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Nánási résztvevők a XIV. Országos 
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5. oldal

Egy mozgalmas nap Budapesten

5. oldal

árcius 15-én a kora délelőtti 
órákban gyermekdaltól volt 
hangos a művelődési ház előtti 

tér; viseletbe öltözött mosolygós, jókedvű 
kislányok, kisfiúk bőjti játékfűzéssel szóra-
koztatták az éppen arra járókat, mintegy 
előkészítve a 10 órakor kezdődő városi 

ü n n e p s é g e t . 
Több éve ha-
gyomány már, 
hogy nemzeti 
ünnepünkön 
m e g i d é z z ü k 
a forradalom 
szellemét, 48-
as dalokkal, 
viseletbe öltö-
zött fiatalok 
forgatagával. 
Idén – a for-

radalom kitörésének 166. évfordulóján 
– már a felnőtt hagyományőrzők is bekap-
csolódtak az életképek megelevenítésébe. 
Nem sokkal 10 óra után hírnök érkezett 
a gyülekezők közé, Nagyidai Gergő szín-
művész személyében, aki szintén viselet-
be öltözve olvasta fel a 12 pontot, majd 
ihletett tolmácsolásban hallhattuk tőle a 
Nemzeti dalt. Az ünnepség a forradalo-

mért életét adó költő, 
Petőfi Sándor szobrá-
nak meg koszorúzásával 
folytatódott. A szintén 
már hagyománynak 
számító toborzás után 
a huszárok és az ifjú 
nemzetőrök vezetésével 
az ünneplők átvonul-
tak a Kossuth szobor-
hoz. Itt folytatódott a 
táncjáték, majd Tiba 
István, országgyűlési 
képvise lő, Balmazújvá-
ros polgármestere mon-
dott ünnepi beszédet, aki emlékezésében 
kiemelte az 1848–49-es szabadságharc 
egyik legfontosabb erényét, jelentőségét: 
„A nemzet érdekében elődeink, s nagyjaink 
képesek voltak összefogni, együttműködni 
és nagyszerű terveket végrehajtani. Ha van 
tapasztalat, amire mi utódok támaszkodha
tunk, hát ez az. Nem a viták, nem a sok
színűség az, ami széthúz egy nemzetet. Az, 
amit megtanulni érdemes elődeinktől: az a 
gondolatok sokszínűségének elfogadása, az 
összefogás képessége, a megvalósítás akarata. 
Ez az, ami ma is érvényes.” – mondta töb-
bek között a képviselő úr.

Ezt követően az ünneplők megkoszo-
rúzták Kossuth szobrát is, majd a szabad-
téri megemlékezés a kezdéshez hasonló-
an tánccal fejeződött be. Különleges 
momentuma volt a néptáncos program 
fináléjában annak a több mint száz éve 
készült fotográfiának a megelevenítése, 
amelyen az 1903-ban még élő nánási 48-
as honvédeket örökítette meg az egykori 
fotográfus. 

A Szózat eléneklése után az ünnepi 
program a művelődési központban foly-
tatódott, a pályázatokon, versenyeken 
kiválóan szereplő diákok jutalmazásával. 

Ifjúság, tavasz, forradalom: 
1848 hőseire emlékeztünk március 15-én

Idén is nagyszabású szabadtéri programmal emlékezett Hajdúnánás városa az 1848/49-es magyar szabadságharc 
166. évfordulóján. A korabeli hangulat megidézésében főszerep jutott a nánási néptáncos gyermekeknek, fiata-
loknak, hagyományőrzőknek. 

A mintegy kétórás találkozó során az 
osztályvezető úr betekintést nyert váro-
sunk gazdag múltjába, és a folyamatosan 
fejlődő mindennapjaiba. Polgármester 
úr bemutatta a helyi termelői piacot, a 
Nánási Portékát, a Bocskai Koronát, a 
közfoglalkoztatás eredményeit, sikereit. 
Ellátogattak a tradicionálisnak mond-
ható háztáji gazdálkodás helyszínére a 
Kendereskertbe, ahol több hazai őshonos 
állatfajta is fellelhető, mindezek mellett 
bemutatásra kerültek Hajdúnánás turisz-
tikai látnivalói, nevezetességei. A látogatás 
során központi téma volt a közfoglalkoz-

tatás, amely kiemelkedő eredményeket 
ért el az elmúlt években településünkön, 
hiszen a program legnagyobb hozadéka, 
az értékteremtés. A közmunkaprogram-
ban részt vevők értékeket, eredményeket 
tudnak felmutatni, mivel beruházások-
ban, felújításokban vesznek részt, s ezál-
tal Hajdúnánás fontos mozgató rugóivá 
váltak. Polgármester úr bemutatta a helyi 
termelés folyamatát, a helyben előállított 
termékeket, melyet a Start- Munka Min-
taprogram dolgozói állítanak elő. Ismer-
tette, hogy ebben a körforgásban miként 
jelennek meg a város termelői piacán, 

Lengyelországból érkezett több utazási 
iroda képviselője, hogy megismerjék 
településünk turisztikai látványossá-
gait, lehetőségeit, mellyel mindkét fél 
idegenforgalmi kapcsolatait szeretné 
bővíteni, fejleszteni.

Az elmúlt hónapban lengyelországi 
testvérvárosunkba Ustronba látogatott el 
Hajdúnánás delegációja Szólláth Tibor 
polgármester úr vezetésével abból a célból, 
hogy az eddigi – elsősorban kulturális és 
turisztikai kapcsolatokat magasabb szint-
re emeljék. A találkozás eredményeként a 
két város képviselői megegyeztek, hogy 
rövidesen ellátogat hozzánk több ustroni 
utazási iroda képviselője, hogy alaposan 
tájékozódjanak a jelenlegi és a jövőbe-
ni másfajta lehetőségek felől is. Március 
9-én már meg is érkeztek a turisztikai 
szakemberek, akik három napos itt tar-
tózkodásuk alatt megtekintették váro-
sunk nevezetességeit, többek közt a Haj-
dúnánási Gyógyfürdőt, a Kendereskertet, 
templomainkat, az Alkotóházat és az 
épülő Hotel Medián szállodát. A szakér-
tők több javaslatot is tettek, hogy mivel 
lehetne még csábítóbbá, vonzóbbá tenni a 
Lengyelországból érkező turisták számára 
városunkat. Legfőbb problémának a szál-
lások hiányát említették, hogy jelenleg 
nincs olyan szálláslehetőség, ahol egyszer-
re akár 50–60 főt is el lehetne szállásolni. 
Ezek a hiányosságok már a szezon kezde-
tére megszűnnek – a Kőház május végére 
elkészülő második szintjének megépülé-
sével, melynek köszönhetően 25 szobával 
csaknem 65–70 fő számára tudunk bizto-
sítani szállást, illetve a Hotel Medián vár-
hatóan júliusi átadásával. Említésre került 
a fürdőben lévő helyiségek lengyelül való 
feltüntetése, a tájékozódás megkönnyíté-
se érdekében. A látogatás sikerességének 
tekinthetjük, hogy az egyik utazási iroda 
szervezésében, több mint negyven fős cso-
port fog érkezni május 6-án városunkba.

(HNU)

Tiba István 
ünnepi beszédet mond

Korabeli hangulat a Kossuth szobor előtt

A fejlődés útján járunk
Hajdúnánásra látogatott Kis Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesz-
tési Főosztály, Térségi Programok Osztályának osztályvezetője március 5-én, hogy 
megismerhesse városunk vidékfejlesztési szerepét a térségben. Az osztályvezető 
urat a Városházán fogadta Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere.

illetve a közétkeztetésben, amelynek se-
gítségével nemcsak az egészséges táplálko-
zást, de hosszútávon a fenntartható, fej-
lődő és önellátó gazdaság alapjait teszi le 
Hajdúnánás. Az eredményeknek köszön-
hetően osztályvezető úr a szakmai kap-
csolatok kialakítása mellett szorgalmazta, 
hogy a 2014–2020-as Vidékfejlesztési 
programban Hajdúnánás is aktív szerepet 
vállalhasson a közös célok megvalósításá-
ban. A látogatás végén Kis Zoltán meg-
hívta városunk polgármesterét, a Vidék-
fejlesztési szakmai konferenciára, hogy 
tartson előadást az önellátó gazdaságok 
megteremtéséről. Az előadás lehetőséget 
biztosít arra, hogy a város gazdaságának 
működését még többen megismerhessék 
és mintaértékű legyen mindenki számára. 
A Hajdúnánáson eddig elért eredmények 
bebizonyították, hogy racionális, ésszerű 
gondolkodással, a földrajzi adottságok ki-

Lengyel turiszti-
kai szakemberek 
Hajdúnánáson

használásával, értékeink, hagyományaink 
újragondolásával olyan élhető települést 
alakíthatunk ki közösen, amelyek lakó-
ink, s majd utódaink számára is példaér-
tékű és élhetőbb környezetet tud biztosí-
tani, így haladva a fejlődés útján. 

(HNU)
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A rendezvényt, Szólláth Tibor Hajdúná-
nás város polgármestere nyitotta meg, aki 
a szociális terület jelentőségéről, a szociá lis 
földprogram eredményeiről, „A minden 
gyerek reggelizzen” program előnyeiről, 
illetve a segítő munka szerepéről szólt. Az 
előadások sorát Nagyné Juhász Krisztina 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Városi Bölcsőde intézményveze-
tő asszonya nyitotta meg, aki 
bemutatójában a 2012–2013-as 
kérdőíves vizsgálat eredményeit 
vázolta fel. A felmérés célja – 

melyet a Családsegítő Szolgálat 566 haj-
dúnánási család bevonásával végzett –, a 
lakosság életszínvonala és életmódja jelen-
legi helyzetének feltérképezése volt. 

Ezt követően a Gyermekvédelmi Szak-
ellátás jogszabályi változásairól Erdei 
Sándor, a TEGYESZ igazgatója beszélt, 
majd Nagy Ibolya, családgondozó fog-

lalta össze az elmúlt év eseményeit a helyi 
gyermekvédelmi rendszer működésének 
tapasztalatairól. Nagyné Juhász Kriszti-
na a „Modellkísérleti program szociális 
és gyermekjóléti alapellátások összekap-
csolására” címmel tartott tartalmas ösz-
szegzést.

A prezentációk sorát Szabóné Józsi 
Julianna, szociális segítő zárta, aki a he-
lyi szociális ellátórendszer működésének 
tapasztalatait és a Segítő Kezek projekt 
eredményeit ismertette. 

(HNU)

Tanácskoztak a szociális szféra munkatársai
A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont fenntartásában, a Hajdúnánási 
Tankerület illetékességi területén mű-
ködő általános iskolák első évfolyamára 
történő beiratkozásról, a 2014/2015. 
tanévre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése alap-
ján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tal meghatározta, és közzétette az iskolák 
felvételi körzetét, az iskolai beiratkozás 
idejét, a felvételről szóló döntés és jogor-
voslati eljárás határidejét, ezáltal a Hajdú-
nánási Tankerület illetékességi területén 
működő általános iskolák 2014/2015. 
tanév első évfolyamára történő beiratko-
záskor az alábbi módon kell eljárni:

Tanköteles gyermekét a szülő köteles 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerinti illetékes vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára beíratni.

A beiratkozás időpontjai:
2014. április 28–2014. április 30-ig, 

naponta 8.00–18.00 óra 
A beiratkozás helye:

A Bocskai Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

székhelye: 4080 Hajdúnánás, 
Óvoda utca 2–10.

Az Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kötelező fel-
vételi körzetei feladatellátási helyenként: 
Baross utcai felvételi körzet, Óvoda-
Iskola utcai felvételi körzet, Polgári ut-
cai felvételi körzet. (A körzetjegyzék az 
iskolában, a honlapon (www.bocskai.
net), az óvodában megtekinthető)

A beiratkozáshoz az alábbi doku-
mentumokat kell a szülőnek/gondvise-
lőnek benyújtani, bemutatni: 

1. A gyermek személyazonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított ható-
sági igazolvány (lakcímkártya)
 tartózkodási hely igazolása, (állandó 

bejelentett lakcím hiányában)
 a szabad mozgás és tartózkodás jogá-

val rendelkező nem magyar állampolgár 
esetén be kell mutatni: regisztrációs iga-
zolás (határozatlan ideig érvényes) vagy 
tartózkodási kártya (maximum 5 éves ér-
vényességi idővel), vagy állandó tartózko-
dási kártya (10 éves érvényességi idővel, 
amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizs-
gálata nélkül megújít; EGT – állampol-
gárok részére határozatlan ideig érvényes).

2. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti 
jog gyakorlására.

3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás(ok), ame-
lyek az alábbiak lehetnek: óvodai szakvé-
lemény, iskolaérettségi szakértői vélemény, 
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 
Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Tájékoztatom a tisztelt Szülőket, abban 
az esetben, ha a tanköteles tanuló a tankö-
telezettségét külföldön kezdi meg, ennek 
a tényét az illetékes járási hivatalnak kell 
bejelenteni! 
Hajdúnánás, 2014. március 28.

Tóth Imre s. k. 
intézményvezető

Általános iskolai 
beíratások

Egészség nevelési projekt az Eszterlánc óvodában

Az óvodás korú gyermek „énkép” kialakí-
tásának elengedhetetlen feltétele saját tes-
tének megismerése, annak tisztán tartása, 
ápolása. Óvodai nevelésünk kiemelt céljai 
közé tartozik az egészséges életmódra ne-
velés. Feladatunknak tűztük ki a család 
szerepkörének erősítését, a pozitív min-
taadás fontosságát. Ezt figyelembe véve 
valósítottunk meg egy két hetes projektet 
óvodánk mind a négy csoportjában.

A két hét alatt igyekeztünk egészségünk 
megőrzésének lehetőségeit minél sokol-

dalúbban körbe járni. A projekt indítása-
ként a szülőkkel közösen hallgattunk meg 
tájékoztatást Boda Lászlóné dietetikus 
előadásában, hogy mire figyeljünk gyer-
mekeink egészséges étkeztetésével kapcso-
latban.

Első hetünk témája a saját test meg-
tapasztalására, testkép kialakítására, tisz-
tántartására irányult. Volt babafürdetés, 
ruhamosás, tükörjáték, hiányzó testrészek 
pótlása, arc-puzzle, minek az ízét, illatát 
érzed stb. 

Szabályjátékok alkalmával megtapasz-
talták milyen lenne, ha nem látnának, 
hallanának, így felhívtuk figyelmüket a 
fogyatékkal élők segítésére is. A környe-
zetvédelem fontosságára is felhívtuk a 
gyerekek figyelmét, PET palackokból, 
CD lemezekből készítettek különféle 
használati tárgyakat.  

Ötödik éve tagja óvodánk a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi közösségé-
nek. Ennek keretében megismertettük a 
gyerekeket a Vöröskeresztes emblémával, 
annak jelentésével, megnéztük mit rejt az 
elsősegélynyújtó láda, levetítettük „Hu-
manó” történetét.

A második héten az egészséges táplál-
kozásra helyeztük a fő hangsúlyt. Készí-
tettünk gyümölcssalátát, vitaminfalat-
kákat, kóstoltunk gyógyteákat. A szülők 
aktívan rész vettek a munkánkban, érdek-
lődőek voltak. Segítségük nélkül a progra-
mot nem tudtuk volna megvalósítani, így 
köszönettel tartozunk érte.

A program lezárásaként Marék Veroni-
ka: A csúnya kislány c. meséjét dramati-
záltuk el a gyerekeknek, mely igazi sikert 
aratott körükben.

Nagy Jánosné
munkaközösség-vezető

A Hajdúnánásért Tevékenykedők Füg-
getlen Egyesületének elnöke, dr. Éles 
András 2014 március 17-én délután a 
Művelődési Központ előtt Rendcsinálás, 
avagy a hatalom arroganciája címmel 
tartott sajtótájékoztatót a helyi média 
képviselői számára. A tájékoztató apro-
póját a téren kivágott 5 hársfa, továb-
bá egy február végi kényszerkaszálás 
adta. Az elnök úr egyesülete, és többek 

felháborodásának adott hangot, hogy 
rendcsinálás címén önkényesen rombol 
a helyi önkormányzat. A kényszerkaszá-
lás kapcsán több hiányosságra hívta fel a 
figyelmet, amelyet az önkormányzat ha-
tározatát végrehajtók követtek el. Több-
ször emlegetett hatalmi arroganciát, a 
lakosság vegzálását, a szerintük sokszor 
felesleges intézkedések okán. Tájékozta-
tóján bemutatott egy fotót is, ami állí-

tólag 2013. nyarán készült, amelyen az 
egyik csőszkunyhó mellett öles gaz lát-
ható, mondván talán a saját tulajdonán 
kellene először körbenézni az illetékesek-
nek. Elnök úr sérelmezte továbbá a Már-
tírok utcán – azóta már kivágásra került 
– vérszilvafák ügyét is. A tájékoztatóra az 
Önkormányzat nem kívánt reagálni.

(HNU)

Tér-fél: Sajtótájékoztatót tartott 
a Hajdúnánásért Tevékenykedők Független Egyesülete

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások integrációja címmel tartott 
egész napos konferenciát a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Városi Bölcsőde március 13-án. A tanácskozás az intézmény Komplex 
szociális és gyermekjóléti alapellátások kialakítása Hajdúnánáson el-
nevezésű TÁMOP-os projektje megvalósításának egyik állomása volt.
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XIV. Focisuli bál Nánási résztvevők a XIV. Országos 
Textiles Konferencián 

A Nánási Focisuli Egyesület március 8-án 
immár 14. alkalommal rendezte meg a 
jótékonysági bálját.

Rendezvény célja: a befolyt összegből 
minél több versenyeztetési lehetőség biz-
tosítása a gyerekeknek, és az ezzel járó 
költségek, nevezési díjak, és utazás ne a 
szülők pénztárcáját terhelje. Báljainkat év-
ről évre közel 300 vendég tiszteli meg je-
lenlétével. Ezen az estén a meghívott ven-
dégek között volt Szendrei József magyar 
válogatott kapusa és kedves felesége is.

A bált Szólláth Tibor polgármester úr 
nyitotta meg, köszöntőjében méltatta 
és elismerte a Focisuli vezetők és edzők 
munkáját.

A Focisuli Egyesület ezután megkö-
szönte a szponzorok támogatásait és el-
ismerésül egy bekeretezett NFSE mezt 
adott át minden támogatójának, László 
Tibor Egyéni vállalkozónak, a Bocz-N 
Kft. ügyvezetőjének Bocz Imrének és a 
Centrum-Pékség tulajdonosának Memaj 
Esat-nak.

Mindezek után elismerésben részesül-
tek az egyesület kiemelkedő sportolói, 
2013. év NFSE játékosa Bényei Ágoston 
is átvehette a Polgármester úrtól a neki 
járó szép elismerést. 

A báli megnyitót a Cinegelábúak és 
az Aranyszalma ifjúsági néptánc együttes 
produkcióival kezdődött, ami igen nagy 
sikert aratott.

A vacsora elfogyasztása után már a 
szórakozásé volt a főszerep, a talpalávalót 
immár 14. éve a Focisuli zenei szerkesz-
tője Toronyai Csaba biztosította, a retró 
zenéről Horváth Géza gondoskodott.  
A báli hangulatot még fokozta az X FAK-
TOR 2011 győztesének, Kocsis Tibornak 
az előadása.

A tombolahúzás is izgalmasnak ígér-
kezett, melynek fődíja a sok felajánlás 
mellett egy kétszemélyes wellnes hétvége 
Parádfürdőn, az IBUSZ jóvoltából.

Összességében egy újabb fantasztikus 
hangulatú és minden szempontból sikeres 
rendezvényen vagyunk túl, ahol a résztve-
vők betekintést nyerhettek a Focisuli életé-
be, és jelenlétükkel mindezt támogatták is.

Köszönjük mindazoknak, akik hozzá-
járultak a bál sikeres megrendezéséhez: 
Hajdúnánás Önkormányzat, Nyakas 
András, Orosz László, Sebestyén László, 
Esat Memaj. Külön köszönjük Orosz Beá-
nak és a Magyaros étterem dolgozóinak, 
és nem utolsó sorban Dézsi Mikinek a 
fénytechnika biztosítását. A végére, egy 
idézet Kocsis Tibortól melyet a közösségi 
oldalán osztott meg: „Ezúton szeretném 
bejelenteni, hogy Hajdúnánást beírtam 
ARANY betűkkel a városok közé, ahol 
valaha felléptem. Bármikor a legnagyobb 
örömmel jövök énekelni hozzátok újra. 
Köszönöm!”

NFSE

Rangos esemény helyszíne 
volt március első hétvégéjén 
Békéscsaba, ahol kétévente a 
textiles műfaj kedvelői és mű-
velői gyűlnek össze egy orszá-
gos szintű megmérettetésre 
és szakmai konferenciára.  
A népi textilművészet képvi-
selői és művelői olyan mun-
kákkal pályázhattak, amelyik-
ben valamilyen formában a 
gyapjú, mint anyag jelen van, 
így a csipke, a hímzés, a szö-
vés és a nemezelés 
került előtérbe. Az 
alkotásokat szak-
mai zsűri értékel-
te, s a legjobbnak 
minősített munka-
darabok a díjazás 
mellett a Békés-
csabai Munkácsy 
Múzeumban és a 
Munkácsy Emlék-
házban kiállításra 
is kerültek.

Nem kis büszke-
séggel tölt el, hogy ezen rangos szakmai 
eseményen jómagam is részt vehettem 
kolléganőmmel és alkotótársammal, Papp 
Anitával. Nemezkészítőként először mu-
tatkoztunk be ilyen megmérettetésen, 
ahol a szakma legnevesebb képviselői 

voltak jelen zsűriként vagy 
alkotóként. Munkadarabja-
ink olyan kollekciók voltak, 
amelyben egy-egy öltözék-
ben jelentek meg a hagyo-
mányos kirgiz mintakincsek. 
Bár díjjal nem is, de hatalmas 
élményekkel és új tudással 
feltöltve tértünk haza ezen 
hétvége után, hiszen a szemet 
gyönyörködtető munkada-
rabok megtekintése mellett 
magas színvonalú szakmai 

előadásokat hall-
gathattunk meg a 
gyapjú szerepéről, 
történetéről, jelen-
létéről a textilmű-
vészetben.

A megmérette-
tés, a bemutatkozás 
mellett célunk a ne-
mezkészítés cso da-
világában változat-
lanul megmaradt: 
megismertetni és 
megszerettetni ezt a 

technikát a felnövekvő nemzedékkel – hisz 
nemcsak tanítóként valljuk, hogy hagyo-
mányaink és értékeink ismerete köteles-
ségünk, ezek továbbadása pedig szívbéli 
feladatunk. 

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Kilencven csihás és kőrösis diák izgatottan 
ébredt február 18-án hajnalban. Türel-
metlenül ácsorogtunk az állomáson a vo-
nat érkezésére várva. Bár a mozdony időre 
jött, mégis mindenki fejvesztve futott fel 
a kocsikra, a „legjobb hely” reményében.

A vonat a Nyugati pályaudvarra futott 
be, ahonnan kevés séta után eljutottunk 
a Terror Házához. Ahogy beléptem az 
ajtón, lehangoló és nyomasztó érzés ke-
rített hatalmába. Az áldozatok fala előtt 
meredten bámultam magam elé ott, ahol 
a szabadságért küzdő ártatlanok arcké-
pe volt látható. A tárlatvezetőt hallgatva 
kezdtük jobban érteni és érezni, hogy az 
embereknek mennyire megalázó módon 
kellett szenvedniük. Bármit képesek vol-
tak aláírni, csupán azért, hogy vallatóik 
fejezzék be az embertelen bánásmódot. 
Az elnyomó rendszer nem kímélt senkit, 
minden harmadik családból elhurcoltak, 

megnyomorítottak valakit. Az Andrássy 
út 60. alatti épület a zsarnokság áldozatai-
nak állít emléket.

Miután végigjártuk a múzeumot, a 
következő hely, amit meglátogattunk, a 
PániQ-szoba nevű szabadulós játék volt; 
egy bezárt helyiségből kellett kijutnunk 
különböző feladványokat megoldva. Fejtö-
rő, vicces, és váratlan fordulatokban gazdag 
percekben volt részünk. Meghatározó volt 
a szoba trópusi hangulata, így a jókedv egy 
pillanatra sem múlt el. Még az sem rontot-
ta el a kedvünket, hogy nem tudtunk időn 
belül kiszabadulni a hely fogságából.

Este kimerülten, de élményekkel gazda-
godva értünk haza. Minden perce élvezetes 
volt a napnak. Ez a kirándulás remek csa-
patépítő tréningnek is felfogható. Köszön-
jük ezt a nagyszerű lehetőséget azoknak a 
tanárainknak, akik elkísértek bennünket.

Timári Izabella (9. D)

Fekete Andrea

és Papp Anita nemezmunkái

Egy mozgalmas nap BudapestenProgramajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ 

 Április 11. 18 óra a Költészet Napja. 
Nemes Levente: Megzenésített versek. 
A belépés díjtalan!

 Április 12. 10 óra Országos Nótaének-
lő Verseny a Lente Lajos Magyarnóta 
Egyesület szervezésében. 18 óra: gálaest.

 Április 13. Egészség és harmónia sze-
líd módszerekkel

 10 órától: Kövics Mária: Kapcsolatterem-
tő gyógyítás. A szolgáltatások előzetes be-
jelentkezés alapján vehetők igénybe.

 14 óra: Kövics Mária: A legújabb gyó-
gyító energia.

 15 óra: Holló-Szabó Júlia: Teremts bő-
séget az életed minden területén!

 16 óra: Juhász Beáta: Kineziológia. Be-
tegségek oldása izomteszt útján.

 18 óra: Kiss Attila: Irányított meditáció.

 Szolgáltatások: A szolgáltatások rész-
ben a belépőjeggyel vehetők igénybe. 
Az igénybevételhez előzetes bejelent-
kezés szükséges a művelődési központ-
ban az 52/382-400-as telefonon vagy 
személyesen.

 Testmasszírozás. Talpmasszírozás. Csont-
kovácsolás. Energetizálás – állapotfel-
mérés. Kineziológiai oldás. Belépődíj: 
1000 Ft.

 Április 15. 10 óra A Mandala Dalszín-
ház bemutatja: Szörényi levente, Bródy 
János, Sarkadi Imre: Kőműves Kele-
men – rockballada. Belépődíj: 800 Ft.
Április 28-ig tekinthető meg a műve-

lődési központ galériájában Tóth Imre 
hegedűkészítő és Tímári Balázs gobelin-
készítő kiállítása.

Táncház a művelődési központ 
nagy előcsarnokában. 

Fotó: Fekete Andrea
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Hajdúnánás város polgármestere – csatla-
kozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) 
által létrehozott „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyhakertjei or
szágos programhoz – meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című prog-
ramot/versenyt.

A program célja: A lakosság ösztönzése 
arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai ud-
varán, kertjében alakítson ki és termesz-
szen maga és családja számára minél több 
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel felté telei: 
 az illető a programhoz önként kíván 

csatlakozni,
 rendelkezik saját tulajdonú vagy számá-

ra megművelésre átengedett 
 balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, 

földterülettel, ahol
 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 

termeszt.
Nevezési kategóriák:

 Balkon: Erkélyen kialakított 
 Mini: 10–50 m2 
 Normál: 50 m2 felett
 Zártkert 1.: Zöldség
 Zártkert 2.: Gyümölcsös
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi: Csoportok, szervezetek által 

megművelt kertek
Jelentkezési határidő: 2014. április 15. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap 

kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

 A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal fszt. 36. irodájában, leadható 
ugyanitt, illetve a polghiv@hajdunanas.
hu és a konyab@hajdunanas.hu címre is 
megküldhető.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, te-

lek, földterület tulajdonosa, vagy annak 
megművelője. 

Jelentkezéskor, illetve a verseny ide-
jén szívesen vesszünk fotók készítését a 
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók 
munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez 
elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/bal

konon 5 edényben elhelyezett, 3 külön-

böző konyhakerti növény termesztése 
történjen.

2. A növények megválasztása szabadon 
lehetséges, mindenki igényének megfe-
lelően.

3. A megművelt terület legyen ötletesen 
kialakított, szép, megfelelően gondo-
zott, gyommentes, és egyben hasznos.

4. A kert rendezett környezetben helyez-
kedjen el.

5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök 
minősége megfelelő legyen.

6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a 
naprakészen, szabályosan vezetett Per-
metezési napló.

7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/
öko módszerek alkalmazása és öntözés 
esetén a csatorna/esővíz használata.

8. Külön előnyt élvez, ha a kert madárba-
rát kert: található benne madáretető, 
madáritató, és madárodú. (A kertet 
madárbaráttá lehet minősíteni – de 
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon 
található útmutatás alapján.).
Díjazás: Kategóriánként az első három 

helyezés és indokolt esetben különdíjak 
odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kap-
csolódó „Magyarország legszebb kony-
hakertje” díjra történő jelölésre, minden 
kategória első helyezettje lesz jogosult a 
helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
 Bronz kisplasztika – Györffy Sándor, 

Munkácsy és Magyar Örökségdíjas 
karcagi szobrászművész alkotása

 Oklevél – Miniszteri aláírással, melyet az 
Országos Eredményhirdetésen ünnepé-
lyes keretek között dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács 
Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési 
Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal 

(2014. május 1.–augusztus 31-ig) törté-
nik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2014. szeptember 5.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs 

termesztő kertművelő jelentkezését!
Hajdúnánás, 2014. március 25.

Szólláth Tibor polgármester

Önkormányzati hírek

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal, valamint a Hajdúsági Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy az Európai Uniós 
forrásból megvalósuló szelektív hulladék-
gyűjtési projekt részeként Hajdúnánás vá-
ros, kertes ingatlanjaihoz ingatlanonként 
2 db új hulladékgyűjtő edény kerül kiosz-
tásra. A két új kuka elkülönített gyűjtésére 
szolgál majd a biohulladékoknak a (kerti, 
konyhai nyesedékek stb.) a barna tetejű, 
ún.: „nedves” edényzetbe, illetve a hasz-
nosítható hulladékokat a sárga tetejű ún. 
„száraz” edényzetbe (csomagolóanyagok, 
papír, fém műanyag, stb.) kell elhelyezni. 
A kiosztásra kerülő edények a városban a 
szelektív hulladékgyűjtést segítik elő, ezért 

azokból vegyes kommunális szemét elszál-
lítása nem történik. 

A kukákat díjmentesen vehetik át a 
kertes ingatlan, illetve a kerttel rendel-
kező társasházi lakások tulajdonosai.  
A kukák utca szintű kiosztása májusban 
fog történni, melyek átvételének hely-
színéről és időpontjáról későbbiekben 
részletes tájékoztatást fognak kapni.  
A Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal hivatalos weboldalán (www.
hajdunanas.hu) és hirdetményben is 
tájékozódhatnak majd. 

A kukákat a kertes ingatlan, illetve a 
kerttel rendelkező társasházi lakás tulajdo-
nosa/használója, annak akadályoztatása, il-
letve egyéb ok miatt az ő meghatalmazottja 

Választási irodák elérhetőségei
Helyi Választási iroda

HVI Vezető: dr. Kiss Imre jegyző
Cím: Hajdúnánási Közös Önkormány-

zati Hivatal, 4080 Hajdúnánás. Köztársa-
ság tér 1.

HVI Vezető elérhetőségei személyesen: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal emeletének 17. számú irodája, te-
lefon: 52/381-411/104-es mellék illetve 
30/489-0928, fax: 52/381-087, e-mail: 
polghiv@hajdunanas.hu

HVI Vezető helyettes: Maginé dr. Csir
ke Erzsébet aljegyző

Elérhetőségei személyesen: Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal emeleté-
nek 20. számú irodája, telefon: 52/381-
411/127-es mellék illetve 30/603-1232, 
fax: 52/381-087, e-mail: aljegyzo@hajdu
nanas.hu
területi Választási iroda

TVI Vezető: dr. Lipták János jegyző
Cím: Hajdú-Bihar Megyei Önkormány-

zat, 4024 Debrecen, Piac u. 54.
TVI Vezető elérhetőségei: telefon: 

52/507-524 illetve 20/9147-197, fax: 
52/507-514, e-mail: jegyzo@hbmo.hu

Az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt 
választókat a Hajdúnánás városban kiala-
kított szavazókörök számáról, helyéről és 
címéről

1. számú szavazókör: 
 Művelődési Központ, Köztársaság tér 6. 
2. számú szavazókör: 
 Művelődési Központ, Köztársaság tér 6. 
3. számú szavazókör: Iskola, Iskola u. 3. 
4. számú szavazókör: Iskola, Polgári u. 71.
5. számú szavazókör: 
 volt Óvoda, Hunyadi u. 107.
6. számú szavazókör: 
 volt Óvoda, Hunyadi u. 107. 
7. számú: szavazókör: Iskola, Baross u. 11. 
8. számú: szavazókör: Iskola, Baross u. 11. 
9. számú szavazókör: Iskola, Baross u. 11. 

10. számú szavazókör: 
 Gimnázium, Bocskai u. 29.
11. számú szavazókör: 
 Gimnázium, Bocskai u. 29.
12. számú szavazókör: 
 Iskola, Magyar u. 104.
13. számú szavazókör: 
 Iskola, Magyar u. 104.
14. számú szavazókör: 
 Óvoda, Perczel u. 12.
15. számú szavazókör: 
 Óvoda, Perczel u. 12.
16. számú szavazókör: 
 HÉPSZOLG Kft., Kossuth u. 22.
17. számú szavazókör: 
 HÉPSZOLG Kft., Kossuth u. 22.
18. számú szavazókör: 
 Óvoda, Előháti u. 1.

Felhívás lakossági kérdőív kitöltésére!

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 azo-
nosító számú, „Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatalban” című pályázatának megvalósítása során a 
lakosság körében két alkalommal átfogó felmérést és elemzést készít 
a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igé-
nyekről. A felmérés második részére szeptember hónapban kerül sor.

A közszolgáltatások javításának érdekében kérjük, hogy az újság mel-
lékletében található kérdőívet töltse ki és juttassa el az önkormányzat 
információja elé kihelyezett „Lakossági kérdőív” gyűjtődobozba.

A kérdőív kitöltésére a www.hajdunanas.hu honlapon, valamint a város 
közterein személyes interjúk elkészítésével megbízott személyeknek 
adott válaszok formájában is van lehetőség.

A kérdőív kitöltése anonim, név és személyi adatok nélküli. Feldolgozása 
csak statisztikai szempontok szerint történik.

Segítő együttműködésüket 
megköszönve: 
Hajdúnánási Városi Önkormányzat

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Választási tájékoztató

Gyűjtsük együtt szelektíven

veheti át. Amennyiben az ingatlanhasználó 
veszi át a kukákat, úgy szükséges az ingat-
lanhasználó személyi igazolványa, illetve 
lakcímkártyája. Amennyiben mással veteti 
át a kukákat, akkor meghatalmazás szüksé-
ges, mely tartalmazza az ingatlanhasználó 
nevét, címét, születési idejét, anyja nevét, 
valamint a meghatalmazott adatait.

A házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés várhatóan júniusban indul vá-
rosunkban, melyről előzetesen értesít-
jük a lakosságot.

FIGyELEM
JAVÍTOTT TELEFONSZÁM!

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
vállalja szarvasmarhák és juhok 

bérlegeltetését.
Érdeklődni lehet 

a 06-30/514-65-36-os telefonszámon, 
munkanapokon 

reggel 8 és 16 óra között.
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Területi Elnökök Találkozója

A Hajdú-Bihar Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
Hajdúnánási Szervezeté-
nek önkéntes kamarai tag-
jai találkoztak február 28-
án, a szervezet kibővített 
évnyitó-évértékelő rendez-
vényén, Hajdúnánáson.
Az eseményen a kamara 
elnöke Miklóssy Ferenc 
számolt be olyan, az elmúlt 

időszakban elért eredményekről, melyekkel a kis- és középvállalkozások versenyképes-
ségének növeléséhez járult hozzá a kamara. A rendezvényen a 2013-as év eredményei 
és a kamara gazdasági szerepvállalása, valamint a vállalkozások érdekképviseletének 
jelentősége voltak a kiemelt témák. A találkozón a hajdúnánási szervezethez tartozó 
tagok, a megyei és országos eredményeken kívül a helyi szervezet előző éves munkájá-
ról és idei terveiről is tájékoztatást kaptak Török Istvántól, a kamara vidéki alelnök és 
hajdúnánási területi elnökétől. A rendezvény kiváló alkalmat teremtett arra is, hogy a 
vállalkozók személyesen mondják el tapasztalataikat, és tegyenek javaslatot a kamara 
tevékenységével kapcsolatban. A találkozóra olyan helyi vállalkozások is meghívást 
kaptak, akik nem tartoznak a kamara tagságához, ők az önkéntes tagság előnyeivel is 
megismerkedhettek. A rendezvény programjai között szerepelt a Hajdú-Bihar megye 
6. számú választókerületében induló országgyűlési képviselőjelöltek tájékoztatója a 
vállalkozásokat segítő programjaikról. A vállalkozók érdekeinek képviselete nem csak 
megyei, de települési szinten is nagy jelentőséggel bír, és ennek hangsúlyozását szol-
gálta a kamara Hajdúnánási Szervezetének mostani rendezvénye is.

a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási Területi Szervezetének hírei

Nemzetközi üzleti 
partnerkeresési adatbázis

Önnek is lehetősége van vállalkozására szabottan keresni az Enterprise Europe 
Network vállalkozásfejlesztési hálózat üzleti adatbázisában megtalálható, több 
mint 50 ország üzleti ajánlatai között. Amennyiben megfelelőt talál, egy gomb-
nyomással elküldheti számunkra érdeklődését a kontakt adatok megadásához. 
Ehhez nem kell mást tennie, mint regisztrálni és bejelentkezni az alábbi elérhe-
tőségen: http://www.hbkik.hu/hu/enterprise-europe-network/uzleti-partnerkeresesi-
adatbazis-10707

Évnyitó-évértékelő rendezvény a kamara 
Hajdúnánási Szervezeténél

A Hajdú-Bihar Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
területi szervezeteinek el-
nökei tartottak találkozót 
március 4-én, Hajdúnáná-
son, ahol a kamara vidéki 
alelnöke és Hajdúnánási 
Szervezetének elnöke, Tö-
rök István fogadta a terü-
leti vezetőket.

A találkozón a kamara Hajdúdorogi, Hajdúböszörményi, Hajdúnánási, Hajdúszo-
boszlói, valamint Berettyóújfalui Szervezetének elnökei számoltak be a vidéki kisvál-
lalkozások helyzetéről és a helyi szervezetek, valamint a területi irodák munkájáról, 
melyek az adott térség vállalkozóit segítik mindennapi munkájuk során. A találko-
zón szó esett, többek között a vidéki szervezetek által, idén megrendezésre kerülő 
szakmai kiállítások és vállalkozói napok jelentőségéről, melyek sok helyi vállalkozó 
számára teremtenek lehetőséget arra, hogy szélesebb körben is bemutatkozhassanak, 
vagy kapcsolatot építsenek más vállalkozókkal, cégekkel, és vevőkkel. Hangsúlyoz-
ták még a területi irodák munkájának fontosságát is, ahol a vidéki vállalkozások 
helyben, személyesen intézhetik ügyeiket, többek között a kamarai regisztrációt és 
hozzájárulás megfizetését, valamint a Széchenyi Kártya igénylés teljes körű ügyinté-
zését. Török István a HBKIK vidéki alelnöke elmondta, a területi elnökök találko-
zójának célja, hogy a kamara helyi szervezeteit megkereső vállalkozók problémáit, 
gondjait feltárja és javaslataikat megyei szinten továbbítsa.

Hasonló súlya van a TSZSZ szakvéleményének az Építési törvényben szabályozott, 
úgynevezett „nemfizetési jelzés” esetén. Minden kivitelezői tevékenységet folytató vál-
lalkozás és egyéni vállalkozó köteles tevékenységét a kivitelezői névjegyzéket vezető 
MKIK felé bejelenteni. A vállalkozó a TSZSZ szakvéleményével igazolva írásban be-
jelentheti az MKIK-nak, hogy másik vállalkozó kivitelezővel megkötött építési szerző-
désből eredően díjazásra jogosult, de a fizetés sem a vállalt határidőben, sem a bejelen-
tés megtételéig nem történt meg. Ez esetben az MKIK felhívja a fizetésre kötelezettet 
arra, hogy igazolja, hogy fizetési kötelezettségét teljesítette, vagy az értesítés alapjául 
szolgáló ítélettel szembeni rendkívüli jogorvoslati eljárásban annak végrehajthatóságát 
felfüggesztették, vagy megállapították, hogy fizetési kötelezettsége nincs. Tájékoztatja 
továbbá a feleket arról, hogy a fenti határidő eredménytelen lejártát követően a fizetésre 
kötelezettet törli a nyilvántartásból.

A létrehozás óta eltelt fél év alatt már több, mint 70 db kérelmet nyújtottak be 
a TSZSZ-hez, és legalább ugyanennyien érdeklődtek a működésével kapcsolatban.  
A benyújtott kérelmek döntő többsége magasépítési kivitelezés, de 4 db tervezési, és 
14 db mélyépítési munka is volt közöttük. A kérelmek közel felénél a kérelmezett ösz-
szeg nagysága 10 MFt alatti volt. A 70 kérelemhez tartozó vitatott összegek nagysága 
megközelíti a 2 milliárd forintot, az ezekhez tartozó beruházási érték több milliárd 
forint. A TSZSZ által lezárt ügyek közül már több beadásra került a bírósághoz, illetve 
tudomásunk van olyan ítéletről, amely a Szakértői Tanács által megállapított összeget 
teljes mértékben megítélte a kérelmezőnek.

Már több mint ötven építőipari vita eldöntésében 
közreműködött a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv létrehozását az építőiparban tapasztalható, egyes 
becslések szerint több százmilliárd forint nagyságú, ki nem fizetett tartozás kezelése, 
rendezése tette szükségessé. E kedvezőtlen helyzet javítása érdekében a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium támogatásával 2013. július 1-vel alakult meg a Szerv, amelynek 
működését jogszabályok biztosítják. A TSZSZ magyarországi építési beruházásoknál 
(tervezési, kivitelezési munkáknál) járhat el, akár a 2013. június 30-a előtt megkötött 
szerződéseknél is. Ugyancsak kérhető a TSZSZ szakvéleménye szerződéses mellékkö-
telezettség esetében is (bankgarancia, zálogjog és kezesség), ha ezek érvényesítését il-
letően alakult ki vita a felek között. Kérelmet a kormányrendelet melléklete szerinti 
formában lehet benyújtani – elektronikus formában, a kerelem@mkiktszsz.hu címre 
történő megküldéssel –, csatolva minden olyan dokumentumot, amely a teljesítés té-
nyét igazolja. Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy csak a felek között létrejött 
írásos szerződés esetén járhat el a TSZSZ, így azt a kérelemhez mindenképpen mellé-
kelni kell. A kérelem beadásával egyidejűleg meg kell történnie a szakértői eljárási díj 
befizetésének is. Az eljárás díját jogszabály szabályozza, a szokásos szakértői díjazásnál 
lényegesen alacsonyabb. A szerv jelenleg a nemzetgazdasági miniszter által kinevezett 
185 igazságügyi szakértő taggal működik. A szakértői eljárást a kérelem ismeretében 
kijelölt háromtagú, megfelelő szakterülteken jártas szakértőkből álló tanács folytatja 
le. Féléves szakértői működésünk során már nem is egy példa volt arra, hogy a felek 
a szakvélemény alapján meg tudtak egyezni, nem egyszer már a szakértői helyszíni 
szemle alkalmával. Ha a felek közötti megegyezés a szakvélemény alapján sem jön létre, 
a bíróságon kiemelt jelentőségű perként indítható a TSZSZ szakvéleményére alapított 
eljárás, speciális eljárási szabályokkal. A TSZSZ szakvéleményére alapított perben a 
bíróság kérelemre ideiglenes intézkedésben elrendeli a TSZSZ szakértői véleményben 
megállapított követelés teljesítését, amennyiben a kérelmező annak esetleges visszafize-
tésére megfelelő biztosítékkal rendelkezik. Szintén lehetőség van biztosítási intézkedés 
elrendelésének kérelmezésére a szakértői véleményben megállapított összeg erejéig.
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Tavaszi karbanTarTás 
a fürdőben! 

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

munkálatok miatt zárva lesz!
Nyitás 2014. április 18., 8.00 óra

Megértésüket köszönjük!

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.

Temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
bánatunkban részvéttel osztoztak. 

„Már nincs holnap, csak 
ennyi volt az élet.

Sirassatok csendesen,
Mert én szívetekben élek.”

A gyászoló család

HÓDOS ANTALNÉ 
született Vitányi Margit

Köszönetet
mondunk mindazoknak 

akik

NAGy IMrE LÁSZLÓ
volt Hajdúnánás Polgári út 16/A alatti 

lakos halálának 2. évfordulójára. 

Megemlékezés

„Nem múlnak ők el
kik szívünkben élnek 
hiába szálnak árnyak,

álmok, évek.”

Fájó szívvel emlékezik:
Felesége, gyermekei, menye,

veje, unokái.

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

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

Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

Molnár lászlóné (Ibolya) 
fodrászatában 

2013. május 30-tól a vendégek 
Bocskai Koronával is fizethetnek.

Hajdúnánás Bethlen Gábor krt. 7–9.
Nyitva tartás: H–P 8–18
Tel.: 06-70/324-0346

HORGÁSZOK FIGYELEM!!!
Hajdúnánáson megalakult a 

„HORGÁSZ-VADÁSZ BARÁTOK HORGÁSZ EGYESÜLETE”
Hajdúnánás, Gohér u. 17.

Az Egyesületbe pártoló tagok jelentkezését várjuk!

Az Egyesületnél kiváltható: az állami horgászjegy,
fogási napló, területi engedély,

a K3-as csatornára 2 és 3 napos horgász engedély.

2014. április 16-án 15 órai kezdettel kihelyezett
„Horgász vizsgát” szervezünk.

Vizsgadíj: 3500 Ft/fő.

Előzetes bejelentkezés, és vizsgadíj befizetés szükséges!!!
2014. április 15-ig.

Jelentkezni lehet: Hajdúnánás, Gohér u. 17.
(Török Acélcsoport Vaskereskedés)

„Állami horgászjegyet csak az a személy kaphat, aki rendelkezik hor-
gászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgász jegyét bemutatja, 
horgászszervezeti tagságát igazolja, és fogási naplóját leadta. Az állami 
horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyít-
vánnyal, más országban tett vizsgát pedig az erről kiállított okirattal, 
vagy horgászati okmánnyal lehet igazolni.”

Bővebb felvilágosítás kérhető:
Török István elnöktől,

06 (30) 9358 752
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Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.
Tel.: 06/20-941-6108 · 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!!!

ajdúnánás, Ady E. krt. 3. 35. 
il i f @d k i f t

35. 5 szsz.087 Haajddúnáúnánásnás, Ady

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! 

 

100 fő befogadóképességű rendezvényteremmel, 
teljes körű szolgáltatással várom kedves vendégeinket.

Mozi Ételbár 
és Palacsintázó 

(Lali Papi)
Tel.: 06-30-525-9676

A BAchl hőszigetelőAnyAg-gyártó Kft. 
hajdúnánási telephelyére keres határozott időre munkavállalókat 

az alábbi munkakörökbe:

4 fő gépkezelő-targoncavezető 
Elvárás: középfokú végzettség, targoncavezetői jogosítvány 
 és gyakorlat
Előny: műszaki végzettség és gyakorlat, gépkezelői gyakorlat, 
 számítógépes ismeretek

4 fő gépkezelő
Elvárás: középfokú végzettség,
Előny: műszaki végzettség és gyakorlat, gépkezelői gyakorlat, 
 számítógépes ismeretek

Szakmai önéletrajzokat a csak.gabriella@bachl.hu E-mail címre várjuk.

Óvodás, iskolás 
gyerekekfejlesztését, 

felzárkóztatását vállalom.

S Z Oj ka BE ÁTa
fejlesztőpedagógus

 
06-70/6346-563 

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
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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. 
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kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

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

FérFIaK: Balassagyarmati Kábel SE–
Hajdúnánás robzol 2000 KSE 23–21 
(8–9)

Balassagyarmat 200 néző. Vezette: Ág-
necz, Sipos. (március 1.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), Hornyák 3, Biró 5/2, Csonka 
2, Fülöp 4, Csuzda 2, Takács. Csere: Egri 
(kapus), Oláh 4, Póser 1, Bencze, Tóth, 
Fehérvári. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 6/2, illetve 3/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc. 

Hadas Sándor: Taktikai fegyelmezet-
lenségünk miatt veszítettük el mérkőzést. 

Juniormérkőzés: Balassagyarmati Kábel 
SE–Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 33–28 
(18–11)

Balassagyarmat 50 néző. Vezette: Fibecz, 
Szammer.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TORMA 
(kapus), DANKÓ 10, Csuzda, Ménfői L 
6, Fülöp, Kelemen 4, Potóczky 4/1. Csere: 
Reszegi (kapus), Tupicza, Murvai 1, Né-
meth 1, Harsányi 2. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 2/2, illetve 3/1. Kiállítás: 10 
perc, illetve 10 perc. 

Hajdúnánás robzol 2000 KSE–Pri-
mavera Mizse KC 23–32 (12–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Szécsi, 
Szőke. (március 9.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), Fülöp 2, Oláh 5/1, Biró 5/3, 
Hornyák 1, Csonka 2, Tóth 3. Csere: Egri 
(kapus), Fehérvári, Csuzda, Takács, Póser, 
Daróczi 3, Ötvös 2, Bencze, Bata. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 5/4, illetve 0/0. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc.

Hadas Sándor: Télen a rendkívül mó-
don megerősödött Mizse kihasználta tava-
szi fáradságunkat és megérdemelten nyert. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Primavera Mizse KC 37–29 
(20–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), Kelemen 1, FÜLÖP 7, 
BATA 13/5, Németh 3, DANKÓ J 11, 
Tupicza 1. Csere: Reszegi (kapus), Harsá-
nyi 1, Bodogán, Ménfői L, Murvai. Edző: 
Labancz Mihály

Hétméteres: 5/5, illetve 4/1. Kiállítás: 2 
perc, illetve 0 perc.

Hajdúnánás robzol 2000 KSE–
FTC-Bástyamillenium 21–24 (9–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Alapi, 
Kovács. (március 16.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), OLÁH 4, Csonka, Fülöp 
1, Tóth, Bíró 6/5, HORNYÁK 4. Csere: 
Egri (kapus), Fehérvári 1, Bencze 2, TA-
KÁCS 3, Ötvös, Bata. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 5/5, illetve 2/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 12 perc.

Hadas Sándor: Heti felkészülésünket 
tükrözte a mérkőzés. Mint ahogyan keve-
sen vagyunk edzéseken, ugyanúgy fogy-
tunk el a meccsen is. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–FTC-Diagnosticum 28–37 
(13–15)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Rontó, 
Veress.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), Kelemen, FÜLÖP 10/5, 
BATA 6, Németh 2, DANKÓ J 7, Tupicza 
2. Csere: Harsányi, Bodogán 1, Ménfői L, 
Murvai, Ötvös. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 7/5, illetve 4/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 12 perc.

NőK: DVSC-TVP II–Hajdúnánás Ter-
mál SC 29–24 (17–14)

Debrecen 150 néző. Vezette: Szendi, 
Türk-Surman. (március 2) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (ka-
pus), Zihor 2, Poór 3, Takács P 5/3, 
Takács A 9, Martinek, Darabos 3. Cse-
re: Salánki (kapus), Csicsószki 2, Tóth, 
Budaházy, Fekete, Kovács, Csontos, 
Pethe. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/4, illetve 7/3. Kiállítás: 
14 perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: A csapatból senki nem 
nyújtott kiemelkedő teljesítményt és ez 
vezetett a vereséghez. 

Juniormérkőzés: DVSC II.–Hajdúná-
nás TSC 37–18 (19–7)

Debrecen 100 néző. Vezette: Katona, 
Konyári.

Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus), Da-
rabos, Kovács, Budaházy 2, Pethe 6/1, 
Takács P, Tóth 6/1. Csere: Jóna (kapus), 
Tar 1/1, Mekes 1, Csiki, Csontos 2, Péter. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 9/6, illetve 4/3. Kiállítás: 
6 perc, illetve 8 perc.

Hajdúnánás Termál SC–Kecskeméti 
NKSE 33–26 (12–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kola-
rovszki, Szabó (március 8) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (ka-
pus), Poór 6, Takács P 2/1, Zihor 3, 
TAKÁCS A 12/1, Darabos, Csicsószki 
2/1. Csere: Salánki (kapus), Martinek 4, 
Fekete 2/1, Kovács 1, Budaházy 1. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 6/4, illetve 9/8. Kiállítás: 
8 perc, illetve 16 perc. 

Molnár András: Jókor játszottunk rosz-
szul. Sikerült ismét győzelmet aratnunk, 
ami miatt boldogok vagyunk.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás TSC–Kecs-
keméti NKSE 27–21 (16–9)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
Budaházy 1, TÓTH 4/1, DARABOS 5, 
Takács P 1, Csontos 2, KOVÁCS 6. Cse-
re: Jóna (kapus), Lakatos 1, Csiki 1, Tar 
1, Pethe 2/2, Balogh, Huszti 1, Péter 1, 
Mezei 1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 4/3, illetve 5/2. Kiállítás: 
8 perc, illetve 10 perc.

Gyömrő VSK–Hajdúnánás Termál 
SC 21–33 (8–16)

Gyömrő 80 néző. Vezette: Babicz, Has-
kó. (március 22.) 

Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ (ka-
pus), ZIHOR 7, POÓR 7, Takács P 1, Ta-
kács A 4/1, MARTINEK 5, Darabos. Cse-
re: Salánki, Simai (kapusok), Csicsószki 3, 
Tóth 2/1, Budaházy 2, Fekete 2/1, Kovács, 
Csontos, Pethe. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/5, illetve 4/3. Kiállítás: 
8 perc, illetve 10 perc.

Molnár András: Ismét csak rövid szaka-
szokban kézilabdáztunk, jól de ez is elég 
volt a nagyarányú győzelmünkhöz.

Juniormérkőzés: Gyömrő VSK–Hajdú-
nánás TSC 20–30 (10–14)

Gyömrő 80 néző. Vezette: Murvai, Vindis.
Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus), Csi-

ki 2, KOVÁCS 6, BUDAHÁZY 4, Pethe 
4/2, TÓTH 5, CSONTOS 5. Csere: Jóna 
(kapus), Takács P, Tar 1, Mekes 2/1, Husz-
ti 1/1, Mezei, Lengyel. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 5/3, illetve 5/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.

Kovács Balázs


