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Ünnepélyes keretek között adták át a Széchenyi Programiroda Hajdúnánási 
Térségi Irodáját 2015. április 24-én, Hajdúnánáson. Az átadást megtisztelte 
jelenlétével dr. Tiba István, országgyűlési képviselő, illetve Buzás László, a 
Széchenyi Programiroda Észak Alföldi Irodájának regionális igazgatója.

GazdatájékoztatóGazdatájékoztatóGazdatájékoztatóGazdatájékoztatóGazdatájékoztatóGazdatájékoztató

Buzás László, Szólláth Tibor, Tiba István

Az új kirendeltség legfőbb célja, hogy 
a 2014–2020-as Európai Uniós � -

nanszírozási ciklusban minél több hajdú-
nánási vállalkozás sikerrel jusson pályázati 
forrásokhoz, ezzel is növelve azok ver-
senyképességét. 

„Ésszerű, logikus, fenntartható fej-
lesztéseket kell megvalósítani a telepü-
léseken, melyek az itt élő emberek érde-
keit szolgálják” – hangsúlyozta Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere, 
aki reményét fejezte ki, hogy mind a vá-
lasztókerületben, mind a Járásban, mind 
pedig Hajdúnánáson is sikeres fejleszté-
sek valósulnak meg a jövőben.

Dr. Tiba István, országgyűlési kép-
viselő beszédében elmondta, hogy az 
elkövetkezendő időszakban a gazdaság-
fejlesztési pályázatok kiemelt prioritást 
fognak élvezni térségünkben, melyet 
elsősorban a termelők és a vállalkozások 
használhatnak fel.

Buzás László, a Széchenyi Program-
iroda Észak Alföldi Irodájának regio-
nális igazgatója köszöntőjében kiemelte, 
hogy az elmúlt években, a térségben kö-
zel 14 milliárd forint támogatást nyertek 
el a vállalkozások, így elmondható az ed-
digi tapasztalatok alapján: jól teljesített a 
térség a pályázatok számát illetően és a 

A vendégeket, résztvevőket Csiszár Imre 
alpolgármester úr köszöntötte, hangot 
adva annak, hogy ez a rendezvény segít-
heti a leendő tanyatulajdonosok és a � atal 
gazdálkodók jövőbeni munkáját, a sikeres 
gazdálkodás lehetőségét.

Korbeák György, az Ügynökség igaz-
gatója tájékoztatta a jelenlévőket arról, 
hogy milyen feladatokat látnak el. A Kft. 
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
gazdasági társasága, amely 1997 óta a 
megyei területfejlesztéshez kapcsolódóan 
komplex tevékenységet folytat. „Egyéb 
feladataink mellett hazai és EU-s pályá-
zatok készítését, projektek menedzselését, 
szakmai konferenciák és egyéb rendezvé-
nyek szervezését, valamint szerződések, 
pályázatok utókezelését, hatásvizsgálatok, 
üzleti- és megvalósíthatósági tervek készí-
tését végezzük.”Minden olyan megyénket 
érintő projektet fontosnak tartunk, ame-
lyek az itt élők, az itt tevékenykedő vál-
lalkozókat, vállalkozásokat, önkormány-
zatokat segíti, a lakosság életkörülményeit 
javítja. Igyekszünk ezek előkészítésében, 
tervezésében és megvalósításában segí-
teni.” A továbbiakban elmondta, hogy fő 
célkitűzésük az, hogy a sikeres pályázatok 

útján minél több EU-s forrás jusson a 
gazdákhoz, gazdálkodó szervekhez. A pá-
lyázók az ügynökséggel kötött szerződés 
alapján folyamatos segítséget kapnak 
céljaik megvalósításához. A 2015. május 
18-tól meghirdetésre kerülő pályázatokra 
jelentkezőket, az agrárgazdaságban részt-
vevőket is segíti a Kft.

Kovács Melinda projektmenedzser az 
elmúlt évi pályázatokról szólt, amelynek 
két fő célja volt: a tanyagazdaság fejleszté-
se és a tanyák villamosítása. A pályázato-
kat csak regisztráció után lehetett benyúj-
tani. Hangsúlyozta, hogy a pályázatoknak 
kötött feltételei voltak, mint például a 
saját tulajdonnal való rendelkezés, a me-
zőgazdasági tevékenység, a villamosság 
hiánya stb. 

A tájékoztató résztvevői közben kérdé-
seket tehettek fel, melyre a jelen lévő szak-
emberek válaszoltak meg. A fórum végén 
lehetőség volt arra, hogy a résztvevők sze-
mélyes problémáikat is megbeszélhették a 
fórum vezetőivel.

A tájékoztatón elhangzott, hogy mire 
érdemes oda� gyelni egy-egy pályázat 
beadásakor, amit az elbírálás során � gye-
lembe vesznek. Többek között: szakmai 

2015. április 28-án került sor – városunk Önkormányzata szervezésében – a Haj-
dú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonpro� t Kft. tájékoztató fórumára. A Vá-
rosháza díszterme érdeklődőkkel telt meg, hogy az Ügynökség munkáját megis-
merjék, valamint tájékoztatást kapjanak aktuális pályázati témákban.

remények szerint ez az aktivitás nőni fog 
a jövőben.

Az ünnepélyes szalagátvágást követően 
a Széchenyi 2020 pályázatok menetrend-

jét Péter János tanácsadó mutatta be. Az 
iroda elérhető a Köztársaság tér 1. (Pol-
gármesteri Hivatal) kedden és csütörtö-
kön 8:00–16:30-ig.

végzettség, tanyatámogatáshoz tanyai 
lakcímkártya (mint állandó lakhely), � a-
tal gazdák esetében a 40 éves korhatár, a 
pályázó neme, a végzendő mezőgazdasági 
tevékenység. Mindezek az elbírálás során 
+ pontot jelentenek. Tanácsos minden 
pályázónak az Ügynökségen regisztrálnia, 
mert csak így tudnak segítő szándékkal 
rendelkezésre állni. Jó megadni a telefo-
nos és e-mail elérhetőséget is az aktuális 
tájékoztatás érdekében.

Csiszár Imre zárszavában elmondta, 
hogy a jövőben hasonló fórumok kerülnek 
megrendezésre rendszeresen, amelynek az 
a célja, hogy ismertesse az aktuális lehető-
ségeket, biztosítsa az eredményes pályázati 
lehetőséget. Fő cél a tanácsadás minden 
érdeklődő számára. Az Ügynökség elérhe-
tőségei a következők: 
telefon: 06 70 3412 126 (Kovács Melinda)
e-mail cím: fejlesztes@hbmo.hu.

Gut István

Tizennyolcadik alkalommal nyitották 
meg a Bihar-Bihor Expót április 17-én, 
pénteken Biharkeresztesen, ahol az idei 
kiállítók közel 700 négyzetméter fedett 
területen mutathatták be kézműves ter-
mékeiket, emellett szakmai fórumokat is 
tartottak. Az expón átadták „Biharkeresz-
tes Város Önkormányzatának díját” is, 
melyet ebben az évben a Nánási Portéka 
termelői vehettek át Barabás Ferenc Bi-
harkeresztes polgármesterétől.

A Termelői Piac vezetője elmondta: a 
Nánási Portéka mellett a Hajdúnánási 
Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet, 
illetve a Hajdúnánási Helyi Sajátosságok 
is jó néhány nézelődőt csalogatott stand-
jához, ahol az érdeklődők megismerhet-

Idén 18. alkalommal szervezték meg a „Bihar-Bihor Expo” rendezvényt Biharke-
resztesen április 17-én, ahol a Nánási Portéka termelői elhozták Biharkeresztes 
Város Önkormányzatának díját.

Újabb díjjal gazdagodott a Nánási Portéka

ték és megkóstolhatták a Szövetkezet, 
illetve városunk első márkájának termé-
keit, ezen felül a megkóstolt termékeket 
helyben meg is vásárolhatták. Fűz And-
rásné hozzátette, hogy ez a díj is tükrö-
zi a védjegyhasználóink alázatosságát és 
elhivatottságát, mindemellett örömteli 
az is, hogy ma már egyre több tudatos 
fogyasztóval találkozunk szerte az ország-
ban, akik minőségi és helyben előállított 
termékeket, ételeket tesznek le a család 
asztalára.

A kiállítást a határ mindkét oldalát 
reprezentáló kulturális programok színe-
sítették.
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a képviselő-testület az elfogadott munkaterve 
alapján 2015. április 23-án ülésezett. 

 A napirendek elfogadása után a testület új rendeletet alkotott a települési hulladék-
gazdálkodásról, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól, illetve rendeletet módosított a � zető parkolás rendjéről.

 Elfogadásra került az önkormányzat 2015–2019. évi gazdasági programja. 
 A testület megismerte és elfogadta a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-

adatokról szóló tájékoztatót; a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról, a Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási Kft. tevékenységéről szóló beszámolókat. 

 Véleményt alakított ki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni és Haj-
dúnánási Tankerületének kérelmeivel kapcsolatban. 

 Elfogadta a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális 
Gondozási Központja 2014. évi gazdasági jelentését és 2015. évi költségvetését. 

 A testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának – 
lemondás miatt – új tag megválasztásáról is döntött, Papp Mátyás személyében.

 A képviselők pályázat benyújtásáról is döntöttek: a mezőőri szolgálatfejlesztés – új 
gépjármű beszerzésről és a Szociális Agrárgazdálkodási-Szociális Földprogram meg-
valósításának támogatására. 

 A testület hat témában hozott döntést ingatlanok megvásárlása, határidő módosítás, 
megállapodás megszüntetése, illetve kötése tárgyában.

 A testület a továbbiakban üzemeltetési szerződés módosításáról, számítástechnikai 
eszközök ajándékként történő elfogadásáról és továbbajándékozásáról, képviselő-tes-
tületi határozatok módosításáról, síremlék felújítására történő támogatásról hozott 
határozatokat. 

 Tájékoztatom a lakosságot még arról, hogy a testület április hónapban, 2015. április 
10-én rendkívüli nyilvános ülést is tartott. A rendkívüli ülésen szándék kinyilvánítása 
történt meg önkormányzati rendelet módosításáról, módosításra került a 2015. évi 
közbeszerzési terv, illetve a testület határozat módosításáról döntött.

A nyilvános képviselő-testületi ülések előterjesztési és a hozott rendeletek, határoza-
tok a www.hajdunanas.hu honlapon az Önkormányzat részben Testületi ülések/Meghí-
vók, előterjesztések menüpont alatt megtekinthetőek.

Szólláth Tibor polgármester

Mint ismert 2015. január elsejétől Haj-
dúnánáson és Hajdúnánás-Tedej telepü-
lésen is Társaságunk látja el a közüzemi 
ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatást.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Magyarország és az Észak-Alföldi Régió 
egyik jelentős víziközmű szolgáltatója. Az 
év eleji újabb csatlakozásoknak köszönhe-
tően immár 6 megyében, csaknem 270 
településen, közel 700 ezer lakos ivóvíz-
ellátását biztosítjuk amellett, hogy hoz-
zájárulunk a régió mezőgazdasági és ipari 
vízigényeinek kielégítéséhez.

Január elsejével 46 települést integrált 
vállalatunk a térségben. Jelenleg is végez-
zük a korábbi szolgáltatótól az üzemelte-
tési feladatok teljes körű átadás-átvételét. 
Hajdúnánás közüzemi ivóvíz és szennyvíz 
szolgáltatásának ellátása társaságunkon 
belül a Hajdú- Bihar Megyei Üzemigaz-
gatóságához tartozik. A szolgáltató- váltás 
ellenére, a településen továbbra is bizto-
sítjuk a személyes ügyintézés lehetőségét.

A hajdúnánási ügyfélszolgálati � ók-
iroda (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 
elérhetőségei:

Telefonszám: +36-70/412-2845
Hibabejelentés (csőtörés, egyéb meghibá-

sodás esetén): +36-70/412-28-42
Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 12.30–18.00, 

Kedd 8.00–12.00
A kialakított ügyfélfogadás rendet a 

felhasználói igények és az ügyfél forgalom 
alakulása alapján a későbbiekben felülvizs-
gáljuk, és indokolt esetben módosítjuk. 

További ügyfélszolgálataink elérhe-
tőségei:

Hajdú-Bihari Ügyfélszolgálati Iroda 
(4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.):

Telefonszám: +36 52/ 527-358
Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 8.00–20.00, 

Kedd–Csütörtök: 8.00–16.00, Péntek: 
8.00–14.00

Központi ügyfélszolgálat (5000 Szol-
nok, � ököly út 83.):

Telefonszám: + 36-40/180-124
A TRV Zrt. üzletszabályzatát és a friss 

híreket nyomon követhetik a www.trvzrt.
hu honlapon is. 

Szerződés:
A törvényi előírások szerint azzal, hogy 

a felhasználók igénybe veszik a szolgálta-
tást, létrejön a szerződés, Társaságunk ed-
digi gyakorlatának megfelelően azonban 
minden új ügyfelével külön szerződést 
köt, melyeket május közepén kezdünk 
postázni. 

Leolvasás:
Vízmérő leolvasás a lakossági felhaszná-

lási helyeken felszerelt vízmérőknél 6 ha-
vonta esedékes. A köztes időszakban havi 
részszámlák készülnek az átlagfogyasztás 
alapján. A leolvasás után postázzuk az 
elszámoló számlákat, mely tartalmazza a 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
54 619 881 FORINTBÓL VALÓSULT MEG 
HAJDÚNÁNÁSON A HAJDÚNÁNÁSI GYERMEK- 
ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT. 
ENERGIAELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE NAPELEMES 
RENDSZER KIÉPÍTÉSÉVEL

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofi t Kft. Hajdúnánás, Bocskai 
utca 6. szám alatti ingatlanán megtörtént az épület energiaellátásának fejlesz-
tése, amelynek során az épület tetőszerkezetén 196 db napelem került elhelye-
zésre, amelyek az épület villamos energia ellátásának nagy részét biztosítják.

Hajdúnánás város újabb állomásához érkezett az önkormányzati feladatot ellátó in-
tézményeinek energiahatékonyságát célzó fejlesztésekben. 
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 
azonosító számú, „Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofi t Kft. energia-
ellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” című projekt keretében a 
társaság épületének környezettudatos és költséghatékony energiaellátása valósult 
meg. A társaság a fejlesztést megelőzően teljes egészében a közcélú villamosháló-
zatra csatlakozott, innen vette igénybe az épület működtetéséhez szükséges villa-
mos energiát, amelynek jelentős részét a fejlesztés megvalósítását követően nap-
energia biztosítja.
A projekt célja a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 100%-os közvetett tulajdonában 
lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó Hajdúnánási Gyermek- és Közétkez-
tetési Nonprofi t Kft. villamos energia költségének csökkentése a gazdaságosabb 
üzemeltetés érdekében. A nyertes projektnek köszönhetően csökken a környezetet 
hátrányosan érintő károsanyag-kibocsátás, amelynek révén hozzájárulunk környe-
zetünk fenntarthatóságához.

A 46 426 898 Ft összegű Európai Uniós pályázati támogatásnak köszönhetően a 
társaság épületének tetőszerkezetén elhelyezett napelemek környezettudatosan és 
költséghatékonyan biztosítják a város közétkeztetési feladatait ellátó társaság épü-
letében a villamos energia ellátás nagy részét.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: (52) 381 411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Honlap: www.hajdunanas.hu
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tényleges fogyasztás és a részszámlákban 
elszámolt díjak közötti különbözetet. Az 
aktuális számlát mindig a feltüntetett � -
zetési határidőn belül kell kiegyenlíteni. 

Lehetőség van arra is, hogy saját fo-
gyasztási szokásait � gyelembe véve fel-
használónk határozza meg a havi rész-
számlákban számlázandó vízmennyiséget. 
Ezt az igényt telefonon, levélben, e-mail-
ben vagy személyesen jelezhetik Társasá-
gunk felé.

Az egyedi bekötési vízmérővel, főmé-
rővel rendelkező ügyfelünk kérhet havi, 
tényleges vízfogyasztás alapján készített 
számlát. Ebben az esetben szükséges a 
vízmérő havi leolvasása és a mérő állás 
minden hónap 20-ig történő bejelentése 
Társaságunknál.

Számlázás:
Új felhasználóink az első, TRV Zrt. 

által kiállított számlát várhatóan május 
végén kapják kézhez. Ezt követően az el-
telt havi ciklusú fogyasztási időszakról há-
romhetente küldünk számlát mindaddig, 
amíg a számlázás utol nem éri a tényleges 
időszakot. Ezen számlák � zetési határide-

je nem egy időben, hanem a kiküldésnek, 
és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kerül a számlán feltüntetésre. 

Amennyiben a számlák határidőre tör-
ténő kiegyenlítése a szokásostól eltérő 
számlázás miatt nehézséget okozna, igény 
esetén részlet� zetési lehetőséget biztosí-
tunk, természetesen késedelmi kamat fel-
számítása nélkül.

Díj� zetés:
Ügyfeleink készpénz-átutalási megbí-

zással (csekkel), csoportos beszedési meg-
bízás útján, illetve saját számláról történő 
átutalással is kiegyenlíthetik számláikat. 
Azon felhasználóknak, akik korábban cso-
portos beszedés útján teljesítették � zetési 
kötelezettségüket, a változást a számláju-
kat vezető pénzintézetnél kell jelezniük. 
A csoportos beszedési megbízás meg-
adásához szükséges banki azonosítónk: 
A11265832T216. Az új megbízásnál 
hivatkozásként a Vevő (� zető) azonosítót 
kell szerepeltetni, melyet a társaságunk 
által kibocsátott közüzemi számla fogja 
tartalmazni. 

Szolnok, 2015. 04. 29.

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Akiktől 2015. április hónapban búcsút vettünk:
• Balogh Zoltánné
• Bartók Jánosné
• Bata Gábor

• Berencsi Sándorné
• Bodnár Tibor
• Borai Józsefné
• Bunda István
• Fejes Antalné
• Fórizs István
• Helmeczi Lászlóné
• Juracskó István Károly
• Kovács Endre

• Molnár Lajosné
• Nyári Lajosné
• Óbis Győző Attiláné
• Pálóczi Imréné
• Puskás Gyula Józsefné
• Varga János
• Varga Lajosné
• Váradi Andrásné

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Damasiewicz Erzsébet • Kántor Zsolt
• Kovács Bence • Nagy Dóra
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Mindenki hallja, látja a híradásokban, 
hogy az ország több ezer milliárd forintos 
támogatást kap az Európai Uniótól fej-
lesztésekre, a 2014–2020 időszakra.

Most jött el az idő, hogy elkészítsük 
Hajdúnánás következő 7–10 évére fejlesz-
tési tervünket, amely meghatározza, hogy 
milyen mértékben tud majd támogatást 
kapni ebből a pénzből Hajdúnánás, a vá-
ros vállalkozásai, civil szervezetei.

Ez a fejlesztési terv akkor lesz jó, ha 
a Hajdúnánáson élők, a Hajdúnánáson 
működő szervezetek bekapcsolódnak a 
tervezésbe, véleményükkel, fejlesztési ötle-
teikkel segítenek megfogalmazni, mit sze-
retnénk megvalósítani, milyen Hajdúná-
nást képzelünk el a következő évtizedre.

A városfejlesztés mindannyiunk ügye, 
ezért létrehoztunk a város honlapján egy 
felületet, amelyen tájékoztatást adunk a 
készülő fejlesztési stratégiáról: http://www.
hajdunanas.hu/dokumentumok/1977/its

Várjuk véleményüket, projektötletei-
ket, melyet elektronikus formában az its.
velemeny@hajdunanas e-mail címre küld-
hetik meg. 

Elérhetőségünk: ITS koordinátor – 
Hajdúnánási Önkormányzat, 06-52/381-
411, 115 mellék

A fejlesztési ötletek beépülnek az új 
Integrált Településfejlesztési Stratégiába 
(ITS), mely dokumentumot a Belügy-
minisztérium koordinálásával az ÉA-
OP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító 
jelű pályázat keretében valósítjuk meg. 
Az ITS egyik alapdokumentuma lesz a 
2014–2020 közötti tervezési időszakban 
a településfejlesztésre fordítandó Európai 
Uniós források felhasználhatóságának is. 

Az ITS hozzájárul ahhoz, hogy a város-
ban folyó egyes fejlesztési tevékenységek 
– függetlenül azok � nanszírozóitól illet-
ve tulajdonosaitól – egymással térben és 
időben összehangoltan valósuljanak meg, 
erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú be-
avatkozások hatását, a közszféra fejleszté-
sei mellett ösztönzi a magánszféra befek-
tetéseit is.

Tervezzünk együtt! 
Szólláth Tibor

polgármester

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro� t 
Kft. ez év tavaszán egy szemléletformáló kam-
pányt indított a lakosság környezettudatosabb 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos attitűdjei-
nek alakítása céljából, amellyel a megelőzés, a 
szelektív hulladékgyűjtés és a házi komposztá-
lás elfogadottságának és használatának szintjén 
kíván javulást elérni. 

Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke megnyitó-
jában elmondta: a kampány egyik eleme a „Vá-
logatós vagyok!” címre keresztelt, diákoknak 
szóló, több fordulós vetélkedő sorozat, amelyre 
három korcsoportban 3–4 fős csapatokban 15 
Hajdú-Bihar megyei település részvételével ösz-
szesen 149 csapat jelentkezett március végéig. 

Városunkból az első forduló során 26, míg a 
második fordulóban 17 csapat mérettette meg 
magát. 

A játékos vetélkedőn a gyerekek szemlélet-
formáló feladatlapok és tájékoztató kiadványok 
segítségével bővíthették ismereteiket. A szer-
vezők az első helyezett csapatokat oklevéllel, 
könyvekkel és kirándulási lehetőséggel jutal-
mazták meg, melyet Szólláth Tibor, Hajdúná-
nás város polgármestere adott át. 

A települési döntő első helyezettjei a ve-
télkedő 3. fordulójába, azaz a szellemi torna 
hajdúböszörményi települési döntőjébe kaptak 
meghívást, melyet várhatóan május első heté-
ben rendeznek meg.

Hajdúnánáson is elültették Hajdúnánáson is elültették Hajdúnánáson is elültették Hajdúnánáson is elültették Hajdúnánáson is elültették Hajdúnánáson is elültették 
a „Polgárőrség Fáját”a „Polgárőrség Fáját”a „Polgárőrség Fáját”
Városunk Polgárőrsége is csatlakozott ahhoz az országos kezdeményezéshez, amit 
a Kiskunhalasi Önvédelmi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület indított, melyet az 
Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós András is felkarolt.

Hajdúnánás város önkormányzata Hajdúnánás város önkormányzata Hajdúnánás város önkormányzata Hajdúnánás város önkormányzata Hajdúnánás város önkormányzata Hajdúnánás város önkormányzata 
második alkalommal hirdeti meg második alkalommal hirdeti meg második alkalommal hirdeti meg 
a „Tiszta környezet – Jó közérzet 2015.” a „Tiszta környezet – Jó közérzet 2015.” a „Tiszta környezet – Jó közérzet 2015.” 
helyi környezetszépítő versenyét helyi környezetszépítő versenyét helyi környezetszépítő versenyét helyi környezetszépítő versenyét helyi környezetszépítő versenyét helyi környezetszépítő versenyét 

Új Városfejlesztési StratégiaÚj Városfejlesztési StratégiaÚj Városfejlesztési Stratégia
Tervezzünk együtt!Tervezzünk együtt!Tervezzünk együtt!Tervezzünk együtt!Tervezzünk együtt!Tervezzünk együtt!

A kezdeményezés célja, hogy emléket ál-
lítsanak az önkéntes bűnmegelőzők népes 
táborának, illetve kimutassák elkötelezett-
ségüket a természet védelme, értékeink 
megóvása mellett. A Hajdúnánási Polgár-
őr Egyesület csatlakozva az Országos Pol-
gárőr Szövetség felhívásához 2015. április 
16-án a Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
előtti területen elültette a polgárőrség és 
az egyesület emlékfáját.

A rendezvényen jelen volt dr. Vincze 
István, r. alezredes, a Hajdúnánási Rend-
őrkapitányság vezetője, Szabó Tiborné a 

Polgári Polgárőr Egyesü-
let elnöke, Járási koordi-
nátor is.

Az eseményen Zsuga 
László, a Hajdúnánási 
Polgárőr Egyesület el-
nöke az összefogás és 
összetartozás jelképének 
nevezte a Domán Faisko-
la által felajánlott japán 
díszcseresznyefát. Elnök 
úr köszönetét fejezte ki a 
Hajdúnánás Városi Ön-

kormányzatnak és a Hajdúnánási Rend-
őrkapitányságnak a több éve folytatott 
támogatásban nyújtott segítségükért.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás város pol-
gármestere elmondta, hogy a Hajdúnáná si 
Polgárőrség komoly prevenciós tevékeny-
séget folytat, melyben az önkormány-
zat eddig is és ezután is segítséget nyújt. 
A polgármester hozzátette, hogy a jövő-
ben is a megszokott, jó együttműködésre 
törekednek mind a polgárőrséggel mind 
pedig a Hajdúnánási Rendőrkapitányság-
gal egyaránt.

A verseny egy kulturált és vonzó város-
kép kialakítása, a fenntartható fejlődés 
követ kezetes alkalmazása, környezettuda-
tos gon dolkodás és szemlélet erősítése, a 
természet adta értékeink megőrzése érde-
kében indul. 

1. A verseny célja: Mindennapjaink 
felelősségéből városunk lakói is egyre na-
gyobb részt vállaljanak környezetünk ápo-
lásával, szebbé tételével.

2. A versenyre a következő kategóriák-
ban lehet nevezni: 
 A legszebben virágosított családi ház / 

vagy társasházi kert kategória.
 A legszebben virágosított üzlet / vállal-

kozás előkert vagy homlokzat kategória.
 A legszebben virágosított intézmények 

kategória.

 A legrendezettebb ta-
nyakertek kategória.

3. A nevezés feltételei:
 Magánszemély esetén 
az ingatlan tulajdonosa, 
vagy a hivatalosan albér-
lőként lakó magánsze-
mély a tulajdonos enge-
délyével nevezhet. 
 Társasházak, lakótele-
pek esetén benevezhet a 
lakóközösség által meg-
bízott képviselő.
 Intézmények esetén az 
adott intézmény vezetője, 

vagy az általa megbízott személy jogo-
sult a versenyre benevezni.
4. A helyi környezetszépítő versenyre 

nem nevezhetnek be az alábbi személyek:
 akik a verseny eljárásban döntés előké-

szítők illetve döntéshozók,
 a szakmai zsűri tagjainak közvetlen 

hozzátartozói.
4. Jelentkezési lehetőségek:
A versenyen való részvételi szándékukat 

nevezési lap kitöltésével jelezzék. A jelent-
kezési lapokat 2015. június 12-ig a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) főbejá-
rati aulájában kihelyezett gyűjtőládában 
gyűjtjük. A nevezési lapok átvehetők a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal információs helységében.

5. A benevezett helyszíneket az aláb-
bi szempontok alapján értékeli a zsűri:
 tisztaság, gondozottság, rendezettség 

(10 pont)
 növényfajták számszerűsége (10 pont)
 kreativitás (10 pont)
 komposztálás, biológiai növényvéde-

lem (10 pont)
 növénykiültetések harmóniája a kör-

nyezettel (10 pont)
6. A versenyben lévők bírálata, ered-

ményhirdetés, díjazás:
A versenyre benevezett helyszínekre a 

szakemberekből álló bizottság 2015. júli-
us 13. és 2015. augusztus 14. között láto-
gat el, előzetes egyeztetés után. A bírálati 
szempontok alapján 0–10-ig történik a 
pontozás, majd az összesített eredmények 

alapján állítja fel a zsűri a helyezési sor-
rendet. A „Tiszta környezet –Jó közérzet 
2015.” helyi környezetszépítő verseny 
ünnepélyes eredményhirdetésére 2015. 
szeptember 30-ig kerül sor a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal dísz-
termében. A nyerteseket, vagyis minden 
kategóriában az első három helyezettet a 
„Tiszta környezet–Jó közérzet 2015.” táb-
lával, valamint értékes ajándékokkal jutal-
mazzuk meg. A szakmai zsűri a fenti ka-
tegóriák mellett különdíjakat is kioszthat. 

Várjuk jelentkezésüket! 
További információkat a következő el-

érhetőségen kérhetnek: 06-30/435-6059.

Szólláth Tibor
polgármester

„Válogatós vagyok” – Hulladékgazdálkodással kapcsolatos „Válogatós vagyok” – Hulladékgazdálkodással kapcsolatos „Válogatós vagyok” – Hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
vetélkedőt rendeztek Hajdúnánásonvetélkedőt rendeztek Hajdúnánásonvetélkedőt rendeztek Hajdúnánáson
A hajdúböszörményi Zöld Kör Egyesület szervezésében rendezték meg azt a települési dön-
tőt, melyre 2015. április 23-án került sor a Bocskai Filmszínházban. Városunkból az első 
forduló során 26, míg a második fordulóban 17 csapat mérettette meg magát, három kor-
csoportban.
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ÁlláshirdetésÁlláshirdetésÁlláshirdetésTájékoztató a Kőrösi Gimnáziummal Tájékoztató a Kőrösi Gimnáziummal Tájékoztató a Kőrösi Gimnáziummal Tájékoztató a Kőrösi Gimnáziummal Tájékoztató a Kőrösi Gimnáziummal Tájékoztató a Kőrösi Gimnáziummal 
kapcsolatosankapcsolatosankapcsolatosan
A Hajdúnánási Református Egyházközség 
a Hajdúnánási Újság megkeresésére az 
alábbi tájékoztatást adta a Kőrösi Gimná-
zium fenntartói kötelezettségének átválla-
lási szándékáról.

Felhatalmazták szerkesztőségünket a 
Gimnázium pedagógusai, szülői és diák-
jai részére írt egyházközségi tájékoztató le-
vél közlésére, amelyet 2015. április 10-én 
kaptak meg az érintettek.

Tisztelt Gimnáziumi Közösség! 
Tisztelt Tanári Kar! Kedves Szülők! 

Kedves Diákok!

A középszintű közoktatás kormányzati 
átszervezése nyomán, a 2015/2016-os 
tanévtől megtörténik a gimnáziumi és a 
szakközép- és szakképző iskolai képzés 
elválasztása. 

A Hajdúnánási Református Egyház-
község – a jelenlegi helyzetet � gyelembe 
véve és tekintettel az Egyházközség által 
alapított hajdani Református Gimnázium 
iránti elkötelezettségére – segítségét kí-
nálja a Gimnázium és Hajdúnánás városa 
közösségének. A segítség a Gimnázium 
fenntartási kötelezettségeinek átvállalását 
jelenti.

Ennek hivatalos bejelentését az Elnök-
ség mind a Magyar Református Egyház 
elöljárói, mind a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Debreceni Tankerüle-
te felé megtette és a hivatalos tárgyaláso-
kat megkezdte. 

Az érdemi egyeztetések és véleménye-
zési találkozások közeledtével szeretné az 
Egyházközség Elnöksége tájékoztatni az 
érintetteket a fenntartó váltással kapcso-
latosan.

A Hajdúnánási Református Egyházköz-
ség, a fenntartói feladatok átvállalásával 
biztosítani kívánja az eddigi magas szintű 
oktatás további folytatásának feltételeit. 
Az emelt szintű nyelvi és reálképzést foly-
tató specializációs tanrendet, valamint az 
általános tantervű képzést meg kívánja 
tartani, és azt a jövőben tovább tervezi 
fejleszteni és erősíteni. Az egyházi � nan-
szírozási lehetőségeket felhasználva ma-
gas szintű szakmai és tárgyi feltételeket 
kíván biztosítani. Az emberi és erkölcsi 
értékek átadásának, a nevelési elveknek a 
református keresztyén értékrendet tekinti 
alapjaként.

Új fenntartóként a – zökkenőmentes 
átmenet érdekében – azokra a tanárokra 
és oktatást segítő munkatársakra számít 
az Egyházközség, akik elsősorban jelenleg 
is a gimnáziumi osztályokat tanítják, akik 
szakmai munkájukkal és megbízhatósá-
gukkal elismerést vívtak ki maguknak és 
az intézménynek, és, akik elfogadják és 
támogatják a fent leírt értékrendet.

A fenntartóváltás során a fokozatosság 
elvét vallja a Református Egyházközség. 
A jelenlegi gimnáziumi diákok számára – 
beleértve a 2015/2016-os tanévre jelent-
kezett tanulókat is – semmilyen egyházi 
jellegű kötelezettséget nem követelünk 
meg, hisz ők még nem egyházi intéz-

ménybe jelentkeztek és nem egyházi in-
tézménybe nyertek felvételt. Ugyanakkor, 
minden diáktól tiszteletet és megbecsülést 
kérünk egyházi értékeink iránt.

Az újonnan induló intézmény tan-
tervében bevezetésre kerülnek a hit- és 
erkölcstan és az egyházi ének tantárgyak, 
de a kifutó rendszerben tanuló diákok vá-
laszthatják az etika tantárgyat is éppúgy, 
mint a világi gimnáziumokban. A követ-
kező tanévekben – a tanulók hitéletére te-
kintettel – lehetőséget biztosítunk a más 
történelmi keresztény egyházak tantervei-
nek befogadására is.

Hasonlóképpen a fokozatosság elve 
szerint tekintünk a leendő pedagógusok 
hitélet iránti hozzáállására. Itt is elsősor-
ban a református keresztyén értékrend 
iránti tiszteletet és az egyházi szokások 
elfogadását várjuk el. 

A Hajdúnánási Református Egyházköz-
ség a tanárokkal, diákokkal és szüleikkel, 
valamint a Hajdúnánás Város Önkor-
mányzatával egyetértésben és együttmű-
ködésben a nagy múltú református 
gyökerekkel rendelkező Gimnázium jö-
vendőjének érdekében ajánlja fel fenntar-
tói vállalását.

Hajdúnánás, 2015. március 8.
A gimnáziumi közösség minden tagjára 

Isten gazdag áldását kérjük!
Gacsályi Gábor vezető-lelkipásztor, 

Dombi Imre gondnok
Kocsis Áron lelkész – hitoktató

További információk a folyamat idő-
pontjairól: 

2015. január – A Hajdúnánási Refor-
mátus Egyházközség Presbitériumának 
határozata a Kőrösi Csoma Sándor Gim-
názium, Szakközépiskola és Szakiskola és 
Kollégium gimnáziumi szervezeti egysé-
gének átvételi szándékáról.

2015. február – A Magyar Református 
Egyházzal történő tárgyalások sora

2015. március – A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Debreceni Tan-
kerületének igazgatójával való tárgyalás

2015. április 9. A Kőrösi Csoma Sán-
dor Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola és Kollégium igazgatónőjével 
történő egyeztetés

2015. április 10. A fenti tájékoztató le-
vél eljuttatása az intézménybe

2015. április 13. A Hajdúnánási Re-
formátus Egyházközség által szervezett 
tájékoztatók a Gimnázium épületében 
pedagógusok, szülők és diákok számára, 
a fenntartó és az igazgató asszony enge-
délyével.

2015. április 17. A Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Debreceni Tan-
kerületének szervezésében véleményezés 
kérése a pedagógusok, szülők és diákok 
körében. A teljes intézmény – a gimná-
zium mellett a szakközépiskola és szak-
iskola is – pedagógusai, szülői és diák 
szervezetei véleményezésére került sor. 
Kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a gimná-
ziumi szervezeti egység átadásra kerüljön 
a Református Egyház részére?” Lehetsé-

A hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet múzeumpedagógus munkakör 
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: három hónapos próbaidő után, ha-
tározatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-

történeti Gyűjtemény 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai utca 12–14.

A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások ter-
vezése, szervezése a helytörténeti gyűjte-
ményben, valamint közművelődési prog-
ramok előkészítése, lebonyolítása a könyv-
tárban, közreműködés könyvtári foglal-
kozások megtartásában. Kapcsolattar tás 
a település, a régió óvodáival, iskoláival. 
A múzeumi nagyrendezvények múzeum-
pedagógiai, múzeumandragógiai eleme-
inek megterve zése, lebonyolítása. Pályá-
zatírás múzeumpedagógiai témakörben. 
A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények 
megszervezése, azokon aktív közreműkö-
dés, tárlatvezetés. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv, valamint a 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései és 
az egyes kulturális közalkalmazotti mun-
kakörök betöltéséhez szükséges képesí-
tési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. 
(1.30.) MKM rendelet az irányadók. 

Pályázati feltételek: főiskola/egyetem 
szakirányú végzettség, hasonló területen 
eltöltött – 3 év szakmai tapasztalat, gya-
korlott szintű MS O�  ce (irodai alkalma-
zások), magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
könyvtárosi, vagy pedagógus végzettség, 
angol vagy német nyelvből középfokú 

C típusú általános nyelvvizsga, társalgási 
szintű nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák: szakmai gya-
korlat, jó kommunikációs készség, kiváló 
szintű pedagógiai érzék, kreativitás, preci-
zitás, pontosság, önálló munkavégzés.

Előnyt jelentő kompetenciák: kiváló 
szintű problémamegoldó képesség, rugal-
masság, csapatban való együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások: részletes szakmai 
önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai 
végzettséget, szakképesítést, idegen-nyelv 
isme retet igazoló bizonyítványok másola-
ta, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat anyagát a bírálatban résztvevők 
megismerhetik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Buczkó József igazga-
tó nyújt, a 70/372-1509-es, valamint az 
52/381-941-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Móricz Pál 

Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Bocskai utca 12–14.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a „múzeumpedagó-
gus munkakör pályázat” szöveget.

Elektronikus úton Buczkó József igaz-
gató részére a buczko.jozsef@citromail.hu 
e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2015. június 15.

Az álláshely betöltésének kezdete: 
2015. augusztus 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőn túl vagy hiányosan benyúj-

tott pályázatokat a kiíró érvénytelennek 
minősíti. Az elektronikus úton történő 
benyújtás esetén a pályázatban előírt do-
kumentumok beszkennelésével érvényes 
a pályázat. A pályázati kiírás a közigallas.
gov.hu, a hajdunanas.hu internetes felü-
leten, valamint a Hajdúnánási Újságban 
kerül közzétételre.

ges válaszok: „igen”, „nem”. Minden más 
esetben a szavazat érvénytelen volt. Titkos 
szavazás történt.

A szavazás eredménye: Pedagógu-
sok: Összesen 76 leadott vélemény volt. 
IGEN: 53 db. (69,7%) NEM: 20 db 
(26,3%) ÉRVÉNYTELEN: 3 db (4%)

Szülői Munkaközösség: Összesen 32 
leadott vélemény volt. IGEN: 27 db 
(84,3%), NEM: 5 db (15,7%) ÉRVÉNY-
TELEN: 0 db

Iskolai Diák Bizottság (IDB) Összesen: 
31 leadott vélemény IGEN: 22 db (70,9 
%) NEM: 8 db (25,8%) ÉRVÉNYTE-
LEN: 1 db (3,3%)

2015. április 23. A Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ Debreceni 
Tankerülete kérésére Hajdúnánás Város 
Képviselő-testülete napirendi pontban 
véleményezte a Gimnázium szervezeti 
egységének fenntartói átadását a Hajdú-
nánási Református Egyházközség részére.

A képviselők szavazati aránya: IGEN: 
9 fő NEM: 1 fő TARTÓZKODÁS: 1 fő 

A véleményezések megkérése után a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Debreceni Tankerülete javaslatot tesz az 
EMMI felé a fenntartói feladatok átadá-
sára vonatkozóan. 

A javaslat után Balog Zoltán minisz-
ter úr dönt az átadásról. Ha a miniszter 
úr döntése IGEN lesz, a 2015/2016-os 
tanévtől a Kőrösi Csoma Sándor Gim-
názium, Szakközépiskola és Szakiskola és 
Kollégium gimnáziumi szervezeti egysége 
önálló intézményként kerül a Hajdúná-
nási Református Egyházközség fenntar-
tása alá.

Isten iránti hálával látjuk a Kőrösi Cso-
ma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola 
és Szakiskola és Kollégium pedagógusai, 
szülői és tanulói kétharmados egyetérté-
sét, valamint a Városi-képviselőtestület 
nagy arányú (82%-os) támogatását a 
Gimnázium szervezeti egységének átadá-
sát illetően.

Tisztelettel: A Hajdúnánási 
Református Egyházközség elnöksége 
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Sikeres szereplés a Kutató Sikeres szereplés a Kutató Sikeres szereplés a Kutató 
Gyerekek Tudományos KonferenciájánGyerekek Tudományos KonferenciájánGyerekek Tudományos Konferenciáján

Szezonnyitó nemzetközi távlövő 
íjász bajnokságon vett részt városunk 
világrekorder íjásza Mónus József 
április 18–19-én Lengyelországban. 
A versenyen, mint a Farkas elmond-
ta, inkább csak az európai harcosok 
léptek a küzdőtérre, akiknek nem-
csak a méterekkel, hanem a kissé 
mostoha időjárással is meg kellett 
vívni. A versenyt négy kategóriában 
hirdették meg, de egy versenyző ma-
ximum kettőben indulhatott, és a kilőhe-
tő vesszők száma is korlátozva volt. Farkas 
az 50 és a 70 font íjerősségű kategóriák-
ban indult, és mindkettőben győztesként 
hagyhatta el a pályát. 

Mint ismeretes Mónus József ebben 
az évben világcsúcsjavításra készül, a 900 
méter meglövésére, és ehhez, erre készül 
az elkövetkezendő hónapokban is. Ezt 

 NOSZTALGIA FILMKLUB:
 2015. május 12. (kedd) 14:00
 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
 2015. május 18. (hétfő) 14:00
 DARTS OKTATÁS: 
 2015. május 13. (szerda) 16:00
 2015. május 20. (szerda) 16:00
 JÁTÉKOK ÉJSZAKÁJA
 2015. május 29. (péntek) 19:00–22:00
 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
 2015. május 8. (péntek) 16:30 Filc madárkák 

2015. május 22. (péntek) 16:30 Ajtódísz készítése. 

A rendezvényt Timári Balázs, a 
Hajdúnánási Nyugdíjas Klub 
elnöke nyitotta meg, aki beszé-
dében kiemelte, hogy a rendez-
vény célja immáron 10 éve vál-
tozatlan: lehetőséget biztosítson 
a kórus tagok számára egy jó 
hangulatú, baráti találkozóra, 
tapasztalatszerzésre. Szólláth Ti-
bor Hajdúnánás polgármestere 
köszöntőjében a dal, az éneklés 
szeretetére hívta fel a résztvevők � gyel-
mét, mely kortól függetlenül teszi bol-
doggá az embert.

A jubileumi eseményt megtisztelte 
jelenlétével Molnár Ferencné, a Hajdú-
Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szö-
vetségének elnöke, valamint Bodnár An-
talné, a Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas 
Szervezetek Szövetségének alelnöke.

Elsőként a Találkozó házigazdája a 
Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesü-
lete mutatkozott be, őket a Hajdúdorogi 
Bocskai Népzenei Együttes követte, majd 
Kabáról a Nyugdíjasok Baráti Egyesület 
énekkara mutatkozott be, ezt követően 
Martinkáról az Őszirózsa Idősek Klubja 

Diákjaink, nevelőink és kísérő szülők egy 
csoportja nagyon korán ébredt április 
22-én szerdán hajnalban. Délelőtt kilenc 
órakor ugyanis már vártak ránk a Kutató 
Gyerekek Tudományos Konferenciájának 
regionális döntőjének orosházi szervezői. 
Utazás közben sok mindenről beszéltünk, 
de azért azt nem tudtuk elfelejteni, hogy 
nagy feladat előtt állnak a gyerekek: több 
hónapos, érdekes, de azért fáradtságos 
munka eredményéről kell beszámolniuk a 
konferencián, 10 percbe sűrítve minden 
elsajátított ismeretüket.

A megnyitót követően el is kezdődtek 
az előadások. A Tiszántúl sok városából 

jutottak be a regionális döntőbe a kuta-
tó diákok, előadók az iskolai selejtezők 
és az I. forduló után. A verseny két ka-
tegóriából áll: ismeretterjesztő és kuta-
tás-módszertani kategória. A résztvevők 
20–30 oldalas műben mutatták be az 
általuk választott, kedvelt témát, ötletet. 
A mi diákjaink a következő témákkal ju-
tottak túl az első fordulókon, és érkeztek 
az orosházi regionális döntőbe:

László Andrea: Mátyás, az igazságos? 
Lukácskó Liza Laura: A fuvola
Varga Fruzsina: Auschwitz
Borz Albert: Hörcsög – egy játékkészí-

tés története. 
Nagyon fárasztó volt végignézni a töb-

bi diák előadását, de mégis tanulságos, 
hiszen láthattuk, hogy diákjaink munkái 
elérik a verseny szervezői által megfogal-
mazott színvonalat. A délután hosszas vá-
rakozás után örömmel hallgattuk a zsűrit:

2. helyezést ért el: László Andrea és 
Borz Albert, 3. helyezést ért el: Lukácskó 
Liza Laura és Varga Fruzsina. A május 11-
ei országos döntőbe jutottak a 2. helyezett 
diákok! Gratulálok a felkészítő nevelők-
nek, segítő szülőknek! Toth Imre

Győzelemmel kezdte a szezont Győzelemmel kezdte a szezont Győzelemmel kezdte a szezont 
világrekorder íjászunkvilágrekorder íjászunkvilágrekorder íjászunk
Április 18-án a lengyelországi Borzewsko városában rendezték meg a II. Lengyel 
Nemzetközi Távlövő Íjász Bajnokságot, ahol Mónus József, a Farkas, két kategóri-
ában is győztesként távozott a küzdőtérről.

segítette ez a verseny is, ahol nemcsak a 
Farkas ért el kiváló eredményeket, ha-
nem a magyar csapat is; Pozsgai Tivadar 
a korlátlan kategóriában győzött és az 50 
fontos kategóriában Mónus mögött a 2. 
helyen végzett. Szabó József pedig a kor-
látlan íjerősségű kategóriában bronzérmet 
szerzett. Volt tehát ok az örömre és a ma-
gyar zászló magasba emelésére.

X. Nyugdíjas Kórust alálkozó X. Nyugdíjas Kórust alálkozó X. Nyugdíjas Kórust alálkozó 
HajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánáson
Jubileumi kórustalálkozónak adott helyet a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme április 16-án. A jeles alkalomra többek között Debrecen, Haj-
dúböszörmény, Hajdúdorog, Kaba, Berettyóújfalu településekről érkeztek ének-
karok, kórusok, népdalkörök.

mutatta be dalcsokrát. A fellépők sorát a 
Debreceni Nyugdíjas Egyesület Őszidők 
Kórusa követte. Ezután a Balmazújváro-
si Veréce Hagyományörző Csoport, az 
Alsójózsai Nyugdíjas Klub Dalkörét, a 
Hajdúböszörményi Varga Lajos Kultúr-
kör Szivárvány Dalkör, a Hajdúdorogi 
Őszidő Kulturális Egyesület Kórusát, a 
Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületét 
Berettyóújfaluról, a Hajdúdorogi Hagyo-
mányörző Szivárvány Egyesület Kórusát, 
a Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Városi 
Népdalkör, végül pedig a hajdúnánási 
Nefelejcs Népdalkör előadását hallgathat-
ta meg a közönség. 

Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
A kézműves foglalkozásokra SZERDÁIG vár-

juk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: Bagoly Beáta és 

Csuja Dóra 06-52/381-620; 06-30/427-4536
 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB: 
 2015. május 7. 17:00 (csütörtök) 
 3D betűdekoráció
 2015. május 14. (csütörtök) Papír gerbera csokor
 2015. május 21. (csütörtök) Konyhai falióra 

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

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlója
 FILMKLUB:
 2015. május 8. (péntek) 17:00 Byzantium
 2015. május 22. (péntek) 17:00 Engedj be!

Újra Filmklub az I� házban! Várunk szeretettel 
minden érdeklődőt, a program ingyenes. 
 BABABÖRZE - HASZNÁLT BABA- ÉS GYE-

REKHOLMIK VÁSÁRA
 2015. május 23-án (szombaton) 9–13 óráig az 

I� házban.
Várunk mindenkit szeretettel, aki olcsó, de jó álla-

potban lévő kismama-, baba- és gyerekruhákat, baba-
kocsit, babakelengyét, játékokat, könyveket, kiegészí-

tőket, és sok más kinőtt, vagy megunt „kincset” keres 
és/vagy kínál. 

A belépés és az árusítás ingyenes, de a korlátozott 
férőhely miatt az árusításhoz asztalt kell foglalni. 

Asztalfoglalás május 18-tól hétköznapokon 9–20 
óráig személyesen, vagy a 06-52-381-620-as és a 
06-20-919-0838-as telefonszámon lehetséges. 

A börzét kizárólag magánszemélyek számára ren-
dezzük, ezért kereskedők jelentkezését nem fogadjuk!

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület

Szeretem, amikor felkelek,
Jó lesz a kedvem, ha felnevet.
Szeretem, amikor enni ad,
Azt is, ha álmából felriad.
Szeretem, amikor kócosabb
Reggel is, amikor morcosabb. 
Ilyenkor talán még édesebb..
Szeretem, amikor jót mesél,
Azt is, ha énvelem mendegél.
Szeretem, amikor puszit ad,
S húsvétkor hozza a nyuszikat.
Szeretem, amikor m egdicsér,

és a suliig elkísér.
Szeretem, amikor átkarol,
Homlokon csókol, és rám hajol.
Szeretem, amikor dolga van,
meglátom rajta, ha gondja van.
Szeretem, amikor ölbe vesz,
azt is, ha a kádba tesz.
Szeretem, amikor kérdezem,
jó-e ha öleli két kezem?
Szeretem nagyon, ez nem vitás,
annyira és úgy, mint senki más!

Gál Ramóna 4. d.

Serény Magyaros címmel tánc-
bemutatót rendezett a Bocskai 
iskola Művészeti ágának Nép-
tánc tanszaka április 28-án a 
Művelődési Központ színház-
termében. A közel 3 órás önálló 
folklór esten a néptánc tanszak 
valamennyi csoportja bemutatta 
új koreográ� áit, valamint a kö-
zelmúltban díjazott produkcióit.

A bemutatón kívül jótékony-
sági célja is volt a rendezvénynek, a bevé-
telből ugyanis a tán cos gyerekek hiányzó 
népviseletének beszerzésére kerül majd 
sor. Az est vidám hangulatáról és a talp-
alávalóról a Bürkös zenekar is gondosko-

TáncbemutatóTáncbemutatóTáncbemutatóTáncbemutatóTáncbemutatóTáncbemutatóTáncbemutatóTáncbemutatóTáncbemutató

dott, így az élő zene varázsa is odaszegezte 
a nézőközönség � gyelmét a vidám, szóra-
koztató és rendkívül színvonalas est során.

Fekete Andrea

Az én anyukám

A kis „kutatók”: László Andrea, 
Lukácskó Liza, Varga Fruzsina, Borz Albert
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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 

LENTE ENDRE
volt Hajdúnánás Kéky Lajos u. 6. sz. 

alatti lakos halálának 2. évfordulójára.

Megemlékezés

„Nehéz az életet élni nélküled
Mert Te voltál a jóság és szeretet

Elvitted a fényt, a meleget
Csak egy örök sugarat hagytál,

az emlékedet”

Családja

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

és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

Megemlékezés

„Nem integet többé elfáradt kezetek, nem dobog már
értünk jóságos szívetek. Titeket elfelejteni soha

nem lehet, sajnos meg kell tanulni élni nélkületek.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit

nagyon szeretnek. Fájó szívünk fel-fel zokog
értetek, örökké szeretünk, nem felejtünk titeket.”

Emlékeznek rátok: 
Gyermekeitek, családjaik és testvéreitek. 

PÁSZTOR LAJOSNÉ
volt. Hajdúnánás, Kiss Ernő u. 
36 sz. alatti lakos
halálának 5. évfordulójára

PÁSZTOR LAJOS
volt. Hajdúnánás Kiss Ernő u. 

36 sz. alatti lakos
halálának 19. évfordulójára

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.hu www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!

Szemüveglencsék digitális Szemüveglencsék digitális Szemüveglencsék digitális 
eszközök használatához!eszközök használatához!eszközök használatához!
Varilux multifokális szemüvege mellé az ajándék 
lencsét választhatja akár                       kivitelben is.
Az új lencsék elsőként nálunk elérhetőek!

A részletekről érdeklődjön üzletünkben! 
Az akció május 31-ig tart.

lencsét választhatja akár                       kivitelben is.
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Továbbra is várom vendégeinket, házi süteményekkel 
húsz féle pizzával és három féle menüvel.

Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és szerviz bérelhető.

Korona Patika

Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20 db 1448 Ft 1220 Ft
Fenistil gél 50 g 2115 Ft 1840 Ft
Voltaren dolo 25 mg tabletta 20 db 1735 Ft 1485 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

 Termál medencefürdõ
 Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs)
 Szénsavas kádfürdô
 Iszappakolás
 Súlyfürdõ

 Gyógytorna
 Gyógymasszázs
 Víz alatti gyógytorna
 18 év alatti csoportos gyógyúszás
 Termál kádfürdõ

Korszerû gyógyászati épületünkben várjuk fürdõgyógyászati 
kezeléseinkkel régi és új vendégeinket! 

Pihenjen és gyógyuljon nálunk 2015-ben is!
A hajdúnánási lakosok részére a fürdőgyógyászati kezelések önrészét május 1-ig tudjuk átvállalni. 

Május 1 és szeptember 1 között csak önrész megfi zetése mellett vehetik igénybe kezeléseinket. 
Használják ki most a lehetőséget!

Várjuk önöket TÉLI pénztárunknál!  Nyitva tartás: H–Cs: 8.00–19.00, P–V: 8.00–20.00

A Hajdúnánási Gyógyfürdõ újra megnyitotta kapuit! 

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

Dolgozni akaró, 
munkájára igényes 

kisegítõt, 
pékségbe felveszünk!

Tel.: 06-20/365-0992

Dolgozni akaró, 
munkájára igényes 

kisegítõt, 
pékségbe felveszünk!

Tel.: 06-20/365-0992

Képviselői fogadóóra: 
Tisztelt Hajdúnánási Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. május 
20-án (szerdán) a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal I. emeleti kis 
tanácstermében 14 órától 15 óráig or-
szággyűlési képviselői fogadóórát tar-
tok. Minden érdeklődőt szeretettel várok, 
kérem, forduljanak hozzám bizalommal!

Üdvözlettel: 
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
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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

Férfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB II

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B

Berettyó MSE–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 22–26 (11–14)

Berettyóújfalu 320 néző. Vezette: Ma-
jor, Takács. (március 28.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl di 
(kapus), Fehérvári 1, Csonka 8/4, Bancsók 
3, Ötvös, Takács 3, Tóth 4. Csere: Reszegi, 
Torma (kapusok), Bata 4, Póser 3, Szabó, 
Madai, Tupicza. Edző: Hadas Sándor.

Hétméteres: 3/3, illetve 4/4. Kiállítás: 
14 perc, illetve 12 perc.

Hadas Sándor: A mérkőzést végig irá-
nyítva, megérdemelten nyertük meg. Gra-
tulálok játékosaimnak, csak így tovább!

Juniormérkőzés: Berettyó MSE–Hajdú-
nánás Robzol 2000 KSE 22–25 (11–13)

Berettyóújfalu 180 néző. Vezette: Nyé-
ki, Szikszay. (március 28.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Zihor 1, Tupicza, Németh 1, 
Kelemen 6, Bata 10, BODOGÁN. Csere: 
Reszegi (kapusok), Nagy 3/1, Harsányi, 
Ménfői 3, Molnár 1, Fazekas. Edző: Ma-
dai Tamás.

Hétméteres: 5/1, illetve 3/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 6 perc. 

Madai Tamás: Egy kellemetlen játék-
stílusú ellenféllel találkoztunk. Az első 

Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC 32–
26 (15–12).

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Sándor, 
Szabó. (április 11.) 

Hajdúnánás Termál SC: Szilágyi (ka-
pus), Poór 3, SOM 8/6, Zihor 1, UMA-
NETS 9, Kovács 2, Darabos 1. Csere: JU-
HÁSZ (kapus), LENGYEL 1, TAKÁCS 
P 6, Dudás, Szőnyi, Budaházy 1, Tóth, 
Mekes, Martinek. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/6, illetve 8/8. Kiállítás: 
10 perc, illetve12 perc. 

Molnár András: Nagyon büszke va-
gyok a csapatra. Nem várt nagy különb-
ségű győzelmet arattunk a tavasszal még 
veretlen Eger ellen.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Esz-
terházy KFSC 35–33 (21–15).

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Szendi, 
Türk-Surman. (április 11.). 

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
TAKÁCS P 7, TÓTH 7, DUDÁS 3/1, 
SZŐNYI 6, KOVÁCS 6/2, CSONTOS 4. 
Csere: Varga (kapus), LENGYEL 2, ME-
KES, Lakatos, Huszti, Csiki, Péter, Balázs, 
Mezei. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 4/3, illetve 10/6. Kiállítás: 
16 perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Egy féléve veretlen csa-
pat legyőzésével bebiztosítottuk az ér-
met, az hogy milyen színű lesz innentől 
kezdve csak rajtunk múlik. Gratulálok a 
lányoknak.

DVSC-TVP-Aquaticum II.–Hajdú-
nánás SK 18–26 (8–14).

Debrecen 200 néző. Vezette: Fibec, 
Szammer. (április 19.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
POÓR 3, ZIHOR 5, SOM 7/2, UMA-
NETS 5, Kovács 2, Darabos 1. Csere: 
Szilágyi (kapus), LENGYEL 3, Takács P, 
Dudás, Szőnyi, Budaházy, Tóth, Mikula, 
Martinek. Edző: Molnár András.

Hétméteres: 3/1, illetve 2/2. Kiállítás: 
8 perc, illetve 6 perc.

Molnár András: Kiváló védekezésünk-
nek köszönhetjük a magabiztos győzel-
met. Remélem, hogy tovább fogunk ha-

ladni az elkövetkezendő mérkőzéseken is 
hasonló képpen fogunk kézilabdázni.

Juniormérkőzés: DVSC-TVP-Aquati-
cum–Hajdúnánás SK 29–32 (16–14).

Debrecen 100 néző. Vezette: Szécsi, 
Szőke. (április 19.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), TA-
KÁCS P 8/1, Dudás 1/1, TÓTH 7/1, Ko-
vács 4, SZŐNYI 8, Csontos. Csere: Varga 
(kapus), Mekes 2, Balázs, Lengyel 2, Me-
zei, Tar, Lakatos, Csiki. Edző: Nagy Attila.

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

Nagy Attila: Ismét fényesítettünk az ér-
münk színén, a tabella élére ugrottunk, in-
nen már nem szeretnénk visszább csúszni. 
Gratulálok a lányoknak.

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 
28–22 (19–11).

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Halász, 
Tarnavölgyi. (április 25.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), POÓR 
5, Zihor 2, Som 2, UMANETS 7, Kovács 
2, Darabos 2. Csere: Szilágyi (kapus), 
Lengyel, Tóth 4/3, Takács P 4/3, Mikula, 
Budaházy, Dudás, Mekes. Edző: Molnár 
András.

Hétméteres: 9/6, illetve 4/2. Kiállítás: 
14 perc, illetve 12 perc.

Molnár András: Nagyon régóta nem 
győztük le a kiváló Nyíradonyt.

Büszkék lehetünk erre az eredményre.
Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Nyír-

adony VVTK 36–14 (16–7).
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh, 

Vass. (április 25.)
Hajdúnánás SK: Jóna (kapus), Tóth 3, 

Lakatos 3, Csontos 3, MEKES 4/1, TAR 
5, CSIKI 3. Csere: Praczu, Juhász (kapu-
sok), Huszti 1, Balázs 3/2, PÉTER 5/2, 
NAGY V 6/1, Lengyel, Takács P, Kovács. 
Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 10/7, illetve 6/3. Kiállítás: 
6 perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Serdülő csapatunk, né-
hány junior játékossal kiegészülve hozta 
a kötelező kettő pontot. Már csak három 
lépcsőfok. Gratulálok a csapatnak.  -kábé-

félidőben nehezen találtuk a megfelelő 
játékot. A 2. félidőben azonban jó véde-
kezésünknek köszönhetően sok könnyű 
góllal el tudtunk lépni és elhoztuk a két 
bajnoki pontot.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Fe-
hérgyarmati VSE 38–24 (16–10).

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Bozó, 
Polgár. (április 10.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), TÓTH 4, CSONKA 
10/5, DARÓCZI 1, MADAI 1, FEHÉR-
VÁRI 5, BATA 2. Csere: Reszegi, Torma 
(kapusok), SZABÓ 1, TAKÁCS 7, BAN-
CSÓK 3, HADADI 1, DANKÓ 3, Tupi-
cza. Edző: Hadas Sándor.

Hétméteres: 6/5, illetve 1/0. Kiállítás: 
6 perc, illetve 6 perc.

Hadas Sándor: Sokat tettünk ezért a 
sikerünkért, mely teljesen megérdemelt. 
Gratulálok minden játékomnak!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Fehérgyarmati VSE 28–21 
(13–11).

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (április 10.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), NAGY 5, Kelemen 3, Németh 
2, Zihor 1, Bodogán 4, Dankó 5. Csere: 
RESZEGI (kapus), Tupicza 2, Bata 4, 
Ménfői 1, Fazekas, Harsányi 1, Molnár. 
Edző: Madai Tamás.

Hétméteres: 0/0, illetve 3/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 4 perc. 

Madai Tamás: Az első félidő, hullámzó 
játéka után, a második játékrészben már 

bajnokesélyeshez méltó játékot játszott a 
csapat!

Debreceni EAC–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 31–31 (17–11).

Debrecen 60 néző. Vezette: Tóth Gá-
bor, Tóth István. (április 17.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Fel-
földi (kapus), BATA 6, CSONKA 7/4, 
Bancsók 2, Fehérvári 1, Daróczi 4, 
TAKÁCS 7. Csere: Reszegi, Torma (ka-
pusok), Póser 3, Hadadi, Ötvös 1, Tóth, 
Szabó, Madai. Edző: Hadas Sándor.

Hétméteres: 3/3, illetve 4/4. Kiállítás: 
16 perc, illetve 12 perc.

Hadas Sándor: Ellentétes félidőket 
láthatott a közönség. Nagy erőket moz-
gósítottunk, hogy győztesen hagyjuk el 
a pályát. A Tóth–Tóth játékvezetői páros 
azonban már a 3. idegenbeli játékunkba 
rondított bele.

Juniormérkőzés: Debreceni EAC–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 23–17 (11–10).

Debrecen 30 néző. Vezette: Katona, 
Szikszay. (április 17.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), NAGY 5/1, KELEMEN, 
NÉMETH 2, TUPICZA 1, BODOGÁN 
2, BATA 6. Csere: Reszegi (kapus), Har-
sányi, Dankó, Zihor 1, Ménfői, Fazekas, 
Molnár. Edző: Madai Tamás.

Hétméteres: 9/5, illetve 4/3. Kiállítás: 
4 perc, illetve 18 perc. 

Madai Tamás: Az ellenfél beállósán és 
a két játékvezető ítéletein nem tudtunk 
felülkerekedni. Sajnos ez a vereség úgy tű-
nik, hogy a bajnoki címbe került.    -kábé-

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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K  GUMIABRONCSOK  AUTÓKOZMETIKA  AUTÓ FELSZERELÉS 

Autóalkatrészek a legjobb árakon!
Egyedi árak – legjobb kedvezmények!

MESFÉM Kft.

AKCIÓ!
Opel Filtron olajszűrő 890 Ft 490 Ft
Suzuki olajszűrő 590 Ft 350 Ft
VW Audi Skoda PDTDI olajszűrő 1790 Ft 790 Ft


