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zólláth Tibor polgármester úr tár-
saságában érkezett az átadó ünnep-
ségre Budai Gyula a Vidékfejleszté-

si Minisztérium parlamenti államtitkára 
és Tiba István országgyűlési képviselő, 
Balmazújváros polgármestere. Polgármes-
ter úr köszöntőjében szólt a szociális szö-
vetkezet létrejöttéről, a tartósító üzem 
kialakításáról. Hangsúlyozta, hogy Haj-
dúnánáson elért a közfoglalkoztatás arra 
a fokra, amely egyébként kormányzati 
elvárás is; lehetőség szerint önállósodni, 
saját lábra állni, és nem elsősorban csak 
a támogatásokból létezni. Újdonság a 
tartósító üzem működésében az is, hogy 
fogadni tudja helyi őstermelők, gazdák 
terményeit, mivel a teljes kapacitást nem 
tudja lekötni a saját termékek feldolgozá-
sa. Szólt arról is, hogy az egyre nagyobb 
méreteket öltő mezőgazdasági ágazatban 
idén városunk teljes egészében áttér az 
ökológiai gazdálkodásra mind az állatte-
nyésztés, mint a növénytermesztés terén.

Polgármester úr szavait követően Bu-
dai Gyula államtitkár úr mondott ava-
tóbeszédet, melyben többek között utalt 

arra, hogy minden vidéki te-
lepülésnek meg kell találnia 
azokat a természeti adottsága-
it, amelyeket ki tud használni, 
amivel építeni, fejleszteni tudja 
gazdaságát. „Azt gondolom, hogy 
a vidéknek a mezőgazdaság az 
egyik legnagyobb kitörési pont-
ja, amelyből nagyon sokan meg 
tudnak élni szerte az országban 
és ilyen kezdeményezésekkel, 
üzemek létrehozásával, a helyi 
termékek árusításával léphetünk 
a fejlődés útjára.” Budai állam-
titkár úr méltatta továbbá azo-
kat a folyamatokat, amelyek a 
közfoglalkoztatás során ilyen 
minőségi fejlődésen mennek át. 

Tiba István képviselő úr kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy 
a településeknek, akár összefo-
gással is törekedniük kell a he-
lyi termékek, alapanyagok elő-
állítására, értékesítésére, hiszen 
ezekkel az egészséges termékekkel tudják 
felvenni a küzdelmet a multinacionális 

cégekkel szemben. Ő maga is szeretné, 
ha Hajdúnánás Balmazújvárossal együtt-

működve további feldolgozó kapacitá-
sokat építene ki a későbbiek folyamán.  
A méltató szavak, és az ünnepélyes szalag-
átvágás után a vendégek megtekintették a 
tartósító üzemet, ahol, mint polgármester 
úr elmondta, tavasztól őszig zöldségek, té-
len pedig hústermékek – kolbász, sonka, 
szalonna, stb. – tartósítását végzik majd. 
Fontos dolog a helyi ízek, helyi gasztronó-
miai hagyományok megjelenése ezekben 
a termékekben – fűzte még hozzá Budai 
Gyula államtitkár úr. Az avatás után a 
vendégek rövid látogatást tettek az épülő 
Kendereskertben, ahol megtekintették a 
nagy reményekre jogosító állatállományt, 
a fóliás kertészeti részleget és tájékozód-
tak a rövidesen megépülő turisztikai köz-
pontról, majd körbenéztek a termelői 
piacon, és megkóstolták az első sonkát, 
amely már a tartósító üzemben készült.  
A jó hangulatról a zeneszó mellett a 
Bocskai István Általános Iskola Alapfokú 
Művészeti Iskolájának Cinegelábú és a 
Bocskai Apródjainak néptánc csoportjai 
gondoskodtak.

(HNU)

Átadták a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet 
feldolgozó üzemét az Arany János utcán

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a közfoglalkoztatás Hajdúnánáson ez év tavaszán. Megalakult ugyanis a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szö-
vetkezet, amely április 2-án saját feldolgozó üzemet avatott. Az ünnepélyes pillanatok részese volt Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium állam-
titkára és Tiba István, országgyűlési képviselő, Balmazújváros polgármestere is.

A vendégeket Szólláth Tibor polgármes-
ter úr köszöntötte, majd programnyitó 
előadásában szólt arról a szisztematikusan 
megvalósuló, egymásra épülő folyama-
tokról, amellyel Hajdúnánás az elmúlt 
négy év során igyekezett a város gazdasági 
eltartó és megtartó képességeit növelni. 
Azokról a törekvésekről – ésszerűen meg-
tervezett közfoglalkoztatás, helyi termelői 
piac, szociális földmunkaprogram, Bocs-
kai Korona, Nánási Portéka – amelyek ma 

már bizonyítottan sikeresek, segítik az itt 
lakókat.

A konferencián hét előadó szólt a helyi 
értékekről, szerepükről, különféle vetüle-
tekben. Így szó esett a művészet közösség-
teremtő erejéről, a közösségi művelődés 
szerepéről a gazdaságfejlesztésben, vagy a 
Leader-közösségek vidékfejlesztési lehető-
ségeiről. Hajdúhadház polgármesterének 
előadásából kiderült, a szomszédos tele-
pülésen is hasonló elgondolások mentén 

Közösségfejlesztés a gazdaság és a kultúra eszközeivel 
Nagyszabású térségi szakmai konferenciát szervezett Hajdúnánás Város 
Önkormányzata március végén Közösségfejlesztés a helyi gazdaság és a 
kultúra eszközeivel címmel a Bocskai Étteremben, amelyet az Emberi Erő-
források Minisztérium – Kultúráért Felelős Államtitkárság támogatott. 
A program a helyi értékekre fókuszált, azokra, amelyek még jelen van-
nak hétköznapjainkban, vagy még visszahozhatók a feledés homályából, 
s amelyek mintegy a katalizátor szerepét betöltve élő, eleven közösséget 
kovácsolhatnak egy-egy településen. 

Szalagátvágás – Szólláth Tibor, Budai Gyula, Tiba István

Kóstolás a termelői piacon

igyekeznek értékeiket feléleszteni, illetve 
életben tartani, továbbfejleszteni, mint 
Hajdúnánás; így a nyírségi homoknyúl-
ványon az egykor virágzó szőlőkultúrát 
feléleszteni, a közismert káposztatermesz-
tés mellett. Lakatosné Sira Magdolna, 
Túristvándi volt polgármester asszonya az 
alig 750 lelkes kisközség sikertörténetéről 
számolt be, ahol a fiatalok is megtalálják 
számításukat. Jantyik Zsolt a Hajdú-Bi-
har Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
a Hungarikum törvény kapcsán szólt a 
sajátos helyi értékek jelentőségéről, ame-
lyek első lépésként a megyei értéktárakba 
kerülnek. A helyi értékek felfedezésében, 
bemutatásában, a gazdasági folyamatokba 
való beépítésében jelentős szerepe, felada-
ta van a közösségi művelődésnek.

A konferencia zárásaként dr. Horváth 
Tibor a Hajdúnánási Holding Zrt. vezér-
igazgatója számolt be vendégeinknek, a 

nánási sikertörténetről, a Bocskai Koro-
náról, a helyi termelői piacról, a Nánási 
portékáról, és nem utolsósorban az épülő 
Kendereskertről, amelyet a nap zárásaként 
tekintettek meg a konferencia résztvevői. 
Szólláth Tibor polgármester úr lelkesen 
kalauzolta vendégeinket, s a jó gazda büsz-
keségével mutatta be a telepet, az ott folyó 
értékteremtő munkát. 

Az előadások során sok-sok érv, tény 
hangzott el a helyi értékek fontosságáról, 
szerepükről a gazdaság, a közösségfejlesz-
tésben – ám mindez csak akkor lehet iga-
zán hatékony, ha az itt élők is fontosnak 
és sajátjuknak érzik mindezt – fogalmazta 
meg a nap egyik summáját polgármester 
úr. Ehhez talán még hozzátehetjük Veres 
Péter és Váci Mihály után szabadon; mi 
nem mehetünk el innen, nekünk itt kell 
kimosni a napok hordalékából életünk 
maroknyi aranyát. (HNU)
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Bemutatjuk Dr. tiBa istvánt, új országgyűlési képviselőnket

Miskolcon szü-
lettem. Általános 
és középiskolai 
tanulmányaimat 
szülővárosomban 
végeztem. 1980-
ban érettségiztem 
a Földes Ferenc 
Gimnázium bio-
lógia tagozatán. 
1980–1981-ben 

az Országos Mentőszolgálat ápolója, majd 
1983-ig a miskolci Fogtechnikai Vállalat-
nál fogtechnikus voltam. 1983-ban fel-
vételt nyertem a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetemre, 1988-ban a fogorvosi 
karon szereztem diplomát. Szakvizsgát tet-
tem fog és szájbetegségekből, majd gyer-
mekfogászatból, később konzerváló fogá-
szatból és fogpótlástanból. A Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen egész-
ségügyi menedzser diplomát szereztem. 
Az egyetem elvégzése után Balmazúj-
városon telepedtem le, azóta is itt élek. 
1988-tól saját vállalkozásban fogorvos-
ként dolgoztam, munkatársaimmal a vá-
ros fogászati alapellátását biztosítottuk a 
Balmazújvárosi Egyesített Egészségügyi 
Intézményben. 1996-tól 2005-ig másod-
állásban a Városi Egészségügyi Szolgálat 
igazgató-főorvosa voltam.

Második házasságomban élek, két 
éve külön. Valószínű, s tán elismerendő, 
nehéz eset vagyok, házasság terén. Vél-
hetően a munka, tanulás, karrierépítés 
és családra fordított idő-energia faktor 
kicsit megborult. Kettő fiúgyermek és 
egy lánygyermek édesapja vagyok. Fiam 
Kristóf, 23 éves, ő Budapesten dolgozik. 
Gergely fiam, a Budapesti Gazdasági 
Főiskola első éves hallgatója. Lányom 
Laura 15 éves, a balmazújvárosi Veres 
Péter Gimnázium első éves, angol szakos 
tanulója.

Életem a rendszerváltással izgalmas for-
dulatot vett, a több éven át végzett önkor-
mányzati pénzügyi bizottsági elnöki mun-
ka igazi kihívás volt számomra. Ennek az 
időszaknak az eredményei ma is jelen van-
nak a város életében. Polgármesterként to-
vább folytatom a város fejlesztését, immár 
az Európai Uniós pályázati lehetőségekre 
is építve. Fontosnak tartom, hogy válasz-
tókerületem összes település fejlődjön, 
harmonikusan működjön együtt.

Célom, hogy munkámmal, tevékeny-
ségünkkel az ország fenntartható fej-
lődését szolgáljam. Azért dolgozunk, 
hogy biztos alapokat teremtsünk gyer-
mekeinknek, a jövő nemzedékének, akik 
tiszteljék és becsüljék meg mindazt, amit 
hagyatékul kaptak. 

Hiszem, hogy minden embernek joga 
van a boldoguláshoz. Szeretnék egy élhe-

tőbb élet lehetőségét magában hordozó 
társadalom tagja lenni. 

Politikai pályafutás 
1998-ban léptem be a Fidesz balmaz-
újvárosi csoportjába. 2000-től vagyok a 
csoport elnöke, 2004 őszén a FIDESZ 
Hajdú-Bihar megyei 8-as választókerü-
let elnökének választottak. Az 1998. évi 
önkormányzati választáson a négy pol-
gármester-jelölt közül második helyen 
végeztem, listavezetőként bekerültem a 
városi képviselő-testületbe, ahol 2002-ig 
a pénzügyi bizottság elnöke voltam. 

2002. évi országgyűlési választáson a 
FIDESZ és az MDF támogatásával egyé-
ni jelöltként indultam és szereztem meg 
az országgyűlési képviselői mandátumot. 
Az országgyűlés egészségügyi állandó bi-
zottságának megalakulásától tagja voltam. 
2002. évi önkormányzati választáson bal-

mazújvárosi listavezetőként ismét tagja 
lettem a balmazújvárosi képviselő-testü-
letnek, de az országgyűlési képviselőség 
miatt mandátumom átadtam. 2006. 
évi országgyűlési választáson a Fidesz –
KDNP közös listáján jelölt voltam, a vá-
lasztókerületben az MSZP-jelölt mögött 
végeztem 500 szavazattal. 2006. évi ön-
kormányzati választáson Balmazújváros 
polgármesterének választottak, a megyei 
közgyűlésben az egészségügyi, szociális 
és munkaügyi bizottság elnöke lettem. 
2008. október 3-án Arnóth Sándor par-
lamenti képviselői megbízatásáról való 
lemondását követően a FIDESZ megyei 
választmánya a megüresedett listás man-
dátum betöltésére javasolt. 2008. október 
13-án letettem parlamenti képviselői es-
kümet, az országgyűlés ifjúsági, szociális 
és lakásügyi bizottságának voltam a tagja.

2010. évi országgyűlési választáson a 
FIDESZ-KDNP támogatásával egyéni 
jelöltként indultam és szereztem meg első 
körben az országgyűlési képviselői man-
dátumot. Az országgyűlés önkormányza-
ti és területfejlesztési bizottságának tagja 
vagyok. 

2011. február 22-től töltöm be az or-
szággyűlés jegyzője tisztséget.

2010. évi önkormányzati választásokon 
Balmazújváros polgármesterének válasz-

Mint ismeretes, az április 6-i, országgyűlési választásokon fölényes, meggyő-
ző győzelmet aratott a FIDESZ-KDNP országosan is, és a mi választókerü-
letünkben is. A választások után kérdeztük dr. Tiba István, új országgyűlési 
képviselőnket életútjáról, szakmai, politikai karrierjéről, illetve elgondolásait 
jövendő képviselői munkájáról. 

totta. Ez nagy megtiszteltetés, és óriási 
kihívás volt számomra. Ez rendkívül iz-
galmas időszaka életemnek, a településért, 
ahol élek örömmel dolgozok.

Jelentős számú városi beruházást készí-
tettem elő, és irányítottam a megvalósítá-
sukat. Közreműködtem az egyházi iskola 
újraindításában. 
 A 6. sz. választókerület minden telepü-

lésén a FIDESZ volt a befutó, illetve Kép-
viselő Úr? 

A Hajdú-Bihar megyei 6-os számú vá-
lasztókerület mind a 84 szavazókörében 
nyertünk, mind én személyesen, mind 
pedig a Fidesz. Nem sok olyan választóke-
rület van rajtunk kívül az országban, akik 
ezt elmondhatják magukról. A polgárok 
megértették, hogy az út, amin elindul-
tunk, jó irányba tart, nem a gyűlölködés 
az irányadó, hanem az összefogás, és a kö-
zös úton tovább haladás!
 Sok településből áll a kerület; bizonyára 

mindenki szeretne minél több fejlesztési le-
hetőséghez jutni. Milyen prioritások mentén 
szeretné majd képviselni az egyes települé-
seket, és más szervezeteket, vállalkozásokat, 
hiszen valószínű lesz bőven ilyen.

10 településből áll a választókerület. 
Ezen települések határozzák meg a jö-
vőbeni munkámat. A most elkezdődő 
parlamenti munka teljesen más jellegű 
munka lesz, mint a korábbiakban volt, 
hiszen mostantól csak az lesz a feladatom, 
hogy településeinket képviseljem. Sem-
mi mást nem akarok csinálni, csak azt, 
hogy azon település önkormányzataival, 
akik ezt igénylik, folyamatosan egyeztetve 
képviseljem érdekeiket a parlamentben. 
Nagyon fontos továbbá, hogy a vállalko-
zásokat is segítsem.
 A hajdúnánási tartósító üzem átadáson 

már érintőlegesen szó esett pl. Balmazújvá-
ros és Hajdúnánás ilyen irányú együttmű-
ködésén. Ezen elgondolás más területeken is 
előnyt élvezhet majdan?

Igen, hiszem és vallom, hogy a telepü-
léseink, összefogva egymással, sokkal na-
gyobb erőt fognak tudni képviselni, mint 
a külön-külön szétforgácsolt erők. Min-
denkinek érdeke, hogy közösen felépített, 
jól működő, egységet képviselő dolgokat 
teremtsünk.

Köszönjük az interjút.
(HNU)

Élménybeszámoló az El Camino-ról, a balmazúj-
városi Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban

Hajdúnánáson az épülő Kendereskertben
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Sikeres hajdúnánási szereplés 
a debreceni utazási kiállításon

Átadták a Kőrösi gimnázium 
természettudományos laborját

A delegáció tagjai dr. Kiss Imre jegyző úr, 
Rozgonyi Attila a HÉPSZOLG Kft. ügy-
vezető igazgatója és dr. Horváth Tibor a 
Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgató-
ja voltak. Az érkezést követően a CERVIA 
– Élelmiszeripari promócióért felelős re-
gionális ügynökséggel találkoztak, ahol a 
helyi – il de France – régió agrárpolitiká-
ját, a helyi termékek piacra jutásának tá-
mogatását ismerhették meg. Ezt követően 
szakmai látogatásra utaztak a régió egyik 
legismertebb kertészetébe. A találkozóval 
párhuzamosan jegyző úr a Nemzetgyűlést 
látogatta meg majd találkozott Massy-
város vezetésével.

A szakmai bemutatkozás este a pári-
zsi Magyar nagykövetségen folytatódott, 
ahol dr. Horváth Tibor szakmai előadást 
tartott mintegy 200 érdeklődő részére 
„Közösség- és Gazdaságfejlesztés Hajdú-

nánáson” címen. Az előadást követő foga-
dáson komoly érdeklődés volt Hajdúná-
nás gazdaságfejlesztési megoldásai: a helyi 
termékek és a Bocskai Korona iránt.

Március 13-án este Nemzeti Ünnepi 
Fogadás zajlott Château de la Muette-
ben, ahol ismét nagy sikert arattak a helyi 
termékek. A kiállított nánási szalmafona-
toknak és mézeknek nem tudtak ellenáll-
ni a megjelent vendégek.

A rendezvényt követően több neves 
párizsi újságíró jelentkezett, hogy szeret-
ne elutazni hozzánk, hogy testközelből 
is megismerhesse városunkat, régiónkat. 
A visszajelzések és az érdeklődés alapján 
elmondhatjuk, hogy városunk ismét jól 
tudott szerepelni egy nemzetközi ren-
dezvényen, ezzel lehetőséget teremtve a 
turizmus és a kereskedelem erősítésében, 
a helyi értékek megmutatásában. 

Név Jelölő párt(ok) Szavazat Százalék
1. Dr. Tiba István Csaba FIDESZ-KDNP 18528 47,95 %
2. Kulcsár Gergely JOBBIK 10529 27,25 %
3. Kathiné Juhász Ildikó MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 6879 17,8 %
4. Weiser Írisz Vica LMP 1064 2,75 %
5. Töviskesné Dsupin Judit Ibolya A HAZA NEM ELADÓ 330 0,85 %
6. Balogh Gusztáv MCP 254 0,66 %
7. Varga Mariann SMS 160 0,41 %
8. Oroszi Istvánné ZÖLDEK 133 0,34 %
9. Komoróczy Tibor Attila FKGP 122 0,32 %

10. Kovács Máté ÖP 121 0,31 %
11. Kállai István Elek JESZ 98 0,25 %
12. Nagy Károly Tiborné SZOCIÁLDEMOKRATÁK 86 0,22 %
13. Homolya Emese Krisztina SEM 73 0,19 %
14. Papp István EGYÜTT 2014 68 0,18 %
15. Széles Elek SZDP 66 0,17 %
16. Papp Csilla MACSEP 50 0,13 %
17. Andorkó László ÚMP 34 0,09 %
18. Tóth Miklósné TEMPO 22 0,06 %
19. Fábián Kornél ÚDP 17 0,04 %
20. Zsatku Zita MRPP 6 0,02 %

A debreceni utazási vásárokon évek óta 
hagyomány, hogy bizonyos régiók, orszá-
gok díszvendégként mutatják be értéke-
iket a közönségnek. Idén az Észak-ma-
gyarországi Régió mutatta be turisztikai és 
kulturális értékeit a közönségnek, köztük 
városunk is. A nagyteremben 46 standon 
társkiállítókkal együtt összesen 124 kiállí-
tó várta az utazni vágyókat. Az idei évben 
is magas volt a látogatók száma, hiszen 
több mint tízezren tervezték nyaralásukat 
az Észak-magyarországi Régióban.

Hajdúnánás is jó néhány nézelődőt csa-
logatott a Termál-Egészségipari Klaszter 
Egyesületének standjához, ahol az érdek-
lődők megismerhették a Nánási Portéka 
termékeit, városunk helyi fizetőeszközét a 
Bocskai Koronát, a hamarosan élő pász-
tormúzeumként működő Kendereskertet, 
valamint részletes tájékoztatást kaphattak 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő szolgáltatá-

sairól, jövőbeli terveiről. Csakúgy, mint a 
budapesti expón, úgy a debreceni utazás 
kiállításon is a Nánási Portéka termelői 
illetve a közmunkaprogram dolgozói által 
helyben előállított portékákat is megkós-
tolhatták az érdeklődők, ezen felül a meg-
kóstolt termékeket helyben meg is vásá-
rolhatták. Számos újdonságot hallhattak a 
vendégek, városunk természeti kincsének 
számító Hajdúnánási Gyógyfürdő fejlesz-
tésiéről, többek közt arról kaptak tájékoz-
tatást, hogy a strand közvetlen környezete 
fog megújulni ez év nyarán egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően. A minden 
évben megrendezésre kerülő budapesti 
és debreceni utazás kiállítások idén is jó 
alkalmat adtak arra, hogy Hajdúnánás be-
mutathassa azokat az értékeit, turisztikai 
látványosságait, melyek megkülönbözte-
tik a többi alföldi településektől.

Több mint 330 mil-
lió forintot nyert 
tavaly áprilisban a 
Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat az 
Új Széchenyi Terv 
Társadalmi megúju-
lás Operatív Prog-
ramnak köszönhe-
tően – a „Természettudományok oktatása 
a jövőnkért” című pályázaton. Az iskolá-
val partnerségben a Kőrösi Csoma Sán-
dor Gimnázium Szakközép-, Szakképző 
Iskola és Kollégiumban természettudo-
mányi laboratórium kialakítására, korsze-
rűsítésére, felszerelésére és működtetésére 
került sor. 

A program keretében kialakított köz-
ponti laboratórium az iskola tantermei-
nek, meglévő helyiségeinek átalakításával 
valósult meg, lehetővé téve a természettu-
dományos tantárgyak közötti interakciót. 
A megújult helyszín alkalmas a legmoder-
nebb tanulói kísérletek és mérések elvég-
zésére biológia, fizika és kémia tantárgyak-
ból. A tanulás a két részre osztott laborban 
36 diák számára biztosított egyszerre, 
emellett minden technikai, technológiai 
felszereltség a rendelkezésükre áll, hogy a 
természettudományos tárgyakat hatéko-
nyan lehessen oktatni számukra

Szólláth Tibor Hajdúnánás város pol-
gármestere köszöntő beszédében hang-
súlyozta: ezzel a projekttel még közelebb 
kerültünk ahhoz a célunkhoz, hogy a 
Kőrösit a térség központi oktatási intéz-
ményévé tegyük, hiszen a pályázatnak 
köszönhetően hat település – Görbehá-
za, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Polgár, 
Tiszagyulaháza, Tiszavasvári – 11 álta-
lános iskolájának tanulóit vonják be az 
együttműködésbe. Ez a fejlesztés szorosan 
illeszkedik a város azon törekvésébe, hogy 

megerősítse Haj-
dúnánás korábban 
jellemző térségi sze-
repét. 2013-tól köz-
igazgatási központi 
funkciót tölt be te-
lepülésünk, a pályá-
zatnak köszönhető-
en tovább erősödhet 

térségi iskolaközponti szerepünk, mindez 
pedig segít bennünket azon célunk eléré-
sében, hogy a térség gazdasági központja 
is Hajdúnánás lehessen.

Prof. dr. Posta József, MTA doktora, a 
Debreceni Akadémia Bizottságának tagja, 
egyetemi tanár köszöntője után Pappné 
Fülöp Ildikó, a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium igazgatónője adott tájékoz-
tatást az intézmény múltjáról s jelenéről. 
Harangi Zsolt, a projekt menedzsere a 
meghívott vendégeknek egy rövid prezen-
táció segítségével mutatta be az új labor 
kialakításának folyamatait. A szakmai 
előadásokat követően az intézmény szak-
pedagógusai mutatták be a természettudo-
mányos labort, majd Kőrösis diákok segít-
ségével érdekes fizikai, kémiai kísérletekre 
került sor.

A projekt hosszú távú célja, hogy nö-
veljék a természettudományos területeken 
továbbtanuló hallgatók arányát, felkeltsék 
a diákok érdeklődését a természettudomá-
nyos pályák iránt, valamint, hogy megala-
pozzák a környezettudatos magatartást a 
fiatalok körében.

A beruházásnak köszönhetően még szo-
rosabb együttműködés alakulhat ki váro-
sunk és a térségben működő oktatási intéz-
mények között, melynek révén nemcsak a 
pedagógusok, de a diákok is megoszthatják 
egymással tapasztalataikat, tudásukat. 

(HNU)

A régió legnagyobb utazás kiállítását rendezték meg 2014. március 14–16. 
között, melynek helyszíne ezúttal is a debreceni Kölcsey Központ volt. A 24. 
alkalommal megrendezett Debreceni Utazás Kiállítás és Vásáron Hajdúnánás 
is képviseltette magát.

Elkészült a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium természettudományos laborja. Az ünnepélyes átadásra április 
2-án került sor.

2014. március 12–13 között az Észak-Alföld bemutatkozott Párizsban, ahol Deb-
recen és Nyíregyháza mellett az Észak-Alföldi Régió meghívására Hajdúnánás is 
lehetőséget kapott a város értékeinek és turisztikai lehetőségeinek bemutatására.

Hajdúnánási delegáció Párizsban

2014-es országgyűlési választások eredmények Hajdú-Bihar megye 
6. sz. választókerületében 
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Kőrösisek a nyolcosztályosok tanulmányi versenyén

Idén a nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium rendezte meg a nyolc-
osztályos gimnáziumok területi versenyét. 
A megnyitó után elkezdhettük a feladatla-
pok kitöltését. Amikor befejeztük a dolgo-
zatok írását, a nagytemplomban a püspök 
úr tartott köszöntőt. Ezt követően meg-
kaptuk az ebédünket, utána készülődtünk 
az állatkertbe. Sajnos az angol verseny szó-
beli része ekkor még javában folyt, így né-
hányan az iskolában maradtunk, hogy ne 
hagyjuk egyedül versenyben lévő társun-
kat. A többiek nagyon jól érezték magukat 
az állatkertben, bár az idő kevés volt arra, 
hogy megcsodálják az összes látnivalót. 

Az eredményhirdetésen titkos remé-
nyekkel telve ültünk be a díszes temp-
lomba. Ahogy haladtunk a különböző 
tantárgyakkal, egyre többször törtünk ki 
tapsviharban társainkat éljenezve. Nagyon 
sok diák ért el jó helyezést, amire mind 
büszkék voltunk, de a java még csak ez-
után jött: az iskolák összesített eredményei 

alapján gimnáziumunk a második helyen 
végzett, amire korábban nem akadt példa. 
Az örömtől kábultan és ujjongva szálltunk 
be a buszba, ahol már inkább a fáradtság 
vett erőt a társaságon.

Úgy gondolom, hogy egy remek napot 
töltöttünk el együtt. Véleményem szerint 
ezen a pénteken nem voltak vesztesek, in-
kább újabb élményekkel gazdagodtunk, 
amelyeket, nagy örömömre, én mesélhet-
tem el az olvasóknak.
ErEdményEk: 
A gimnázium 41 tanulója vett részt a verse-
nyen, közülük 25 ért el dobogós helyezést.

Az első helyen végzett a 8.-os Varga 
Lehel biológiából, a 9.-es Halász Dániel 
földrajzból, a 10.-es Tóth Árpád infor-
matikából és Tóth Péter Pál fizikából, a 
10.-es Paronai János versmondásból és 
Urgyán Renáta rajzból. 

Második lett a 7.-es csapat (Balogh Ág-
nes, Hágen Máté, Szakál Dóra) bibliais-
meretből, Hernyák István történelem-

ből, a 8.-os Borbély István földrajzból, 
Keserű Máté informatikából, Majoros 
Márk kémiából, a 9.-es Mezei Bence 
informatikából, a 10.-es Csiki Róbert 
kémiából, Molnár Hajnalka történelem-
ből, a 11.-es Kaskötő Ferenc kémiából és 
Kórik Csilla biológiából.

Harmadik helyezést ért el a 8.-os Dom-
bi Márton angolból, a 9.-es Hernyák 
Katalin matematikából, Nagy Máté fizi-
kából, a 10.-es Magi Zsuzsa rajzból, Saj-
tos Rebeka biológiából, a 11.-es Csende 
Kristóf földrajzból és Urgyán Renáta 
informatikából.

A felkészítő tanárok névsora: Balogh-
Tóth Zita, Bencze Andrea, Fehérváriné 
Szakál Ildikó, Fejér Imre, Gömöri József, 
Kocsis Áron, Kórikné Magi Zsuzsa, Ko-
vács Margit Katalin, Maginé Seres Mari-
anna, Nagy Zoltánné, Skopkó Istvánné, 
Varga Sándor, Urgyán Miklós, Urgyánné 
Tószegi Erika.

Kórik Csilla (11. A)

A Debreceni Tímárház olyan pályázatot 
hirdetett meg néhány hónapja Fonjunk, 
gyúrjunk, faragjunk mesét! címmel, 
melyben egy ismert magyar népmese il-
lusztrációját kellett elkészíteni a kézmű-
vességre és a természetes anyagok kizáró-
lagos használatára alapozva.

A pályázatra egyénileg és csoportosan 
is be lehetett nevezni. A Bocskai István 
Általános Iskola 3.d osztályos tanulói osz-
tályszinten döntöttek úgy, hogy kedvenc 
kézműves technikájukat, a nemezelést, 
valamint tanítóikat – Papp Anitát és en-
gem, mint osztályfőnöküket – segítségül 
hívva a Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj 
című népmese szereplőit és helyszíneit 
készítik el közösen. A szereplőket gyap-

2014. március 19-én rendeztük meg 
első tavaszi körzeti versenyünket ahol a 
Diák olimpia megyei mezei futóversenyre 
való továbbjutás volt a cél. Görbeháza, 
Újtíkos, Tiszagyulaháza, Polgár, Hajdú-
dorog és Hajdúnánás általános iskolái 
vettek részt ezen a versenyen! 250 gyerek 
mérhette fel gyorsaságát és kitartását. 4 
korcsoportban indultak külön a fiúk és 
külön a lányok a megyei versenyrende-
zéshez hasonlóan. A verseny szervezői, 
Trungel Zoltánné Katika és Labancz Mi-
hály vezetésével gördülékenyen követték 
egymást a futamok és a várva-várt ered-
ményhirdetések. A futástól és izgalomtól 
elfáradt gyerekek a Tedej Zrt. jóvoltából 
felajánlott almával frissíthették magukat a 
futam után. Az érmeket a Bocskai Iskola 
DÖK vezetője és a DOMINÓ DSE biz-
tosította a legjobbak részére.

I. kcs (2005. és utána születtek) lányok
1. Horváth Maja Bocskai I. Ált. Isk.
2. Horváth Kata Bocskai I. Ált. Isk.
3. Kéki Ágota Református Ált. Isk.

I. kcs (2005. és utána születtek) fiúk
1. Gurbai Balázs Bocskai I. Ált. Isk.
2. Hegyi Tamás Újtikos
3. Uri Sándor Református Ált. Isk.

II. kcs (2003–2004.) lányok
1. Máró Anna Bocskai I. Ált. Isk.
2. Váradi Emese Bocskai I. Ált. Isk.
3. Horga Erika Bocskai I. Ált. Isk.

II. kcs (2003–2004.) fiúk
1. Szabó-Pávics Református Ált. Isk.
 Hunor
2. Memaj Sinan Bocskai I. Ált. Isk.
3. Áfra József Református Ált. Isk.

III. kcs (2001–2002.) lányok
1. Veres Barbara Bocskai I. Ált. Isk.
2. Seres Petra Bocskai I. Ált. Isk.
3. Polyák Eszter Bocskai I. Ált. Isk.

III. kcs (2001–2002.) fiúk
1. Csiki Gergely Református Ált. Isk.
2. Hűse Csaba Bocskai I. Ált. Isk.
3. Jóna Lajos Bocskai I. Ált. Isk.

IV. kcs (1999–2000.) lányok
1. Csiha Kitti Bocskai I. Ált. Isk.
2. Varga Nóra Református Ált. Isk.
3. Molnár Adrienn Bocskai I. Ált. Isk.

IV. kcs (1999–2000.) fiúk
1. Vitos Ádám Vásárhelyi Pál Ált.
   Isk. Polgár
2. Veréb Róbert Móra F. Ált. 
   Isk. Hajdúdorog
3. Varga Nándor Bocskai I. Ált. Isk.

Győriné Tanner Márta – Hajdúnánás-
Hajdúdorog és körzete DSB elnök

Diákolimpia körzeti 
mezei futóverseny

Arany- és ezüstérmek az erős diákok olimpiáján

Mesét gyúrtunk, faragtunk!

Többször írtunk már arról, hogy vá-
rosunkban az erős emberek sportja is 
– fekvenyomás, birkózás, testépítés stb. 
– szép sikerekkel, eredményekkel büszkél-
kedhet a jelenben, és a múltban is. Nos, 
úgy tűnik, hogy a jövő is meg van alapoz-
va, a kitartást, elszántságot és legfőbbkép-
pen erőt sem nélkülöző sportnak, mivel 
március 29-én a Kőrösi Csoma Sándor 

Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Is-
kola és Kollégium nyolc diákja vett részt 
Budapesten az Országos Fekvenyomó Di-
ákolimpia döntőjében. A három naposra 
tervezett rendezvényen a hajdúnánási 3 
lány és 5 fiú igazán remek teljesítményt 
nyújtott, köszönhetően hozzáállásuknak, 
s természetesen felkészítőiknek Kathi Ist-
ván testnevelő tanárnak, Kovács Imrének 

a Spartacus klub vezetőjének, illetve az 
Aktív Fitnesz edzőterem sporttársainak.
Eredmények: Fiúk
 Simon Ádám 83 kg kategória 127,5 kg 

súllyal 1. hely
 Bana Norbert 120 kg kategória 132,5 

kg súllyal 2. hely
 Fazekas László 93 kg kategória 127,5 

kg súllyal 5. hely
 Prónai Sándor 66 kg kategória 92,5 kg 

súllyal 6. hely
 Csiszár László 105kg kategória 122,5 

kg súllyal 7. hely
Lányok
 Dancs Regina 52 kg kategória 35 kg 2. 

hely
 Cserepes Erika 84 kg kategória 40 kg 

súllyal 3. hely
 Búza ágnes 57 kg kategória 35 kg súly-

lyal 4. hely 
Gratulálunk, és további szép sikereket 

kívánunk a fiataloknak.
Kócsi Imre

júból gyúrtuk meg, majd a 
rájuk jellemző népviselettel 
ruháztuk fel őket. Gyap-
júból elkészítettünk egy 
nemezszőnyeget is, mely 
háttérként szolgált az il-
lusztrációhoz. A meséhez 
tartozó néhány bútordara-
bot akrilfestékkel kifestve a 
népi bútorfestés elemeivel 
tarkítva készítettük el a me-
séhez tartozó kocsma berendezése mellett.

A pályázatok díjazására március 27-
én Debrecenben a Tímárházban került 
sor, ahová a pályázók meghívást kaptak. 
Óriási örömünkre a meseillusztrációnkkal 
elnyertük a szakmai zsűri legnagyobb tet-

szését, és megnyertük az első díjat: egy 30 
ezer forintos vásárlási utalványt, melyet 
egy minden 3.d-s tanuló nevére kiállított 
elismerő oklevél kíséretében vehettünk át.

A pályázat díjazása mellett ezen a napon 
egy nagy kirándulást is tettünk megyénk 

A megelevenített mese és készítői

székhelyén, így kellemesen elfáradva, új 
élményekkel gazdagodva vonatozhattunk 
haza e szép nap végén.

A pályamunkát a Bocskai Iskola Polgári 
úti tagintézményében tekinthetik meg az 
érdeklődők. Kép és szöveg: Fekete Andrea
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A szovjet, lengyel, angol és számos más 
nemzetiségű katonai díszegyenruhából nyílt 
kiállítás a hajdúnánási Móricz Pál Helytör-
téneti Gyűjteményben, melyet Petru Cos-
tin, a Moldovai Köztársaság Vámszolgálata 
Nemzetközi Igazgatóság helyettes vezetője 
mutatott be, aki egyben a Moldáviából ér-
kezett 160 db díszegyenruha gyűjtője is. 

A résztvevőket Buczkó József, a Móricz 
Pál Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója 
köszöntötte, majd Hajdúnánás város pol-
gármestere vette át a szót. Szólláth Tibor 
bizakodását fejezte ki, hogy a további 
együttműködésnek köszönhetően újabb, 
Európában is egyedülálló kiállításokat 

tekinthet meg a jövőben a hajdúnánási 
közönség. Hálásak vagyunk, hogy ezek 
az értékek, ezek az események közelebb 
hoznak bennünket egymáshoz – kezdte 
beszédét Pavel Ciobanu, a Moldovai Köz-
társaság Védelmi Minisztériuma Katonai 
Kulturális és Történeti Központ ezredese. 
Pavel Ciobanu beszédében hangsúlyozta, 
hogy nagyon sok ember munkájának a 
gyümölcse ez a kiállítás, melyet közel két 
hónapig láthatnak az érdeklődők. A kö-
szöntők után Petru Costin mutatta be a 
Moldovai Vámszolgálati Múzeum gyűjte-
ményéből származó 160 darabos katonai 
egyenruhákat.

A kiállítás zárásaként a múzeum kert-
jében Moldávia területéről származó fát 
ültetett el Petru Costin, Pavel Ciobanu 
ezredes urak valamint Tiba István Bal-
mazújváros polgármestere, országgyűlési 
képviselő és Szólláth Tibor városunk pol-
gármestere. A facsemetetét annak emlé-
kezetére ültették, hogy ebben az évben 
hetven esztendeje annak, hogy Hajdúná-
násról elhurcolták sok száz honfitársun-
kat. Az esemény zárásaként nagytiszteletű 
Gacsályi Gábor református lelkipásztor 
mondott igei köszöntőt az elhurcoltak 
emlékére. 

(HNU)

Katonai egyenruhák a Helytörténeti Gyűjteményben

Emlékfa ültetés. 
Balról jobbra Szólláth Tibor, Tiba István, Petru Costin és Pavel Ciobanu

A Moldovai Vámszolgálati Múzeum gyűjteményéből nyílt kiállítás március 21-én 
a Móricz Pál Helytörténeti Gyűjteményben.

A tárlat megnyitása

 Április 18. 16.30: Kézműves foglalko-
zás – Húsvéti készülődés
 Április 25. 16.30: Kézműves foglalko-

zás – Anyák napi készülődés
 Április 28. 13.00: Nyugdíjas Internet 

Klub 
 Április 28. 17.00: Drahos Ferenc, a 

Szenvedélybetegekért Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete elnökének, az 
Országos Szövetség alelnökének elő-
adása az alkoholizmus kialakulásáról, 
az egyénre, családra és környezetére 
gyakorolt hatásáról, a szenvedélybeteg-
ségek elleni küzdelemről, a rehabilitá-
cióról és gyógyításáról.
 Április 29. 13.00: Prevenciós vetélke-

dő az általános iskolák 7–8. osztályos 
tanulói részére
 Április 30. 16.30: Kézműves foglal-

kozás – májuskosár készítés
A programokra jelentkezni lehet és bő-

vebb információ kérhető hétköznapokon 
09–20 óráig személyesen, vagy a 381-620-
as és a 06-20-919-0838-as telefonszámon.

Ifiház programajánló

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Bűnmegelőzési Tanácsa keretében műkö-
dő Drogprevenciós Munkacsoport, a 
Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval és 
az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesülettel 
együttműködve prevenciós programsoro-
zatot indít Hajdúnánáson.

A programsorozat első rendezvényén 
Drahos Ferenc, a Szenvedélybetegekért 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesü-
letének elnöke, az Országos Szövetség alel-
nöke – aki maga is gyógyult szenvedélybe-
teg – osztja meg ismereteit, tapasztalatait 
az alkoholizmus kialakulásáról, az egyénre, 
az egyén családjára és környezetére gyako-
rolt hatásáról, következményeiről, a szen-
vedélybetegségek elleni küzdelemről, a 
rehabilitációról és gyógyításáról.

A rendezvény időpontja: 2014. április 
28. (hétfő) 17 óra

Helye: Ifjúsági Ház (Köztársaság tér 16.)
A rendezvényre hívjuk és várjuk az is-

merőse, családtagja részéről érintetteket, 
a témával foglalkozó szakembereket, vala-
mint minden érdeklődőt.

Drogprevenciós Munkacsoport

Meghívó

Ötven év nagy idő!

Fotó: magánarchívum

Remek hangulatú osztálytalálkozón vehettünk részt, 2014. március 15-
én, az egykori II. sz. Általános Iskola 1964-ben végzett VIII. A osztályos 
diákjai, akiknek Gyula Sándorné volt az osztályfőnöke. Izgalommal és 
kíváncsian vártuk a nagy találkozást a régi barátokkal, padtársakkal. 
Ezen a rendkívüli osztályfőnöki órán megemlékeztünk azokról a társa-
inkról és tanáraikról is, akik már sajnos nem lehetnek köztünk. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy köztünk lehettek még Madarászné Kathy 
Margit és Polonkai László volt tanáraink Egy-egy rövid bemutatko-
zásból megismerhettük kinek-kinek az életútját. Gyorsan leporoltuk 
emlékeinket, felelevenítettük néhány csínytevésünket és terített asztal 
mellett folytattuk az egyre oldottabb, színesebbnél színesebb emlékek 
felsorolását, valamint életünk olykor rögös úton megtett szakaszát. 
A végén a viszontlátás reményében köszöntünk el egymástól.

Szabó Lajos

 Április 23. Filharmóniai előadás – 
Da vid Klezmer Quintet. 1 koncertre 
szóló jegy: 500 Ft/fő. 
 Április 25–26. 9–17 óra a Magyar 

Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú 
Egyesület tagjainak rendezésében: Kak-
tuszok és egyéb pozsgás növények ki-
állítása és vására. A belépés díjtalan!
 Április 25–26. A Magyar Drámapeda-

gógiai Társaság, a Nemzeti Művelődési 
Intézet és a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ szervezésében zajlik 
a XXIII. Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó fesztivál Hajdú-

Bihar megyei találkozója, ahol a megye 
legjobb diákszínjátszói mutatkoznak 
be. A belépés díjtalan!
 Április 27. 15 óra a Tánc Világnapja – 

hajdúnánási tánccsoportok fellépése –
Aranyszalma Ifjúsági Néptáncegyüttes, 
Phoenix Fusion Tánciskola, Hajdúná-
nási Gimnasztráda, Nána Táncstúdió.
 Április 28-ig tekinthető meg a műve-

lődési központ galériájában Tóth Imre 
hegedűkészítő és Tímári Balázs gobe-
linkészítő közös kiállítása.
 Április 30. Éjszakai szerenád – Lepje 

meg feleségét, barátnőjét, kedvesét vagy 

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ 

anyósát az április 30-ról május 1-re forduló 
éjszakán szerenáddal. A szerenádról gon-
doskodik: Tóth László – tangóharmónika, 
ének, Kócsi Imre – gitár, ének. A szere-
nád időtartama kb. 10 perc. Jelentkezés 
és időpont egyeztetés: Kócsi Imrénél 
(06-70/210-4446).
 Május 1. Köztársaság tér

‒ 14 óra a Hajdúnánási Gimnasztráda 
és a Phoenix Fusion műsora

‒ 15 óra az European Operett műsora
‒ 16.30 bábelőadás gyerekeknek: 
 Tréfás farkas
‒ 17.30 Merényi Ákos (Miskolci Musical 

és Dalszínház): Mosolyra hangolva
‒ 18.30 a Bürkös Kamara Együttes és 

a Csűrdöngölő Népzenei Együttes 
műsora

‒ 20 óra Sztárvendég: Oláh Gergő, a 
2012-es X-Faktor győztese.

Áldott Húsvéti ünnepeket kíván 
minden kedves olvasónak 

Hajdúnánás Város 
Önkormányzata nevében 

Szólláth Tibor polgármester
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LENTE ENDRE
volt Hajdúnánás Kéky Lajos u. 6. sz. 

alatti lakos halálának első évfordulójára. 

Megemlékezés

„Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát,
Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád.

A halállal a létnek nem szakad vége,
Emlékezz Rá, s veled marad örökre.”

Fájó szívvel emlékezik rá: 
Családja. 

SZABÓ IMRE
volt Hajdúnánás, Csepűszőlő 10. sz. 

alatti lakos halálának 5. évfordulójára.

Megemlékezés

„Hirtelen halálod megtörte szívünket, 
örökké őrizzük drága emlékedet. 

Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tőlünk, 
de a szíved emléke örökre itt marad közöttünk. 

Örök az arcod, nem száll el szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben marad.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk rád.
Édesanyád, kisfiad Imike, testvéreid: 

Pisti és Erzsike és családja, és munkatársaid. 

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

• 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.

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

Ismétlő hirdetés.

Pl.: 1 pár VARILUX S4D Airwear szemüveg

lencse 50 000 Ft kedvezménnyel kapható!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu

Óriási tavaszi kedvezmény minden VARILUX 
multifokális szemüveg lencsére!!!

w
w

w
.v
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x.
hu

A kedvezményt 2014 április 30-ig lehet igénybe venni részleteiről érdeklődjön üzletünkben.

Kedvezményes csomagajánlatunkban csúcsminőségű                  márkájú 
(flexibilis titánium) szinte törhetetlen szemüvegkeret, (divatos modellek), 

tükröződésmentes keménylakkos lencsével, szemvizsgálattal 19 990 Ft-ért,
összesen 20 240 Ft kedvezménnyel kaphatóak

A kedvezmény a készlet erejéig érvényes (40 db keret) a csomagban lévő lencsék dioptria tartománya:

(sph+-6 cyl 2 tartományban)

Tavaszi karbanTarTás 
a fürdőben! 

A Hajdúnánási Gyógyfürdő 2014. 04. 07. 
és 2014. 04. 17. között karbantartási 

munkálatok miatt zárva lesz!

Megértésüket köszönjük!
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Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.

Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net

Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok!

Névnap, Születésnap, Anyák napja, 

Mikulás, Karácsony!!!

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, 

feliratokat készítünk!

Csak egy fotót hozz magaddal!!!

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Otrivin mentol orrspray 1680 Ft 1455 Ft
Panadol Rapid Extra filmtbl. 24x 1325 Ft 1115 Ft
Béres Magnézium +B6 filmtbl. 60x 1690 Ft 1369 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Keresse a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezetet!
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 17.

Tel.: 52/351-483 • Mobil: 30/740-1614

Rendkívül kedvező kamatozású, jelzálogalapú hiteleinkkel megkönnyítjük 
lakásvásárlási, lakás felújítási vagy már meglévő deviza hitelének kiváltási 
nehézségeit!

Induló kamat: 3 havi BUBOR+6% 10 év 15 év
Hitelösszeg (HUF) 2 millió 25 458–20 423 Ft
 3 millió 38 186–30 634 Ft
 5 millió 63 644–51 057 Ft
THM: 10,89%
A hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat kockázatát.
A mutató meghatározása az aktuális feltételek, jogszabályi előírások alap-
ján történt és a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat.

Gyors ügyintézés, korrekt kiszolgálás!

web: www.hajdudorogtksz.hu • e-mail: kozpont@hajdudorogtksz.hu

BIBlIAórA
Jézus tanítása és életének 

egyszerű üzenete
Szerdánként 18.00 órától 19.00 óráig

Április 23., 30., május 7., 14.,
Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ,
(I. emelet, Tárgyalóterem)

Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Keresztények vagyunk. 

Életünk, tevékenységünk a Biblián alapul.
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Előadók: Feichtinger H., Allers J.
Belépés díjtalan

Kemencében készített 
házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal.
Igény szerint 
szombat, vasárnapra is. 

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

Seres Erika
Tel.: 06-70/378-0817

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI EllÁTó INTÉZMÉNY
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  Tel./fax: 52/570-571

A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény igazgatója pályázatot hirdet, 
könyvelői álláshely betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 2014. május 1-től kezdődő 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

A jogállásra, az illetmény megállapítására az 1992. évi XXXIII. Tv. (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétel: államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)

A pályázattal kapcsolatban információt Berkes Anikó igazgató nyújt.
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Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Bíró István ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné • Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda
E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�N�Y�A�K�_�E�P

�2�0�1�4�.� �m� � �r�c�i�u�s� �1�7�.� �8�:�5�4�:�5�9

KÉZILABDA NB I/B
FÉrFIAK: SBS Eger Eszterházy SZSE–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 41–18 
(19–7)

Eger 150 néző. Vezette: Horváth, Si-
mó. (március 23.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Biró 7, Oláh, Csonka 4/1, Hor-
nyák 2, Fülöp 2, Bancsók. Csere: Egri (ka-
pus), Tóth 1, Ötvös 1, Bencze 1, Takács

Edző: Hadas Sándor Hétméteres: 4/1, il-
letve 3/1. Kiállítás: 10 perc, illetve 8 perc.

Juniormérkőzés: Eger Eszterházy EVSI–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 38–24 
(19–12)

Eger 50 néző. Vezette: Bartha, Sajóvölgyi.
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 

(kapus), Dankó 5/1, Bodogán 3/1, Mén-
fői L 8/1, Németh 2, Kelemen 1, Tupicza 
4. Csere: Alföldi, Fülöp, Harsányi 1, Mur-
vai, Ötvös. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 1/1, illetve 6/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.

Labancz Mihály: A 17. percig vezetett 
„serdülő csapatunk” a nagyon meglepő-
dött hazaiak ellen. Utána viszont nagy 
„ijedtükben” komolyan vettek bennün-
ket és kijött a tényleges különbség a most 
pályán volt csapatok között. Fiataljaink 
viszont több szép dolgot csináltak, csak 
így tovább.

NőK: Hajdúnánás Termál SC–Kispesti 
NKK 26–30 (9–16)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Aszta-
los, Bárkányi. (március 22) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
POÓR 7, Zihor 2, Darabos, Csicsószki 
3/1, Takács A 5, Takács P 4/1. Csere: Sa-
lánki, Simai (kapusok), Fekete, Kovács 1, 
Martinek 4, Budaházy, Tóth, Csontos, 
Pethe. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/2, illetve 2/1. Kiállítás: 0 
perc, illetve 2 perc. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás TSC–Kis-
pesti NKK 29–27 (16–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
TÓTH 11, Takács P 1, Budaházy, KO-
VÁCS 9, Csontos 3, DARABOS 3. Csere: 
Jóna (kapus), Pethe 2, Lakatos, Szőnyi, 
Tar, Csiki, Mekes, Péter, Balogh. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 5/4, illetve 3/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 14 perc.

Nagy Attila: Egy nagyon jó erőből álló 
Kispestet fektettünk két vállra, akik tavasz-
szal nagyon értékes skalpokat gyűjtöttek. 
Ismét hatalmasat léptünk a dobogó felé.

Kovács Balázs

Bár a kezdeti lendület, mintha kissé alább-
hagyni látszódna, Daróczi Péter edző sze-
rint nincs okunk aggódni a kitűzött célt 
illetően. „A csapatnak egyelőre önmagát 
kell legyőznie. Ha jó napot fogunk ki, ké-
pesek vagyunk bárkit legyőzni” hangsú-
lyozta „Pepe” mielőtt leültünk átbeszélni 
az utóbbi négy mérkőzést.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Polgár 
0:2 (0:0), 50 néző

Vezette: Kósa Gy (Tordai M., Henzsely L.)
Hajdúnánás: Imrő L.–Bárány L., Fodor 

T., Csatári D., Csiszár I., Oláh Zs. (Bódi 
I.), Kántor T., Csiszár Sz. (Kállai M.), 
Oláh T., Fábián Sz. (Nagy D.) Kórász B.

Edző: Daróczi Péter
Ifi: 5:0
Sok helyzetet dolgoztunk ki az első fél-

időben, de sajnos nem tudtuk gólra válta-
ni. A második játékrészben egy szerencsés 
találat valamint egy bomba gól végérvé-
nyesen megpecsételte sorsunkat.

Hajdúhadház–Hajdúnánás Góliát Bú-
tor FK. 5:1 (3:0), 100 néző

Vezette: Kriston T. (Horváth M., Erdélyi P.)
Hajdúnánás: László T.–Oláh Zs., Fo-

dor T. (Imrő L.) Bárány L., Csatári D., 
Csíszár I.,Kántor T., Tímári G., Szemán P. 

Vereség, győzelem, döntetlen

Kedves Vásárlóink!
Folyamatosan megújuló új és használt 
laptop, monitor és asztali számítógép 
készletünkkel és kiegészítőkkel várjuk 
önöket üzletünkbe! Ezen felül teljes 
körű szerviz, karbantartás, vírusirtás, 
és minden, ami számítástechnika!
Nézzen be hozzánk! 
Dorogi u. 2. az emeleten!

4080 Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2.
Telefonszám: 06-70/358-5891  E-mail: nanaspc2013@gmail.com

Facebook: nanaspc; Skype: nanaspc2013

www.nanaspc.hu

Ízelítő kínálatunkból:
HP Touchsmart 11
Használt újszerű notebook 
garanciával,
érintőkijelzővel 89 900 Ft

Asus X551C notebook ÚJ!
Intel Dual, 4GB, 
500 GB HDD, 2 év garancia 
92 900 Ft

ACER E1-532 
notebook ÚJ!
Intel Dual, 4GB, 
500 GB HDD
2 év garancia 
94 900 Ft

Ugyanaz legyen ami a 
Dekor+-ban is.

(Nagy D.), Kórász B. (Oláh T Szilágyi Á.
Edző: Daróczi P., Gól Oláh T.
Ifi: 0:3
Bennünk maradt a Polgár elleni vere-

ség, s egy furcsa mérkőzésen furcsa körül-
mények között ismét alul maradtunk.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Berety-
tyóujfalu 2:0, 100 néző

Vezette: Fodor B. (Pál G., Jánvári T.)
Hajdúnánás: László T. (Imrő L.)–

Csíszár Sz., Fodor T., Bárány L., Oláh T., 
(Nagy D.), Csíszár I. (Jóna G.) Kántor T., 
Tímári G., (Fábián Sz.), Szemán P. (Csa-
tári D.), Kórász B. Szilágyi Á.

Edző: Daróczi P.
Gól: Szemán P., Kántor T.
A hétközi megbeszélés valószínűleg 

megtette az eredményét. A második fél-
idei jó játékunkkal, taktikus megoldása-
inkkal megérdemelt győzelmet, és értékes 
három pontot szereztünk.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Nyír-
adony 2:2

A szezon legjobb, legizgalmasabb ösz-
szecsapásán kétszer is megszereztük a ve-
zetést, de az adonyiaknak mindig sikerült 
kiegyenlíteniük. Ilyen hozzáállással ezután 
sem lehet nagyobb probléma.

Kócsi Imre

Meghívó 
A Nánási Portéka Védjegyhasználói tisztelettel meghívják önt 
és kedves családját az először megrendezésre kerülő.

Termelői Bálra
Időpont: 2014. május.10. 19.00
Helye: Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetése Nonprofit Kft. Ebédlője 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.) A jegyek április 9-től megvásárolhatók a Termelői 
Piac 9-es pavilonjában hétfőtől-szombatig 9-12 óra között. 

Ár: 4 000Ft Telefon: Fűzné Valika 06 30-325-5713 Tombola: 200 Ft


