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A

MAJÁLIS 
a városi fürdőben

Közétkeztetés más 
módon: Hajdúnánás 
is csatlakozott a 
Mintamenza programhoz

milyen gyorsan jött a márciusi 
havazás után a tavasz, – már-
már a nyár – olyan gyorsan 
ébredt fel téli álmából városunk 

strandfürdője május elsején.
Már reggel nyolckor gomba módra 

nőttek ki a földből a főzőalkalmatossá-
gok, a felújított csónakázótó környékén. 
Kézről kézre jártak a krumplipucoló 
kések, a pálinkásbutykosok, a boros-
üvegek. A belépés a fürdő területére – a 
„boldog békeidőket” idézve – ingyenes, 
az idő remek, a hangulat egyre maga-
sabbra szökik, minden együttáll tehát 
az idei majális méltó megünneplésére. 
Az egyre növekvő tömeg először a me-
dencéket veszi szemügyre, de a 10 órakor 
kezdődő Vitéz László bábelőadásra már 
népes közönség állja körül a bejárat-
tól nem messze, az árnyas fák alatt fel-
épített színpadot. Délre a hajdúnánási 
gimnasztrádás lányok, s az Aranyszalma 
Ifjúsági Néptánccsoport műsorát már fi-
nom étkek illata lengi körbe csak tetézve 
ezzel látványos, színvonalas előadásu-
kat. Aztán jó ebédhez szólhatott a nóta. 
Karcagi Péter és nótás barátai az idősebb 
korosztályt csalogatták a színpad köré.  
A fiatalabbaknak Aqua Fitness, a csalá-
doknak játékos sportvetélkedő, a táncos 
lábúaknak táncház. Mindenki találha-
tott magához illő programot. Nagy si-

kert aratott délután Pap 
Rita és Bodnár Attila 
zenés műsora. Gyerek-
dalokat, világslágereket 
adtak elő, de közel sem 
maradt le tőlük Szabó 
Leslie közel egyórás 
koncertje sem, aki egy 
szál gitárral varázsolta 
el a lassan törölközőkbe 
bugyolált közönséget. 
Igazi fesztivál hangula-
tot hozott a rendkívül 
csinos debreceni lányok 
ugrálókötél bemutató-
ja, majd három szintén 
debreceni „sárkány-
lány” tűzzsonglőr mu-
tatványa. Mielőtt meg-
ijedtünk volna, hogy 
az estére kissé lehűlt 
idő miatt szétszéled a 
közönség, nagy meg-
lepetésre egyre többen 
érkeztek a Tóth Gabi koncertre. Bátran 
állíthatom, hogy nem is csalódtak. A 
vagány, a trendi külső magasiskoláját 
prezentáló hölgy, mozgásával, s főleg 
csodálatos hangjával valóban ámu-
latba ejtette a szépszámú közönséget. 
Nem csak ő minket azonban, ugyanis 
műsora közben többször is hangoztat-

ta, hogy hetek óta ez a hajdúnánási a 
legjobb közönség, akivel találkozott. 

Kedves Gabi! – mi bizony ezt már rég-
óta tudjuk, mert a nánási ember ha akar-
ja, akkor nagyon jól tudja magát érezni, 
melyet ez a szép májusi nap is maximáli-
san bizonyított.

Kócsi Imre

A Mintamenza program 2009-ben 
indult útjára, amikor az OÉTI és az 
ÁNTSZ együttműködve országosan 
felmérte az óvodai közétkeztetés hely-
zetét. A helyi adatok értékelését követő-
en a Dél-alföldi Régióban kedvezőtlen 
eredmények mutatkoztak a közétkezte-
tés tekintetében. A közétkeztetés minő-
ségi javításáért működőképes és haté-
kony stratégia kidolgozása történt meg. 

Erről nyújtott tájékoztatást 2013. 
április 25-én a média képviselői részé-
re Szólláth Tibor polgármester úr, az 
ÁNTSZ képviseletében dr. Balogh Éva 
járási tisztifőorvos és Molnár László, a 
debreceni Hotel Lycium éttermi mestere. 
A Mintamenza programhoz Hajdúnánás 
kétezer adagos közkonyhája is csatlako-
zott, így a tájékoztató egyben a közétkez-
tetési program projektindító rendezvénye 
is volt.

Dr. Balogh Éva elmondta, hogy 2010-
ben az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális 
Intézete és a Magyar Gasztronómiai Szö-
vetség egyedülálló partnerkapcsolatot ala-
kított ki. Hazánk táplálkozással összefüg-
gő egészségügyi mutatói a legrosszabbak 
közé tartoznak az Európai Unióban.

Molnár László éttermi mester arról 
tájékoztatta a jelenlévőket, fontosnak 
tartják azt, hogy a közétkeztetésben is 
minél szélesebb körben jelenjenek meg 
a magyar, ezen belül is elsősorban a helyi 
alapanyagok. A program keretében a helyi 
beszállítók biztosítják majd az alapanya-
gokat, emellett olyan étrendet terveznek, 
amellyel az allergiában és cukorbetegség-
ben szenvedő gyermekek számára is egész-
séges ételeket biztosítanak.

A helyben megtermelt nyersanyagok 
teljesen kiszoríthatják az ételek elkészí-
téséhez használt úgynevezett kényelmi 
termékeket. Az „igazi” nyersanyagok elő-
készítése élő munkát igényel, így ez a köz-
munka-programban résztvevők számára 
is új foglalkoztatási területet jelenthet.  
A konyhák valamennyi dolgozójának 
képzése, továbbképzése szintén lényeges 
eleme a programnak. 

Szólláth Tibor polgármester örömteli, 
kölcsönös tanulásnak, együttműködésnek 
nevezte a programhoz való csatlakozást, 
amely egyúttal a „jövőt is kissé jobbá és 
egészségessé teszi”.

Sokan láthatták, hallhatták jártukban-
keltükben, vagy éppen a szombati be-
vásárlás közben, hogy 2013. május 4-én 
színes programokkal, látványos mű-
sorokkal kísérve nyílt meg a NÁNÁSI 
TERMELŐK PIACA.

Ez az a helyszín, ahol az egészségesebb 
étkezésükért tenni akaró nánásiak meg-
találhatják és megvásárolhatják a hely-
ben termett zöldségeket, gyümölcsöket, 
helyi gazdák által előállított tejterméke-

ket, húsárukat, savanyúságot, lekvárt és 
még sorolhatnánk a sok-sok finomságot.

És ez mind NÁNÁSI PORTÉKA!
A NÁNÁSI PORTÉKA városunk 

első márkája, ami a polgárok összefogá-
sából, közös gondolkodásából, aktivitá-
sából jött létre. Az az áru, amelyiken a 
NÁNÁSI PORTÉKA védjegye látható, 
biztosan nánási földben, nánási emberek 
keze munkája által termett.

A márka megszületésének történetét 
meséli el az a kisfilm, amit 2013. május 
10-én, a Bocskai filmszínházban mutat-
tak be. 

A projektzáró értekezlet meghívot-
tai között szerepeltek a város vezetői, 
Szólláth Tibor polgármester, valamint a 
képviselő-testület tagjai.

A filmbemutatót a projektet megvaló-
sító szervezet az Egyensúly Mentálhigi-
énés Konzultációs Alapítvány (EMKA) 
munkatársai szervezték, akik a protokoll 
mellett meginvitálták azokat a nánási 
polgárokat, akik véleményükkel, aktivi-
tásukkal, munkájukkal, lelkesedésükkel 
és szabadidejükkel hozzájárultak a NÁ-
NÁSI PORTÉKA létrejöttéhez. Köszön-
jük Nekik ezúton is.

A film természetesen bárki számára 
megtekinthető a www.nanasiporteka.
hu honlapon, rövidített változatában a 
NÁNÁSI PORTÉKA facebook oldalán, 
valamit várhatóan a Hajdúnánási Televí-
zió műsorán.

Városunk első márkája – a NÁNÁSI PORTÉKA

Fotó: Füz László
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Március 22-én néhány órás nosztalgia 
találkozón vettek részt a volt helyi Mi-
csurin termelőszövetkezet adminisztratív 
területén dolgozók egy része, azok akik 
elfogadták a meghívást. Az ötlet Daró-
cziné Erzsikétől származott, ő hívta össze 
a délután résztvevőit. Nagy volt az egy-
másnak örülés, hiszen volt, akivel hosszú 
ideje nem találkoztunk, még az utcán 
sem. Örömmel emlékeztünk az együtt 
eltöltött munkás évekről, a kedves emlé-
kekről. Mindannyian elmondtuk azt is, 
hogy mi történt velünk az elválás idejétől 
a mai napig. Szó esett a jó, és kevésbé jó 

eseményekről is, hisz az élet hozta hely-
zetek nem kerültek el bennünket sem. 
Jót beszélgettünk, sorra került minden, 
ami ilyenkor szokott; egészség, betegség, 
gyerekek, család, unokák. A 13 jelenlévő 
közül ma már csak néhányan dolgoznak, 
a többség nyugdíjas. A délutánt a vidám-
ság, az egymásnak örülés hatotta át. El is 
hangzott, hogy máskor is szervezzünk ha-
sonló összejövetelt, hiszen nagyon jó volt 
beszélgetni, egymást látni, hallani.

Vargáné Marika,
az egyik résztvevő

Küldjön egy képet

A fotót Mónus Lajosné küldte be. A ké-
pen édesapja, Nagy András, és testvére ifj. 
Nagy András látható, aratáskor, hordás 

közben 1950 tájékán. A Pusztáról jön-
nek hazafelé, a szépen megrakott szekeret 
négy ökör húzta.

Szúrós csodák: 
KAKTUSZ KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Hazánkban egyre többen vannak, akik-
nek gyűjtőszenvedélye a kaktuszok és a 
pozsgás növények felé irányul. Így aztán 
ők és a nagyközönség is örömmel fogad-
ta 2013. április 26–27. napjait, amikor a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ-
ban megnyitotta kapuit a „Kaktuszok 
és egyéb pozsgás növények kiállítása és 
vására”. A szép számú látogató közön-
ség szebbnél szebb növényi csodákat is-
merhetett meg. Igény szerint gondozási, 
ápolási tanácsokat kaphattak, megismer-
hették a szaporítás lehetőségeit. A tájé-
koztatást, a bemutatást és magát a vásárt 
is a rendező Magyar Kaktusz és Pozsgás 
Társaság Közhasznú Egyesület végezte. 
Természetesen mindenki, akinek szán-
dékában állt, kedvező áron juthatott 
egy-egy szép, különleges virághoz. 

Gut István

Magyarország közel 150 éve tart fenn 
diplomáciai kapcsolatot Japánnal, Hajdú- 
Bihar megye pedig már több, mint 30 éve 
ápol művészeti és kulturális kapcsolatokat 
Toyama megyével. Az 1981-ig visszanyú-
ló kapcsolatban a testvérmegyék között 
rendszeresek a kölcsönös látogatások, 
bemutatkozások és vendégszereplések. 
Ennek a „virágzó” együttműködésnek egy 
újabb szép példája volt az április 28-tól 
május 3-ig tartó III. Japán Napok ren-
dezvénysorozat, melynek városunk adott 
otthont.

Az április 28-i ünnepséget a Tavaszi szél 
vizet áraszt című népdal nyitotta meg a 
Hajdú Bokréta előadásában. A magyar 
népdal egyfajta ellenpontozása volt a 

tavalyi eseményeknek, hiszen egy éve a 
Sakura Sakura című ősi japán népdal 
akkordjai csendültek fel ugyanebben a 
teremben.

Az ünnepsége megtisztelte látogatásá-
val őexcellenciája Tadamichi Yamamoto 
úr, Japán magyarországi nagykövete, 
Halász János, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma, kultúráért felelős államtitká-
ra, Bodó Sándor a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke, valamint Márton Atilla 
országgyűlési képviselő.

Ezt követően az erősebb ingerek ked-
velői is megtalálták a számításukat. Ja-
pánban ugyanis óriási hagyománya van a 
dobolásnak, amelyet, nem csak egyszerű 
„zenélésnek” tartanak, hanem az önkifeje-
zés, egyfajta mély, spirituális módjának is. 

A Bartók- és Rubányi-díjas Kovács János 
és tanítványai, valamint a 8 éves dobfeno-
mén Wesser Patrik japán ihletésű dobszá-
mokkal szórakoztatták a közönséget.

Az ünnepség az 56-os emlékmű előtt 
folytatódott, ahol a japán-magyar ba-
rátság jegyében japán cseresznyefa –
sakura – ültetésére került sor. Az első fát 
Szólláth Tibor polgármester és Tadamichi 
Yamamoto nagykövet úr ültette, majd a 
hajdúnánási oktatási inézmények is kap-
tak 1–1 facsemetét, hogy miként a gyer-
mekekkel teszik, azt is felneveljék és a 
baráti japán kapcsolatokra emlékeztesssék 
a várost.

Ezt követően az érdeklődők megtekint-
hették a Japán élet – japán viselet c. kiál-
lítást, ahol megismerkedhettek a japán 
nemzeti viseletekkel, valamint az ecsetírás, 
a kalligráfia rejtelmeivel. Délután a Deb-
receni Színjátszó Stúdió művészei két ja-
pán népi komédiát, kjógent mutattak be.

A cseresznyefák remélhetőleg még so-
káig fognak itt virágozni Hajdúnánáson 
törékeny, rózsaszín és fehér virágaikkal, 
jelképezve az élettől elválaszthatatlan mu-
landóságot, a folyamatos megújulás és az 
újjászületés örök körforgását. 

Szabó Endre

Tadamichi Yamamoto nagykövet úr köszöntőjét tartja

A cseresznyefa ültetés közben Rácz Róbert kormány-
megbízott, és Szólláth Tibor polgármester úrral

NOSZTALGIA DÉLUTÁN

▪ A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjte-
mény időszaki kiállítótermében 2013. 
május 8.–június 18. között tekinthető 
meg Nánási Tóth Lajos (1923–1988) 
„az ezerkezű mester” kiállítása.

Az emlékkiállítás Nánási Tóth Lajos 
születésének 90. halálának 25. évfordu-
lójára készült. A saját gyűjtemény mellett 
az alábbi magángyűjtők anyagai látha-
tók:

Becske Imre, Kalapos István, Nagy 
Gábor, Nagy Imre, Pál Kovács Dezső, 
Szólláth Zoltán.

▪ 2013. május 23-án 13.30 óra  
VIHAR BÉLA (1908–1978) költő szü-
letésének 105. évfordulója tiszteletére ün-
nepséget rendez a városi könyvtárban.
▪ 12.45 óra: „Eljegyeztem magam a 

világgal és az igazsággal” – rendhagyó 
irodalomórát tart középiskolás diákoknak 
dr. Vihar Judit irodalomtörténész, egye-
temei tanár, a költő lánya.
▪ 13.30 óra: Vihar Béla terem avatása. 
Közreműködik: Holocsi Mária Anna
▪ 14.00 óra: A költő emléktáblájának 

megkoszorúzása.

Programajánló Móricz Pál 
Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény

Cseresznyevirágzás Hajdúnánáson
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Az Országház rajzon és élőben

A Lakitelek Népfőiskola által meghirde-
tett Így látom a Parlament épületét című 
rajzpályázatra a Kárpát-medence orszá-
gaiból, de még a tengeren túlról is ér-
keztek munkák. Összesen 158 település 
1373 általános iskolása örökítette meg az 
Országházat, közülük a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szak-
képző Iskola és Kollégium 8. osztályos 
tanulója, Szatmári Szonja korosztályá-
ban az első helyen végzett.

Az ünnepélyes díjátadóra április 12-én 
került sor a Parlamentben, ahová a csa-
ládtagok is elkísérhették a diákokat. Az 

országgyűlés elnöke, Kövér László, va-
lamint az egyik alelnök, Lezsák Sándor 
az ülésteremben köszöntötte az érkezet-
teket. A zsűrit vezető Melocco Miklós 
szobrászművész nem tudott megjelenni, 
de felolvasott értékelő beszédében elége-
dettségét fejezte ki a beküldött művekkel 
kapcsolatban. A kulturális műsort köve-
tően kapták meg jutalmukat a díjazot-
tak, minden évfolyamról öten. Szatmári 
Szonja az Országházat megörökítő em-
lékeken (könyv, érme, hologramos kép) 
kívül egy kis ólomkatonát is hazahozha-
tott. A nánási diák és ikertestvére, a szin-
tén kimagasló rajztehetségű Szabina fel-
készülését Kórikné Magi Zsuzsa tanárnő 
segítette, aki maga is tanúja lehetett a 
díjátadásnak. 

A program végén kivetített képek 
segítségével, virtuálisan járhatták be a 
vendégek a Parlament épületét, majd 
állófogadással zárult a rendezvény. A 
beérkezett pályamunkákból a szervezők 
kiállítást is rendeztek, és a tervek szerint 
az intézmény könyvtárában fogják majd 
megőrizni a rajzokat. 

V. G.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyt (OKTV) az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, valamint az Oktatási Hi-
vatal közösen hirdeti meg minden tanév 
szeptemberében.

A többfordulós verseny a magyaror-
szági középiskolák utolsó két évfolyamos 
tanulói között zajlik, az egyes tantárgyi 
versenyek döntőjébe kategóriánként leg-
feljebb 50 versenyző kerülhet be. Álta-
lánosságban elmondható, hogy minden 
évben 27 tantárgyból 38 kategóriában 
kb. 35 000 tanuló jelentkezik, ebből a 
döntőben 1100-an szerepelnek. A dön-
tőkben 1–30. helyezést elért versenyzők 
iskoláinak száma 220, a döntőkben 1–3. 
helyezést elért versenyzők iskoláinak szá-
ma 60 körülire tehető. Az ország kicsivel 
több, mint félszáz középiskolája között 
szerepel a Kőrösi Csoma Sándor Gim-
názium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégium is.

Mindezek tükrében méltán vagyunk 
büszkék azokra a gimnazistákra és taná-

raikra, akik az idei megmérettetésben is 
részt vettek. A Kőrösi 11–12.-es tanulói 
10 tantárgyból jelentkeztek a verseny-
re, az iskolai forduló után a legjobbak 
továbbjutottak a második körbe. Magi 
József (12. A) biológiából, csakúgy, mint 
tavaly egyetlen ponttal csúszott le a dön-
tőről. Tóth Nándor (12. B) történelem-
ből a második forduló második körébe 
jutott, a döntőbe kerülése két ponton 
múlott. Pályamunkája a városi könyv-
tárban olvasható. Görög Emőke (12. B) 
magyar irodalomból az első helyen került 
be a döntőbe, majd az összesített eredmé-
nye alapján 4. lett. Az elismerésre méltó 
helyezésen túl Görög Emőke a felsőokta-
tási felvételi eljárás során 100 többletpon-
tot szerzett.

Biológiából Maginé Seres Marianna, 
történelemből dr. Majorosné Páll Edit 
és dr. Majoros Szabolcs, irodalomból 
Vékony Gábor volt a diákok felkészítő 
tanára.

Dér Balázsné Dobi Inci

A Virágkötő, -berendező, virágkereskedő 
szakma kiváló tanulója versenyt április 
9. és 13. között rendezték meg Szombat-
helyen. A Csiha Győző Szakképző Intéz-
ményegységet két fő képviselte: Jóna Irén 
és Kádár Ildikó, 12. osztályos tanulók.  
A versenyre való eljutás nem volt zökke-
nőmentes, az anyagiakat az iskola Bizton-
ságos Szakképzésért Alapítványa biztosí-
totta. 

A háromnapos versenyen írásbelik, 
szóbelik és gyakorlati vizsgák követték 

egymást. A szakmai tantárgyakon túl – 
virágkötészet, dísznövényismeret, térbe-
rendezés – kereskedelmi témájú ismeretek 
tudásanyagából is számot kellett adniuk a 
tanulóknak.

A térberendezés vizsgán a szecesszió 
virágait adták meg témának. Három fel-
adatot jelöltek ki, egy szecessziós asztal-
díszt, egy 3D-s falidíszt és egy szecessziós 
menyasszonyi csokrot kellett elkészíteni, 
melyekhez minden élő virágot nekünk 
kellett biztosítanunk. A szombati ered-

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2013 / április / 29.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012 nyarán pályázatot nyújtott be az 
Új Széchenyi Terv Társadalmi megújulás Operatív Program rendszeréhez 
„Természettudományok oktatása a jövőnkért” című program támogatásá-
ra. A projektet a bíráló bizottság, támogatásra érdemesnek ítélte, mely-
nek eredményeképpen Szólláth Tibor, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
polgármestere, mint konzorciumvezető valamint Éles Béláné, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének Igazgatója 
2013. április 8-án aláírta a támogatási szerződést.

A program keretében egy központi laboratórium kerül kialakításra, amely 
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola és Kol-
légiumban tantermeinek, meglévő helyiségeinek átalakításával valósul 
meg, lehetővé téve a természettudományos tantárgyak közötti interakciót.  
A kialakításra kerülő modern technológiával felszerelt és a korszerű szem-
léltetés minden elvárásának megfelelő oktató/kutatólabor speciális lehető-
séget nyújt a diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztésé-
hez az innovatív, kísérleti tevékenységek végzésével.

A projekt hosszú távú célja, hogy növeljék a természettudományos te-
rületeken továbbtanuló hallgatók arányát, felkeltsék a diákok érdeklődé-
sét a természettudományos pályák iránt, valamint, hogy megalapozzák a 
környezettudatos magatartást a fiatalok körében.

Ezen tényezők nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a „Kőrösi” megtart-
sa, tovább erősítse eddig kivívott meghatározó szerepét a térség középis-
koláztatásában.

A program 11 működő iskola tanulóit vonja be az együttműködés folyama-
tába, aminek a térbeli feltételei maximálisan biztosítottak.

A pályázati program szerves részét képezi a természettudományos isme-
reteket közvetítő pedagógusok módszertani képzése, mely egyfajta 
szemléletformálást biztosít a programban részt vevő pedagógusoknak, az 
esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével.

A program sikeres, zökkenőmentes lebonyolításához szakmai megvaló-
sítókat alkalmaz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási 
Tankerülete.

A projektre Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 1.) 332 739 564 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, 
100%-os támogatási intenzitás mellett.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg.

A projekt megvalósulásának ideje: 2013. április 1.–2014. szeptember 30.

Közreműködő szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit KFT. 
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Gimnazisták sikerei

Szecessziós virágremekek

Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
Tel.: +36 52/561-833
E-mail: hajdukis@t-online.hu
www.hajdukis.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

ményhirdetést V. Németh Zsolt, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium államtitkára 
nyitotta meg. A diákok tizennégy telje-
sítendő vizsgatevékenységét nyolc mo-
dulba rendezték, ebből Kádár Ildikónak 
hat, Jóna Irénnek négy modul sikerült, 
így ezekből kérhetik a vizsgamentességet. 
Nagy örömünkre Kádár Ildikó faliképe 
a huszonegy versenymű közül a 9. lett a 
szombathelyi Savaria Floriadae fiatal vi-
rágkötők nemzetközi versenyén, melyet 

ebben az évben rendeztek meg 24. alka-
lommal. 

Míg a diákok versenyeztek, a kísérő-
tanárok különböző programokon vettek 
részt. Így megismerhettük Szombathely-
nek és környékének nevezetességeit, vala-
mint lehetőségünk volt bepillantani a he-
lyi, sőt az osztrák virágboltok, kertészetek 
mindennapjaiba is. 

Ötvösné Kéki Piroska
felkészítő tanár



4 Hajdúnánási Újság 2013. május 16.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

▪ Május 22. (szerda) 17 óra Kiss József 
(Hajdúszoboszló) „Yellowstone parki 
pillanatok” című fotókiállításának 
megnyitása a művelődési központ 
galériájában. Megtekinthető: június 
9-ig.

▪ Május 25. (szombat) 19 óra a Kárpátia 
zenekar koncertje. Előzenekar: a 
Radar együttes. Belépődíj: elővételben: 
2500 Ft, a helyszínen: 2800 Ft.

▪ Május 26. (vasárnap) Gyereknap a 
Főtéren. Bemutatkoznak a művelődési 
központ csoportjai: gimnasztráda, 
néptánc, bábszakkör, színjátszókör, 
fotóklub, szövő szakkör, szalmafonó 
szakkör. 

▪ Június 1. (szombat) 18 óra a Nána 
Formációs Társastánc Stúdió 20 
éves jubileumi gálaműsora. Fellépő 
csoportok: formációs, utánpótlás, 
haladó, veterán, mazsorett. Belépődíj: 
800 Ft.

▪ Június 4. (kedd) Nemzeti Össze-
tartozás Napja 17 óra koszorúzás a 
trianoni emlékműnél, ünnepi beszéd, 
állampolgársági eskütétel. 20 óra 
a Hungarica zenekar koncertje a 
művelődési központ színháztermében. 
Belépődíj: 1000 Ft.

Szemétszállítási díj!
Tisztelt Lakosság!

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatala tájékoztatja az érintetteket, hogy 
alapján 2013. évre települési szilárd hul-
ladékkezelési közszolgáltatási díj került 
megállapításra, mely alapján a közszol-
gáltatási (szemétszállítási) díjfizetési 
kötelezettség 2013. január 1-jétől de-
cember 31-ig áll fenn.

Az üdülő övezetekben a közszolgálta-
tás minden év április 1-jétől szeptem-
ber 30-ig biztosított.

A települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás igénybevételére köteles, 
illetve a közszolgáltatást igénybe vevő 
ingatlantulajdonosok települési hulladék-
kezelési közszolgáltatási díjat – továbbiak-
ban: közszolgáltatási díjat – fizetnek.

Az ingatlantulajdonos változás esetén a 
közszolgáltatás díját a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz történt beje-
lentése hónapjának utolsó napjáig a ko-
rábbi, azt követően pedig az új tulajdonos 
köteles megfizetni.

A közszolgáltatási díjat a természe-
tes személyek a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal által rendel-
kezésre bocsátott számla alapján kész-
pénz-átutalási megbízáson, vagy az 
önkormányzat pénztárában „Bocskai 
Korona” utalvánnyal kötelesek megfi-
zetni a tárgyi negyedévet követő hónap 
30. napjáig. „Bocskai Korona” utal-
vánnyal történő fizetés esetén az önkor-
mányzat 5% díjkedvezményt biztosít.”

A közszolgáltatás díjának fizetési határ-
időn túli megfizetése esetén a mindenkori 
jegybanki alapkamat mértékének megfe-
lelő késedelmi kamat kerül felszámításra.

Mentesül a szemétszállítási díj meg-
fizetése alól:
– a tanya lakcím-megnevezésű építmény 

tulajdonosa,
– a rendszeres szociális segélyben, vagy 

időskorúak járadékában részesülők ké-
relemre mentesülnek a közszolgáltatás 
díjának megfizetése alól, a kérelemnek 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Közgazdasági Irodáján történő 
benyújtását követő hónap elsejétől,

– mentesül kérelemre, a kérelemnek a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Közgazdasági Irodáján történő 
benyújtást követő hónap elsejétől, a 
közszolgáltatás díjának megfizetése alól 
a 70. életévet betöltött egyedül élő sze-
mély. A mentesség csak egy lakás céljára 
szolgáló ingatlan után illeti meg a ma-
gánszemélyt. 
A mentességre való jogosultságról, a 

70. életévét betöltött egyedül élő személyt 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Közgazdasági Irodája havi rend-
szerességgel levélben értesíti, kérelem-
nyomtatvány megküldésével együtt.

Szüneteltethető a közszolgáltatás 
igénybevétele azokon a lakás céljára szol-
gáló ingatlanokon, amelyeken folyamato-
san legalább 90 napig senki sem tartóz-
kodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

A szüneteltetésre vonatkozó igényt az 
ingatlantulajdonos írásban köteles be-
jelenteni a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Közgazdasági Irodáján. 
A szünetelés az igény benyújtását követő 
hónap elsejétől érvényes.

A fizetendő háztartási szilárd hulladék 
ürítési díja 1312 Ft +ÁFA/hó/lakás (üdü-
lő), heti egyszeri ürítést figyelembe véve.

Az erre vonatkozó fizetési felhívás és a 
készpénz átutalási megbízás (csekk) 2013. 
április, július, október hónap és 2014. 
január hónap első hetében kerül kipos-
tázásra.

Fizetési határidő: 2013. április 30., jú-
lius 31. és október 31. és 2014. január 31.

A hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonost 
terhelő díjhátralék és az azzal összefüg-
gésben megállapított késedelmi kamat, 
valamint a behajtás egyéb költségei adók 
módjára behajtható köztartozásnak mi-
nősülnek.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, 
kérjük keresse a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája 
Adóügyi csoportjának munkatársait.

Telefonszám: 52/381-411/147, 
148, 149, 123 mellék
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Szerda–Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal

Hirdetmény
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 386/2011. (X. 20.) szá-
mú Képviselő-testületi Határozata alap-
ján döntött a város településrendezési 
eszközeinek teljeskörű felülvizsgálatáról.

A módosított településrendezési ter-
vek elkészültek, a helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) tervezetének összeállítása meg-
történt.

Az elkészült tervek és a HÉSZ tervezet 
az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 
(Étv.) 9 § (3) bekezdésében előírtaknak 
megfelelő véleményezési eljárása befeje-
ződött. A véleményezési eljárás során tett 
észrevételek szükséges átvezetése a terve-
ken és a HÉSZ tervezeten megtörtént.

Az Étv. 9 § (6) bekezdésében előírtak 
szerint a településrendezési eszközöket 
elfogadásuk előtt egy hónapra 2013. má-
jus 2. és 2013. június 2-a közötti időben 
közzé teszem azzal, hogy az érintettek 

észrevételt tehessenek. 
A részletes leírás a http://www.

ha jdunana s .hu /aktua l i s /aktua l i s4 .
php?menu=142 alatt megtekinthető.

A közzététel ideje alatt az észrevétele-
ket szóban, vagy írásban, illetve elektro-
nikus úton lehet közölni.

Írásos észrevételeket a város polgár-
mesterének címzett levélben kérem eljut-
tatni postán vagy személyesen, elektro-
nikus úton az epitesugy@hajdunanas.hu 
e-mail címre lehet elküldeni.

A közzétett településrendezési eszkö-
zökkel kapcsolatban felmerült kérdésekre 
személyes felvilágosítás is kérhető minden 
kedden de. 8.00 órától du. 16.00 óráig a 
Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodában 
Boruzs Bernát megbízott főépítésztől.

Szólláth Tibor
polgármester

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2013. április hónapban 
Hajdúnánáson házasságot kötött pá-
roknak!

3 Tömöri Krisztina és Szabó Sándor
3 Horga Henrietta és Dankó Lajos

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
❧ Papp Lilien
❧ Kiss Imre

Akiktől 2013. április hónapban búcsút 
vettünk:

1 Csengeri Miklós
1 Csuka Erzsébet
1 Dobó Antal
1 Fejér Tibor Imre
1 Fülöp Istvánné
1 Kiss Miklós
1 Kozák Edina
1 Kónya Imre
1 Lantos András László
1 Mendi Józsefné
1 Mónus Antalné
1 Nábrádi Lajosné
1 Papp László
1 Pocsai Mihályné
1 Szabó Józsefné
1 Toronyai Gábor
1 Váncsa Sándor
1 Vitéz Révész Imre
1 Zubor Margit
1 Zubor Sándor László
1 Zsuga Imréné

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük tisztelt gázfogyasztóinkat, 
hogy a földgázszállító zrt a tiszavasvári 
gázátadó állomásán tmk karbantartási 
munkálatokat fog végezni. Ezért Hajdú-
nánás, Hajdúnánás-Tedej, Tisza vasvári, 
Szorgalmatos településeken 

2013. május 30-án 
8.00 órától 12.00 óráig
A GÁZSZOLGÁLTATÁST 

SZÜNETELTETJÜK!

Kérjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy 
ezen időszak alatt a gázmérőjük előtti 
főcsapot szíveskedjenek zárt állapotban 
tartani, a gázszolgáltatás zökkenőmentes 
újraindíthatóságának érdekében fogyasz-
tásukat szüneteltetni!

Az üzemszünettel kapcsolatos minden 
rendellenesség esetén kérjük hívják a: 

06-80-300-300-as telefonszámot.

TIGÁZ–DSO Földgázelosztó Kft. 
Területi Üzemeltetési Egysége Debrecen

Programajánló
Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

MEGHÍVÓ
A Kőrösi Csoma Sándor

Gimnázium
és 

Szakközépiskola 
tisztelettel meghívja 
egykori pedagógusait 

és diákjait az
„50 éves a szakképzés” 

című

2013. május 24-én
9.30-tól kezdődő 

rendezvényére.

Információ:
Harangi Zsolt

70/337-6013, illetve
a www.korosi-hnanas.

sulinet.hu
címen.
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2013. április 23-án, a Könyv napján ke-
rült sor a Bocskai Iskola Polgári utcai in-
tézményegységének könyvtárában erre a 
jó hangulatú vetélkedőre, melyet már tíz 
éve Labanczné Fekete Marianna állít össze 
és vezet le. 

Az intézmény 5–6. évfolyamos tanulói 
nevezhettek Szabó Magda Álarcosbál és 
Beecher-Stowe Tamás bátya kunyhója c. 

regények elolvasása után. 14 csapatban 
versenyeztek a diákok, és oldották meg a 
változatos feladatokat, melyekben bizo-
nyíthatták, milyen jól emlékeznek visz-
sza az olvasottakra. A hagyományoknak 
megfelelően megküzdöttek a keresztrejt-
vénnyel, a szómagyarázattal, igaz-hamis 
állításokkal. Derűs pillanatokat hozott az 
eltorzított sztárfotók felismerése, a Most 
mutasd meg! Legnehezebbnek a rabszol-
gaság elleni rövid szónoklat bizonyult.

A gyerekek lelkesen munkálkodtak 
ezen az izgalmas délutánon és nagyon jól 
érezték magukat. A versenyben a legügye-
sebbek voltak: 
1. Kola Sándor, Molnár Anita, Varga Fru-

zsina 5. c
2. Kovács Ágnes, Szakál Dóra, Szakál Vi-

rág 6. f
3. Asztalos Zsanett, Balogh Ágnes, Csiha 

Alexandra 6. a
Czinegéné Daróczi Julianna

Április 19-én ismét KülönKiadás-
koncerttől volt hangos a Városi Művelő-
dési Központ előtere. Sajnos, igen kevesen 
érezték úgy, hogy az élőzene lenne számuk-
ra a megfelelő péntek esti kikapcsolódás, 
azonban a főleg barátokból, rokonokból, 
ismerősökből álló maroknyi közönség, a 
kemény mag, lelkesen vitte végig az estét.

Az előzenekar, ahogy tavaly is, a máté-
szalkai HiPsztéria (korábban One Way) 
volt, akik alternatív és populárisabb dalok 
feldolgozása mellett most saját számokat 
is előadtak; jó pont a bandának, hogy 
energiájukat és jókedvüket nem befo-
lyásolta a csaknem üres nézőtér. Mire a 
KülönKiadás lépett színpadra, a közönség 
száma is nőtt. A KK idén is elsősorban az 
Életen át címet viselő nagylemez dalait 
játszotta, amelyeket egyre többen kísértek 
a közönség soraiból, illetve olyan dalokat 

is hallhattunk, amelyeket még nem vettek 
fel stúdióban, ilyen volt a Csillagfény és 
az Üveghegyeken túl, valamint első an-
gol nyelvű daluk, a Black and White is 
elhangzott.

Összességében nem lehet panasz az esté-
re, valami azonban kétségkívül hiányzott, 
a koncert nem volt az igazi, és ezt valószí-
nűleg mind a zenekar, mind a közönség 
érezte; a fiúkból talán az eddig megszokott 
lelkesedés és erő hiányzott (kivétel ez alól 
a mindig pörgő dobos és a basszer), illet-
ve a közönség sem volt (mindig) kellően 
jelen. A bandát a kis létszám érezhetően 
visszavetette, ez pedig a résztvevőkre nem 
volt jó hatással. Remélem, hogy legköze-
lebb, egy nagyobb helyen, több emberrel, 
ők is nagyobbat szólnak, mert a lehetőség 
egyértelműen bennük van.

Angi

Természetesen csak szellemével lehetett 
jelen a nagykunsági településen híres 
irodalmárunk, nyelvújítónk a „Szép 
magyar beszéd” Dunán inneni (fél) 
országos döntőjén április 5-e és 7-e kö-
zött. Tíz megye 68 diákja készült, hogy 
megszerezze a 16 aranyjelvény egyikét. 
Köztük volt Kovács Bálint 8. f osztályos 
tanulónk is. A háromnapos rendezvény 

házigazdái kitettek magukért. Város-
néző sétát, fürdőzést, irodalmi estet, 
táncházat, kézműves foglalkozást, álló-
fogadást szerveztek a versenyzőknek és 
kísérőiknek. A legizgalmasabb mégis a 
szövegek bemutatása volt. Az első napon 
a szabadon választott, másnap a kötele-
ző szövegre került sor, majd a harmadik 
napon megtudhattuk a zsűri döntését.  
A szakmai tanácskozás után – ahol a 
szakemberek összegezték a tapasztalato-
kat – kihirdették az eredményt. Először 
a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát osz-
tották ki, majd 16 főnek bronzot kiemelt 
könyvjutalommal adtak át, végül az 
aranyjelvények találtak gazdára. Bálint a 
bronzjelvényt kiemelt könyvjutalommal 
kapta, és új barátokkal is gazdagabb lett. 
Gratulálunk neki!

Labanczné
Fekete Marianna

Fenti címmel kezdett nagy munkába a 
Bocskai iskola egyik osztálya: a 2. d tanu-
lói és tanítói.

A 4 évvel ezelőtt elkezdett TÁMOP 
3.1.4 pályázat keretében egy 3 hetet meg-
haladó projektben ismerkednek meg az 
egészséges életmód alapelemeivel, melyet 
majdnem minden nap más-más tantárgy-
ba építenek be. Testünk felépítése, mű-
ködése, az egészséges ételek megismerése, 
elkészítése, eleink és jómagunk étkezési 

szokásai mellett széles ismeretanyagot 
kapnak a gyerekek a szabadidő hasznos 
eltöltése terén is.

Az iskola védőnője előadást tartott ne-
kik az egészséges ételekről, egy játékdél-
utánon vetélkedő keretei között „számot 
is adhattak” ebbéli ismereteikből, ahol 
megkóstolgatták a legvitamindúsabb 
ételeinket. Testsúlyuk és testmagasságuk 
alapján matematika órán testtömeg inde-
xet számolnak, a program során pedig a 
gyűjtőmunkáikból tablót készítenek majd 
a kialakított csoportokban.

A nyári idő megérkeztével és az edzett 
anyukák segítségével Hajdúdorogra tettek 
kerékpártúrát múlt héten, mely óriási él-
mény volt számukra.

A program a végére is tartogat majd 
meglepetéseket, hiszen a közös főzés és 
kirándulás nemcsak az egészséges életmód 
megismerésében segít a gyerekeknek, 
hanem a közösség formálásában is, mely 
remélhetőleg aktív főszereplője lesz szoká-
saik kialakításában.

Fekete Andrea

Május 18-án egy amerikai animációs 
családi film a Croodék, a Dreamworks 
legújabb szerzeménye kerül a nánási mo-
ziba. A történet egy őskori családról szól, 
akik kénytelenek elhagyni lakóhelyüket, 
ugyanis megszokott világuk a pusztulás 
szélén áll. A mindentől elzárkózó törzsfő, 
Grug és lázadozó lánya, Eep famíliája út-
nak indul, hogy új barlangot keressenek a 
feltaláló, Guy segítségével. Ezalatt renge-
teg furcsa lénnyel találkoznak és sok ka-
landban lesz részük. A három főkarakter 
kapcsolatának kibontása érdekes történe-
tet, a mellékszereplők és az őskori, kitalált 
állatok vicces jeleneteket ígérnek. 

Az utóbbi évek legsikeresebb akciófilm-
sorozata, a Bourne-trilógia negyedik részét 

Mindig „Kell egy jó könyv!”

Idén kétnaposra duzzadt a Weöres Sán-
dorról elnevezett országos gyermek-
színjátszó fesztivál Hajdú-Bihar megyei 
találkozója. A 22. alkalommal megren-
dezett eseménynek ezúttal is a nánási 
művelődési központ színházterme adott 
otthont, április 26-án délután hat, míg 
másnap, szombaton tizenöt előadást lát-
hatott a közönség. A zsűrit Lipták Ildikó 
színész, drámatanár és Tóth Miklós ren-
dező alkotta, akik az arany-, ezüst-, illetve 
bronzminősítések átadása után szűk kör-
ben értékelték a társulatok produkcióit.  
A fellépők között az általános iskola szinte 
valamennyi évfolyama képviselte magát, 
érkeztek diákok Debrecentől Hajdúdo-
rogig, Derecskétől Bagamérig; színpadra 

kerültek klasszikus és modern szerzők, 
zenés és táncos előadások, népmesék és 
szimbolikus történetek. 

Megnyitó beszédében Jantyik Zsolt, a 
Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 
Megyei Irodájának vezetője arra kérte a 
gyerekeket, hogy figyeljenek egymásra, 
mert felnőttként majd rá fognak jönni, 
milyen fontos a másikhoz való odafor-
dulás. A publikum, mely nem meglepő 
módon főleg a többiek produkciójára 
kíváncsi gyermekcsoportokból állt, tel-
jesítette a kérést. Volt is mire figyelniük: 
ötlet, lelkesedés és humor jellemezte a két 
nap előadásait.

Vékony Gábor

Gyermekek a színpadon

KK koncert

Legdrágább kincsünk az egészség!

Kazinczy Kisújszálláson

Mi megy a moziban…?

Fotó: Fekete Andrea

vetítik május 25-én. A Bourne hagyaték-
kal a széria vérfrissítést kapott, leváltották 
az eddigi epizódok főszereplőjét, Matt 
Damont és helyette a manapság felkapott 
Jeremy Renner (Bosszúállók, Boszorkány-
vadászok) akciózik. A film realisztikus 
jelenetekkel teletűzdelt hajsza, amelynek 
során likvidálni akarják Renner karakte-
rét, Aaron Crosst, aki Jason Bourne után 
egy újabb „félresikerült” kísérlet. Az izgal-
mas kémfilm vetekszik a James Bond-szé-
ria színvonalával.

A vetítések 19 órakor kezdődnek, a 
jegy ára 600 Ft.

Murvai Péter
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Tímea Fodrászat 
és Szolárium

Coffe Love csöves mélybarnító 
gépünk várja a barnulni vágyókat.

Mostantól újra működik a váltóműszakban a 
kozmetika, Pongorné Síró Krisztina személyével.

Cím: Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. 
Tel.: 06-20/461-9195 3 06-70/368-0605
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nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

SZOLGÁLTATÁSAINK:
MŰSZAKI VIZSGA: személygépkocsi, 3,5 t-ig tehergépkocsi, utánfutó.  Műszaki előtti átvizsgálás

műszaki vizsgára felkészítés.  Teljeskörű szerviz, autószerelés  
 Futómű javítás, műszeres beállítás.  Légkondicionáló ápolás, javítás.  Motor és egyéb 

vezérlőrendszer diagnosztika.  Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás.
A környék legkedvezőbb áraival, gyors, rugalmas ügyintézéssel várjuk kedves ügyfeleinket.

Hajdúnánás, Attila u. – Petőfi u. sarok. Tel.: 06-30/9-558-627
Nyitva: H–P.: 7.00–17.00-ig. Szo.: 7.00–12.00-ig.

Szerviz, ahol 40 év tapasztalata Önnek dolgozik!

 Műszaki vizsga
leggyorsabban legolcsóbban
 Műszakira felkészítés.

ELADÓ!
52 m2-es jó állapotban lévő, 

légkondicionált 
részben felújított panellakás.

Ugyanitt emeletes ágy 
és antik szekrény eladó.
Érd.: 06-70/524-2201

GYAKORLOTT AGILIS
AUTÓSZERELŐT KERESEK!

Gyakorlattal, számítógépes 
ismeretekkel rendelkező 

érettségizett autószerelőt keresek,
jól felszerelt autószervizbe. 

Jelentkezés: 06-30/955-8627

ELADÓ!
Hajdúnánáson a Csokonai út 16/2 alatt 
részben felújított 55 m2-es lakás eladó!
Alacsony rezsi, mérhető energiafajták. 

Tel.: 06-30/525-9676 

Gépíró tanfolyam indul
a Művelődési Központban. 

Érd.: 06-30/608-7351

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!!!

Béres Ágnes
fodrászatában

2013. május 16-tól a vendégek 
Bocskai Koronával is fizethetnek.
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7.

Nyitva tartás: H–P: 8–16

Tel.: 06-30/320-6040
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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

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mind azoknak, akik szeretett halottunk 

vitéz Révész Imre
volt Svédországi lakos 

(volt lakcím Hajdúnánás, Ifjúság u. 25.)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és bánatunkban részvéttel osztoztak.

„Búcsú nélkül hagytad itt a világot,
Elvitted magaddal a reményt, a boldogságot,

Nem vársz már bennünket ragyogó szemeddel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.”

Ibustar tbl. 10x 595 Ft
Neogranormon kenőcs 25 g 765 Ft
Lopedium kapszula 20x 1135 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

FÓGEL 

Hajdúnánás, Már tírok u.  19.  sz .  (a Fógel Optika melet t)

Fotó-Ajándék üzlet

Ajándéktárgyak, Üvegtálak és korsók, fotókeretek, fótóalbumok, női-férfi pénztár-
cák, telefontokok, konyhai kiegészítők, feliratos párnák, törülközők és feliratos tol-
lak stb. Ballagásra és gyereknapra is gondolunk! (Fa hinta stb).
Bőséges választékkal és kedvező árakkal várjuk vásárlóinkat!

Nyitva tartás: H: Zárva, K–P: 8–12.30, 14–17.30, Szo: 8–12.

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY KAPHATÓ!

A Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. 

műköves
részlege vállalja:

2
• komplett egyszemélyes síremlék gyártását

akciós 130 000 Ft +áfa 
áron (a betűvésést az ár nem tartalmazza)

• síremlékek helyreállítását, kiemelését • járda készítését 
• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.

2
Bocskai Koronával történő fizetés esetén 

5% kedvezmény!

2
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.
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Hőszigetelő rendszer akció!

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

Semmelrock tavaszi akció!
Keressen minket az akciós árainkért!

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

Nyak-Ép Tüzép

Május 27-én ünnepélyes keretek között 
hivatalosan is megnyitották Európa egyik 
legnagyobb futballcentrumát, a Debrece-
ni Labdarúgó Akadémiát. Az eseményen 
a Nánási Focisuli Egyesület négy korcso-

portja is ott volt. Ezen a napon körül-
belül 1000–1100 gyerek lépet pályára, 
tizennégy partneregyesület 84 csapata 
különböző korosztályban küzdött meg 
egymással.

A focisuli három korosztálya is az elő-
döntőig menetelt. Helyezéstől függetle-
nül minden játékosunk egy élménnyel 
térhetet haza.
Helyezések:

▪ 2006-os korcsoport 16 csapatból 4. 
hely

▪ 2005-ös korcsoport 8 csapatból 2. hely
▪ 2004-es korcsoportunk 12 csapatból 9. 

hely
▪ 2003-as korcsoportunk 9 csapatból 4, 

helyezést ért el.

Focisuli hírek

A Hajdúnánás Sport Klub U13-s lány 
csapata a Magyar Kézilabda Szövetség ál-
tal kiírt ERIMA Gyermek Bajnokságban 
vett részt. A megyei döntő három fordu-
lós volt. Az elsőn, a nagy riválist, Nádud-

vart, óriási csatában sikerült kettő góllal 
legyőznünk, a második mérkőzésen az 
újonc Téglás csapatát 35:0 gólkülönbség-
gel vertük meg. A következő fordulóban 
a Berettyóújfalut sikerült legyőznünk, 
de sajnos a betegség miatt távol maradó 
játékosok hiányát már érezve, ezután ki-
kaptunk a DSI B csapatától. A harmadik 
fordulóban az influenza tovább tizedelte 
a létszámunkat így a DSI A csapatával 
szemben nem tudtunk komoly ellenál-
lást tanúsítani, de az utolsó mérkőzésen 
Hajdúböszörmény csapatát sikerült le-
győzni, így a megyei döntőn harmadik 
helyezést értünk el. Következő forduló 
a régió döntő, ahol az egyik megye csak 

egy csapatot tudott benevezni, így meghí-
vást kaptunk a régiódöntőre. Négy mér-
kőzést játszottak egy nap alatt a lányok, 
sokszor erő, magasság és súlyfölénnyel 
rendelkező csapatok ellen. A DSI A csa-
patával ezen a napon sem boldogultunk, 
de a második mérkőzésen egy végletekig 
izgalmas mérkőzésen egy góllal megver-
tük az Orosháza csapatát, ezzel a győze-
lemmel bejutottunk az elődöntőbe, ahol 
a DSI B csapatával kerültünk össze. Az 
elején kialakult 4 gólos előnyt már nem 
tudtuk ledolgozni. A bronzcsata követke-
zett, ahol a Békéscsabával csaptunk ösz-
sze, tét az országos elődöntőbe jutás volt. 
Fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a 
végén három góllal többet lőttünk, így 
mi lettünk a bronzérmesek. Az országos 
elődöntőn a DSI A csapatával kezdtünk, 
ahol az ellenfél edzője elismerően nyilat-
kozott lányaimról, mennyit fejlődtek a 
hónapok alatt, de a papírforma jött be, 
legyőztek bennünket. Második meccsen 
a Szegeddel csaptunk össze, az erőfölény-
nyel egy félideig tudtunk versenyezni, így 
az ötödik helyért a Tiszavasvári csapatával 
játszottunk, kilenc gólos győzelmet arat-
va. Ezzel az eredménnyel elmondhatjuk 
az U13 korosztályos csapatunk benne van 
az ország húsz legjobb csapatában, na-
gyon büszkék vagyunk rájuk.

Tarné Hadadi Beáta
edző

Újabb nánási kézilabdás siker 

Vízre szálltak kajakosaink

KÁBEL TV ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS
Telefon: 06-52/570-168 Hibabejelentés: 06-40/200-835

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS

Telefon: 06-52/570-160 Telefax: 06-52/570-161

HAJDÚNÁNÁSI RUHAIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
www.nanaskabel.hu


