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A munka még 2015-ben indult, amikor 
három fiatal mérnök olyan energiaterme-
lő térburkolatot fejlesztett, amely nem 
vesz el nyersanyagot a természettől, ehe-
lyett városi hulladék újrahasznosításával 
készül, ráadásul zöld energiát termel, és 
adatokat is gyűjt a városi élet mozzana-
tairól a felszínébe épített napelemek és 
szenzorok segítségével.
 Az ötlettől a megvalósításig egy pá-

lyázaton nyert jelentős összeg segítségével 
jutottunk el, így mára már gyártásra kész 
az a burkolóanyag, amelyet a települések 
úthálózatánál, lakóépületeknél, sőt akár 
elektromos üzemeltetésű autók „tanko-
lásánál” is fel lehet használni – mondta 

G yermek zsivajtól volt hangos 
április 8-án a Liget, ahol ünne-
pélyes keretek között 175 db 

facsemetét ültettek el a 2016-ban szü-
letett gyermekek tiszteletére.

Egykoron, ha megszületett egy gyermek, 
apja, vagy méginkább nagyapja ültetett 
egy fát. Ezt a szép és nagyon ősi szokást 
elevenítik fel sok helyen, amikor közössé-
gi szinten ültetnek fát az adott évben szü-
letett kicsinyek tiszteletére. Hajdúnánás 
város képviselő-testülete is ezen kezde-
ményezés mellé állt, amikor elhatározták, 
hogy 2016-tól kezdődően az előző évben 
született gyermekek részére egy-egy fát 
ültetnek, amelyek egyszerre bírnak szim-
bolikus és élettani jelentőséggel.

A fák nem csupán a földben, hanem 
a történelemben, a kultúrában, a mito-
lógiában gyökereznek. Az „Életfa” vala-
mennyiünk közös hagyománya, gyökerei 
a történelem előtti múltba, legfrissebb 
hajtásai a jelenből a jövőbe nyúlnak. Míg 
az elmúlt évben a Rác-domb mellett ül-
tettek fákat a 2015-ben születettek tiszte-
letére, idén erre a Ligetben került sor. Ez 
is eléggé szimbolikus jelentőségű, hiszen 
a Ligetet, a Hősök Ligetét annak idején 
a nagy háborúban elesett hős katonáink 
emlékére alakították ki, most pedig az 
élet, a születés emlékhelye is lett egyben.

A kert abból a célból jött létre, hogy 
szimbolizálja az itthon maradást, hiszen 
Hajdúnánás azt szeretné, ha a fiatalok is 
úgy ragaszkodnának a szülőföldjükhöz, 
ahogyan a fa ragaszkodik az anyaföldjé-
hez. A családias hangulatú eseményen 
Szólláth Tibor polgármester köszöntötte 
a megjelenteket, aki szólt a család és a vá-
roshoz való kötődés fontosságáról.

A köszöntő után minden megjelent 
szülő egy-egy emléklapot vehetett át pol-
gármester úrtól kisgyermeke nevére kiál-
lítva. Az emléklapok átvétele után idő-

„Csemetekert”

kapszula ünnepélyes elhelyezésére került 
sor, melyben az előző esztendőben szü-
letett hajdúnánási gyermekek névsora, a 
Hajdúnánási Újság előző lapszáma, illetve 
a helyi fizetőeszközünk a Bocskai Korona 
néhány címlete található meg.

A fák nagy részét már pár nappal ko-
rábban elültették, de három facsemetét 
hagytak a vállalkozó kedvű szülőknek is, 
akik elfogadták a város meghívását és sa-
ját kezükkel ültethették el szimbolikusan 
gyermekük fáját. A facsemeték ültetését 
követően a szülők jelképesen rákötötték a 

Az okos városok kialakításához is hozzájárulhat az az innovatív, környezetbarát 
találmány, amelyet a Debreceni Egyetem egykori hallgatói fejlesztettek, és amit ma 
előadáson ismertetett az intézményben a feltaláló team egyik tagja, Cseh József.

„Okos” térburkolat hulladékból

előadásában Cseh József. A fiatal mérnök 
hangsúlyozta: a modern városok prob-
lémája, hogy egyre több ember él egyre 
kisebb élettérben, és közben hatalmas 
mennyiségű hulladékot is termelnek, 
amit a mi vállalkozásunk fel tud használni 
a környezetbarát burkolóanyag előállítá-
sához.

A három gyermekkori jóbarát szülővá-
rosában, Hajdúnánáson talált otthonra 
vállalkozásával, amelyet az infrastruktúra 
biztosításával támogat a település önkor-
mányzata.
 Nagy öröm számunkra, hogy ezt a 

nagy jövő előtt álló értéket, amit teremtet-
tek, elsőként szülővárosukban szeretnék 

Nemezkiállítás hol itt, hol ott

hasznosítani, és hálás feladata a városve-
zetésnek, hogy ebben a munkában támo-
gassa a közelmúltban indult vállalkozást 
– mondta az unideb.hu portálnak Csiszár 
Imre, Hajdúnánás alpolgármestere.

gyermekük nevével ellátott színes szalago-
kat a fákra.

Kívánjuk a kedves szülőknek, hogy az 
elültetett facsemetéket ugyanúgy nevel-
gessék, ahogy gyermekeiket terelgetik, sze-
retgetik útjuk során. És ahogy együtt cse-
perednek, az idő múlásával hozzák vissza 
a kertbe őket, hogy egyszer majd, amikor 
felnéznek, ezekre a fákra emlékezzenek 
arra: honnan jöttek, s hová tartoznak. 

HNU

Az előadás után Cseh József és az egye-
tem vezetői – Bács Zoltán kancellár, Szűcs 
Edit, a Műszaki Kar dékánja, Pintér Ákos, 
a Természettudományi és Technológiai 
Kar dékánja, valamint Hajdúnánás al-
polgármestere részvételével kerekasztal-
beszélgetésen vitatták meg a cég, a város 
és a Debreceni Egyetem közötti jövőbeli 
együttműködés lehetőségeit.

A megbeszélés egyetemi résztvevői sze-
rint elsősorban a két érintett karon vég-
zett hallgatók mint leendő munkavállalók 
számára teremt lehetőséget az együttmű-
ködés, amelynek köszönhetően munka-
társként vehetnének részt a gyártásban, 
vagy akár a termék továbbfejlesztésében.

A környezettudatos PLATIO térbur-
kolat sorozatgyártása várhatóan 2018-ban 
kezdődik el.

DE Sajtóiroda – BZs
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Játsszunk együtt Nemezkiállítás hol itt, hol ott
„Pedagógiai kutatások szerint a játék el-
engedhetetlen a jó közérzethez, kreati-
vitáshoz és az egészséghez. Lényeg, hogy 
elfeledkezzünk a munkáról és a kötele-
zettségekről kiéljük kreativitásunkat, 
kiépítsük baráti kapcsolatainkat.”

Ahogyan már korábban beszámoltunk 
– mi a Csiha Győző Szakgimnázium és 
Szakközépiskola felnőttoktatási rendsze-
rén belül tanuló Pedagógiai és Családse-
gítő munkatársai – néhány héttel ezelőtt 
remek kis programsorozatot indítottunk 
útjára. Ennek a programnak a keretein 
belül 2017. március 27.-én újabb rendez-
vényre került sor. Ez a nap teljesen más 
volt, mint az eddigiek. Arra gondoltunk, 
ha már lassan itt a tavasz, ezt az összejö-
vetelt tarthatnánk a szabadban. Amikor 
megterveztük a játékokat, törekedtünk 
arra, hogy rossz idő esetén akár a terem-
ben is játszhatóak legyenek. Egész délelőtt 

aggódva figyeltük az időjárás alakulását, 
de mindenki nagy megelégedésére dél-
utánra kisütött a nap és felmelegedett 
az idő. Így hát semmi akadálya nem volt 
annak, hogy egy fantasztikus délutánt 
töltsünk el a gyerekekkel. Megkezdőd-
tek az előkészületek és izgatottan vártuk 
a vendégeinket, akik hamarosan meg is 
érkeztek az osztályfőnökük kíséretében. 
Az igaz sághoz hozzátartozik, hogy volt 
egy kis félsz bennünk, hogy vajon kellő-
képpen le tudjuk-e foglalni a nebulókat? 
Nagyobb tér, szabadabb mozgás, fenn-
tartható lesz-e a figyelmük? Elkezdtük! 
A szokásos köszöntés után elmondtuk 
nekik, hogy mi lesz a délután menete, 
körbevezettük őket a játékok sokaságán, 
és részletesen el is magyaráztuk, hogyan 
játsszuk őket, és elindult az őrület. 

„A gyerekeknek társaságra van szüksége. 
a közösségi élet minden életkorban fontos. 
Kapcsolataink minősége befolyásolja életünk 
minőségét is”.

Az abszolút sláger a „lufifal” volt, para-
fatáblára lufikat erősítettünk, amelyekben 
instrukciókat rejtettünk el (zsákbamacs-
ka, dobhatsz még egyet, mosolyogj, stb.) 
és darts tűvel kellett eltalálni őket, hogy 
kiderüljön a nyeremény, illetve a további 
utasítás.

„Nagyon sok játék volt. Nekem a legjob-
ban a lufis játék tetszett. Amiben Darts nyi-
lakkal kellett megdobálni a lufit, és ha sike-
rült, volt benne egy papír, hogy nyertél-e?”

A másik kedvenc az általunk úgyneve-
zett udvari Jenga volt, dróthálóba léceket 
helyeztünk el, aminek a tetejére teniszlab-

Kezdhetném úgy is, mint egy mesét – 
hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
régi világ, ahol a gyapjú viseletként, lak-
helyként, takaróként is szerepet szolgált. 
Ügyes kezek vágták, tisztították, fésülték, 
rakták, göngyölték, gyúrták, s egyszer 
csak, nagy-nagy türelem eredményeként 
nemez született. Egy olyan anyag, mely 
csakis születhet – ami véd, óv, gyógyít, s 
olyan áldottságot biztosít, mely nemcsak 
a mesében, de a valóságban is szolgálja 
azt, aki őt becsülettel, alázattal s két ke-
zével készre varázsolta. Tárgynak nem is 
nevezhető csoda születik belőle, melyet 
ajándékba kaphat ifjú pár, hogy szerel-
mük beteljesülést hozzon haláluk órájáig. 
A megszületett csecsemőt is erre fektetik, 
hogy örök életében egészséges legyen, de 
ha az újdonsült uralkodót is erre ültetik, 
uralkodása bölcs lesz és igazságot hirde-
tő. Beteg embernek gyógyítást kínál és 
gyógyulást ajándékoz egy nemez takaróra 
fekvés, egészségesnek szép álmot hoz és 
komfortos alvást, pihenést.

Nemezt alkotni nem egyenlő azzal, 
hogy valamit készíteni, esetleg kézműves-
kedni. Kitalálni is új dimenzióba repít, 
a lélek és a test közös kívánsága, óhaja 
valósul meg benne. A szellem létrehozza 
a témát, a lélek beleteszi a szépet, a test 
pedig létrehozza a melegségével, a kezek, 
lábak munkájával.

Ezt a fajta tevékenységet, a nemez szü-
letését belülről is meg kell érezni, mai 
kifejezéssel: rá kell hangolódni. Olyan te-
vékenység, mely során nem fárad el a test, 
hanem épp ellenkezőleg: felfrissül.

„A nemez tisztaságot szül, ezért az 
egeknek tetsző mesterség. A testi tisztaság 
megteremti a lelki tisztaságot. Minden 
közös nemezkészítés közös áhítat, közös 
mulatság, és a nemezen lévő minta a leg-
szebb, az maga a szerelem. Ez visz tovább 
a lelki utadon” – ezt írták Vetró Mihály 
könyvébe Nagy Mari és Vidák István tex-
tilművészek ajánlásként. 

Kész tárgyakat nézegetni „élőben” nem 
sokszor adatik meg, kiállításon szemlé-
lődni élmény. Ez adatott meg számunkra 
idén márciusban, amikor is meghívást 
kaptunk kiállítóként és nézelődőként is a 

dákat tettünk, úgy kellett kihúzni a fada-
rabokat, hogy a labdák ne essenek le.

„Én először a fakihúzós játékhoz mentem, 
amelyben negyediknek kiestem, de nem ke-
seredtem el. Mentem a következő játékhoz.”

Volt lengőteke, konzervdobáló, ugróis-
kola, illetve egy szintén általunk készített 
játék az ún. csődobáló: különböző méretű 
elég széles átmérőjű műanyag csöveket 
rögzítettünk egymáshoz, amelyek tetejét  
ferdén levágtuk és a szintén általunk ké-
szített zoknilabdákkal bele kellett találni, 
nem könnyű feladat viszont a mozgás ko-
ordinációt remekül fejleszti. Később két 
csapatra osztottuk a gyerekeket (lányok, 
illetve fiúk) egy kis verseny következett, 
mindkét csapat választhatott maga mel-
lé egy felnőttet segítség gyanánt. Kaptak 
menetlevelet, amelyet az állomásokon 
kellett lepecsételtetni azután, hogy a fel-
tett kérdésekre helyes válasz érkezett 5 
kérdés, négy állomás és négy pecsét ga-
rantálta azt, hogy megkaphassák a kincses 
térképet ami megmutatta, hogy hol talál-
hatják meg az udvaron belül a nekik szánt 
ajándékokat!

„Aztán volt kincskeresés, amelyben nyer-
tünk a lányokkal a fiúk ellen, és egy sípot 
kellett megtalálni, ami egy fehér borítékban 
volt.”

Nagyon jó példája volt ez a játék an-
nak, hogy mennyire szeretik a gyerekek 
a versenyhelyzeteket, és milyen erős ben-
nük a nyerni akarás. Ami meg is történt, 
annyi különbséggel, hogy itt csak nyerte-
sek voltak, hiszen mindegyikőjük meg-
kapta a nekik szánt, már jól ismert 3D-s 
nyomtatott sípokat.

„A játék vesztesek és győztesek élvezetes 
tevékenysége, mondja Stuart Brown a Play 
című könyvében. A játékot az oxigénhez ha-
sonlítja. Ez a játék elengedhetetlen a megfe-
lelő agyi fejlődéshez.” 

Mindenki nagy boldogságára el is 
kezdték fújni a sípot, melyet ők nagyon 
élveztek, véleményünk szerint az egész 
város hallotta, hogy ismét délutáni gye-
rekprogram zajlik az intézmény udvarán. 
A játék közben kimelegedett gyerkőcöket 
innivalóval kínáltuk, amit természetesen 
a már jól bevált „buli bögrében „kaptak. 
Pattogattunk nekik kukoricát, illetve ké-
szült némi édesség is.

„Finomak voltak az ételek is és az üdítő 
is. Nagyon örülök, hogy elvihettük valame-
lyik játékot.”

És elkövetkezett a nap fénypontja, a 
pinata. Ez alkalommal kettő készült be-
lőle, egy lányos (piros) és egy fiús (sár-
ga) mindkettő Angry Birds figura volt. 
Nagyon vicces volt látni, hogy mennyire 
koncentráltak a minél pontosabb és erő-

Hajdúszoboszlói Kovács Máté Művelődé-
si Központba, a Nemez természete című 
alkotói kiállításra, melynek megnyitója 
március 17-én, 17 órakor volt.

Vetró Mihály – hajdúszoboszlói alkotó, 
aki a Nádudvari Népi Kézműves Szakis-
kolában tanít nemezelést párjával, Árvai 
Anikóval – szervezte a kiállítást, melyet 
Magyarország mongóliai nagykövete nyi-
tott meg, hiszen a nemezelésnek komoly 
mongol hagyományai is vannak. 

A másik kiállítást minden évben meg-
rendezik a Koós Károly Művészeti Szak-
gimnáziumban Debrecenben alkotó pe-
dagógusok számára, melyre 3 darabbal 
lehetett pályázni. A darabok kiállítható-
ságáról szakmai zsűri döntött, így mi is 
bekerültünk mindhárom darabunkkal a 
kiállítók közé.

Jó érzés volt mindkét kiállításon be-
mutatnunk legszebbjeinket, megtisztelő 
volt olyanokkal kiállítanunk, akik nevek a 
szakmában. Célunk, hogy a gyerekekkel is 
megismertessük ezt a tevékenységet, hogy 
legyenek köztük is majd olyan „megszál-
lottak”, mint amilyenek mi vagyunk Papp 
Anitával.

Fekete Andrea

sebb ütésre, amely hozzásegítette őket 
a cukorkához, amit a madarak pocakja 
rejtett.

„A végén volt egy meglepetés, egy pinata 
amely cukorral volt töltve.”

Olyan gyorsan elrepült az idő, hogy 
észre sem vettük és már menniük kellett. 
Megköszöntük, hogy itt voltak, megkö-
szönték, hogy jöhettek, aztán azt kérdez-
ték, mikor jöhetnek? Később, ahogy ez 
mindig történik, levontuk a következte-
téseket: ismét egy fantasztikus délutánt 
tudhatunk magunk mögött, és abban is 
egyetértettünk, hogy jó az irány amerre 
haladunk. Ezeknek a rendezvényeknek 
az a fő célja, hogy meg tudjuk mutat-
ni, hogy milyen értékes az az idő, amit 
gyerekekkel töltünk, hiszen az egyik 
legfontosabb feladata a felnőttnek az, 
hogy akkor és olyan formában okozzon 
a gyermeknek boldog, felhőtlen pillana-
tokat amikor és ahogyan csak tud. 

Még nincs vége folytatjuk…
– DMG –
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Stabil munkahely, emelkedő bérek: 
Új távlatok a Magyar Honvédségben

Ritkán adódik olyan lehetőség, amikor 
a civil lakosság testközelből találkozhat 
a katonákkal, megismerheti mindennap-
jaikat, kézbe foghatja az általuk használt 
technikai eszközöket. Márpedig erre nyújt 
remek lehetőséget az „Irány a Sereg” elne-
vezésű katonai road-show 2017. május 
10-én Hajdúnánáson. A nagyszabású 
eseményen különböző harcászati és kö-
zelharc bemutatókon, illetve a kiállított 
technikai eszközökön keresztül az érdek-
lődők betekintést nyerhetnek a Magyar 
Honvédség életébe, feladatrendszerébe, 
illetve megismerhetik a katonai szolgá-
latvállalás különböző formáit. A rendez-
vényt honvédségi, illetve helyi civil művé-
szeti csoportok fellépése színesíti, köztük 

A Magyar Honvédség, a sorkatonai évek 
emlékei valószínűleg a mai napig élénken 
élnek a katonaviselt férfiak emlékezetében, 
hiszen a seregben eltöltött évek, az átélt 
élmények, a megszerzett ismeretek sokuk 
számára meghatározóak voltak további 
életük során. Azt azonban talán még ők 
sem tudják pontosan, hogyan is épül fel 
jelenleg a magyar haderő. A legfontosabb 
változás, hogy 2004 óta a kötelező katonai 
szolgálatot felváltotta az önkéntesség. En-
nek következtében a katonáskodás egy ön-
ként vállalható hivatássá, a Magyar Hon-
védség pedig egy professzionális alapokon 
működő, a munkaerőpiacon is jelentős 
tényezőként jelen lévő szervezetté alakult 
át. Ennek megfelelően a katonák min-

Katonazene, közelharc- és harcászati bemutató, modern, illetve korhű fegyverek, 
művészeti csoportok fellépése. Ilyen és ehhez hasonló látnivalókat kínál Hajdúná-
náson a Kéky Lajos Művelődési Központban, illetve az intézmény előtti téren meg-
rendezendő katonai road-show a honvédelem iránt érdeklőknek 2017. május 10-én.

a Debreceni Helyőrségi Zenekar műsora, 
akik állandó résztvevői számos nemzetkö-
zi és országos kulturális rendezvénynek.  
A hadtörténelem iránt érdeklődők kör-
ében bizonyára nagy sikert arat majd a ha-
gyományőrző egyesületek kiállítása, akik 
korhű fegyverekkel és ruhákkal érkeznek 
településünkre. Az eseményen a Magyar 
Vöröskereszt megyei szervezete egészség-
ügyi vizsgálatokkal és tanácsadással várja 
a kilátogatókat. Azokat, akik pedig eset-
leg kedvet kapnak a katonai szolgálathoz 
a nap folyamán a katonai toborzók tájé-
koztatják a Magyar Honvédségben vál-
lalható munkalehetőségekről, a bejutás 
feltételeiről valamint a szolgálatért kapott 
juttatásokról. 

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-fejlesztési programjá-
nak elindítását jelentette be a közelmúltban dr. Simicskó István honvédelmi mi-
niszter. A haderő társadalmi kapcsolatainak szorosabbra fonása, illetve a tervezett 
technikai fejlesztések mellett folytatódik a katonák ütemezett illetményemelése is. 
Ennek kapcsán próbáltunk annak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai pá-
lya a munkát keresőknek.

dennapjai, a bejutás feltételei és a szolgá-
latért kapott juttatások is teljes mérték-
ben átalakultak, melyekről Nagy Zoltán 
alezredes, a Magyar Honvédség Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Pa-
rancsnokság Debrecenben működő 2. 
Katonai Igazgatási Központjának parancs-
noka adott számunkra tájékoztatást.
 Alezredes Úr, milyen módon lehet 

csatlakozni a Magyar Honvédséghez?
 Ha valaki napjainkban szeretne a 

honvédség kötelékében katonaként szol-
gálni, hivatásos, szerződéses vagy tartalé-
kos állományban teheti ezt meg. Azok, 
akik a hivatásos szolgálat mellett dönte-
nek az MH Altiszti Akadémiára, valamint 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Had-

tudományi és Honvédtisztképző Karhoz 
adhatják be jelentkezésüket az érettségi 
megszerzését követően altiszt, illetve tiszt 
képzésre. Aki nem kíván a továbbtanulás 
lehetőségével élni szerződéses vagy önkén-
tes tartalékos katonaként is csatlakozhat a 
Magyar Honvédséghez. Szerződéses ka-
tonának jelentkező számára végzettségé-
nek megfelelően igyekszünk munkakört 
kínálni a Magyar Honvédség katonai 
szervezeteinél, ezek lehetnek – a teljesség 
igénye nélkül – lövész, felderítő, géppus-
kairányzó, gépkocsivezető, harcjármű-ve-
zető, díszelgő, katonai rendész, szerelő, 
tűzszerész beosztások. 
 Kik vállalhatják a szolgálatot, mik 

a bejutás feltételei?
 A Magyar Honvédség sokrétű és 

szerteágazó feladatrendszerrel rendelke-
zik, a hazai beosztások mellett a magyar 
katonák missziós feladatokat is ellátnak a 
világ számos pontján. Ennek megfelelően 
a sereg folyamatosan várja azokat, akik 
szeretnék kipróbálni magukat az egyenru-
hások világában. A jelentkezését minden 
nagykorú, magyar állampolgársággal és 
belföldi lakóhellyel rendelkező személy 
beadhatja, aki büntetlen előélettel, az elő-
írt iskolai végzettséggel és képesítésekkel 
rendelkezik. Szerződéses, illetve önkéntes 
tartalékos szolgálat esetén legalább általá-
nos iskolai végzettséggel kell rendelkezni, 
katonai tanintézetekbe történő jelentke-
zéskor az érettségi bizonyítvány mellett 
alap vagy középfokú angol nyelvvizsgát 
kell felmutatni. Emellett mindenkinek át 
kell esnie egy egészségügyi, pszichikai és 
fizikai szűrésen, ahol a jelentkezők kato-
nai alkalmasságát vizsgálják.

 Milyen juttatásokra számíthat az, 
aki magára ölti az egyenruhát? Miért 
lehet csábító a katonáskodás?
 Az a katona, aki legénységi állomá-

nyúként csatlakozik a sereghez alapfize-
tésként bruttó 180 000 forinttal számol-
hat, de abban az esetben, ha rendelkezik 
legalább érettségi bizonyítvánnyal, akkor 
ez a havi összeg bruttó 220 000 forint. 
Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, 
hogy a munkavállaláskor többen csupán 
az illetmény alapján mérlegelnek, holott 
a honvédségi dolgozók juttatása sok ösz-
szetevőből áll. A kedvezményes, vagy térí-
tésmentes étkezés, az utazási és lakhatási, 
valamint iskolakezdési és nevelési támo-
gatás mind-mind súlyos tízezrekkel növeli 
a katonák fizetését. A 2015-ben elindított 
bérfejlesztés tovább folytatódik és 2019. 
januárjáig évente 5–5 százalékkal garan-
táltan emelkednek a bérek.

Magasabb iskolai végzettséggel, nyelv-
tudással további kiegészítésekre számíthat 
a katona, az évek előrehaladtával pedig el-
ismerjük a seregben eltöltött éveket. Ter-
mészetesen ellentételezzük a pluszmunkát 
(túlóra), a gyakorlatokon töltött időt, 
vagy ha éppen határvédelmi vagy missziós 
feladat-végrehajtásba vesz részt.
 Hol lehet jelentkezni katonának?
 A toborzó irodák országszerte várják 

azokat, akik már döntöttek, hogy beáll-
nak a seregbe, de azokat is, akik szívesen 
beszélgetnének a számukra elérhető le-
hetőségekről. Természetesen igyekszünk 
mindent a világhálón is elérhetővé tenni. 
Március 1-jétől a http://iranyasereg.hu 
weboldalon találhat meg az érdeklődő 
minden információt, a munkakörülmé-
nyekről, a katonák életéről, az elérhető 
juttatásokról, a jelentkezési lehetőségek-
ről, illetve magáról a felvételi eljárás me-
netéről. Elérhető a regisztrációs lap is, 
amely az első lépcső a katonai pálya felé.

Akinek a katonáskodás lehetőségének 
bármely formája felkeltette az érdeklő-
dését, arra ösztönözném, hogy a megye-
székhelyeken lévő toborzó irodák vala-
melyikében személyesen is tájékozódjon. 
Debrecenben a Péterfia utca 58/A szám 
alatt találják a katonai toborzókat, akik 
minden segítséget megadnak a jelentke-
zéshez. Sokaknak talán ismerős lehet ez a 
cím, hiszen itt működött egykor a megyei 
„hadkieg”, itt folytak a sorozások, de mint 
ahogy már említettem, a katonáskodás 
ma már teljesen más feltételeket és lehe-
tőségeket kínál. HNU
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Egy egész erdő lenne 
megmenthető évente 

Mesélnek a fák

Idegen nyelvi hét a Bocskai Iskolában

Győrtől Miskolcig 318-szor
A magyar lakosság, a legfiatalabbakat és a 
legidősebbeket is beleértve, átlagosan 60 
db, tejes és gyümölcsleves italos kartont 
használ el egy év alatt. A hulladékká vált 
italos kartondobozok szelektív gyűjtés-
ében továbbra sem jeleskedünk; 78–80% 
még mindig a lerakókon végzi, és csupán 
20–22% kerül visszagyűjtésre és újrahasz-
nosításra annak ellenére, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés valamilyen formája ma 
már 10-ből 7 lakos számára hozzáférhe-
tő. Emiatt évente mintegy 12 600 tonna, 
azaz mintegy 420 000 000 darab italos 
kartondoboz megy veszendőbe, ahelyett, 
hogy újrahasznosításra kerülne és a kör-
nyezet védelmét szolgálná. Ha ezeket a te-
jes és gyümölcsleves dobozokat hosszabb 
élük mentén egymás után helyeznénk, 
318-szor érne el a sor Győrtől Miskolcig.

Idén március 21-én rejtvényfejtő verseny-
nyel indult a hét, melyben a 4–6. évfo-
lyamos angol és német nyelvet tanuló 
gyerekek mérhették össze a tudásukat. 
A sok jelentkezőre tekintettel minden 
intézményegységben folyt a megméret-
tetés, mely játékos formában, minden 
évfolyamon más-más tudásszintet mért 
fel. Az angolos gyerekek civilizációs isme-
reteikről adhattak számot, melyek között 
szerepeltek a cowboy, a Texas szavak, de 
illett tudniuk az Egyesült Királyság egyik 
tagállamának, Walesnek a jelképét is. Vá-
laszt kerestek a gyerekek arra, hol van az 
amerikai elnök rezidenciája, vagy Ausztrá-
lia legszebb, legkülönlegesebb operaháza. 
A hatodikosoknak magyar meghatározáso-
kat kellett angolul beírniuk a rejtvénybe.

A németesek rejtvényei részben kap-
csolódtak az iskolai tananyaghoz is. Nem-
csak keresztrejtvényeken, hanem logikai 
feladatokon is gondolkozhattak német 
nyelven. Volt egy kis matematika, egy 
kis nyomozás ujjlenyomatok alapján, tit-
kosírás és hagyományos keresztrejtvény. 
Számos témakört öleltek fel a feladatok, 

A fák olyan miniatűr, kicsinyített életkö-
zösségek, amelyekben nap, mint nap mil-
liónyi megismételhetetlen történet játszó-
dik le. Ők sok tekintetben emberiek. Ott 
van nekik a saját családjuk, maga az erdő; 
tudnak érzelmeket kimutatni, mint ami-
lyen a szomorúság és lehetnek betegek is. 
Életvitelükben azonban különböznek tő-
lünk: soha sem pusztítják el a környezetü-
ket, ők ugyanis abból élnek és szükségük 
van rá.

A fáknak ugyan nincs szájuk, ennek 
ellenére napi szinten kommunikálnak 
velünk. Meg kell próbálnunk megérteni 
őket, hallgatni rájuk és felismerni jelzései-
ket, amiket nekünk küldenek azért, hogy 
tanuljunk az életükből, viselkedésükből, 
s hogy ők mit is jelentenek számunkra. 
Most, a klímaváltozás idején, amikor ha-
talmas iramban pusztul a biológiai sokfé-
leség, a Fák lehetnek számunkra a megvál-
tó inspiráció forrásai, a bölcsesség kútjai. 
Ők viszik tovább az üzenetet a jövőbe és 
egyben ők maguk a jövő előfeltételei. 

A fák a legnagyobb termetű, legköny-
nyebben észlelhető szárazföldi élőlények. 
Aligha találunk náluk magasabb, szerte-

Föld Napja

Jelentős különbségek vannak a magyar városok 
lakosságának szelektív hulladékgyűjtési gyakor-

latában. A tejes és gyümölcsleves kartondobozokat Veszprémben, Pakson, Székes-
fehérváron, Kecskeméten és Monoron szelektálja a leghatékonyabban a lakosság. 
Budapest, ahol a legtöbb, évente mintegy 750 tonnányi italos kartont gyűjtenek 
szelektíven a lakosok, ezzel ők a középmezőnybe tartoznak abban a rangsorban, 
amely egy lakosra vetítve vizsgálja a szelektíven gyűjtött és újrahasznosításra kerü-
lő italkarton csomagolás mennyiségét. Ha minden magyar lakos olyan hatékonyan 
szelektálna, mint a veszprémiek, egy éven belül megduplázható lenne az újrahasz-
nosított italos kartondobozok mennyisége.

Közismert tény, hogy a felelőtlen er-
dőgazdálkodás és a fakivágások miatt a 
Föld felszínéről 2-3 naponta eltűnik egy 
Budapest méretű erdő, miközben a világ 
sivatagos területének nagysága évente egy 
Magyarország nagyságú területtel nő.

Mindezek tükrében nem csak érdekes, 
de fontos is az elemzés azon megállapítása 
– melyet az IKSZ – Italos Karton Környe-
zetvédelmi Egyesülés – a rendelkezésére 
álló adatok alapján készített –, hogy ha 
minden magyar lakos olyan hatékonyan 
gyűjtené szelektíven az italos karton do-
bozokat mint a veszprémiek, akkor a je-
lenleg újrahasznosításra kerülő 3400 ton-
nányi italos karton hulladék mennyisége 
6000 tonnára lenne növelhető. Ezzel a 
mennyiséggel pedig évente hozzávetőleg 
38 000 felnőtt fát tudnánk megmenteni. 

Forrás. IKSZ sajtóközleménye 

ágazóbb, égbetörőbb, nagyobb árnyékot 
adó lényeket. Közülük kerülnek ki a leg-
hosszabb életű élőlények is. Lengyelország 
legidősebb tölgyei 600 évnél idősebbek, 
de a legidősebb ismert fa – egy szálkásfe-
nyő – Kalifornia hegyeiben 4700 évnél is 
idősebb volt! Mindezek a sajátságok a fá-
kat a szárazföldi biodiverzitás legstabilabb 
elemeivé teszik. Egy-egy tájban minden 
egyes fa zöld szigetként jelenik meg.

Fák nélkül az emberi élet nem marad-
hatna fenn. Az erdők sok társadalomban 
játszanak jelentős szerepet a kultúra, 
spirituális élet és pihenés terén. Néhány 
esetben kulcsfontosságúak a bennszülött 
és hagyományos kultúrák alapfelfogásá-
ban és életben maradásában. Az erdőknek 
és fáknak a világ legtöbb nagy vallásában 
jelképes jelentősége van. Fák jelképezik 
a történelmi folytonosságot, összekötik 
a Földet és a mennyeket, és sok hagyo-
mány szerint otthont nyújtanak a jó és 
rossz szellemeknek, és az ősök lelkének is. 
Univerzálisan erőteljes jelképek, az élet, 
növekedés, és életerő fizikai kifejeződései 
városi, vidéki, és erdőben élő embereknek 
egyaránt.

mint például az állatok, a ruhadarabok, az 
édességek, az ABC, Nobel-díjas németek, 
a család.

Az idegen nyelvi hét 2. napján Junior 
próbanyelvvizsga volt a 7. és 8. osztá-
lyosok számára.

Az angolosok 36-an, a németesek pe-
dig 17-en voltak. A verseny feladataiban 
felmérték a szövegértési és a hallás utáni 
készségeket, a tanulók nyelvhasználatát és 
az íráskészségüket is. 

A következő nap az iskola németül 
tanuló 3–4. osztályos gyerekeinek játé-
kos foglalkozására került sor a Polgári 
utcai intézményegység könyvtárában.  
A megjelent 26 kisdiák bemelegítésként 
megismerkedett egymással és a délután té-
májában a tavaszhoz kapcsolódó szavakat 
gyűjtöttek magyarul, majd németre váltva 
szókártyákat rendeztek az évszakok, a hó-
napok, a napok témakörben. Természe-
tesen a húsvéti jelképek is felbukkantak. 
A közben összegyűlt munkákat, verset, 
az ajándékba kapott madárfigurákat egy 
kis batyuban haza is vihették a diákok, 
hogy az élményeiket otthon is meg tudják 

Több éve hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy az idegen 
nyelvi munkaközösség nyelvi napokat szervez a tanulói számára minden év tava-
szán. A hét célja, hogy felhívja a gyermekek figyelmét az idegen nyelvekre, azok 
szeretetére, valamint a szülők figyelmét arra, milyen sokoldalú lehetőséget kínál a 
tanulók számára a nyelvtanulás.

erősíteni. A rendezvény keretében az 5–6. 
osztályos angolos gyerekek országismereti 
vetélkedőn vettek részt a 4. napon, BRI-
TISH CULTURE címmel. A verseny-
re 19 pár nevezett, 4 páros az ötödikes 
csoportokból és 15 páros a hatodikos 
csoportokból. A vetélkedőre PROJECT 
tankönyvek országismereti szövegeiből és 
feladataiból készültek a gyerekek, tanára-
ik segítségével.

A feladatok a következő témákat érin-
tették: iskola, étkezés, ünnepek, állatok, 
híres emberek, otthonok.

Az idegen nyelvi hét zárásaként „Más 
népek ízei” címmel ételkóstolás és 

ételbemutató szerepelt a programban.  
A gyerekek szüleikkel együtt angol, ame-
rikai, német, osztrák és svájci különleges-
ségeket készítettek. Gyönyörűen meg-
terített asztalok várták a többi gyereket, 
szülőket, kollégákat. Más népek ízeinek 
a fölfedezése mindig izgalmas feladat, a 
gyerekek szívesen ismerkedtek az idegen 
kultúrák konyháival, ízeivel. 

Az egész hétre elmondható, hogy tar-
talmas, izgalmas, és színes rendezvények 
bizonyították gyermeknek és felnőttnek: 
idegen nyelvet tanulni JÓ!

Fekete Andrea

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztartásaikban, ingatlanjaikon ke-
letkező zöldhulladék önkormányzat által történő átvételére nincs lehetőség.

Kérjük, hogy amennyiben a rendelkezésükre álló szelektív hulladékgyűjtő edé-
nyek befogadó képessége két elszállítás közötti időtartam alatt kevésnek bizonyul, 
gondoskodjanak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által elfogadott 
hulladékgyűjtő zsák beszerzéséről, mely a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hiva tal Adócsoportjánál (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) beszerezhető.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tisztelt Lakosság!
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi Lomtalanítási akció” keretén belül 

Hajdúnánáson 2017. május 12-én (pénteken) 9.00 órától 14.00 óráig 
történik az elektromos hulladékok gyűjtése és elszállítása.

A gyűjtés helye: 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, elektromos berendezések, melyekben 
fémtartozékok is vannak pl.: hűtőgépek, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, 
mikrohullámú sütők, televíziók, számítógépek, monitorok…stb. megbontatlan állapot-
ban (nem szétszerelve) kizárólag a meghirdetett helyen és időpontban térítésmente-
sen leadhatóak.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2017. március hónapban a képviselő-tes-
tület két alkalommal ülésezett.

2017. március 24-én a testület rend-
kívüli zárt ülést tartott, ahol a Magyar 
Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfej-
lesztési Kamara Hajdú-Bihar Megyei el-
nökségének szerződés jóváhagyása tárgyá-
ban kiadott állásfoglalás ellen benyújtott 
kifogás került megtárgyalásra. 

2017. március 30-án, a munkaterv sze-
rint ülésnapon a napirendek elfogadása 
után a testület módosította a települési 
hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét, 
illetve megalkotta a Hajdúnánás városi 
fejlesztéseket megalapozó dokumentu-
mok partnerségi egyeztetési eljárásának 
szabályairól szóló rendeletét. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy 
a város teljes közigazgatási területére az új 
településfejlesztési koncepciót, a telepü-
lésszerkezeti tervet, a helyi építési szabály-
zatot és szabályozási tervet elkészíti, illetve 
döntött arról is, hogy megindítja a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv, illetve a te-
lepülésképi rendelet egyeztetési eljárását a 
partnerségi rendeletben foglaltak szerint.

Elfogadta az önkormányzat 2017. évi 
összesített közbeszerzési tervét. 

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Haj-
dúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
ság; a közösségi terekről szóló tájékoztatót 
és a Hajdúnánás Sportklub beszámolóját. 

Elfogadta a város Közművelődési Kon-
cepciójához kapcsolódó Intézkedési Ter-
vet 2016–2018-ig.

Elfogadta a Hajdúnánási Református 
Egyházközséggel a Szociális Gondozási 
Központra vonatkozó 2016. évi önkor-
mányzati támogatásról szóló elszámolást. 

A testület EFOP pályázat kapcsán – 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térsé-
gek” – konzorcium létrehozását határozta 
el, illetve pályázat benyújtásáról döntött. 
Pályázat benyújtását határozta el a „Bel-

Az önkormányzati adóhatóság a végrehaj-
tást érintő változások kapcsán a követke-
zőkre hívja fel az adózók figyelmét: 

A települési önkormányzatot megillető be-
vételek biztosítása érdekében az adóhatóság 
törvényben szabályozott lehetősége, hogy 
az adótartozás megfizetésére az adózót, illetve 
az adó megfizetésére kötelezett személyt (a 
továbbiakban együtt: adós) – a végrehajtás 
megindítása előtt – felhívja. A fizetési köte-
lezettség teljesítésére történő felhívásokat az 
önkormányzati adóhatóság a közeljövőben, 
postai úton küldi meg az érintettek részére.

A végrehajtási eljárásban megállapítható 
költségek tekintetében a fizetési kötelezett-
ség önkéntes teljesítésének elmaradása miatt 
indított végrehajtási eljárásokban az adósok-
nak többletterhekkel kell számolniuk.

A végrehajtás foganatosításáért az adó-
hatóságot 5000 forint költségátalány – két 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesí-
ti a kedves szülőket, hogy a 2017/2018. 
nevelési évre vonatkozóan a 3. életévüket 
betöltött gyermekek óvodai beíratásá-
nak időpontja: 2017. május 2-án (kedd) 
800–1600 óráig.

2017. május 3-án (szerda) 800–1600 
óráig.

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, annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti felmentést adhat a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alól, 
ha a gyermek családi körülményei, képes-
ségeinek kibontakoztatása, sajátos helyze-
te indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

területi utak járdák, hidak felújítása” kap-
csán is. 

A testület – önerő biztosítása mellett – 
hitel felvételét határozta el a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás felújí-
tására.

A testület haszonkölcsön szerződés 
megkötését határozta el – határozott 
időtartamra – a Hajdúsági Vidék- és Te-
rületfejlesztési Szövetséggel a 4085 Haj-
dúnánás–Tedej, Előháti u. 1. szám alatti 
ingatlanon található épületek egy részére. 

A testület úgy határozott, hogy – ké-
relemre – módosítja a dr. Ivánka Ildikó 
egészségügyi szolgáltatóval kötött egész-
ségügyi feladat-ellátási szerződést. 

A testület meghatározta az óvodai be-
iratkozás időpontját a 2017/2018. neve-
lési évre, illetve engedélyezte az óvoda egy 
csoportjának a maximális létszámtól való 
túllépését. 

Elfogadta a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft. elszámolását az önkormány-
zat által nyújtott egyes támogatások, 
illetve az önkormányzat tulajdonában 
lévő eszközökön és ingatlanokon végzett 
beruházásokkal kapcsolatban, valamint 
támogatta a Kft. kérelmét. 

A testület egy esetben ingatlan meg-
vásárlásáról, két esetben vételi ajánlat 
megtételéről, két esetben pedig felajánlott 
ingatlanról döntött.

A testület hét esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok és jármű vonatkozásában. 

Nem támogatta a közkegyelmi törvény 
megalkotásának kezdeményezésére be-
nyújtott képviselői önálló indítványt. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor
polgármester

247. § a) pontja alapján az a szülő vagy 
törvényes képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló gyermeket 
kellő időben az óvodába nem íratja be 
szabálysértést követ el.

A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda 
székhelye (4080 Hajdúnánás, Magyar 
utca 104. szám)

A beíratáshoz szükséges: 
•	 a	gyermek	születési	anyakönyvi	kivona-

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

nya, lakcímkártyája. 
Az óvodavezető 2017. június 1-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 intézmény 

belső szabályzatának megsértésére hi-
vatkozással benyújtott kérelem, továb-
bá 

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

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Képviselő-testület hírei

Tájékoztató a végrehajtási költségátalányról 
és költségről kivételtől eltekintve – minden más költségtől 

függetlenül megilleti. (Költségátalányt nem 
kell felszámolni, amennyiben az adó-végre-
hajtási eljárásban kizárólag túlfizetés átveze-
tésére illetve a visszatartási jog gyakorlására 
kerül sor.) 

A költségátalány többek között a mun-
kabérre és egyéb járandóságra, valamint a 
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre 
vezetett végrehajtás foganatosítása (inkasz-
szó) során is megállapítandó! 

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésükre, 
kérjük, keressék a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal Közgazdasági Irodája Adó-
ügyi Csoportjának munkatársait.

Telefonszám: 52/381-411/136, 137, 138, 
139, 140, 141, 123 mellék

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00, Szerda-

Péntek: 8.00–12.00, Kedden nincs ügyfélfo-
gadás.

Elektromos lomtalanítás

ÓVODAI BEÍRATÁSOK 

Juhász ’99 Füzesabonyi SC–Kispályás 
Műfüves NKFT 22–28 (12–11)

Füzesabony 100 néző. 
Vezette: Aczél, Paulovics. (március 18.)
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 

Zs (kapus), Bata 10/1, Kovács 1, Nagy 
10/4, Ötvös Á 2, Kiss D 2, Harsányi 1. 
Csere: Mezei (kapus), Nyeste 1, Nagy-
Menyhárt 1, Szeleczki, Balogh, Bózsár. 

Edző: Hadas Sándor
Hétméteres: 4/3, illetve 6/5. Kiállítás: 

12 perc, illetve 12 perc.

Kispályás Műfüves NKFT–Hajdúbö-
szörményi TE 33–27 (17–14)

Balmazújváros 100 néző. 
Vezette: Pusztai, Takács. (március 26.)
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 

Zs (kapus), Bata 6/1, Bodogán 8, Nagy 
7, Ötvös Á 4, Kiss D 5, Harsányi. Csere: 
Mezei (kapus), Nyeste, Nagy-Menyhárt, 
Szeleczki 3, Bózsár, Kovács, Kujbus. 

Edző: Hadas Sándor
Hétméteres: 1/1, illetve 5/4. Kiállítás:  

6 perc, illetve 0 perc. -kábé- 

FÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet 
Junior bajnokság
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Sajtóközlemény Tájékoztatás
Debrecen, 2017. április 18.

Megkezdődött április 7-én az egységes 
kérelmek 2017. évi benyújtási idősza-
ka, ennek keretében a gazdák 41 jog-
címre, intézkedésre igényelhetnek tá-
mogatást és/vagy kifizetést. 

A kérelmek benyújtására 2017-ben 
is csak elektronikus úton, a Magyar Ál-
lamkincstár erre létrehozott internetes 
felületén van mód. Egyes vidékfejlesztési 
támogatások esetekben az ügyfelek nem 
rendelkeznek támogatói okirattal, de kifi-
zetési kérelmeiket az egységes kérelemben 
kell jelölniük. Ilyen érintett intézkedések 
többek között a VP-AKG, a VP – Nem 
Termelő Beruházások illetve a VP – Er-
dősítés.

Az ügyfelek 2017. május 15-ig nyújt-
hatják be szankciómentesen támogatási 
kérelmeiket.

A területalapú támogatásokat a terü-
letek jogszerű földhasználója igényelheti, 
aki aktív mezőgazdasági termelő és aki-
nek/ teljesítenie kell a támogatásra vonat-
kozó egyéb jogosultsági feltételeket is. 

Felkészültek a falugazdászok
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fa-

lugazdász-hálózata térítésmentesen segíti 
a gazdálkodókat az egységes kérelmek 
időbeni és előírások szerinti benyújtásá-
ban. A NAK Hajdú-Bihar megyei Szerve-
zetének 50 fős falugazdász hálózata 2014 
óta minden évben mintegy 13 000 kére-
lem benyújtásában közreműködik, ami a 
kérelmek több mint 70 százaléka, és idén 
is szakmailag felkészülten áll a gazdálko-
dók rendelkezésére.

Ha a kérelem benyújtásával kapcso-
latban a falugazdász segítségét vennék 
igénybe az ügyfelek, akkor előtte célszerű 
időpontot egyezetni az esetleges sorban 
állás elkerülése végett. 

A gyorsabb ügyintézés érdekében az 
igénylőnek javasolt a benyújtáshoz minden 
szükséges dokumentumot előkészítenie és 
a benyújtáshoz magával vinnie, pl.:
 a kártya alapú őstermelői igazolvány
 fényképes személyazonosságot igazoló 

okmány, 
 minden olyan dokumentum (állatorvo-

si igazolás, számlák, bizonylatok stb.), 

A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából 
2016. tavaszán kezdett bele a G.telecom 
Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi u. 
141.) a szélessávú hálózat tervezésébe 
Hajdúnánás településen. Alapvetően a 
meglévő oszlopsorokat és alépítmény 
infrastruktúrát felhasználva építik hálóza-
tukat. Az előre tervezett – szinte az egész 
település lefedésére alkalmas – területek 
eléréséhez szükséges új nyomvonalak épí-
tése is. Az elkészült, üzembe helyezhető 
részek átadása 2016. év végétől kezdődő-
en – az építési ütemezés előre haladtával 
– folyamatosan történik. Terveink szerint 
2017. év első felében minden egyéni- és 
üzleti előfizetőnek elérhetővé válnak a 
legmodernebb szolgáltatások a település 
lefedett részein.

Ezzel a fejlesztéssel elérhető lesz Haj-
dúnánás településen a legmodernebb 
szélessávú hozzáférési hálózat, amelyen a 
piacon régóta jelenlévő, szakmai-, szolgál-
tatási tapasztalattal rendelkező, nagy múl-
tú Magyar Telekom Nyrt. fog szolgáltat-
ni. Mindenki számára elérhetővé válnak 
IP-televízió-, szélessávú 30–50 Mbit/s 
sebességű internet-, és telefonszolgáltatá-
sok is. Az új generációs hálózat adta le-
hetőségeknek köszönhetően sokkal jobb 
minőségben, várhatóan sokkal kevesebb 
szolgáltatás kieséssel járó, nyugat-európai 
színvonalon működő telekommunikációs 
hálózat nagymértékben hozzájárul a Haj-
dúnánáson élő állampolgárok életminő-
ségének, szórakozási lehetőségeinek és a 
településen lévő vállalkozások versenyké-
pességének növekedéséhez. A megépített 
hálózat évtizedekig garantálja, hogy a 
településen élő és dolgozó emberek tár-
sadalmi-gazdasági helyzete versenyképe-

Nagykőrösön, a Toldi Miklós Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola és Kollégiumban 
április 7–8-án immár tizenötödik alka-
lommal rendezték meg a „Hagyományok, 
Ízek – Régiók” elnevezésű országos tu-
dományos diákkonferenciát. Iskolánkat, 
immáron negyedik éve képviselhettük 
eme rangos versenyen. Élményekben és 
eredményekben gazdag megmérettetésen 
vagyunk túl, és az elmúlt évek sikersoro-
zata idén sem szakadt meg. Két verseny-
dolgozattal neveztünk: Ízek múltja és jele-
ne Hajdúnánáson címmel Horváth Vivien 
(9. F osztályos tanuló) mutatta be váro-
sunk régi étkezési szokásait, a jelennel öt-
vözött hagyományait. Csiszár Nikolett és 
Kántor Magdolna (10. A osztályos tanu-
lók) „Pálinkás jó reggelt” címmel a pálinka 
történetét, fogyasztásának hagyományait, 
kulturális megjelenéseit ismertették. A sok 
felkészülés meghozta eredményét, ugyanis 
a legjobb dolgozat kategóriában első he-
lyezett lett Horváth Vivien, míg a legjobb 
prezentáció kategóriában Csiszár Nikolett 
és Kántor Magdolna végzett az élen. 

Ezúton is köszönjük a dolgozatok el-

amelyek szükségesek az adott támoga-
tási jogcímek igényléséhez
2017. évtől kezdődően a gazdálkodó 

saját ügyfélkapujának alkalmazásával a fa-
lugazdász az elektronikus kérelem benyúj-
tását nem végezheti el, kizárólag kamarai 
meghatalmazással van lehetőség a techni-
kai közreműködésre, segítségnyújtásra.

Amennyiben nincs ilyen érvényes meg-
hatalmazása a falugazdász részére, úgy 
szükséges az igénylő elektronikus jelszava, 
amelyet a Magyar Államkincstár honlap-
járól letölthető G1040-02 nyomtatvá-
nyon a Kormányhivatal Agrár és Vidék-
fejlesztést Támogató Főosztályán lehet 
igényelni (volt MVH megyei kirendelt-
ség, cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2. 
II-es számú épület) 

Az agrártámogatások igénylése során 
célszerű, ha az igénylő ügyfél személye-
sen jár el, és kér segítséget az elektronikus 
ügyintézésben a falugazdásztól!

Mezőgazdasági biztosítás díjához 
nyújtott támogatás jelölése az egységes 
kérelem keretében történik, amely a július 
31-ig bejelentett kultúrákra és területek-
re kötött „A”, „B”, „C” típusú szerződés 
után nyújtható. Az agrárgazdasági kama-
ra falugazdászai megbízható és naprakész 
agrárszakmai tudással több biztosító ter-
mékét is közvetítik, így köthető vagyon-, 
felelősség-, géptörés-, különböző növény-
biztosítás.

Felhívjuk az őstermelők figyelmét, hogy 
a falugazdászok leterheltségére tekintettel 
az EK támogatások benyújtási idősza-
kában őstermelői igazolvány kiváltással 
indokolt esetben a NAK Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatóságát keressék, ahol eb-
ben az időszakban is rendelkezésre állunk 
az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos 
sürgős ügyintézéssel. 

Szabó Sándor 
sk. NAK megyei elnök

sebb legyen, a befektetők szemében pedig 
nagyobb vonzerőt jelenthet nagyobb be-
ruházások megálmodásához, megvalósí-
tásához.

A kivitelező csapatok megpróbálják 
minél kevesebb fennakadással, akadállyal 
nehezíteni a Hajdúnánáson élőket, dolgo-
zókat és törekednek arra, hogy a hibákat, 
helyreállításokat a lehető legrövidebb idő 
alatt elvégezzék. 

Kérjük a lakosságot, hogy legyenek tü-
relemmel, hogy ezzel a fejlesztéssel még 
jobb, élhetőbb város lehessen Hajdúnánás.

A belvárosi rész kivételezésének üteme:

1.

Utcanév Időpont

Bartók Béla u.

2017. 04. 18–05. 08.
Óvoda u.

Bocskai u.

Kéky Lajos u.

2. Magyar út keresztezése 2017. 05. 02

3.

Irányi u.

2017. 05. 04–05. 26.
Széchenyi körút

Tinódi u.

Kisfaludy u.

4.

Csokonai u.

2017. 05. 22–06. 15.
Nikodémusz István u.

Kölcsei u.

Széchenyi u.

A lakosság az esetleges panaszával a G. 
telecom Kft. központi irodájához fordul-
hat (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141. 
Tel.: 52/523-690, e-mail: g.telecom@t-
online.hu) vagy a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Irodájához, illetve a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság (4025 Debrecen, 
Hatvan u. 43. tel.: 52/417-857 e-mail: 
info@nmhh.hu).

készítésében, illetve a versenyre való 
eljutásban nyújtott segítségét iskolánk 
vezetésének, Hajdúnánás Város Önkor-
mányzatának, Kecskés Zoltánnak, Hódos 
Antalnak, valamint Nagy Miklósnak és 
feleségének (Diófa Motel és Csárda).

Ötvösné Kéki Piroska Ibolya
(felkészítő tanár)

Jöttünk, láttunk, győztünk, avagy 
a Csiha országos sikere

1 Ambrus Antalné
1 Csegöldi László
1 Csiszár Imréné
1 Fekete Sándorné
1 Józsi-Tóth László
1 Molnár László

1 Ormós Antalné
1 Petrényi János
1 Pistai Jánosné
1 Pongor Miklós
1 Reszegi Gábor Zsolt
1 Varga József

Anyakönyvi hírek

3 Kónya Imre
3 Hajdu Balázs István
3 Váradi Sándor Milán

3 Máró Adelina
3 Tóth Lilien
3 Bózsár Hanna

Gratulálunk a 2017. március hónapban 
házasságot kötött pároknak!

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit! Akiktől 2017. március hónapjában búcsút vettünk

2 Ráskai Annamária–Áfra Gábor
2 Nagy Judit–Pálfi István
2 Ádám Andrea–Potóczky Krisztián
2 Nagy Adrienn Írisz–Siket Sándor

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA
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 Fejér Imre grafikus-rajztanár kiállí-
tása május 7-ig tekinthető meg a mű-
velődési központ galériájában.

 „Sokszínű Japán” Japán Napok Haj-
dúnánáson

 2017. április 24-től április 28-ig
 Április 24. (hétfő) 17 óra
 Képek és zene Japánból
 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-

dési Központ kiselőcsarnok
– Zsadányi Zsolt festőművész kiállítá-

sának megnyitója
– és Kenéz László furulyaművész Sa-

kuhacsi japán bambuszfurulya be-
mutató koncertje

 A programot Szólláth Tibor Hajdúná-
nás polgármestere nyitja meg.

 A kiállítás 2017. május 15-ig ingyene-
sen látogatható.

 Április 27. (csütörtök) 15 óra
 Az Origami csodálatos világa
 Vándorkiállítás
 A kiállítást megnyitja: Fábián Zsolt és 

Wogerné Sági Judit a Magyar Origami 
Kör vezetői

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ kamaraterme

 A Kiállítás megtekinthető: 2017. ápri-
lis 27-től május 15-ig

 Az intézmény nyitva tartási idejében.
 Április 28. (péntek) 15 óra
 „Mesés Japán” rajzpályázat ünnepélyes 

eredményhirdetése
 Filmvetítés: Vándorló palota (japán mese)
 A programon ingyenes regisztrációs 

jeggyel lehet részt venni.
 A regisztrációs jegyek igényelhetőek a 

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában.

 Helyszín: Bocskai Filmszínház
 Április 29. (szombat) 9 óra
 9. Heki Taikai Nemzetközi Íjászver-

seny megnyitó ünnepsége
 Helyszín: Somorjai László Városi Sport-

csarnok
 További információk: http://heki-

taikai.com/hirek/koszonto-heki-tai-
kai-2017

 Április 28–29. (péntek–szombat) 9.00–
18.00 Kaktuszok és pozsgás növények 
kiállítása és vására a Magyar Kaktusz és 
Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület 
tagjainak segítségével. A kiállítás ingye-
nesen látogatható!

 Április 29. (szombat) XXVI. Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Fesztivál Hajdú-Bihar Megyei Talál-
kozója a NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Kft., a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. és a Magyar Drámape-
dagógiai Társaság szervezésében. A belé-
pés díjtalan!

Újszerű, modern, igazi mai témájú szín-
darabot láthatott a nánási közönség feb-
ruár 28-án a Művelődési Központ szín-
háztermében. 

Egyszemélyes darabot alakított a Deb-
receni Csokonai Színház színésze, aki 
nagyszerűen megjelenítette mesélés-sze-
rűen a többi szereplőt – a férjet, a barát-
nőt, s még a szeretőt is. Adva van tehát 
egy mai nő – mindegy is, melyik ország-
ban. A nő, aki férjhez ment, akit már 
nem lánykori nevén szólítanak, hanem 
asszonynevén – a férje nevén – mellyel 
átalakul élete, s vele majdnem személyi-
sége, identitása is. Már maga is alig hiszi 
el, milyen volt régen, amikor még nem a 
bevásárlás, a főzés és a háztartás töltötte 
ki a napjait, hanem az iskola, a bará-
tok… Ezt saját kis stílusában a fentebb 
adott nő meséli el, s a közönség átéli vele 
a gyerekei felnevelését, a férje rigolyáit, 
egy régi, menőnek hitt osztálytársával 
való találkozását. Egyszer hirtelen beállít 
hozzá barátnője, aki egy messzi utazásra 
hívja Görögországba, ahová mindig is vá-
gyott. Mit tegyen- megmondja férjének, 
egyáltalán hogyan mondja meg, elenge-
di-e, mit fog hozzá szólni, és még ezzel 
kapcsolatban a többi sok-sok dilemma. A 
kérdésre a választ végül a férj viselkedése 
adja meg, ugyanis a vegetariánus kutyá-
nak odaadott vacsorára szánt hús betette a 
kaput a férjnél – s ezek után főszereplőnél 
is – úgy döntött, elmegy – el hát, hiszen 
mire várna – ez nem is az ő élete. Majd 

A hagyományokhoz híven zsúfolásig meg-
telt városunk színházterme március 4-én 
délután 2 órakor. A városi farsang minden 
érdeklődő gyermeket és felnőttet bevonzott, 
ami nem is csoda, hiszen már az iskolákban 
kiderült, mennyi ötletes és vicces jelmezzel 
kápráztatták el a maskarások a közönséget.

A jelmezesek legjobbjai, valamint az őket 
kísérő felnőttek- szülők és pedagógusok 
nagy-nagy izgalommal készültek erre a már-
ciusi szombat délutánra, hiszen a legjobbak 
legjobbjai szálltak versenybe egymással.

A zsűri tagjai voltak: Borsi Csaba az NPC 
ügyvezető-helyettese, Bagoly Bettina az Ifi-
ház munkatársa, és Kovácsné Bata Éva ve-
zető óvónő.

Először a csoportos jelmezesek mutatkoz-
tak be, akik mindegyike nagyon színvonalas 
produkcióval kápráztatta el a közönséget. 
Köszönet érte a szorgos kezű segítő szülők-
nek, valamint osztályfőnökeiknek.

Első helyezést értek el az Iskola úti 1. B 
osztályosok, akik kedvenc meséiket táncol-
ták el. Második helyezést értek el az Iskola 
út Dominói, harmadikak lettek a Polgári 
utca 6. D osztályosai, akik az Egy szoknya 
egy nadrág című filmzenére táncoltak, s 
bebizonyították a nézőknek, hogy szemből 
sem minden az, aminek látszik. 

 Majális:
 Április 30. (vasárnap) 19.00 Májusfa 

állítás és szerenád a város főterén és ut-
cáin. Közreműködnek: a Nánási Nép-
dal, Nóta és Tánckedvelők Egyesülete, 
a Nánási Hajdú Bokréta Hagyomány-
őrző Egyesület, a Hajdúnánási Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület, valamint a Lente 
Lajos Magyarnóta Egyesület tagjai.

 A szerenád tervezett útvonala és hely-
színei:
– 19.30 Főtér, szabadtéri színpad
 (útvonal: Hunyadi utca)
– kb. 20.00 Hunyadi u.–Honfoglalás 

u. bolt
 (útvonal: Honfoglalás u.–Baross u.–

Attila u.)
– kb. 20.35 Attila u.–Tégláskert u. bolt
 (útvonal: Attila u.–Magyar u.)
– kb. 21.10 Házhelyi bolt
 (útvonal: Kossuth u.–Ady E. krt.)
– kb. 21.40 Lakótelep

 Szeretettel várunk mindenkit a terve-
zett helyszíneken!

 Május 1. (hétfő) Majális a Köztársaság 
téren

 14–19 óra gyerekek számára ugrálóvá-
rak a művelődési központ parkolójában

 16.15 a Hajdúnánási Gimnasztráda, a 
Nána Táncstúdió és a Phoenix Fusion 
műsora

 17.30 K-Roy nosztalgia műsora Máté 
Péter, Szécsi Pál, Zámbó Jimmy dalaival

 18.15 Rolando bűvész műsora
 20.00 az Apostol együttes koncertje
 Gyűjtőknek, alkotóknak!
 Ha van egy érdekes gyűjteménye, szép 

alkotásokat készít, mutassa meg azt a 
Majálison a hajdúnánásiaknak!

 Jelentkezzen nálunk és lehetőséget biz-
tosítunk kedvenc hobbija bemutatására!

 A jelentkezők részére korlátozott szám-
ban standokat, illetve asztalokat bizto-
sítunk!

 További információk kérhetőek a mű-
velődési központban Szólláth Zoltántól 
(52/382-400, 70/372-1494, info@na-
nasvmk.hu)

 A PinceKlubban április elsejétől rend-
szeres nyitva tartással várjuk kedves 
vendégeinket:

 Hétfő: zárva
 Kedd: 16.00–22.00
 Szerda: 16.00–22.00
 Csütörtök: 16.00–22.00
 Péntek: 16.00–03.00
 Szombat: 16.00–03.00
 Vasárnap: zárva

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Páholy: 
Williy Russel: Shirley Valentine

Városi farsang

most átéli, milyen is az élet a tengerparton 
a selyem pongyolájában, napernyő alatt.  
A megérkezés után a barátnő lelép, egye-
dül hagyja, ám nem sokáig marad egye-
dül, hiszen megjelenik Ő, a görög férfi, 
aki elhívja hajókázni, melyből egy igazi 
kaland szövődik. Hazautazáskor, a nya-
ralás végén a Nő meggondolja magát a 
repülőtéren, nem utazik, ott marad – hisz 
ha hazamegy, folytatódik minden onnan, 
ahol abbahagyta. Ám a végén happy and- 
a férj egy hosszas telefonbeszélgetés után 
belátja és átgondolja felesége vágyát, ál-
mát, óhaját, s érte jön. A teljes befejezés a 
néző döntése, ám ha minden jól megy, a 
NŐ lehet újra önmaga, azaz születési ne-
vén Shiley Valentine.

Árkosi Árpád rendező szerint „Shirley 
Valentine-t valójában soha nem ismerhet-
jük meg, hiszen őt szemlélve önmagunk 
lelki karaktereit éljük meg, az ő elvágyódá-
sai és illúziói ugyanazok, amelyeket mi is 
titkolunk. Shirley végső döntése azt sugallja, 
soha ne mondjunk le arról, hogy megéljük 
az álmainkat, mert ha ezt a bátorságunkat 
elveszítjük, csak sodródunk a reménytelen 
vég felé. „A beépített konyha Szent Johan-
nája” így válik valódi hőssé – és kortársunk-
ká.” Izgalmas, érdekes, újszerű, humoros 
darab volt – itt-ott a nézőközönség is ma-
gára ismerhetett az élete apróbb részeire, 
titkaira, kérdéseire – akár NŐ, akár a Férj 
volt is az illető. 

Fekete Andrea

Különdíjat kaptak a Föld gyermekei, akik 
a Polgári út 2. D osztályosai és osztályfőnö-
kük Jeles Éva – akik az UNICEF nagyköve-
teiként a Földön élő gyermekek jogaira hív-
ták fel a figyelmet színvonalas jelmezükkel.

Az egyéni jelmezesek kategóriájában első 
helyezettek lettek a Retró játékok az Iskola 
útról, akik szüleik és nagyszüleik kedvenc 
játékainak bőrébe bújtak nagy sikert aratva.

Második helyezett lett a nagymama spar-
heltje a Polgári útról, harmadik helyezést ért 
el a Pók című jelmez.

Különdíjat kapott a Kiskút kerekeskút, a 
Lusta kakukkosóra és a Naprendszer.

A jelmezesek izgalmai után a várva várt 
tombolasorsolás következett, ahol rengeteg 
szebbnél szebb ajándék talált gazdára.

Igazi színfoltja volt a délutánnak Kacsora 
Tibor táncpedagógus csoportjai, akik vidám 
koreográfiákkal lepték meg a közönséget, 
sőt, a bátrabbak még táncra is perdülhettek 
a színpadon.

A vidám és tartalmas délután lezárta a 
farsangi időszakot városunkban is. Köszönet 
illeti a gyerekeket felkészítő és segítő szülő-
ket és pedagógusokat, valamint a program 
szervezőit és lebonyolítóit.

Fekete Andrea

Hamvazószerdával véget ért a farsangi ünnepkör, s a húsvétot megelőző 40 nap követ-
kezhet a nagyböjt ideje. Ám a gyerekek az iskolai farsangokat követően évről évre nagy 
izgalommal várják a városi farsangot is, ahol a legszebb és a legötletesebb jelmezek 
mérkőznek meg egymással. Idén március 4-én, szombaton került sor a városi farsangra 
a Kéky Lajos Művelődési Központ színháztermében.

A Hajdúnánási Állatvédő 
Alapítvány a Susy Utzin-
ger Stiftung für Tierschutz 
(SUST) www.susyutzinger.
ch támogatásával ivartala-

nítási akciót szervez, melyre a peremvidé-
keken élő állatszerető emberek jelentkezését 

Kutya ivartalanítási akció várjuk. Elsősorban szuka kutyák ivartalaní-
tását szeretnénk, hiszen a felesleges szapo-
rulatot ezen a módon tudjuk megfékezni. 
A műtéteket dr. Adorján Nándor állatorvos 
végzi. Érdeklődni személyesen az állator-
vosnál, illetve telefonon lehet: 30/1850-174, 
30/1850-194.

Szojka Beáta
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány
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Áprilisi tréfa az óvodában, avagy 
pizsama parti a Napsugár oviban
Április elseje hagyományosan a bolon-
dok, pontosabban a bolondozások nap-
ja, ezt a hagyományt szerettük volna az 
óvodánkba járó gyerekekkel megismer-
tetni, amikor úgy döntöttünk, hogy egy 
rendhagyó, vidám nappal kedveskedünk 
nekik. Ez a bolondos nap a pizsama parti 
nevet kapta. 

Megbeszéltük, hogy ezen a délelőttön 
minden gyerek és felnőtt pizsamában fog 
megjelenni, ami már magában is egy tré-
fás dolognak tűnt. Mivel a bolondozás 
napja ebben az esztendőben hétvégére 
esett, vidám délelőttünket, március 31-
én, pénteken rendeztük meg. Reggel min-
denki felvette a megfelelő öltözékét, majd 
zenés tornával és relaxálással indítottuk a 
napot. Ezután verseny és ügyességi játé-
kok következtek, mint a párnafoglaló, a 
cipőpárosító és kereső játék, a labdagurí-

tás és pattogtatás lepedőn, valamint lufi-
val történő játékok, feldobás és elkapás. 

Miután az ovisokat jól megmozgattuk, 
pihentetésképpen különböző tárgyak, 
játékok árnyképét vetítettük ki, mellyel 
megfigyelőképességüket fejlesztettük. 
Ezután, napjainkban egy kissé feledésbe 
merült mesenézéssel ismertettük meg a 
gyerekeket, diavetítő segítségével egy is-
mert magyar népmesét nézhettek meg. 
A délelőtt programját buborék show zár-
ta, ahol a gyermekeket és a felnőtteket is 
óriás buborékokba varázsolta a meghívott 
előadóművész. 

Úgy gondolom, ezen a délelőttön min-
denki jól érezte magát, kibolondozhattuk 
egy kicsit magunkat, és ez a nap mindenki 
számára különleges és szórakoztatóra sike-
redett.

Révészné Varga Éva óvodapedagógus

A rács két oldalán

A tizenhatodik életévüket betöltött, hit-
tan tagozatra járó diáktársaimmal február 
28-án ellátogattunk a Hajdú-Bihar Me-
gyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe, a 
debreceni Iparkamara utcára. A látogatás 
fő szervezője Szaplonczay Gergely atya 
volt, aki a görögkatolikus hittant tanít-
ja iskolánkban, a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnáziumban. Az egyik 
órán felvetődött, hogy vajon milyen lehet 
a börtönélet, és ő nagy lelkesedéssel és 
sok munkával elintézte, hogy fogadjanak 
minket.

Kora délelőtt indultunk Debrecenbe, a 
buszon harmincöt diák és három kísérő 
tanár foglalt helyet. Az érkezést követően 
átvizsgálás után juthattunk be az épület-
be. Az osztályvezető-helyettes rövid tájé-
koztatót tartott arról, hogyan viselked-
jünk, és milyen szabályokat tartsunk be 
az intézetben. Ezt követően körbevezetett 
minket az épületben, így néhány cellába 
is betekintést nyerhettünk. Megtudtuk, 
hogy az intézet 1895-ben épült, és 177 
férőhelyes volt. Az épület háromszintes, 
és minden szinten más-más fogvatartot-
takat helyeznek el. A debreceni intézet 
legfőképp előzetes letartóztatásokat hajt 
végre, de a bírósági tárgyalásokra érkező 
jogerős fogvatartottakat megőrzés céljá-
ból is fogadja. A megyében a szabálysér-
tési elzárásra kötelezett személyeket is itt 
fogadják be. A férfiak és nők, a fiatalok 
és a felnőttek, valamint a különböző sza-
badságvesztést (fegyház, börtön, fogház) 
töltők elszeparálva vannak elhelyezve. 
Elkülönülnek a dohányzó, nem dohány-
zó, illetve a drogprevenciós programban 
részt vevő fogvatartottak is. Az utóbbiak-
ra nagy figyelmet fordítanak, ők valamivel 
jobb körülmények között töltik napjai-

kat, mint a többiek. A börtönben lehető-
ség van arra, hogy a rabok dolgozhassanak 
az elítéltek konyháján, a házi műhelyben, 
a mosodában és az Adorján Tex. Kft itteni 
telephelyén. Lehetőség van arra is, hogy a 
fogvatartottak szakmát tanuljanak. A cellák 
megtekintése közben észrevettem az egyik 
fogvatartott szobájában egy mobiltelefont, 
s mint kiderült, az új büntetés-végrehajtási 
törvénynek köszönhetően mindenki ren-
delkezhet benti telefonnal, amelyről azon-
ban csak meghatározott számokat hívhat. 
Benéztünk a könyvtárba is, ahol az olvasni 
vágyó fogvatartottak számos könyv közül 
válogathatnak.

Mindezek után bevonultunk az újon-
nan felújított imahelyiségbe. Az itt talál-
ható tárgyak mindegyikét vagy a tehetsé-
gesebb rabok készítették, vagy különböző 
egyházkerületek képviselői adományoz-
ták az intézetnek. Az imateremben az 
egyik fogvatartott tartott beszámolót 
bekerülésének okáról és a börtönéletről. 
Végül a református lelkész következett, 
aki több mint tizenhét éve dolgozik a 
büntetés-végrehajtásban. Elmondta, hogy 
gyakran szervez programokat a raboknak, 
és lelkileg is támogatja őket.

Számomra maradandó és mélyreható 
volt ez a látogatás. Sok kérdésre választ 
kaptam, mindezek mellett a saját sze-
memmel láthattam, mi vár azokra az em-
berekre, akik elkövetnek valami törvénybe 
ütközőt. Véleményem szerint a korosztá-
lyom többségének szembesülnie kellene 
azzal (ha csak néhány órára is), milyen 
börtönben élni, mert ez talán elretten-
ti őket attól, hogy rossz útra térjenek és 
bűnt kövessenek el.

Szilágyi Vanessza (10. B)
Ahogy az egyik kis ovis látta a pizsama partit
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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.)
CSEGÖLDI LÁSZLÓ

volt Hajdúnánás Dorogi út 14/A 4/11 sz. 
alatti lakos

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ravatalára virágot, 

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.

„A virág elhervad rövid pár nap alatt,
De emléked szívünkben örökre megmarad.

Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Felesége és szerető családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak,akik,

Kezdőlap
Ételek 
Italok 
Kézműves termékek 
Bemutatkozás
Kapcsolat

Nagy mennyiségű vágott és cserepes virág érkezik 
április 27-én és május 4-én a közelgő alkalmakra!

Április 30-án a Májuskosarakat Hajdúnánás területén 
ingyenesen házhoz szállítjuk.

Előrendelést felveszünk (Ballagásra, Anyák napjára) 
Május 3-ig, melyre 15% kedvezményt biztosítunk.

Anyák napján (Május 7.) minden vágott virág és 
az üzletben megjelölt cserepes virágok 

10% kedvezménnyel kaphatóak.

Ezen alkalmakból is meghosszabbított 
nyitva tartással várjuk vásárlóinkat:

Április 30. (Vasárnap): 800–1200

Május 1. (Hétfő): 800–1200 • Május 5. (Péntek): 800–1800

Május 6. (Szombat): 800–1400 • Május 7. (Vasárnap): 800–1700

VIRÁG–ajÁNdÉKÜZlET
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 28/A
ViRÁGFUTÁR szolgálat
06 70 633 4080
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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!

 

INGATLAN ELADÓ!
Hajdúnánáson a Báthori u. 34. sz. alatt jó állapotú 

három szobás kertes ház eladó.
Érd.: 06-20/560-8282 

Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? 

JELENTKEZZ!
Segédmunkást azonnali kezdéssel felveszünk! 

Érdeklődni: 
Oázis Mini Hajdúnánás, Szabadság u. 50.

Telefon: 06 30/336 3097

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

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.

Tájékoztatjuk a Tisztelt hajdúnánási lakosokat, hogy Hajdúnánás Város Önkormányzatának 
támogatásával térítésmentesen vehetnek igénybe fürdőgyógyászati kezeléseket a Hajdúnánási 
Gyógyfürdőben. A kezeléseket dr. Domokos Pál reumatológus szakorvos/fürdőorvos beutaló 

nélkül, helyben kiírja.
Fizikoterápiás szakrendelés:
Hétfő: 12.15–13.00
Kedd: 08.00–11.45
Szerda: 12.15–13.00 
Csütörtök: 08.00–11.45

Kezeléseink:
 termál medencefürdő
 termál kádfürdő
 gyógymasszás
 víz alatti vízsugármasszás 
 súlyfürdő
 víz alatti gyógytorna
 szénsavas kádfürdő
 iszappakolás

További információk: info@nanasfurdo.hu  06 52 /381-858 06  30/503 02 44  www.nanasfurdo.hu

750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

Aki egy hónapra előfizet az minden hét szombatján ingyen ebéded kap!Aki egy hónapra előfizet az minden hét szombatján ingyen ebéded kap!
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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
PC TRADE Szeged KKSE–Hajdúná-
nás SK 40–23 (21–9) 

Szeged 150 néző. Vezette: Kiss, Oláh. 
(március 25.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór, 
Fábián 1/1, DUDÁS 7, Lengyel 2/1, 
Csicsószki 5/2, Takács P 1. Csere: Dorogi 
(kapus), Darabos, Tar Cs 2, Karacs 4/1, 
Mekes, Mezei, Zihor, Biró 1. Edző: Mol-
nár András.

Hétméteres: 1/1, illetve 7/5. Kiállítás:  
6 perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Fáradtan játszottunk 
és a kialakult különbség meg is van a két 
csapat között.

Juniormérkőzés: Szeged KKSE–Hajdú-
nánás SK 26–25 (12–13).

Szeged 50 néző. Vezette: Fogl, Tomko-
vics. (március 25.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Ba-
lázs 2, TAR Cs 6, LENGYEL 3, Mezei 
1, Mekes 2, RESZEGI 4. Csere: Karócz 
(kapus) MOLNÁR F 7/1, Tar L, Molnár 
A, Szabó. Edző: Molnár András.

Hétméteres: 5/3, illetve 4/1. Kiállítás: 
10 perc, illetve 12 perc.

Molnár András: Sajnálatos vereséget 
szenvedtünk a csapat nagy része dekon-
centráltan játszott, remélem ez csak a 
hosszú utazásnak tudható be.

Hajdúnánás SK–Pilisvörösvári KSK 
28–22 (15–13) 

Hajdúnánás 250 néző. Vezette: Juhász, 
Szilágyi. (április 1.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór, 
Fábián 3/2, DUDÁS 6, LENGYEL 4, 
Csicsószki 2, Karacs 4/2. Csere: GYŐRI 
(kapus), Darabos 2, TAR Cs 2, BIRÓ 
5, Mekes, Mezei, Zihor, Lakatos. Edző: 
Molnár András.

Hétméteres: 5/4, illetve 5/3. Kiállítás:  
6 perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: Nem várt nagy ará-
nyú győzelmet arattunk a jó erőkből álló 

Pilisvörösvár csapata ellen, talán mostmár 
akár bent is maradhatunk az NB I/B-ben.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Pilis-
vörösvári KSK 42–27 (25–16)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kiss, 
Polgár. (április 1.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
Balázs 1, TAR Cs 5/2, LENGYEL 10, 
MEZEI 9, MEKES 7/1, Reszegi. Csere: 
MOLNÁR F 8/1, Molnár A 1, Szabó 1, 
Pók, Baráth. Edző: Nagy Attila.

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

Nagy Attila: Kissé hiányosan, de a 
megszokott jó játékunkat sikerült hozni. 
Még mindig a második helyen álunk. 
Gratulálok a lányoknak.

Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK 
29–24 (12–11) 

Eger 250 néző. Vezette: Bőhm, Tóth. 
(április 9.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ (kapus), Poór 
2, Fábián 2, LENGYEL 2, DUDÁS 8, 
Csicsószki 5/1, Takács. Csere: Dorogi (ka-
pus), Bíró, Darabos, Lakatos, Karacs 4/4, 
Mekes, Tar Cs 1, Zihor. Edző: Molnár 
András.

Hétméteres: 7/7, illetve 9/5. Kiállítás:  
6 perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: Végre „jól” álltunk 
egy mérkőzéshez. Csak magunkat okol-
hatjuk, hogy nem okoztunk meglepetést.

Juniormérkőzés: Eszterházy KFSC-EV-
SI–Hajdúnánás SK 38–20 (20–11).

Eger 200 néző. Vezette: Kovács, Major. 
(április 9.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Balázs 
3, Tar Cs 2/2, Lengyel 2, Mekes 4, Mezei, 
Molnár A 1. Csere: Karócz (kapus), Re-
szegi 1, Tar L 4/4, Molnár F 2, Nagy D 1. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/5, illetve 9/6. Kiállítás:  
4 perc, illetve 0 perc.

-kábé-

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

Néző: 120
Vezette: Hajdú I. (Forgács K., Seres L.)
Hajdúnánás: Péntek A. (Cservák T.)– 

Kovács M. (Félegyházi Z.), Juhos L., 
Kondora K., Kiss L., Tömöri A., Fodor 
T., Zsuga Á., Fodor J. (Tóth T.), Takács 
Á., Papp R. (Csizmadia Cs.)

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Papp R., Kiss L.
Ifi: 6–0.
Nehéz héten vagyunk túl – fogalmazott 

Daróczi Péter – s a játékunk is hagy még 
kívánnivalót maga után, de győzelmünk-

höz egy percig nem fért kétség. Irreális 
időjárási körülmények között, (hatalmas 
szél) jól felkészített csapattal találkoztunk, 
de ez a győzelem úgy kellett nekünk, mint 
falura a villany. Csapatunk nehezen len-
dült bele a játékba. A kiesés elől mene-
külő vendégek, helyzetekig is eljutottak 
ekkor, azonban a félidő felére felébredt 
csapatunk jelezve, hogy mi is a pályán 
vagyunk. A 20. forduló után még min-
dig az ötödik helyen vagyunk 35 ponttal,  
6 pontra az áhított dobogótól.

Hajrá Hajdúnánás!
Kócsi Imre

Labdarúgás: Megye I.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Földes 
KSE 53–30 (28–10).

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Tahócz-
ki, Zákány. (április 1)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), 
NAGY L 10, Bancsók 4, Fehérvári 1, 
ÖTVÖS N 11, Hadadi 4, Dankó 5. Cse-
re: Reszegi Zs, (kapus), Szombati 4/4, Ke-

lemen 3, Harsányi 5, Molnár 2, Bodogán 
4, Török. Edző: Madai Tamás.

Hétméteres: 4/4 Illetve 3/3. Kiállítás:  
2 perc illetve 10 perc.

Madai Tamás: Nagyon alacsony szín-
vonalú mérkőzésen vagyunk túl. Sajnos az 
ellenfél nem nehezítette meg a dolgunkat. 
Megyünk tovább a célunk felé!       -kábé-

FérFi kézilabda megye i.

30 Lakásos társasház kiviteLezése 
megkezdődött!

Energiatakarékos kialakítás, egyedi mért fűtés
Központi elhelyezkedésű
39–64 m2 közötti lakások

5%-os áfa, és CSOK igénybe vehető
Lift, garázs, gépkocsi beállók, tárolók, parkosított udvar

Várható átadási határidő: 2017. ősz
Beruházó: Nyak-Ép Kft. Hajdúnánás Dorogi u. vége

Érdeklődni: 06-30/9532-490  06-30/6396-490  06-52/570-750


