biztonságos üzemmód
 nagy teljesítmény tartomány  országos szervízhálózat
Győződjön meg róla: www.unical.hu

Családi lakások és közületi épületek fűtésére, használati meleg víz 
ellátásra, illetve egyedi fűtés leválasztásra.

Továbbá:
2012 szeptember 1-től kötelező érvényű gázipari műszaki-biztonsági fe-
lülvizsgálat végzése, dokumentálása csak a fogyasztó megrendelésére!

CZIFRA IMRE
4080 Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 79.
Telefon: 
06-20/978-1284, 
06-20/474-5737

FÓGEL 
HAMAROSAN!
Május 2-án új üzlet nyílik!

Fógel Fotó-Ajándék
Hajdúnánás, Mártírok u. 19. sz.

OPTIKA-FOTÓ

UGRÁLÓVÁR BÉRLÉS
Kiszállítással: 8000 Ft-tól!

LEGYEN MÉG TELJESEBB A SZÜLINAP, NÉVNAP 
KÖLYÖKBULI!

LEPJE MEG GYERMEKÉT A HANCÚROZÁS ÖRÖMÉVEL!

Telefon: 06-70/612-4543  www.legvar.boltaneten.hu

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK 

A HELYE!
Hirdessen Ön is a megújult 

Hajdúnánási Újságban!
Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi 

Mûvelõdési Központ Telefon: 52/382-400, 
illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél 

a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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Bár néha az időjárás nem ezt mutatta 
mégis elindult a megyei I. osztályú tavaszi 
labdarúgószezon is. A nagy havazás miatt 
egy mérkőzés elmaradt a Berettyó partiak 
ellen, de a többiről szokás szerint Kondo-
ra József edzővel sikerült konzultálnunk.

Hajdúnánás Góliát Bútor F.K.–
DEAC 2:1

Látszott, hogy az „újoncok” még kissé 
nehézkesen próbáltak ismerkedni a pá-
lyával, a közönséggel, ettől függetlenül 
megérdemelt hazai győzelem született. 
Mi uraltuk a mezőnyt, bár a végére kicsit 
nehézzé tettük magunknak a találkozót.

Derecske–Hajdúnánás Góliát Bútor 
F.K. 2:1

A közvetlen riválisunk otthonában 
szenvedtünk vereséget. Gyakorlatilag két 
helyezkedési hibánkat használták ki. Na-
gyobb összpontosítással elkerülhető vere-
ség lehetett volna.

Hajdúnánás Góliát Bútor F.K.–
Nyíradony 1:1

A nagy szél rányomta a bélyegét a mér-
kőzésre. Az első játékrészben szinte be-
fújta a pöttyöst egy „szellő” a hálónkba.  

A második félidőben azonban már átvet-
tük az irányítást, s a szél is nekünk fújt, 
s bár helyzeteink alapján könnyen győz-
hettünk volna, mégis pontosztozkodás 
lett a vége.

Ebes–Hajdúnánás Góliát Bútor F.K. 3:1
A bajnokaspiráns listavezető otthonába 

látogattunk, akitől pontokat csak a mi 
csapatunk tudott eddig rabolni a tavalyi 
döntetlenünkkel. S hogy mennyire ko-
molyan gondoltuk az újabb meglepetést, 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy mi 
szereztük meg a vezetést. Azonban míg 
múlt héten a szél, most a játékvezető fújt 
ellenünk. Két egyértelmű piros lapot is 
kioszthatott volna az első félidőben (szán-
dékos ütés), a másodikban pedig jogtalan 
büntetőt ítélt meg. A döntetlen igazságo-
sabb lett volna.

Mindenesetre egyelőre a csapat bizto-
san tartja harmadik helyét a tabellán 34 
ponttal.

A szezonra való felkészülésről, s az új já-
tékosokról következő számunkban adunk 
tudósítást.

Kócsi Imre

Szél, hó, sőt bíró is volt ellenünk

„Sorsolással dőlt el 
az aranyérem sorsa”
Március 29.-én Nyíregyházán a Zrínyi 
Ilona Gimnázium szép tornacsarnoká-
ban, a Nyírsuli kupán vett részt U11-es 
(2001) fiú kézilabda csapatunk. Velünk 
együtt négy csapat nevezett a tornára: 
Nyírsuli „A”, Nyírsuli „B”, Tiszavasvári, 
Hajdúnánás KMN. Kft. Izgalmas mérkő-
zésekre volt kilátás szép számú nézősereg 
előtt, a várt izgalmak nem is maradtak el. 
Első mérkőzésünket a Tiszavasvári csapa-
tával vívtuk, egy kicsit álmosan kezdtünk, 
de hamar bemelegedtünk, és végül 12:9 
arányban győzelmet arattunk. Következő 
mérkőzésen Nyírsuli „A” csapatával ját-
szottunk egy időben megkurtított mér-
kőzésen, hiszen a szabályos 2x15 perces 
játékidő helyett 2x10 perc következett, 
mivel a rendezők úgy döntöttek így spó-
rolnak, nehogy kifussanak az időből. 
Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, 
háromgólos előnyre tett szert gyorsan az 
ellenfél, nem várt vereséget szenvedtünk 
8:6-os arányban. Az utolsó meccsen a 
Nyírsuli „B” csapata következett. Jól 
kezdtük a mérkőzést hisz 5:0-ás roham-
mal indultunk meg. Mindenki kapott 
játéklehetőséget, a tizenegy pályára kül-
dött gyerek közül tízen gólt is szereztek. 
Ez a mérkőzés igazi „örömjáték” volt, ezt 
tükrözi a 15:6-os hajdúnánási győzelem 
is. Az utolsó mérkőzésen a Tiszavasvá-
ri legyőzte a Nyírsuli „A” csapatát, így a 
végeredmény szerint hárman 4 ponttal 
(Tiszavasvári, Nyírsuli „A”, Hajdúnánás) 

a Nyírsuli „B” 0 ponttal zárt a tabellán. 
Ezután kezdődtek a számolgatások! Tisza-
vasvári (18–17) +1, Hajdúnánás (18–17) 
+1, Nyírsuli „A” (13–15) -2, ezzel eldőlt, 
hogy a Nyírsuli „A” lesz a harmadik. Az 
első hely még mindig nem dőlt el, Hajdú-
nánás és Tiszavasvári között. Következett 
a dobott gólok: 18-18. Majd a kapott gó-
lok: 17–17. A szervezők még nem láttak 
ilyet (én sem). Heteseknek kellett volna 
következni, de mivel már a csapatok át-
öltöztek és ugyebár a szervezők szerint 
időszűkében voltunk, úgy döntöttek ki-
sorsolják a győztest! Egy kalapba két pa-
pírlapra írták a csapatok nevét és húztak, 
…hát nem minket, így esett meg az, hogy 
sorsolással dőlt el az aranyérem sorsa. 
Ezen a tornán tényleg nagy szerepe volt 
a szerencsének, de nem bánkódunk, mert 
győztesnek tekintjük magunkat, és szépen 
csillog az ezüstös arany is. Nagy öröm 
még számunkra, hogy a torna legjobb já-
tékosának Balogh Zsigmond hajdúnánási 
játékost választották meg. Gratuláció a 
csapatnak a szép sikerhez.
Eredmények:
Nyírsuli „A”–Nyírsuli „B” 16:4
Hajdúnánás–Tiszavasvári 12:9
Tiszavasvári–Nyírsuli „B” 14:4
Nyírsuli „A”–Hajdúnánás 8:6
Nyírsuli „B”–Hajdúnánás 6:15
Tiszavasvári–Nyírsuli „A” 9:5

Tóth Norbert

Hőszigetelő rendszer akció!

Tetőfedő anyag akció!
(Lindab, Tondach, Mediterrán, Gerard egyes termékeire.)

Semmelrock tavaszi akció!
Keressen minket az akciós árakért!

Hajdúnánás, Dorogi út vége  Tel.: 52/570-752
Mobil: +36-30/266-2824

Nyak-Ép Tüzép

Ár megegyezés szerint, kisebb értékű lakást beszámítok!

4080 Hajdúnánás, 
Korponai u. 51. 
alatti lakás eladó!

Telefon: 06-20/941-6108

Hőszigetelt, tetőteres 4 szoba, 
nagy nappali, melléképület, 
központi riasztórendszer,
parkosított udvar, tóval!
Alacsony rezsi!!!


