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Hajdúnánáson az elmúlt év nyarán-őszén 
a városközpontban több tömblakásban 
is elvégeztek valamilyen energetikai fel-
újítást, a lakók lehetőségeikhez mérten 
igyekeztek korszerűsíteni a házak hőszige-
telését, ajtókat, ablakokat cseréltek.

Az Ady Endre körút 7–11. sz. alatti 
Társasházban több éven keresztül, foko-
zatosan, forrásaik ésszerű felhasználásával 
sikerült korszerűsíteni a 24 lakás energe-
tikai rendszerét. Mi és hogyan történt, 
erről kérdeztük Mezei Imrét, a ház közös 
képviselőjét.
 Szükséges volt-e és megérte-e elvé-

gezni a felújításokat, fejlesztéseket a Tár-
sasház épületén?
 Társasházunk (Ady E. 7–11, Mártí-

rok 27.) 1985-ben épült, mostanra be-
töltötte a 30 évet, gyakorlatilag elérte a 
tervezett életkora végét. Természetesen ez 
nem a vég, hiszen szerencsére az okosan 

A vendégeket március 22-én dél-
után Szólláth Tibor polgármester 
úr, és Gacsályi Gábor a Hajdú-

nánási Református Egyházközség vezető 
lelkésze fogadta a Korona vendégházban, 
majd a magyarországi és a Kárpát-meden-
cei református egyházak munkájának be-
mutatása zárta az első napot.

A program másnap az Aranyszalma 
alkotóházban folytatódott, ahol több 
előadás is elhangzott a magyarországi, 
ezenbelül a Hajdú-Bihar megyei vidéki 
református gyülekezetek, főként a szere-
tetszolgálatok közösségépítő, gazdaságfej-
lesztő tevékenységéről.

Minden kedves olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Három napos nemzetközi tanácskozásnak adott otthont a Hajdúnánási Reformá-
tus Egyházközség március 22–24. között. Az Európai Protestáns Egyházak Szövet-
sége szervezésében és a Magyarországi Református Egyház támogatásával Dániá-
ból, Norvégiából és Németországból érkeztek vendégek, hogy a CASCORE – Az 
egyház és a társadalmi kohézió a vidéki Európában program munkacsoportjának 
tagjai megismerkedjenek a magyarországi vidéki református gyülekezetek közös-
ségépítő szolgálatával, jó gyakorlataikkal.

A munkaértekezlet helyi koordinátora 
Kocsis Áron református lelkipásztor volt, 
aki az elmúlt évben már jó hírét vitte a 
nánási közösségépítés városi, valamint 
egyházközségi szintű jó gyakorlatának, 
példaértékű együttműködésének. Mint 
elmondta a vendégek különösen rácsodál-
koztak arra, hogy nálunk milyen széleskö-
rű a református egyház hatása és ráhatása 
a helyi társadalomra, hogy az oktatás te-
rületén az óvodától a középiskoláig jelen 
van a református egyház.

A tapasztalatcsere során kiderült, Euró-
pa szerte komoly gond a vidéki kistelepü-
lések kiürülése, kisközösségeik megtartása. 

Egyházak a vidéki Európáért

Karen Marie Leth-Nissen a CASCORE 
program koordinátora elmesélte, hogy 
„Dánia általában nincs rossz helyzetben, 
viszont a vidéki közösségek komoly prob-
lémákkal küzdenek. Talán egy szép példa 
arra, hogyan is működhetnek együtt egyhá-
zak és helyi önkormányzatok, civil szerveze-
tek. Dániában egy szigeten, egy már hasz-
nálaton kívüli templomban egy rekreációs 
központot alakítottak ki, így lehetőséget ka-
pott a helyi közösség a tovább élésére, hiszen 
munkahelyeket teremtettek, turisztikai att-

rakció készült, és olyan együttgondolkodás 
alakult ki az érintett felek között, amellyel a 
helyi közösség megtartása a cél.”

A munkacsoport harmadik nap a 
Kendereskertben személyesen is meggyő-
ződhetett mindarról, amelyről előzően 
hallottak; így megismerkedtek a Nánási 
Portékával, a Bocskai Koronával, vagy 
éppen a közmunka program értékteremtő 
folyamataival.

HNU

A naptár végérvényesen tavaszt jelez, és az időjárás sem mond ennek ellent; kelle-
mes napi hőmérséklet a jellemző. Vége a hideg napoknak, túl vagyunk az utóbbi 
száz év egyik leghidegebb és talán leghosszabb ideig tartó telén. Valószínű sokak 
családi kasszáját apasztotta jelentősen a fűtési költség. Ahol nem volt hőszigetelés, 
a nyílászárók régi típusúak, ott tízezrekkel is magasabb lehetett a havi fűtésszámla.

Hideg napok után

gondolkodó lakók időben, tervezetten, 
még ha sokszor feszítetten is, de gon-
doskodtak a folyamatos karbantartásról, 
illetve a fejlesztésekről. Újra szigeteltük a 
tetőt, a lakók nagy része korszerű hőszi-
getelt nyílászárókat vásárolt, kicseréltük 
a lépcsőházak hőpazarló, kopolit üveg 
falait korszerű, hőszigetelt falakra, a be-
járati ajtókkal egyetemben. Elértük, hogy 
a lépcsőházakban a földszinti radiátor 
kivételével, kidobtuk a felsőbb szintek 
radiátorait, ennek ellenére a leghidegebb 
napokban (–15–18°C) sem volt hidegebb 
17–18°C-nál. 

2016-ban külső hőszigeteléssel láttuk el 
az épületet. Az előzetes számítások szerint 
15–20% energia megtakarításra számí-
tottunk. A tényleges megtakarítás mérése 
a fűtés idény végén derül ki, de az már 
most látszik, hogy nem fizetünk rá a be-
ruházásra.

Előzetesen már látható az eredmény: 
2010 óta, a fűtési idényben, naponta 
feljegyezzük a napi gázfogyasztást, mellé 
írva az aktuális napi hőmérsékletet. Ebből 
a kimutatásból látni lehet, hogy a 2016. 
januári és a 2017. januári hasonló hőmér-
sékletű időjárás esetén hogyan alakult a 
napi gázfogyasztás. Természetesen a vég-
ső eredményt majd a fűtési szezon végén 
látjuk, de az már most bizonyos, hogy a 

hidegebb idő ellenére is megtakarításunk 
volt. Az alábbi két táblázatban a két év 
januári mutató számaiból közlünk né-
hány példát, alapul véve a leghidegebb és 
a legenyhébb napokat. 2016. januárjában 
fagymentes nap volt 12, ez a szám 2017-
ben 5. Tartós, –10°C, vagy annál alacso-
nyabb hőmérsékletű éjszaka 2016-ban 5, 
míg 2017-ben ez a szám 17 éjszaka volt. 

(r. zs.)

Nap Felhasznált gáz m3 Átlag hőmérséklet N/É Bruttó összeg Ft

01.02. 185 –7/–12 20 424

01.03. 195 –9/–12 21 528

01.22. 196 –3/–12 21 638

01.23. 201 –5/–14 22 190

01.31. 169 8/4 18 658

2016. évi január

2017. évi január

Nap Felhasznált gáz m3 Átlag hőmérséklet N/É Bruttó összeg Ft

01.07. 159 –10/–17 17 554

01.08. 173 –11/–16 19 099

01.15. 162 2/–5 17 885

01.19. 173 –1/–8 19 099

01.30. 189 –8/–14 20 866
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1. A verseny célja: Mindenki egyre nagyobb 
részt vállaljon környezetének szépítéséért, vagyis 
egy kulturált, környezetbarát, vendégváró tele-
püléskép kialakításának elősegítése a lakosság 
bevonásával, részvételével. 

2. A versenyre a következő kategóriákban 
lehet nevezni:
 A legszebben virágosított családi ház / vagy 

‒ társasházi kert kategória.
 A legrendezettebb közterületi lakossági elő-

kert kategória.
 A legszebben virágosított üzlet / vállalkozás 

előkert vagy homlokzat kategória.
 A legszebben virágosított intézmények kate-

gória.
 A legszebben virágosított utca kategória.
 A legrendezettebb tanyakertek kategória. 

3. A nevezés feltételei:
 Magánszemély estén az ingatlan tulajdo-

nosa, vagy a hivatalosan albérlőként lakó 
magánszemély a tulajdonos engedélyével 
nevezhet. 

 Társasházak, lakótelepek esetén benevezhet a 
lakóközösség által megbízott képviselő.

 Intézmények esetén az adott intézmény ve-
zetője, vagy az általa megbízott személy jo-
gosult a versenyre benevezni.
4. A helyi környezetszépítő versenyre nem 

nevezhetnek be az alábbi személyek:
 akik a verseny eljárásban döntés előkészítők 

illetve döntéshozók,
 a szakmai zsűri tagjainak közvetlen hozzá-

tartozói.
5. Jelentkezési lehetőségek:
A versenyen való részvételi szándékukat 

nevezési lap kitöltésével jelezzék. A jelentke-
zési lapokat 2017. máj. 31-ig a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.) főbejárati aulájában 
kihelyezett gyűjtőládában gyűjtjük. A nevezési 

lapok átvehetők a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal információs helyiségében.

6. A benevezett helyszíneket az alábbi 
szempontok alapján értékeli a zsűri:

– tisztaság, gondozottság, rendezettség 
– növényfajták számszerűsége 
– kreativitás 
– komposztálás, biológiai növényvédelem 
– növénykiültetések harmóniája a környe-

zettel 
7. A versenyben lévők bírálata, eredmény-

hirdetés, díjazás:
A jelentkezőknek ebben az évben lehetősé-

gük nyílik arra, hogy a nyári időszakban fo-
lyamatosan változó, más más színben ragyogó 
kertjeikről készített fotókat elküldjék a prog-
ramkoordinátornak, segítve az Ő illetve a szak-
mai zsűri munkáját. 

A versenyre benevezett helyszínekre a szak-
emberekből álló bizottság 2017. június 5. 
és 2017. július 28. között látogat 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 
sorrendet. A „Tiszta környezet – Jó közérzet 
2017.” helyi környezetszépítő verseny ünne-
pélyes eredményhirdetésére 2017. szeptember 
29-ig kerül sor a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal dísztermében. A nyerteseket, 
vagyis minden kategóriában az első három 
helyezettet a „Tiszta környezet – Jó közérzet 
2017.” táblával, valamint értékes ajándékokkal 
jutalmazzuk meg. A szakmai zsűri a fenti kate-
góriák mellett különdíjakat is kioszthat. 

Várjuk jelentkezésüket! 
További információkat a következő elérhe-

tőségen kérhetnek: 06-30/435-6059.
E-mail cím (fotók): reszegine.aniko@hajdu-

nanas.hu 
Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a 
kedves szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési 
évre vonatkozóan a 3. életévüket betöltött 
gyermekek óvodai beíratásának időpontja: 

2017. május 2-án (kedd) 8–16 óráig
2017. május 3-án (szerda) 8–16 óráig
Az óvodába felvehető az a gyermek is, aki 

a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A jegyző – az egyházi és magán fenn-
tartású intézmények esetében a fenntartó – a 
szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint 
a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos ér-
dekét szem előtt tartva, annak az évnek az 
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek 
az ötödik életévét betölti felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 
alól, ha a gyermek családi körülményei, ké-
pességeinek kibontakoztatása, sajátos hely-
zete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljá-
rásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) 

Szólláth Tibor polgármester, 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviseletében – csatlakozva 

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 

programhoz – meghirdeti Hajdúnánáson

„A legszebb konyhakertek” programot
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán 
kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja 
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

Az év kiemelt témája: „Hasznos rovarokat a kertbe!”

A programban történő részvétel feltételei:
 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.

Nevezési kategóriák:
 Balkon: Erkélyen kialakított  Zártkerti 1. – Zöldség
 Mini: 50 m2 alatt  Zártkerti 2. – Gyümölcsös
 Normál: 50 m2 felett  Zártkerti 3. – Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi:	 Csoportok,	óvodák,	iskolák,	szervezetek	által	megművelt	kertek

Jelentkezési határidő: 2017. május 20.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása,
 vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu

Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Hajdúnánási Közös Önkörmányzati Hivatal – Információs iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
 vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kert-
ről,	mely	segíti	a	bírálók	munkáját.	Az	országos	díjra	jelöléshez	ez	elengedhetetlen	lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző 

konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon	lehetséges,	mindenki	igényének	megfelelően.
3.	 A	 megművelt	 terület	 legyen	 ötletesen kialakított, szép	 megfelelően	 gondozott, 

gyommentes, és hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége	megfelelő	legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési 

napló.
7.	 Előnyt	élvez	a	komposztálás, ökö/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/

esővíz használata, madárbarát kert kialakítása, azaz van benne madáretető, itató, és 
-odú, ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény található és a kertet több 
generáció műveli.

8. Az	év	témája:	„Hasznos	rovarok	a	kertben”	–	Külön	előny,	ha	a	kertművelők	minél	több
 hasznos rovarokat csalogatnak be és tartanak a kertjükben és
 biztosítanak nekik életteret különböző „rovar szállók”, „darázsgarázsok”, vagy 

egyéb rovarbarát helyek kialakításával, illetve
 minél több mézelő növényeket tartanak kertjükben a méhek számára.

Díjazás:	Kategóriánként	az	első	három	helyezés	és	indokolt	esetben	különdíjak	odaítélése	
a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” 
díjra	történő	jelölésre	minden	kategória	első	helyezettje	lesz	jogosult	a	helyi	zsűri	ajánlása	
alapján.

Országos díj	–	Györfi	Sándor	Munkácsy	díjas	szobrász,	Magyarország	érdemes	művésze	
által készített bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, melyet az Országos Eredmény-
hirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor	földművelésügyi	miniszter	úr	
ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.

A kertek megtekintése:	2	alkalommal	(május	1.–augusztus	15-ig)	történik	előzetes	idő-
pont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2017. október 3. (kedd)
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Hajdúnánás, Szólláth Tibor
2017. február 25. polgármester

Óvodai beíratás: Hirdetmény

Hajdúnánás város önkormányzata negyedik 
alkalommal hirdeti meg a „Tiszta környezet – Jó köz-
érzet 2017.” helyi környezetszépítő versenyét

pontja alapján az a szülő vagy törvényes kép-
viselő, aki a szülői felügyelete 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 kivonata, 

lakcímkártyája, TAJ-száma
 a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, 

lakcímkártyája. 
Az óvodavezető 2017. június 1-ig írásban 

értesíti a szülőt – jogszabályban meghatáro-
zott módon és formában – a felvételi eljárás 
eredményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő – a közlés-
től, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított tizenöt napon belül – a gyermek 
érdekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője jár el és hoz másodfokú döntést:
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény bel-

ső szabályzatának megsértésére hivatkozás-
sal benyújtott kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való 
kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 
hivatkozással benyújtott kérelem tekinte-
tében.

Hajdúnánás, 2017. március 30.
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Arany 200 Pályázati felhívás

Városunk kis küldöttsége – 8 pedagógus 
– köztük jómagam is, tudósítóként – a 
Bocskai István Általános Iskolából, akik a 
Szórvány-program tagjai is, valamint egy 
fő Önkormányzati dolgozó – útra kel-
tünk ezen a napon, hogy részesei legyünk 
ennek a jeles eseménynek.

Reggel korán indultunk, tele izgalom-
mal és olyanfajta örömmel, amit nehéz 
lenne megfogalmazni. Útközben már a 
rádióadásokból hangolódtunk az Arany-
napra, de beszélgetéseinkkel, a költő élet-
rajzának vázlatos átbeszélésével, verseinek 
idézésével magyar szakos kollégáink is erő-
sítettek bennünket. Megérkezvén Arany 
János szülővárosába verőfényes napsütés 
és kissé szúrós hideg fogadott bennünket, 
de kedvünket semmiféle időjárási viszon-
tagság nem szeghette ezen a napon.

Az ünnepi események ottani idő szerint 
reggel 9 órakor ünnepi istentisztelettel 
kezdődtek, ezt sajnos mi már lekéstük a 
határátkelés és az úti okmányok beszerzé-
se miatt, de a városháza dísztermébe né-
hányunknak már sikerült bejutni, mivel a 
program ott folytatódott. 

A Magyar Tudományos Akadémia gyű-
lésén az emlékévet Áder János, Magyar-
ország köztársasági elnöke nyitotta meg, 
aki stílusosan arany színű nyakkendőben 
jelent meg. Beszéde után rövid kis séta 
után megkoszorúzta Arany János szobrát 
– a koszorút addig mi őriztük és fényké-
peztük. A várakozás idejét mi is sétával 
töltöttük, ugyanis meglátogattuk a Cson-
katornyot, ahol a költő relikviái vannak 
kiállítva. Megnéztük a szoborparkot, ahol 
a költő szobrán kívül más szalontai híres-
ségek szobrát is megcsodáltuk, úgymint 
Zilahy Lajosét, Kulin Györgyét, Sinka Ist-
vánét, Kiss Istvánét. Lenyűgözve hallgat-
tuk közben a toronyóra játékát a Serkenj 
fel, kegyes nép … dallamaival.

Az ünnepi műsor ezek után tudományos 
előadásokkal folytatódott, ahol a Magyar 
Tudományos Akadémia Arany-kutatói 

A Hajdúnánási Holding Zrt., mint a Bocs-
kai Korona kibocsátója a 2017. évi költség-
vetésében 250 000 Ft-ot sport egyesületek 
számára különített el az alábbi támogatási 
célokat megjelölve: 

I. Működési célú támogatás,
II. Rendezvény/projekt célú támogatás,

III. Sportegyesület élsportolója támogatása
 A pályázati feltételek

1. Személyi kör:
a) Társadalmi szervezetek, 
b) Egyesületek, 
c) Alapítványok

2. Egyéb feltétel:
a) A társadalmi szervezeteknek tevé-

kenységüket Hajdúnánás, Hajdú-
hadház, Balmazújváros vagy Vá-
mospércs városában kell kifejteniük

b) Rendezvény/projekt célú támoga-
tásnál a rendezvény/projekt meg-
rendezése után 15 nappal fotókkal 
való igazolás benyújtása

c) A rendezvény/projekt helyszínén 
Bocskai Korona molinók kihe-
lyezése, illetve a rendezvény elne-
vezésében szerepelnie kell a Bocs-
kai Korona megnevezésének (pl. 
Bocskai Korona strandröplabda 
bajnokság)

 A pályázat benyújtási határideje: 
2017. április 13. (csütörtök) 12.00 óra

 A pályázat benyújtásának helyszíne:
 Hajdúnánási Holding Zrt. Titkárság
 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.
 A pályázat beadásának módja: A pá-

lyázatok beadása az info@bocskaikoro-
na.hu e-mail címen és egy nyomtatott 
példányban történik. 

 A pályázat kötelező dokumentumai
1. Bejegyzett civil szervezetek esetében: 

– pályázati adatlap
– alapító okirat másolata

2. Nem bejegyzett civil szervezetek ese-
tében:

– pályázati adatlap
– alapító okirat másolata

 Döntés és kiutalás
 A benyújtott pályázatok elbírálása: 

2017. április 24. (hétfő). 
 Szerződéskötés: 2017. április 25–28.
 Kiutalás: 2017. május 30-ig.

A pályázatról bővebb információ, és 
jelentkezési lap letölthető a www.bocskai-
korona.hu weboldalról.

Legnagyobb epikus magyar költőnk születésének 200. évfordulója alkalmából a 
Magyar Tudományos Akadémia és a költő szülővárosa, Nagyszalonta a 2017-es 
esztendőt Arany-évnek nyilvánította. Az ünnepség-sorozat megnyitója március 
2-án, a költő születésének napján kezdődött Nagyszalontán, ahová a „magyarság 
szeme egész nap tekintett”. 

illetve munkatársai tartottak előadásokat, 
melyek nagyon hasznosak és érdekesek 
voltak minden érdeklődő számára, hiszen 
olyan témákat tártak a nagyközönség elé, 
melyek különlegességeknek számítanak az 
irodalomkedvelők számára, s nem olvas-
hatunk róluk minden könyvben.

A délután további részében egy olyan 
album bemutatására került sor, mely az 
Arany-év kapcsán került kiadásra, s amely 
valószínű a legszínvonalasabb és legexlu-
zívabb Arany-kiadványa lesz a bicente-
náriumnak. A „Szalonta Aranya, Arany 
Szalontája” című album a költő szülőváro-
sához való viszonyáról és az ott töltött fia-
talkori éveiről nyújt tartalmas áttekintést. 

Nagy örömünkre a könyvből sikerült 
vásárolnunk is, s az élelmesebbeknek még 
a könyvet bemutató művelődéstörténész-
szel is sikerült dedikáltatnia. A rajzfilm-
rendezőként és könyvillusztrátorként is 
ismert és a jelképeket is tudó Jankovics 
Marcell elegáns Bocskai öltönyében kü-
lön megdicsérte azokat a résztvevőket, 
akik alkalomhoz illően jelentek meg a je-
les eseményen – hiszen ez mindenképpen 
külön szót érdemelt! Beszédében arra em-
lékeztetett, vigyázzunk a nyelvünkre, hisz 
ellenkező esetben elhalhat anyanyelvünk. 

A rendezvényen jelen volt az összes 
Bihar megyei magyartanár, valamint a ta-
nítóképző főiskola diákjai, illetve a nagy-
szalontai Arany János Elméleti Líceum 
teljes tanári kara- részükre névre szólóan 
foglalták a helyet. A beszédek közben, 
illetve azok végén a Magyar Állami Népi 
Együttes zenekara Pál István (Szalonna) 
művészeti vezető prímásságával húzott 
táncra csábító ritmusokat, például Ko-
dály Zoltántól, mert mint fogalmazott: 
ami a prózában Arany János, az a zenében 
Kodály Zoltán. A vastaps, amit produk-
cióikért érdemeltek, még őket is meglep-
te- ám a mi szívünkben tovább lüktetett a 
jóérzés, hiszen ilyen muzsikát nem min-
dennap hall az ember élőben! 

A nap következő része a szobor-
parkban folytatódott, ahol az ünnepi 
műsort követően a tisztelet virágainak 
elhelyezése következett. A meghívott 
vendégek, a szülőváros, egyházak, is-
kolák, egyesületek és magánszemélyek 
rótták le kegyeletüket, köztük mi is el-
helyeztük a város és az iskola koszorúit 
a szobor talapzatán. Az est gyertyás me-
nettel folytatódott, énekszóval vonul-
tunk azokon az utcákon, ahol Nagysza-
lonta híres szülötteinek emlékháza áll. 

A nap a Zilahy Lajos Művelődési 
Házban a Szigligeti Színház előadásával 
zárult, ahol a költő verseiből hallhatott 
a népes számú közönség átfogó össze-
foglalót. A Társulat művészei Arany 
János életművének ismert és megis-
merésre méltó verseit, prózai szövegeit 
csokorba szedve idézte meg Arany Já-
nos emlékét méltóképpen ünnepelve a 
200. évfordulót, Novák Eszter művé-
szeti vezetésével. Emelte a nap fényét, 
hogy Novák Eszter odajött hozzánk- a 
színház folyosóján álldogáló kis csapa-
tunkhoz a darab végén, így személye-
sen kifejezhettük neki és társulatának 
tetszésnyilvánításunkat.

Hajdúnánás küldöttsége nevében 
elmondhatom, megtiszteltetésnek 
éreztük ezen az ünnepi programon 
való részvételt, mely méltó megnyitása 
volt a 2017-es bicentenáriumi évnek. 
Méltó, mert meghitt, ünnepi, precízen 
megszervezett volt- mentes mindenféle 
nemtetszéstől, füttyszótól. A műsorban 

Civil és sport szervezetek, alapít-
ványok számára 2017. évre

résztvevő akadémikusok, művészek, poli-
tikusok is érezték ezt, hisz tiszta szívvel, 
fennhangon, és kimondatlanul is lerítt 
róluk a tisztelet nagy költőnk és az egész 
ünnep előtt.

Jó volt ott magyarnak lenni, jó róla az-
óta is mesélni- s jó lenne a 300. évfordu-
lót is megélni – vagy legalábbis úgy elérni, 
mint a 200-at.

Fekete Andrea
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Tisztelt Lakosság!

 Április 7. (péntek) 19.00: a Körúti Szín-
ház bemutatja: Tabi László – Spanyolul 
tudni kell! – zenés nosztalgia-vígjáték a 
70-es évekből Gábor S. Pál és a Gemini 
Együttes legszebb dalaival.

 Egy közép-amerikai ex-diktátor és egy 
özvegy panziósné véletlen találkozása 
a Bakonyban. A helyzet talán különös 
és meglepő, de egy mai komédiában 
– ahogyan századunkban is – minden 
megtörténhet. Árulás, cselszövés, sze-
relem, féltékenység. Minden, ami egy 
szórakoztató, fordulatos és szellemes 
történetbe belefér.

 Viola – Gyebnár Csekka
 Amadeo – Beleznay Endre
 Diego – Pusztaszeri Kornél
 Margó – Placskó Emese
 Pablo – Oroszi Tamás 
 Zapata – Lipták Péter
 Serrano – Pecsenyiczki Balázs/Széplaki 

Géza
 Marcsa – Lehel Kata
 Bokodi – Galambos Zoltán
 Zene: Gábor S. Pál, Papp Imre, dal-

szöveg: Meskó Zsolt, díszlet: Ábrahám 
Péter, jelmez: PLATE, rendező: Galam-
bos Zoltán 

 Belépődíj: 2800 Ft, vagy 2500 Bocs-
kai Korona. Jegyek a művelődési köz-
pont információjában vásárolhatók 
(52/382-400).

 Április 11. (kedd) 15.00: Költészet 
Napja: 

 Rendhagyó költészeti demonstráció a 
főtéren. Versek, dalszövegek felolvasása 
(közreműködnek a Naná Színház tag-
jai). A Maghy Zoltán versíró pályázat 
eredményhirdetése.

 18.00: Szatmári Tony: Dalversek című 
előadóestje a PinceKlubban.

 Április 12. (szerda) 10.30: VSG Ka-
marabalett : Jancsi és Juliska (táncmese)

 Az előadásra a megvásárolt bérletek ér-
vényesek, illetve jegyek válthatók 500 
Ft-os áron. 

 Április 13. (csütörtök) 17.00: Fejér 
Imre grafikus – rajztanár kiállítása. 
Megnyitja: Buczkó József muzeológus. 
Zongorán közreműködik: Tóth Erika, 
a Bocskai AMI pedagógusa. Megte-
kinthető május 7-ig.

 Április 13. (csütörtök) 18.00: Fiatal 
Tehetségek Találkozója: Festészettel, 
költészettel, írással, zenével foglalkozó 
fiatal tehetséges alkotók találkozója és 
bemutatkozása. A belépés díjtalan!

 Április 15. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 800 Ft.

 Április 19. (szerda) 17.30: „Regélő vára-
ink nyomában” Előadó: dr. Csorba Csaba 
régész-történész. A belépés díjtalan!

 Mindenkit szeretettel várunk 2017. áp-
rilis 29-én a Kihajtási Ünnepségre és 
Pásztorételek Főzőversenyére a Ken-
dereskertbe.

 A versenyszámok: 
1. Hagyományos pásztorétel főzése,
2. Hajdúnánás legfinomabb házi süte-

ménye. 
 1. Hagyományos pásztorétel főzése

 A főzőverseny helyszíne: Hajdúnánás, 
Kendereskert

 Időpontja: 2017. április 29. (szombat) 
10–14-ig.

 Nevezés: április 20-ig a jelentkezési la-
pon. Nevezési díj nincs. A versenyre be-
pakolás 7 óra és 9 óra között! A bepakolás 
után autóval mindenki köteles elhagyni 
a rendezvény területét és a kijelölt par-
kolóhelyre beállni! Tüzelőről a szervezők 
gondoskodnak. Kérjük a jelentkezőket, 
hogy a tűzrakáshoz – a fű megóvása mi-
att – gondoskodjanak alátétről. A ver-
senyre sátrat, széket és asztalokat nem 
tudunk biztosítani, kérjük, mindenki 
önmagának gondoskodjon erről!

 Regisztráció: Kendereskert, Regisztrá-
ciós sátor 7 óra és 9 óra között. 

 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 figyelem-
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 
14 óra között.

 Kérjük a jelentkezőket, hogy a főzés 
során olyan mennyiséggel készüljenek, 
hogy kóstolási lehetőséget biztosítsa-
nak az érdeklődők számára.

 A versenyre jelentkezni kizárólag a ki-
töltött, aláírt jelentkezési lap beküldé-
sével lehet! A jelentkezési lap letölthető 
a www.nanasvmk.hu honlapról, vagy 
személyesen kérhető a művelődési köz-
pontban. 

 Beküldhető a következő címre: Ná-
nás Pro Cultura Nonprofit Kft., 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.; info@
nanasvmk.hu 

 2. Hajdúnánás legfinomabb Házi sü-
teménye

 A házi süteményt sütő verseny egyet-
len feltétele, hogy a süteményt kelt 
tésztából kell elkészíteni. Az ízesítés 
bármilyen formája megengedett. (túró, 
lekvár, mák, stb.) A versenyre egy rúd 
vagy 20 db süteménnyel lehet nevezni. 
Nevezési díj nincs.

 A nevezés helye: Kendereskert, Regiszt-
rációs sátor.

Könyvtári Napok a Móricz Pál 
Városi Könyvtárban április 24–28.

 A nevezés időpontja: 2017. április 29. 
7 óra és 9 óra között.

 A süteményeket zsűri értékeli. A zsű-
rizés után megmaradt süteményeket a 
fellépőknek ajánljuk fel. 

 Nevezési díj nincs! A gasztronómiai 
versenyek értékelése, és a díjak átadása 
kb. 14.40-kor lesz a színpadon. 

 Mindenkit szeretettel várunk érdek-
lődőként, akár egyéni versenyzőként, 
akár valamilyen csapat tagjaként. 

 További információ kérhető a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban: 
52/382-400, 06-70/372-1494 

 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
felhívásai – „Mesés Japán” rajzpályá-
zat: A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. „Mesés Japán” címmel rajzpályáza-

tot hirdet gyerekek számára 3 korosz-
tályban.

 Korosztály: 3–6 éves;
 Korosztály: 7–10 éves;
 Korosztály: 11–14 éves korig.
 Várjuk a gyerekek rajzos elképzeléseit 

a Japánról és a japán mesékről. Az al-
kotók bármilyen technikát használhat-
nak. 

 A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. április 15. Címünk: Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. 4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 6.

 Minden kategóriában három díjat 
adunk ki. Eredményhirdetésre a „Sok-
színű Japán” című rendezvénysoroza-
tunkon kerül sor.

Az országos híradások az elmúlt hóna-
pokban adták hírül, miszerint a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
módosításával lehetőség nyílik rá, hogy a 
2016. június 4-e előtt engedély nélkül 
létesült kutak (ásott, fúrott), bírság 
kiszabása nélkül, legalizálásra kerül-
jenek, amennyiben az erre vonatkozó 
kérelem 2018. december 31-ig az en-
gedélyező hatóság felé beadásra kerül. 

Az engedélyezési eljárás, a vonatkozó 
jogszabályi előírások figyelembevételével, 

jegyzői hatáskörben, illetve a vízügyi ha-
tóságnál folytatható le. Az engedélyezés 
menetével kapcsolatban bővebb felvi-
lágosítás kérhető a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal (címe: 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján 
(27. számú iroda), az 52-381-411/129-es 
telefonszámon, illetve a mirkob@hajdu-
nanas.hu e-mail címen. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

 Április 24. Tekints be a kulisszák 
mögé! – Nyíltnap iskolás csoportok 
részére.

 Április 26. Könyvcsere nap
 Hozza be megunt, de jó állapotban 

lévő könyvét, és böngésszen a mások 
által behozott kötetek között!

 Április 26. 14.30 óra Könyvtárhasz-
nálati vetélkedő általános iskolások 
részére.

 Április 26. 17 óra eredményhirdetés: 
Szelfizz versekkel!

 Tereld útján Minót!
 Április 27. 17 óra „Rendkívüli osz-

tályfőnöki óra” – könyvek a pedagó-
gusok világában

 „Rendkívüli osztályfőnöki órára” vár-
juk a pedagógusokat, amely során bete-
kintést nyerhetnek azon szakkönyvek-
be, melyek a mindennapi osztálytermi 
munkájuk során segítséget nyújthat-
nak, valamint az őket érő stressz kezelé-
séhez is megoldást jelenthetnek.

 Előadó: Dési Viktória iskolapszicholó-
gus koordinátor.

 Április 28. 16 óra „Tündérlesen” – 
óvodások tavaszköszöntő versmondó 
fesztiválja.

 Április 28. 18 óra Legjeink – Könyv-
tári legek „Az év olvasója” díj átadása

 Április 28. 20 óra Éjszaka a könyv-
tárban (társasjáték klub, filmklub, me-
sevetítés…)

 Pályázatok: 
 – „Emlékeim a Városi Könyvtárról” 

 Olyan olvasói élmények leírását várjuk, 
melyek akár a közeli, akár a régmúltban 
velük megtörtént eseményeket idéznek 
fel. Terjedelem: max. 2 A/4-es oldal.

 Beküldési határidő: 2017. április 24.
 – „Én ilyennek látom a Városi Könyv-

tárat” – rajzpályázat gyerekeknek.
 A pályamunkák bármilyen technikával 

készülhetnek, A/4-es méretben.
 Leadási határidő: 2017. április 22.
 – Egész héten:
	Ingyenes beiratkozási lehetőség
	Régi könyvtartozások rendezése ese-

tén eltekintünk a késedelmi díj meg-
fizetésétől 

	Ingyen internet használat
	Könyvtári játékok a könyvtárban, 

rádió ban
	Ajándék olvasójegy igénylése
	A legnépszerűbb könyv – szavazás
	Könyvturi – könyvvásár
	Nagy könyvelhagyó hét
	20 kedvenc könyvünket hagyjuk el a 

városban, hogy megtalálják, elolvas-
sák és újra elhagyják azokat.

 – Szelfizz versekkel!
 A Móricz Pál Városi Könyvtár a Köl-

tészet Napja alkalmából számos helyen 
rejtett el a városban verses leveleket. 
Találd meg mindet és készíts velük kö-
zös képet! 2017. április 21-ig juttasd el 
hozzánk fotóidat neveddel és elérhető-
ségeddel. Minden korcsoportból vár-
juk a jelentkezőket! Eredményhirdetés: 
2017. április 26. 17.00.
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Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása Bach Szilvia a Nőnapon
A tavasz beköszöntével az avar és kerti 
hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban 
az alábbiakban hívjuk fel a figyelmet:
a) avar és kerti hulladék: falomb, ka-

szálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és 
egyéb növényi maradványok;

b) Avar és kerti hulladék megsemmisítése 
elsősorban helyben történő komposz-
tálással történhet.
Égetéssel csak a nem komposztálható 

(nem lebomló) –, illetve a komposztálás-
ra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, 
gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti 
hulladék ártalmatlanítható. 

A lakosság egészségének és a környezet 
tisztaságának védelme érdekében a nem 
komposztálható, illetve a komposztálásra 
alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése 
minden év szeptember 15-től a következő 

 Csókolom művésznő! Néhány évvel 
ezelőtt én konferáltam magácskát. Még 
fel is tetszett hívni a színpadra.

Így kiáltottam oda Bach Szilvia hu-
morista hölgynek, mikor bekukucskált a 
művelődési központ információjának kis 
ablakán kérdezve, hogy jó helyen jár e.
 Valóban? Én már jártam itt? kérdezte 

csodálkozva.
 Nem itt, hanem a strandunk előtt 

egy kamarai napon.
 Az lehet – válaszolta mosolyogva mi-

közben az öltözőjéhez kísértem.
Később is közvetlenségéről adott tanú-

bizonyságot mikor aláírást kértem tőle 
a Nánási Újság olvasóinak számára. Be-
szélgettünk néhány gondolatot, s mikor 
említettem, hogy nemrégiben vendégsze-
repelt színházunk Erdélyben, kicsit meg-
állt az írással. Szavaiból kiderült, hogy 
mennyire tiszteli és szereti a határon túli 
magyarságot.

Mikor fellépett a színpadra a zsúfolásig 
– főleg hölgyekkel – telt színházteremben 
szem nem maradt szárazon (ahogy mon-
dani szoktuk). „Joli néni” kálváriája folya-
matos szűnni nem akaró nevetésre kész-
tette a Nőnapot ünneplő hölgykoszorút, 
de a Latinovits Zoltán paródia egyesek 

A Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
názium március 17-én ismét részt vett a 
nyolcosztályos gimnáziumok területi ta-
nulmányi versenyén. Az évente sorra kerü-
lő megmérettetés idei helyszíne a fehérgyar-
mati Deák Ferenc Gimnázium volt.

A tantárgyak, például fizika, kémia, 
földrajz, matematika, biológia, angol, né-
met, történelem és rajz mellett vers- és pró-
zamondás, bibliaismeret és népdaléneklés 
területén is számot adhattunk tudásunk-
ról. Szigorú szabály, hogy minden iskola 
minden kategóriában csak egy diákot in-
díthat. A versenyre iskolánk igazgatója, 
Gömöri József tanár úr, Skopkó Istvánné 
igazgatóhelyettes tanárnő és Porkolábné 
Szabó Margit hittantanárnő kísért el ben-
nünket. Korán indultunk busszal, az odaút 
eseménytelenül telt.

Ezen a versenyen a régió gimnáziuma-
inak több száz diákja méri össze tudását. 
Hetekkel a verseny előtt már mindenki 
kellő izgalommal készült a megmérettetés-
re. A házigazda iskola diákjai színvonalas 
műsorral tették emlékezetessé a megnyitót, 
majd rövid ismertetés után a versenyzők 
szétszéledtek: mindenki elvonult a számára 
kijelölt helyszínre. Írásbeli és szóbeli fel-
adatok után a versenyt befejező diákoknak 
lehetőségük nyílt egy kis kikapcsolódás-
ra is. Ilyen volt a táncház, a teaház vagy 
a koncerteken való részvétel. Egész napos 
program lévén kaptunk ebédet is, de az 
étteremben telt ház volt, a sor az udva-
ron állt, ezért a közeli bevásárlóközpontba 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a ta-
valyi évben sikeresen vett részt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásá-
ból a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal „Szociális Agrárgazdálkodási – 
Szociális Földprogram megvalósításának 
támogatása” címmel meghirdetett pályá-
zatának Kertkultúra és kisállattartási al-
programjában. 

Az alprogram célja a bevont résztve-
vőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kert-
kultúrájuk művelésében történő mun-
katapasztalat kialakításának elősegítése.  
A tevékenység irányulhat a háztáji kony-
hakertek megművelésének elősegítésére, 
és/vagy családi állattartás, – tenyésztés 
beindítására. 

A program keretében 800 000 Ft ösz-
szegű támogatás kerül felhasználásra 21 
család részére nyújtott vetőmag-egység-
csomag, növényvédő szer, előnevelt csirke 
és indító táp formájában.

év április 15-ig végezhető el. A határidők 
kezdő – és utolsó napján az égetés enge-
délyezett.

Az április 16. és szeptember 14. kö-
zötti időszakban minden hónap első 
7 napján a nem komposztálható vagy 
a komposztálásra alkalmatlan avar és 
kerti hulladék égetése elvégezhető.

A napi égetést 8–18 óra közötti idő-
szakban lehet végezni. Ünnepnapokon 
– január 1., március 15., húsvét, október 
23., november 1. és december 25–26. az 
égetés tilos.

Az avar és kerti hulladék közterületen 
történő elégetése tilos.

A hatóságilag elrendelt országos álta-
lános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet 
nem ad felmentést.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

szerint már-már zsenialitásról tett tanú-
bizonyságot.

Reméljük mielőbb újra városunk ven-
dége lesz a színésznő, humorista, parodis-
ta, énekes, író, s újfent felhőtlenül szóra-
koztat, megnevettet bennünket!

Kócsi Imre

Szociális Agrárgazdálkodási – 
Szociális Földprogram Kertkultúra 
és kisállattartási alprogram

Gimnazisták Fehérgyarmaton

A szükséges kompetenciák elsajátítása 
és munkatapasztalat megszerzése érdeké-
ben szakképzett mezőgazdasági végzettsé-
gű szakember segíti a kedvezményezettek 
programra történő felkészülését, folyama-
tos szaktanácsadást nyújt, és a program 
időszakában, mint folyamatsegítő mentor 
biztosítja a program sikeres megvalósulá-
sát. A program eredményes végrehajtást a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Köz-
pont és Városi Bölcsőde munkatársai is 
segítik Szólláth Tibor polgármester ope-
ratív irányítása mellett.

A programban részvevő családok számá-
ra nyújtott mezőgazdasági javak és a fo-
lyamatos szaktanácsadás biztosításával egy 
megélhetést segítő, életminőséget és önálló 
egzisztenciateremtési esélyt javító, öngon-
doskodásra nevelő program megvalósításá-
ra nyílik lehetőség ebben az évben is.

A program az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának támogatásával, a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal, mint lebonyolító szerv közremű-
ködésével valósul meg.

mentünk élelmet venni. Eredményhir-
detésig, délután öt óráig mindenki oda 
mehetett, ahova csak akart, persze felnőtt 
kísérők mindig akadtak. Elfoglaltuk ma-
gunkat, kártyáztunk, beszélgettünk, az 
iskolában sétálgattunk. Mire elérkezett a 
várva várt pillanat, elfáradtunk és nagyon 
izgultunk magunkért, társainkért, a kőrö-
sisekért. Ahogy szólították a helyezetteket, 
mi egymás kezét szorítva, teli torokból si-
kítottunk, ha meghallottuk a Kőrösi nevét. 
Az volt a legszebb az egészben, hogy úgy 
szurkoltunk a csapattársunkért, mint ön-
magunkért, így még inkább összekovácso-
lódtunk. Jövőre is vár ránk a feladat, hogy 
öregbítsük iskolánk hírnevét.

A verseny eredményei:
Első helyen végzett a 9.-es Veláczki 

Ákos történelemből (felkészítője Vargáné 
Sárosi Ildikó volt) és a 10.-es Fehérvári 
Nándor biológiából (Maginé Seres Mari-
anna).

A dobogó második fokára állhatott fel 
a 9.-es Kecskés Emese rajzból (Urgyánné 
Tószegi Erika); a 10.-es Hernyák István 
informatikából (Fehérváriné Szakál Ildi-
kó); a 11.-es Borbély István földrajzból 
(Fejér Imre), Erdei Ferenc versmondásból 
(Kovács Margit Katalin), Majoros Márk 
kémiából (Nagy Zoltánné) és Török Iza-
bella matematikából (Fehérvári János); a 
12.-es Kecskés Anna biológiából (Maginé 
Seres Marianna), Kiss Zoltán matemati-
kából (Varga Sándor) és Molnár Dorka 
szövegértésből (Vékony Gábor).

Harmadik helyen végzett a 7.-es Bo-
hács Bence matematikából (Kozmáné 
Mórocz Mónika), a 8.-os Deák Ágnes fi-
zikából (Baloghné Baranyi Judit) és a 7–8.-
os bibliaismereti csapat, melynek tagja volt 
Juhász György Bence, Nagy Eszter és 
Tóth Annamária (Porkolábné Szabó Mar-

git). Szintén harmadik lett a 9.-es Juhász 
Fanni versmondásból (Vargáné Sárosi Ildi-
kó) és Kola Sándor fizikából (Fehérváriné 
Szakál Ildikó); a 10.-es Kovács Ákos mate-
matikából (Varga Sándor) és a 11.-es Gon-
da Attila történelemből (Bencze Andrea).

Juhász Fanni (9. A)
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750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-30/523-6848

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK A HELyE!

nagy miklós 
temetkezési vállalkozó

Házhoz menő temetési ügyintézés!

Elérhetőség: 06-30/953-3923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

6. oldal

okula

7. hepszolg

12
mozgo
mozi

13
horváth 

kertészet

2. bocskai étterem

black man club

10. levi car

4. 
NAGY MIKLÓS

EZ ITT AZ 
ÖN HIRDETÉSE
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RészletekRől éRdeklődjön üzletünkben!
MÁs AkCIÓVAl neM VOnHAtÓ össze.

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

PONT AZ ÖN SZEMÉRE SZABVA!

AZ AjáNlAT 2017. MáRciuS 15. ÉS MájuS 30. kÖZÖTT ÉRVÉNyES.

Bocskai Étterem 
és söröző
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

megrendelések 
leadása:
telefon: 

06-30/871-5771 
részletek 
a facebook 
oldalunkon!

1.	 Menü	hétfőtől	péntekig	
	 800	Ft/adag	kiszállítással!
2.	 Családi	menü	szombaton	és	vasárnap
	 1	l	leves,	1	kg	rántott	hús,	zöldségek,
	 1	kg	köret,	0,5	kg	savanyúság.	
	 Csak	elvitelre!
3.	 Bocskai	Pizza	/	Hajdúnánás	területén	
	 ingyenes	kiszállítással!

Tevékenységeink: 

* SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS
 legújabb amerikai technológiával! 

* Karosszériajavítás, 
 teljes körű biztosítási ügyintézéssel. 
 (Casco és kötelező)

MAGYAR LEVENTE
Karosszérialakatos Mester

H a j d ú n á n á s ,  T i s z a v a s v á r i  ú t  7 .  Te l . :  0 6 - 7 0 / 3 - 8 7 4 - 1 7 9

További szolgáltatásink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) Bocskai Korona fizetési lehetőség.

Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? 

JELENTKEZZ!
Segédmunkást azonnali kezdéssel 

felveszünk! 

Érdeklődni: 
Oázis Mini Hajdúnánás, Szabadság u. 50.

Telefon: 06 30/336 3097

HAJDúNÁNÁS, 
BoCSKAi MoZi

2017. ÁpRiLiS 21. pÉNTEK

16.00 Bébi úr 3D
18.00 páncélba zárt 

szellem 3D
20.00 Halálos iramban 8

EgyEdi VARilux MulTifOkáliS lENcSÉk 
4D Technológiával!

EGYENSÚLY MOZGÁS KÖZBEN SZÉLES LÁTÓTÉR
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HAJDúNáNáS
Szelektív Bio

Sárga fedelű Barna fedelű
január 13.  
február 10.  
március 10.  

április 7.  
 április 21.

május 5. május 5.
 május 19.

június 2. június 2.
 június 16.

június 30. június 30.
 július 14.

július 28. július 28.
 augusztus 11.

augusztus 25. augusztus 25.
 szeptember 8.

szeptember 22. szeptember 22.
 október 6.

október 20. október 20.
 november 3.

november 17. november 17.
 december 1.

december 15. december 15.

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát és a jogi 
személyeket, hogy a 2017. április 14-ei, ünnepnapi 
(nagypénteki)	hulladékszállítás	nem	kerül	más	 idő-
pontra való áthelyezésre.

A hulladékszállítás a pénteki napon fog megtörténni!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Szállítási napokon a hulladékot kérjük reggel 6 óráig kihelyezni a közterületre!

4220	Hajdúböszörmény	Radnóti	Miklós	1.	sz.
Tel.: 52/561-375, Fax: 52/561-403

E-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu  szamlazas@hhgkft.hu  web: www.hhgkft.hu 

TáJÉKOZTATáS
Ezúton	tájékoztatjuk	a	Tisztelt	Lakosságot,	hogy	Hajdúnánáson	a	házhoz	menő	

biohulladék	begyűjtése	2017.	április	hónapban	kezdődik.	
A	táblázat	a	sárga	és	barna	fedelű	edényzetek	ürítésének	az	időpontjait	tartalmazza.

Szelektív szállítás 2017.

A nAp programjA:

13.30 Regisztráció
14.00 Köszöntők
15.00 Sikertörténetek – akik a Kőrösiből indultak

(közben 15.30–16.00 szünet és a kiállítá-
sok megtekintése)

18.00 Séta az iskolában
18.15 Koszorúzás 

(tisztelgés Kőrösi Csoma Sándor és Soós 
Gábor emléke előtt)

18.30 Svédasztalos vacsora 
 (előjegyzett vendégeink számára)
20.00 „Shadows–koncert”

A helyszínen étkezési jegy igénylésére nem 
lesz lehetőség. A vacsorán való részvételi 
szándék jelzését 2017. április 19-ig az aláb-
bi elérhetőségeken várjuk: 06-52/570-
694, 06-30/925-6214, vagy e-mailben: 
korosi@reformatus.hu

MEGHÍVÓ
Alma materünk fennállásának 360. évfordulóját ünnepeljük 
2017. április 22-én (szombaton), 14 órától

A rendezvény helye: Kőrösi Csoma Sándor református gimnázium, 
 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.

Szeretettel hívunk és várunk 
minden volt Kőrösis tanítványunkat és kollégánkat!

Mérőeszköz kalibráló munkakör betöltésére

Értékesítési menedzser munkakör betöltésére
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

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 Nonprofit 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: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Oxxo Energy Orosházi NKC–Hajdú-
nánás SK 28–19 (15–8) 

Orosháza 200 néző. Vezette: Mizsák, 
Schmind. (március 5.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór 
1, Fábián 3/1, Zihor, Lengyel 1, CSI-
CSÓSZKI 8/6, Takács P 1. Csere: Győri 
(kapus), Darabos, Dudás 4, Tar Cs, Bíró, 
Mekes, MEZEI 1, Lakatos. Edző: Molnár 
András

Hétméteres: 5/4, illetve 8/7. Kiállítás:  
8 perc, illetve 6 perc. 

Molnár András: Az első félidőben 
gyámoltalanok voltunk a másodikban 
már bátrabbak. Egy jó csapat otthonában 
kaptunk ki ahol próbáltunk készülni a 
számunkra igazán fontos mérkőzésekre.

Juniormérkőzés: Orosházi NKC–Hajdú-
nánás SK 22–30 (11–12)

Orosháza 90 néző. Vezette: Bálint, 
Szarvas. (március 5.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tar 
L 1, TAR Cs 6/2, LENGYEL 2, MEZEI 
5, MEKES 5, RESZEGI 4. Csere: Karócz 
(kapus) Molnár F 2/1, Nagy D, Molnár A 
1, BALÁZS 4, Baráth. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 2/2, illetve 4/3. Kiállítás:  
4 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Egy jó csapat otthonából 
érett játékkal hoztuk el a két pontot. Az 
aprók hétről-hétre kiváló formát mutat-
nak, remélem sikerül ezt átmente nünk a 
következő hazai rangadóra is! Gratulálok 
a csapatnak!

Hajdúnánás SK–Hódmezővásárhelyi 
LKC 26–26 (17–17) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Bán, 
Szloska. (március 12.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór 
5, Fábián 4, Dudás 1, Lengyel 1, CSI-
CSÓSZKI 12/4, Takács P 1/1. Csere: 
Dorogi (kapus), Darabos 2, TAR Cs, Ka-
racs, Mekes, Mezei, Lakatos, Zihor. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 8/6, illetve 1/1. Kiállítás:  
6 perc, illetve 12 perc. 

Molnár András: Túlzott görcsösségünk 
miatt sajnos pontot veszítettünk, aminek 
remélem nem lesz komolyabb következ-
ménye. Hazai pályán még mérkőzéseket 
kell nyernünk a bennmaradáshoz. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Hód-
mezővásárhelyi LKC 32–26 (15–9)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Rontó, 
Szanyi. (március 12.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
BALÁZS 3, TAR Cs 3/1, LENGYEL 
4, MEZEI 3, MEKES 7, RESZEGI 3. 
Csere: Karócz (kapus) MOLNÁR F 8/6, 
Nagy D, Tar L, Molnár A 1, Baráth. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 9/7, illetve 4/4. Kiállítás:  
6 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: Alaposan visszavágtunk 
az őszi vereségért, ezzel karnyújtásnyira 
került az érem, ami azt gondolom hatal-
mas elismerés a lányok felé. Gratulálok a 
csapatnak. -kábé-

Kispályás Műfüves NKFT–Nádud vari 
ASK 40–16 (20–7).

Balmazújváros 50 néző. Vezette: Szik-
szay, Szilágyi. (március 5.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka-
pus), BATA 9, ALFÖLDI 2, NAGY L 4, 
ÖTVÖS Á 6, KISS D 7, BODOGÁN 
3. Csere: MEZEI (kapus), HARSÁNYI 
2, NYESTE, NAGY-MENYHÁRT 2, 
KUJBUS, SZELECZKI 1, BÓZSÁR 1, 
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KOVÁCS 1, BALOGH 2. Edző: Hadas 
Sándor.

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

Hadas Sándor: Az első félidőben el-
döntöttük a mérkőzést. Minden játékos 
élt a bizalmammal, nem volt egy súlycso-
portban a két csapat.

Kispályás Műfüves NKFT–Berettyó 
MSE 24–32 (16–16).

Először győzött a Hajdúdorog
Bár a szomszéd dorogiaknak hosszú évek 
óta először sikerült legyőznie csapatunkat, 
a következő meccsen sikerült itthon tarta-
nunk a 3 pontot.

Történelmi pillanatnak nevezte Juhász 
Bertalan a Hajdúdorog edzője az összecsa-
pást. Szavai szerint, mióta visszakerültek 
a megye I. osztályába, még sohasem sike-
rült legyőzniük Nánást se ott sem itt. Re-
méltük, hogy a „pofon” eléggé tanulságos 
és inspiráló lesz ahhoz, hogy lefékezzük 
következő ellenfelünk az egyre jobban 
szereplő, szinte megállíthatatlan Monos-
torpályit. 

Szövetkezetek SE–Hajdúnánás GB. 
FK 2–0 (1–0)

Néző: 350
Vezette: Szűcs L. (Pocsai G., Kertész F.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J., Ju-

hos L. (Szarka I.), Kondora K., Cservák 

T., Csizmadia Cs. (Kovács M.), Fodor T. 
(Péntek A.), Tóth T. (Félegyházi Z.), Mile 
M. (Takács Á.), Zsuga Á., Papp R. (Kiss L.)

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Juhász T., Dálnoki Zs.
Ifi: 1–0.
Csapatunk az első hazai találatig uralta 

a játékot, helyzeteket teremtettünk, sőt 
még a kapufát is eltaláltuk, birtokoltuk a 
labdát. Azonban a hajdúdorogi találat át-
írta a mérkőzés menetét egy „érdekes gól-
lal”. Ezt követően a dorogi alakulat beállt 
védekezni és ezzel a betömörült védelem-
mel csapatunk már nem tudott mit kez-
deni. Ellenfelünk, a második játékrészben 
is eredményes tudott lenni, így el kell, 
hogy ismerjük, megérdemelt győzelmet 
arattak hazai környezetben. 

Kócsi Imre

Hajdúnánás KSE–Polgár VKSK 45–19 
(22–10)

Hajdúnánás 130 néző. Vezette: Lustig-
Turzó, Szilágyi. (március 17.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), 
Nagy L 3/1, Kelemen 3, Fehérvári 2, 
BANCSÓK 7, HADADI 5, ÖTVÖS 
7. Csere: TORMA (kapus), Bodogán 2, 
Dankó 3, Szombati 3, Tupicza 1, Harsá-
nyi 2, Tóth, Bata 7. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/1, illetve 6/3. Kiállítás:  
2 perc, illetve 0 perc.

Madai Tamás: Túl vagyunk a szezon 
első bajnoki mérkőzésén. Alacsony szín-
vonalú összecsapást láthatott a kilátogató 
közönség, de azért magabiztos győzelmet 
arattunk. 

Hajdúnánás KSE–Püspökladányi KE 
43–15 (22–8)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Bor-
bély, Fórián. (március 25.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
Nagy L 3, Bodogán 1, FEHÉRVÁRI 8/1, 
Kelemen 1, BANCSÓK 6, DANKÓ 5. 
Csere: Torma (kapus), Hadadi 3, ÖTVÖS 
N 4, BATA 8, Molnár 2, Tupicza, Szom-
bati 2, Tóth. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Alacsony színvonalú 
mérkőzést játszottunk. Gyenge képességű 
ellenféllel találtuk magunkat szembe, de 
ez is szükséges ahhoz, hogy elérjük az NB 
II-es célunkat. -kábé-

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

Balmazújváros 120 néző. Vezette: 
Katona, Konyári. (március 12.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
Bata 7, Bodogán, Alföldi 2, Nagy L 5, 
Ötvös T 4, Kiss D 3/1. Csere: MEZEI 
(kapus), Nyeste, Nagy-Menyhárt, Kujbus, 
Szeleczki, Harsányi 1, Bózsár 1, Balogh 1. 

Edző: Hadas Sándor.
Hétméteres: 1/1, illetve 2/2. Kiállítás:  

6 perc, illetve 2 perc.
Hadas Sándor: Négy játékosom is 

megsérült, ebből ráadásul kettő súlyos is. 
Az ellenfelünk ezt kihasználta és megérde-
melten győzött. -kábé-


