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jra a Hungexpo területén 
nyílt meg február 27-én az 
Utazás Kiállítás, amelyen 

Magyarország valamennyi régiója 
megtalálható volt. Kétségtelenül 
évtizedek óta ez hazánkban a leg-
nagyobb és egyben legrangosabb 
utazási expo, melyre ezúttal is 
nagy érdeklődésre számítottak a 
szakma képviselői. 

Hajdúnánás ezúttal is a Magyar 
Turizmus Zrt. Észak-alföldi régió-
jának standján várta az érdeklő dőket 
számos új kiadvánnyal, ajándékok-
kal és színes programok kavalkád-
jával. A Hajdúnánás Városi Önkormány-
zata mellett a Hajdúnánási Gyógyfürdő, 
a Bocskai Korona, a Nánási Portéka, a 
Kendereskert és a Hotel Medián is kép-
viseltette magát.

A hajdúnánási standon számtalan, a 
hagyományainkat felelevenítő zenés, tán-
cos, folklór program és étel kóstoltatás 
színesítette az utazás kiállítás négy napját.

A tradicionálisnak mondható háztáji 
gazdálkodásba is betekintést nyerhettek 
az érdeklődők a Kendereskert szóróanya-
gainak segítségével, melyből kiderült, 

hogy a tervek szerint idén nyártól élő 
pásztormúzeummal, a tájegységünkre 
jellemző mezőgazdasági- és dísznövény 
termesztéssel várják az odalátogatókat.  
A városunkban élő pásztorkultúra bemu-
tatása mellett a Nánási Portéka termelői 
illetve a közmunkaprogram dolgozói ál-
tal helyben előállított termékeket is meg-
kóstolhatták az érdeklődők.

A kiállításról nem hiányozhatott a haj-
dúnánásiak „helyi pénze” a Bocskai Koro-
na sem, amely idén is nagy sikert aratott 
a látogatók körében. Szombaton a Szal-

makalap Citeraegyüttes műsora 
mellett az Aranyszalma Néptánc-
együttes néptáncosai is felléptek a 
közönség legnagyobb örömére, aki 
pedig felfrissülésre vágyott, annak 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő egyik 
masszőrje volt segítségére. 

A színes programok mellett 
nyereményjátékban is részt vehet-
tek a játékos kedvű nézelődők, hi-
szen aki megforgatta Hajdúnánás 
szerencsekerekét, az a kiállítók 
által felajánlott nyereménytárgya-
kat vihette haza. Az utolsó napon, 
vasárnap a főnyeremény került ki-

osztásra, amely 2 fő részére szóló hétvégi 
pihenés volt, a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
felajánlásában.

Az utazás kiállítás sikeressége és jelen-
tősége vitathatatlan, hiszen ezek az alkal-
mak adnak lehetőséget arra, hogy a kisebb 
települések is bemutathassák értékeiket, 
hagyományaikat. Bízunk benne, hogy 
ebben az évben még többen látogatnak 
településünkre és viszik tovább Hajdúná-
nás hírnevét.

Harsányi Zsolt

Utazás kiállítás 2014
Utazd be a világot egy hétvége alatt – hirdette idén is az Utazás kiállítás, melyen ötszáz kiállító mutatkozott be a 
fővárosban. A háromnapos expón Hajdúnánás elsősorban helyi termékekkel, újdonságokkal és programajánla-
tokkal képviseltette magát a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi régiójának standjánál.

A szociális földprogram elsődleges célja, 
hogy hozzájáruljon a területi hátrányok 
mérsékléséhez, a foglalkoztatási szint 
növeléséhez illetve a hátrányos hely-
zetű családok életminőségének javítá-
sához. A Kertkultúra és kisállattartási 
alprojektbe bevont résztvevők folyama-
tos mezőgazdasági tájékoztatókon vesz-
nek részt, ahol segítséget kapnak saját 
háztartás-gazdaságuk, a kertkultúrájuk 

kialakításában. A mezőgazdasági szak-
tanácsadások biztosításával a családok 
megélhetésének, életminőségének, illet-
ve öngondoskodásának javítására nyílik 
lehetőség. A projekt 2014. március 6-án 
folytatódott Hajdúnánáson a Nyúl ut-
cán, ahol 21 hátrányos helyzetű család 
megélhetését segítette elő a Családse-
gítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, vala-
mint Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

munkatársai a szociálisan nehéz helyzet-
ben lévő családok számára. A program 
résztvevői között vetőmag egységcsomag 
(burgonya, paprika, borsó, bab, ubor-
ka, fokhagyma, vöröshagyma, sárgaré-
pa, petrezselyem stb), került kiosztásra.  
A projekt az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma valamint a Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégia finanszírozásával 
valósult meg.

Hajdúnánás Városi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meg-
hirdetett szociális földprogramok támogatására kiírt felhívásra múlt év júniusában 
sikeres pályázatot nyújtott be „Szociális Földprogram megvalósítása Hajdúnánáson” 
címmel. A projekt eredményeként városunk 930 000 Ft vissza nem térítendő támoga-
tásban részesült, melynek köszönhetően 2014. március 6-án (csütörtökön) 16:30-tól 
újabb vetőmagosztásra került sor Hajdúnánáson a Nyúl utcán.

Hajdúnánás város főterén évszázadokon át 
elég kevés fa volt, míg nem az 1950-60-as 
években úgy a téren, mint a Bocskai utcán 
jelentős fatelepítés történt. Megszoktuk 
ezeket az öreg fákat, lombjuk árnyékot ad, 
szűrik a zajt, a poros, szennyezett levegőt. 
Szinte személyes a kötődésünk hozzájuk. 
Talán ezért is reagálnak a városlakók meg-
lehetősen hevesen minden egyes fa kivá-
gására. A minap éppen a főtéren, a mű-

velődési központ előtti hársfák közül esett 
áldozatul 5 a láncfűrészeknek. Az azonnali 
lakossági felhördülés meglehetősen nagy 
volt, ezért is kérdeztük meg Kissné Barta 
Piroskát a Városfejlesztési Csoport iroda-
vezetőjét, mi tette szükségessé a fák kivá-
gását. Az irodavezető asszony elmondta; 
szakértők előzetes vizsgálatai alapján két 
fa beteg volt, kivágásuk feltétlenül szük-
séges volt, míg a másik három erősen be-
lenőtt a művelődési központ előtti részbe, 
és szeles időben rongálta az épület falát, 
tetőszerkezetét. A gallyazás, visszametszés 
ezeknél az idős fáknál már nem ajánlott, 

mert ha még túl is élték volna a drasztikus 
beavatkozást, csúnya látványt nyújtottak 
volna. Természetesen pótlásukra azonnal 
gondoskodtak, és helyükre gömbjuharfá-
kat ültettek, amelyek kedvezően alakítha-
tók, az épület állagát nem rongálják.

Az irodavezető asszony tájékoztatott 
még arról is, hogy a közeljövőben a Már-
tírok utcán a vérszilvafák kerülnek kivá-
gásra, helyettük jobb minőségű díszfák 
kerülnek telepítésre még ezen a tavaszon.

(HNU)

VetőmAGosztás A szociális FöldproG-
rAm KereteiN belül HAjdúNáNásoN

Fakivágás 
a főtéren

A „Bocskay”, homlokzata anno a 20. század elején…

…és 2014 márciusában
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 1999. szeptember 1-jével az intézmé-
nyünk teljes körű kiváltása egy lépésben 
megtörtént lakásotthonos nevelési for-
mára. A családi házakban való elhelyezés 
városunkban, a lakosság körében elfoga-
dásra talált. 2011. július 1-jétől a Szent 
Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 
fenntartásában végezzük a feladat ellátá-
sát 0-tól 24 éves korig. 10 lakásotthonban 
113 férőhellyel és 116 férőhelyes nevelő-
szülői hálózattal kibővülve Hajdúnánás, 
Görbeháza, Folyás és Hajdúdorog terü-
letén.”
 Miként fogalmaznád meg az intéz-

mény fő feladatait?
 Küldetésünk az, hogy a gyermek-

védelmi szakellátásban hozzánk beutalt 
gyerekeknek otthont nyújtó ellátást biz-
tosítsunk. A családi otthonhoz hasonlóan 
berendezett, a lakók által is alakítható, 
otthonos és biztonságos környezetben 
élhessenek. Célunk az, hogy a lakásott-
honok lakói a mindennapokban lássák, 
tapasztalják az élet dolgaival kapcsola-
tos tudnivalókat, tudják elsajátítani az 

öngondozó, önkiszolgáló tennivalókat. 
Nagy erőt fektetünk a hazagondozásba, 
hogy a gyerekek lehetőség szerint visz-
sza tudjanak kerülni saját családjukba. 
Tanulják meg az önálló életvezetés sza-
bályait. Egy indián közmondás fogalmaz 
így: Nem az a barát, aki ruhát vesz neked, 
hanem az, aki megtanít varrni.
 Az intézmény tulajdonképpen egy-

házi felügyelet, irányítás alá került. Mit 
kell erről tudnunk?
 Az egyházi jelenlétet és segítséget biz-

tosítva mindennapos munkánkba kapcso-
lódtak be a lakásotthonok és a nevelőszülői 
hálózat saját lelki vezetői és a lakásottho-
nokban gyakorlatukat végző papnövendé-
kek.”
 Miként kerülnek a gyermekek el-

helyezésre?
 A Gyámhivatal beutalása alapján 

vannak ideiglenesen elhelyezettek, átme-
neti nevelésbe vettek és tartós nevelésbe 
vettek.”
 Városunkban miként épül fel a 

szervezet?
 A 10 lakásotthonból 3 pedagógiai 

szakmai egységet alakítottunk ki. A szak-
mai egység vezetője egyben gyámja is a 
szakellátásba beutalt gyerekeknek. A la-
kásotthonok vezetője pedagógus. Segítői 
közép- és felsőfokú végzettséggel rendel-
keznek (gyermekfelügyelő, pedagógiai 
asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens). 
A pedagógiai munkát segíti a fejlesztő 

pedagógus, a családi- és utógondozó és 
a pszichológus. A lakásotthonokban lakó 
gyermekek a városban illetve a környező 
települések iskoláiba, óvodáiba járnak.
 Mit tudhatunk a jövőről, a kiala-

kulóban lévő szervezetről, amelynek a 
vezetője lettél?
 2014. július 1-jétől 3 gyermekvédel-

mi intézmény közös irányítás alá kerül. 
Tehát a Hajdúsági Görögkatolikus Gyer-
mekvédelmi Központ, a Debreceni-Nyír-
ségi Gyermekvédelmi Központ és a Szent 
Lukács Görögkatolikus Gyermekvédel-
mi Központ. Az új intézmény székhelye 
Nyíregyházán lesz. Az intézmények, mint 
alközpontok működnek, 27 települést 
foglal magába, 28 lakásotthon 300 gyer-
mekkel és 650 nevelőszülőknél élő gye-
rekkel. Nyírszőlősön 1 anyaotthon műkö-
dik, ahol 5 anya és 5 gyerek elhelyezésére 
van lehetőség. Minden munkatársam ne-
vében mondhatom, hogy a mindennapi 
feladatainkat legjobb tudásunk szerint 
végezzük. Mindenkit köszönet illet meg 
azért, hogy részesei e nehéz munkának, 
ami során a ránk bízott gyermekek boldo-
gulását, hazatalálásukat segítjük.

Lejegyezte Gut István

GYERMEKVÉDELEM
Meghívó
A Móricz Pál Helytörténeti

Gyűjtemény
tisztelettel meghívja 
Önt és ismerőseit

2014. március 21-én (péntek) 
15 órára 

a KATONAI EGYENRUHÁK 
A MOLDOVAI

VÁMSZOLGÁLATI MÚZEUM 
GYŰJTEMÉNYÉBŐL

című kiállítás megnyitójára

Köszöntő:
Szólláth Tibor polgármester

Megnyitó beszéd:
Pavel Ciobanu, 

a Moldovai Köztársaság Védelmi
Minisztériuma Katonai Kulturális 

és Történeti Központ ezredese

A gyűjteményt bemutatja: 
Petru Costin, 

a Moldovai Köztársaság
Vámszolgálata Nemzetközi 

Igazgatóság helyettes vezetője

Házigazda:
Buczkó József igazgató

A kiállítás 2014. május 16-ig 
tekinthető meg.

Február végén 13. alkalommal rendezték 
meg a Bocskai iskola Polgári úti könyvtá-
rában a Szülők iskolája című programot, 
mely a szokásoknak megfelelően szülők-
nek illetve pedagógusoknak adott hasznos 
tanácsokat gyermekneveléssel kapcsolat-
ban.

Alföldiné Ragyák Andrea szakpszicho-
lógus maga is szorosan kötődik a gyer-
mekekhez, anyaként, pedagógusként és 
szakemberként is – így évről évre olyan 
témákat választ előadásához, mely nem-
csak hogy aktuális napjainkban, de segít-
séget nyújthat meglévő, rejtőzködő, vagy 
esetleg kialakulóban lévő problémákban.

Az idei előadás témája „A család szere-
pe a nevelésben” volt. A résztvevők átfogó 
képet kaptak a család fogalmáról, fajtái-
ról, funkcióiról. Betekintést nyerhettek 
abba, hogyan fejlődik a családi élet, mi-
lyen szakaszai vannak, valamint mikor 
illetve miért nem működik jól egy család. 
Milyen nevelési stílusban fordulunk gyer-
mekeink felé, s ezeknek milyen hatásai 
vannak a további személyiség fejlődésé-
ben, kialakulásában.

A szülők egymáshoz való viszonya is 
meghatározó a nevelésben, komoly zava-
rokat okozhat, ha elakad a családi kom-

munikáció, az egymáshoz való fordulás, a 
másikra való odafigyelés.

Sajnos tendencia, hogy serdülő korban, 
vagy utána derülnek ki olyan visszafordít-
hatatlan és maradandó sérülések, melyek 
a rossz nevelési stílus, a nem megfelelő 
családi légkör eredményei. Szülőként, 
pedagógusként időben észrevenni, rea-
gálni és segíteni nem kis feladat. A „Szü-
lők iskolája” többek között ebben nyújt 
évről évre segítséget, – használjuk ki a 
lehetőséget, tanuljunk belőle, hisz a tét 
nem kicsi – gyermekeink személyisége, a 
jövő társadalma van most kialakulóban. 
Figyeljünk oda rájuk, támogassuk őket 
szeretetünkkel, segítsük őket nagy-nagy 
bizalmunkkal – ám ha segítségre van eb-
ben szükségünk, mindenképpen kérjük a 
szakember segítségét.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Szülők iskolája

Hajdúnánáson a gyermekvédelem kezdetei a XVII. század elejéig nyúlnak 
vissza. 1935-től árvaház működött városunkban. 1953-tól Leánynevelő-
otthon, 1954-től Fiúnevelő-otthon. 1975. szeptember 1-jén került átadás-
ra a 3 emeletes új Nevelőotthon, mely 204 férőhelyes, koedukált intéz-
ményként kezdte meg működését. Ez az intézmény akkor Közép-Európa 
legmodernebb létesítménye volt. Az ezt követő időszakról beszélgettünk 
Bíró István intézmény-vezetővel.

Felhívás lakossági kérdőív 
kitöltésére!

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0033 
azonosító számú, „Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúná
nási Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázatának megva
lósítása során a lakosság körében két alkalommal átfogó felmérést és 
elemzést készít a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és a 
felmerülő igényekről. 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 vá-
ros 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.
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HAJDÚNÁNÁSI TELEPHELY MEGNYITÓ

Szép kora tavaszi időben tartotta a Mag-
tár Kft. a hajdúnánási telephelyének avató 
ünnepségét február 26-án. Az érdeklődés 
minden vártat meghaladott, hiszen a ré-
gióból több mint 100 gazdálkodó partner 
tisztelte meg a céget a jelenlétével. Többek 
között ez is igazolja a telephely létesítésé-
nek jogosultságát, hiszen ezután minden 
eddiginél szorosabb kapcsolatot ápolhat a 
Magtár Kft. a gazdákkal, gazdaságokkal.

A rendezvényteremmé ideiglenesen át-
alakított szervizcsarnokban Tóth János, a 

Magtár Kft. ügyvezető tulajdonosa kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Őszinte örö-
mét fejezte ki, hogy a cég iránt ilyen nagy 
érdeklődést lehet tapasztalni, és kiemelte, 
hogy pontosan ezért választotta a Magtár 
Kft. Hajdúnánást az egyik alközpontjá-
nak helyszínéül. Elmondta, hogy a Mag-
tár Kft. 1989-ben alapított, és azóta is vál-
tozatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
családi tulajdonban lévő cég. A Magtár 
Kft. már a kezdetek óta mezőgazdasági 
gépforgalmazással foglalkozik. Ehhez szo-
rosan kapcsolható az eladott gépek szer-
viz- és alkatrész ellátása. Az alapítás óta a 
cég központja – ideális helyen, az Alföld 
közepén – Szolnokon található. A folya-
matos fejlődés eredményeképpen mostan-
ra országos kereskedelmi- és szervizháló-
zattal rendelkező cég 50 főt foglalkoztat. 
Árbevétele dinamikusan bővül, 2013-ban 
meghaladta a 7 milliárd forintot.

A cég termékpalettája fokozatosan 
alakult ki az évek alatt. A forgalmazott 
termékek kiválasztásánál mindig is a leg-
fontosabb szempont a minőség volt. El-
mondható, hogy a mai napra a Magtár 
Kft. által kínált portfólió az egyik legki-

emelkedőbb a piacon. Számos specialista 
gép is található a kínálatban, melyekkel a 
cég nagy sikereket ért el a múltban, mint 
például a Holmer cukorrépa-betakarító 
gépekkel.

Az ország észak-keleti régiója mező-
gazdasági szempontból kiemelt résznek 
számít, és a Magtár Kft. is számos, leg-
több esetben évtizedes múltra visszate-
kintő partneri kapcsolatokkal rendelke-
zik ebben a térségben. Ennek erősítésére 
fejlesztési program indult a Magtár Kft-

nél, – mely a szolnoki szervizcsarnok bő-
vítése és korszerűsítése mellett – Hajdú-
nánáson teljesen új szerviz- és alkatrész 
központ felépítését eredményezte. Tóth 
János kiemelte, hogy a fejlesztésekben 
a saját erő mellett pályázati forrást is si-
került igénybe venni. Az Új Széchenyi 
Terv, Észak Alföldi Operatív Program
jának Telephelyfejlesztési pályázatának 
keretében a cég közel 35,5 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásban része-
sült, mely 3 éves fenntartási, a telephely 
működtetési, és új munkahely teremtési 
kötelezettséggel jár a Magtár Kft. részére.

A rendezvényt megtisztelte jelenlété-
vel Szólláth Tibor, Hajdúnánás város 
polgármestere is. Köszöntő szavaiban 
gratulált a Magtár Kft-nek a helyszín ki-
választásában. Emlékeztetett arra, hogy 
Hajdúnánás és térsége egykoron rendkívül 
fontos kereskedelmi útvonalak mentén fe-
küdt. Az utóbbi évek fejlesztései, melyek 
között kiemelte az autópálya megépítését, 
abba az irányba mutatnak, hogy fokoza-
tosan a város visszaszerzi egykori rangját. 
Ebbe a sorba illeszkedik bele a Magtár 
Kft. beruházása is, mivel üzletet, bevételt, 
szakképzett munkaerő alkalmazását hoz 
Hajdúnánás számára is. Támogatásáról 
biztosította a céget, hiszen ha Magtár Kft. 
jól teljesít, akkor az a város számára hosz-
szútávon is rendkívül hasznos.

Tóth Péter, a Magtár Kft. gazdasági 
ügyeket felügyelő munkatársa elmondta, 
hogy a cégnek alapvetően 4 üzletága van:

– a Gépforgalmazási Üzletág
– az Öntözési Iroda
– Szervizszolgáltatás
– Alkatrészraktár
Kövesdi Sándor, a Magtár Kft.  

gépkereskedelmi üzletágának vezetője 
előadásában bemutatta a cég által kínált 
gép portfóliót. Elsőként a Magtár Kft. 
talán legrégebbi partnerét – a Massey 
Ferguson márkát – mutatta be. 1991 óta 
van üzleti kapcsolat a Massey Fergusonnal, 
így Magyarországon a Magtár Kft. a leg-
nagyobb hagyományokkal rendelkező 
Ferguson kereskedő. A Magtár Kft. másik 
vezérterméke a KRONE szálastakar
mány betakarító gépek sora. Kövesdi úr 

Új alközpontot avatott Hajdúnánáson a szolnoki központú, idén 25 éves fennállását ünneplő, mezőgazdasági gé-
pek forgalmazásával, szervizelésével és alkatrész ellátásával foglalkozó Magtár Kft. A cégnél 2011 óta 2 ütemben 
fejlesztették a szerviz- és alkatrész szolgáltatást, melynek első üteme Hajdúnánáson valósult meg, és 2014-ben 
kezdte meg a működését.

H-5000 Szolnok, Kombájn u. 2.
Telefon: (56) 510-030, (56) 420-318
Fax: (56) 510-033
E-mail: magtar@magtarkft.hu
Web: www.magtarkft.hu

kiemelte, hogy a KRONE márka mindig 
is ismert és elismert volt a magyar gazdák 
körében, de még soha nem sikerült olyan 
előkelő piaci pozícióba kerülnie, mint 
mió ta a Magtár Kft-vel 2010-ben straté-
giai szövetséget kötött a gyártó.

Kövesdi úr előadásában kitért a Magtár 
Kft. által forgalmazott többi márkára is:
– Dammann vontatott- és önjáró per-

metezők
– Tebbe szervestrágya szórók
– Brantner pótkocsik – Európa legnagyobb 

mezőgazdasági pótkocsi gyártójától
– Kverneland szántóföldi munkagépek 

teljes sora
– Precíziós gazdálkodás:
– Kverneland vezérlő rendszerek
– Leica GPS

Végezetül Kövesdi úr is kiemelte, hogy 
a kiváló alkatrész- és szerviz háttér közel 
95%-os kiszolgálást eredményez 24 órán 
belül, az évtizedes terméktapasztalat és 
gyári kapcsolatokra épülő kiszolgálás nagy 
biztonságot jelent a gazdálkodó partnerek 
részére. A megnyitón bemutatták Csiha 
Sándor régiós vezetőt, aki felel a hajdú-
nánási alközpont működéséért, valamint 
Hajdú-Bihar megyében és Dél-Szabolcs  
megyében végez gépértékesítő feladato-
kat, és Bodnár István gépértékesítőt aki 
Észak-Szabolcs megyében, Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében valamint Észak-He-
ves megyében végez gépértékesítést. Az 
alközponton belül pedig Nagy Gábor és 
Sebestyén László végzi az alkatrész keres-
kedelmet.

Samu Zoltán úr, a Magtár Kft. Öntö
zési Irodájának vezetője előadásában is-
mertette az Iroda termékkínálatát, mely a 
hígtrágya kezelés, illetve a tisztavizes öntö-
zés gépeiből áll. Különösen aktuális a téma, 
hiszen a kiváló minőségű EISELE hígtrá
gya keverők és szivattyúk, UTS szepará
torok beilleszthetőek a jelenleg elbírálás 
alatt lévő ÁTK 2014-es pályázatba is.

A tisztavizes rendszerek esetén alap-
vetően a csévélődobos- és önjáró 
öntözőrend szerekről beszélhetünk. A 
nagy hagyomá nyokkal rendelkező né-
met Beinlich gépeket a csévélődobos 
kategóriában kínálja a Magtár Kft. Az 
önjáró rendszerek esetében a világ egyik 
vezető öntözőgép gyártója, az amerikai 
LINDSAY a cég stratégiai partnere. A ren-
geteg innovatív megoldással a piacon je-
len lévő LINDSAY többek között idén az 
AGROmashEXPO/AGRÁRGÉPHOW 
2014-en a Magtár Kft. pályázatában a 
Fieldnet nevű távvezérlő megoldásával a 
kitüntető Nemzetközi Termékfejlesztési 
Nagydíjat nyerte meg.

Az előadások végeztével került sor a 
telephely hivatalos átadására, melyet a 
nemzeti színű szalag átvágása jelképezett. 
A nagysikerű rendezvényt állófogadásos 
ebéddel zárta a Magtár Kft. (X)
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Elektromos lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
„Tavaszi Lomtalanítási akció” keretén 
belül Hajdúnánáson a Hunyadi u. 9. 
szám alatt 2014. április 3án, csütör
tökön 9–16 óráig, valamint 2014. áp
rilis 4én pénteken 9–15 óráig történik 
az ELEKTROMOS HULLADÉKOK 
gyűjtése és elszállítása!

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált elektromos berendezések, melyekben 
fémtartozékok is vannak pl.: hűtők, cent-
rifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, 
mikrohullámú sütők, televíziók, számító-
gépek, monitorok…stb. kizárólag a meg-
hirdetett helyen és időpontban térítés-
mentesen leadhatóak.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft.

KÖZLEMÉNY
A mező- és erdőgazdasági földek forgal-
máról szóló 2013. évi CXXII. törvény 68. 
§ értelmében a helyi gazdálkodói közösség 
képviseleti szerve a közösség tagjai által 
megválasztott helyi földbizottság. A he-
lyi földbizottságot a helyi gazdálkodói kö-
zösség tagjai választják a helyi jegyző által 
összehívott közgyűlésen. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-
vatal Földhivatala, valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara nem hivatalos 
tájékoztatása alapján a települési önkor-
mányzatoknak 2014. március 14. napjáig 
nyilvántartást kell készíteniük a helyi gaz-
dálkodói közösség tagjairól. 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a nyil-
vántartás elkészítése során a 2013. évben 
mezőőri járulék fizetésére kötelezettek lis-
táját tekinti irányadónak.

Felhívjuk azon gazdálkodók figyelmét, 
akik nem kívánnak a nyilvántartásban 
szerepelni, ezzel a helyi földbizottság tag-
jainak megválasztásán részt venni, vala-
mint a bizottságnak tagjai lenni, hogy erre 
vonatkozó nyilatkozatukat a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 
fszt. 36. irodájában tehetik meg. Azok a 
gazdálkodók, akik a 2013. évi mezőőri 
járulék kötelezettek listáján nem szerepel-
tek, regisztrációjukat a helyi gazdálkodói 
közösség tagjai közé ugyanitt tehetik meg.

Dr. Kiss Imre – jegyző

Felhívás a szabadtéri tűzgyújtási 
szabályok betartására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megalkotta 43/2012. (XI. 
30.) Önkormányzati Rendeletét az avar 
és kerti hulladék égetésének helyi szabá-
lyozására. A rendelet aktualitását az adja, 
hogy a tavaszi kerti munkák megkezdésé-
vel a száraz növényi maradványok égetés-
sel történő megsemmisítése is megkezdő-
dik a városban és a külterületeken. Erre 
tekintettel a helyi égetés fontosabb szabá-
lyainak betartására hívjuk fel a lakos ság 
figyelmét:

 Égetni minden évben október 15. és 
április 15. között lehet. A napi égetést 
8–18 óra közötti időszakban lehet vé-
gezni. Ünnepnap égetni tilos.

 Tilos az avar és kerti hulladék égetése pá-
rás, ködös, esős időben, erős szél esetén.

 Az égetést csak 18 éven felüli cselekvő-
képes személy végezheti. 

 Az avar és kerti hulladék meggyújtásá-
hoz nem használható olaj, benzin, vagy 
más vegyi adalékanyag és az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat kommu-
nális, ipari eredetű vagy veszélyes hul-
ladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 
festéket, vagy ezek maradékait.

 Az avar és kerti hulladék közterületen 
történő elégetése tilos.

 Az égetést úgy kell elvégezni, hogy az ne 
zavarja indokolatlanul a környezetünk-
ben élőket, ügyelni kell a tűz körüli élő 
növényzetre, építményekre. A tűzgyúj-
tásból eredő minden kárért az égető a 
felelős. 

 A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról az égetést végző köteles gon-
doskodni. Érdemes az égetés helyszíné-
re az oltásra alkalmas eszközöket előké-
szíteni. 

 Az égetés befejeztével győződjünk meg 
a tűz kihamvadásáról, a területet csak 
akkor hagyjuk el, ha a parázslást – víz-
zel, földtakarással, kéziszerszámokkal – 
megszüntettük.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a város 

hivatalos honlapján (www.hajdunanas.hu) 
részletes információt találnak a szabadtéri 
tűzgyújtás szabályairól.

Dr. Kiss Imre – jegyző

Tájékoztatás az ebek oltásáról
A 2014. évi veszettség elleni védőoltásról 
a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
előírja az ebek veszettség elleni kötelező 
védőoltását.

Az összevezetéses eboltás időpontja: 
2014. március 16.–2014. május 11. 

közötti időszakban történik.
Az eboltás ünnepnapokon és az or-

szággyűlési választások napján szünetel!
Az eboltás beosztásának helye és idő-

pontja minden magán-állatorvos által hir-
detésre kerül.

Néhány alapvető tudnivalókról ez-
úton kívánom tájékoztatni a város la-
kosságát:
 A rendelet értelmében minden 3 hó-

napos kort betöltött ebet az állattartó 
köteles 30 napon belül veszettség ellen 
beoltatni a saját költségére.

 Veszettség ellen csak elektronikus 
transz ponderrel megjelölt eb oltható.

 Minden védőoltásban részesült kutyá-
nak a Magyar Állatorvosi Kamara által 
regisztrált Állategészségügyi kiskönyv-
vel kell rendelkeznie. Elvesztése esetén 
az oltást végző állatorvostól 8 napon 
belül kérni kell az oltási könyv pótlását 
a tulajdonos saját költségére. Elveszett 
könyvek pótlási díja 1000 Ft/db.

 Fontos még tudni: 4 hónaposnál idő-

Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2014. január-február hónap-
ban házasságot kötött pároknak!
3 Novák Tamás és Reszegi Rita
3 Pálóczi Csaba és Pálóczi Valéria
3 Siska Géza és Kovács Anita

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Csorvási Máté Imre
3 Sarkady Lili
3 Tóth Ádám

 Méhész (OKJ: 31 621 05 0000 00 00) 
A képzésben való részvétel feltételei:
1. alapfokú iskolai végzettség, 2.) 17. 

betöltött életév, 3.) egészségügyi alkal-
masság.

 Lakott-területi fakitermelő ÚJ! 
ÚJ! ÚJ! (OKJ: 31 623 01 0001 33 01) 

A képzésben való részvétel feltételei:
1. A vizsgára bocsátást megelőzően faki-

termelési szakmában eltöltött 1 év gya-
korlat, 

2. egészségügyi alkalmasság.
 Erdészeti közelítőgép kezelője 

ÚJ! ÚJ! ÚJ! (OKJ: 31 521 04 0100 31 
03) 

 Gyógy- és fűszernövénytermesz-
tő ÚJ! ÚJ! (OKJ: 31 622 01 0100 21 
03, OKJ: 31 622 01 0100 21 01) 

 Virágkötő ÚJ! ÚJ! ÚJ! (OKJ: 33 215 
02 0100 31 02) 

A képzésben való részvétel feltételei:
1. alapfokú iskolai végzettség, 
2. 17. betöltött életév, 
3. egészségügyi alkalmasság.
 Aranykalászos gazda ÚJ! ÚJ! ÚJ! 

(OKJ: 33 621 02 0100 31 01) 
 Mezőgazdasági erő- és munka-

gépkezelő (pl.: traktor) (OKJ: 31 
521 19 0010 31 06)

 Mezőgazdasági rakodógép-keze-
lő (pl.: markoló) (OKJ: 31 521 19 
0010 31 07)

 Önjáró betakarítógép-kezelő 
(pl.: kombájn) (OKJ 31 521 19 0010 
31 10)

A képzésben való részvétel feltételei:
1. alapfokú iskolai végzettség, 
2. 17. betöltött életév, 
3. egészségügyi alkalmasság, 4.) B kategó-

riás jogosítvány.
 Motorfűrész-kezelő Fakitermelő 

(OKJ 31 623 01 0100 21 03) (OKJ 31 
623 01 0100 31 03)

A képzésben való részvétel feltételei:
1. alapfokú iskolai végzettség, 
2. 18. betöltött életév, 
3. egészségügyi alkalmasság.

A DEKRA Akademie Kft. a fenti kép-
zéseket folyamatosan és ingyenesen in-
dítja a VM támogatásával különböző hely-
színeken.

A részletekről érdeklődjön: DEKRA 
Szolgáltató Központ Budapest Telefon: 
06-1/487-1090

Az Ön személyes tanácsadói: Jávor Szi-
lárd: 06-30/757-4319, Jávor Bence 06-
20/997-6205.

sebb eb csak transzponderrel megjelöl-
ve tartható. 

 A megjelölt eb tulajdonosának, tartási 
helyének változása vagy az állat elpusz-
tulásának esetén az eb tartója az adat-
változást 8 napon belül köteles bejelen-
teni a magánállatorvosának.

 Közterületen az ebet felügyelő személy 
köteles az oltási könyvet magánál tartani!
A veszettség elleni védőoltás díja a 

kötelező férgtelenítéssel együtt: 3000 Ft/ 
kutya.

Az ebek transzponderrel való megje-
lölése és regisztrációja: 3500 Ft/kutya.

Az állat megjelölésének vagy oltásá-
nak elmulasztása szabálysértési eljárást 
és pénzbüntetést von maga után.

Az ebek veszettség elleni védőoltása és 
transzponderrel történő megjelölése júni-
us hónapban ellenőrizve lesz!

Hajdúnánás, 2014. március 12.
Dr. Varga Miklós
járási főállatorvos

Mezőgazdasági 
és erdőgazdasági 
képzések ingyemesen

DEKRA Akademie Kft.
1012 Budapest, Vérmező út 4. • Telefon: (06-1) 487-1090 • Fax: (06-1) 487-1099 

E-mail: info@dekra-akademie.hu • Internet: www.dekra-akademie.hu
Nyilvántartási szám: 07-0190-05 

Akkreditációs lajstromszám: AL 0088 ÚMVP regisztrációs szám: 1004450610

Figyelem!
A Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat a tavalyi évhez hasonlóan idén 
is vállalja szarvasmarhák és juhok 
bérlegeltetését. 
Érdeklődni lehet a 06 30 514 65 63-
os telefonszámon, munkanapokon 
reggel 8 és 16 óra között. 
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A Hajdúnánási Gimnasztráda mindhárom 
csapatával (utánpótlás, junior, ifjúsági cso-
port) részt vett a szombati egész napos ren-
dezvényen. Legkisebb csapatuk az utánpót-
lás csoport elsőként versenyzett működésük 
óta. Szakácsok tánca című produkciójukkal 
színpadi látványtánc, Formáció kategóriá-
ban versenyeztek. A délelőtt folyamán velük 
együtt a Junior csoport is versenyzett, akik 
szintén először vettek részt ezen a verseny-
sorozaton. Fire Girls című pom-ponos pro-

dukciójuk Sportmazsorett, Csapat kategóri-
ában indult. Örömmel mondhatom, hogy 
mindkét csoport kategóriájában 1. helyezést 
ért el, valamint a junior csoport a zsűri Kü-
löndíját is elnyerte négy másik együttessel 
karöltve.

A délután folyamán következtek a nagy-
lányok. Elsőként Rácz Andrea az ifjúsági 
csapat tagja moderntánc szóló kategóriában 
mérhette össze tudását négy művészeti isko-

lás táncossal, ahonnan nagy büszkeségünkre 
Andika került ki győztesen. A junior és az 
Ifjúsági csoport ezt követően Breath of Life 
című koreográfiájával versenyzett, majd a 
csapat vezetője Rozgonyi Melitta művészi 
látványtánc, szóló kategóriában, Születésna-
podra című táncával mutatkozott be. Az est 
zárásaként az Ifjúsági csoport egy számukra 
teljesen új stílusú, kortárs technika alapú 
koreográfiával versenyzett, melynek címe 
Time.

Gratulálunk a csapatnak, és kívánjuk, 
hogy további szép sikereket érjenek el ebben 
a versenyszezonban is! 

Vár minket az Országos Bajnokság, amit 
Május 17–18-án Budapesten szerveznek a 
rendezők. Reméljük, hogy sikerül összegyűj-
tenünk rá az anyagi keretet és kvalifikálhat-
juk magunkat az Európa Bajnokságra idén is. 

Rozgonyi Melitta

Az „aranyos” gimnasztrádás lányok 
sikere Hajdúböszörményben!

A Bocskai István Általános Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Tagintézménye néptánc 
tanszakos növendékei nem hiába készül-
tek hetek óta a Kelet-Magyarországi régió 
legjelentősebb gyermek- és ifjúsági Kamara 
Néptánc Versenyére. 2014. február 28-án, 
pénteken az eddigi legnagyobb létszámú 
néptáncos küldöttség vette célba Nyíregy-
házán a Vécsey Károly Általános Iskolát, 
mely az idén 16. alkalommal adott otthont 
a népdalénekes és néptáncos fiatalok nagy 
versenyének.

31 táncosunk és kísérő tanáraik kezdték 
meg a zenekari főpróbákat a reggeli órákban, 
hogy a megnyitó ünnepséget követően 6 
produkcióval színpadra álljanak megméretni 
magukat, iskolájukat és településüket, Haj-
dúnánást.

Mindhárom korcsoportba nevezett ka mara 
együttest a néptánc tanszak. A Cinegelábúak 
2 műsorszáma a Mezőföld táncait dolgozta 
föl, A Bocskai Apródjai Rábaközi és Hajdú-
sági táncokkal debütáltak, míg az Aranyszal-
ma Ifjúsági Együttes a Galga-mente páros, 
ill. az erdélyi Kalotaszeg férfitáncait álmodta 
színpadra. Legnagyobb örömünkre minden 
korcsoportban eredményesnek is bizonyult 
a fenti válogatás. Az előzetes esélylatolgatást 
nagymértékben felülmúlta az esti eredmény-
hirdetés váratlan és páratlan díjözöne!

Különdíjak:
Előadói díjat kapott Rab Nóra (Cinege-

lábúak) és Pálóczi Gábor (Bocskai apródjai 
és Aranyszalma Ifi)

Táncpedagógusi Különdíjat vehetett át 
Makkai Andrea és Márton Attila mindhá-
rom csoport eredményes felkészítéséért és a 
színpadi művek koreografálásáért. 

Helyezések, együttesi díjak:
I. korcsoport:
I. díj, Bocskai Apródjai: rábaközi tán-

cok. Táncolták: Czipa Hanna, Lakatos Iza-
bella, Szakál Sarolta, Pálóczi Gábor, Fórizs 
Márk, Putnoki Alex

Felkészítő tanárok: Makkai Andrea, 
Bistey Attila

III. díj, Cinegelábúak: A Mezőföld tán-
cai („Sudridom”). Táncolták: Horváth Dori-
na, Rab Réka, Gacsó Krisztina, Bohács Ben-
ce, Nagy Marcell, Kranyik Roland

III. díj, Cinegelábúak, A Mezőföld 
táncai („Elaludt az öreg csősz”). Táncolták: 
Nagy Anna, Rab Nóra, Szekeres Bianka 
Fanni, Huszti Márk, Rostás Patrik, Ivánka 
Richard.

Felkészítő tanárok: Makkai Andrea, Már-
ton Attila

II. korcsoport:
III. díj, Bocskai apródjai: Hajdúsági 

táncok. Táncolták: Jantek Dóra, Zámbó 
Fanni, Kovács Lujza, Erdei Ferenc, Papp Le-
vente, Szabó Csaba

Felkészítő tanárok: Makkai Andrea, 
Bistey Attila

III. korcsoport:
II. díj: Az Aranyszalma Ifjúsági Nép-

tánccsoport: Galga-menti páros és György 
falvi férfi táncaiban nyújtott összteljesít-
ményéért. Táncolták: Galga-menti táncok: 
Birtha Laura, Pálóczi Virág, Molnár Fanni, 
Lakatos Ádám, Kozák Zsombor, Kéki Sán-
dor.

György falvi táncok: Pálóczi Gábor, Erdei 
Ferenc, Papp Levente, Kozák Zsombor, Kéki 
Sándor, Tóth Péter Pál

A négy együttesi és három különdíj szak-
mai értékét nagyban növeli az a tény, hogy 
a hajdúnánási Alapfokú Művészet Oktatás 
Néptánc tanszaka 3. éve neveli a tehetséges 
ifjú népművészeket szemben a nagy múltú, 
több évtizedes munkára visszatekintő ver-
senytársakkal. Külön köszönet a felkészítő 
tanároknak, az iskola és a tankerület dolgo-
zóinak, vezetőinek munkájukért, támogatá-
sukért.

Bistey Attila
AMI Tagintézmény-vezető

Március 8-án világszerte köszöntik életünk 
legragyogóbb csodáit, a NŐKET. Hajdúná-
náson a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
és az Okkal-Más Okkal Ifjusági Egyesület ál-
tal szervezett programok méltán nyerték el a 
résztvevők tetszését. A március 7-én megren-
dezésre került kézműves foglalkozások kere-
tében ajándék tárgyak készültek el, amivel 
másnap ki-ki köszönthette a hölgyeket. Már-
cius 8-án az Ifjúsági Ház termei megteltek; 
volt köröm-, kéz-, bőr- valamint hajápolási 
tanácsadás, kötetlen beszélgetés házisüti mel-
lett, amelyet a nyugdíjas hölgyek készítettek. 
Mindemellett két előadást hallgathattak meg 

a résztvevők; előbb Alföldiné Ragyák And-
rea pszichológus beszélt a női szerepekről, 
amely során végig követte a nővé válás folya-
matát. Jung, a modern lélektan egyik nagy 
alakjának kategóriáiról szólt. Bemutatta a 
kategóriák jellemző vonásait: a királylányét, 
az anyáét, a boszorkányét, az amazonét, a 
szűzét és a kurtizánét. Előadásában hangsú-
lyozta, hogy minden időszakban a női szerep 
betöltéséhez szükség van a férfiakra (apákra). 
Néhány gondolatban szólt az időhiányról, a 
karrierről és az átalakuló értékrendekről. Az 
élvezetes előadás után rövid beszélgetés volt 
a hallottakról, majd a Hajdúböszörményi 

2014. március 8-án a Magyar Látványtánc Szövetség rendezte meg idei 
első területi bajnokságát Hajdúböszörményben a Sillye Gábor Művelődési 
Központban. A versenyen 132 versenyszám, számos táncegyesülete és mű-
vészeti iskolája mérhette összes tudását.

A végeredmények:
Utánpótlás csapat: – Szakácsok tánca látványtánc, formáció I. helyezés
Junior csapat: – Fire Girls sportmazsorett, csapat I. helyezés és Különdíj
Rácz Andrea: – Menekülés útja moderntánc szóló I. helyezés
Junior és ifjúsági csapat: – Breath of Life 
– Színpadi látványtánc, formáció I. helyezés
Rozgonyi Melitta: – Születésnapodra moderntánc szóló I. helyezés és Különdíj
Ifjúsági csapat: – Time kortárstánc, csapat I. helyezés

Nánási sikerek a Vécsey-Vásárhelyi 
Kamara Néptánc versenyen

Városi nőnap – kicsit másképp

Ütős Együttes, Sándor László vezetésével 
szórakoztatták a közönséget „Azok a csodá-
latos dobverők” című műsorukkal.

A „felrázó” zeneszó után Mojzesné dr. Szé-
kely Katalin divatszociológus, egyetemi do-
cens kapott szót. Ámulatba ejtő előadásában 
visszatekintést adott a divatról, annak alaku-
lásáról. Rámutatott arra, hogy a történelmi 
múltban milyen tényezők játszottak közre a 
divat alakulásában Részletesen és élvezetesen 

mutatta be azt, hogy kik és hogyan irányítják 
a divatot. A szép nap utolsó felvonásaként 
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a 
hölgyeket, majd a háromszoros világbajnok 
4 For Dance műsora zárta a nőnapi rendez-
vénysorozatot. Gut István
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Nyitva tartás: Hétfőtől–Csütörtökig 8.00–19.00  Péntek–Szombat–Vasárnap 8.00–20.00

PÁROS KEDD
 Szeretnéd meglepni a szerelmedet? 

 Esetleg közös kikapcsolódásra vágytok? 
 Március 1-től lehetőséged nyílik erre! 

Amennyiben kedveseddel ellátogatsz 
hozzánk az ő belépőjét mi álljuk! 
Az akció csak napi (felnőtt, diák, nyugdíjas) jegyekre értendő, 

illetve kedvezményes jeggyel nem vonható össze!

„A temető kapuja szélesre van tárva,
útjait naponta sok-sok ember járja.

Van aki virágot, mécsest visz kezében,
s olyan is ki bánatot szomorú szívében.”

Fájó szívvel emlékezik 3 gyereke 
és annak családjai.

ANDRóCZKI LAJOS 
ÉS FELESÉGE 

ANDRóCKI LAJOSNÉ
szül. Sárga Erzsébet halálának 

20. évfordulójára.

Megemlékezés

NAGY IMRE LÁSZLó 
volt Hajdúnánás Polgári út 16/A alatti 

lakos halálának 2. évfordulójára. 

Megemlékezés 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.

Nem múlnak ők el
kik szívünkben élnek 
hiába szálnak árnyak,

álmok, évek.

Fájó szívvel emlékezik:
Felesége, gyermekei, menye,

neje, unokái.

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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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)
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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. krtt.35.35. s
il i f @d k i f t

355 s. szz.087 Hajddúnáúnánásnás, Ady

 

 
ELVESZETT!

Február közepén 9 éves fekete–őszes–puli kutya.
Várok minden információt! 
Tel.: 06-20/551-4670

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

Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Coldrex tbl. 24x 1790 Ft 1450 Ft
Advil Ultra forte lágy kpsz. 16x 1565 Ft 1295 Ft
Mebucain Mint szopogató tbl. 1350 Ft 1130 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Szeretettel meghívjuk önt a Bocskai István Általános Iskola 

Ideje: 2014. április 12. 19.00 óra
Helye: Iskola úti intézményegység tornaterme

Belépő: 4000 Ft
Támogatói jegy: 500 Ft és 1000 Ft

Tombola: 200 Ft

A bál ideje alatt büfé szolgáltatás lesz. 

Jótékonysági Báljára
 Szeretettel és köszönettel 
fogadjuk a tombolatárgya-
kat és felajánlásokat!

 A bevételeket a gyerekek 
szabadidős tevékenységeire, 
versenyeztetésre fordítjuk. 

 Jegyeket lehet vásárolni 
az iskolatitkároknál. 

HAjdúnánási RefoRmátus egyHázkÖzsÉg
idősek Otthona és Szociális gondozási Központja 4080 Hajdúnánás, Polgri út 12. szám alatt a 

településen élő, segítségre szoruló embereknek a következő szolgáltatásokat nyújtja
• Étkeztetés
• Házi segítségnyújtás: melynek keretében az idős, rászorult személyek ellátása saját  

otthonukban történik, képzett szakemberek bevonásával. 
 A segítségnyújtás kiterjed a felsorolt tevékenységekre:
 Takarítás, mosogatás, bevásárlás, gyógyszer felíratás is kiváltás.
 Ágyban fekvő személyek teljes higiéniai ellátása. 
• idősek klubja. Az idősek klubja szolgáltatásai ingyenesen vehetők igénybe!
• átmeneti elhelyezés • idősek otthona

mobil: 06-30/201-7955 • tel.: 52/381-204

A Mozi Ételbár és Palacsintázó
házilag készített süteményekkel várja minden 

kedves vendégét! 
Köztársaság tér 16. • Tel.: 06-30/525-9676

 Kertek, szőlőföldek, talajművelését 
kistraktorral vállalom.

06-20/321-2538

AKCIÓS ÚJ MŰSZAKI TERMÉKEK GARANCIÁVAL!
Háztartási gépek, mosógépek, hűtők, porszívók, 

mikrohullámú sütők, vasalók kávéfőzők stb. 
Folytatjuk jól bevált bizományi értékesítéseinket. 

Hozza be hozzánk eladható bútorait, lakás felszerelési tárgyait, 
műszaki cikkeit stb.

Tel.: 06-70/636-1737 • Nikodémusz u. 2 (volt Marx K. u.)
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Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
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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. 

SikereS rajt 
a kemény téli felkéSzüléS után
Daróczi Péter edzőt, a népszerű Pepét 
sikerült edzésre menet elkapnom, s leül-
ni vele egy kis beszélgetésre. Milyen volt 
a téli felkészülés, kik távoztak, jöttek-e 
újak? S persze az első két győzelmünket is 
sikerült kiértékelnünk.

‒ Január 4.-én kezdtük el a felkészü-
lést. Heti két edzéssel és hétvégenként két 
edzőmérkőzéssel. Mivel az MLSZ kiírt 
egy műfüves téli felkészülési bajnoksá-
got – nagy örömünkre – így a hétvégén 
lekötött edzőmeccsek mellé még ez is pá-
rosult. Az edzés létszám majdnem 100%-
os volt amely szintén örömteli esemény 
számunkra, hiszen sokat számit az, hogy 
a csapat mennyit edz, és milyen minőség-
ben. Meg is lesz, remélhetőleg ennek a lát-
szatja, mert úgy gondolom, hogy jó úton 
haladunk. Változások történtek a keret 
összetételében. Öt ember távozott, Piskóti 
Zsolt, Simon István, Szabó Zoltán, Bánfi 
Zsolt (visszament Téglásra) Andorkó Pali 
( aki csak egy kis pihenőre ment, mivel 
apa lett a kiváló játékos s úgy gondolta 
egyelőre otthon a helye). Jó babázást kí-
vánunk az első gyerekhez, s természetesen 
mielőbb várjuk vissza. Az érkezési oldalon 
pedig Hajdúböszörményből jött Fodor 
Tibor, Téglásról Kórász Balázs (akinek az 
édesapja is itt futballozott Nánáson, s elég 
jó névjegyet hagyott maga után) visszatért 
Cserépfaluról Oláh Tamás aki szintén 
nem ismeretlen a hazai szurkolók köré-
ben, s az utolsó utáni pillanatban sikerült 
leigazolnunk Bárány Lacit, aki Hollandi-
ából tért haza – előtte az NB III.-as Nagy-
kálló színeit erősítette

Célunk továbbra is az első tíz hely va-
lamelyike. Nagyon kiélezett, zsúfolt az 
élmezőny. Élő példa, hogy az ezüstérmes 
Hajdúsámson két zakóval kezdett. Bárki 
megverhet bárkit, vagy kikaphat bárkitől. 
Mi a saját dolgunkat kell, hogy tisztába 
tegyük; azt, hogy mik a célok, s azzal fog-
lalkozni, hogy milyen játékot játsszunk. 
Végig dolgoztuk a felkészülést, edzettünk 
becsülettel, sok mérkőzést játszottunk. 
Ami megnyugtató, hogy míg régen lasz-
szóval kellett fogni az edzésekre a fiúkat, 
addig ma mindig magas az edzéslétszám. 

Nincs jobb játékos, rosszabb játékos, ha-
nem csapat van. Olyan, játékosok, akik 
be akarják bizonyítani, hogy lehet rájuk 
számítani, s emiatt is bizakodva nézek a 
jövőbe.

Nézzük hát az első két mérkőzés ösz-
szefoglalóját.

Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Haj-
dúdorog 3:0 (1:0)

200 néző, vezette: Tóth Sz. (Erdei Z. 
Kertész F.)

Hajdúnánás: Imrő L. (László T.)–
Nagy D., Tímári G., Fodor T. (Oláh T), 
Csatári D. (Fábián Szabolcs.), Csíszár I., 
Kórász B., Kántor T., Szemán P., Jóna G. 
(Csíszár Sz.,) Szilágyi Á.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Kórász B., Fábián Sz., Kántor T.
Kiállítás: Juhász B. (Hajdúdorog)
Jók: mindenki
Ifi: 0:2
A két szomszédvár rangadója magabiz-

tos hazai győzelmet hozott. Egy percig 
nem forgott veszélyben a 3 pont sorsa. 

Hajdúnánás Góliát Bútor FK.–Bal-
mazújváros II. 1:0 

300 néző, vezette: Török Z. (Mészáros 
Cs. Erdélyi P.)

Hajdúnánás: László T.–Bárány L., Tí-
mári G., Fodor T. (Oláh T.) Csatári D. 
(Kórász B.), Csíszár I. Oláh Zs., Kántor 
T. Szemán P. (Jóna G. (Nagy D), Csíszár 
Sz., Szilágyi Á.

Edző: Daróczi P.
Gól: Kántor T.
Jók: az egész csapat
Illusztris vendégünk volt a 6 pontos 

mérkőzésen. Szendrei József egykori válo-
gatott labdarúgó kapus ült a VIP. Páholy-
ban a vezetőség meghívottjaként. 

Edzőnk szerint a Megye I. legjobb foci-
ját játszó csapatot sikerült legyőznünk. Az 
ellenfélnek is voltak veszélyes helyzetei, de 
azt László Tibi magabiztosan hárította.

Továbbra is várjuk szurkolóinkat a 
mérkőzésekre (annál is inkább, mert 
most több hazai találkozó lesz egymás 
után) s kérjük őket, sportszerűen biz-
tassák csapatunkat. Hajrá Nánás!

Lejegyezte Kócsi Imre

A Móricz Pál Városi Könyvtár az alábbi 
programokkal csatlakozik az országos ren-
dezvényhez:
 Március 20. Titkos Tudás Tárháza – 

online játékos segítség az iskolai felada-
tok gyakorlásához. 

 Március 25. Tanulni a netet – tanulni a 
neten: feladatok megoldása elektronikus 
tudástárak, adatbázisok segítségével.

 Március 27. Barátok közt? – ismerke-
dés és kapcsolattartás a neten.
Március 22. 8–13 óráig: ingyenes 

beiratkozási lehetőséggel várjuk látoga-
tóinkat!

Az internet fiesta ideje alatt ingyenes 
számítógép használatot biztosítunk napi 
1 órában az érdeklődőknek!

Internet felhasználói tanfolyamot hir-
detünk nyugdíjasoknak, munkanélküli-
eknek. 

Várjuk azok jelentkezését, akik még 
nem használtak számítógépet, internetet, 
és szeretnék megismerni azokat a lehető-
ségeket, melyeket a világháló kínál.

A tanfolyam ingyenes!
Érdeklődni és jelentkezni lehet a 381-

941-es telefonszámon, ill. személyesen a 
könyvtárban.

 Március 21. 18 óra Nánási Fonó – 
Táncház, zenél: a Csűrdöngölő Népze-
nei Együttes. Házigazda: Bistey Attila. 
A belépés ingyenes!

 Március 28. 19 óra Ray Cooney – Ron 
Chapman: Kölcsönkéró, avagy hely-
cserés támadás – bohózat két részben 
a Mandala Dalszínház előadásában. 
Fordította: Hamvai Kornél. Rendezte: 
Besenczi Árpád. Belépődíj: 1500 Ft, 
1700 Ft

 Március 29. 20 óra a Különkiadás ze-
nekar, valamint a Márkó és az Űrséta 
koncertje. 

 Április 2. 10 óra Mantala Dalszínház: 
Csukás István: Süsü a sárkány. Belépő-

díj: 500 Ft. Ifjúsági előadás: Mandala Dal-
színház: Kőmíves Kelemen. Belépődíj: 
800 Ft. Bródy és Szörényi Levente népsze-
rű rockballadája.

 Április 3. 17 óra Tóth Imre hegedűkészí-
tő kiállítása. Megtekinthető: április 28-ig.

 Április 5. 14 óra Egészségnap – Prog-
ramok: Gyógyulás a legújabb energiá-
val. Kövics Mária előadása a Kapcso-
latteremtő gyógyításról. 

- Holló Szabó Júlia: A bőség megterem-
tésének lehetőségei. (Kinezólógia és an-
nak lehetőségei)

 - Kiss Attila: Irányított meditáció. 
 Belépődíj: 1000 Ft.

NET – KULTÚRA – KÖNYVTÁR 
15. Internet Fiesta a könyvtárakban

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ 

MŰKÖRÖM ÉPÍTÉS ZSELÉBŐL, 
GÉL LAKK KÉSZÍTÉS

az Évi Fodrászatban, Hajdúnánás, 
Szamos utca 4. sz. alatt

Érdeklődni:

Műköröm: 20/377-4892 Kata
Fodrász: 30/313-3830 Évi
 20/961-5159 Magdi Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási 

Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

�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


