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Terjeszkedik a Bocskai Korona:
Térségi tanácskozás
a csatlakozási lehetőségekről
2011. decemberében Hajdúnánás városa, az itt élő emberek érdekeit szem
előtt tartva indította el azt a folyamatot melynek következtében városunk
ma már jól működő saját fizetőeszközzel rendelkezik. A gondolat és a közös
munka sikerességét jelzi, hogy a kezde-

ményezés városhatárunkon túlmutatva több település figyelmét felkeltette.
Hajdúnánás városa ezeknek az érdeklődő településeknek szövetséget ajánlott,
melynek első lépése 2013. július 20-án,
a Bocskai Korona egy éves évfordulóján
egy szándéknyilatkozat aláírása volt.
Szeptember 19-én pedig szakmai tanácskozáson ismerkedhettek még alaposabban az érintett városok, községek
a Korona mibenlétével, működésének
mechanizmusával.
Tíz település, Balmazújváros, Derecske, Hajdúhadház, Mikepércs, Püspökladány, Vámospércs, Folyás, Polgár,
Újtikos és Tiszagyulaháza – képviselői
részvételével zajlott szeptember 20-án
a Bocskai Korona szakmai találkozója.
A tanácskozáson a Hajdúnánási járás
településein túl azon községek, városok
képviselői vettek részt, akik még a nyár

folyamán, a Korona egy éves születésnapi programján
együttműködési
szándéknyilatkozatot írtak alá.
A késő délutánba nyúló tanácskozáson sok kérdésre
kaptak választ a résztvevők dr. Horváth
Tibor programigazgatótól. Így részletesen
tájékozódhattak arról, hogyan is működik a gyakorlatban a Korona. Amikor jó
egy éve útjára indult a nánási helyi pénz,
sokan nem gondolták volna, hogy egy év
múlva már feszegetni fogja a városhatárt
mondta Horváth Tibor. De azért volt egy
gondolat; talán eljön egyszer az az idő is,
amikor ki kell lépni a városból, és éppen
ezért a címletek grafikái, egy kivételével,
térségünk, a Hortobágy környékén jellemző növény- és állatvilágát jeleníti meg.
A csatlakozásnak két módja van – tudtuk meg; egyrészt a természetes földrajzi
környezetből adódóan a környék kisebbnagyobb települései ténylegesen csatakozhatnak a szövetséghez, míg a távolabbiakat módszertanilag segítenék.
A tanácskozás nagy jelentőségű volt,
mondta Horváth Tibor, hiszen innen már
a következő lépés, ha a csatlakozás mellett döntenek a települések, a konkrét jogi
megállapodásokról szól majd.
Hogy végül is a települések hogyan
döntenek – ezt még nem tudhatjuk, de a
jelen eseményei biztatóak, és csak a résztvevőkön, a településeken élő vállalkozókon
múlik, milyen kétéves születésnapot ünnepelhet a Bocskai Korona 2014. júliusában.
(HNU)

Labor előkészületben
Hajdú-Bihar megyében egy debreceni és
egy berettyóújfalui iskola mellett a Kőrösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alakíthat
ki uniós pályázati forrásból egy természettudományos oktató- és kutatólabort.
A „Természettudományok oktatása a jövőnkért” elnevezésű program keretében a
nánásiak 332 millió forintból gazdálkodhatnak. A konkrét tervezés a pályázatoknál már megszokott csúszások miatt január helyett csak áprilisban vehette kezdetét,
de a remények szerint novembertől használható lesz a labor, amely a gimnázium
első emeletén két tanterem, a biológiaszertár és egy tanári szoba egybenyitásával
valósul meg.
Az iskola műszaki ügyekért felelős
intézményvezető-helyettese,
Harangi
Zsolt elmondta, hogy szeptember végére
megtörtént az aljzat felszedése, a könynyűszerkezetes födém, valamint a füst-és
tűzjelzők beépítése, és egy tanári szoba
kialakítása. Októberben kerülnek vissza a

helyükre a felújított szekrények és ajtók.
A laboreszközök pl. speciális asztalok,
vegyszerek, mikroszkópok beszerzése is
hamarosan megtörténik, ezekre hatvanmillió forint jut. Vegyi fülke, előkészítő
termek, digitális táblák is segítik majd a
laborvezető és a tanárok munkáját, a kettéosztható nagyteremben pedig 18-18 fős
diákcsoportok végezhetnek kísérleteket,
nemcsak biológia- és kémiaórákon, hanem fizika, vagy földrajztanáruk irányításával is.
A gimnázium tizenegy környékbeli
iskolával kötött szerződést, melynek értelmében a laborban ezen intézmények
pedagógusai is tarthatnak – saját diákjaiknak – tömbösített tanórákat. Ezt megelőzően a pedagógusok továbbképzésen
fognak megismerkedni a labor lehetőségeivel, a taneszközök használatával. Ezeknek
az óráknak a megtartására délutánonként
lesz lehetőség, a külsős diákok buszoztatása is a pályázati pénzből történik majd.
V. G.

2013. október 10.

Országos rajzpályázat fődíjasa

Kovács Ákos a „Tiszta levegő – Mozdulj
érte!” elnevezésű rajz-, fotó- és családi kreatív pályázaton fődíjat nyert.
Az országos Európai Mobilitási Hét
nyitórendezvényén, 2013. szeptember
16-án zajlott a díjátadás, ahol egy kerékpár boldog tulajdonosává válhatott az
alkotó.
A meghirdetett rajzpályázat fő kiírása az
volt, mutassák be a gyerekek, mit tennének a tiszta levegőért. Ákos 12 éves, (volt
Bocskai Iskolás, idén már Kőrösi gimis)

úgy gondolta, hogy tavalyi 2. helyezése
után az idén is megméretteti magát. Ötletei hamar megfogalmazódnak, fantáziája
nem ismer határokat. Úgy gondolja, az
ember által kitalált kényelmi eszközök
(pl. járművek) és az energia előállítása
fontos területe a környezetvédelemnek.
Alkotása önmagáért beszél. Bárcsak valóban egy zipzárral be lehetne zárni a környezetszennyező tényezőket! Gratulálunk
Ákos! Csak így tovább.
Nagy Ágnes

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü választékkal.
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft adag
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Iskolagyümölcs-program Tedejen
Az MBO Befektető Kft. az iskolagyümölcs program kezdete óta – 2009/2010
tanév – szállít be gyümölcsöt a hajdúnánási és hajdúdorogi általános iskolákba.
A most indult, 2013/2014 tanévtől kezdve, a kiszállítási lehetőségeiket tovább
tudták bővíteni, így a polgári, görbeházi,
újtikosi és tiszagyulaházi általános iskolákban is tedeji gyümölcsöt fogyaszthatnak. A cég vezetése fontosnak tartja, hogy
az általuk termelt gyümölcsöket, valamint
a saját alapanyagból előállított tartósítószer és adalékanyag-mentes gyümölcsleveiket a környező általános iskolákba,
mint helyi termelők tudják beszállítani.
Ezek a jó minőségű termékek sok esetben
a Hajdúnánáson és a környező településeken lakó gyerekek szüleinek munkáját
dicséri, hiszen sok, az itteni településeken
élő gyermek szülője, hozzátartozója, aki
cégnél dolgozik.
Az iskolákkal a kapcsolat a kezdetektől
kiváló, a visszajelzések pozitívak, a gyermekek nagy élményként élték meg azokat
a kirándulásokat, amelyek során meglátogatták az ültetvényeket, és ahol megismerhették azokat a munkafolyamatokat,
amelynek a végén a gyümölcs az asztalukra kerül. A 2013/14-es tanévtől kezdve az

alma mellett az ebből készült saját gyártású natúr gyümölcsleveket fogják kapni a
gyerekek heti rendszerességgel.
Az iskolagyümölcs program keretében
a következő kiszállítások valósultak meg:
a 2009/2010 tanévben 795 gyerek részére
összesen 86 901 db alma, a 2010/2011
tanévben 817 gyerek részére 113 755 db
alma, a 2011/2012 tanévben 775 gyerek
részére 49 600 db alma, valamint 18 600
db körte, a 2012/2013 tanévben 881
gyerek részére 58 594 db alma, valamint
23 608 db körte. A 2013/2014 tanévben előreláthatólag 2 174 fő részére 117
396 db almát és 58 698 x 0,2 dl natúr
gyümölcslevet fognak szállítani. Ettől a
tanévtől kezdve a programban résztvevő
gyerekek köre bővül, az alsó tagozatosok
mellett már az 5.-6. osztályos tanulók is a
program résztvevői között lesznek.
Az MBO Befektető Kft. az elkövetkezendő időkben is arra törekszik, hogy a
gyerekek továbbra is nagy megelégedéssel fogyasszák az általuk termelt gyümölcsöt, saját termésből előállított gyümölcslevet, melyek 2011-ben elnyerték a
Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék
díjat, 2013-ban pedig a Magyar Termék
Nagydíjat.

