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Húsvét,
újjászületés,
hit, remény

S ahogy lassan egyre feljebb kúszik a Nap a
horizonton, feltűnik egy útkereszteződés, asszonyok
találkoznak. Csendesen zengő, olajok illatával
keveredő hangjuk különös elegyet képez a
jeruzsálemi úton. De állj! Mi ez? Ki mozdította el a
követ? S hova tűnt a holttest? Ki ez a fehér ruhás
ifjú? “Ne féljetek! Feltámadt! Nincs itt! Menjetek,
mondjátok meg a többieknek is!” S a türelmetlen
kíváncsiság, mely legyőzi a hajnali álmosságot, most
riadt csodálkozássá, emberfeletti erővé növi ki
magát.
Igen, érdekes érzés ez... Először riadtság, félelem,
majd megnyugvás, béke, öröm... Húsvét öröme, az
Első Vasárnap öröme!
Valóban öröm e húsvét a mai ember számára,
valóban hiszünk-e a feltámadásban, az újjászületésben. Nehéz nem elhinni arról az emberről,
aki ilyenkor már a földeken dolgozik, hisz a népi
hitvilágban a húsvét az újjászületést, a feltámadást, a
termékenységet jeleníti meg. Hiszen ekkor győz a
világosság a sötétség felett, a tavasz a tél felett, és a
tetszhalott természet újraéled, termékenyre fordul.
Mondhatnánk keserű szájízzel, hogy könnyű dolga
van a szántó-vető embernek. Bezzeg, aki egy
országot, várost akar tetszhalott állapotából
ébreszteni, annak nagyon kell hinnie a feltámadásban. Annak, aki hisz az újjászületésben,
feltámadásban, azt is el kell fogadnia, hogy ennek
van egy előzménye, az előzmény pedig az elmúlás, a
halál, vagy a halál közeli állapot.
Az, hogy az ország és benne a városunk milyen
állapotban volt-van, erről ki, miként vélekedik az
nagyban függ attól, hogy milyen társadalmi helyet
foglal el, mennyire tájékozott, mennyire nyitott.
Következésképp ennek függvénye, hogy van aki úgy
véli, hogy nagyon is rendben volt minden az elmúlt
években, még példákat is tud erre hozni, hogy
mennyi autópálya, intézmény stb. épült. Van aki azt
mondja, hogy az ország és a város meghalt, itt nincs
semmi jele az életnek. Van, aki azt mondja, hogy
tetszhalott állapotában van, mert ugyan van test és
benne élet, de már képtelen önkéntes cselekvésre,

gondolkodásra. Úgy vélem, hogy az ország és a
város az utóbbi időkben már nem volt képes önálló
cselekvésre, bár látszólag ugyan történtek fejlesztések, de azok már korántsem a mi cselekedetink
voltak. Gondolok itt a PPP-konstrukció, (Public
Private Partnership, azaz Köz- és Magánszféra
Partnerség) melynek lényege, hogy az állami
tulajdonú területen magánbefektető építi vagy újítja
föl, majd működteti az adott intézményt, autópályát,
stb. Na de senki ne higgye, hogy mi itt helyben nem
tudunk hasonlóan elgondolkodtató dolgokat tenni.
Például a Csokonai u. 2-4 szám alatti, összesen
3363 m2 telekért cserébe a Bocskai u. 63-65. alatt
kapott az Önkormányzat 6 db lakást, valamint a majd
megépülő Csokonain kedvezményes négyzetméter
áron vehet 3 db lakást. Látszólag ez a csere rendben
is van, de ez megint csak az mutatja, hogy itt
valamikor megállt az élet. Egy élő városban ez
elképzelhetetlen. De az is sokat sejtettető statisztika,
hogy az elmúlt húsz évben folyamatosan csökken a
lakosság létszáma, gyakorlatilag 1000 fővel
kevesebb ez a létszám, ám valóságban ez sokkal
több.
Ha ez így halad tovább az Önkormányzatnak nem
az lesz a legnagyobb gondja, hogy hogyan tartsa fent
az iskoláit, óvodáit, hanem hogyan építsen idősek
otthonát. Ha már épületekről tettem szót, akkor
érdemes megemlíteni, hogy egy két kivétellel, ha
megnézzük intézményeink, épületeinek állagát, hát
nem az jut elsőként az eszünkbe, hogy lakik-e még
ebben valaki? De folytathatom a sort a
közbiztonsággal, az elmúlt években olyan szinten
vert gyökeret a drogterjesztés – minden reakció
nélkül –, mint műveletlen földben a gyom. De
szintén jelzés értékű a társadalmi élet beszűkülése,
nem jöttek létre civil szerveződések, a létező
közösségek is túlnyomórészt a túlélésért küzdenek.
De akár nézhetjük az elmúlt hetek eseményeit is, a
BS Hús, a Lematex Kft. tucatjával kénytelen
megválni dolgozóitól. Beszélhetnénk arról is, hogy
mit és hogyan éreznek az emberek, vajon hogyan
készül az az ember a húsvétra, aki épp most vesztette

el munkahelyét vagy folyamatosan késve fizetik ki a
munkabérét, vagy akinek földjét víz borítja. Vajon
hisz-e a feltámadásban, az újjászületésben?
Valószínű, hogy azt az embert, aki nem kapta meg
fizetését, legkevésbé érdekli, hogy a másik embernek
víz áll a földjén és sorolhatnám oda vissza. Azt
gondolom a legtöbben egyet értünk azzal, hogy ma
itt Hajdúnánáson húsvét előtt a legtöbb ember a saját
gondjával van elfoglalva, megkeseredettek, vagy épp
irigyek. Ráadásul ezek oda vissza ható érzelmek
egymást generálják. Sajnos az ilyen népi érzületből
nem lesz újjászületés. Pedig elég lenne hinni,
elsősorban abban, hogy voltak már ettől rosszabb
helyzetek is. Pl. elég elővenni Veres Péter: A
Gyepsor novelláit, amiből az Alföld szegény
parasztságának hihetetlen nyomorúságáról kapunk
betekintést. Az ember elkeseredése mindig abból
születik, hogy megpróbálja saját helyzetét valamihez
viszonyítani. Sajnos ma olyan viszonyítási alapokat
kap – talán nem véletlenül – pl. kereskedelmi
televíziók, hogy az ember képes elhinni, hogy neki
van a legrosszabb dolga a világon, miközben a
kertjében vagy gaz, vagy csodaszép pázsit virít. Mert
a tévézés mellet már nincs idő pár tő paradicsom,
salátára, inkább megveszi az üzletből, ha telik, ha
nem, akkor itt a világvége és mindenről a politikusok
tehetnek!
Végezetül egy történet, hogy a magunk módján
hitet, reményt adjunk, hogy ne csak külsőségben
legyen ünnep az ünnep, hanem legyen tartalma is.
Amikor véget ér egy ember élete, s halála után
meglátja saját élete útját, amin az ő lábnyoma mellett
ott egy másik lábnyom is. A férfi megkérdezi az
Istent, hogy kié az. Érkezik a válasz: „Én voltam,
mindig veled voltam.” Volt viszont néhány
útszakasz, ahol csak egy lábnyom volt. Ezeket látva
a férfi megkérdezte Istentől, miért éppen a
legveszedelmesebb szakaszokon hagyta magára.
Erre Isten úgy felelt: „Nem hagytalak egyedül,
ölemben vittelek.”
Varga Lajos
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Városunk
ez évi költségvetéséről
A város 2011-es költségvetését ugyan már
februárban elfogadta a képviselő - testület. De
mivel fontos egy város életében a költségvetés,
mely föbb vonalakban meghatározza az adott
évre a város életét, ezért úgy gondoltuk, hogy
minden politikai oldalt megkérdezve, még bő
egy hónap elteltével is fontos híértéke van a
döntésnek.
Szólláth Tibortól kérdeztük:
– Mit rejt a gondolat, hogy a jelen költségvetés
struktúrája nem jó? – Az előző évekhez képest
miben változnak meg a sarokszámok? Melyek
ezek? Mi várható ettől a gazdasági évtől? Az
elfogadott 4 milliárd forint hogy aránylik
városlakóink számához? Mint városlakók, miként
járulhatunk hozzá ahhoz, hogy sikeres évet
tudjunk zárni 2011-ben?
Képviselőinktől: Oláh Miklós (MSZP), Tóth
Imre (Jobbik), Török István (HESZE).
– Az elmúlt időszak kritikus elemei benne
vannak-e a mostani költségvetésben? Melyek azok
a legfontosabb tennivalók, amelyek által városunk
teljesíteni tudja a költségvetés előirányzatait?
Voltak-e módosító előterjesztések, s ha igen,
erre, hogy reagált a többségi oldal? Mi várható el
a város lakosságától egy sikeres gazdasági év
érdekében?
Szólláth Tibor, polgármester (Fidesz)
– A költségvetés szerkezete alapvetően azért nem
volt megfelelő, mert infrastrukturális feladatokra
évek óta csak maradék elv alapján jutott forrás. Az
idei évben szerettünk volna módosítani és annyit már
sikerült elérnünk, hogy a közutak üzemeltetésére és
fejlesztésére szolgáló keretet megdupláztuk. Ezt a
tendenciát folytatni kívánjuk a következő években.
Ezen kívül fontos feladatunk a város
költségvetésének stabilizálása, az eladósodási
folyamat megállítása, majd megfordítása.
– Az önkormányzat két legjelentősebb bevételi
forrása az állami támogatás és a helyi adók. Az
állami támogatás az előző évhez viszonyítva 125
millió forinttal csökkent, ebből legjelentősebb az
átengedett személyi jövedelemadó csökkentése,
mely 102 millió forintot jelent. Ezen belül csökkent
12 millióval az ún. helyben maradó személyi
jövedelemadó, ami abból adódik, hogy a hajdúnánási
állandó lakhellyel rendelkezők által 2009-ben
befizetett adó csökkent az előző évhez viszonyítva.
Az
előzőtől
jelentősebben
csökkent
a
jövedelemkülönbség
mérséklésére
szolgáló
átengedett adó, melyet a település iparűzési
adóerőképessége alapján számítanak. E csökkenés
oka, hogy 2010-ben jelentősen emelkedett az
iparűzési adó bevételünk, így a 2010. évi tervvel
szemben az idén 155 millió forinttal magasabb
iparűzési adóbevétellel számolunk.
– A közoktatási normatívák 24 millió forinttal
alacsonyabbak, mely elsősorban a középfokú
oktatásban tanulók létszámának csökkenéséből
adódik. Hasonló mértékben csökkennek a szociális
ellátás normatív támogatásai is, ezt azonban
kompenzálják az év közben közfoglalkoztatáshoz
reményeink szerint felhasználható állami források
Az igazgatási normatívák viszont 21 millió forinttal
40%-os növekedést mutatnak.
– A helyi adókból és gépjármű adóból várható idei
bevételeinket 162 millió forinttal magasabbra
terveztük, mint a tavalyi terv, ennek döntő részét az
iparűzési adó teszi ki. Az adóbevételi tervet reálisnak
tartjuk, így annak teljesítésében bízunk.
– A város költségvetését 4 milliárd forintot
kismértékben meghaladó végösszeggel fogadta el a
képviselő-testület februárban. A következő évek
legjelentősebb feladatát az jelenti, hogy az
önkormányzat intézményhálózata műszakilag

elavult. Kiemelt feladatunk intézményeink felújítása,
hogy azokat a jövőben jelentős energia
megtakarítással
tudjuk
üzemeltetni.
Az
önkormányzat fenntartásában működő intézmények
egy részénél (Bocskai István Általános Iskola,
Dorogi Úti Óvoda) teljes rekonstrukciós
beavatkozást igényelnek. Bizonyos épületek
esetében energetikai korszerűsítésekkel is jelentős
eredmény érhető el (Kasza u. óvoda, Barcsa iskola
stb.)
A város megtartó erejének fontos eleme a
munkaképes lakosság helyben tartása. Városunk
versenyhátrányban van azon településekkel
szemben, ahol már megvalósult a befektetőket vonzó
ipari övezetek kialakítása. E helyzetet orvosolnunk
kell. Fontos, hogy kiemelt támogatást élvezzenek
azok a fejlesztések, amelyek segítségével az ipari
termelést össze lehet kötni a mezőgazdasági
termeléssel.
Nagyon fontos helyet foglal el életünkben az
idegenforgalom. Ahhoz, hogy az idegenforgalom
képes legyen a gazdasági fejlődés katalizátoraként
működni, az szükséges, hogy az adott térség
rendelkezzen olyan vonzerővel, amely versenyképes
a turisztikai piacon és magas színvonalú. Ennek
érdekében olyan létesítmények és szolgáltatások
fejlesztése szükséges, amelyek kielégítik a turisták
igényeit, és minőségben, árban is versenyképesek a
hazai és nemzetközi piaccal.
Hajdúnánás város önkormányzatának az a célja,
hogy a helyi lakosság életminősége és esélyei
javuljanak, az épített környezet minőségi változáson
menjen át. Valósuljanak meg a meglévő szociális- és
egészségügyi
szolgáltatások
infrastrukturális
fejlesztései és korszerűsítései.
E célokhoz tartozik a Városi Szakorvosi
Rendelőintézet és Ápolási Intézet rekonstrukciója, a
Bocskai utca végének rehabilitációja, valamint a
Városi Bölcsőde bővítésének befejezése.

Tóth Imre (Jobbik)

– A város költségvetésében mindazon
finanszírozások benne vannak, amelyek a
működőképességhez elengedhetetlenek. Az már
előre látható volt, hogy az állami támogatás nem lesz
magasabb az előző évieknél. A költségvetés
tárgyalása során- az intézményvezetők véleménye
szerint is, kiderült az, hogy az önkormányzati
fenntartású intézményekben igen komoly anyagi
gondokkal kell megküzdeni. Segíthet a pályázati
lehetőség, de komoly problémákat okozhat az önrész
megvalósítása. Ez azért is aggályos, mivel a
működési költségekre is jelentős hitel felvételére
szorul a városunk. A jelenlegi költségvetés hiánya is
magasabb lenne, ha nem lett volna egy nagyobb
összegű vállalkozói befizetés.
– A város helyzetének javításához munkahelyek
megteremtése lenne a legfontosabb. A Jobbik
képviselőjeként számtalanszor elmondtam, hogy
jelentős kormányzati támogatás nélkül minden
próbálkozás kudarcra van ítélve. A kétharmados
többség birtokában egyes Fideszes vezetők fordítva
ülnek a lovon. Példaként említeném Lázár Jánost,
aki jelenleg is a kereskedő multi cégek telepítése
érdekében fejti ki „áldásos” tevékenységét. A
megjelenő csillogó-villogó bevásárlóközpontok csak
gondjaink egyik okozói. Tudomásul kellene
vennünk, hogy munkalehetőség abból van, ha
fogyasztásunk termékeit magunk állítjuk elő. Egy
felelős kormányzati politikának az eddig elrontott
gazdasági struktúra helyreállítására kell törekednie.
Ennek hiányában minden próbálkozás, így
Hajdúnánás is sikertelen lesz. Véleményem szerint
a megtakarítás az állami finanszírozás mértékéből
adódik. Az oktatást, a szociális ellátást változtatások
kényszermegoldást eredményezhetnek.
– A költségvetés tárgyalása során jelentős
összetűzések nem voltak. Egyetértés volt abban,
hogy a város költségvetés nélkül nem működhet.
Minden városlakónak látnia kell, hogy a nehézségek
Oláh Miklós (MSZP)
csak közös erővel küzdhetőek le. Az egyéni érdekek
– A2011. évi költségvetés olyan, mely vegytiszta mellett nagy szükség lenne a közösségi érdekek
többségi költségvetés. Így abban ellenzéki figyelembe vételére is.
gondolatok nem fértek bele, mivel az abszolút
többségnek nincs szüksége konszenzusra. Ezt Török István (HESZE)
mutatja az egyfordulós tárgyalás. A valóságban ez is
– Mint minden képviselőnek vannak elképzelései,
kétfordulós rendszer, csak az első forduló nem a
nyilvánosság előtt kerül letárgyalásra. Továbbra is javaslatai a költségvetés készítés időszakában az
működik a fűnyíró elv. A választás óta hozott – előttünk álló évvel kapcsolatban. Én a Hajdúnánás
általam nem támogatott – döntések (polgármesteri város lakosságát érintő munkahelyteremtést, a
kabinet megbízásos jogviszonyú munkatársainak fizetőképességet javító intézkedéseket sorolnám az
költségei,
párhuzamos
feladatfinanszírozás első helyre, amely megindítaná a fejlődést. Mint
pályázatfigyelésre) természetesen bekerültek a képviselő, több alaklommal kértem az „építményadó” eltörlését, amely egyrészt igaz-ságtalan,
költségvetésbe.
– A 2011. évi költségvetésben már elfogadásakor munkahelyek megszűnését eredményezi, gátolja a
benne volt, hogy nem lehet teljesíteni. A kiadási munkahely-teremtővállalkozásokat. A szemétszállíoldalon a jelenlegi intézményrendszer költségeivel tás díjának fizetése – annak a lakosságra történő
történt a tervezés. Az intézmények struktúra egyenletes kiterhelését – igazságtalannak tartom.
– A nehézségek ellenére városunk történelmi
átalakításának az idén csak kiadásai lesznek, a
megtakarítások csak jövőre vagy azután várhatók. A lehetőség előtt áll. Elestünk a múltban a kistérségi
bevételi oldal növelésére teendő intézkedések az központtá válásunktól. Városunk ismét vezető
szerephez juthat. A Kormány átalakítja a
idén valószínűleg még nem hatnak.
– Nem voltak illúzióim a költségvetés vitája során. közigazgatási rendszert a régi megyei járási szintnek
Csak néhány apró módosítást tettem, amelyet a megfelelően, így Hajdúnánás is visszanyerheti városi
többségi oldal nem tudott befogadni. Ezek között járási joggal rendelkező működését. Ez polgárszerepelt néhány szociális jellegű kiadás előző év mesterünk politikai tekintélyén, és következetes
szerinti szinten tartása a városlakók érdekében. odafigyelésén múlik. Ugyancsak hatással lehet a
Javasoltam a belvárosunk forgalomtechnikai költségvetésünkre a városunk külterületén lévő
átszervezését. Felvetéseim összege nem érte el a 10 gázkutak árbevétele után fizetett iparűzési adó.
– A költségvetés előterjesztése során több olyan
millió forint összeget, de nem kerültek befogadásra.
– A városlakóknak közvetlen ráhatása a módosítás volt, amire az ellenzéki oldal reagált, ám
költségvetés sikeres megvalósítására nem nagyon nem sok eredménnyel.
– A város lakossága bizalmat, többségi támogatást,
van. Segítséget jelent, ha a közteher viseléséből a rá
eső terheket mindenki becsülettel teljesíti időben. A felhatalmazást adott minden körzetben a Polgári
közösség tulajdonát sajátjaként kezeli, és nem nézi el oldal képviselőinek, a polgármesternek. Ezzel lehet
annak rongálását, eltulajdonítását. Úgy lehet élni, de visszaélni nem. A város lakóitól azt várom
városunk sikeres, ha mindenki kihasználja a el, hogy támogassák a képviselő-testület kezdelehetőségeket boldogulásuk érdekében. Nem várnak ményezéseit. Fogadják el a költségcsökkentő
csodára. Csodák nincsenek, nincs gondoskodó állam intézkedéseket, tegyenek eleget befizetési köteleés gondoskodó önkormányzat, akik megoldják zettségeiknek. Bízzunk abban, hogy egyre több
problémáinkat. Még akkor sem, ha valaki ezt ígérte. munkahely nyílik meg a városlakók előtt.
Gut István
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Bűnmegelőzés városunkban
A Hajdúnánási Városi Önkormányzat, a
Hajdúnánási Rendőrkapitányság a Polgárőrség, a
Cigány Önkormányzat, s a helyi Családsegítő
Szolgálat által létrehozott Bűnmegelőzési Tanács
megtartotta idei első gyűlését. Dombi György
képviselő a Tanács elnökének köszöntője, s a
napirendi pontok elfogadása után először Szabó
Gábor alezredes tartott beszámolót, a gyermek és
fiatalkorúak, illetve az idősek sérelmére elkövetett
bűncselekmények helyzetéről. A gyermek és
fiatalkorú sértettek száma az elmúlt évben 7 fő, míg
az időskorúaké lényegesen több 87 fő, s míg az első
adat az országos átlag alatt van, az utóbbi bizony
jócskán fölötte. Míg a gyerekeknél a lopás, (főleg
mobiltelefon, kerékpár) garázdaság, sőt zsarolás is,
addig az időseknél a lopás (62 alkalommal) mellett
zaklatás testi sértés, rongálás, csalás, és a trükkös
csalók megjelenése is színesítette e szégyenletes
palettát. A trükkös lopásoknál különböző
mondvacsinált ötletekkel próbálnak bejutni az idős
hiszékeny naiv emberekhez – pénzt hoztam,
pohárvizet kérek, vagy olcsó tűzifát árulok stb. –

módszerekkel. Az a kérése a rendőrkapitányságnak,
hogy bátran szóljanak be a gyanús dolgokat észlelők
telefonon, s mindenképpen kimennek ellenőrizni. A
betöréses lopásoknál viszont nem is válogatnak az
elkövetők. Ahol alacsony kerítés, vagy kutyamentes
övezet van, ott bizony nincs biztonságban a spájz,
vagy a melléképület.
A következő napirendi pont a családon belüli
erőszak elkövetéséről szólt, mely városunkban 24
alkalommal fordult elő. Ahhoz képest, hogy ez a
szám 2008-ban 39, 2009-ben, pedig 7-et mutatott
elég ingadozónak tűnik, (s az országos átlag alatt
van) mégsem lehetünk rá büszkék. Az áldozatok
általában bizony, a nők (bár volt 2 eset férfi is) a
tendencia sajnos azonban megszokottnak
nevezhető. A zaklatás, testi sértés, s a garázdaság,
ami leginkább idesorolható ezeknél az
elkövetéseknél, s még egy nagyon fontos résztvevő,
az pedig az alkohol.
Ezután a polgárőrség, és a Családsegítő Szolgálat
beszámolóját hallhattuk azokról az erőfeszítésekről,
amit annak érdekében végeznek, hogy a fiatal és
gyermekkorúak éjszakai szórakozása úgymond ne
kanászosodjon el. Sajnos egyre többször fordul elő,

A HPV elleni védőoltásról
Főként az utóbbi 20 év kutatásai vetítettek fényt a tényre, hogy a rosszindulatú daganatok legalább
20 százalékát vírusok okozzák. A HPV, azaz a Humán Papillóma vírus, amely ráadásul ma az egyik
leggyakoribb szexuális úton terjedő kórokozó,
egyike ezeknek.
A fogamzóképes korba jutva fontos mindenkinek
tájékozódnia róla egyrészről azért, mert a
méhnyakrákok döntő többségének kialakulásában a
HPV-vírus szerepe felvetődik. Másrészről azért, mert
az egyéb genitális rákok, sőt egyes fej-nyaki rákok
döntő többségében is megjelenik. Emiatt a férfiakat is
érinti, és felelősségteljes szexuális élettel a fertőzések
jó része elkerülhető.
Hazánkban 2006 decembere óta lehet gyógyszertári
forgalomban HPV elleni oltóanyagot vásárolni.
Napjainkban két gyártó készítménye szerezhető be, az
egyik kétkomponensű, a másik négykomponensű: a
HPV méhnyakrákot okozó 16-os és 18-as típusai
mellett a nemiszervi szemölcsöket okozó 6-os és 11es típusai ellen is hatékony védelmet biztosít. A teljes
védettség eléréséhez három védőoltás beadása szükséges, melyet az oltást végző orvos leggyakrabban
karizomba ad be.
Hajdúnánás Város Önkormányzata rendkívüli testületi ülésen döntött arról, hogy a Hajdúnánáson lakó
hetedik és nyolcadik évfolyamos lányok ingyen, más korú lakosok pedig 40 %-os kedvezménnyel kapják
meg a HPV elleni négykomponensű védőoltást.
Az érintett szülőknek a Rákóczi iskolában tartottak tájékoztatót április 7-én, ahol dr. Gócs Viktor
gyermekorvos mellett dr. Tamás Gabriella a gyógyszergyártó cég képviseletében válaszolt a kérdésekre.
A hetedik és nyolcadik évfolyamos lányok ingyenes oltása a házi gyermekorvosok által meghatározott
időben, április, június és október hónapok második felében zajlik le. Ezeket a védőoltásokat a szülő,
gondviselő előzetes beleegyező nyilatkozata alapján az önkormányzat közvetlenül rendeli meg a gyártótól.
Ennél a korosztálynál a szülő, gondviselő, illetve a gyermek részéről nincs más teendő, csak a házi
gyermekorvos által megjelölt időpontban az oltásra megjelenni. Az időpontokról az iskolavédőnők
segítségével az oktatási intézményekben minden érintett gyermek értesül.
Azok a hajdúnánási lakosok, akik nem ebben az életkorban vannak, de a kedvezményes védőoltást
igénylik, a házi gyermekorvosnál, vagy a felnőtt háziorvosnál, vagy a nőgyógyásznál receptre felírathatják,
majd a Hajdúnánáson kijelölt patikákban kiválthatják a vakcinát. Az oltóanyag beadásáról is ugyanezen
orvosok gondoskodnak.
(F. A.)

Interneten a Helyi Tv!
Az eddig csak a helyi kábelhálózaton fogható
Hajdúnánási Helyi Televízió műsorai ezentúl az
interneten is elérhetőek. Keresse fel a
www.nanastv.hu oldalt, ahol az aktuális és régebbi
adásokat is újra megnézhetik.

www.nanastv.hu

Eboltási felhívás
Felhívom a kedves kutyatartók figyelmét,
hogy április 2-től május 14-ig minden
szombaton 10-től 12
óráig eboltást végzek
Hajdúnánáson a Tulipán
u. 6. szám alatt.
D r. Kis s Józ s ef

hogy ittasan flangáló kiskorúakkal találkoznak a
nánási éjszakában. Elsődleges problémaként
mindenképpen a szülői felelősséget helyezték
előtérbe, de mindenképpen előre bocsátották, hogy
még több, és szigorúbb ellenőrzéseket hajtanak
végre a rendőrséggel, illetve a vám és
pénzügyőrséggel karöltve Példaértékűnek vetették
fel azt a kezdeményezést, miszerint Hajdúdorogon
szigorú ellenőrzés folyik a szórakozóhelyeken, s a
nem oda illő fiatalok neveit felírják, s értesítik a
szüleiket. Ha legközelebb is a látókörükbe kerülnek,
retorzióra számíthatnak. Pozitív példa városunkban
a Tini Diszkó, melyet fiatalok szerveznek, és
alkohol, illetve dohányzásmentes. 14 év alatt senkit
sem engednek be, s egyre nagyobb látogatottságnak
örvend. Szó esett még a városi temető helyzetéről,
illetve a kerékpárosok egyre többször előforduló
szabálytalanságairól (pl. járdán biciklizés). Reméljük a következő ülésen még kedvezőbb statisztikával és még több pozitív kezdeményezéssel,
találkozunk, melyek nagyban elősegítik az emberek
biztonságérzetének javulását, a reális veszély, és
felelősség érzetük kialakítását.
Kócsi Imre
A hajdúnánási Jobbik megkérdezte dr. Regős
Éva homeopátiás orvost a HPV oltásról, hogy egy
másik megközelítést is olvashasson a város
lakossága a kiegyensúlyozott tájékoztatás
érdekében.
A D J U K , VA G Y N E A D J U K ?
A serdülő lányok szüleiben a következő kérdések
merülhetnek fel: Szükség van-e a méhnyakrákot
okozó HPV elleni védőoltásra? Vagy van-e más
lehetőség, amely a védelmüket szolgálja? Tudnak-e
családi
életük
példamutatásával
egyfajta
gondolkodásbeli, viselkedésbeli irányvonalat adni
gyermekeik számára? Tudnak-e elég időt szánni a
velük való beszélgetésekre?
Mennyivel könnyebb és egyszerűbb megoldás
egy mások által kikísérletezett vakcina beadatása,
amely után aztán elmondhatják: mi megtettük, amit
megtehettünk…
És biztosan megvédi őket az oltás? Mennyi időre?
Van-e elég tapasztalat ezek igazolására?
„Ingyenes” – Honnan hová csoportosítják át az
egyébként is szűkös költségvetésből a kiadásokat?
Kérdezzék meg, mik az előnyök és mik lehetnek
a nem kívánt mellékhatások? Közelítsék meg több
oldalról is az oltások témakörét! Mit gondolnak
arról, miért van egyre több gyermekkori magatartás
zavar, hyperaktivitás, autista megnyilvánulások,
epilepszia, dyslexia stb.?
Egyetértek, hogy szükség van bizonyos
védőoltásokra, ugyanakkor tudniuk kell, hogy sehol
nincs
annyi
kötelező
védőoltás,
mint
Magyarországon. Hallottak-e már ezek esetlegesen
bekövetkező szövődményeiről?
http://www.zoldujsag.hu/cikk.php?id=81&bb=1381
Ha az oltások beadatása mellett döntenek,
lehetőségük van a létező homeopátiás oltáskivezetők alkalmazására is, amellyel az esetleges
mellékhatások kivédhetőek. Megfelelő mennyiségű
információ birtokában felelősségük teljes tudatában
és jó érzéseikre hagyatkozva döntsék el, mi az,
amire gyermeküknek szüksége van!
Dr Regős Éva
homeopata orvos

Kisbálás szalma és
nagybálás széna eladó.
Hajdúnánás, Rákóczi u. 38.
Telefon: 06 30 416-4548
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Tanyagondnokság Hajdúnánáson
A tanyagondnoki szolgáltatás bevezetéséhez
szükséges munkálatok 2011 februárja óta tartanak
és terveink szerint ténylegesen 2011. július 1-jén
indulhat be a tevékenység. Az önkormányzat a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján
kívánja a feladatot ellátni, amely a fenti időponttól a
tanyagondnok munkáltatója lesz. A szolgáltatás célja
a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a
tanyasi lakott helyen élők életfeltételeinek javítása,
az alapvető szükségleteinek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, az
egyéni,
közösségi
szintű
szükségletetek
kielégítésének teljesítése. Segítségével az ellátást
igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, hogy
mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére
megszokott lakókörnyezetükben, saját otthonukban
töltsék. A szolgálat alapfeladatai közé tartozik a
közreműködés az étkeztetésben, a házi
segítségnyújtásban, a közösségi és szociális
információk
szolgáltatásában,
egyéb
alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Az
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,

így a háziorvosi rendelésre, egyéb egészségügyi
intézménybe szállítás, a gyógyszerkiváltás és a
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása. A gyermekek óvodába, iskolába
szállítása, az egyéb gyermekszállítás. A
tanyagondnoki szolgálat kiegészítő feladatnak
minősülő lakossági szolgáltatásai a közösségi,
művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek
szervezésének, az egyéni hivatalos ügyek
intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában

Megérkeztek a várva várt interaktív táblák
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 azonosító számú pályázat keretében
100%-os támogatási intenzitás mellett 61,5 millió forintot nyert az iskolarendszerű oktatás informatikai
fejlesztésére. A pályázatban az önkormányzati fenntartású általános és középfokú intézmények vettek részt.
A pályázat kiemelt céljai között szerepel az ún. „Intelligens iskolák” létrehozása, amely első sorban az
informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.
A támogatásnak köszönhetően összesen 98 db személyi számítógép, 48 db Tantermi csomag (összetétele:
interaktív tábla, projektor, laptop), 6 db Wifi csomag került beszerzésre, amelyek április első hetében
megérkeztek az intézményekbe. A beszerzésre került eszközök szakszerű és hatékony alkalmazását a
pedagógusok egy 10 órás szakmai továbbképzés keretében sajátítják el.
Papp Mária projektmenedzser

Óriási siker a dajkaképzősöknél
A Hajdúnánási Óvoda szervezésében 2010 október és 2011 márciusa között megszervezésre került az első
dajkatanfolyam. A tanfolyamon 300 óra elméleti, és gyakorlati képzésben részesültek a hallgatók.
A dajka munkához szükséges alapvető pedagógiai, pszichológiai, módszertani ismereteken túl, az óvodák
működésének, struktúrájának, hierarchiájának alapvető nevelési céljainak, feladatainak részletes
megismerése elengedhetetlen volt.
A szakma iránti elköteleződést a gyerekek iránti szeretetteljes, elfogadó attitűdöt elvárásként közvetítettük.
Felkészült, a szakmát jól ismerő kollégák, mint a Hajdúböszörményi Óvóképzőből érkező Kissné dr.
Korbuly Katalin dékán-helyettes tanszékvezető főiskolai docens, a Miskolci Magyar Óvodapedagógiai
Egyesület képviselője, a Nyíregyházi Felnőttképzési Módszertani Központ vezetője előtt számolhattak be
tudásukról tanulóink.
Az elméleti és gyakorlati vizsgára 2011. március 1-2-án került sor. Három modulból tettek vizsgát a leendő
dajkák. Ezek összeredményéből, valamint a gyakorlati vizsga érdemjegyéből adódott a minősítés
érdemjegye. 1 jó és 19 jeles született, amelyre méltán lehetünk büszkék mindannyian.
Kovácsné Bata Éva intézményvezető

Értékteremtő közfoglalkoztatási program indul városunkban
Tájékoztatom Hajdúnánás lakosságát, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a megyei kormányhivatal
munkaügyi szakigazgatási szervei (megyei munkaügyi központok) által hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében, értékteremtő közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására meghirdetett
meghívásos pályázaton jelentős összeget, több mint 62 millió forintot nyert. A program célja elsősorban
átmeneti munkalehetőség biztosítása értékteremtő közfoglalkoztatás keretében bérpótló juttatásra jogosult
személyek, illetve hátrányos helyzetű álláskeresők részére, valamint olyan, a település egésze számára
hasznos termelő vagy szolgáltató jellegű tevékenység végzésének támogatása, amelyek egyike sem tartozik
az önkormányzati intézmények feladatkörébe, de ellátásukkal az önkormányzat költséget takaríthat meg,
vagy bevételt eredményezhet részére.
A pályázaton elnyert támogatáshoz a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 17,5 millió forint önrészt
biztosított. Ebből a forrásból 6-9 hónapos időtartamban 105 fő segédmunkás és szakmunkás 8 órában történő
foglalkoztatására nyílik lehetőség 2011. december 31-ig.
A foglalkoztatás keretében a segédmunkásokat megillető havi bruttó bér összege 78.000 Ft, a
szakmunkásokat megillető havi bruttó bér összege 94.000 Ft.
Várjuk azok jelentkezését, akik érdemi munkát szeretnének végezni, és bérpótló juttatásban részesülnek,
vagy regisztrált álláskeresők.
Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatal Gondnokságán (fsz. 35. szoba).
Szólláth Tibor, polgármester

való közreműködés. A tanyagondnok önkormányzati
feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásai
az ételszállítás az önkormányzat által fenntartott és
működtetett intézményekbe, az önkormányzat által
nyújtott információk közvetítése a lakosság részére.
A tanyagondnoknak az alapellátáshoz kapcsolódó
szolgáltatási feladatokat kell ellátnia, a többi
kötelező feladatot pedig úgy, hogy az az
alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne
ütközzön. Az egyéb - nem kötelező - szolgáltatási
feladatokat csak akkor láthatja el, ha az a kötelező
feladatok ellátását nem veszélyezteti. A szolgáltatás
igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője kérelmére, indítványára
történhet. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetőjénél és a tanyagondnoknál
személyesen, telefonon vagy írásban lehet igényelni
azoknak a Hajdúnánás közigazgatási területén – itt
értve a lakott külterületet - életvitelszerűen
tartózkodó
személyeknek,
akik
szociális
körülményeik, ezen belül koruk, egészségi állapotuk
és egyéb aktuális élethelyzetük, szükségleteik
alapján alkalmilag vagy tartósan jogosultak. A
tanyagondnoki szolgáltatás valamennyi eleme
térítésmentes.
(szerk)

KÓCSI SZTORIK
Kócsi Imre

A fogadás
Fogadjunk, nem hiszem el, úgy sem mered. Ilyen,
és ehhez hasonló szavak hangozhattak el három 1516 éves tinédzser szájából a minap, városunk egyik
népszerű boltja előtt.
A fogadás tárgya a következő volt: kiszolgálnake bennünket cigarettával, és szeszes itallal, annak
ellenére, hogy láthatólag még fiatalkorúak
vagyunk. Egyikük egy doboz cigit vett, míg
másikuk egy kéttengelyes cherryt, – ha szabad így
fogalmaznom. Igaz, hogy izgatottan, s adrenalintól
fűtötten álltak be kosarukkal a sorba, de a
pénztárnál csak röpke pillantást vetettek rájuk, s
már kint is voltak. Hogy mi céljuk volt ezzel, azóta
sem értem, mivel nem dohányoznak, s nem is
isznak, de ahogy apáink, (s az ők apjaik) is
mondták: ki érti a mai fiatalokat. Mindenesetre
nagyon szomorú, hogy az infantilisnek tűnő
„csíny”, sikerült. Persze otthon az egyik srác
büszkén elmesélte anyukájának a sztorit, (s az italt
is leadta) s a mama másnap anyatigrisként „támadt”
reám, mikor találkoztunk az utcán, miszerint
ilyenekről kellene írnom a helyi újságban. Szinte
azonnal eszembe jutott az eset, mikor elsős
gimnazistaként Oláh Miki barátommal apukánk
ballonkabátját, s nyakkendőjét öltöttük magunkra, –
hogy idősebbnek látszódjunk –, s beengedjenek
bennünket a moziba, a 16 éven felülieknek való
filmre. Istenem mennyit gyakoroltunk a tükör előtt.
Végül a filmet megnézhettük – „Nada csoport” – s
hősként, sőt felnőttként léptünk ki a filmszínházból.
Vagy amikor megboldogult pincér koromban, a
Sörbárban két fiatalkorúnak tűnő cigánylánytól
személyit kértem, mivel gyümölcsvodkát rendeltek.
– Vagytok ti már tizennyolc évesek édeseim? –
szegeztem nekik lezseren a kérdést, majd összes
sármomat, és férfiasságomat bedobva így
folytattam:
– Mit szólna a mama, vagy a papa, ha tudná, hogy
már délelőtt itt vagytok?
– Hát én már 21 éves vagyok lelkem – replikázott
az egyik, majd így folytatta:
– Két gyerekem van, a harmadik útban, de
mindjárt jön az uram, mivel nála van a
személyazonossági igazolványom, csak most seprűt
árul a piacon.
– Köszönöm, köszönöm, csókolom, elhiszem! –
hebegtem riadtan, s gyorsan kitöltöttem az itókát.

2011. április 15.

Gyógyító esték
„ A gyógyszereket a földből adja az Úr és az okos ember nem veti meg őket.”
(Szentírás. Sirák fiának könyve 38:4)
A hajdúnánási MAG Nagyné Józsa Beáta szervezésével „Gyógyító estéket” rendezett abból a célból, hogy
elhomályosult tudásunkat visszahozzák, s megismerjük a régi természetes gyógyító módszereket. (A MAG
rövidítés jelentése: Mintaként Alkalmazott Gondviselés)
Feladatunk gyógyítani, - vallják a szervezők - gyógyító emberekkel találkozni, segítségüket kérni. A mai
orvostudomány nem tud már mindenre választ adni. Rengeteg a beteg ember, s legalább ugyanennyi a gyógyulni
vágyó. Estjéikre olyan előadókat hívtak, akik ismerik a szerves műveltséget is, s ez is segíti őket a gyógyításban.
A felelősség nagy, az idő kevés, minden jel arra mutat, hogy a világ óriási változás előtt áll.
Az első előadást dr. Eőry Ajándok kínai orvoslást is okító professzor tartotta "Éljünk száz évig egészségesen!"
címmel március 11-én.
A téma sokakat érdekelt, hisz napjaink elgyógyszeresedett világában, ahol a komoly halálos betegségek fölött
nehéz a győzelem és a küzdelem, ki ne szánna arra időt, hogy megismerkedjen az ősi kínai orvoslás
tudományával. A professzor olyan akupresszúrás módszereket ismertetett meg a közönséggel, amelyek a csí- a
gyógyító energia elakadását előzik meg. Elmondása szerint az egészséghez vezető út a meridián- az életenergiát
vezető csatornákban van, melyek vonalait a kínaiak több, mint 1000 éve egy bronzszobron is ábrázoltak. A
kínaiak - akik tudományukat a magyarok őseitől tanulták(!) - 2000 éves orvoslásukkal azt tanítják meg nekünk,
amit mi már elfelejtettünk. Kipróbálásuk nem jár mellékhatásokkal, az adott pontok rendszeres nyomkodása
pedig különböző betegségek kezelésére, megelőzésére szolgál. A professzor arra is felhívta a figyelmet, milyen
sokat árul el nyelvünk arról, hogy milyen fontos szerepet tölt be a csí , azaz az életenergia, mely a meridiánnak
nevezett energiacsatornákban áramlik. Szavainkban, nyelvünkben ősidők óta benne van, nem is véletlenül:
csíra, csikó, csízió, csibész, csiga, csinál, csillog, csillag, s még folytathatnánk egészen a csalán székely nevéig
(csihán).
A Gyógyító esték következő alkalmával a betegségeink lelki okairól beszélt dr. Sári Erzsébet belgyógyásztermészetgyógyász homeopátiás orvos, aki arra helyezte előadásában a hangsúlyt, mennyire fontos a
gyógyításban a betegek lelki problémájának megismerése. Meg kell tanulnunk elmondása szerint azokat az
érzéseket, amelyek jó érzéseket váltanak ki bennünk, hiszen energiáinkat elsősorban a sok rossz, negatív érzés
"fogyasztja el", melyek betegségeink kialakulásáért felelősek. Testünk jól működik, ha a lelkünk rendben van.
Tudnunk kell szeretni, megbocsátani, türelmesnek lenni, s erre meg kell tanítani gyermekeinket is, hiszen a
szervezet öngyógyító képessége csak így tud működni.
A harmadik előadás "Ősi magyar gyógymódok" címmel rengeteg érdeklődőt vonzott be a Mozi épületébe,
ahol Szabó Gyuri bácsi, a bükkszentkereszti füves ember tartott nagyon tanulságos és hasznos előadást.
A mindenki számára Gyuri bácsiként ismert előadó azon kevesek közé tartozik Magyarországon, aki ismeri
Isten patikáját, a fűben, fában, virágokban rejlő gyógyforrást, melyek mindenki számára elérhetők és mellékhatás
nélkül gyógyítják meg azokat, akik ismerik a növények gyógyerejét. Gyuri bácsi a nagymamájától tanulta 8
évig a tudományát, melyet sokáig nem tudott kellőképpen rendelkezésre bocsájtani, hiszen a rendszerváltás
előtti időkben nem lehetett nyilvánosan a füvek gyógyerejét "hirdetni". A világ számos országában, s legfőképpen
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számára is olyan fontos szerepet kapott a népi gyógyászat és a
hagyományos orvoslás, hogy nyilatkozatban hívták fel a világ, s az orvosok figyelmét a népi gyógyítók
tudásának megbecsülésére az Egészségügyi Világszervezetnek a Hagyományos Orvoslásról szóló
Kongresszusán, melyet Pekingben, Kínában, 2008. november 8-án tartottak. Sajnos, az Európai Unió 2011.
március 31-ével megszüntette a "Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény" kategóriát, melyre
szakértők szerint az a magyarázat, hogy rengeteg olyan termék van a piacon, mely nem felel meg a
kívánalmaknak. Az emberek gyógynövényekbe vetett hitét, s bizalmát megrendítő intézkedésnek remélhetőleg
nem lesz eredménye, hiszen jó és rossz között felismerhető a különbség. Gyuri bácsi aktív nyugdíjasként járja
az országot, s előadásokban, nyilatkozatokban adja közzé tudományát, s ismerteti meg az érdeklődőket a
gyógynövények, a természetes gyógytermékek gyógyerejével. Péntek esti előadása után még a sok-sok kérdésre
is volt ereje válaszolni átadva ezzel azt a hatalmas hitet, lelkesedést és tudományt, amit a vadon termő bükki
éltető erőforrásokból merített.
A Gyógyító esték következő előadására Bernád Ilona népi gyógyász, bába érkezik Marosvásárhelyről, aki
Születés, Szülés, Gyermekáldás címmel tart előadást április 27-én 18órakor az Ifiház- Mozi Színháztermében.
F.A

Kalapkötők nyomában
Állandó kiállítás nyílt a Helytörténeti Gyűjtemény
kiállítótermében, mely a város szalmaiparának
történetét mutatja be.
A 19-20. század fordulóján szalmaipari központtá
vált városunk szinte valamennyi lakója ismerte
akkortájt a szalmafonás/szövés mesterségét, hiszen
majdnem minden utcában volt fonóház, ahová hosszú
téli estéken a ruhába göngyölt, megáztatott szalmával
fonóestre gyűltek a lányok és asszonyok. Ez a
tevékenység kiegészítő jövedelemhez juttatta a
lakosság szegényebb rétegét, mely napjainkra sem
veszített jelentőségéből, hiszen a városunkban
néhányan még űzik e mesterséget. Igaz, ők már az
idősebb generáció képviselői, de aki e kiállítást
megtekinti, az betekintést nyerhet s megismerkedhet
a szalmafonás története mellett a szövés technikáival is.A korhű dokumentumok s a kiállított használati
tárgyak mellett dísztárgyak s az elkészítésben nélkülözhetetlen kellékek is bemutatásra kerülnek a kiállító
teremben. A kiállítás megtekintői meglepődve tapasztalhatják, mennyi mindent készítettek nagyanyáink
szalmából, s milyen praktikusak voltak ezek a tárgyak, hiszen a cipőre is felhúzható szalmacsizma nemcsak
hogy nem csúszott, hanem védelmet nyújtott a nagy hidegben, így még a katonák is hordták. Vagy a
szalmakalap, mely nemcsak hogy divatossá tette viselőjét, hanem megóvta őt a napszúrástól!
Ezeket a szalmakalapokat fel is próbálhatják az idelátogatók, akik saját szemükkel tapasztalhatják meg
ezek szépségét, sőt divatosságát!
Az előre bejelentkező iskolai csoportoknak interaktív foglalkozásra is lehetőség adódik Darócziné Bordás
Andrea jóvoltából, aki a részletes ismertető és bemutató mellett a szövés technikáját is bemutatja a
gyerekeknek.
F. A.

KÜLDJÖN EGY KÉPET!

Az 1938-bankészült fotó az egykori hajdúnánási
távbeszélőállomás belső terét ábrázolja.

p ro g r a m a j á n l ó
A művelődési központ programjai:
Április 16. (szombat) 14.00 Életmód délután
Fókuszban a férfi-nő kapcsolat
Előadó: Spitzer Gyöngyi „Soma” Előadásának
témája: Új egyensúly (fordulópont a férfi-nő
viszonyában) Belépődíj: 800 Ft
Április 17. (vasárnap) 15.00 „Ma vagyon”
vetélkedő a Húsvét jegyében. Zenél a
Csűrdöngölő Népzenei Együttes. A belépés
díjtalan!
Április 26-ig tekinthető meg a művelődési központ
galériájában Molnár Éva bőrműves kiállítása.
Április
30.
(szombat)
Buszkirándulást
szervezünk Kenderes – Tápiószentmárton (Attila
domb) – Tápiószele útvonalon. Ára: 4.300 Ft/fő
Esőnap: május 14.
Lepje meg feleségét, barátnőjét, kedvesét vagy
anyósát az április 30-ról május 1-re forduló
éjszakán szerenáddal!
A szerenádról gondoskodik: Tóth László –
tangóharmónika, ének, Kócsi Imre – gitár, ének
A szerenádra a zenészeket hintón szállítja:
Veres Sándor A szerenád időtartama kb. 10 perc.
Ára: 3.000 Ft A szerenádra előzetesen a
művelődési központban Szólláth Zoltánnál lehet
jelentkezni és időpontot egyeztetni!

Május 1-jei programjaink
13.00 Katica Bábszínház – Nyíregyháza:
A három kismalac
14.00„Mindenki kedvére” – operettek, magyar
nóták, örökzöldek. Közreműködik: Lente Lajos,
Vállay Éva, Csiszár Lajos, Kenyherc Péter, Katona
István.
16.00 a Cairo Együttes műsora
17.00 a Nána Táncstúdió és a művelődési központ
Gimnasztráda csoportjainak fellépése
18.00 Molnár Ferenc „Caramel” műsora
19 – 24.00 Utcabál az OKÉ Party Zenekarral
A rendezvény folyamán graffiti verseny zajlik,
ahova 3 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Május 4. (szerda) 17.00 Fejér Imre grafikusrajztanár kiállítása. Megtekinthető május 27-ig.
Május 6. (péntek) 19.00
Nánási Fonó – táncház felnőtteknek. Zenél a
Csűrdöngölő Népzenei Együttes. Belépdíj: 500 Ft
Május 7-8. Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és
Ifjúsági Néptánc Fórum. A belépés díjtalan!
Május 11. (szerda) 14.00 Ifjúsági előadás –
Mandala Dalszínház: Valahol Európában
Belépődíj: 600 Ft
Május 14. (szombat) 20-24.00
Nosztalgia és Ismerkedési Est. Zenél az OKÉ
Party Zenekar – Tóth Lackó és
Csiki László (Bandi) Belépődíj: 800 Ft
Május 18. (szerda) 17-18.30
Gyűjtők cseredélutánja
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Egészségünkre! ,
avagy gyógy(szer)helyzet , támogatások és változások a gyógyszertárakban 2.
.Előző számunkban elkezdett patikakörképünkben
a Korona patika vezetője adott tájékoztatást
lapunknak gyógyszerárakról, támogatásokról,
akcióikról, szolgáltatásaikról.
A témával kapcsolatosan a Winkler Lajos és az
Ezüstkígyó patika ügyvezető igazgatója,
dr. Puskás Attila szakgyógyszerész is
tájékoztatta lapunkat a támogatási
törvényekről.
Kellemes érzés fogadja a patikákba
belépő vásárlót: a kulturált környezet, az
igényesen kialakított kiszolgálórendszer
és a vevőkért kidolgozott sajátos
támogatási rendszer mind arról tanúskodnak, az itt dolgozók mindent
megtesznek a vásárlók maximális
kiszolgálásáért.
Törzsvásárlóiknak a továbbra is
felhasználható családi törzsvásárlói kártyával
biztosítanak árkedvezményeket a társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerekre, mely
kedvezmények még az akciós újságaikban megjelent
termékeikre is vonatkoznak. Ezáltal jelentősen

megkönnyítik azok helyzetét, akiknek rendszeresen
gyógyszerekre kell költeniük. Dr. Puskás Attila
tájékoztatása szerint törvény (2010. CLXXIII.)
határozott a lakossági gyógyszerellátási rendszer
megváltoztatásáról, mely szerint árkedvezmény
továbbra is adható azokra a
gyógyszerekre, melyeket a
társadalombiztosítás nem támogat, függetlenül attól, hogy a
gyógyszer receptköteles, vagy
nem.
A gyógyszerek támogatási
rendszere júliusra várható,
amikor is a Kormány több
milliárd forint kivonását tervezi
a rendszerből, mely az
ügyvezető igazgató elmondása
szerint nehezen képzelhető el a
gyártók, a forgalmazók és a betegek sérelme nélkül.
Megvalósul, vagy nem: a jövő titka, annyi
azonban bizonyos, a fentiek miatt jelentősen meg
fog növekedni a kedvezményadás jelentősége a
gyógyszertárakban.
F. A.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.)
magasabb vezető (igazgató) beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony . Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2011. augusztus 1. napjától 2016. július
31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe
tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései és 18. §-a szerinti végzettség , Pedagógus szakvizsga,
– Legalább 5 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet
Előnyt jelent: Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére
vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program, iskolai végzettséget és
szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a
pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul. A beosztás betöltésének időpontja: A beosztás legkorábban 2011. augusztus 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdúnánás város polgármestere nyújt. Cím: Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.; Telefon: 06 (52) 381-411/105 mellék.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8891-1/2011, valamint a pályázott munkakör megnevezését: Tanár
munkakörben, igazgató beosztás.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. április 11.

IFIHÁZ PROGRAMJAI
Mo zim ű s or
2011. április 16. (szombat) 19 óra – Gagyi mami
2011. április 23. (szombat) 19 óra
Csak szexre kellesz
2011. április 30. (szombat) 19 óra
A föld inváziója
Kézműves Klub
2011. április 22. (péntek) 16 óra –
Húsvéti tojás dekorálása
2011. május 6. (péntek) 16 óra –
Gipsz tárgyak készítése

MAG előadás
2011. április 27. (szerda) 18 óra –
Bernád Ilona (népi gyógyász, bába) Szülés,
születés, gyermekáldás a magyar hagyományban
2011. május 12. (csütörtök) 18 óra –
Balla Ede Zsolt „Szent földünk rajza”
A Kárpát-medence szakrális földrajza
Bővebb információ: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 16., 06-52-381-620, www.okmasok.hu
Kérjük, támogassa az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági
Egyesület működését ez évben is adója 1%-ával!
Előre köszönjük azoknak, akik úgy döntenek, hogy a
személyi jövedelemadójuknak 1%-át a szervezetünk
részére ajánlják fel.Adószámunk: 18554731-1-09

A hajdúnánási Jobbik tájékoztatása
Hajdúnánás szülötte a nemzeti lobogónkat gyalázza!
Hosszasan nem érdemes magyarázni, mert a kép magáért beszél, s eredetiben, színesben még
megdöbbentőbb. Hevesi Nándor, városunk szülötte (filmes álnevén Ivan Buharov) szerint nemzeti lobogónk
a WC-papírral egyenértékű. Az ilyen tettre semmilyen mentség fel nem hozható!
A link ahol megtekinthető Hevesi Nándor adatlapja: http://kuruc.info/r/26/76547/

Regionális Szakképzési
Konferencia Hajdúnánáson

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a HajdúBihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében az Észak-hajdúsági Szakképzésszervezési Társulás közreműködésével április 6-án
került megrendezésre a "Versenyképes szakképzés,
versenyképes gazdaság" Regionális Szakképzési
Konferencia Hajdúnánáson, a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központban.
A szakképzett munkaerő feltételrendszerének
létrehozása, a versenyképes munkaerő megteremtése
gazdasági, társadalmi feladat. Ezért az ebben részt
vevő szereplők közös összefogására, a szakképzés
megfelelő intézményrendszerének kialakítására van
szükség. Ezek a gondolatok, irányvonalak határozták
meg a konferencia tematikáját.
A konferencia előadói és témái:
Dr. Odrobina László főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium: A modern szakképzés
bevezetése, a jól képzett munkaerő záloga. Szabó
Bálint szakképzési tanácsadó, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási és Képzési
Igazgatósága: Versenyképes gazdaság, versenyképes
szakképzés.
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere:
Hajdúnánás város versenyképessége szempontjából
stratégiai kérdés a szakképzés.
Nagy Zsolt szakmai vezető, Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési Társulás: Az Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési Társulás és a TÁMOP 2.2.309/1-2009-0021 projekt szerepe a szakképzésben.
A rendezvény zárásaként az érdeklődők
megtekinthették a Family-Invest Hegesztő-házát,
mely a hegesztőtanulók számára kialakított
képzőhely városunkban.

Április 1-jén került megrendezésre a Város
párnacsata és ezt követően a Különkiadás zenekar
demo bemutató koncertjére. Ez volt az év első
szabadtéri rendezvénye, melynek fontos üzenete,
hogy civil összefogással is lehet programokat
szervezni, hiszen ezt nem valamely intézmény vagy
szervezet rendezte. Külön öröm, hogy egy
tehetséges zenekar bemutatkozására is sor került ,
akik későbbiek folyamán színesíthetik városunk
arculatát. Róluk bővebben:
http://www.myspace.com/564532530
Egy sikeres rendezvényhez szükségesek a
támogatók. Az első hajdúnánási párnacsatát a
Sörbár 2000 Kft, Uniholz Kft, MesFém Kft, Dollár
söröző, Dekorinfó támogatta.
Legközelebb a zenekart április 22-én a Kéky L.
Vmk-ban láthatják a Honolulu Stars zenekarral.

HorvátH
AndikánAk
első szülinapjára
(április 15):
„Boldog, boldog,
boldog születésnapot.
Kívánjuk, hogy legyen
még sok ilyen szép
napod!” Anya és apa

2011. április 15.
Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az
önkormányzati tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi
u. 3. szám alatti, 15 m2 alapterületű, 3. számú garázst
250 Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje:
2011. május 2. (hétfő) 1600 óra
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2011. május 3. (szerda) 1100 óra

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az
önkormányzati tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi
u. 3. szám alatti, 15 m2 alapterületű, 2. számú garázst
250 Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje:
2011. május 2. (hétfő) 1600 óra
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2011. május 3. (szerda) 1000 óra

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti
5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat
tulajdonában lévő, Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. szám
alatti, 27 m2 alapterületű üzletet 1.200,- Ft/m2/hó + áfa
kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje:
2011. május 2. (hétfő) 1600 óra
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2011. május 3. (szerda) 800 óra

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázati úton történő bérbeadásra
meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az
önkormányzati tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2 alapterületű, 14.
számú garázst 500,- Ft/m2/hó + áfa kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje:
2011. május 2. (hétfő) 1600 óra
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2011. május 3. (szerda ) 900 óra

A pályázat csak személyesen nyújtható be!
A pályázatok benyújtásának helye: a Polgármesteri Hivatal, földszint 41-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: 52/381-411/129A versenytárgyalás, licitálás helye: a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

ELEKTROMOS LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
HAJDÚNÁNÁSON 2011. április 29-én és 30-án elektromos hulladékgyűjtési „akció” lesz!
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, elektromos berendezések, melyekben fémtartozékok is
vannakpl.: hűtők, centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, rezsók, mikrohullámú sütők, televíziók,
számítógépek, monitorok stb.
kizárólag a meghirdetett helyen és időpontokban térítésmentesen leadhatóak.
Átvétel helye:
Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatt, az udvaron
(megközelítés a bolt és az épület közötti zsákutca felől).
Átvétel időpontjai:2011. április 29-én (péntek)
8.00-15.00 óráig, 2011. április 30-án (szombat) 8.00-12.00 óráig.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

GYÁSZHÍREK

MEGEMLÉKEZÉS
DRAVICZKY IMRE

tanító
néprajzkutató
helytörténész
halálának 5. évfordulójára

IFJ. DRAVICZKY IMRE
halálának 26. évfordulójára

,, Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Juhász Gyula

Soha el nem múló fájdalommal emlékezik rátok szerető családotok.

KELEMEN IMRÉNÉ

volt Hajdúnánás, Polgári út 63.
sz. alatti lakos emlékére.
Szerettem volna még élni köztetek
de a betegségem elvett tőletek. Fáj a
szívünk sír a lelkünk már 2-éve nem
vagy velünk . Te szerettél s mi
szerettünk soha el nem feledünk. Az idő lassan
tovább halad emléked a szívünkben örökre
megmarad.
Fájó szívvel emlékszik rád férjed, gyerekeid és
unokád.

MEGEMLÉKEZÉS

PUSKÁS GYULA

volt H.nánás, Achim A. u. 26. sz. alatti lakos
névnapja alkalmából
,,Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged! Bennünk él
egy arc, s egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha
senki el nem vehet! Örök az arcod, nem száll el a
szavad, Minden mosolyod a lelkünkben marad.”
Fájó szívvel gondol rád: feleséged.

Kék hírek

Február 28-án lopásról érkezett bejelentés
Hajdúnánás egyik üzletéből. Az elkövetőt D. L.
hajdúdorogi lakost a bolt biztonsági őre tetten érte,
amint különböző ékszereket akart eltulajdonítani,
kb. 40.000 Ft értékben. D. L. a bűncselekmény
elkövetését elismerte, ellen gyorsított eljárást, un.
bíróság elé állítást kezdeményeztünk az
ügyészségen.
Március 10-én napon 8:50 és 9:00 közötti időben
Hajdúnánáson egy ismeretlen tettes faárusítás
ürügyével bement egy lakóház udvarára és az
udvaron hagyott Rondy márkájú fúrógépet
eltulajdonította. A lopási kár kb. 4.000 Ft. A sértett
értesítette a rendőrséget, akik a helyszín közelében
igazoltatták az elkövetőt és a gépkocsijában
megtalálták a keresett fúrógépet. Az elkövetéssel N.
Zs. miskolci lakos megalapozottan gyanúsítható.
Március 13-án Hajdúnánáson egy családi ház
kertjéből a tulajdonos tudta nélkül a szomszédja
kivágott egy nyírfát, kb 40.000 Ft értékben. A
szomszéd, B. I. hajdúnánási lakos a bűncselekmény
elkövetését elismerte, ellen gyorsított eljárást, ún.
bíróság elé állítást kezdeményeztünk az
ügyészségen.
Március 17-én virradóra Hajdúnánáson egy
szociális célú intézmény irodájának ablaküvegét
betörték és az iroda szekrényében lévő
fémkazettából 4.500 Ft-ot eltulajdonítottak A
rongálási kár kb. 11.000 Ft.
Március 20. és 2011.03.21. közötti időben
Hajdúnánáson egy parkolóban egy gépkocsit
megrongáltak, a kár kb. 40.000 Ft.
Április 1-jén virradóra Hajdúnánáson egy tanyába
szúnyogháló kivágás módszerével betörtek és onnan
egy sarokcsiszolót, 5 zsák kutyatápot, valamint
gázolajat tulajdonított el. A lopási kár kb. 15.000 Ft.
Március 29-én virradóra Hajdúnánáson a
Tiszavasvári út mellett elhelyezett kb. 500 méter
vízvezeték csövet tulajdonítottak el.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
fordítsanak
nagyobb
figyelmet
értékeik
védelmére, mert csak így előzhetők meg a
bűncselekmények ! Az értékeiket ne hagyják
őrizetlenül! A gépkocsiban még rövid időre sem
hagyjanak értékes tárgyakat ! A szúnyogháló nem
biztonságtechnikai eszköz !

Tűzoltóság hírei
Március 7-én Hajdúnánás Hajdúdorog között egy
közútra borult kb. 20 méteres fát távolítottunk el az
úttestről.
Március 13-án az M3-as autópálya Görbeháza
pihenő, MOL benzinkútnál egy romániai személyautó
motortere égett. Személyi sérülés nem történt.
Március 29-én Hajdúdorog, Marx K. utca 12. sz.
alatt családi ház kertjében lévő gázvezetéknél
gázszivárgást tapasztaltak. A belobbant gázt a
tulajdonos egy poroltó kézi tűzoltó készülékkel
eloltotta. A Tigáz szakembereinek kiérkezéséig
biztosítottuk a helyszínt. Személyi sérülés nem történt.
Április 1-jén Hajdúnánás, Mátyás király úton
személygépkocsi árokba csúszott, részleges forgalmi
akadályt képezve. A járművet csörlő segítségével
kivontattuk.

Mezei Örszolgálat hírei
Az elmúlt időszakban 4 esetben kezdeményeztünk
feljelentést falopás miatt a Hajdúnánási
Rendőrkapitányságnál, ebből kettő tettenérés volt.
Három esetben az eltulajdonítani szándékozott
faanyag, és egy motoros fűrészt is lefoglalásra
került.március 26-án a lomtalanítás napján több
személyt felszólítottunk a külterület elhagyására, és
illegális szemétlerakásokat sikerült megakadályozni.

I MPR ES S ZU M
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lABdARÚGáS

megyei I. osztály

Hiá n y zik a h a za i p á ly a
Mindannyian reménykedtünk, hogy az tavaszi szezon, hasonló sikereket hoz, mint az őszi, s hogy minden
ott, s úgy folytatódik, mint ahogy tavaly abbahagytuk. Az első mérkőzés még erre engedett következtetni,
de utána sajnos nem minden úgy alakult, ahogy elképzeltük.
HAJDÚNÁNÁS GÓLIÁT FK. – NYÍRMÁRTONFALVA 5:1
A hazai mérkőzéseket egyelőre Hajdúböszörményben játsszuk, később átmegyünk majd Hajdúdorogra.
A nyitómérkőzésen a papírforma érvényesült. Felszabadultan játszottunk, megérdemelt győzelmet
arattunk. Tökéletesre sikeredett az idénykezdet.
DERECSKE – HAJDÚNÁNÁS GÓLIÁT FK. 2:1
Füves pályán idén először játszott a csapat, s ez nem várt meglepetéseket okozott. Az első félidőben
hamar elhúzott az ellenfél, s a második játékrészben már csak kozmetikázni tudtunk a dolgon.
HAJDÚNÁNÁS GÓLIÁT FK. – POLGÁR 0:2
Öt kezdőjátékos hiányzott a csapatból. Felkészültünk a legrosszabbra, de így is 75 percig tartani tudtuk
magunkat. Az utolsó 10 percben azonban már nem tudtuk kiküszöbölni a hiányukat, s a Polgár bedarált
minket.
TÉGLÁS – HAJDÚNÁNÁS GÓLIÁT FK. 3:2
A téglási edző nyilatkozata szerint, hízelgő lett volna reájuk nézve az x is. Jól játszottunk, viszont a
helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni. Legalább nyolc biztos ziccert hagytunk ki.
HAJDÚNÁNÁS GÓLIÁT FK. – SÁRRÉTUDVARI 2:4
Ott folytattuk, ahol az elmúlt mérkőzésen abbahagytuk. Egyre másra alakítottuk ki helyzeteinket, de az
utolsó pillanatban elpuskáztuk őket. Amíg az ellenfél a kevés lehetőséget kihasználta, addig mi a számtalan
biztos helyzetet kihagytuk.
A Hajdúnánás Góliát FK. jelenleg a 10. helyen tartózkodik a táblázaton 22 ponttal.
ugrott. Szeretettel várjuk szurkolóinkat a hazai
mérkőzéseinkre. Április 16-án 14 órától
Fehérgyarmat, április 23-án 18 órától Tiszavasvári,
A rájátszás 1. fordulójában Tiszavasváriba május 7-én 18 órától Debrecen és május 14-én 14
látogatott a hajdúnánási felnőtt kézilabda csapat. Az órától Mátészalka csapatát látja vendégül a
izgalmas, férfias küzdelemben végig fej-fej mellett Hajdúnánás KSE.
haladt a két csapat. A második félidőben a
TISZAVASVÁRI SE – HAJDÚNÁNÁS KSE
vendégcsapat 5 gólos előnyre tett szert, de a hazaiak
27–29 (12–13)
hamar egyenlítettek, ezután a higgadtabb és
biztosabb támadójátékokat vezető Hajdúnánás
Hajdúnánás:
OLÁH
–
Tóth,
Daróczi,
lépésről lépésre közelebb került a győzelemhez, s
végül 2 góllal egy nagyon jó ellenfelet győztünk le. FEHÉRVÁRI 4, BANCSÓK 4, HADADI 6, Ötvös
Csere: Bakó (kapus), Bencze 3, Madai, TAKÁCS
A 2. fordulóban a Debrecen NBI/B-s csapatára
4,
Póser, SZABÓ 6, Oláh 2
épülő DKSE II-höz látogatott a csapat. Sok sérülés
hátráltatta a csapatot, Daróczi Lajos, Bancsók
DEBRECENI KSE II – HAJDÚNÁNÁS KSE
Károly, Hadas Dávid és Galyas Péter sem tudott
24–24 (16–10)
játszani ezen a mérkőzésen. Érdekes játékvezetői
szemléletben kezdődött a mérkőzés, s az első félidő
Hajdúnánás: OLÁH – Tóth 1, FEHÉRVÁRI,
végén már 10 góllal(!) is vezetett a debreceni csapat,
de a hajdúnánásiak küzdeni akarásból ismét jelesre Hadadi 2, Ötvös 3, BENCZE 3
Csere: Bakó (kapus), Madai 1, TAKÁCS 6, Póser
vizsgáztak, nagyszerű csapatmunkával, Oláh Zoltán
1,
Oláh, SZABÓ 7
és Takács Gábor vezetésével döntetlenre mentették
a mérkőzést. Így a Hajdúnánás KSE a tabella élére

fÉRfI KÉzIlABdA NB II.

10 éves a Hajdúnánási Tenisz Klub
2001. október 17-én alakult a Hajdúnánási Tenisz Sport Klub. Az önállóan szerveződő klub, a működéséhez
szükséges pályákat a HÉPSZOLG Kft-nek a fürdő területén lévő 2 db teljesen használhatatlan létesítményére
kötött üzemeltetési szerződéssel biztosította.
Működésünk alatt virágzó klubélet alakult ki, az elhanyagolt, teniszre alkalmatlan pályákat játékra alkalmassá
tettük, folyamatosan karbantartjuk. A megalakulást követő évben mindkét teniszpályát saját erőből és
szponzorok támogatásával újítottuk fel. Vízvezetéket építettünk ki a pályák locsolásához, kerítést
építettünk.2007-ben a növekvő igények kielégítése érdekében harmadik pálya építéséhez kezdtünk, szintén
saját forrásból és kivitelezéssel. 2008-ban automata öntözőberendezés, valamint adogató fal megépítésére került
sor. A 2010-es év ismét a pályafelújítások éve volt. Mindhárom pályát friss 3 cm-es salakkal borítottuk. A kb.
45 tonna salak terítésével járó felújítási munkát a klubtagok saját maguk végezték.
A nagyobb beruházások mellett a pályák egész évi karbantartást igényelnek: locsolást, hengerlést, egyengetést,
a vonalak folyamatos igazgatását; a pálya környékének gondozását: gyomtalanítást, fűnyírást, kerítés javítást.
Az elmúlt 10 évben az Önkormányzattól 1.488.000 forint támogatást kaptunk. A tagdíjakból származó
bevételünk: 1.649.000 forint. Pályázati úton elnyert összeg: 721.975 forint. Adó 1%-ából 497.907 forint volt a
klub bevétele. A klub az összes bevételét a pályák felújítására, bővítésre, korszerűsítésre, versenyek
lebonyolítására fordította. 2002 óta minden évben megrendezzük a tavaszi és őszi teniszversenyeket, ahol
egyénileg és párosban is összemérhetik tudásukat a résztvevők. A versenyeken 455 fő vett részt. Előfordult, hogy
az itt üdülő lengyel vendégek is részt vettek a versenyen. 2007-től rendszeresen oktatjuk a fiatalokat, amit
térítésmentesen végeznek a klubtagok. Évente átlagosan 15-20 fő, főleg középiskolás és általános iskolás diák
vesz részt az oktatásokon. Közeli és távoli céljaink az alábbiak: A 2011-es évben az elhasználódott teniszhálókat
cseréljük ki. A pálya területén térburkolatot építünk, melyen két filagóriát helyezünk el. Amennyiben
lehetőségünk lesz pályalehúzók, egyéb kiegészítők beszerzése is megvalósulhat.
Ezúton is szeretnék megköszönni a Hajdúnánási Önkormányzat és a szponzorok eddigi támogatását és kérjük,
hogy lehetőségeikhez mérten az elkövetkezendő időkben is segítsék a klub működését, fejlődését.
Szeretnénk ezután is a város fiataljainak színvonalas sportolási lehetőséget kínálni és a teniszt szerető
városlakóknak a sporthoz megfelelő környezetet biztosítani. A városunkban üdülőknek és a fürdővendégeknek
pályáinkon kellemes kikapcsolódást kívánunk.
Papp János

ASzTAlITENISz
A szakosztály vezetőjétől, Magyar Leventétől
kértünk tájékoztatást arról, hogy milyen
eredményeket értek el az elmúlt időszakban, mi a
helyzet az utánpótlással kapcsolatban. Milyen
lehetőségek állnak a szakosztály előtt?
Milyen gondokkal kell mindennapjaikban
megküzdeni?
A hajdúnánási asztaliteniszről több mint másfél
éve jelent meg utoljára cikk a Hajdúnánási
Újságban. Természetesen azóta is ugyan úgy létezik
és működik a Hajdúnánási Spartacus SE asztalitenisz
szakosztálya, sőt örömmel tudom közölni, hogy
egyre többen érdeklődnek a sportág iránt.
Jelenleg is a Csiha Győző Tagintézmény
tornatermében tartjuk az edzéseinket heti két
alkalommal és a bajnoki mérkőzéseinket is itt
játszuk vasárnaponként.
Az elmúlt évben, ami 2010 májusát jelenti, az első
csapatunk sajnos búcsúzott az NB-III osztálytól, míg
a második csapatunk a megyei bajnokság közép
mezőnyében végzett. Így az idei bajnokságot mind a
két csapatunk a megyei I. osztályban kezdte 2010
őszén. Az első csapatunk (Cserép Tibor, dr. Száz
Árpád, Balogh Zsigmond, Magyar Levente, Szentesi
Ferenc) veretlenül vezeti a megyei bajnokságot, míg
a második csapatunk (Pruma Lajos, Varga Zoltán,
Szincsák Sándor, Székely Barnabás, Szabó Sándor,
Varga László) a hetedik helyen áll. Az első csapatnak
minden reménye megvan arra, hogy ősztől újra az
NB III-ban játszon, míg a második csapat tovább
folytatja a megyei első osztályban.
Jelenleg az utánpótlás neveléssel nem tudunk
külön napokon foglalkozni, így ezt a felnőtt edzés
keretein belül oldjuk meg. Ifjúsági korú gyerekek
alkotják az utánpótlást, akik már az amatőr felnőttek
közt is megállják a helyüket.
Vannak gondjaink is, hiszen melyik sportágnak
nincsen. Nagyon kevés az edzési lehetőségünk, de
ezt még fokozza az is, hogy hiába rendelkezünk, 8
asztallal egyszerre csak 5-öt tudunk felállítani a
terem mérete miatt. Ez azt jelenti, hogy egyszerre
csak 10 játékos tud játszani, míg a másik 10-12 ül a
padon és várakozik. Ha már valaki rászánja magát,
hogy sportoljon, akkor mozogni, játszani szeretne,
nem pedig ülni.
A több korosztályos utánpótlás nevelést is akkor
tudnánk megoldani, ha több napon tudnánk edzést
tartani, vagy több asztalt tudnánk felállítani.
Természetesen a problémák ellenére az
asztalitenisz iránti szeretet továbbra is töretlen, a
munka folyik tovább. Ehhez nagy segítséget kapunk
a
támogatóinktól,
különösen
a
városi
önkormányzattól.
A fenti problémák megoldásához továbbra is
szükségünk van a támogatásukra és ezt igényeljük
is, amit tisztelettel köszönünk.
Gut István

OROSZ MIKLÓS
INGATLANRENDEZő
FÖLDMÉRő
4087 Hajdúdorog, Rózsa u. 12.,
Telefon: 06-52-572-125,
06-30-306-41-05)
vállal mindenféle földmérési munkát,
telekhatár kitűzést, megosztást,
telekösszevonást, határrendezést,
magassági felmérést (szintezést),
épületbontást, épületfeltüntetést,
művelésből való kivonást,
művelési ág változást stb.

