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nyukák, apukák, nagymamák, 
nagypapák, no és sok apróság 
érkezett április 2-án, szombaton 

kora délután a tavaszi, melengető napsü-
tésben a híres-neves Rác-domb tövébe. 
Itt került sor ugyanis a 2015-ben szüle-
tett kisgyermekek tiszteletére ültetett fák 
ünnepélyes felavatására. Mint ismeretes 
Hajdúnánás város önkormányzata már a 
múlt évben döntött arról, hogy 2015-től 
minden nánási újszülött tiszteletére ül-
tet egy-egy fát, amelyek egyszerre bírnak 
szimbolikus és ökológiai jelentőséggel. 
A gondolat nem újkeletű, hiszen egyko-
ron ha megszületett egy gyermek az édes-
apa, de méginkább a nagyapa ültetett egy 
fát, általában diót, vagy tölgyfát, amely 
hosszú-hosszú évtizedekig, egy emberöl-
tőn át kísérte embertestvérét. 

A fa és az ember kapcsolata különleges, 
valahol az ősi múltban gyökerezik, nem 
véletlen, hogy a szülőföldhöz való kap-
csolatunkat gyökereknek nevezzük, hogy 
gyermekeinket csemetének is nevezzük, 
akárcsak a picinyke fákat. A fák ágai, mint 
emberi karok óvnak, védenek, biztonsá-
got, menedéket nyújtanak.

Azt tartja a mondás, aki fát ültet, az a 
jövőt építi, aki a fát ülteti, az az életnek 
ad esélyt. Az a jövőt gyermekei, unokái 
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Március 17-én tartotta a 2015-ös eszten-
dő tiszti évértékelőjét a Hajdúnánási Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség a Városháza 
dísztermében. Szabó Norbert alezredes 
úr, a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője alapos és részletes 
beszámolójában kitért minden fontos ese-
ményre, amely az elmúlt esztendőben az 
illetékességi területükön történt. Mint el-
hangzott kivételesen nyugodt, kiegyensú-
lyozott év volt 2015. Egy-két viharos na-
pot leszámítva nem volt szükség nagyobb 
erőkifejtésre. Az állománynak meg talán 
még jól is jött a csendesebb év, hiszen 
nagyon sok rendelet, szabály változott, 
amelyeket érteni és főként szakszerűen 
alkalmazni kell cseppet sem veszélytelen 
munkájuk során.

Hajdúnánás város önkormányzata az elmúlt évben döntött arról, hogy 2015-
től kezdődően a gyermeket vállaló szülők számára születési támogatást biztosít. 
A pénzügyi támogatáson túl egy másik nagyon szép gesztussal is kedveskedik a 
gyermeket vállalóknak; minden újszülött kisbaba tiszteletére fát ültetnek. A 2015-
ben érkezett apróságok első ünnepélyes közösségi faültetésére, illetve felavatására 
idén április 2-án került sor a Rác-domb mellett.

szemével látja, és bízik abban, hogy meg 
is valósul.

Ezen a tavaszon az egykori „szőlőgerád” 
tövében – ahol hajdú elődeink éppen vá-
rosunk népét, köztük gyermekeiket, ott-
honaikat védték meg a monda szerint a 
vidi rácoktól – 137 platánfa csemete ke-
rült elültetésre, ugyanis ennyi gyermek 
született 2015-ben. A 137-ből három kis 
fát a helyszínen a szülők ültettek el. 

A kedves, kötetlen, piknik hangulatú 
összejövetelen Juhász Endre alpolgármes-
ter úr köszöntötte a megjelenteket, és szólt 
arról, hogy ez a kis liget azon célból jött 
létre, hogy egyrészt szimbolizálja a szülő-
földhöz, Hajdúnánáshoz való tartozást, 
másrészt pedig szép kis erdős-ligetes város-
részeket lehet kialakítani az évek folyamán, 
hiszen hagyományteremtés szándékával 
indította útjára ezt a programot a város. 
Reményét fejezte ki, hogy átvitt és való-
di értelmében is meg tud gyökerezni ez a 
gondolat, és idővel a gyermekek maguké-
nak érzik majd ezeket a fákat, a fák alkotta 
ligetet, ami később erdővé erősödhet.

A köszöntő után minden megjelent 
szülő egy-egy emléklapot vehetett át al-
polgármester úrtól kisgyermeke nevére 
kiállítva. Az emléklapok átvétele után egy 
időkapszulát helyeztek el, amelybe bele- Fotó: Füz László

került a 2015-ben születetett kisgyerme-
kek névsora, a Hajdúnánási Újság előző 
lapszáma és a helyi pénz, a Bocskai koro-
na néhány címlete.

A kedves kis ünnepség zárásaként a je-
lenlévő szülők, nagyszülők – attól függő-
en, kis� ú vagy kislány érkezett-e az elmúlt 
évben a családba – kék, illetve rózsaszín 
szalagot kötöttek egy-egy általuk kiválasz-
tott fára. 

S ahogy cseperednek ezek a kislányok 
és kis� úk, velük együtt cseperednek a fák 
is, amelyek mindig emlékeztetnek majd 
arra, hogy innen, ebből a nánási földből 
szakadtak ki, és sodorja őket bármerre az 
élet, a gyökereik itt vannak, ide tartoznak. 
És az idővel tekintélyes fává terebélyese-
dett fatestvérek és a város mindig vissza-
várják őket.

-erzsé-

Kirendeltség vezető úr részletesen szólt 
a kiemelt feladatellátási területekről, az 
évközbeni folyamatos ellenőrzésekről, 
amelyre különösen nagy hangsúlyt fektet-
nek, hiszen mindig egyszerűbb megelőzni 
a bajt, mint kárelhárítást végezni. Mint 
megtudtuk, a kirendeltség kiemelt � gyel-
met fordít azon közösségi területek, in-
tézmények tűzvédelmére, ahol sok ember 
fordul meg, vagy tartózkodik egyszerre. 
A beszámolóból többek között kiderült, 
hogy aktív együttműködés van az illeté-
kességi területen működő önkéntes tűz-
oltó egyesületekkel, akik segítik a hivatá-
sosok munkáját. Hasonló módon nagyon 
jó a kapcsolat a lakossággal, amelyet a te-
rületi és települési mentőcsoportok létre-
hozása is bizonyít, amelyekben már több 
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mint kétezer fő vesz részt. Szabó Norbert 
kiemelte a � atalok bevonását munkájuk-
ba, ugyanis a középiskolásoknak lehetősé-
gük van a kötelező közösségi szolgálatot 
teljesítésére náluk is.

A hajdúnánási kirendeltség munkáját 
a megyei igazgatóság részéről Szabó János 
tűzoltó ezredes úr értékelte, és megerő-
sítette a Szabó Norbert beszámolójában 
elhangzottakat. 

A tiszti értekezlet végén Szólláth Tibor 
polgármester úr szólt arról a jó együttmű-
ködésről, amely az önkormányzat és a ki-
rendeltség között már jó ideje működik és 
egyben köszönetét és elismerését fejezte ki 
azért a lelkiismeretes munkáért, amellyel 
városunk tűzbiztonságát vigyázzák.

HNU
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 Pontosan melyik szereplésükért 
kapta a kitüntetést?
 A XIX. Debreceni Országos Ma-

zsorett Fesztiválon vehettem át a Haj-
dúdorogi Mazsorett Együttes Margaréta 
csoportjának 2015-ös produkciójáért járó 
díjat, amire mérhetetlenül büszke vagyok. 
A csoport tagjainak fele egyébként a Kő-
rösi gimnázium tanulója. Ezen a napon a 
hajdúnánási Szivárvány csoport ezüst, a 
hajdúdorogi Margaréta arany és kiemelt 
arany, valamint a hajdúdorogi Jázmin-
Gyöngyvirág (akik közül szintén sokan 
jelenlegi és volt kőrösis diákok) arany és 
kiemelt oklevelet szerzett. Ezen kívül a 
Szivárványok egy különdíjjal is gazdagab-
bak lettek.
 Mikor kezdett mazsorettel foglal-

kozni?
 1992-ben a Hajdúdorogi Mazsorett 

Együttes alapítócsoportjának tagjaként. 
Négy évvel később, 1996-ban kért fel a 
Görög Demeter Művelődési Ház jelenlegi 
igazgatója, Simon Istvánné a csoportveze-
tői feladatok ellátására. Az elmúlt huszon-
négy év alatt sikerült a műfaj iránti szere-
tetet megszerezni és megtartani a lányok 

körében, hiszen jelenleg hat csoportban 
ismerkednek a bot-, és zászlóforgatás, il-
letve a pompontechnika alapjaival.
 Mikortól szervez csoportokat Haj-

dúnánáson is?
 2002-ben megkértek, hogy ebben 

a városban is népszerűsítsem ezt a mű-

Idén a nyíregyházi Arany János Gim-
náziumban került sor a nyolcosztályos 
gimnáziumok területi versenyére. A busz 
reggel hét órakor indult Hajdúnánásról 
a Kőrösi tanulóival megtöltve. Az úton 
voltak, akik még olvasgatták könyveiket, 
jegyzeteiket, míg mások úgy készültek fel 
a versenyre, hogy pihentek, beszélgettek 
Nyíregyházáig.

A megnyitó az iskola aulájában volt, 
a szervezők röviden elmondták köszöntő 
beszédüket, majd a versenyek is elkez-
dődtek. Mivel változó hosszúságú idő állt 
rendelkezésünkre, így a feladatsor kitölté-
se után visszamentünk az iskolánknak ki-
jelölt gyülekező terembe, ahol izgatottan 
vártuk a versenyekről megérkező társaink 
élménybeszámolóit.

A várakozásban megéhezve indultunk 
ebédelni. Mikor minden barátunk végzett 
a megmérettetéssel, úgy döntöttünk, egy 
játszótéren pihenjük ki fáradalmainkat. 
Rajtunk kívül sokan mások is úgy dön-
töttek, hogy sétálnak egyet a napsütésben. 
Kissé hosszúra nyúlt a várakozás, de ez 
betudható annak, hogy közel ötszázötven 
tanuló feladatsorát kellett kijavítani. Az 
eredményhirdetés egy kis csúszás miatt fél 
öt körül vette kezdetét. Először az Arany 
János Gimnázium igazgatónője mondta 
el záróbeszédét, majd következtek a leg-
izgalmasabb percek. Ahogy haladtunk a 
tantárgyakkal, egyre több sikerben volt 
részünk. Mi, a bibliaismereti verseny csa-
pattagjai nyugodtan ültünk, úgy éreztük, 
hogy feladatunkat nagyon jól teljesítet-
tük, de sajnos voltak nálunk jobbak. Mi-
kor egy kőrösis diák nevét meghallottuk, 
nagy tapsviharban törtünk ki. Iskolánk 
büszke lehet tanulóira, mivel nagyon sok 
jó helyezést értek el a diákok. Bár az isko-
lák összesített eredményei alapján nem a 
Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
názium lett az első, attól még boldogan és 
kissé fáradtan indultunk hazafelé. 

Hosszú, de szép napot töltöttünk Nyír-
egyházán. Szerintem senki sem mondhat-
ja hogy veszített, hiszen új élményekkel 

gazdagodtunk. Ezt én végképp elmond-
hatom, mivel ez volt diákéveim első ilyen 
jellegű versenye. Jövőre még komolyabb 
felkészüléssel szeretnénk nekivágni a meg-
mérettetésnek, és remélhetőleg, helyezé-
sünkkel akkor már mi is gyarapítjuk az 
iskola jó eredményeinek sorát.

Molnár Dorina (11. A)

A Kőrösi tanulói kilenc első, hat második 
és nyolc harmadik helyezéssel tértek haza. 
Eredmények, zárójelben a felkészítő peda-
gógus neve olvasható:

1. helyezést ért el történelemből a 
10.-es Gonda Attila és a 12.-es Molnár 
Hajnalka (mindkettő Bencze Andrea), 
versmondásból a 8.-os Juhász Fanni 
(Vargáné Sárosi Ildikó), a 10.-es Erdei 
Ferenc (Kovács Margit Katalin), szép 
magyar beszédből a 12.-es Nagy Fanni 
(Kovács Margit Katalin), angolból a 10.-
es Dombi Márton (Balogh-Tóth Zita), 
bibliaismeretből a 7–8.-os csapat, mely-
nek tagjai Jenei Andrea, Tóth Annamá-
ria, Tóth Judit Sára (Porkolábné Szabó 
Margit), � zikából a 11.-es Halász Dániel 
(Baloghné Baranyi Judit és Varga Sán-
dor), biológiából a 8.-os Szemán István 
(Maginé Seres Marianna).

2. lett � zikából a 12.-es Tóth Péter Pál 
(Baloghné Baranyi Judit), biológiából a 
12.-es Sajtos Rebeka (Maginé Seres Ma-
rianna), földrajzból a 10.-es Borbély Ist-
ván (Fejér Imre), informatikából a 12.-es 
Máró Nándor (Varga Sándor) kémiából a 
8.-os Kecskés Emese és a 10.-es Majoros 
Márk (mindkettő Nagy Zoltánné).

3. helyen végzett történelemből a 7.-es 
Balogh Enikő (Skopkó Istvánné), a 8.-os 
Veláczki Ákos (Vargáné Sárosi Ildikó), 
németből a 11.-es Varga Julianna (Tóth-
né Harsányi Anikó), matematikából a 
11.-es Kiss Zoltán (Fehérvári János), 
� zikából a 8.-os Kola Sándor és a 9.-es 
Stefán Erik Ede (mindkettő Varga Sán-
dor), biológiából a 10.-es Kertész Tama-
ra (Maginé Seres Marianna), kémiából a 
12.-es Csiki Róbert (Nagy Zoltánné).

Kalandosan indult az izgalommal várt 
HAIR című musical városunk-béli elő-
adása február 20-án, szombaton a Kéky 
Lajos Művelődési Központ színháztermé-
ben. A nem várt események miatti késést 
azonban türelmesen kiváró közönség mél-
tán nem csalódott, hiszen remek darabot 
láthatott a Sziget Színház előadásában 
Pintér Tibor rendezésében.

Akik elmentek megnézni, valóban izga-
lommal várták, milyen is lesz színpadon 
látni a hatvanas évek hangulatát, a hippik 

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség március 20-án az év legjobb zászlós 
koreográ� ájáért járó különdíjjal tüntette ki Balogh-Tóth Zita mazsorettoktatót, aki 
nem mellesleg a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium angoltanára is. In-
terjúnkban a tanárnőt az aktuális siker mellett korábbi eredményeiről is kérdeztük.

vészeti ágat, így azóta itt, helyben is sok 
energiát fektetek a lányok tudásának el-
mélyítésébe. 
 Milyen eredményekkel vesznek 

részt a csoportjai mazsorettfesztiválo-
kon?
 2002 óta mérettetem meg cso-

portjaimat országos fesztiválokon, ahol 
többnyire ezüst, arany és kiemelt arany 
okleveleket szereznek. Több mint húsz 
alkalommal kaptam meg a fesztiválok 
koreográ� ai különdíját. 2012 óta zsű-
ritagként is tevékenykedem, 2014-ben 
pedig a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség küldöttgyűlése megválasztott a 
szövetség elnökségi tagjának, amely óriási 
elismerése a szakmának. 
 Külföldön mennyire érdeklődnek a 

mazsorett iránt?
 A helyi, megyei és országos sikerek 

után 2014-ben a demecseri CitromBand-
del Olaszországban, Giulianovában is 
bemutatkoztunk egy nemzetközi fúvósze-
nekari és mazsorettversenyen. Első évben 
az olasz sajtó díját nyertük el, 2015-ben 
pedig megszereztük a legjobb mazsorett-
csoport és a legjobb zenekar mazsorett-

csoporttal megtiszte-
lő címet, ezen kívül 
pedig a RAI televízió 
különdíját is kiér-
demeltük. Szakmai 
pályám egyik legna-
gyobb elismerése ez 
az eredmény. 
 Legközelebb mi-

kor láthatjuk Önöket 
Hajdúnánáson?
 A nánási mazso-

rettmozgalom idén 
ünnepli fennállásá-
nak huszadik évfor-

dulóját, ebből az alkalomból május 22-én 
jubileumi gálaműsor keretében szeretettel 
várjuk jelenlegi táncosainkon kívül a ko-
rábbi csoportok tagjait is. A rendezvény 
helyszíne a Bocskai István Általános Isko-
la Polgári úti intézményegysége lesz.

Vékony Gábor

PÁHOLYPÁHOLYPÁHOLY
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musical musical musical 
Hajdúnánáson Hajdúnánáson Hajdúnánáson Hajdúnánáson Hajdúnánáson Hajdúnánáson 

életérzéseit, szabadságvágyukat, tiltako-
zásukat a vietnámi háború és a társadal-
mi különbségek ellen. Azt gondolnánk, 
„régi” darab, lejárt tartalommal, ám mégis 
hordoz magában napjainkban is aktuali-
tást. Aki annak idején Milos Forman ren-
dezésében látta a � lmváltozatát, nagy ré-
sze azonosult a szereplőkkel, s aki a hatása 
alá került, az nem „szabadult” tőle, s még 
több évtized után is szívesen megnézi.

Az ismerős dallamok, a megható törté-
net, a � atal szereplők megnyerték a nánási 
közönséget, a főszereplő nátháját is tole-
rálva.

Azt hiszem, s úgy láttam, városunk vevő 
az ilyen előadásokra, köszönet az „ötlet-
gazdának”, várjuk a következő hasonló 
előadást.

Fekete Andrea
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A város határát járva, minden-
fele megfeszített, serény mun-
ka tapasztalható. Úgy a kisebb, 
mint a nagyobb földdarabo-
kon, táblákban aktívan folynak 
az időszakos munkálatok. Ter-
mészetes dolog ez, hiszen min-
denkinek érdeke egy sikeres 
mezőgazdasági év teljesítése: 
úgy a gazdáké, mint nekünk a 
fogyasztóké.

A természet ismét egy válto-
zatos téli időszakot produkált, 
amelynek hatásaival a gazdáknak nap-nap 
után meg kell küzdenie. Azután érdek-
lődtünk tőlük, hogy az őszi vetések mi-
ként vészelték át a telet? Okozott e valami 
problémát a sok csapadék, a belvíz? Sike-
rült-e időben elvégezni a tápanyag után-
pótlást és a növényvédelmi feladatokat? 
Melyek a jelen és a közeljövő legfonto-
sabb tennivalói? Ezen kérdésekre kaptunk 
szíves válaszokat a megkeresett gazdáktól, 
gazdálkodóktól.

Hadadi Imre: Az őszi vetések aránylag 
jól vészelték át a téli időszakot. Kikelt és 
fejlődő növényeink időben megkapták, 
amire szükségük van. A kalászosok táp-
anyag utánpótlását, az időjárás miatt, 
helikopteres segítséggel oldottuk meg, 
hogy időben teljesíthessük azt. A növény-
védelmi munkálatokat folyamatosan tud-
juk végezni, amire nagy szükség is van, 
mert az enyhe tél kedvezett a kártevők és 
kórokozók életben maradásának. A bel-
víz nem okozott különösebb problémát. 
A 140 ha területből kb. 1 ha károsult. 
Napjainkra a tavaszi munkák közül be-
fejeztük a mák, a borsó és a zab vetését. 
A kedvezőre fordult időjárás miatt folyik 
a lucerna telepítése, a napraforgó vetése. 
Gőzerővel készülünk a hamarosan sorra 
kerülő kukorica vetésre.

Kelemen Imre (Agroszoltek Kft.): 
Az őszi vetéseket nem nagyon bántotta a 
tél, azonban a későbbi vetéseket kilúgozta 
az aránylag sok csapadék. A kora tavaszi 
munkálatok (fejtrágyázás, növényvéde-
lem) nem maradtak el, időben el lettek 
végezve. A fejlődő növény állomány jó-
nak mutatkozik, de már újból csapadé-
kért „könyörög”. A belvizet kb. 40 ha 
területről kellett elvezetnünk, amit saját 
erőből sikerült megoldanunk. A száradó 
terület természetesen megművelés előtt 
áll. A tápanyag utánpótlása a földterüle-
tek előkészítésével párhuzamosan folyik. 
A növényvédelmi feladatokat is igyek-
szünk időben teljesíteni. A tavaszi munkák 
időarányosan teljesítve vannak, többek 
között el lett vetve a borsó kb. 25–30 %-a. 
A cukorrépa vetése közel 100%. Kezdő-
dik a napraforgó, majd az árukukorica ve-
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tése, majd rövid szünet után, szakaszosan 
a csemege kukorica vetése is. Gépparkunk 
üzemképes állapotban készen áll a további 
munkák zavartalan végzésére. Most már 
csak a megfelelő csapadék mennyiségre 
lenne szükség.

Kelemen Sándor: Az őszi vetéseket si-
került a megszokott időben (okt. 10–25 
között) elvégezni. Az állomány több, mint 
80%-a jól vészelte át a telet. A gyomirtás a 
gombabetegségek elleni védekezés időben 
megtörtént. Az őszi trágyázás után el lett 
végezve a mostani lombtrágyázás is. Az 
elmúlt sok csapadék kemény „bőrréteget” 
hozott létre, amelyet le kellett küzdeni, 
ám a föld már ismét csapadékért kiált. 
A belvíz területem kb. 5%-át érintette. 
Úgy vélem, ha a természet is úgy akarja, 
hogy egy jó közepes termés várható az 
idén. A tavaszi talaj előkészítés folyama-
tosan zajlik. Vetjük a forgót és készülünk 
a kukorica vetésére. A tavaszi kultúrák na-
gyon várják a csapadékot. A gazdatársa-
dalom előtt kemény kihívás, hogy szinte 
eltűnik a tavasz, tél után jön a nyár. Szél-
sőséges lett az időjárás, ami a kártevők és 
a kórokozók ellen fokozott oda� gyelést és 
munkát követel meg a gazdáktól.

Nyakas András: Az őszi vetések át 
tudták vészelni ezt a változatos telet, de 
problémás a helyzet a réti területeken. 
Ez a terület, mély fekvése miatt kedvez a 
belvíznek. Itt 40 év óta nem takarítottak 
vízelvezető árkot. A védelem miatt ezt a 
feladatot saját erőből kell megoldanom. 
Tudom, hogy ez a munka 1-2 szorgos 
év után más embereken is tud segíteni, 
csak szükség lenne a cél érdekében való 
összefogásra! A tápanyag utánpótlása, a 
növényvédelem a jó területeken rendben 
van, a problémás, mély fekvésű területe-
ken pedig folyamatosan halad. A tavaszi 
munkák terveink szerint haladnak, vetjük 
a lucernát, a forgót. Ha az időjárás enge-
di, hamarosan következhet a kukorica ve-
tése. A jó idő adja a lehetőséget.

Jó időt kívánunk minden gazdának!

Gut István
fotó: Füz László

A tavaszvárás, a húsvéti készülődés jegy-
ében óvodai munkaközösségünk egész 
délelőttöt betöltő programot szervezett 
2016. március 17-én a Kamilla és Szi-
várvány csoportos gyerekek, március 18-
án a Mesevár és a Csillagfény csoportos 
gyerekek számára. A Helytörténeti Gyűj-
temény és a Városi Könyvtár által kínált 
hagyományőrző, hagyományápoló prog-

ramon vettünk részt. A húsvéti készülő-
dés hagyományaival már nem nagyon 
találkoznak a gyerekek a családjaikban, a 
kisebbek közül még többen nem utaztak 
autóbuszon, ezért érthető volt az örömteli 
készülődés.

A megérkezést követően párhuzamo-
san zajló tevékenységekben vettek részt 
a gyermekek. Az egyik csoport Bordás 
Pálné gyermekkönyvtáros vezetésével elő-
ször a könyvtárban tett rövid látogatást. 
Majd a barátságos kis „Mesekuckóban” 
elhelyezkedve Devecsery László: Rókáék 
húsvétja című meséjét hallgatták meg, 
amely a húsvéti nyuszik szeretetéről, se-
gítőkészségéről szóló történettel bűvölte 
el a gyermekeket. Ezt követően kézműves 
tevékenység keretében tojástartó nyuszika 

Széles mosollyal, és kitűnő hangulatban 
érkezett városunkba Lakatos Márk az is-
mert és népszerű stylist, show-rendező, di-
vat-újságíró, jelmeztervező. Perceken belül 
belopta magát a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színháztermében Nőnapi 
ünnepségre összegyűlt közel 400 hölgy szí-
vébe. Eleve énekelve ment fel a színpadra s 
jó hangulata hamar átragadt a közönségre. 
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kiszínezésével foglalatoskod-
tak, amelyeket ajándékba meg-
kaptak és hazavihettek.

Ez alatt a másik csoport 
gyermekeit a múzeum épület-
ében fogadta nagy szeretettel 
Darócziné Bordás Andrea mu-
zeológus, akinek a vezetésével 
nagyon érdekes, változatos 
feladatokból összeállított játé-
kos foglalkozáson vettek részt 
a gyerekek. A tevékenységek 
mindegyike kapcsolódott a ta-
vaszhoz, a közelgő húsvéti ün-
nepekhez, a húsvéthoz kötődő 

népszokásokhoz, néphagyományokhoz. 
A gyerekek örömmel vettek részt a külön-
féle tevékenységekben. A legkisebbektől 
a legnagyobbakig lelkesen, jókedvűen, 
legjobb tudásuk szerint oldották meg a 
játékos feladatokat.

A délelőtt utolsó részében a múzeum 
udvarán, a selymes fűben elrejtett ked-
ves, kis húsvéti meglepetések megkere-

sése lelkesítette a gyermeke-
ket. Eközben az udvaron álló 
kemencében megsült a � nom 
illatú, ízletes, puha húsvéti 
kalács, amelyet már reggel óta 
szeretettel dagasztottak, fontak 
a szorgos kezek. Lekvárral meg-
kenve, ízletes meleg teával és 
jó étvággyal fogyasztották el a 
gyermekek az utolsó morzsáig. 
Búcsúzásképpen köszönetként 
a sok-sok szép élményért, átad-
ták a gyerekek az előző napon 
készített apró ajándékokat a 
házigazdáknak, majd integetve 

elindultak a buszhoz, hogy visszatérjenek 
az óvodába.

A programot követő napon a szülők 
tartottak élménybeszámolót arról, hogy a 
gyerekek mennyit meséltek otthon a ki-
ránduláson történtekről. Úgy gondoljuk, 
hogy a gyermekeknek nyújtott tartalmas 
élményeken keresztül a családtagok is ré-
szesültek a húsvéti ünnephez kapcsolódó 
megőrzött néphagyományokból, népszo-
kásokból.

Ezzel is teljesebbé tettük a tavaszi új-
jászületés, megújulás időszakát és példát 
mutattunk a szabadidő hasznos, tartalmas 
eltöltésére egyaránt.

Sápi Zoltánné 
óvodapedagógus

„A stílus maga az ember” hangoztatta több-
ször is saját mottóját. Tanácsokat, ötleteket 
adott az öltözködéssel kapcsolatban, hosz-
szasan beszélt az alaktípusokról, s azokról 
a szabályokról, amiket érdemes � gyelembe 
venni, ha ruhát szeretnénk vásárolni. Élve-
zetes, derűs és tartalmas előadás volt mellyel 
a hölgyeket köszöntötték és szórakoztatták 

a nemzetközi Nőnap alkalmából. Én még 
az előadás előtt kérezkedtem be öltözőjébe, 
hogy köszöntse az újságunk olvasóit.
 Boldogan és természetesen – mondta, 

miközben kikapta a tollat a kezemből s mi-
után szignózta a saját fotóját még barátsá-
gosan rám is kacsintott.

Kócsi Imre
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Hajdúnánáson jelentős igény van ön-
kormányzati bérlakásokra. Jelenleg közel 
300 rászoruló család él szociális bérlakás-
ban. Az évtizedek alatt kialakult rendszer 
alapvető célja nem más, mint a lehetőség 
megteremtése. Egy lehetőség, melyet se-
gítségül nyújt a város közössége, azonban 
ez a segítség a társadalmi igazságosság ér-
telmében csak átmeneti lehet. Átmeneti. 
Bizonyos, hogy az évtizedekkel ezelőtt ki-
alakult gyakorlat alapvetései között is sze-
repelt ez a szó. De vajon a gyakorlatban is 
megvalósul ez az elv?

Megvalósul-e akkor, amikor egy család 
akár tizenötször, húszszor is beadja a ké-
relmet, de a válasz mindig ugyanaz: nem 
Ön nyerte a lakás bérleti jogát! 

Ezek után jogos a kérdésfeltevés: Va-
jon kinek a felelőssége mindez? Kinek a 
felelőssége az, hogy vannak olyanok, akik 
egy átmeneti lakásban élnek akár évtize-
deken keresztül és vannak olyanok, akik 
éveken keresztül kérnek segítségnyújtást a 
várostól, szociális bérlakást igényelve, de 
mindhiába. Kié a felelősség? A válasz sok-
kal bonyolultabb, mint azt gondolnánk, 
de a változás szele már elért bennünket.

Az évtizedek alatt felhalmozott több 
tízmillió forint hiányt azon bérlők egy 
része termelte ki, akik a várostól kedvez-
ményesen lakhatási lehetőséget kaptak. 
Ők azok, akik a lakbért és rezsiköltséget 
nem � zetve, a lakások állagmegőrzésére 
sem � gyelve éltek ezekben a lakásokban 
hosszú-hosszú éveken keresztül. Vannak, 
akik azt gondolják, nekik ez jár, méghozzá 
alanyi jogon. 

Ez elfogadhatatlan hozzáállás – mondta 
Szólláth Tibor polgármester, aki ebben a 
kérdésben nagyon határozott  álláspontot 
képvisel, vállalva azt is, hogy nyilván ez 
sokak szemében igen népszerűtlen dön-
tésnek bizonyul. 

Polgármesterként a következőt gondo-
lom erről: Hajdúnánásnak nincs anyagi 
lehetősége arra, hogy bárkinek közpénz-
ből élethosszig „ingyen” lakhatást biztosít-

21. Szabálytalan-e, ha a kapus a kezei-
vel felveszi a labdát, miután egy 
játékostársa combbal szándékosan 
hozzápasszolta?
A. Nem
B. Igen. mindig.
C. Igen, de csak akkor, ha felveszi 

maga elé.
22. A kapus a tenyerén tartja a labdát. 

Egy ellenfél kifejeli a kezéből. Meg-
engedett ez?
A. Nem, soha.
B. Igen, ha nem veszélyes módon 

történik.
C. Ez a játékvezető döntési körébe 

tartozik.
23. Mikor hozhat ítéletet a játékvezető 

egy szabálytalanságot követően?
A. Bármikor, amikor a labda a játék-

téren van.
B. A mérkőzés kezdetétől a mérkő-

zés végéig.
C. Csak akkor, ha a labda játékban 

van.
24. Egy játékos gyorsan végez el egy 

szabadrúgást. Öt méterre áll egy el-
lenfél, és a labda lepattan róla. Mi-
lyen döntést hozzon a játékvezető?
A. Figyelmeztesse az ellenfelet, és is-

mételtesse meg a szabadrúgást.
B. Engedje folytatódni a játékot.
C. Minden esetben rendelje el e sza-

badrúgás megismétlését.
25. Egy játékos egy szabadrúgást végez 

el a saját büntetőterületén belülről. 
Mikor léphetnek be a büntetőterü-
letre az ellenfél játékosai?
A. Mindaddig nem léphetnek be, 

amíg a labdát a büntetőterületen 
kívülre nem passzolták.

B. Bármikor.
C. Miután a labdát elrúgták, és el-

mozdult.

Ma már bált rendezni nem könnyű do-
log, amikor rendezvények maradnak el 
érdektelenség vagy drága jegyárak mel-
let. A Nánási Focisuli Egyesület március 
12.-én immár XVI. jótékonysági bálját 
rendezte. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
rendezvényük iránt most is igen nagy volt 
az érdeklődés. Ezen a napon a művelődési 
ház színháztermében a helyek zsúfolásig 
megteltek. A hagyományokhoz híven a 
bál színvonaláról sztár fellépő sem hiá-
nyozhatott.

A vendégek köszöntése után a játéko-
sok jutalmazására került sor, akik 2015. 
évben a korcsoportjukban kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak.

A díjakat Szólláth Tibor Polgármester 
Úr és Horváth Imre a Nánási Focisuli 
Egyesület elnöke adta át. 
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son. Emellett az önkormányzat támogatja 
azokat a családokat, akik önhibájukon 
kívül kerülnek nehéz helyzetbe, és készek 
együttműködni. Ők nem kerülhetnek 
hátrányba azokkal szemben, akik kaptak 
egy esélyt az önkormányzattól helyzetük 
javítására, de nem éltek a lehetőséggel, 
és emellett még semmibe veszik a tár-
sadalom írott és íratlan szabályait is. Az 
önkormányzat továbbra is elkötelezett 
abban, hogy a leghatározottabban fellép-
jen azokkal szemben, akik nem akarnak 
megfelelni a társadalmi elvárásoknak, és 
viselkedésükkel megkeserítik a jogkövető 
állampolgárok életét – mondta Szólláth 
Tibor polgármester. Továbbá hozzátette: 
Hajdúnánáson egy év alatt 16 millió 850 
ezer forint tartozás halmozódott fel a szo-
ciális lakásokban abból, hogy sokan nem 
� zették a lakás költségeit. Ez azt jelenti, 
hogy az év minden egyes napján 46 164 
Ft adósságot termeltek a városnak. Ezt az 
adósságot a város teljes lakosságának kell 
meg� zetnie – ezt nem hagyhatjuk, hogy 
így legyen.

A következő időszakban megszűnik az 
a sok évtizedes rossz hagyomány, hogy 
ezekben a lakásokban generációk követik 
egymást úgy, mintha a saját tulajdonukat 
képezné az ingatlan. 

Fontos, hogy a bérlők már a bérleti jog-
viszony kezdetekor érezzék: maguk sorsá-
nak jobbításáért kizárólag saját maguk 
tudnak tenni, a város „csupán” átmeneti 
segítséget nyújt. Fontos, hogy a végső cél 
az öngondoskodás megteremtése legyen, 
hiszen városunk így is a környező tele-
pülésekhez és a lakosságszámához viszo-
nyítva jóval magasabb számú bérlakás-
állománnyal rendelkezik, de ez azonban 
véges. Véges, ezért kizárólag az arra tény-
legesen jogosultak, rászorultak kaphatják 
meg a jövőben. S ami a legfontosabb: 
Hajdúnánás közössége nem vállalhatja fel 
egy szűk réteg élethosszig tartó lakhatási 
lehetőségének megteremtését. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!

26. Elfogadja a játékvezető egy védő 
kérését, hogy szabadrúgásnál mérje 
ki az előírt távolságot?
A. Igen, a védekező csapatnak is joga 

van kérni az előírt távolságot.
B. Nem, kizárólag a szabadrúgást el-

végző csapat kérheti az előírt 9,15 
méter kimérését.

C. Igen, de csak akkor, ha a védő 
csapat kapitánya kéri.

27. Egy víz-áztatta pályán egy játékos 
a büntető elvégzésénél a labdát a 
büntetőpont mellé helyezi le. Meg-
engedett ez?
A. Nem, a labda csak a büntető-

pontra helyezhető.
B. Igen, ha a büntetőpont víz alatt 

van.
C. Igen, mindig.

28. Egy játékos a játékvezető sípszava 
előtt elvégzi a büntetőrúgást. Min-
den esetben meg kell ismételni a 
büntetőt?
A. Igen.
B. Nem.
C. Attól függ, hogy a játékvezető 

tudja-e alkalmazni az előnysza-
bályt.

29. Mennyi az előírt távolság, ameny-
nyire az ellenfél játékosának el kell 
állnia attól a ponttól, ahol a bedo-
bást elvégzik?
A. 1–1,5 méter
B. Legalább 2 méter
C. Nincs előírt távolság.

30. Alkalmazhat-e előnyszabályt a já-
tékvezető, ha egy bedobást szabály-
talanul végeznek el?
A. Nem, kivéve, hogyha egyértelmű 

gólszerzési lehetőség adódik.
B. Igen, mindig.
C. Nem, soha.

Harmadik kérdéssor: Felhívjuk kedves olvasóink � gyelmét, hogy egyre nehezebb kér-
dések következnek!

Díjazottak:
U15 leánycsapat Pap Bíborka és Papp 

Anna Boglárka. 
U13-as korcsoport Szabó - Pávics Hu-

nor, Dési Dávid.
U11-es korcsoport Úri Sándor, Czifra 

Ádám.
U9-es korcsoport Mónus Márk, Szilá-

gyi Roland.
U8 korcsoport Kovács Imre, Pásztor 

Norbert, Szabó Márton.
U7-es korcsoport Mészáros Balázs, 

kaptak elismerést.
A Nánási Focisuli 2015. év játékosának 

díját, megosztva, Kósa Adrienn és Prepuk 
Martin kapta, akik egy szép serleget vihet-
tek haza.

A díjátadó után a Cinegelábúak és az 
Aranyszalma I� úsági Néptánc együttes 
produkciójával folytatódott az este. Az 
előadás a vendégek körében igen nagy si-
kert aratott.

XVI. XVI. XVI. 
FOCISULI BÁLFOCISULI BÁLFOCISULI BÁLFOCISULI BÁLFOCISULI BÁLFOCISULI BÁL

Az ízletes vacsoráról és az éjszakai svéd-
asztalról a Magyaros étterem gondosko-
dott.

Az elfogyasztása után a szórakozásé volt 
a főszerep, a talpalávalót, már 16. éve a 

Focisuli zenei szerkesztője Toronyai Csa-
ba szolgáltatta.

A jó hangulatot még fokozta Kasza Tibi 
fellépése. Az előadást követően a rajongó-
ival közös fotózásra is sor került.

A tombolahúzás is izgalmasnak ígér-
kezett, melynek fődíjai a sok felajánlás 
mellett, egy 2 fő részére szóló VIP jegy 
Magyarország – Horvátország válogatott 
labdarúgó mérkőzésre, illetve egy, 2 sze-
mélyes wellnes hétvége Parádfürdőn, az 
IBUSZ jóvoltából.

Egy újabb kiváló hangulatú és sikeres 
estén vagyunk túl, amely ismét bebizonyí-
totta, hogy a Focisulihoz közelálló embe-
rek szeretnek és tudnak szórakozni!

Köszönjük mindazoknak, akik részesei 
voltak a rendezvényünknek és a jegy és 
tombolavásárlásukkal hozzájárultak a bál 
sikeres megrendezéséhez.

Köszönjük a támogatóinknak, Hajdú-
nánás Önkormányzatának, Nyakas And-
rásnak, Orosz Lászlónak, Sebestyén Lász-
lónak és a Magyaros étteremnek. 

NFSE

Fotó: Csuja Viktor
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 Április 16. (szombat) Városi Egész-
ségnap: Életünk új perspektívái. 
Légy egyensúlyban és fejlődj az egy-
ség és egészség útján!

 12.00-tól a következő szolgáltatások 
vehetők igénybe előzetes bejelentkezés 
alapján: csontkovácsolás, energetikai 
kezelések, testmasszírozás, talpmasszí-
rozás előzetes bejelentkezés alapján.

 EMF energetikai kezelés (Kizárólag kü-
lön egyeztetés alapján!)

 14.00 Matek Kamill: A belső föld le-
gendája

 16.00 Dr. Francia Boglárka: A szeretet 
gyógyító ereje

 18.00 Somi Kovács Mária: EMF 
egyensúlyt teremtő – kiegyenlítő tech-
nika (EMF Balancing Technique). 

 Belépődíj: 1000 Ft. A szolgáltatások 
(kivéve az EMF energetikai kezelést) a 
belépődíj ellenében vehetők igénybe.
 Április 20. (szerda) 17.00: Fejér Imre 

gra� kus–rajztanár kiállítása. 
 A kiállítás május 15-ig tekinthető meg.
 Április 21. (csütörtök) 9.00: Nyugdí-

jas Kórusok Találkozója. 
 A belépés díjtalan!
 Április 22. (péntek) 14.00: Csodama-

lom Bábszínház: Csillagszemű juhász 
 Belépődíj: 500 Ft
 Április 23. (szombat) 18.00: „Milyen 

szép a világ” Sláger est.
 Fellépnek: Szabó Eszter, Drágán Lajos, 

Bánhidi Krisztián, Baradlai Attiláné, 
Topány Ildikó. A Nánás Hangja éneke-
sei: Jantek Viktória, Kabai Zoltán, Va-
dászi Sándor, valamint Kelemenné H. 
Ibolya, Kovácsné H. Ilona, Kiss Lász-
lóné, Mészáros Sándor, Nagy Imréné, 
Ország Béláné, Pogácsás Antal, Pomázi 
László, Toronyai Lászlóné, Varga Sán-
dor. Zongorán kísér: Nagy Zoltán. Be-
lépőjegy: 1000 Ft.

 Az előadás után vacsora és tánc. A va-
csoránál zenél: Gyérmán Sándor. Belé-
pődíj a vacsorára: 2000 Ft.

 Bővebb információ: 30/861-0255, 
30/907-2476.
 Április 29. (péntek) a Tankcsapda ze-

nekar koncertje.
 Belépődíj: 3000 Ft. Kapunyitás: 19.00
 Május 4. (szerda) 19.00: Dr. Csernus 

Imre előadása 
 Interaktív este Csernus dokival beszél-

getéssel és � lmvetítéssel életvitelről, 
őszinteségről, érzelmi intelligenciáról, 
kölcsönös tiszteletről, kiegyensúlyo-
zott, rendszeres szexualitásról.

 Kapunyitás: 18.30, kezdés: 19.00.
 Belépődíj: elővételben 2400 Ft, az elő-

adás napján a helyszínen 2700 Ft

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 Április 14. (csütörtök) 19.00: Borklub 
a Nyíregyházi Borozó csapata szerve-
zésében. Bemutatkozik a � ummerer 
Pincészet. 

 Részvételi díj: 6000 Ft/fő. 
 Bővebb információ: Máthé Csaba, 06-

20/965-6444, mathe.csaba001@gmail.
com
 Április 15. (péntek) 20.00: „30up” 

retro party. 
 Idézd fel a 80-as, 90-es évek hajdúná-

nási diszkóinak hangulatát djrubber 
segítségével! Nem csak 30-asoknak, 
40-eseknek! 

 Belépődíj: 800 Ft
 Április 21. (csütörtök) 18.00: Amit 

nem tanítottak történelemórán… 
„Rejtélyek és kuriózumok a történe-
lemben – történelmi stand-up. 

 Előadó: Kapa Mátyás író, egyetemi tanár.
 A belépés díjtalan!
 Április 29. (péntek) A rock éjszakája.
 A Tankcsapda koncert után töltsd ná-

lunk az éjszakát, ahol csak a rockzene 
szól! A belépés díjtalan!

 Április 24. (vasárnap): Pásztorételfő-
ző verseny és kihajtási ünnepség. 

 Szeretettel meghívjuk Önt, családját és 
baráti társaságát a Nánás Pro Cultura 
Nonpro� t Kft. kihajtási ünneppel egy-
bekötött Pásztorételfőző versenyére.

 A versenyszámok:
 1. Hagyományos pásztorétel főzése.
 A főzőverseny helyszíne: Hajdúnánás, 

Kendereskert
 Időpontja: 2016. április 24. (vasárnap) 

900–1300-ig.
 Nevezés: április 21-ig a jelentkezési la-

pon. Nevezési díj nincs. 
 A főzőverseny kategóriái: 
 1. Húsos pásztorétel
 2. Hús nélküli pásztorétel
 A verseny feltételei: Főzés a helyszínen, 

a megadott időintervallum alatt. Az 
ételek bármilyen különleges ízesíté-
se elfogadott. A versenyzést és a főzés 
„végeredményét” zsűri értékeli. A zsűri 
a helyezések megállapításánál � gyelem-

be veszi a főzés körülményeit, az étel íz 
harmóniáját, a hagyományosságot, a 
tálalást és az öltözködést is. A helyezet-
tek értékes jutalomban részesülnek. Az 
ételek leadási ideje a zsűrizéshez: 12 és 
13 óra között.

 2. Hajdúnánás leg� nomabb kelt tész-
tás házi süteménye 

 A házi süteményt sütő verseny egyetlen 
feltétele, hogy a süteményt kelt tésztá-
ból kell elkészíteni. Az ízesítés bármi-
lyen formája megengedett. 

 A versenyre 15 db süteménnyel lehet 
nevezni. Nevezési díj nincs.

 A nevezés időpontja: 2016. április 24 
vasárnap 11.00-ig

 A süteményeket zsűri értékeli. A leg-
jobbnak ítélt sütemények díjazásban 
részesülnek.

 A versenyre jelentkezni kizárólag a 
kitöltött, aláírt jelentkezési lap be-
küldésével lehet! 

 A jelentkezési lap letölthető a www.na-
nasvmk.hu honlapról, vagy személye-
sen kérhető a művelődési központban. 
Beküldhető a következő címekre:

 Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft., 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.; 
pal� .julia@nanasholding.hu

 A nap további programjai:
 9.00 Megnyitó és a főzőverseny 
  kezdete
 10.00–15.00 Kézműves foglalkozások 
  gyerekeknek
 10.00–15.00: Zöld sátor a Zöld Kör 
  közreműködésével
 11.00 Néptánc műsor
 11.15 Szalmakalap Citeraegyüttes 
  műsora
 11.30 Pásztortoborzó, számadás, 
  állatok kihajtása
 12.00 Jó ebédhez szól a nóta – 
  NNTE műsora 
 12.40 Néptánc műsor
 13.10 Lovasbemutató
 13.30 Eredményhirdetés
 14.00 Dupla Kávé együttes műsora
 15.00 Pásztortűz gyújtása

 A nap folyamán kisvonat közlekedik 
a Kendereskert és a városközpont kö-
zött, mely minden érdeklődő számá-
ra ingyenesen igénybe vehető.

 Indulás a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ parkolójából az alábbi 
időpontokban: 08.30; 09.15; 10.15; 
11.30; 12.15; 13.30

 Visszaindulás a Kendereskertből az 
alábbi időpontokban: 10.00; 11.10; 
11.55; 13.10; 14.40; 15.10; 15.50

 Mindenkit szeretettel várunk érdeklő-
dőként, egyéni versenyzőként, vagy egy 
csapat tagjaként! További információ 
kérhető a Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központban: 52/382-400, 70/372-
1484 

A Nánás Pro Cultura Nonprofi t 
Kft. felhívásai

 60 éves a hajdúnánási kézilabdázás
 1956 márciusában alakult meg Hajdú-

nánáson az első kézilabdacsapat. Ennek 
tiszteletére 2016 májusában, júniusá-
ban a művelődési központ kis aulájá-
ban fotókiállítást szervezünk. Kérjük, 
aki rendelkezik hajdúnánási kézilabda-
csapatokat, kézilabda mérkőzéseket áb-
rázoló fotókkal, legyen szíves behozni 
a művelődési központba lemásolásra, 
vagy elküldeni elektronikusan az info@
nanasvmk.hu e-mail címre.
 Nánás Hangja tehetségkutató ének-

verseny – nem csak nánásiaknak
 Jelentkezni lehet bármilyen könnyűze-

nei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) dal zenei alapra 
történő énekes előadásával. Minden elő-
adó a fenti kategóriába tartozó két dal 
eléneklésével vehet részt a versenyen. 
Zenei alapot (CD vagy hangszer) min-
denkinek magának kell biztosítania!

 A verseny időpontja: 2016. május 1. 
 A versenyt megelőzően előzsűrizésre 

kerül sor, melynek időpontjáról a je-
lentkezőket értesítjük!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Köztársaság tér, 
szabadtéri színpad

 Jelentkezni csak 14 éves kort betöltött 
személyeknek lehet!

 A kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonpro� t Kft. címére kell 
eljuttatni papíralapon vagy elektro-
nikus formában. (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6., info@nanasvmk.hu) 
A jelentkezési lap kérhető a művelődési 
központban, vagy letölthető a www.na-
nasvmk.hu honlapról.

 Jelentkezési határidő: 2016. április 17.
 A verseny győztese 40 000 Ft díjazás-

ban részesül.
 Hajdúknak Szépsége, Hajdúk leg-

szebb asszonya
 A VI. Hajdúknak Szépsége Szépség-

versenyre várjuk mindazon lányok je-
lentkezését (16 és 25 év között), akik 
szeretnék megméretni magukat ezen a 
rendezvényen!

 Az I. Hajdúk legszebb asszonya cím 
elnyerésére várjuk azoknak a nőknek 
a jelentkezését, akik betöltötték a 25 
évüket és szeretnék megméretni magu-
kat a fenti cím elnyeréséért. 

 A helyezettek értékes jutalomban része-
sülnek.

 A verseny ideje: 2016. július 16.
 Jelentkezési határidő: 2016. július 6.
 Jelentkezni lehet a hajdúnánási Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központban 
személyesen vagy telefonon: 382-400, 
70/372-1494 számokon, illetve az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen. Je-
lentkezési lap és bővebb információ a 
művelődési központban kérhető.

Amit nem tanítottak a történelem órán...
Mi köze van egymáshoz a 2008-ban ki-
robbant globális gazdasági válságnak, az 
ókori Római Köztársaság földbirtokviszo-
nyainak, a Frank Birodalom felosztásának, 
a keresztes háborúknak, a reformációnak 

és az amerikai függetlenségi háborúnak?
Hogyan győzte le 1990-ben a Feröer-

szigetek válogatottja - egy saját focipálya 
nélküli, pékekből, targoncásokból és 
sakkozókból összeverbuvált focicsapata - 

első hivatalos tétmérkőzésén, az Európa 
Bajnokság selejtezőjében 1-0-ra legyőzte 
Ausztria legjobbjait? Híres emberek mi-
lyen ragadványneveket kaptak és miért 
pont azt? 

Ilyen és hasonlóan érdekes témákról 
tart előadást Kapa Mátyás író, egyete-
mi tanár a Történelmiregény-írók Tár-
saságának elnöke április 21-én, csü-
törtökön a Pinceklubban 18 órától.



6 Hajdúnánási Újság 2016. április 14.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
megváltozott jogszabályi előírásoknak 
megfelelően 2016. március 24-én és 25-
én, illetve 29-én biztosította a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek ingyenes étkeztetését a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonpro� t 
Kft. közreműködésével. 

A program keretében a tavaszi szünet 
ideje alatt naponta részesültek a gyerme-
kek meleg étkezésben, melyet ki-ki válasz-
tása szerint otthon, vagy a Közétkeztetés 

ebédlőjében fogyaszthatott el. A három 
nap alatt 96 gyermek összesen közel 300 
adag ételt fogyaszthatott el, ennek költsé-
gét az önkormányzat viseli, melyhez nor-
matív támogatásban részesül. 

Reméljük, hogy a tavaszi szünidei ét-
keztetést követően a nyári, őszi, téli szü-
netekben is legalább ilyen számban nyújt-
hatunk segítséget a rászoruló gyermekek 
számára. 

Szólláth Tibor
polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 411/2015. (XII. 17.) 
számú Képviselő-testületi Határozata 
alapján versenytárgyalásos pályázati eljá-
rás keretében történő bérbeadásra meg-
hirdeti az önkormányzat tulajdonát ké-
pező hajdúnánási 2539 helyrajzi számú 
közterületen (Kossuth utca-Nyíregyhá-
zi utca kereszteződése) elhelyezkedő 
buszváró épülete 6 hónapos határozott 
időtartamra 5000 Ft+ÁFA/hó kiinduló 
licitár meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2016. április 27. szerda 1200 óra.

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal fszt. 36 iroda, 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 
2016. április 27. 1400 óra.

A versenytárgyalás, licitálás helye: 
A Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal „kis tanácskozó” terme, 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/142
Szólláth Tibor 

polgármester

  1. A munkaviszony időtartama: Ha-
tározatlan idejű munkaviszony, 3 hó-
nap próbaidő alkalmazása mellett.

  2. Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő

  3. A munkakör tartalma: Kóbor álla-
tok befogása, a közterületen találha-
tó állati hullák, tetemek begyűjtése, 
a gyepmesteri telepen meg� gyelésre 
elhelyezett állatok gondozása, jog-
szabályban meghatározott módon 
történő ártalmatlanítása, befogott 
vagy tulajdonos által leadott állatok 
új gazdához juttatása, az önkormány-
zat által elrendelt egyéb állatvédelmi, 
állategészségügyi, ebrendészeti felada-
tok ellátása, az állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény, valamint az Állategészség-
ügyi Szabályzat kiadásáról szóló 
41/1997. (V.28.) FM rendeletben 
foglaltak szerint. 

  4. Pályázati feltételek: Magyar állam-
polgárság, betöltött 18. életév, bün-
tetlen előélet, állatok, állati tetemek 
szállítására alkalmas gépjármű, B ka-
tegóriás jogosítvány

  5. A munkakör betöltéséhez szükséges 
iskolai végzettség/képesítés: Közép-
fokú végzettség vagy középfokú szak-
képzettség.

  6. Egyéb feltételek: Az elbírálás szem-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 60/2016. (II. 18.) számú 
Határozata alapján versenytárgyalásos 
pályázati úton történő értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonát 
képező, Hajdúnánás 3503/A/44 helyrajzi 
számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 2–3/C. II./2. szám alatti 
43 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű 
ingatlant a következő feltételekkel:

– az ingatlan becsült forgalmi értéke 
valamint a megajánlható mini-
mum vételi ár 4 708 800 Ft;

– a pályázat benyújtásával egy idő-
ben a minimum vételi ár 10%-át 
bánatpénzként az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlá-
jára (11738077-15372662) kell 
átutalni, a nyertes pályázónál ez az 
összeg beszámít a vételárba;

– a nyertes pályázó a bánatpénzzel 
csökkentett vételárat az adásvéte-
li szerződés megkötését követő 5 
banki napon belül átutalással kö-
teles meg� zetni az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlá-
jára (11738077-15372662);

– a tulajdonjog átruházással kap-
csolatos összes költség a vevőt 
terheli;

– a pályázók közül az nyeri el a vé-
teli jogot, aki ajánlatában maga-
sabb vételárat ajánl;

– pályázók tudomásul veszik a ma-
gyar állam elővásárlási jogát;

– a Köztársaság tér 2–3. „OTTHON 
MELEGE PROGRAM” nyertes 
társasház, ezért a leendő tulajdo-
nost a későbbiekben a programból 
adódó felújítási költségek fogják 
terhelni.

Kifüggesztés időpontja: 2016. április 8. 
(péntek)

A pályázatok beérkezési határideje: 
2016. április 27. (szerda) 12.00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés 
nélkül): 2016. április 28. (csütörtök) 
11.00 óra

Helye: az Önkormányzati Hivatal 
„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályá-
zó vehet részt, aki a pályázati felhívásban 
foglalt feltételeket elfogadja, továbbá he-
lyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal 
fszt. 36. irodájában adható le, zárt boríték-
ban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 2–3/C. II./2. szám alatti ingatlan 
megvásárlásra” felirattal. Postai feladás ese-
tén a beadási határidő napjáig beérkezett 
pályázatokat tudja a kiíró befogadni.

Információ kérhető: 
Telefon: (06)-52/381-411/142 vagy 

143-es melléken

***

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 35/2016. (II. 18.) számú 
Képviselő-testületi Határozata alapján 
versenytárgyalásos pályázati úton tör-
ténő értékesítésre meghirdeti az önkor-
mányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás 
3503/A/29 helyrajzi számú, természetben 
a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2–3/
B. III./1. szám alatti 43 m2 alapterületű 
„lakás” megnevezésű ingatlant a követke-
ző feltételekkel:

– az ingatlan becsült forgalmi értéke 
valamint a megajánlható mini-
mum vételi ár 5 009 800 Ft;

– a pályázat benyújtásával egy idő-
ben a minimum vételi ár 10%-át 
bánatpénzként az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlá-
jára (11738077-15372662) kell 
átutalni, a nyertes pályázónál ez az 
összeg beszámít a vételárba;

– a nyertes pályázó a bánatpénzzel 
csökkentett vételárat az adásvéte-
li szerződés megkötését követő 5 
banki napon belül átutalással kö-
teles meg� zetni az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlá-
jára (11738077-15372662);

– a tulajdonjog átruházással kap-
csolatos összes költség a vevőt 
terheli;

– a pályázók közül az nyeri el a vé-
teli jogot, aki ajánlatában maga-
sabb vételárat ajánl;

– pályázók tudomásul veszik a ma-
gyar állam elővásárlási jogát;

– a Köztársaság tér 2–3. „OTT-
HON MELEGE PROGRAM” 
nyertes társasház, ezért a leen-
dő tulajdonost a későbbiekben 
a programból adódó felújítási 
költségek fogják terhelni.

Kifüggesztés időpontja: 2016. április 8. 
(péntek)

A pályázatok beérkezési határideje: 
2016. április 27. (szerda) 12.00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés 
nélkül): 2016. április 28. (csütörtök) 
10.00 óra

Helye: az Önkormányzati Hivatal 
„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályá-
zó vehet részt, aki a pályázati felhívásban 
foglalt feltételeket elfogadja, továbbá he-
lyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal 
fszt. 36. irodájában adható le, zárt boríték-
ban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 2–3/B. III./1. szám alatti ingatlan 
megvásárlásra” felirattal. Postai feladás ese-
tén a beadási határidő napjáig beérkezett 
pályázatokat tudja a kiíró befogadni.

Információ kérhető: 
Telefon: (06) 52/381-411/142 vagy 

143-es melléken
Szólláth Tibor

polgármester

Pályázati felhívás önkormányzati Pályázati felhívás önkormányzati Pályázati felhívás önkormányzati Pályázati felhívás önkormányzati Pályázati felhívás önkormányzati Pályázati felhívás önkormányzati 
lakások értékesítésére, lakások értékesítésére, lakások értékesítésére, 
Köztársaság tér 2-3.Köztársaság tér 2-3.Köztársaság tér 2-3.Köztársaság tér 2-3.Köztársaság tér 2-3.Köztársaság tér 2-3.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal gyepmesteri álláshelyének betöltésére

Pályázati felhívás gyepmesteri állásraPályázati felhívás gyepmesteri állásraPályázati felhívás gyepmesteri állásraPályázati felhívás gyepmesteri állásraPályázati felhívás gyepmesteri állásraPályázati felhívás gyepmesteri állásra

pontjából előnyt jelent: gyepmesteri, 
vagy egyéb állategészségügyi, állatvé-
delmi területen szerzett tapasztalat.

  7. Bérezés és juttatások: Garantált bér-
minimum. A feladatellátáshoz az Ön-
kormányzat gyepmesteri telepén szol-
gálati lakás is igényelhető.

  8. A pályázat benyújtásának módja: 
 A pályázatot postai úton kell benyúj-

tani a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal címére: 4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1.

 Kérjük a borítékon feltüntetni az ik-
tatószámot 5000-1/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: gyepmester.

  9. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. április 22.

10. A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. április 30.

11. A pályázatnak tartalmaznia kell: 
Fényképpel ellátott, szakmai önélet-
rajzot, a képzettségre és egyéb képe-
sítésekre vonatkozó okiratok másola-
tát, 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.Az állás legko-
rábban 2016. július 1-től tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt az 52/381-411/104 mellék telefon-
számon.

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Sikeresen megvalósult a szünidei Sikeresen megvalósult a szünidei Sikeresen megvalósult a szünidei 
étkeztetés városunkbanétkeztetés városunkbanétkeztetés városunkbanétkeztetés városunkbanétkeztetés városunkbanétkeztetés városunkban

Pályázati felhívás – autóbusz Pályázati felhívás – autóbusz Pályázati felhívás – autóbusz Pályázati felhívás – autóbusz Pályázati felhívás – autóbusz Pályázati felhívás – autóbusz 
váróterem bérbeadásaváróterem bérbeadásaváróterem bérbeadásaváróterem bérbeadásaváróterem bérbeadásaváróterem bérbeadása
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2016. március 31-én 
ülésezett. 

A napirendek elfogadása után a testület 
módosította az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlá-
sáról szóló 21/2011. (X. 25.); a települési 
hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. 
(IV. 29.); a település tisztaságáról, a köz-
területek és ingatlanok rendjéről szóló 
24/2004. (V. 03.); a települési támogatás 
megállapításának, ki� zetésének, folyósítá-
sának, valamint felhasználása ellenőrzé-
sének részletes szabályairól szóló 8/2015. 
(II. 25.); az önkormányzati tulajdonú 
lakások és helyiségek bérbeadásának sza-
bályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkor-
mányzati Rendeleteit.

Megalkotta a Környezetvédelmi Alap 
működéséről és a közterületi tér� gyelő 
rendszerről szóló rendeleteket. 

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. 
évi munkájáról, a Hajdúnánási Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi te-
vékenységéről, a Hajdúnánási Sportklub 
önkormányzati támogatásának felhasz-
nálásáról szóló beszámolókat, valamint a 
városban működő szociális szolgáltatók 
munkájáról készült tájékoztatókat.

Elfogadta a köztéri tér� gyelő rendszer 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályza-
tát; a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás LOCAL AGENDA 
21 Fenntartható Fejlődés Helyi Program-
ját, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát, illetve a 2016. 
évi összesített közbeszerzési tervet.

Megismerte és elfogadta Hajdúnánás 
Város I� úsági Stratégiai Koncepcióját 
2016–2026. évekre vonatkozóan. 

Módosította a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal alapító okiratát és 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A testület a II. számú felnőtt háziorvosi 
körzet feladat-ellátására megkötött szer-
ződés – kérelemre – történő megszünte-
téséről, illetve ezzel egyidejűleg feladat-el-
látási előszerződés megkötéséről döntött.

A testület meghatározta a Hajdúnánási 
Óvodába 2016/2017. nevelési évre vonat-
kozó beiratkozás időpontját.

A testület öt esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
vonatkozásában. 

A testület úgy határozott, hogy támo-
gatja a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa 
u. 6. szám) kérelmét. 

A testület elfogadta a Hajdú-Bihar Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ala-
pító okiratának módosítását. 

A testület támogatta a Városi Rende-
lőintézetben dolgozó egészségügyi alap-
ellátást végző vállalkozó háziorvosok ké-
relmét. 

A testület úgy határozott, hogy kezde-
ményezi a Hajdúnánás, Köztársaság tér 
2–3. szám alatti társasház közgyűlésének 
összehívását. 

A testület kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről döntött a Hajdú-
nánási Építő és Szolgáltató Kft-vel. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztési és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Testületi ülé-
sek/Meghívók, előterjesztések menüpont 
alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor
polgármester

Hrsz. Kamera pontos helyszíne, 
elhelyezése

A megfi gyelt terület Db

0970 Fürdő u. végén a vízmű telep épületén Fürdő u.–Hőforrás utca 
kereszteződése 1

2826 Köztársaság tér 16. Mozi épületén Köztársaság tér északi része, Kossuth 
utca eleje 1

4812\2 Bocskai utca 22. előtti közvilágítás 
oszlopon

Bocskai utca 12–28., és Szeles tér 1. 
előtti rész 1

3511 Kisfaludy u.–Nikodémusz u. sarok 
közvilágítás oszlopon

Kisfaludy u. és Nikodémusz u. 
kereszteződése 1

3599 Irányi u. 4. Városi Sportcsarnokkal 
szemben Sportcsarnok és környéke 1

3506 Köztársaság tér 4. kollégium 
homlokzatán Köztársaság tér déli része 1

2832\11 Mártírok u.–Ady Endre krt. lakótelep 
játszóterén közvilágítás oszlopon

Mártírok u.–Ady Endre krt. lakótelep 
játszótere, belső udvar 1

4953 Hunyadi u.–Óvoda u. sarok közvilágítás 
oszlopon

Hunyadi u. 2.–4. Óvoda u. vége, Iskola 
utca eleje 1

3395 Köztársaság tér–Dorogi u. sarok 
közvilágítás oszlopon Körforgalom és környéke 1

2806 Kossuth u. 13. előtt közvilágítás 
oszlopon

Kossuth utca, Városi Rendelő előtti 
terület 1

3395 Dorogi u.–Mártírok u. sarok 
közvilágítás oszlopon

Dorogi u.–Mártírok u.–Nikodémusz u. 
kereszteződése és környéke 1

0970 Fürdő u. végén a vízmű telep épületén Fürdő u.–Hőforrás utca 
kereszteződése 1

5381 Fürdő u. 7. Fürdő bejáratával szemben 
oszlopon

Fürdő u. a Városi Strandfürdő előtti 
terület 1

3701 Bocskai u.–Szabó Dezső u. 
kereszteződés távvezeték oszlopon

Bajcsy-Zs. utca, a MÁV állomás 
előtti terület 1

33696 Dorogi u. 78. előtti közvilágítás 
oszlopon Dorogi u. buszmegállók és környéke 1

5167\2 Jókai u 41. előtti közvilágítás oszlopon Jókai u. buszmegállók és környéke 1
1889\2 
2364

Liliom u. 2. előtti közvilágítás oszlopon 
és az ingatlan melletti oszlopon. 

Buszforduló, Köztemető parkoló 
bejárat és környéke 1 1

2539 
2781 
2540

Nyíregyházi u.–Kossuth u. keresztező-
désében 3 db közvilágítás oszlopon, 
és a Buszvégállomás épületében

Nyíregyházi u.–Kossuth u. kereszte-
ződése, Kossuth u.–Ady Endre Krt. 
kereszteződése és környéke, épület 
váró és a jegypénztár belső része

4 2 1 

4946 Bocskai u. Művelődési Ház déli hom-
lokzatán 56-os emlékmű és környéke 1

0969\20 Kertészet Fürdő u vége (Tó) 0969/29 
hrsz. A tavat, a tó melletti utat és környékét 1

0969\8 Kertészet Fürdő u vége 0969/8 hrsz. A lakóházat a bevezető utat és a 
fóliasátrakat 1

2690 Perczel u. 10. alatti ingatlan déli 
homlokzatán.

Dobó I. u–Perczel u. kereszteződése, 
Az épület Dobó I. u. és a Perczel u. 
felőli területe

3

5393\1 Balmazújvárosi út kivezető szakasz, 
az üdvözlő táblánál

A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat, a térfi gyelő a Fürdő u. 
a Ventifi lt Zrt. előtti területet

2

1129 Dorogi u.–Korponai u. sarok a 61. sz. 
ház előtt

A rendszámfelismerő a városba 
érkező forgalmat, a térfi gyelő a Dorogi 
u kivezető szakaszának környékét 
és a Csepüsszőlő 3. dűlőjének bejáratát 

2

2538\27 Nyíregyházi u.–Magyar u. sarok 
a 62. sz. ház előtt

A rendszámfelismerő a városba 
érkező forgalmat és a kereszteződést, 
a térfi gyelő a Magyar u. déli irányából 
érkezőket és a Nyíregyházi u. végén 
a kereszteződést

2

1585\2 Tiszavasvári u.–Magyar u. sarok 
a 64. sz. ház előtt

A rendszámfelismerő a városba 
érkező forgalmat, a térfi gyelő 
a kereszteződést

2

1486\1 Polgár u.–Szabadság u. sarok 
a 63. sz. ház előtt

A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat, a térfi gyelő a Szabadság u. 
déli irányba vezető útszakaszt

2

5907\4 Rákóczi u.–Béke u. sarok a 66. sz. 
ház előtt (Görbeházi u.)

A rendszámfelismerő a városba érkező 
forgalmat és a kereszteződést, 
a térfi gyelő a Béke u. északi irányba 
vezető útszakaszt és a kereszteződést

2

6384\1 Tedej Fő út a 6384/1 hrsz. előtt Tedej, Fő utca és az Erdősor u. 
kereszteződést 1

6316\23 Tedej Fő út a 6316/23 hrsz. előtt Tedej, Fő utca és a Nyár utca 
kereszteződést 1

742 Szabadság u. 37. sz. ház előtt Szabadság u.–Thököly u. kereszteződést 1

1890\2 Magyar u.–Vörösmarty u. sarok 
(Temető) az 50. sz. ház előtt

Köztemető parkolója, gyalogátkelő 
(Magyar u.) 1

3112 Liget u. a 45. sz. ház előtt Ószőlő u. és a Csepűsszőlő bekötőút 
kereszteződése 1

0875 Görbeházi útfél, a Gyepmesteri telepnél 
(0875 hrsz.)

Gyepmesteri telep előtti terület, 
Kendereskert bekötő út 3

0870 Görbeházi útfél, Kendereskert 
(0870 hrsz.) Kendereskert területe 1

2537 Csepüsszőlő–Móricz Pál u. az 57. sz. 
ház előtt

Móricz P. utca vége–Csepűsszőlőbe 
vezető dűlőút kereszteződése 1

2832\11 Ady E. krt.–Mártírok u. lakótelep A lakótelep belső területe 1

0969\30 Fürdő út vége, kertészet 
(0969/30 hrsz.)

A kertészet és a „Tuskós-horgásztó” 
környéke 1

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete megalkotta rendeletét a 
közterületi tér� gyelő rendszerről. Váro-
sunkban a 2015 decemberében rendszerbe 
állított 23 db kamerával együtt már ösz-
szesen 49 db tér� gyelő kamera működik.

A kamerák között vannak � x-ek és 
pásztázók, valamint rendszám felismerő 
rendszerrel ellátottak is. 

A kamerák 0-tól 24 óráig, folyamato-
san működnek és a képek rögzítésére ke-
rülnek. A rögzített felvétel a rendőrségről, 
valamint a közterület-felügyeletről szóló 
törvényben foglalt felhasználási célból – 
bizonyítási eszközként – a büntető és sza-
bálysértési eljárásra jogosult szerv írásbeli 
megkeresésére továbbítható. 

A kamerák által rögzített képek adat-

kezelésnek minősülnek, az adatkezeléshez 
a felvételen szereplő személyek ráutaló 
magatartással járulnak hozzá azzal, hogy 
a kamera látószögébe belépnek, azon át-
haladnak. Az adatkezelés az adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelelően történik, az 
adatkezeléssel a Közterület felügyelet van 
megbízva. 

A személyes adatok védelmére tekin-
tettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
kamerák pontos helyét és látószögét a he-
lyi rendelet melléklete tartalmazza, mely 
a tér� gyelő kamerarendszerre vonatkozó 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat-
tal együtt megtalálható a város hivatalos 
honlapján (www.hajdunanas.hu). 

Hajdúnánás
Városi Önkormányzat

Térfi gyelő kamerák a közbiztonság Térfi gyelő kamerák a közbiztonság Térfi gyelő kamerák a közbiztonság 
érdekébenérdekébenérdekébenérdekébenérdekébenérdekében

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóját!
• Katonka Zsófi 

• Daróczi Sándor
• Fehér Jánosné
• Fodor Gábor Ferenc
• Hadas Sándor
• Horváth László
• Kiss Imréné
• Kovács Imre József
• Kónya Lászlóné
• László Endréné
• Máró Mátyás

• Máró Sándor
• Nagy István
• Nagy József
• Nagy Lajosné
• Papp Antal
• Pénzes Imre
• Péter András István
• Tóth Lajos Lászlóné
• Vadnai Lajos
• Varga Lászlóné

Gratulálunk a 2016. március hónapban 
házasságot kötött pároknak!
• Csiha Sándor–Kónya Kinga Erika
• Reszegi Krisztián Dániel–Borbély Viktória
• Molnár Antal Norbert–Pásztor Alexandra Nelli

Akiktől 2016. március hónapban 
búcsút vettünk:
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Tájékoztatjuk a tisztelt földtulajdonoso-
kat, hogy az új Vadászati Törvény végre-
hajtási utasítása alapján a vadászterületek 
kijelölése megtörtént.

A Kossuth Vadásztársaság területének 
határai a következőképpen alakultak:

▪ Északon a hajdúdorogi határtól a 
hajdúböszörményi határig az autó-
pálya határolja,

▪ Délen a hajdúböszörményi határ, 
Dorogi út,

▪ Keleten a hajdúdorogi határ és a Ke-
leti főcsatorna

Felhívjuk a tisztelt földtulajdonosok 
� gyelmét hogy akik a Kossuth Vadász-
társaságnak akarják adni a meghatal-
mazást, csak a vadásztársaság hivatalos 
megbízólevelének felmutatása esetén 
írjanak alá!

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a jelenlegi 50 Ft/év/Ha bérleti díjat 150  
Ft/év/Ha-ra javasoljuk meghatározni.

Tisztelettel a 
Kossuth Vadásztársaság 

vezetősége.

A Hajdúböszörményi Járási Népegészség-
ügyi Intézet és Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat együttműködésében idén is 
megszervezésre került a 45–65 év közötti 
hölgyek emlőszűrő vizsgálata. A Nép-
egészségügyi Intézet a debreceni emlő-
centrummal közösen tájékoztató levélben 
hívta fel az érintettek � gyelmét a szűrés 
időpontjára. Önkormányzatunk – mint 
ahogyan az elmúlt időszakban is – saját 

forrásból biztosította a buszos utaztatás 
költségét. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a ko-
rábbi években tapasztaltakhoz képest sok-
kal nagyobb számban jelentkeztek a höl-
gyek vizsgálatra. Reméljük, hogy az őszi 
időszakban ez a szám tovább emelkedik. 

Szólláth Tibor
polgármester

Az április 2–3. között megrendezett torna 
részvételi rekordot döntött, hiszen ebben 
az évben összesen 77 önkormányzati csa-
pat mérhette össze az erejét a Pokorny Jó-
zsef Sport- és Szabadidőközpontban.

A csapatokban a hivatalok, önkormány-
zatok, illetve a saját vagy többségi tulajdo-
nukban levő vagy általuk fenntartott in-
tézmények és cégek dolgozói, valamint az 
érintett képviselő-testületek és bizottságok 
tagjai szerepeltek.

Az előzetes sorsolást követően csapatunk 
hat mérkőzést játszott remek eredmények-
kel (Békéscsaba, Gyomaendrőd, Balmaz-
újváros, Kistarcsa, Terézváros, Mátészalka 
ellen), hiszen négy győzelemmel, egy dön-

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-
latosan felhívjuk a � gyelmüket, hogy a 
2014. augusztus 1-jétől kötelező a város 
területén az ingatlanhasználók számára 
háztartási hulladék elkülönített gyűjté-
se. Amennyiben még nem rendelkeznek 
a szükséges szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyekkel, akkor 2016. április 20. és 2016. 
április 27. napján 09.00 órától 15.30 
-ig átvehetőek térítésmentesen a 4080 
Hajdúnánás, Mártírok u. 14. szám alatt. 

A hulladékgyűjtőket átveheti:
• kertes ingatlan tulajdonosa/hasz-

nálója, (mely igazolásához személyi 
igazolvány és lakcímkártya szüksé-
ges) amennyiben szemétszállítási díj 
hátralékkal nem rendelkezik

• akadályoztatása esetén meghatalma-
zottja.

Amennyiben a kukákat meghatalmazott 
útján kívánják átvenni, a meghatalmazás-
nak tartalmaznia kell a meghatalmazó és 
a meghatalmazott nevét, lakcímét, szüle-
tési helyét, idejét, anyja nevét, személyi 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesí-
ti a kedves szülőket, hogy a 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozóan a 3. életévüket 
betöltött gyermekek óvodai beíratásá-
nak időpontja: 

2016. május 9-én (hétfő) 8–17 óra
2016. május 10-én (kedd) 8–17 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 felmen-
tést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoz-
tatása, 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 

Óvodai beíratások Óvodai beíratások Óvodai beíratások Óvodai beíratások Óvodai beíratások Óvodai beíratások Emlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkbanEmlőszűrés városunkban

A Kossuth Vadásztársaság A Kossuth Vadásztársaság A Kossuth Vadásztársaság A Kossuth Vadásztársaság A Kossuth Vadásztársaság A Kossuth Vadásztársaság 
közleményeközleményeközleményeközleményeközleményeközleménye

Remek eredménnyel zárták Remek eredménnyel zárták Remek eredménnyel zárták Remek eredménnyel zárták Remek eredménnyel zárták Remek eredménnyel zárták 
a nánásiak a Foci Kupáta nánásiak a Foci Kupáta nánásiak a Foci Kupáta nánásiak a Foci Kupáta nánásiak a Foci Kupáta nánásiak a Foci Kupát

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 (4080 Hajdúnánás, Magyar 
utca 104. szám)

A beíratáshoz szükséges: 
▪ a gyermek születési anyakönyvi kivo-

nata, lakcímkártyája, TAJ-száma
▪ a szülő (gondviselő) személyi igazol-

ványa, lakcímkártyája. 
Az óvodavezető 2016. június 9-ig írás-

ban értesíti a szülőt – jogszabályban meg-
határozott módon és formában – a felvé-
teli 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 
Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:

a) a jogszabálysértésre vagy az intéz-
mény belső szabályzatának megsér-
tésére hivatkozással benyújtott kére-
lem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából 
való kizárással kapcsolatban érdek-
sérelemre hivatkozással benyújtott 
kérelem tekintetében.

Szólláth Tibor 
polgármester

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS

igazolvány számát, aláírását. A meghatal-
mazást 2 tanú aláírásával kell hitelesíteni. 
(Formanyomtatvány kérhető a helyszínen 
vagy a Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1. szám, fszt. 36. irodájában.) Az 
edények ürítésének követésében szelektív 
hulladékgyűjtési naptár segíti a lakosokat, 
amely elérhető az önkormányzati hirdető-
kön valamint a város honlapján.

Hulladékszállítással kapcsolatos észrevé-
telekkel, esetleges panaszokkal az Adóügyi 
Csoport Irodájához fordulhatnak (31. szo-
ba), ahol 2014. november 1-től a Hajdú-
sági Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. 
ügyfélfogadást tart.

Ügyintézők: Baloghné Kiss Ágnes és 
Tacsi Katalin

(Hétfő: 8–12 és 13–16, Szerda, Csü-
törtök és Péntek: 8–12)

Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Idén második alkalommal rendezték meg a Magyar Önkormányzatok Foci Kupá-
ját a pesthidegkúti Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont műfüves pályáin 
április 2–3. között, ahol csapatunk a 44 keleti országrész válogatottjai közül a 14. 
helyet szerezte meg. 

tetlennel és egy vereséggel megszerezték 
csoportjuk második helyét, továbbjutva 
ezzel a nyolcaddöntőbe, ahol egy igen ne-
héz ellenféllel, a Debrecennel találkoztak, 
s maradtak alul a küzdelemben.

A csapat azonban egy percet sem bán-
kódott, hiszen rengeteg élménnyel gazda-
godva többek között olyan labdarugókkal 
léphettek pályára, mint a 7-szeres magyar 
bajnok Bernáth Csaba vagy az 56-szoros 
magyar válogatott Kovács Kálmán. Válo-
gatottunk számára külön öröm volt, hogy 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere 
is megtekintette egy-egy mérkőzésüket.

A csapatnak szívből gratulálunk az elért 
eredményhez!

Szeretnénk gratulálni a Polgári úti iskola vezetőjének, hogy minden nyugdíjba vonuló 
kollégáját tisztelettel, a nekik járó megérdemelt ünnepélyes keretek között elbúcsúz-
tatta. Igazi emberségről, megbecsülésről, � gyelmességről tett tanúbizonyságot. Jól esik 
mindez azoknak, akik egy életet ledolgoztak, mert így a nyugdíjas évek is boldogan 

kezdődhetnek, hiszen vannak, akik tisztelettel megőrzik őket a szívük legmélyén.
Példája követendő! 

Ilyen is van… Köszönjük!

Olvasói levél
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Országos viszonylatban is egyedülálló ér-
téke a helyi múzeumnak az a négy darab, 
részben töredékes kályhacsempe, melyek 
az elmúlt két-három évben kerültek a 
gyűjteménybe.

Ezek a barna, illetve földszínű mázas 
csempék a XIX. század utolsó harmadá-
ban készülhettek, s különlegességüket az 
adja, hogy rajtuk az 1848–49-es nemzeti 
nagyjaink arcmását fedezhetjük fel. Ép-
pen ezért készítésük 
ideje nem is lehet 
más, mint a kiegyezés 
utáni évek. Az itt lát-
ható csempéről Jókai 
Mór arcképe tekint 
ránk, de őrzünk olyat 
is, melyet Pető�  Sán-
dor, illetve Kossuth 
Lajos domborműves 
arcmása ékesít. Az 
ilyen kályhák a klasz-
szicizmus jegyében 
születtek, de a XIX. 
század végének sze-
cessziós jelei is megjelennek rajtuk. Ebben 
az időben vált általánossá a gipszminta 
utáni csempeformázás, melyeket szob-
rászművészek készítettek a csempegyárak 
számára korabeli gra� kai ábrázolások 
alapján. 

Mindenek előtt historizáló jellegük 
a meghatározó. Az arcképeket minden 
esetben egy szegélymotívum övezi, még-
pedig a görög meander, amely mint ősi, 
szögletes, önmagába visszatérő, geomet-
rikus szimbólum az örök életet, az örök Március 24-én, egy szeles, hűvös délután 

került sor fenti címmel Szűcs Henriett fa-
zekas népi iparművész kiállításának meg-
nyitójára a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ galériájában. A megnyitón a 
kiállító művésznő nemcsak a fazekasmes-
terségét mutatta be az érdeklődőknek, ha-
nem zenetanárként is megmutatta magát, 
hiszen zongorán is közreműködött.

A kiállítást a Kézműves Alapítvány ala-
pító kurátora, dr. Tar Károlyné nyitotta 
meg, aki beszédében kiemelte városunk 
iránt érzett szimpátiáját, valamint ismer-
tette a alkotónő életrajzát is.

A kiállított mintegy 100 alkotásból 
kitűnik az alkotó egyszerűsége, sokszínű-
sége, a harmónia és a szépség egységének 
megjelenítése. A fazekasmunkák a Kárpát 
– medence szinte minden táját bemutat-
ják a maguk változatos mintakincseivel, 
színeivel és technikáival.

A Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény szeretettel várja az érdeklődőket a Zágonyi 
Antal (1943–2015) néprajzi gyűjtő hagyatékából rendezett kiállítás megnyitójára.

A válogatott anyagból összeállított időszaki tárlat a kendereskerti Kihajtási Ünnep 
nyitó rendezvénye.

Ideje: 2016. április 22. (péntek) 16 óra
Helye: Helytörténeti Gyűjtemény, Bocskai utca 13.

 NOSZTALGIA FILMKLUB
 Április 11. (hétfő) 14.00
 Április 25. (hétfő) 14.00 
 SZÜNET 
 SZÜlőkkel NEvelési Témákról
 2016. április 12. (kedd) 9.30
 2016. április 19. (kedd) 9.30
 KEF
 A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és 

az Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
közös előadás-sorozata.
 Április 12. (kedd) 16.00 – „Alkoholista 

a családban”
 Előadó: Kovács Zsolt
 Mazsola és Tádé zenés bábjáték:
 2016. április 17. (vasárnap) 16.00
 Jegyár egységesen: 1200 Ft. Elővétel-

ben, a Mozi pénztárában.

 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB
 Április 18. (hétfő) 14.00
 FILMKLUB
 Április 18. (hétfő) 17.00
 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN 
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 között 

lehetőség nyílik darts, biliárd, ping-
pong és társasjátékok használatára az 
I� házban. 

 A játékok használata ingyenes, de elő-
zetes bejelentkezéshez kötött.

 Részletes információ hétköznapokon 
9–20 óra között személyesen a Tele-
házban, a 06-52/381-620-as valamint 
a 06-20/919-0838-as telefonszámon, 
illetve az info@okmasok.hu e-mail cí-
men kérhető.

A hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgyaA hónap műtárgya
Arcképes kályhacsempeArcképes kályhacsempeArcképes kályhacsempeArcképes kályhacsempeArcképes kályhacsempeArcképes kályhacsempe

dicsőséget jelképezi. Hasonló jelentése 
van a sarkakon elhelyezett háromágú ju-
harleveleknek is, melyek a dicsőség, meg-
dicsőülés kifejezői, hiszen az ábrázolt sze-
mélyek valamennyien elnyerték már ezt a 
kegyelmi állapotot ott fenn és a nemzeti 
nagyjainak kijáró tiszteletet itt a földön, 
az utódok emlékezetében is.

A millennium (1896) idejének nagy 
nemzeti buzgalma, a történelmi múlt felé 

való fordulás egye-
nesen kedvezett az 
ilyen alkotások szü-
letésének. Ezeknek a 
cserépkályháknak a 
vásárlói, készíttetői 
főként a protestáns 
vallásúak, így példá-
ul a hajdúnánási te-
hetős, mély nemzeti 
érzülettel rendelke-
ző polgárok voltak. 
Az 1890-es években 
több ilyen is díszítet-
te, melegítette a helyi 

parasztpolgári lakószobákat. Sajnos a szo-
cializmus idején az olajkályhák kiszorítot-
ták ezeket a rendkívül értékes darabokat, s 
a csempék törmeléklerakóban, jobb eset-
ben a ház eresze alatt végezték. 

Ezeket a tárgyakat jó szándékú adomá-
nyozók mentették meg az utókor számá-
ra. Minden bizonnyal rejtőzködnek még 
hasonlóak a városban. Amennyiben Ön 
is rábukkanna egyre, kérjük, hozza be a 
múzeumba, hogy „unokáink is láthassák”.

Buczkó József

Múzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégérMúzeumnak sem árt a cégér

A jó bornak is kell a cégér – tartja a népi 
bölcselet. Hogyne kellene hát egy köz-
gyűjteményre. Április 5-e óta a múzeum 
épületét is ékesíti egy míves cégér, amely 
azt hirdeti, hogy ott múzeumi gyűjte-
mény látható. 

Az alkotás két mester műhelyében ké-
szült. A múzeumok egyetemes jelképét 
Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész ön-
tötte bronzból. Méltóságteljes megjelené-
se, a patinás bronz mindenki számára egy-
értelmű „logó”, amely messziről tájékoztat 
és hívogat. A vas munkát Buczkó József 
kovács készítette. A játékos, barokkos vo-
nalvezetésű kovácsoltvas alkotás tisztelet-
tudóan illeszkedik az épület stílusához.

Formai elemei visszaidézik az 1895-ben 
emelt épület homlokzatának plasztikai 
jellegzetességét. A lendületes csigavonalak 
a levéldísszel az intézményben folyó szak-
mai munkára, a múzeumi jelképet ölelő 
karok pedig – a fal síkján nyugvó szív 
motívummal – a látogatók szeretetteljes 
fogadtatására utalnak. Ez az újabb alkotás 
arra példa, hogy még manapság is össz-
hangba hozhatók az épületeken alkalma-
zott kiegészítő elemek, hiszen középülete-
ink végső megjelenése még nem is olyan 
régen az ajtókilincstől az ablakokon át, a 
zászlótartóval bezárólag átgondolt, terve-
ző kéz által megalkotott elképzelés szerint 
valósult meg. S mindez összhangban állt 
az épület rendeltetésével. Mindennek pél-
dázata tehát a most felhelyezett múzeum 
cégér, s azok a kovácsoltvas zászlótartók is, 
melyek a Városháza oromzatán, az Refor-
mátus Általános Iskolán, és a paróchián, 
vagy a Református Idősek Otthonán, a Se-
bestyén Teázón és a múzeumon láthatók.

Ezek az alkotások ugyancsak Buczkó 
József keze alól kerültek ki, aki szinte 
rajzol a vassal, hiszen munkái gra� kai 
hatásúak, amin nem is csodálkozhatunk, 
hiszen rajz szakos tanárként otthon van a 
tervezésben is.

Az igényesen megtervezett és kivitele-
zett alkotások nem csupán ékesítik épü-
leteinket, hanem egyedi színfoltot is vará-
zsolnak utcáinkra. 

HNU

A zenétől a korsóigA zenétől a korsóigA zenétől a korsóigA zenétől a korsóigA zenétől a korsóigA zenétől a korsóigA zenétől a korsóigA zenétől a korsóigA zenétől a korsóig

A tárgyak között sétálva az alkotónő 
kedvenc darabjai magukról árulkodnak: a 
korsók, mint örök kedvencek szinte min-
den színben és formában fellelhetőek. 

A kiállítás április 16-ig tekinthető meg, 
ajánlom mindenki � gyelmébe!

Fekete Andrea

IFIHÁZ PROGRAMAJÁNLÓJAIFIHÁZ PROGRAMAJÁNLÓJAIFIHÁZ PROGRAMAJÁNLÓJAIFIHÁZ PROGRAMAJÁNLÓJAIFIHÁZ PROGRAMAJÁNLÓJAIFIHÁZ PROGRAMAJÁNLÓJA
Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.

IN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAMIN MEMORIAM

2016. március 31-én 90. születésnapja alkal-
mából virágcsokorral, és Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr által megküldött emléklappal 
köszöntötte Fehér Imrénét Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere.

Isten éltesse sokáig Jucika nénit erőben és 
egészségben családja körében!”

Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!
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Szakmák éjszakája
2016. április 15.

Péntek (18.00–22.00)

Hajdúnánás, Baross u. 11.
BSZC Csiha Gyozo Szakképzo Iskolája

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 750 Ft

adag

JURACSKÓ ISTVÁN 
volt. Tedej, Főút 31. sz. alatti lakos

halálának 1 évfordulójára.

Megemlékezés

„Lelked remélem békére talált,
S Te már a mennyből
vigyázol majd ránk.
Soha nem felejtünk,

szívünkben szeretünk Rád,
örökkön-örökké emlékezünk!”

Fájó szívvel emlékezik: Szerető családja

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. Hajdúnánás, Korponai u. 4.

Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 

 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

HA A BR-PLASTIK MEGOLDJA, NEM LESZ RÁ TÖBB GONDJA!

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

BOCSKAI
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

Hajdúnánás, Fürdõ út 3. 

Telefon: 06-30/871-5771
Web: termalpanzio.hu

BOCSKAI

Szolgáltatásaink:
• A’la carte rendelések
• Napi ebédajánlat, elvitelre is
• Hideg- és meleg ételek elvitelre
• Rendezvények lebonyolítása:
 Családi ünnepek 
 Esküvők, eljegyzések
 Ballagási ebédek és vacsorák
 Vállalati rendezvények
 Konferenciák

 „Repül a faforgács.” – Gyere és próbáld ki, hogy lehet a fát kézi szerszámokkal 
 megmunkálni. 
 „Kétkerekűeké a világ.” – Szerelj össze egy kerékpárt és teljesítsd az akadálypályát 
 „Nyílröpte.” – Tudod mi a kapcsolat a fi zika és az íjászat között? 
 „Mire képes a levegő a gépészetben?” – Működtess munkahengereket és útváltókat
 „A kalapács ütés mindennek használ!” – Próbáltál már kalapáccsal ívesen hajlítani? 
 „Szeresd a tested!” – Képet kaphatsz egészségi állapotodról
 „Megmenthetünk?” – Az elsősegélynyújtás alapjai mindenki számára fontosak 
 „A csomagolás öltöztet.” – Saját csomagolásoddal személyessé teheted az ajándékodat. 
 „Kenheted, eheted!” – Készíts különböző szendvicseket a rendelkezésedre álló 
 alapanyagokból.
 „Palacsintakirály.” – Tekints be a vendéglátás rejtelmeibe, készíts palacsintát
 „Tulajdonságkereső.” – Ismerd meg Önmagad! Nézzük meg mire vagy képes
 „Be-tech intel.” – Betekinthetsz a számítógép építés rejtelmeibe
 „Fesd és színezd!” – Próbáld ki a szobafestés alapjait előre bekevert színek alkalmazásával.
 „Távolságnézés és messzilátás.” – Szintező berendezés használata
 „Csicsófi pa” – Látványos fi zikai bemutatók mindennapos használati tárgyak 
 alkalmazásával
 „Mikrovezénylők” – Arduino nano mikrokontroller programozása. 
 Légy részese az autóversenynek
 „Nem CAM-uzunk!” – Számítógéppel segített tervezés és gyártás, CNC esztergagép 
 bemutatója
 „Légy te is informatikus!” – A Magyar Telecom informatikusának előadása

BSZC Csiha Gyozo Szakképzo Iskolája

Ingyenesen látogatható programjainkra várunk minden érdeklődő közép-, 
és általános iskolai diákot és kedves szüleit.
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Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

SYSTANE ULTRA szemcsepp 10ml 2532 Ft 2170 Ft
KITONAIL körömlakk 3,3ml 5283 Ft 4525 Ft
DEGASIN Kapszula 32db puffadásra 1995 Ft 1429 Ft

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tranzit-Ker Zrt. Hajdúnánási Baromfitelepeire, 
könnyű fi zikai munkára csökkent munkaképességű 
dolgozót keres.
Tel.: 06-30/638-7841 ▪ 06-30/457-4519

eldobható edényben kapja, változatlan áron.

Látogasson el Erzsike Süteményes Házába is a Hunyadi u 7. sz. alatt! 
Sütemények, Torták, Rétesek, Pogácsák!

Tel.: 06-30/681-0390 

MUNKALEHETŐSÉG KIMAGASLÓ BÉREZÉSSEL!
Hajdúnánási munkahelyre, szakrajzot olvasni tudó 

lakatosokat keresünk, átlagon felüli órabérrel.

Tel.: 06-70/366 6432

1+1 AKCIÓ EGYFÓKUSZÚ 
SZEMÜVEGLENCSÉKRE!
Egy pár egyfókuszú Crizal lencse vásárlása esetén 
ajándékba adunk egy pár dioptriás napszemüveglencsét, 
vagy egy pár színezetlen lencsét.

Az akció április 30-ig tart.

Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!
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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. ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Bebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyreBebetonozva a 7. helyre
Ahogyan Imrő László edzőnk megjósolta 
még az elmúlt esztendőben, (a tabellán el-
foglalt helyezésünk függ a kiemelt ellenfe-
leink teljesítményétől) most beigazolódni 
látszik. Tavaszi mérlegünk húsvétig 3 győze-
lem, egy döntetlen és mindössze egy vereség, 
s még sem tudunk elmozdulni a 7. helytől, 
olyan zsúfolt az élmezőny. Öt mérkőzés, és 
tíz pont. Végeredményben elégedettek le-
hetünk. Nézzük azonban az összefoglalókat 
edzői szemmel.

Hajdúsámson–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK 4–1 (3–0)

100 néző: 
Vezette: Csiszár K. (Hajdú I., Juhász K.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K. (To-

ronyai L.), Fodor T., Berán B., Mile M., 
Juhos L. (Kállai M.), Bálint T., Cservák T. 
(Félegyházi Z.), Csizmadia Cs., Papp R. 
(Szarka I.), Újvári Zs. 

Edző: Imrő László.
Gól: Fodor T.
Ezen a hétvégén oktatást kaptunk abból, 

hogyan kell alázattal, szervezetten és nagy 
akarással futballozni. Sajnos kulcsjátékosa-
ink csődöt mondtak a hétvégén, nem voltak 
a pályán igazi vezéregyéniségek. Alakítot-
tunk ki ugyan helyzeteket, sőt a kapufát is 
eltaláltuk 1–0-nál, ugyanakkor be kell látni, 
a mai napon még a pontszerzéstől is borzasz-
tóan távol álltunk.

Hajdúnánás-Flexo 2000 FK–Hosszúpá-
lyi SE 3–0 (1–0)

100 néző
Vezette: Török Z. (Papp J., Kovács Z.)
Hajdúnánás: László T.–Toronyai L. 

(Kállai M.), Fodor T., Berán B., Mile M. 
(Kovács M.), Juhos L. (Cservák T.), Bálint 
T., Papp R., Csizmadia Cs., Félegyházi Z. 
(Szarka I.), Újvári Zs. Edző: Imrő László.

Gól: Csizmadia Cs., Fodor T., Újvári Zs.
Kiállítás: Zabiák P. (Hosszúpályi)
Már az első percekben megszerezhettük 

volna a vezetést, de helyzeteink kimarad-

tak. Majd Csizmadia jól eltalált lövésénél, 
már tehetetlen volt a vendégek kapusa. Szép 
számmal dolgoztunk ki helyzeteket, de eze-
ket érthetetlen módon kihagytuk. Már az 
első félidőben is több góllal vezethettünk 
volna. A második félidő ott folytatódott, 
ahol az első abbamaradt. Helyzet, helyzet 
hátán. Amikor ellenfelünk megfogyatko-
zott, ahelyett, hogy gólarányt javítottunk 
volna, lehetőségeinket elpuskáztuk. Ettől 
függetlenül győzelmünk egy percig sem for-
gott veszélyben..

Balmazújváros Sport KFT.–Hajdúnánás 
Flexo 2000 FK. 1–2 (0–2)

50 néző.
Vezette: Gulyás S. (Kovács Z., Gréz B.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 

Fodor T., Kovács M. (Kállai M.), Mile M., 
Berán T., Papp R., Bálint T., Csizmadia Cs. 
(Szarka I.), Félegyházi Z., Újvári Zs. (Cser-
vák T.)

Edző: Imrő László.
Gól: Bódis N., illetve Papp R., Félegyházi Z.
Kiállítás: Rőth A. (Balmazújváros)
Először is szeretnénk gratulálni a Bal-

mazújvárosnak, hogy a 89 percig tartó 
emberhátrányukat a pályán olyannyira el-
tüntették, hogy úgy nézett ki, mintha mi 
lennénk emberhátrányban. Mindenesetre 
mi lőttünk eggyel több gólt, ezért a 3 pont 
a mi nevünkhöz került. Az igazsághoz tar-
tozik, hogy labdabirtoklásban bőven fölénk 
nőttek, de mezőnyfölényüket nem tudták 
gólra, illetve gólokra váltani. A szerencsével 
sem álltunk hadilábon, bár szervezetten és 
nagy akarással védekeztünk. Összességében 
azonban meg érdemelten hoztuk el a három 
pontot. 

Végezetül, szeretnénk megköszönni a 
minket elkísérő nánási szurkolóknak a 
kitartó buzdítást!

Kócsi Imre

FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Fehér-
gyarmati VSE 24–23 (11–11)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Bozó, 
Mezei. (március 18.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), CSUZDA 2, HADADI 3, BAN-
CSÓK 8, KISS 2, KASZÁS 4, KOVÁCS 
3/1. Csere: RESZEGI Cs (kapus), MADAI, 
NAGY 1, SZABÓ, DELI, BATA T 1, KE-
LEMEN, TUPICZA, DANKÓ. Edző: Ha-
das Sándor

Hétméteres: 9/7, illetve 1/1. Kiállítás: 14 
perc, illetve 16 perc.

Labancz Mihály: Sok hibával, de óriási 
akarattal hoztuk ezt a két pontot. Ezt a győ-
zelmet Hadas Sanyi edzőnek alánljuk. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE–Fehérgyarmati VSE 33–26 (18–10)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Pusztai, 
Takács. (március 18.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Zs (kapus), Kelemen 4, NÉMETH 5, Bata 
10, Deli 7, NAGY 2, Harsányi 1. Csere: 
Mezei (kapus), Körtvélyesi, Alföldi 3, Kiss 
1, Nyeste, Molnár, Bodogán. Edző: Madai 
Tamás

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

Madai Tamás: Végig vezetve, magabiztos 
játékkal nyertünk a rengeteg hiba ellenére.

Balmazújvárosi KK U23–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 29–25 (15–13)

Balmazújváros 100 néző. Vezette: Konyár, 
Katona. (április 3.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TORMA 
(kapus) Takács, Bancsók 3, Kiss 2, Kaszás 
3/1, KOVÁCS 7/3, Csuzda 2. Csere: Reszegi 
Cs (kapus), Madai, Hadadi 4, Nagy 3, Deli, 
Bata T 1, Kelemen, Dankó, Németh. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 8/7, illetve 6/4. Kiállítás: 10 
perc, illetve 12 perc.

Juniormérkőzés: Balmazújvárosi KK–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 26–28 (12–13)

Balmazújváros 100 néző. Vezette: Fórián, 
Szilágyi. (április 3.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RESZEGI 
Zs (kapus), Kelemen 3, NÉMETH, Bata 6, 
DELI 7, Nagy 1, HARSÁNYI 9. Csere: Me-

zei (kapus), Alföldi 1, Bodogán 1/1, Kiss, 
Nyeste, Molnár. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/1, illetve 2/1. Kiállítás: 2 
perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Nehéz, küzdelmes mér-
kőzésen, néhány kiemelkedő egyéni telje-
sítménnyel sikerült elhoznunk a két pontot.

-kábé-


