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Iparkamarai tagok találkozója
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Iskolaváró a Bocskai Iskolában
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Szakmai nap az óvodában
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(995. SZÁM)

Virágzik a hajdúnánási
Szárnyaljunk
együtt! néptánc

6. oldal

Hajdúnánáson is elmarad március 15-én a városi megemlékezés

A

város vezetése a koronavírus terjedésének megelőzése és a krónikus betegségben szenvedő, idős korú személyek védelme érdekében úgy döntött, hogy nem tartja
meg az idei március 15-i, nemzeti ünnephez
kötődő rendezvényeket. A hajdúnánásiak biztonsága és egészsége az elsődleges – jelentette
ki a polgármester.
A városvezetők vasárnap néma főhajtással és
koszorúval fogják leróni tiszteletüket 1848-49
hőseinek emléke előtt. Egyénileg, kokárdával a
Kossuth és a Petőfi szobornál mindenki kifejezheti háláját a szabadságért küzdő elődeinknek.
Szólláth Tibor polgármester azt kéri: az intézmények és a civil közösségek fontolják meg
a sokakat megmozgató rendezvények megtartását - amennyiben lehetőség van rá, halasszák
egy későbbi időpontra - azért, hogy senkit se
tegyenek ki a megbetegedés veszélyének.
Hajdúnánáson továbbra sincs koronavírussal
fertőzött beteg. A legfontosabb az, hogy mindent megtegyünk a megelőzés, polgártársaink
biztonsága, egészsége érdekében. A Kéky Lajos
Városi Művelődési Központ színháztermébe
tervezett pályázatokon, versenyeken eredményesen szerepelt diákok jutalmazását a húsvét
utáni időszakban tartják meg a szervezők. Az új
típusú koronavírus fertőzés megelőzése érdekében kérjük a szülők és a díjazottak megértését
és türelmét.

7. oldal
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Évnyitó-évértékelő rendezvényt tartott a Hajdú-Bihar Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási Szervezete

Török István a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökének
beszámolója
Március 5-én tartotta a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Hajdúnánási Szervezete évnyitó-évértékelő rendezvényét, melyen a kamara
önkéntes tagjai mellett több helyi vállalkozó is részt vett.
A találkozón a meghívott vendégek a
megyei és országos eredményeken kívül,
a helyi szervezet előző éves munkájáról és
idei terveiről is tájékoztatást kaptak Török
Istvántól, a kamara általános alelnökétől
és a helyi szervezet elnökétől, aki beszámolójában kiemelte az elmúlt évben megrendezett XIV. Hajdúnánási Vállalkozói
Nap sikerét. A nagyszabású rendezvény
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Hajdúnánási Szervezete, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HajdúBihar Megyei Szervezete, valamint a Haj-

dúnánás Városi Önkormányzat közös ös�szefogásának köszönhetően valósult meg
az elmúlt évben.
Török István előadásában továbbá elmondta, hogy a helyi szervezet rendezvényei a 2019. évi programtervnek megfelelően zajlottak le. Ezek között szerepeltek a
helyi szervezet elnökségi ülései, melyekre
igény szerint több alkalommal került sor
az év folyamán, melyeken az előző év értékelése, véleményezése, az aktuális év munkatervének kidolgozása, valamint a szervezetek aktuális rendezvényeinek szervezése
és a helyi rendeletek véleményezései voltak
a főbb napirendi pontok. A szakmai előadások keretében, több tájékoztató fórum
is megrendezésre került, a pályázatokkal
és a szakképzéssel kapcsolatos, adóügyi
törvényváltozásokról szóló témákban,

Póser Zoltán az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezető igazgatójának tájékoztatója
valamint a helyi szállásadó vállalkozókat
érintő aktualitásokról. 2019-ben is sikerült megrendeznie a helyi szervezetnek a
Hajdúnánási Önkéntes Kamarai Tagok
Kibővített Évnyitó Találkozóját, valamint
a Területi Elnökök Találkozóját, melyre
a területi elnökségek tagjai is meghívást
kaptak, hogy szélesebb körben tudjon
megvalósulni a konzultáció.
A rendezvényen az évértékelő beszámoló mellett, Póser Zoltán az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
ügyvezető igazgatója és a kamara gazdasági szolgáltató tagozati alelnöke a regionális
gazdaságfejlesztési lehetőségekről tartott
interaktív előadást.
Miklóssy Ferenc a megyei kamara elnöke, az elmúlt időszakban elért eredményekről és a további gazdaságfejlesztési le-

hetőségekről számolt be a jelenlévőknek.
Előadásában hangsúlyozta, hogy az idén
fennállásának 170. évfordulóját ünneplő Kereskedelmi és Iparkamara nagyban
hozzájárul a kis- és középvállalkozások
versenyképességének növeléséhez.
A kamarai találkozón több, a vállalkozásokat érintő probléma is felvetődött,
melyek nem csak helyi, de országos szinten is nehézséget okoznak a kkv szektor
szereplőinek. Szó esett többek között a
vállalkozásokat érintő adóterhek csökkentésének lehetőségeiről, a munkaerőhiány
okozta problémákról és arról is, hogy a
város hogyan tud kedvező befektetői környezet biztosítani a gazdasági társaságok
számára.
Papp Mónika

Óvodai nyílt nap
Tisztelt Szülők!
Szíves tájékoztatásul szeretném jelezni,
hogy tavaszi óvodai Nyílt napok, a már
megszokottól eltérően, később kerülnek
megrendezésre.

A Hajdúnánási Újság
következő számának megjelenése:
2020. április 9.

Előzetes terveink szerint május első
napjaiban hívjuk és várjuk Önöket szeretettel intézményeinkbe!
Időben tájékoztatást nyújtunk az újság
hasábjain, valamint kövessék figyelemmel
óvodánk informális jellegű honlapját.
www.hajdunanasiovoda.hu
Tisztelettel:
Gyüre Anikó intézményvezető

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye!
Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/375-66-53
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Értékek mentén, az élménypedagógia útján mutatkozott be az iskola

Március első napjaiban nagycsoportos
óvodások vették birtokba a Városi Művelődési Központ földszinti helyiségeit,
ahol a Bocskai Iskola élmény - műhelyei várták a leendő első osztályos gyerekeket.
Az iskolaválasztás a fő téma március
körül a nagycsoportos óvodások családjaiban, valamint az általános iskolákban,
ami korántsem egyszerű kérdés sem a
családok, sem az iskolák számára. Az is-

kolák ilyen tájban nyílt tanítási napokkal,
iskolabemutatókkal várják a gyerekeket
és szüleiket, ahol megismerkedhetnek a
leendő tanító nénikkel, valamint az iskola
specialitásaival, oktatási módszereivel.
Első alkalommal rendeztek „Iskolaváró” napot az óvodások számára, ahol a
Bocskai iskola mutatta be élménypedagógiára alapuló oktatási tevékenységeit. Az
iskola pedagógusai húsz standot állítottak
fel, ahol interaktív, játékos módszerekkel

Szépkorú köszöntés
2020. február 22-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor
miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Horváth Miklóst
Nagyné Legény Ildikó Hajdúnánás alpolgármestere.
Isten éltesse sokáig Miklós bácsit erőben és egészségben családja körében!

tartottak foglalkozásokat a leendő kis iskolásoknak és az érdeklődő szüleiknek. A
műhelyekben a tanórai játékokon, kísérleteken kívül rengeteg szabadidős tevékenységgel ismerkedhettek meg a résztvevők
- olyan módszerekkel, melyek később a
tanulás eredményességét élmény-szerűen
fokozzák. A húsz műhely elvarázsolta a
gyerekeket, hiszen mindenhol mosolygós arcok, fantasztikus játékok, bábok,
érdekes kísérletek, könyvek, kézműves-,

sport és táncos tevékenységek várták őket,
ahol nehéznek csak a távozás bizonyult.
A programon a város valamennyi óvodája
részt vett.
Az iskola bemutatása a plakátokon
meghirdetett Nyílt tanítási napokkal folytatódik.
Fekete Andrea

Konyhakerti és kisállattartási
szociális földporgram megvalósítása
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
mint támogató megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő Konyhakerti
és kisállattartási szociális földprogram
megvalósításának támogatása címmel
SZOC-FP-19-KK kódszámmal meghirdetett felhívására Hajdúnánás Városi
Önkormányzat „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram 2019 évi
megvalósítása Hajdúnánáson” címmel pályázatot nyújtott be a Hajdúnánáson élő
rászoruló családok megélhetésnek támogatása, életminőségük javítása és önálló
egzisztenciateremtési esélyeinek növelése
céljából.
A pályázat pozitív elbírálásának köszönhetően az önkormányzat 945.000,Ft összegű támogatásban részesült, melyet
a tavalyi évben a pályázatba bevont 21
hajdúnánási család részére mezőgazdaság
javak formájában juttatott el. A program
keretében átadásra került családonként
20 db előnevelt csirke, 50 kg indító táp,
valamint vetőmag- és növényvédőszer
egységcsomag, mindemellett a résztvevő
családok a program teljes időszaka alatt
a növénytermesztésben és állattenyésztésben való munkatapasztalat kialakításában
is segítséget kapnak mezőgazdasági képzés
és szaktanácsadás nyújtása során.
A pályázati támogatáson felül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi

Bölcsőde munkatársai által koordinált
Szociális földmunka program keretében
az önkormányzat saját forrásból további
57 rászoruló család részére vetőmag egységcsomagot és 20 db csirkét osztott ki
2019-ben.
A pályázati támogatásnak és a megvalósításban részvevő szakembereknek
köszönhetően egy megélhetést segítő,
életminőséget és önálló egzisztenciateremtési esélyt javító, öngondoskodásra
nevelő program került megvalósításra.
Cím: Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram 2019 évi megvalósítása Hajdúnánáson
Kódszám: SZOC-FP-19-KK-0177
Pályázó: Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A támogatás összege: 945.000,- Ft
A program futamideje: 2019. március 1.
– 2020. február 29.
A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósult meg.
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Tájékoztatás
Hajdúnánás-Hajdúdorog városok ügyeleti szolgálati rendjének módosításárólAz Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
OGYEI/78659-4/2019 iktatószámú határozatának értelmében, Hajdúnánás-Hajdúdorog városok ügyeleti szolgálati rendje 2020.március.09-től a
következőképpen alakul:
Ügyelet napja:

Ügyelet időtartama:

Munkanapon és folyó évben rendeletben 18:00–22:00 óráig
rögzített rendkívüli munkanapokon
Szombaton és pihenőnapon

12:00–18:00 óráig

Vasárnap és munkaszüneti napon

08:00–18:00 óráig

A hétköznapi ügyelet időtartama nem változott, a hétvégi ügyeleti idő lényegesen megnőtt, a készenléti idő viszont eltörlésre került.
A gyógyszertárak továbbra is heti váltásban látják el az ügyeletet, melynek sorrendje az elmúlt 16 évben gyakorlotthoz képest nem változott.
Az érintett gyógyszertárak elmúlt években tapasztalt ügyeleti, illetve készenléti
fogyásai alapján, (ez időben vásárolt tételeik mennyisége és jellege), valamint
az országos tendenciákat, és a hasonló méretű Hajdú-Bihar megyei települések
ügyeleti szolgálati rendjétfigyelembevéveszületett meg a határozat, mely értelmében, hétköznapokon este 22óra után, hétvégi napokon 18óra után az ügyeleti és készenléti szolgáltatásfenntartása nem indokolt. A gyógyszertári ügyeletet
a lakosság inkább kényelmi szolgáltatásként kezeli.

Felhívás
TISZTELT HAJDÚNÁNÁSI LAKOSOK!
Tájékoztatom Önöket, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2020. március 25-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal épületének dísztermében (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.)
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
tart.
A Fórum témája:
Hajdúnánás város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és
leírása, helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) munkaközi tájékoztatása.
A Fórumra a város lakosságát Tisztelettel meghívom.
Hajdúnánás, 2020. március 06.
			

Szólláth Tibor
polgármester

Mindkét településen folyamatos orvosi ügyelet biztosított, így a betegek a sürgősségi ellátást meg tudják kapni. Az esetlegesen felírt, vagy javasolt gyógyszereket pedig a hét bármely napján meg tudják vásárolni, ami ezentúl sem változik.
Hajdúnánás településén két helyen (Non-Stop csemege 4080 Hajdúnánás Dorogi út 28., Penny Market 4080 Hajdúnánás Mártírok útja 6-8) gyógyszertáron kívül forgalmazott gyógyszerekhez hozzá lehet jutni, ahol a legalapvetőbb
gyógyszertáron kívül forgalmazható láz-és fájdalomcsillapítók megvásárolhatók.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet mindkét érintett település önkormányzatának hivatalból is megküldi a határozatot.
Hajdúnánás, 2020.03.03.

Városi rágcsálóirtás
márciusban
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat a közterületi csapadékvízelvezető-hálózat
zárt szakaszain 2020. március 23-27. között a kiskörúton belül, illetve a kiskörútra felfűződő egyes utcákban ismételten rágcsálóirtási munkákat végeztet.
A közterületeken kívül a magántulajdonban tulajdonban, használatban lévő ingatlanokon is kérhető a szakemberek által végzett munka: amennyiben
észlelik a rágcsálók elszaporodását, úgy saját költségük terhére kérhetik az önkormányzat által is használt irtószer szakemberek által történő elhelyezését. Az
igényeket személyesen a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési és
Üzemeltetési Irodája 28-as irodájában adhatják le, vagy a mirkob@hajdunanas.
hu e-mail címre juttathatják el, továbbá az 52/381-411/129-es telefonszámon
jelenthetik le.
A beékezett igényeket továbbítjuk, és a vállalkozó az igénybejelentőket személyesen fogja felkeresni, melynek során a beavatkozástól függően az irtási
munkák költségére egyedi árajánlatokat fog tenni. Az árajánlattétel nem jár
irtási kötelezettséggel.
Kérjük a Lakosságot, hogy az irtással érintett közterületen a munkák ideje
alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tisztelt Adózók!
Ha Ön sem szeret sorban állni a postán csekkjével, vagy fizetni az online banki
átutalásért, a mai naptól igénybe veheti Hajdúnánáson is a helyi adófizetési kötelezettségek teljesítésére az EFER rendszerét, amely a már jól ismert interneten
keresztüli bankkártyás fizetés lehetőségét teremti meg a helyi adók területén.
Az E-önkormányzat portál a nap 24 órájában biztosítja az ügyfélkapuval
rendelkező adózók számára az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését. Március 10. napjától elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése is az E-önkormányzat portál nyitólapjára
(https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) kattintva.
Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók részére a bankkártyás befizetési
lehetőséget továbbra is biztosítjuk az ügyfélszolgálati irodánkban ügyfélfogadási
időben.
Amennyiben további információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, kérjük keresse a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája Adóügyi Csoportjának munkatársait.
Telefonszám:
52/381-411/136,137,139,140,141,
123 mellék
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Szerda-Péntek: 8.00-12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.
Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal
Közgazdasági Iroda
Adóügyi Csoport
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A HÁLA évértékelése

A Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány
(HÁLA) 2015. november 21-én lett jogerős. Az elmúlt négy évben nagyon sokat
dolgoztunk, számtalan kutyán, cicán és
családon segítettünk.
2019-ben összesen 206 kutya és 3 cica
volt a rendszerünkben. Megalakulásunk
óta 753 kutya. A Hajdúnánási Gyepmesteri Telepre került kutyákat mentjük, valamint az utcán lévő balesetes, és gazdátlan
kutyákat. Oltjuk, chipeljük, ivartalanítjuk
őket, majd családot keresünk nekik. Az
örökbefogadás szigorú protokoll szerint
működik. Örökbefogadási kérdőívet kell
kitölteni, környezettanulmány és utókövetés van, szerződést kötünk, vagyis
nem veszítjük szem elől a védenceinket.
Magyarországon egyre több család vállalja
a kikötéseinket, Hajdúnánáson, Józsán,
Debrecenben, Szigethalmon, Tiszavasváriban. Nyírpazonyban és Budapesten is
él egykori védencünk. Ebben az évben
kimagasló volt a hajdúnánási örökbefogadás.
Megalakulásunk óta 276 kutyát mentettünk a Hajdúnánási Gyepmesteri telepről. 2019-ben 73 kutyát. Együttműködési
megállapodásunk van Hajdúnánás Város
Önkormányzatával, mely szerint nem volt
altatás a gyepmesteri telepen megalakulásunk óta.
A 206 mentett kutyusból már gazdához
került 149, elpusztult 3 kölyök, akiket a
kórházi kezelés ellenére sem tudtunk megmenteni. Az évet 54 kutyával és 2 cicával
zártuk, egy cicát örökbefogadtak. Mentettjeink között volt autóbalesetes, gerincsérült, csonttörött, szívbeteg, epilepsziás,
szívférges, de mindenkit szerencsésen
talpra állítottunk. Minden beteg, balesetes, műtétre váró kutyát és cicát a Nyíregyházi Oktató Állatkórházba viszünk.

Többéves bizalmi kapcsolaton alapuló
sikeres munka áll mögöttünk.
Lehetőségeinkhez mérten más települések szerencsétlenül járt kutyáin is segítettünk. 2019-ben három másik szervezetnek is tudtunk segíteni. Az Aranytappancs
Állatmentő Egyesületnek Polgáron, a
Buksi Egyesületnek Balmazújvárosban és
a Nyírbátori Állatmentő Alapítványnak.
Ivartalanítási akciónk keretében saját
forrásból 2 kutya és 5 cica ivartalanítását
fizettük hajdúnánási lakosoknak. A saját
védenceinket is folyamatosan ivartalanítjuk, hiszen csak így lehet visszaszorítani
a felesleges szaporulatot. Akciónk keretében szerény körülmények között élő
embereket ismertünk meg, akikhez az év
folyamán ellátogattunk és adományokat
vittünk.
Hajdúnánás két középiskolájával
együttműködési megállapodást írtunk alá,
mely szerint a diákoknak lehetőségük van
az érettségihez szükséges közszolgálatukat
az alapítványunknál eltölteni.
Szerencsére mindig akadnak olyan
emberek, akik értékelik a munkánkat, és
megtalálják a módját, hogy velünk legyenek. Ebben az évben csapatépítő tréning
keretében is jöttek hozzánk segíteni, sétáltatni, kerítést javítani. Segítséggel élő fiatalok kisebb csapata látogatott el hozzánk,
akiknek az volt az álma, hogy egy menhelyen dolgoznak. Az állatok világnapján
idős emberek egyik állomáshelye voltunk,
ahol mindenki a maga tempójában barátkozott a mentvényeinkkel.
Munkánkat adományokból végezzük,
van néhány helyi lakos, aki rendszeresen
segít, illetve az örökbefogadó családok
gondolnak az itthon maradt védenceinkre is. Minden évben igyekszünk bővíteni
a kenneljeink számát, most is 4 új mobil
kennelt sikerült vennünk. 2019-ben az
adó 1% felajánlásokból 654.250 Ft-ot
kaptunk, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Reméljük ebben az évben is megtisztelnek
bizalmukkal.
Adószámunk: 18730582-1-09
Hajdúnánás, 2020. 03. 02.
Szojka Beáta
elnök
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány
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Mentálhigiéné szakmai délelőtt
a Hajdúnánási Óvodában

2020. február 28-án óvodapedagógus
közösségünk a mentálhigiéné jegyében
tartalmas szakmai napon vett részt. Gyüre
Anikó intézményvezető tájékoztatójával
indult a délelőtt, aki a városunk családjait, 6 éves korba lépő gyermekeit is érintő,
tankötelezettség változtatásával kapcsolatos törvényi rendelkezések hatásáról,
tapasztalatokról, eredményekről számolt
be. Ezt követően Asztalos Ildikó pszichológusnő előadásában a család, gyermek,
óvodapedagógusok kapcsolati hálórendszerén belül több gyakorlatias témáit érintett: új kihívások a családok megváltozott
szociokulturális környezetében, az óvodapedagógusok segítő, támogató szerepe
a gyermeknevelés kérdéseiben a családok

felé, a BTM és SNI gyermekek beilleszkedésének segítése, a kapcsolatrendszerek
optimalizálása, az óvodapedagógus hivatásban történő helytállás segítése a mentális egészség fenntartásával.
A délelőtt zárásaként, testi lelki egészségünk fenntartásához járult hozzá Pálfi
Lászlóné meridiántorna oktató elméleti
és közös gyakorlásra invitáló bemutatója.
Hiszem, hogy az eltöltött szakmai együttlét, újabb lehetőséget biztosított szakmai
elhivatottságunk erősítésében, egészségtudatos szemléletünk, életvitelünk alakításában.
Daróczi Antalné

Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Lakossági hirdetéseit (gyászhírek, megemlékezések, adás-vétel
stb.)
személyesen a Bocskai Fimszínház (Hajdúnánás, Köztársaság
tér 16.) épületében található Teleházban is feladhatja,
a Teleház nyitva tartási idejében.
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

FÉRFI KÉZILABDA NB II

Hajdúnánás SK - Pénzügyőr SE 23 - 21
(11 - 11)
Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Fibec,
Herbák. (március 7.)
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus),
POÓR 4, VÁMOSI 5, Osvai, Kelemen
1, KILCS 4, Kozma K 1. Csere: Reszegi
(kapus), KEMÉNY 7/1, Zelizi 1, Zihor,

Balázs, Hrabina, Tar L, Cserős. Edző:
Molnár András
Hétméteres: 1/1, illetve 4/4. Kiállítás: 6
perc, illetve 6 perc.
Molnár András: Át kellett lépnünk lélektani határainkat, de azt gondolom, hogy
ma büszkék lehetünk a teljesítményünkre.

FTC KN KFT U19 - Hajdúnánás SK 30
– 28 (17 – 15)
Budapest 100 néző. Vezette: Kovács,
Mándli. (február 28.)
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Kemény 10/5, Vámosi 6, Kelemen 1, Kilcs,
Mihovics 5, Poór 1. Csere: Mátéfi (kapus),

Osvai 3, Cserős 2, Zihor, Hrabina, Zelizi, Balázs, Kozma K, Tar L. Edző: Molnár
András
Hétméteres: 6/6, illetve 6/5. Kiállítás: 8
perc, illetve 6 perc.

-kábé -

-kábé -

„SZÁRNYALJUNK EGYÜTT!”
a református iskolában

A repülés ősi vágya az embernek. A repüléshez bátorság kell, nem kevés. Az Nemzeti Tehetség Program MTTD-19 pályázattal támogatott „SZÁRNYALJUNK
EGYÜTT!” Programunkban nagyon
sokfelé igyekszünk elreptetni a természettudományok terén tehetségesnek mutatkozó tanulóinkat a gondolat sebességével
és a kézügyességük segítségével, hiszen sok
mindent készíthetünk is, amivel játszhatunk. Játszva tanulunk a repülést körbe
járva a tudományok területén, azt várva,
hogy a biológia, fizika, földrajz, informatika, technika mind a jó barátunkká válnak.
„Míg ki nem próbálod, nem is hiszed milyen szórakoztatóak ezek a tudományok.”
A madarak tájékozódásának vizsgálata
közben varrótűből saját iránytűt készítettünk, amit pontosság tekintetében össze
is hasonlítottunk a saját telefonunkra telepített digitális iránytűvel, illetve katonai
tájolóval. Kis szárnyas barátainknak madáretetőket barkácsoltunk és az etetésük
szabályait is megtanultuk. Sadako Sasaki
japán kislány emlékére - aki az atombomba késői áldozata volt - megpróbáltunk
1000 db darumadarat hajtogatni. Így a
japán origami mellett az atomenergia áldásos és átkos hatásait is megismertük a
madárhajtogatás közben. Leonardo da
Vinci polihisztorral ismerkedve az övétől
egyszerűbb ejtőernyőt készítettünk. Az
igazi élmény a templomtoronyból történő kihajítása volt minden gyermekünk
számára. Építettünk nem hagyományos
repülő szerkezeteket is. A focisták ismerik,
ha nem is név szerint a MAGNUS hatást,
vagyis a csavart labdát. Ennek mintájára
készítettünk két talpával összeragasztott
söröspohárból forgószárnyú alkalmatosságot, amit gumiszalaggal lőttünk ki. A
digitális technikát (telefonnal készített

lassított felvétel) használva tudtuk tanulmányozni tudományosan hogyan is repül.
Itt tartunk most. Következik a PET palackos sűrített levegős rakéta készítése és
reptetése, és természetesen egy vízhajtású
rakéta teszi fel a „koronát” a következő
foglalkozásra. De fogunk madarakat gyűrűzni, gólyafészkeket vizsgálni egy minidrónnal. A Naprendszer valóban arányos
modelljét fogjuk kihelyezni a város területére (templomunk gömbje lesz a NAP,
ahhoz viszonyítunk minden átmérőt és
távolságot). Saját telefonjainkkal és VR
szemüvegeinkkel virtuális repüléseket hajtunk végre. Készítünk a telefonjainkból és
egy csepp vízből digitális mikroszkópot, de
a megfelelő adapterek birtokában a meglévő mikroszkópjainkat és madár-megfigyelő távcsöveinket is digitalizáljuk. Így
a vizsgálatait mindenki a saját telefonján
rögzítheti, tovább nagyíthatja, szerkesztheti. Igyekszünk a telefonokat is értékes
tudományos vizsgálati eszközzé alakítani. További tudományos vizsgálatokat a
gimnáziumunk Eötvös-laborjában végzünk. Egy kirándulás keretében az Agora
DIGITÁLIS tér kutatóközpontjában is
eltöltünk egy délutánt a kis tudósainkkal.
Zárásként az elkészített eszközeinkből,
tudományos vizsgálati anyagainkból egy
kiállítást is rendezünk az iskolánkban, kedvet csinálva a folytatáshoz mások számára
is. Célunk a programsorozattal az abban
résztvevő tehetséges tanulóink számára a
tudományos kíváncsiságuk felébresztése élménypedagógiai módszerek használatával.
A programsorozat mindenki számára
követhető az iskolánk honlapjának baloldali menüjében „Szárnyaljunk együtt!”
menüpontja alatt http://www.refiskolananas.sulinet.hu/
Biró István és Farkas Ferenc projektvezetők

Hajdúnánás KSE – Nyírbátori SU NKFT 29 - 31 (17 - 14)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Aczél, Paulovics. (március 1.)
Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Kiss
7/3, KELEMEN 2, Tupicza, Ötvös N 6,
ÖTVÖS T 9, Barta D 4. Csere: Bécsi 1,
Dankó, Nyeste, Harsányi, Bodogán, Barta A, Nagy-Menyhárt. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 6/3, illetve 5/4. Kiállítás: 2
perc, illetve 6 perc.
Madai Tamás: Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl! A jó első félidő után a
másodikban nagyon lelassultunk támadásban! Csak magunknak köszönhetjük
a vereséget!

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE –
Nyírbátori SU NKFT 34 – 43 (11 – 23)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Kovács
Marcell, Kovács Mátyás. (március 1.)
Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 2,
Nagy-Menyhárt 4, Kujbus 2, Szeleczki
3, Ötvös T 13/2, Bak 2. Csere: Nagy Sz
2, Bózsár 2, Nagy L 3, Hernyák 1. Edző:
Madai Tamás Hétméteres: 2/2, illetve 1/1.
Kiállítás: 4 perc, illetve 8 perc.
Madai Tamás: Bár az eredmény nem azt
mutatja, de nem kellett volna sok ahhoz,
hogy átforduljon a játék képe a mi javunkra! A végén azért a fáradtság legyőzte
a csapatot.

Nádudvari ASK - Hajdúnánás KSE 23 - 29
(13 - 15)
Nádudvar 100 néző. Vezette: Major, Szűcs
(március 8.)
Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), Dankó
1, Ötvös T 2, Ötvös N 6, Barta D 1, KISS
9, Nyeste. Csere: Balázs (kapus), KELEMEN
6, Bécsi 2, BODOGÁN 1, Tupicza 1, NagyMenyhárt, Juhász, Harsányi. Edző: Madai
Tamás
Hétméteres: 2/2, illetve 0/0. Kiállítás: 0 perc,
illetve 4 perc.
Madai Tamás: Sokkal hamarabb eldönthettük volna a mérkőzést. Az első félidőben
nagyon sok hibával, meccsben tartottuk az
ellenfelet. A második játékrészben már gyorsabban, fegyelmezettebben kézilabdáztunk.

Ifjúsági mérkőzés: Nádudvari ASK - Hajdúnánás KSE 37 – 37 (17 – 18)
Nádudvar 30 néző. Vezette: Incze, Szikszay.
(március 8.)
Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Ötvös Á 1,
ÖTVÖS T 19, Szeleczki 3, Nagy-Megyhárt
5, KISS 7/1, Hernyák. Csere: Nagy L 1, Nagy
Sz, Bózsár 1, Bak. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 0/0, illetve 1/1. Kiállítás: 8 perc,
illetve 10 perc.
Madai Tamás: Egész jó iramú mérkőzést
játszottunk. A csapat jól küzdött, ügyes megoldásokat láthattunk. Értékes pontot szereztünk.
-kábé -

-kábé -

Hajdúnánási Újság
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Pingpongosaink remek szereplése a bajnokok között!
 Pálóczi Levente (8.d) III-IV. kcs. egyéni
1. hely
 Alföldi László (8.c) III-IV. kcs. egyéni
2. hely
 Majoros János (8.d) V-VI. kcs. egyéni
3. hely
 Fejes Bálint (4.e) I-II. kcs. egyéni
3. hely
 Alföldi László (8.c), Pálóczi Levente (8.d), Horváth József (5.d)
III-IV. kcs. csapat 1. hely
Az országos döntőre készülve a Hódos
Imre SE asztalitenisz szakosztályának heti
két edzése mellett plusz heti két foglalkozást iktattam be a fiúk technikai, taktikai és
erőnléti fejlesztése érdekében. Nagy lelkesedéssel vállalták be a pluszedzéseket, mivel
óriási motivációt jelentett nekik az országos

döntőben való részvétel. Az edzések során
előtérbe helyeztem az alapvető tenyeres és
fonák ütések biztosabb és eredményesebb
használatát, valamint az adogatások minél
szélesebb repertoárjának fejlesztését.
Nagy izgalommal vártuk február harmadik hétvégéjét, hiszen ekkor volt Karcagon az országos döntő. A döntőbe jutott
játékosok, csapatok edzői közül sokan
ismerősként köszöntöttük egymást, hiszen az ország egész területén nagyon sok
tehetségfejlesztő utánpótlásműhely épült
ki az asztalitenisz sportágban, ahonnan
rendszeresen kerülnek be tanulók a döntőbe. Köztük nagyon sok extraligás, NB/Ies egyesület. Nos, büszkén kijelenthetem a
Bocskai Iskola pingpongosai velük szemben is megállták a helyüket.Sajnos a ver-

seny előtti két hétben Levi és Laci komoly
légúti betegsége miatt még az indulásunk
is kérdéses volt. Nagyon büszke vagyok
rájuk, hogy ilyen előzmények után Pálóczi Levente országos 9. helyezést, a Pálóczi
Levente, Alföldi László, Horváth József
alkotta csapat szintén 9. helyezést ért el.
Ezek a helyezések visszaigazolják, hogy
a Bocskai Iskola és a Hódos Imre SE asztalitenisz szakosztálya közös sportszakmai
együttműködésének
tehetséggondozó
eredményességet. Hajrá Bocskai! Hajrá
fiúk! Csak így tovább!
Továbbra is várom az asztaliteniszt
kipróbálni vágyó tehetségeket a Polgári
úti tornateremben tartandó edzéseinkre
(kedd, csütörtök 17.00-18.30)
Székely Barnabás
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