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Kutyatartók, tenyésztők Kutyatartók, tenyésztők Kutyatartók, tenyésztők Kutyatartók, tenyésztők Kutyatartók, tenyésztők Kutyatartók, tenyésztők 
fi gyelmébe!fi gyelmébe!fi gyelmébe!fi gyelmébe!fi gyelmébe!fi gyelmébe!

3. oldal

Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért 

3. oldal
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4. oldal

„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó

5. oldal

Újabb beruházás valósult meg a KendereskertbenÚjabb beruházás valósult meg a KendereskertbenÚjabb beruházás valósult meg a Kendereskertben

Egykoron a Kendereskert egyet jelentett 
a nánási gazdáknak a szarvasmarhatartás-
sal, az apaállat tenyésztéssel. Mint isme-
retes, néhány éve nagyszabású felújítás és 
gazdálkodás kialakítása kezdődött a már 
szinte feledésbe ment telepen. Mára már 
ismét virágzó állattartás, mezőgazdálko-
dás folyik itt, karöltve egy látogatóköz-
pont kialakításával. A létesítmény egyes 
projektelemei nagyobb részben uniós 
forrásokból valósultak/valósulnak meg 
és szerves részét képezik annak a nagy-
szabású turisztikai fejlesztésnek, amely a 
Hajdúnánási Gyógyfürdő és környezetét 
célozta meg. A telep több forrásból, lé-
pésről, lépésre épül-szépül, március 27-
én egy újabb részterület került átadásra. 
A most felavatott tágas parkolóval, kerí-
tésekkel, térburkolattal, zöldfelületekkel 
szinte teljessé vált a turisztikai szezon 

kezdetére a város pásztor hagyományait, 
paraszti gazdálkodását, népi építészetét, 
múltját bemutató látogatóközpont.

Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tő beszédében kiemelte mindazt a lehe-
tőséget, amelyet ez a létesítmény jelent a 
turisztikai fejlesztésben, a közfoglalkozta-
tásban. Az avatószalagot polgármester úr 
és a látogatóközpontot működtető Nánás 
Pro Cultura megbízott ügyvezetője Szilá-
gyi Erzsébet vágták át, majd ezt követően 
rövid terepbejárás következett.

A telepen, mint látható volt, élénk élet 
folyik, igaz most még csak a gazdasági 
részen, és mint polgármester úr mondta, 
több településről érkeznek tapasztalatcse-
rére, a jó gyakorlat megismerésére, azaz 
hogy hogyan lehet ötvözni a gazdálko-
dást, a közfoglalkoztatást és a turisztikai 
célok megvalósítását.

Újabb állomásához érkezett a kendereskerti komplex létesítmény. A kettős hasz-
nosítású telepen március 27-én délután átadásra kerültek azok a fejlesztések, 
amelyeket Hajdúnánás Város Önkormányzata a „Turisztikai szolgáltatás bővítése, 
fejlesztése” címen nyert el a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete pá-
lyázatában. Az újabb beruházás megvalósulásával teljessé vált a látogatóközpont 
infrastruktúrája, amely várhatóan április végén, május elején nyitja meg kapuit a 
nagyközönség előtt.

Együttműködés a szálláshelyeket Együttműködés a szálláshelyeket Együttműködés a szálláshelyeket Együttműködés a szálláshelyeket Együttműködés a szálláshelyeket Együttműködés a szálláshelyeket 
kínáló helyi vállalkozókkal kínáló helyi vállalkozókkal kínáló helyi vállalkozókkal kínáló helyi vállalkozókkal kínáló helyi vállalkozókkal kínáló helyi vállalkozókkal 

A rövid kis séta után 
már a rendezvénysátorban 
folytatódott a program, 
ahol elsőként dr. Juhász 
Endre alpolgármester úr 
mondott pohárköszöntőt, 
megköszönve mindenki 
munkáját. Ezt követően 
stílusosan a Szalmakalap 
Citerazenekar adott rövid 
műsort pásztordalokból, 
majd a Bocskai Iskola 
néptánc tanszakának nö-
vendékei mutatták meg, 
milyen hangulatot tud-
nak teremteni percek alatt 
táncaikkal.

A Kendereskertben a lá-
togatóknak a „pásztori vá-
ros” ősi örökségét bemuta-
tó látványosságban lehet 
részük, amely segíti a helyi 
közművelődést, hiteles ké-
pet ad a város múltjáról és 
hagyományairól.

(HNU)Fotó: Füz László

A polgármester kiemelte, hogy a városve-
zetés szándéka egyértelmű: a turizmusba 
fektetett minden egyes forint hosszú tá-
von, a sikeres vállalkozásokon keresztül 
megtérül az egész város számára. Sikeres 
hajdúnánási vállalkozó sikeres Hajdúná-
nást teremt, hiszen a meglévő munkahe-
lyek megmaradnak, és a sikeres települé-
sekre hamarabb fel� gyelnek a potenciális 
befektetők is, akik tőkét, pénzt, munka-
lehetőséget hoznak. Ehhez közös gondol-
kodás szükséges, ehhez komoly érdek-
egyeztetés szükséges. Az önkormányzat e 
céltól vezérelve szeretné szorosabbra fűzni 
az együttműködést a szállásadókkal is, hi-
szen a folyamatban lévő beruházásoknak 
köszönhetően a szolgáltatások színvonala 
emelkedik, sokkal változatosabb szórako-
zási és kikapcsolódási lehetőségek várják 
mind a hajdúnánásiakat, mind a turistá-

kat. Ezek hatására az egyre népszerűbbé 
váló Hajdúnánáson várhatóan növekedni 
fog a vendégéjszakát eltöltők száma, így 
természetesen a szállások kihasználtsága is.

Az Európai Unió támogatásával meg-
újuló strand környéke az ideérkező ven-
dégek számára egy modern település 
benyomását kelti majd, ugyanakkor meg-
marad a város kellemes, szerethető vidéki 
jellege.

A közös gondolkodással talán az is 
megvalósulhat, hogy idővel a Fürdő és 
környéke betölthet egy második város-
központi funkciót, ugyanis a fejlesztések 
nemcsak a turistákért folynak, hanem 
a helyi lakosokért is. Elnézve a terveket, 
minden esély megvan arra, hogy a nánási 
családok, a nánási � atalok által közked-
velt fejlesztés jöjjön létre a játszóterekkel, 
sétáló övezettel, sportolási helyszínekkel, 

Szólláth Tibor polgármester 2015. március 27-én szakmai egyeztetést folytatott a 
hajdúnánási szállásadó vállalkozókkal. A találkozó okát a Fürdő tágabb környeze-
tét érintő Európai Uniós támogatásokból megvalósuló beruházások adták.

kávézóval, közösségi terekkel ellátott vá-
rosrészben.

A vállalkozások és az önkormányzat 
stratégiai együttműködésével elérhető az, 
hogy Hajdúnánás még nagyobb szeletet 
tud kivenni magának a turizmusból, és ez 
minden nánásinak érdeke – kinek közvet-
lenül, kinek közvetetten, de hosszú távon 
mindenkinek jó.

Régi-új iskolánk

Három hónapja, hogy a Baross utcáról 
visszaköltöztünk a Magyar utcára. Nagy 
örömünkre 1. osztálytól 8.-ig mind-

annyian együtt maradtunk. Egyöntetű 
volt a vélemény: „De jó, hogy újra itt 
vagyunk!” 

Hamar elröppent az eltelt idő, de nem 
munka nélkül. Azóta is folyamatosan 
dolgoznak a munkások a külső környe-
zet kialakításán. Aki látta a januári álla-
potokat, igen elcsodálkozik, ha most lép 
az intézménybe. 

A gyerekek „aranykezű” tanáraik irá-
nyításával festették, dekorálták a falakat, 
szívesen áldozták fel délutánjaikat. Min-
den gyerek nyomot hagyott a falon: egy 
festett fa lombja tenyérlenyomatukból 
alakult ki. A termek dekorálásán, ottho-
nossá tételén is dolgozunk, és már azon 
is gondolkodunk, hogyan fogjuk szépí-
teni, virágosítani az udvart, ha szeptem-
berre elkészülnek a külső épület mun-
kálataival. Köszönet illet mindenkit, aki 
� zikai, szellemi munkájával, ötleteivel 
vagy anyagilag támogatott bennünket. 

Továbbra is számítunk rájuk!

A Bocskai István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

 Magyar utca közössége 
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ÓVODAI BEÍRATÁSOKÓVODAI BEÍRATÁSOKÓVODAI BEÍRATÁSOKÓVODAI BEÍRATÁSOKÓVODAI BEÍRATÁSOKÓVODAI BEÍRATÁSOK

DÁTUM MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS

1. Vasárnap
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Munka ünnepe Dr. Marosi Csaba
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Szombat

2. Dr. Kátai Ibolya
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Szombat Dr. Marosi Csaba
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Vasárnap

3. Dr. Kátai Ibolya
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Vasárnap Dr. Marosi Csaba
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. László Ibolya

4. Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Szombat Dr. László Ibolya

5. Dr. Kátai Ibolya Vasárnap Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Vasárnap Dr. László Ibolya

6. Dr. Kátai Ibolya HÚSVÉT Dr. Kátai Ibolya Szombat
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. László Ibolya

7. Szombat Dr. László Ibolya Dr. Kátai Ibolya Vasárnap
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. László Ibolya

8. Vasárnap Dr. László Ibolya Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Szombat

9. Dr. Kátai Ibolya Dr. László Ibolya Szombat Dr. Marosi Csaba
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Vasárnap

10. Dr. Kátai Ibolya Dr. László Ibolya Vasárnap Dr. Marosi Csaba
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. Marosi Csaba

11. Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Szombat Dr. Marosi Csaba

12. Dr. Kátai Ibolya Vasárnap Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Vasárnap Dr. Marosi Csaba

13. Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. László Ibolya Dr. Marosi Csaba

14. Szombat Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Vasárnap Dr. László Ibolya Dr. Marosi Csaba

15. Vasárnap Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Dr. László Ibolya Szombat 

16.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. Marosi Csaba Dr. László Ibolya Vasárnap

17.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. Kátai Ibolya
Vasárnap

Dr. Marosi Csaba Dr. László Ibolya Dr. Marosi Csaba

18.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Szombat Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Szombat Dr. Marosi Csaba

19.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Vasárnap Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Vasárnap Dr. Marosi Csaba

20.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. László Ibolya ÜNNEP

21. Szombat Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Vasárnap Dr. László Ibolya Munkaszüneti nap

22. Vasárnap Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Dr. László Ibolya Szombat

23.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. Marosi Csaba Dr. László Ibolya Vasárnap

24.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. Kátai Ibolya Vasárnap Dr. Marosi Csaba Dr. László Ibolya Dr. Marosi Csaba

25.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Szombat PÜNKÖSD Dr. Marosi Csaba Szombat Dr. Marosi Csaba

26.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Vasárnap Dr. Kátai Ibolya Dr. Marosi Csaba Vasárnap Dr. Marosi Csaba

27.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. László Ibolya Dr. Marosi Csaba

28. Szombat Dr. Kátai Ibolya Dr. Kátai Ibolya Vasárnap Dr. László Ibolya Dr. Marosi Csaba

29. Vasárnap Dr. Kátai Ibolya Dr.Kátai Ibolya Dr.Marosi Csaba Dr.László Ibolya Szombat

30.
Dr.Mogyoróssy 
Mónika 

Dr. Kátai Ibolya Szombat Dr. Marosi Csaba Dr. László Ibolya Vasárnap

31.
Dr. Mogyoróssy 
Mónika

– Vasárnap – Dr. László Ibolya Dr. Marosi Csaba

Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesí-
ti a kedves szülőket, hogy a 2015/2016. 
nevelési évre vonatkozóan a 3. életévüket 
betöltött gyermekek óvodai beíratásá-
nak időpontja: 

2015. április 27-én (hétfő) 800–1700 óra
2015. április 28-án (kedd) 800–1700 óra
Az óvodába felvehető az a gyermek is, 

aki a harmadik életévét a felvételétől szá-
mított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 
minden, a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
hároméves és annál idősebb gyermek óvo-
dai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi négy órában óvodai foglalko-
záson vesz részt. A jegyző – az egyházi és 
magán fenntartású intézmények esetében 
a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvo-
davezető, valamint a védőnő egyetértésé-
vel, a gyermek jogos érdekét szem előtt 

tartva, az ötödik életév betöltéséig fel-
mentést adhat a kötelező óvodai nevelés-
ben való részvétel alól, ha a gyermek csa-
ládi körülményei, képességeinek kibonta-
koztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
247. § a) pontja alapján az a szülő vagy 
törvényes képviselő aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be 
szabálysértést követ el.

A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda 
székhelye (Hajdúnánás, Magyar utca 
104.)

A beíratáshoz szükséges: 
 a gyermek születési anyakönyvi kivona-

ta, lakcímkártyája, TAJ-száma
 a szülő (gondviselő) személyi igazolvá-

nya, lakcímkártyája. 
Az óvodavezető 2015. május 29-ig 

írásban értesíti a szülőt – jogszabályban 

Tisztelt Lakosság! 
Tisztelt Ebtartók! 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat az álla-
tok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése 
alapján Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi elvárásaira 
tekintettel 2015. február 28-ai határidő 
tartásával Hajdúnánás város közigazgatási 
területén ebek bejelentésére hívta fel az eb 
tulajdonosokat és tartókat.

Tájékoztatásul közlöm, az ebösszeírás 
kifejezetten ebrendészeti faladatok ellátá-
sát szolgálja, Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat nem tervez ebadót bevezetni. 

Felhívom � gyelmüket, hogy a határ-
idő után érkezett önkéntes bejelentések 
megtételének továbbra sincs akadálya és 
ismételten arra kérem az eddigi mulasz-
tóktól, hogy annak pótlásáról mielőbb 
gondoskodjanak. 

Tájékoztatásul közlöm még azokkal az 
ebtulajdonosokkal és tartókkal, akik be-
jelentési kötelezettségüknek eleget tettek, 
hogy a bejelentés óta bekövetkezett válto-
zást (pl.: új tartási hely, a tartó-, vagy tulaj-
donos személyében bekövetezett változás, 
az eb adataiban bekövetkezett módosulá-
sok) – a változás bekövetkeztétől számított 
15 napon belül – Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Városfejlesztési és Gazdálko-
dási Irodáján kell bejelenteni. 

A változás és az önkéntes bejelentéshez 
ADATLAP változatlanul beszerezhető a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal (címe: Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám) információs irodáján, vagy le-
tölthető a www.hajdunanas.hu honlapon 
Hírek részben, a Hirdetmények menü-
pont alatt. 

Dr. Kiss Imre jegyző

Tisztelt Lakosság! 
Tisztelt Érintettek! 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám alatti Vá-
rosi Rendelőintézet tetőszerkezetén a Kör-
nyezet és Energia Operatív Program kere-
tén belül 49 022 000 Ft összegben nap-
elem-rendszer kiépítését valósította meg. 

Egyes fák koruknál fogva kiszáradásnak 
indultak, állaguk leromlott, valamint a 
betervezett energia-mennyiség előállítását 
az intézet előtti fás szárú növények árnyé-
koló hatása gátolja, így 2015. április 12-
én – vasárnap – délelőtt 9.00 órától dél-
után 15.00 óráig a fás szárú növények 
kivágásáról, illetve azok pótlásáról gon-
doskodunk. A munkákkal érintett par-
kolók és utca – időszakos – lezárására kell 
számítani, melyhez szíves megértésüket és 
türelmüket kérjük, továbbá azt, hogy a 
parkolók igénybevételétől a munkák ideje 
alatt tartózkodjanak. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Hajdú-

nánás Városi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 2015. március 26-i ülésén tárgyalta 
meg és fogadta el a mezei őrszolgálatról és 
mezőőri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) 
Önkormányzati Rendelet módosítását. 

A módosítás tartalmazza, hogy a tényle-
gesen � zetendő mezőőri járulékot a tárgyév 
szeptember 30-ig határozattal kell megálla-
pítani és évente egy alkalommal minden év 
október 31-ig kell meg� zetni. A határozatok 
kiküldésére 2015. szeptemberében kerül sor.

A rendelet megtekinthető a város hon-
lapján, valamint munkaidőben a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 17. 
irodájában, valamint a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteményben.

Dr. Kiss Imre jegyző

Hajdúnánás Városi Önkormányzat ezúton 
tájékoztatja a lakosságot, hogy dr. Gócs 
Viktor házi gyermekorvos a praxisával ösz-
szefüggő feladat-ellátási szerződését 2015. 
február 27-én kelt levelében 2015. augusz-
tus 31-ei hatállyal felmondta, melynek 
elfogadásáról Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2015. márci-
usi testületi ülésén döntött. 

A gyermekorvos tájékoztatása szerint 
a 6 hónapos felmondási idő keretében a 

helyettesítését az alábbiak szerint szervez-
te meg: 

A rendeléseket dr. Kátai Ibolya és dr. 
Marosi Csaba általános helyettesek mellett 
két külsős orvos: dr. Mogyoróssy Mónika 
és dr. László Ibolya fogja végezni, a cse-
csemő-tanácsadási alkalmakkor pedig dr. 
Farkas Enikő fog rendelni. Az iskolaorvosi 
teendőket dr. Kátai Ibolya látja el. 

A helyettesítések rendjét a következő 
oldalon található táblázat tartalmazza:

Kérjük a lakosság megértését, tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét! 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

meghatározott módon és formában – a 
felvételi eljárás eredményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő – a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomására ju-
tásától számított tizenöt napon belül – a 
gyermek érdekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegy-
zője jár el és hoz másodfokú döntést:

a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény 
belső szabályzatának megsértésére hi-
vatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való 
kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekin-
tetében.
Hajdúnánás, 2015. március 26.
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Az Irinyi János országos középiskolai ké-
miaverseny első fordulója után a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium négy diákja ju-
tott tovább a megyei középdöntőbe: a 9.-
es Majoros Márk és Varga Lehel, illetve a 
10.-es Gergely Péter és Papp György Ben-
ce. Rajtuk kívül csak a legnevesebb debre-
ceni gimnáziumok (az Ady, a Csokonai, 
a Fazekas, a Kossuth és a Tóth Árpád) ta-
nulói veselkedhettek neki a megyeszékhe-
lyen megrendezett második fordulónak. 
A két és fél órás írásbeli után ugyanennyi 

Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért Együtt a gyermekekért 
időt kaptak a diákok az 
egyetemi laborban a gya-
korlati feladatra. Az itt 
elvégzendő mennyiségi 
meghatározás (titrimet-
ria) nem része a gimná-
ziumi tananyagnak, ezért 
erre délutánonként kü-
lön gyakoroltak a � úk a 
Kőrösiben. 

Hogy nem hiába, azt 
leginkább a végső sorrend 
megismerésekor érezhet-
ték: Majoros Márk évfo-

lyamán az első, míg Papp György Bence 
a 10.-esek között a második helyen jutott 
tovább. Rajtuk kívül még nyolc debreceni 
diák lesz ott az április végi szegedi orszá-
gos döntőben. Gergely Péter (aki tavaly 
országos 20. volt) és Varga Lehel sem sok-
kal maradt le, előbbi harmadik, utóbbi 
ötödik lett. Mindannyiukat Nagy Zol-
tánné készítette fel, aki szerint a gyakorlás 
és a verseny során is nagyon jól érezték 
magukat tanítványai, mindannyian úgy 
vélik, hogy érdekes és hasznos tudnivalók 
birtokába jutottak. V. G.

Szokásos éves szakmai beszámolóját tar-
totta március 25-én a hajdúnánási gyer-
mekjóléti szolgálat. A tanácskozás első 
részében részletes beszámolót hallhattunk 
a szolgálat munkatársaitól, szakterületek-
re lebontva, majd Kovácsné Bata Éva a 
Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője 
tartott előadást a helyi óvodákban folyó 
gyermekvédelmi munkáról. A tanácsko-
zást Szólláth Tibor polgármester úr nyi-
totta meg, aki elismerően szólt a helyi 
gyermekvédelemben folyó magas szintű 
szakmai munkáról, továbbá kiemelte az 
önkormányzat sokrétű és hatékony szo-
ciális támogatási formáit, közte az orszá-
gos elismertséget szerzett Szociális Föld-
programot.

Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat intézményve-
zetője beszámolójában kiemelte, hogy a 
szolgálat kitartó és következetes szakmai 
munkájának egyik eredménye a hátrányos 
helyzetű, veszélyeztetett gyermekek szá-

Napjainkban a kutyatenyésztés, a kutya-
tartás reneszánszát éli. Sok helyen egye-
sületek fogják össze a kutyás társadalmat, 
mint pl. Hajdúdorogon, ahol 2013-ban 
14 fővel alakult meg a Hajdúsági Kutya-
tenyésztők Egyesülete, amely a nagymúl-
tú, 1899-ben alapított MEOESZ – a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos Egyesületei-
nek Szövetsége – szerződött partnere. 

A MEOESZ a F.C.I. - Fédération 
Cynologique Internationale - azaz a 
Nemzetközi Kinológiai Szövetség ma-
gyarországi tagszervezete. Ennek a világ 
ebtenyésztő egyesületeit egybe foglaló 
szervezetnek a célja, hogy elősegítse a 
fajta standardek szerinti tenyésztést, 
ezen kívül biztosítja a tagszervezetek 
közötti kapcsolatot, illetve kiállításokat 
és versenyeket szervez. 

A Hajdúsági Kutyatenyésztők Egye-
sületének elnöke Török Tamás – aki 
egyébként Hajdúnánáson született, 1986 
óta foglalkozik kutyákkal, dobermann 
tenyésztő, nemzetközi küllem- és telje-
sítménybíró. Édesapja Török János az 
egyesület vezetőségi tagja, szintén 1986 

Különös randevú helyszíne volt 2015. 
március 10-én a Bocskai Filmszínház; a 
széksorokban különféle fogyatékkal élők 
és egészséges emberek ültek, köztük sok 
� atal. Itt került sor ugyanis a Hajdúná-
nási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok 
Otthona Lakóiért Alapítvány „Velünk tel-
jes a világ” című projektjének harmadik 
rendezvényére.

A Mi és Ti elnevezésű program már 
címében sejtetni engedte, hogy a szerve-
zők a pályázat szellemében olyan délelőt-
töt terveztek, ahol különböző fogyatékkal 
élők és egészséges emberek találkozhat-
nak, ismerkedhetnek a sérült emberek 
mindennapjaival, életükkel. A megjelent 
vendégeket, előadókat Soltész Lászlóné a 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 
vezetője köszöntötte.

A résztvevők élőben megtapasztalhat-
ták pl. a vakokat segítő különféle eszkö-
zöket, így a braille-írógépet, ahol a Fehér 

Bot alapítvány munkatársai segítettek az 
érdeklődőknek.

De hasonló módon bemutatták, hogy 
hogyan kell a látás sérültek alapvető se-
gédeszközét, a jelképpé vált fehér botot 
használni.

A mozgáskorlátozottak segítő eszköze 
a kerekesszék. Ezt is többen kipróbálták, 
és bizony kiderült nem is olyan egyszerű 
vele a közlekedés. 

Mint a projektmenedzser, Pálmainé 
Magos Judit elmondta, nem véletlenül 
célozták meg a � atalokat, hiszen a meg-
ismerés, majd elfogadás ebben az életkor-
ban még sokkal könnyebb, hatékonyabb.

Látva és hallva a gyerekek keresetlen 
megnyilatkozásait valószínű helytálló a 
szakemberek elgondolása, és meglehet, ők 
már teljesen természetesnek veszik később, 
felnőtt korukban is, hogy fenntartások 
nélkül közelítsenek ezekhez az embertár-
saikhoz. (HNU)

Március 25-én gyermekvédelmi tanácskozásra várták a Hajdúnánási Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat központjában a szakembereket, iskolák, óvodák gyer-
mekvédelemért felelős pedagógusait. A tanácskozáson a gyermekjóléti szolgálat 
munkatársai részletesen beszámolták az elmúl év munkájáról, eredményeiről, jö-
vőben szakmai elképezéseikről.

Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!Kutyatartók, tenyésztők fi gyelmébe!

Mi és TiMi és TiMi és TiMi és TiMi és TiMi és TiMi és TiMi és TiMi és Ti
A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért Alapít-
vány még az elmúlt évben nyert meg egy pályázatot, amelyben integrált és egyenlő 
esélyű hozzáférést biztosító kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok 
megrendezését vállalták fel. A programsorozat harmadik rendezvényét március 10-
én tartották a I� úsági Házban Mi és Ti címmel.

óta tenyészt dobermannokat, nemzetközi 
küllembíró, 16 évig volt a MEOESZ Deb-
receni Szervezetének titkára. 

Mint elnöke úr elmondta, az egyesü-
letet azért hozták létre, hogy ebben a ré-
gióban (Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, 
Polgár, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újti-
kos) is legyen egy ilyen nemzeti és nem-
zetközi jogokkal rendelkező szervezet. Így 
a tagok ügyintézése könnyebb, mert nem 
kell utazgatni, és más egyéb előnyökkel is 
jár a tagság. A megyében rajtuk kívül csak 
egy ilyen egyesület működik, Debrecen-
ben. Az egyesület programjában szerepel 
bemutatók szervezése, tájjellegű, nemzeti 
CAC és nemzetközi CACIB kiállítások 
megrendezése. Mindezek mellett tervezik 
kutyakiképzés szervezését is.

Az egyesület ún. összfajtás egyesület, 
bárki, bármilyen fajtájú kutyával tag lehet, 
szeretettel várják a régió kutyatartóit, te-
nyésztőit, hobbi kutyásait egyaránt. 

Érdeklődni az alábbi címen lehet: 
Török Tamás, 4087 Hajdúdorog, Füzes u. 
1/b., tel.: 30/2182-902

mának csökkenése. A mint egy öt év alatt 
bekövetkezett jelentős csökkenésnek több 
összetevője is van; a hatékony prevenció, 
a szociális támogatások és nem utol-
sósorban a közfoglalkoztatásba bevont 
családok nagy száma. Intézményvezető 
asszony többek között szólt még a közel 
30 millió Ft-ból megvalósuló komplex 
szociális és gyermekjóléti alapellátások ki-
alakításáról, valamint a „Segítő Kezekkel 
Hajdúnánáson” elnevezésű programról, 
mely az időskorúak mentális segítését, az 
elmagányosodás megelőzését szolgálja.

A gyermekjóléti szolgálat munkáját 
több szervezet, intézmény segíti, első-
sorban az oktatási-nevelési intézmények, 
hiszen munkájuk szerteágazó, és csak 
együttműködésben végezhető ilyen haté-
konyan. Erről az együttműködésről szólt 
előadásában Kovácsné Bata Éva, a Haj-
dúnánási Óvoda intézményvezetője, aki 
előadásában kiemelte az intézményben 
megvalósult Integrált Pedagógiai Rend-
szert, (IPR), amely hathatósan segíti a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek beilleszkedését, esélyegyenlőségeik 
növelését. A Hajdúnánási Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkáját, mint 
hallhattuk sokan segítik és ebbe a mun-
kába még többen bekapcsolódhatunk, 
ha oda� gyelünk környezetünkre, az ott 
élőkre, azokra a családokra, akik nehéz 
körülmények között élnek, mert sokszor 
tragédiák előzhetőek meg egy csöppnyi 
oda� gyeléssel, törődéssel. (HNU)
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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

Köszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekKöszönet rendőreinknekHajnalig báloztak a Nánási Focisuli Hajnalig báloztak a Nánási Focisuli Hajnalig báloztak a Nánási Focisuli Hajnalig báloztak a Nánási Focisuli Hajnalig báloztak a Nánási Focisuli Hajnalig báloztak a Nánási Focisuli 
Jubileumi bálján.Jubileumi bálján.Jubileumi bálján.

2015. március 7-én immár XV. alkalom-
mal került megrendezésre a Nánási Fo-
cisuli Egyesület Jótékonysági bálja, ame-
lyet ezúttal Csiszár Imre alpolgármester 
nyitott meg. Beszédében kiemelte a 100 
éves Futball Klub megalakulását,a város 
sikeres futball korszakát, amikor több 
éven keresztül NBII-es és NBIII-as fut-
ball csapata volt városunknak. Beszédé-
ben méltatta a Nánási Focisuli Egyesület 
tevékenységét, melynek köszönhetően új 
alapokra helyeződött a város labdarúgó 
utánpótlás képzése. Egyre népszerűbbek 
lettek a szülők és a gyermekek körében az 
egyesület által szervezett edzések és egyéb 
programok, rendezvények.

A Nánási Focisuli játékosai ma már 
több neves labdarúgó akadémiába (Puskás 
Labdarúgó Akadémia, Bozsik Labdarúgó 
Akadémia, Debreceni Labdarúgó Akadé-
mia) is eljutottak bizonyítva ezzel, hogy 
városunkban a labdarúgásnak van jövője. 

A megnyitó beszédet követően Horváth 
Imre NFSE elnök köszöntötte a rendez-
vényen részt vevő vendégeket, akik kö-
zel 300-an tisztelték meg jelenlétükkel a 
2015-ös jubileumi bált. A pályázaton el-
nyert TAO-s támogatások mellett a bálon 
befolyt összeg is jelentős mértékben hoz-
zájárul az egyesület működéséhez, játéko-
saink versenyeztetéséhez, ezáltal jelentős 
anyagi terhet levéve a szülők válláról.

Engedjék meg ezt a kis alábbi – már-már 
sztoriba illő – történetet, mely a napok-
ban esett meg városunkban, s vélemé-
nyünk szerint méltán jellemzi a hajdúná-
nási rendőrök munkáját.

Drága öreg nyugdíjas barátom az esti 
dalos próbára készülődött a múlt hét 
elején, – már várták a művelődési ház-
ban – de olyan nagy viharos erejű szél 
fújt (később kiderül, hogy szerencséjére), 
hogy úgy döntött, inkább felsétál. Ahogy 
azonban a gimnáziumhoz közeledett, a 
kellemes séta inkább rémálomhoz kezdett 
hasonlítani. Kellemetlen szorító érzés fog-
ta el szívtájékon, elannyira, hogy mire az 
artézi kúthoz ért, már szinte jártányi ereje 
sem maradt.
 Csak a tűzoltóságig jussak el – fo-

hászkodott magában. Kétségbe esve csön-
getett be a „lánglovagok” kapuján egy kis 
segítséget kérve (mivel jó nánási nyugdíjas 
lévén, – azok szokása szerint – mobilját 
otthon hagyta, nehogy elvesszen). Egy pil-
lanatra balra tekintve azonban jobb ötlete 
támadt, mivel meglátott közeledni egy 
rendőrautót. Utolsó mentsvárként próbált 
kibotorkálni az út szélére, kezével bőszen 
hadonászva, hogy segítséget kérjen. A na-
pokban olvastam, hogy minden bajban 
szokott adódni kis humor, s most is így 

történt. A rendőrautóban ülő két biztos 
úr először azt hitte, hogy valaki köszönni, 
üdvözölni akarja őket, s tisztelettudóan 
visszaintegettek. Meglátva azonban, hogy 
barátom egyre hevesebben csapkod, s ki-
csit koordinálatlan a mozgása, azonnal a 
fékre léptek. Innentől kezdve 180 fokos 
fordulatot vett a történet. Szinte egyszerre 
pattantak ki a gépjárműből, s miközben 
egyikük a kocsiba segítette a bajba jutot-
tat, másikuk már tárcsázta is a mentőket. 
A vészvillogót bekapcsolva kényelmes 
helyzetbe ültették barátomat, kigombol-
ták az ingét, nyugtatták, s a helyes leve-
gővételre biztatva beszéltek hozzá. Nem 
sokáig, hiszen a mentők perceken belül 
kiértek, beültették a beteget a rohamko-
csiba, stabilizálták, s már száguldottak is 
Debrecen felé. A két rendőr még azt is 
megtette, hogy elmentek barátom lakásá-
ra tájékoztatni, s megnyugtatni a feleségét. 
Valószínűleg segítségüknek köszönhetően 
már hétvégén itthon lábadozhat családja 
közelében cimborám. Ezúton is hálás kö-
szönetét fejezi ki a lelkiismeretes, köteles-
ségtudóan munkájukat végző rendőrök-
nek, akiknek talpraesettségükkel, ember-
séges magatartásukkal talán egy tragédiát 
sikerült megelőzniük.

Kócsi Imre

A Kőrösi gimnázium tanulóiként nyílt 
lehetőségünk arra, hogy március 5-én a 
Kompetenciák fejlesztése a sikeres munka-
erőpiacon való megjelenés érdekében című 
TÁMOP-projekt Hagyományőrzés – Kő-
rösi Csoma Sándor nevű programjának 
keretében eljussunk Érdre és Budapestre.

A tanulmányi kiránduláson negyven 
gyerek és három felnőtt kísérő vehetett 
részt. A pályázat biztosította a buszkölt-
séget, a belépődíjat a Magyar Földrajzi 
Múzeumba, a Tropicariumba és egy úti 
csomagot a résztvevők számára.

Reggel hatkor indultunk és tíz órától 
már a Magyar Földrajzi Múzeumban hall-
gattuk Kubassek János geográfus előadását 
a nagy utazóról, Kőrösiről. Ezt követően 
megnéztük a Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők és A Kárpát-medence tudományos 
feltárói című kiállításokat. Egy egész falat 
betöltő térképen követhettük nyomon a 
huszonnyolc legjelentősebb magyar utazó 

útvonalát. A harmadik teremben Ázsia-ku-
tatóinkat mutatták be, közülük is kiemel-
kedett a tibetológia megalapítója, Kőrösi 
Csoma Sándor. Külön kiállítás ismertette a 
történelmi Magyarország földrajzi és föld-
tani feltáróit, jeles geográfusaink, pl. Teleki 
Pál és Cholnoky Jenő munkásságát.

Ezután elmentünk a budapesti Cam-
pona Élményközpontba, ahol megnéz-
hettük a Tropicarium állatait. Ebben a 
„cápás állatkertben” láthattunk aligáto-
rokat, hüllőket, kétéltűeket, majmokat és 
szabadon repkedő madarakat is, a cápaak-
várium alatti tizenkét méteres látványfo-
lyosón pedig megcsodálhattuk a tigris- és 
a barna cápákat.

Nagyon sok érdekességet láttunk és ren-
geteg élménnyel gazdagodtunk a kirándu-
lás során. Köszönjük a lehetőséget, hogy 
részesei lehettünk ennek a csodás napnak.

Pózmán Petra és Sziszák Erika
(9. B)

Kőrösi nyomábanKőrösi nyomábanKőrösi nyomábanKőrösi nyomábanKőrösi nyomábanKőrösi nyomában

Varga Zsolt a Hajdú-
nánás Flexo2000 FK. 
elnöke megköszönte a 
Nánási Focisuli Egye-
sületben dolgozó edzők 
munkáját, és kiemelte, 
hogy a város gyermek, 
serdülő, i� úsági és felnőtt 
csapatban a volt focisulis 
játékosok igen meghatá-
rozó szerepet töltenek be 
a Futball Klubnál. Csi-
szár Imre alpolgármester 
és Horváth Imre NFSE 

elnök közösen köszönte meg és adta át 
az emlékplaketteket azon vállalkozóknak, 
akik társasági adójukkal támogatják mű-
ködésüket.

Ezúton is köszönet Hajdúnánás Város 
Önkormányzatának, Bocz-N Kft-nek, 
AGROSZOLTEK Kft-nek, LacHÚS 
Kft-nek, SER-GROUP Kft-nek, a Nya-
kas Farmnak, Sebestén László Egyéni Vál-
lalkozónak, a Magyaros Étteremnek és az 
IBUSZ-nak. Elismerésben részesültek az 
i� ú labdarúgók is, Cservák Péter kiemel-
kedő teljesítményéért kapott plakettet, 
Bohács Bence pedig 2014-es év játékosa 
címet nyerte el. 

A bál programját színesítette műsorával 
a Nánási Gimnasztráda,a Cinegelábúak és 
az Aranyszalma I� úsági Néptánc Együt-
tes, valamint a humorista Bruti 

A vacsora elfogyasztása után már a szó-
rakozásé volt a főszerep. A talpalávalót 
idén is, mint eddig valamennyi alkalom-
mal Toronyai Csaba biztosította, nagysze-
rű hangulatot teremtve. Az idei sztárven-
dég Kökény Attila volt.

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

Köszönet mindenkinek, akik hozzájá-
rultak a bál sikeres megrendezéséhez. 

HI.

Fotó: Füz László

2015. | 03. | 31.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HAJDÚNÁNÁS, DOROGI U. 24. SZÁM ALATTI 
ÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 
VALÓSULT MEG HAJDÚNÁNÁSON

Közel 60,06 millió forint támogatási összegből 2014 nyarán kezdődött el 
a Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz. alatti intézményegy-
ségének épületenergetikai korszerűsítése. A felújítás magába foglalta a 
külső oldali nyílászárók cseréjét, a homlokzati hőszigetelést, a világítási 
és a fűtési rendszer korszerűsítését a kazánok és a radiátor szelepek cse-
réjével, napkollektor és napelemes rendszer kialakításával.

A KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 azonosító számú, a „Hajdúnánás, Dorogi u. 24. 
szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló ener-
giaforrás hasznosítással kombinálva” című projekt keretében újabb nevelési 
intézmény épületenergetikai fejlesztése valósult meg, megújuló energiaforrás 
hasznosítására alkalmas műszaki megoldások kiépítésével.
A projekt egyik része az épület hőtechnikai adottságainak javítását célozta, 
amely mellett megújuló energiaforrás (napkollektor, napelem) hasznosítására 
alkalmas rendszer is kiépítésre került. 
A felújítási, korszerűsítési munkálatok között szerepelt a homlokzati hőszigetelő 
rendszer felhordása az épületek külső falain polisztirolhab anyagú hőszigetelő 
rendszer, illetve hőszigetelő vakolat alkalmazásával. Megvalósult a régi ajtók és 
ablakok teljes cseréje a meglévőkkel azonos kialakítású, műanyag szerkezetű, 
hőszigetelt nyílászárókra. Megújult a födémszerkezet hőszigetelése, a kazánok 
és a radiátorszelepek cseréje által a fűtési rendszer, valamint megtörtént az 
épületvillamossági rendszer korszerűsítése is. 

A projekt megvalósításának köszönhetően Hajdúnánás városa egy újabb 
épületenergetikai szempontból korszerű és modern intézményi épületben fo-
gadhatta 2015. január 5-től a téli szünetről visszatérő ovisokat és dolgozókat. 
A megújuló energiaforrást hasznosító technológiai megoldásoknak köszönhe-
tően egyrészt csökken az épület kibocsátott széndioxid mennyisége, hosszú-
távon pedig jelentős mértékben csökkennek a települést terhelő fenntartási és 
üzemeltetési költségek.

A projekt időtartama: 2014. 07. 01.–2015. 03. 31.
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A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programjai 2015. áprilisKözpont programjai 2015. áprilisKözpont programjai 2015. április

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

Fotó: Füz László

 Április 10. (péntek) 15.00: a Költészet 
Napja tiszteletére Hajdúnánás főterén 
Kiss Barna és az Utcazenekar koncert-
jén vehetnek rész az érdeklődők. Ezt 
megelőzően 14.30 órától a városban 
tanuló diákok kedvenc idézeteiket írják 
fel az aszfaltra és helyezik el a versfalon.  
A programon a hajdúnánási alkotók is 
közreműködnek.  
 Április 14. (kedd) 17.00: Fejér Imre 

gra� kus – rajztanár kiállítása a műve-
lődési központ galériájában. Megtekint-
hető május 5-ig
 Április 15. (szerda) 10.00: Magyar 

Népmese Színház: Vitéz Palkó és Tündér 
Ilona című előadása. Belépődíj: 500 Ft
 Április 18. (szombat) Városi Egész-

ségnap 
 13.00: Partl Viktória: Életünk a válto-

zások tükrében (Az új energiák hatása a 
Földünk és az ember életére)  
14.30: Koczka-Kiss Ilona: Gerinc és 
mozgásszervünk egészsége egy kirop-
raktőr szemével
15.30: Kiss Attila: Meridián torna (be-
mutató foglalkozás)
16.30 Szünet
17.00: Bódis Csaba: Pavlov módszer 
gyakorlati bemutatóval

18.00: Dr. Francia Boglárka: A homeo-
pátia helye az egészségmegőrzésben
A szolgáltatások: masszírozás, talp-
masszázs, csontkovácsolás a Meditációs 
Kör tagjainak közreműködésével. Belé-
pődíj: 800 Ft
 Április 22. (szerda) 18.00: Múltidé-

ző Szeretettel várjuk egy kötetlen be-
szélgetésre mindazokat, akik szívesen 
nézegetnek régi hajdúnánási fotókat, 
megosztják azokkal kapcsolatos emlé-
keiket a többiekkel. A beszélgetés ki-
emelt témái: színjátszók, színtársulatok 
Hajdúnánáson -párválasztási szokások 
Hajdúnánáson. A részvétel díjtalan!
 Április 24–25. (péntek–szombat) 

9.00–17.00: : a Magyar Kaktusz és 
Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület 
tagjainak rendezésében: Kaktuszok és 
egyéb pozsgás növények kiállítása és 
vására. A belépés díjtalan! A kiállító 
gyűjtők szívesen állnak rendelkezésre 
a növényekkel kapcsolatosan felmerülő 
kérdések megválaszolásában, igény ese-
tén segítséget nyújtanak iskolai csopor-
tok részére is. A kiállítással egybekötött 
vásáron pedig kedvező árakon számos 
faj közül válogathatnak az érdeklődők.

Patai István egyedi jelképeiről, színei-
ről, témáiról és ősi motívumairól ismert 
alkotó, aki egyéni kiállításán mintegy 
70 művén keresztül enged bepillantást 
utóbbi évtizedeinek, korszakainak festői 
munkásságába. A kiállítást Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere nyitotta 
meg, aki beszédében köszönetét és elis-
merését fejezte ki a festőművésznek a kö-
zösség irányába tett munkájáért, melyet 
nemcsak Hajdúnánáson, de szerte a Par-
tiumban is tesz. Mindezen kiemelkedő 
értékeket létrehozó, egyedülálló művészi 

A pályázatok benyújtására kizárólag online 
formában van lehetőség. Pályázni a www.er-
zsebetprogram.hu honlapon található elekt-
ronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet. A 
pályázatokhoz digitalizált formában csatolni 
kell a pályázati kiírásban megjelölt kötelező 
mellékleteket is.

A támogatási feltételek a pályázati keret-
összeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. áp-
rilis 16. napjáig állnak fenn.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül 
az a pályázó, aki a 2014-es évben nem nyert 
támogatást az Alapítványtól.

Amennyiben Ön szeretne pályázni, de nem 
rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy nem 
boldogul az elektronikus adatlap kitöltésével, 
valamint a pályázathoz szükséges mellékletek 
digitalizálásával és feltöltésével, forduljon biza-
lommal a Teleház munkatársaihoz.

A Teleház címe: Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 16. (Bocskai Filmszínház épülete).

Itt – az előző évekhez hasonlóan – hétköz-
napokon 10–18 óráig bővebb felvilágosítást 
adnak a pályázattal kapcsolatban, illetve térí-
tésmentesen segítenek annak elkészítésében.

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület

 NOSZTALGIA FILMKLUB:
 2015. április 13. (hétfő) 14.00
 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
 2015. április 20. (hétfő) 14.00
 DARTS OKTATÁS: 
 2015. április 15. (szerda) 16.00
 2015. április 22. (szerda) 16.00
 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
 2015. április 10. (péntek) 16.30 Ékszerkészítés 

2015. április 17. (péntek) 16.30 Filcterítő készítése 
 2015. április 24. (péntek) 16.30 Anyák napi 

ajándék készítése
 Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

A kézműves foglalkozásokra SZERDÁIG vár-
juk a jelentkezéseket!

 Jelentkezés és bővebb információ: Bagoly Beáta 
06-52/381-620; 06-30/427-4536

 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB: 
 2015. április 9. 17.00 (csütörtök) Asztali tároló-

doboz
 2015. április 16. 17.00 (csütörtök) Pillangós 

függődísz

„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó„Hetvenkedő” – kiállítás megnyitó
Március 13-án „Hetvenkedő” címmel nyílt meg Patai István festőművész kiállítása 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Galériájában.

tevékenységének elisme-
réseként Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet vehe-
tett át Patai István.

A megnyitón dr. Tóth 
Péter, Patai István szemé-
lyes jó barátja köszön-
tőjében a képek bemu-
tatása, elemzése mellett 
többek között kitért a 
befogadóra, mely a mű-
vészi alkotás folyamatá-
ban igen fontos szerepet 
játszik. „Amikor a művész 

leteszi az ecsetet vagy a tollat, akkor az al-
kotás még csak félkész, akkor válik teljessé, 
amikor oda állunk, mi a befogadók a kép 
elé, meghallgatjuk vagy elolvassuk a művet, 
 s különféle érzelmi hatásokat, visszhangot 
kell, hogy kiváltson belőlünk.” – emelte ki 
dr. Tóth Péter.

A „Hetvenkedő” cím mindamellett, 
hogy utal a bemutatott képek számára, 
egyúttal a művész életkorára is rámutat, 
kinek ezúton is jó egészséget kívánunk!

(HNU)

Nánási lakodalmas: Veres Sándorra Nánási lakodalmas: Veres Sándorra Nánási lakodalmas: Veres Sándorra Nánási lakodalmas: Veres Sándorra Nánási lakodalmas: Veres Sándorra Nánási lakodalmas: Veres Sándorra 
emlékeztünkemlékeztünkemlékeztünkemlékeztünkemlékeztünkemlékeztünk
A Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport az idei „Nánási lakodalmas” bemuta-
tót Veres Sándor emlékének szentelte március 13-án, aki januárban távozott szere-
tő családja és barátai köréből.

A „Nánási lakodalmas” című népszín-
művet 2015. március 13-án mutatta be a 
Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport, 
melyet Máté Lajos 1899. évi gyűjtése 
alapján a 30-as években dr. Nagy Imre az 
akkori nánási jegyző gyűjtött és dolgozott 
fel. Az előadást legutóbb két esztendővel 
ezelőtt, 2013-ban láthatta a hajdúnánási 
közönség a Városi Disznótorban, majd 
egy hónappal később a társaság a cívis-

város közönségét is szó-
rakoztatta a debreceni 
Tímárházban. Az idei 
rendezvényt Szólláth 
Tibor polgármester úr 
nyitotta meg, aki emlé-
kezésében méltatta Veres 
Sándor példaértékű kö-
zösségi munkáját, melyre 
Hajdúnánás városa min-
dig büszke lehet. A lako-
dalmas bemutatója előtt a 
bokrétások Veres Sándor 

kedvenc nótájának dallamára gyúj tották 
meg az emlékezés gyertyáit. A Veres család 
hosszú évtizedeken keresztül alkotó része-
se volt a Nánási lakodalmasnak. 2005-
ben Vitéz Zsuga János bácsi halála előtt 
átadta a lakodalmas szervezését és irányí-
tását Veres Sándornak, aki szintén halálá-
ig szervezte, a Nánási lakodalmast illetve 
vezette a Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Csoportot. (HNU)

Térítésmentes segítség nyújtás Térítésmentes segítség nyújtás Térítésmentes segítség nyújtás Térítésmentes segítség nyújtás Térítésmentes segítség nyújtás Térítésmentes segítség nyújtás 
az Erzsébet-program pályázataiban az Erzsébet-program pályázataiban az Erzsébet-program pályázataiban 
a Teleházban a Teleházban a Teleházban a Teleházban a Teleházban a Teleházban 
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a fogyatékossággal élők számára kiírt pályázatok már-
cius 16-tól elérhetőek. 

 2015. április 23. 17.00 (csütörtök) Kávégömb 
dekor

 Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb információ: 
Deme Mariann-52/381-620; 06-30/427-4536

 KÖNYVBÖRZE:
 2015. április 18. (szombat) 9.00–13.00
 Vannak olyan könyvei, amelyeket már megunt, 

és szívesen továbbadna vagy elcserélne? Olyan 
érdeklődők jelentkezését várjuk, akik megvál-
nának jó állapotban lévő regényeiktől, mese-
könyveiktől, tankönyveiktől, képregényeik től, s 
bármilyen más kötettől. Kérünk minden érdek-
lődőt, aki árusítani vagy cserélni szeretne, jelezze 
szándékát személyesen a Teleházban, vagy a 
06 52/381-620-as telefonszámon. 

 Jelentkezés: 2015. április 13. (hétfő) – 2015. 
április 17 (hétfő) 9–18 óra között.

 FILMKLUB: 
 2015. április 24. (péntek) 17.00 Újra Filmklub az 

I� házban! Film: Interjú a vámpírral. Várunk sze-
retettel minden érdeklődőt, a program ingyenes. 

 JÁTÉKOK ÉJSZAKÁJA:
 2015. április 24. (péntek) 19.00–22.00

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit! Demes Zoé, Dudás Klaudia Gizella, Balogh 
Imre, Csontos Diána Eliza
Akiktől 2015. március hónapban búcsút vettünk: Berencsi Sándor, Burján András 
Pál, Csengeri Imréné, Csiszár Lászlóné, Deli Sándorné, Dózsa Zsoltné, Faragó Ferenc, 
Fehér Istvánné, Félegyházi Gábor Mátyásné, Gyöngyösi Lajos, Iványi Sándor, Kiss Albinné, 
László Antal, Majoros Péterné, Nagy Lajosné, Papp Nikoletta Anett, Péntek Miklósné, 
Pénzes László, Pintye János, Reszegi Imre, Rékasi László, Révész Imréné, Rézműves Etelka, 
Seres Lajosné, Szirák Miklósné, Tóth Istvánné, Varga Lajos, Varga László
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Bocskai Koronával történő fi zetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

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

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. síremlék tisztítását.• járda készítését 

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

AJÁNDÉK DIOPTRIÁS AJÁNDÉK DIOPTRIÁS AJÁNDÉK DIOPTRIÁS 
NAPSZEMÜVEGLENCSE!NAPSZEMÜVEGLENCSE!NAPSZEMÜVEGLENCSE!

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

Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.huTelefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.huKeressen minket facebook-on is!

Megéri betérni hozzánk, hiszen
+50% NYEREMÉNYBEN részesülhet!

Az akció május 15-ig érvényes

1+1
akció

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

Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

indít a megszokott magas színvonalon a Szabolcs megyei 
Vadászszövetség Nyíregyházán, elsősorban diákoknak, 
tanulóknak a nyári szünetben. 

 fél intenzív oktatási rendszer
 30 éves oktatói gyakorlat
 kiemelkedő gyakorlati oktatás
 vadászatban dolgozó oktatók

VADÁSZTANFOLYAMOT

Oktatás és vizsga: Nyíregyházán
Beiratkozás: 
Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7/A

További információk: 
Tel.: 06-42/311-246
Vadásztársaságok Sz.-Sz. B. megyei 
Szövetsége

Tehenészeti telepre felve-
szünk női-férfi  fejőst, ál-
latgondozót, ott lakással, 
ellátással, korrekt fi zetés-
sel. 

Érdeklődni: 
06/20-447-1911
telefonszámon.

 23,84 AK termőföld 
a Keleti főcsatornánál 

ELADÓ!

Érdeklődni: 
06/30-608-7351 

vagy 
06/52-383-252 
telefonszámon.
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Tavaszi karbantartás a Fürdôben! 
A Hajdúnánási Gyógyfürdô 

2015 április 13 és április 19 
között karbantartási munkálatok miatt zárva lesz!

Nyitás 2015. április 20., 8.00 óra
Megértésüket köszönjük! 

Továbbra is várom vendégeinket, 
házi süteményekkel húsz féle pizzával 

és három féle menüvel.
Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és 

szerviz bérelhető.

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
INGYENES INGYENES INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

Kemencében készített házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft

adag

Dekorinfo Reklámiroda 
4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.

Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net
Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok! 

Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony! 
Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, 

feliratokat készítünk! Csak egy fotót hozz magaddal!!!

Te
M

Névn

ett
! 

Korona Patika

Advil Ultra Forte lágy kapszula 16 db 1652 Ft 1410 Ft  
Corsodyl alkoholmentes szájvíz 300 ml 1498 Ft 1250 Ft
Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20 db 1448 Ft 1169 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Korona Patika
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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 érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@nanasholding.hu • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

2. alkalommal hirdette meg a Debrece-
ni Tímárház a népmese- és kézművesség 
kedvelő gyerekeknek a címben megneve-
zett pályázatot.

Olyan munkákat vártak a szervezők, 
melyben egy népmese illusztrációit ter-
mészetes anyagok segítségével készítik el 

a pályázók, A Bocskai Iskola 4. d osztálya 
már tavaly is kedvet kapott erre a megmé-
rettetésre, s a Nyakigláb, Csupaháj, Má-
lészáj című mesét jelenítették meg gyapjú, 
szalma és a fa segítségével. Idén Az égig 
érő fa című mese hozta őket lázba, s újra 
meggyúrták a mese mondandóját, azaz a 

Lapzártánk idejére már ismét elég szép 
összeg gyűlt össze az ötös lottóban, ah-
hoz, hogy még  azok is próbára tegyék a 
szerencséjüket, akik egyébként nem, vagy 
csak ritkán  vesznek szelvényt 

De vajon mióta várják reményked-
ve Magyarországon a sorsolás napját? A 
lottó gyökerei az ókorba nyúlnak visz-
sza, de közvetlen őse a kora középkori 
Genovából indult ki.  Magyarországon 
1762-ben engedélyezték az akkor még 
„génuai játék” –nak nevezett lottót, ahol 
kezdetben csak 3 számra lehetett fogadni. 
1848-ban a betiltották a „bécsi” játékot, 
de a kiegyezés után 1868-ban újraindult. 
Mivel a szervezés a magyar állam mono-
póliuma lett, így a bevételek a magyar 
államkincstárat gazdagították, így főleg 
a kezdeti időkben a lottózás kifejezetten 
haza� as cselekedetnek számított. A még 
szintén három számos új magyar lottóban 
egy ideig a 15-2-6 (1526 Mohácsi csata) 
számok vezettek, de millennium évében, 
természetesen rengetegen játszották meg a 
18-9-6 (1896) –os számot. Természetesen 

megjelentek persze a szerencsejáték árny-
oldalai is. Voltak, akik jövedelmük felét, 
kétharmadát szánták lottóra a nyeremény 
reményében. „Ma a húzás napja van. Ott 
áll a lutri egész törzsközönsége. Család-
apák, akik utolsó forintjaikat tették fel … 
… napszámosok, akik heti keresményük 
felét és harmadát látják odaveszni Mo-
loch oltárán…” – írta Móricz Zsigmond . 
A közfelháborodás miatt 1897-ben betil-
tották 3 -as lottót és bevezették helyette a 
ma is ismert olcsóbb és államilag jobban 
ellenőrzött lottórendszert. 

Az 1947-es kommunista hatalomátvé-
tel után a lottót a többi szerencsejátékkal 
együtt betiltották és véglegesen 1957-ben 
tért vissza személyesen Kádár János utasí-
tására, aki - egyes teóriák szerint – ezzel 
akarta eltereli a � gyelmet a forradalom 
utáni megtorlásokról.. Alig hat héttel ké-
sőbb az újkori magyar lottó első nyertese 
már haza is vihette az akkor még csillagá-
szati összegnek számító 855-ezer forintos 
nyereményét. 

Szabó Endre

Fonjunk, gyúrjunk, faragjunk mesétFonjunk, gyúrjunk, faragjunk mesétFonjunk, gyúrjunk, faragjunk mesétFonjunk, gyúrjunk, faragjunk mesétFonjunk, gyúrjunk, faragjunk mesétFonjunk, gyúrjunk, faragjunk mesét

Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?Mióta lottózunk?

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7.
Tel.: 52/570-575, 52/570-576 • Mobil: 06-20/9818-920

E-mail: mesfem@gmail.com • http://mesfem.uw.hu
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Autóalkatrészek a legjobb árakon!
Egyedi árak – legjobb kedvezmények!

Mezőgazdasági, ipari és munkagépek olaj, levegő, 
üzemanyag, hidraulika és kabinszűrők

a legjobb árakon!
Kérje ajánlatunkat!

MESFÉM Kft.

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7.
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A 2014/15 év megyei első osztályú labda-
rúgás tavaszi fordulóira történő felkészü-
lésről, távozó, érkező emberekről, tervek-
ről, reményekről kérdeztem Daróczi Péter 
játékos edzőt a napokban.

‒ Voltak távozó, s érkező embereink is. 
Elment, s alacsonyabb osztályban kívánja 
folytatni a labdarúgást Kiss Attila, Kántor 
Tamás, Csíszár Imre, és Csíszár Szabolcs. 
Érkezőink is vannak.  Derecskéről Bálint 
Tivadar, volt játékos edző, és Hogya Ár-
pád, aki Kazahsztánban is játszott, illetve a 
bajnok esélyes NB III-as Nagykálló csapa-
tának is tagja volt. A téli felkészülésen elég 
sok edző meccset játszottunk – több-ke-
vesebb sikerrel -, s szinte pontosan az első 
bajnokira állt össze a csapat (hiszen volt, 
aki az átigazolási időszak utolsó napján 
közölte, hogy máshová megy). Ez sajnos 
tükröződött is főleg az első mérkőzésen.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK. – Haj-
dúszoboszló 1 : 3

Vezette: Nagy N. (Szabó F. Sz., Kriston T.)
Hajdúnánás: László T. – Csatá-

ri D., Hogya Á., Kovács M. O., Jóna 
G.,(Szemán P.) Fodor J., (Kállai M.) Fáb-
ri D., Bálint T., Tímári G., (Fábián Sz.) 
Fodor T., (Félegyházi  Z.) Oláh T.

Gól: Oláh T.
Egy nagyon jó csapattal kezdtünk, aki 

sokkal többet edz nálunk, és sokkal masz-
szívabb a kerete is. A játék összképe alap-
ján azonban elmondhatjuk, hogy kicsit 
fejetlenek voltunk s ez nagyban hozzájá-
rult a vereségünkhöz. Az első félidőben-
partiban voltunk – volt két helyzetünk 
melyet kihagytunk -, a másodikban azon-
ban egy pontrúgásból vezetést szerzett a 
Szoboszló, melyet egy szerencsétlen bün-
tető követett. 2 : 0 -nál már könnyedén 
tudta kezelni a helyzetet ellenfelünk, főleg 
a kontráival.

Hosszúpályi - Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 3 : 1

Vezette: Csíszár K. ( Dobi Zs., Szűcs N.)
Hajdúnánás: László T. – Csatári D., 

Hogya Á., (Fábián Sz.) Kovács M. O., 
Jóna G., Fodor J., (Kállai M.) Fábri D., 
(Szemán P.) Bálint T., Tímári G., Fodor 
T., (Félegyházi  Z.) Oláh T.

Gól: Jóna G.
Nagyon szép reményekkel egy nagyon 

rossz pályára érkeztünk, s közel sem ját-
szottunk rosszul, sőt egy gólos vezetéssel 

fordultunk (Jóna Gabi parádés góljával) 
A 63. percben azonban László Tibi meg-
kapta élete legnagyobb potyáját, hiszen a 
tűző nappal szemben egy szöglet után a 
karjáról szerencsétlenül a hálóba pattant 
a labda. Ezután büntetőből sikerült hi-
deg lábbal a kapufát eltalálnunk, s ahogy 
lenni szokott a felbátorodott ellenfélnek 
ezután szinte minden bejött. Van ez így.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK – Hajdú-
dorog Szövetkezetek SE 4 :1

Vezette: Erdélyi T. (Forgács K., Katona 
D. Z.)

Hajdúnánás: László T. – Csatári D., 
Hogya Á., (Fábián Sz.) Kovács M. O., 
Jóna G., Fodor J., (Kállai M.) Fábri D., 
(Szemán P.) Bálint T., Tímári G., Fodor 
T., (Félegyházi  Z.) Oláh T.

Gól: Fodor J. Jóna G., Bálint T. Oláh T
Megérkezett a mindig nagy örömmel, 

tisztelettel, és kellő feszültséggel várt „El 
Clasico” azaz a szomszédvár elleni össze-
csapás. Hiába volt azonban 80 százalékos 
a labdabirtoklásunk, elszánt ellenfelünk-
nek elég volt kétszer átjönnie, hogy veze-
tést szerezzen. Hamar magunkra találtunk 
azonban, s még a félidő végéig kiegyenlí-
tettünk. A második etapban azonban mi-
kor vezetést szereztünk, már szinte azon-
nal abbamaradt elfáradt vetélytársainkban 
a lendület, s ilyen arányban is könnyedén 
itthon tudtuk tartani a 3 pontot.

Polgár - Hajdúnánás Flexo 2000 FK 
0 : 3

Vezette: Gulyás S. (Pál G., Kertész F.)
Hajdúnánás: László T. – Csatári 

D.,(Kállai Márton)  Kovács M. O., Ho-
gya Á.,  Jóna G., (Félegyházi Z.) Fodor 
J., (Fábián Sz.) Fábri D., Bálint T., Tímári 
G., Fodor T., Oláh T.

Gól: Kovács M., Fábri D., Oláh T.
Piros lap: Hogya Á.
Talán kicsit nyugodtabban érkeztünk, 

az ezer sebből vérző mumushoz, akikről 
hamar kiderült, hogy szinte az életükért 
küzdöttek, mivel úgy rúgkapáltak, mint a 
szomjas ló. Sajnos ebben a játékvezető is 
partnerük volt, s bizony több sérültet sze-
reztünk, mint pontot. A rendkívül rossz, 
szeles időben az ellenfél a térfelünkre sem 
tudott szinte átjönni. 

2015. 03. 21.-én 31 ponttal az ötödik 
helyen tanyázunk.

Kócsi Imre
nemezelés technikájával falvé-
dőt készítettek, melyen a mese 
illusztrációja szerepelt.

A zsűrinek tavaly is és most 
is az ő munkájuk tetszett a leg-
jobban, s nekik ítélték az első 
helyezést.

A díjkiosztóra április 1-jén 
került sor, ahol az osztály 20 
tanulója vett részt.

Fekete Andrea


