
lításon minden testvérváros képviseltette 
magát otthonról hozott népművészeti 
alkotásokkal, kézzel készített tárgyak-
kal, népviselettel és felelevenítésre került 
néhány régi mesterség is. Ezzel párhuza-
mosan gasztronómiai bemutatóra is sor 
került, minden testvérváros elkészítette 
saját nemzeti ételét és kóstolási lehetősé-
get biztosított a többiek számára. 

A fenti programokon kívül szabadidős 
és rekreációs tevékenységekre is volt lehe-
tőség a rendezvény ideje alatt. A testvér-
városokból érkező vendégek megismerték 
városunk nevezetességeit, valamint ön-
kormányzatunk a Hajdúnánási Gyógy-
fürdőbe ingyenes belépést biztosított szá-
mukra a találkozó idejére. 

Az utolsó napon a közösen elfogyasz-
tott ebéd után zárult le az esemény. 
Minden résztvevő pozitívan értékelte a 
találkozót. Általános megállapítás, hogy 
az Európa a polgárokért program kivéte-
les és egyedülálló lehetőséget biztosított 
a testvérvárosok polgárai számára a sze-
mélyes kapcsolatok, barátságok kialakí-
tására és egyben alkalmat adott arra is, 
hogy az Európai Unió aktuális kérdéseivel 
szembesülve tapasztalatot cseréljenek a 
témára vonatkozóan. A találkozó további 
eredménye, hogy a programok során át-
élt közös élmények hatására a különböző 
nemzetekhez és generációkhoz tartozó 
résztvevők közelebb kerültek egymáshoz, 
kölcsönös tisztelet és megértés alakult ki 
közöttük. 

Az Európai Bizottság nyújtott támoga
tást ennek a projektnek a költségeihez. Ez 
a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit 
tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető 
felelőssé az abban foglaltak bárminemű fel
használásért. 

A szervezők ezúton fejezik ki köszöne
tüket minden önkéntes résztvevőnek, a 
Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Egyesületének, valamint a Nyugdíjas Klub 
tagjainak a programok megvalósításában 
nyújtott aktív közreműködésért.

Kónyáné Veres Mária
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NemzeteK éS geNerácIóK együtt 

agy sikerrel valósult meg Haj-
dúnánáson az Európa a polgá
rokért program támogatásával 

megrendezett Nemzetek és generációk 
együtt című testvérvárosi találkozó. 

Az érkezés napján rövid ismerkedés és 
a szálláshelyek elfoglalása után a Hajdú-
nánási Gyógyfürdő területén felállított 
sátorban került sor a rendezvény ünne-
pélyes megnyitójára. Mind a helyi, mind 
pedig a nemzetközi résztvevők nagy iz-
galommal és lelkesedéssel készültek az 
eseményre, meglepetésekkel, otthonról 
hozott péksüteményekkel ajándékozták 
meg egymást. A megnyitó ünnepségen 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármeste-
re köszöntötte a résztvevőket, majd test-
vérvárosi csoportok vezetői is elmondták 
üdvözlő beszédüket. Ezt követően az is-
merkedés tovább folytatódott sok zenével, 
tánccal és játékos vetélkedővel. 

A találkozó második napján a testvér-
városi csoportok közös látogatást tettek a 
világörökség kultúrtájaként nyilvántartott 
Tokajba, ahol a történelmi borvidéken 
tett séta alkalmával kerülhettek közelebb 
a közös értékeken, történelmen és kul-
túrán alapuló európai gyökerekhez. Az 
ódon utcákon tett közös séták, a boros-
pincében elfogyasztott ebéd és borkósto-
lás tette emlékezetessé a kirándulást.

Tekintettel arra, hogy 2012 az Aktív 
öregedés és a nemzedékek közötti szolidaritás 
európai éve, a találkozó harmadik napján 
került megrendezésre a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színháztermében a 
„Helyünk és szerepünk az Unióban” című 
interaktív előadás abból a célból, hogy 
együttműködési és részvételi lehetőséget 
biztosítsunk a testvérvárosok polgárainak 
arra, hogy közelebb kerüljenek egy olyan 
Európai Unió által kiemelt témához, 
mely jelentőségénél fogva megkülönböz-
tetett figyelmet érdemel. Az előadás első 
részében Alföldiné Ragyák Andrea pszi-
chológus tartott előadást az Európai Unió 
időseket érintő politikájáról, valamint az 

elöregedő társadalom okozta kihívások-
ról. Az előadás további részében került 
sor a témához kapcsolódó tapasztalatok 
megosztására. Minden testvérváros be-
számolót tartott a saját közösségében élő 
idős emberek helyzetéről, a szabadidős és 
önkéntes programokban való részvételi 
lehetőségeikről. Hajdúnánás képvisele-
tében dr. Juhász Endre alpolgármester a 
fentieken túl beszámolt arról is, hogy a 
helyi önkormányzat milyen módon járul 
hozzá az idősebb korosztály életkörülmé-
nyeinek javításához, hogyan segíti önszer-
veződésüket.

Az előadás után könnyedebb program 
következett. A kulturális és nyelvi sok-
színűség jegyében a testvérvárosok saját 
anyanyelvükön előadott dalokkal, ver-
sekkel léptek fel, melyek között volt vi-
dámabb és komolyabb hangvételű előadás 
is. A szívből jövő produkciók a közönség 
körében műfajtól függetlenül nagy sikert 
arattak. Külön élményt jelentett, hogy a 
nyelvi korlátok ellenére a résztvevők meg-
ismerték egymás nyelvének ritmusát, dal-
lamát és szépségét. A nap további részében 
a fiatalabb generáció is szerepet kapott, ők 
a szépségversenyen kaptak lehetőséget a 
bemutatkozásra. A verseny szünetében a 
testvérvárosok tánccsoportjainak fellépése 
színesítette a programot.

A találkozó negyedik napján az idősebb 
résztvevők hagyományőrző és kulturális 
programokon mutathatták be a fiatalabb 
generációnak, hogy milyen gazdag kul-
turális örökség birtokosai. A Martinek 
Lovasudvaron megrendezett „Hagyomá
nyok Európában” című népművészeti kiál-

Beérett a termés
mAgOSz különdíjban részesült a 

hajdúnánási Start-munka 
mintaprogram

2012. augusz-
tus 9–12. kö-
zött került sor 
a Hajdúsági 
Expo XVII. 
Hajdúböször
ményi Ipari 
Kiállítás és Ke

reskedelmi Termékbemutató rendezvényeire, 
amelyen hajdúnánási kiállítók is részt vettek. 
Városunk három pavilonnal képviseltette 
magát; a Bocskai Korona és az Aranyszalma 
Gyógycentrum, a Tedej Agrártermelő és Szol
gáltató Zrt. és a Startmunka mintaprogram.  
A „Startosok” termékeik egy részét, igazi zama-
tos „nánási” görög-, és sárgadinnyét állítottak ki.

Az első nap szakmai nap volt, ahol a láto-
gatók többsége szakember volt, s akik zsongtak 
a hajdúnánási pultok előtt. Nemcsak a zama-
tos dinnyékért, hanem igen nagy érdeklődést 
mutattak a Start munkaprogram iránt is, ame-
lyet a „háziasszonyok” ‒ Majoros Irén (Inci) és 
Szólláth Éva ‒ szakavatottan és fáradhatatla-
nul magyaráztak az érdeklődőknek. Az Expo 
első napján 3‒4 alkalommal is felkereste a 
„Startos”pavilont Jakab István, az országgyűlés 
alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Szövetségének elnöke. Záporoztak 
a kérdések, és a házigazdák nem hagytak egyet 
sem megválaszolatlanul, hiszen jól ismerik a 
munkaprogram minden fázisát, és mondani-
valójukat szakmailag is alá tudták támasztani 
Ötvös Sándor, a kertészet vezetőjének segítsé-
gével. A nap kétségtelenül legnagyobb sikere 
Hajdúnánás szempontjából a MAGOSZ elis-
merése volt, egy különdíj formájában, amelyet 
Tóth Imre, a munkaprogram projketvezetője 
vett át Jakab Istvántól. Köszönet a különdíjért 
Hajdúnánás Város Önkormányzatának és a 
Start közmunka mintaprogram összes dolgo-
zóinak.

Polgári védelmi eskütétel
 

2012. január 1-jén alakult meg az egységes 
katasztrófavédelmi szervezet. A vonatkozó 
törvény alapján a polgári védelmi szerveze-
tekbe beosztott állampolgárok eskütételi ün-
nepségére került sor városunkban is 2012. 
augusztus 11-én 13 órakor. Az alkalom 
résztvevőit, vendégeit dr. Juhász Endre al-
polgármester köszöntötte. Ünnepi beszédet 
Csepely Zsigmond, tűzoltó ezredes mon-
dott. A feladatokat summázó beszéd után a 
jelenlévő, több mint 100 fő polgári védelmi 
beosztott tette le ünnepi esküjét. A köszöntő 
ünnepi műsorban fellépett: Székely Panna, 
Csiszár Milán és Harangi Péter.

Az eskütétel és az ünnepi műsor után 
került sor a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főigazgatója által ado-
mányozott elismerő oklevelek átadására.  
Kapták: Borók Tamásné, Soltész Gyula, 
Tóth Péter, Bak András és Fábián Zoltán.

Az ünnepélyes avatás a Szózat hangjaival 
zárult.                                        Gut István

Jakab István átadja a díjat 
Tóth Imre projektvezetőnek

N
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A Nánási Vigasságok egyhetes rendez-
vénysorozatában kiemelkedő szerepet 
szántak a szervezők a több helyszínre 
tervezett, változatos, egész napos sza-
badidős programnak. Sajnos az időjárás 
– csakúgy, mint tavaly – ismét bele-
szólt a szervezők dolgába. Esős, szeles, 
hűvös reggel köszönt Hajdúnánásra 
július 22-én, több rendezvényt el is kel-
lett halasztani a nagy szél és eső miatt. 
Akik maradtak, azok viszont nagyon jól 

érezték magukat a felnőtt kispályás foci 
meccseken, a korosztályos futóversenyen 
csakúgy, mint a sárkányhajó versenyen. 
Kétségtelen, hogy a „tojáslabda” beveté-
se sem maradt hatástalan. A „kicsi rakás, 
nagyot kíván” játék, azaz az amerikai 
futball bemutató egy kis Amerikát va-
rázsolt a nánási focipálya zöld gyepére. 
Igen nagy volt a siker, főként hogy a vé-
gén a nézők is kipróbálhatták magukat.

Fotók: Fűz László

Még szűk egy hónap telt el a Bocskai Korona forgalomba kerülése óta, és örömmel jelenthetjük, hogy egyre többen használják, főleg a nagyobb rendez-
vényeken. Az alábbiakban közöljük azon szerződött elfogadóhelyek listáját, akiknél már lehet Bocskai Koronával fizetni. Értelemszerűen a vállalkozások 
neve mellette a termékek, szolgáltatások és a vállalkozó által nyújtott kedvezmény mértéke található. Tájékoztatásul közöljük, hogy ebben a listában 
ugyan még nem szerepel, de a piacon a Start-munkaprogram kertészeti termékeiből 20%-os kedvezményt kaphatnak azok, akik Bocskai Koronával 
fizetnek. Keressék a fenti elfogadóhelyi matricával megjelölt üzleteket és piaci árusítóhelyeket! Kérjük, kísérjék figyelemmel a Bocskai Korona Híradót, 
mert lapunkban havonta közöljük az aktuális elfogadóhelyek listáját és a legújabb Koronával kapcsolatos híreket.         Hajdúnánás, 2012. augusztus 1.

Bocskai Korona Híradó 

Közösségi sportnap

A szervezet életében a közeljövőben köz-
gyűlésre és tisztújító választásra kerül sor. 
A helyi kamara elnökét, Török Istvánt 
kerestük meg, hogy néhány gondolat 
erejéig beszéljünk a szervezet múltjáról és 
jelenéről.

Mikor és miért jött létre Hajdúnánáson  
a Kereskedelmi és Iparkamara?

‒ 1998 óta vagyok a Hajdúnánáson 
működő Kereskedelmi és Iparkamara te-
rületi elnöke, az önkéntes kamarai tagság 
bevezetése óta. Megjegyezni kívánom, 
hogy, az utóbbi két cikluson keresztül a 
helyi tennivalók mellett betöltöm a Haj-
dú-Bihar Megyei Vidéki Kamara alelnöki 
posztját is. Megalakulásunk óta fő célunk 
az, hogy összegyűjtsük a helyi vállalkozók 
gondjait, problémáit és azokat továbbít-
suk felsőbb szerveink felé. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy a mindenkori kormány-
zatunknak tárgyalóképes partnerei lehet-
tünk. Szervezetünk nagy figyelmet fordít 
arra, hogy a jövő nemzedéke megfelelő 
oktatásban és főleg szakképzésben része-
sülhessen. Működő tagozataink: szolgál-
tatás, kézművesség, ipar, kereskedelem és 
nagyvállalkozás.

Milyen feltételei vannak a kamarai tag
ságnak, és milyen anyagi hozzájárulással 
járnak ezek?

‒ A tévhittel ellentétben nincs kötelező 
kamarai tagság. A szervezet az önkéntes-
ség alapján épül fel. A tagságot vállalók 
alapdíjat, (12 000 Ft/év) és a nettó árbe-
vételük után bizonyos ezreléket fizetnek. 
Ez évben került bevezetésre minden vál-
lalkozás részére, egy 5000 Ft-os regiszt-
rációs díj, melyet az önkéntes kamarai 
tagok, az alapdíjukból leírhatnak.

A tisztújítás közeledtével milyen sikerek
ről szólhatunk?

‒ Hajdúnánáson színvonalas terüle-
ti iroda működik. Az irodát napjában 

többször keresik fel azok a vállalkozók, 
akik segítséget, felvilágosítást, támogatást 
várnak. Sikeresnek mondhatjuk az éven-
ként megrendezésre kerülő előadásokat, 
amelyek tájékoztatást adnak a változó jog-
szabályokról. Sok ügyet tudunk helyben 
elintézni, nem kell Debrecenbe utazni. 
Köz megelégedettséget eredményező ren-
dezvények, bemutatók színesítik a min-
dennapjainkat.

A kamara jövőjét illetően milyen elképze
lésekről szólhatunk?

‒ A szervezetnek több hatósági bizo-
nyítványt kellene kapnia. Ne csak tanács-
kozási, hanem szavazati joga is legyen egy-
egy fontos kérdésben. A regisztráció által 
vállalkozói nyilvántartást kell bevezetni, 
hogy a vállalkozók szakterületekként vál-
janak menedzselhetőkké. Nagyon fontos, 
hogy a tájékoztatás mindenkor naprakész 
legyen.

Mit mondhatunk el a tisztújításról?
‒ A választásokra való felkészülés terü-

letünkön jónak mondható. Szeretnénk 
minden vállalkozót aktív közreműködés-
re kérni. A tisztújítás folyamán minden 
regisztrált vállalkozónak joga, és lehetősé-
ge van minden tisztségre jelöltet állítani, 
függetlenül attól, hogy kamarai tag-e. 
Mindenkitől várjuk a jelöltekre való 
javaslatokat. Saját személyemről szeret-
ném elmondani, hogy a területi kamarai 
elnökséget át szeretném adni, egy olyan 
vezető részére, akivel évek óta együtt 
dolgoztunk, és én bízom benne, hogy 
mindenki megelégedésére fogja végezni 
munkáját. Természetesen én, a magam 
tudásával és tapasztalataimmal minden 
támogatást megadok, és fokozatosan sze-
retnék visszavonulni a hasonló közéleti 
munkáimból is.

Gut István

A Hajdúnánási Kereskedelmi 
és Iparkamara életéből

Cégnév Elfogadóhely Kedvezmény 
mértéke % Cégnév Elfogadóhely Kedvezmény 

mértéke %
Hajdúnánási Gyermek  

és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Felnőtt étkeztetés,  

Lacikonyha a Gyógyfürdőben 5 Hajdú Forma Szociális Szövetkezet Sebestyén Teázó 5

Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft.

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, 
Tourinform Iroda 5 Horváth Kertészeti Árudák Oázis Kertészet, Horváth Virágüzlet 3

Olex-97 Kft. Olex-97 Kft. (asztalosipar) 5 Kili-Keri Kereskedelmi Kft. Kili-Keri Kereskedelmi Kft. 2

Hajdúnánási Építő 
és Szolgáltató Kft. Hajdúnánási Gyógyfürdő árlista szerint Tóth 3D Kft. Liliom Virágüzlet, Anikó Virágüzlet,  

Szivárvány Virág- és Ajándéküzlet 10

IMICA Termál Panzió Kft. Bocskai Étterem és Söröző 5 Nagy Miklós egyéni 
temetkezési vállalkozó Temetkezési Iroda 20

Tedej Zrt. Tedej Zrt. Vegyesboltja 
(gyümölcsökre, natúr levekre) 5 Pharma-Sano Bt. Winkler Lajos Gyógyszertár, 

Ezüst Kígyó Gyógyszertár 5

Eco-Lánc Kft. Non-Stop Csemege 3 Hajdúker Kft. Hajdúker Fürdőszoba Szaküzlet, 
Megújuló Energia 2–10

Pál-Kovács Dezső  
egyéni vállalkozó

Gyöngyszem Kisvendéglő és Szabadidőközpont, 
Bányász Üdülő és Étterem 5 Trendi Divat Trendi Divat 5

VELOÁK Kft. Koffein Söröző, Falánka Grill Ételbár,  
Kultúr-Art Kávézó 10 Nábrádi József egyéni vállalkozó Szerszám Birodalom Üzletház 5–20

Lac-Hús Kft. Magyaros Étterem, Lacikonyha 5 Esendel Kft. Kupica Italdiszkont 2

Nyak-Ép Kft. Nyak-Ép Kft. (építőanyagok) 2 Nagy Katalin egyéni vállalkozó Kati Vendégház 10

Nyugdíjas tűzoltók
A hajdúnánási volt állami, majd önkor-
mányzati hivatásos tűzoltók nyugdíja-
sainak egy csoportja családtagjaikkal 
együtt, önköltségen, zenés nyugdíjas 
találkozót szervezett 2012. július 21-én. 
Ezúttal is megköszönik Ménfői Zoltán 

és családjának, hogy a Tuskós horgász-
tónál területet biztosított, segítve ezzel a 
színvonalas program megvalósulását. 

A szervezők nevében: 
Csengeri Imre

Szerződött Bocskai Korona elfogadóhelyek
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Autóbusz váróterem – Gyógyfürdő

Megállóhelyek Indulási időpontok

Autóbusz váróterem 8:43 10:45 13:00 16:35

Gimnázium 8:45 10:47 13:02 16:37

Jókai u. 8:46 10:48 13:03 16:38

Gyógyfürdő 8:48 10:50 13:05 16:40

Gyógyfürdő – Autóbusz váróterem

Megállóhelyek Indulási időpontok

Gyógyfürdő 11:15 13:30 14:45 17:45

Jókai u. 11:17 13:32 14:47 17:47

Gimnázium 11:18 13:33 14:48 17:48

Autóbusz váróterem 11:20 13:35 14:50 17:50

gyógyfürdői buszmenetrend – hétköznap
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Bemutatkozik a „Lente Lajos magyar Nóta egyesület” 

Az országos magyar nóta versenyen 
júliusban hallottuk, hogy megalakult 
Hajdúnánáson a Lente Lajos Magyar 
Nóta Egyesület. A szervezet képviselője 
M. Balogh Sándor. Kérdezem, hogy mi-
lyen céllal alakult meg a Magyar Nóta 
Egyesület?

Szervezetünk célja a hagyományőrzés, 
a magyar népzene gyakorlása. Széleskörű 
terjesztése, amatőr szólóénekesek tehet-
séggondozása, közművelődési zenei prog-
ramok szervezése, lebonyolítása, azokon 
történő fellépés.

Kik a tagjai?
M. Balogné Kiss Zsuzsanna, Áfra La-

josné, Botos Lajos, Kissné Csuka Zsuzsa, 
Gencsi Mihály, Marján György, Mészáros 
Béla, Nagy István, Nagy Imréné, Országh 
Béláné, Pogácsás Antal, Pomázi László, 
Toronyai Lászlóné, Matkó Mária, Lente 
Lajos, Lente Lajosné, M. Balogh Sándor.

Pártoló tagjaink: Tacsi Sándorné, Szabó 
Gáborné, Pogácsás Antalné, Király Etelka.

Mik voltak az egyesület előzményei?
Az egyesületünk korábban egy össze-

szokott, közösen gyakorló, baráti társaság 
volt, amely azonban eljutott fejlődésének 
arra a pontjára, hogy a jogi keretek között 
történő program-fellépés szervezés, adott 
esetben tehetség gondozás érdekében 
szükség van egy nyilvántartott egyesületre, 
mely élvezi az önkormányzat támogatását. 
Ezennel a Hajdúnánási Önkormányzat-
nak köszönetet mondunk a támogatásáért. 
A jogi keretek lehetőséget adnak, hogy 
szükség esetén a pályázati lehetőségekkel 
éljünk. Ez biztosítja a tagságunk továbbfej-
lődését, teszi lehetővé az országos egyesü-
letbe való tevékenységünket, illetve adott 
esetben önköltségbe a nóta cd kiadását.

Kérem mutassa be azokat a személye-
ket, akik a zenei kíséretet adják, ki az 
egyesület korepetítora, és milyen gyak-
ran vannak a próbák?

Az egyesület korepetítora Matkó Mária 
előadóművész, aki Debrecenből jár ki heti 
rendszerességgel, továbbá ő állítja össze a 
műsort hangtanilag és szerkezetileg is. Se-
gítségére van ebben Botos Lajos prímás 
is. A próbák heti, kétheti rendszerességgel 
vannak megtartva, de természetesen a fel-
lépések előtt ezek sűrűsödnek.

Tudomásunk szerint Hajdúnánáson 
és környékén több önálló nóta csoport 
is működik. Az Önök egyesülete nyi-
tott vagy zárt?

Természetesen egyesületünk nyitott, 
minden tag jelentkezését, belépését 
örömmel vesszük. A felvétel kérdésében a 
tagság kollektíven dönt, szavazással. Ter-
mészetesen előtte van egy meghallgatás, 
melyet Matkó Mária végez, mikor is a 
belépni kívánó a saját „repertoárjából” ad 
elő, és ennek ismeretében fogadjuk teljes 
jogú tagként. Vannak pártoló tagok is, 
például családtagok, akik felajánlásokkal, 
személyek és zenei eszközök szállításával 
támogatnak bennünket.

Mi a következő feladat, ami az egye-
sületre vár?

A Magyar Dal napjának megszervezé-
sében aktívan részt veszünk az Országos 
Magyar Nóta Egyesületen keresztül, mely 
szeptember kilencedikén lesz megtartva.

A teljesség igénye nélkül sztárvendé-
günk Madarász Katalin, Nógrádi Tóth 
István, Nagy Anikó, Sülyi Károly, Kádár 
Zsuzsa, Fejős Jenő és még sokan mások.

Mik az egyesület tervei?
Szeretnénk az amatőr szólóénekeseink-

nek fellépést biztosítani a Nóta Tv-ben, 
valamint rövid távú terveink közt szerepel 
nóta CD elkészítése, amelyen betudnánk 
mutatni, hogy a hagyományőrző, népze-
nét szerető tagjaink milyen eredményeket 
érnek el. Továbbra is minden évben meg-
tartjuk az országos nóta versenyt.

Önt, kedves Balogh Úr mi vitte arra, 
hogy ezt az egyesületet megszervezze.

Magam részéről úgy gondolom, hogy 
a magyar népzene, a cigányzene a nem-
zeti kultúránk része, a mai megváltozott 
világban, az internet elterjedése mellett 
szükség van a hagyományok ápolására, a 
múlt felidézésére, mert aki nem ismeri a 
múltját, az nem látja a jövőjének az útját.

(X)
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Hetedik alkalommal került megrendezésre 
a hajdúnánási Nemzetközi Alkotótábor jú-
lius 30 és augusztus 8. között. A résztvevők 
nagy része már ismerősként üdvözölhette 
egymást a tábor kezdő napján. A 42 fős kö-
zösség köre hasonlóan alakult a tavalyihoz: 
a Partiumból – Érmihályfalváról, Nagyvá-
radról, Belényesről és Szatmárnémetiből 
érkeztek, de képviseltette magát Ustron 
Lengyelországból, ezen kívül budapesti, 
szentendrei és győri művészek is visszalá-
togattak, mellettük pedig még helyi alko-
tók, ill. a Kőrösi gimnázium tűzzománc 
szakkörösei alkották a csoportot. A művé-
szeknek az idén a Baross utcai kollégium 
adott helyet. Szólláth Tibor a nyitókiállítá-
son reményét fejezte ki, hogy az alkotáshoz 
megfelelő körülményeket tud biztosítani 
a város és a munka mellett a barátságok 
is elmélyülnek. Bertalan Ferenc művészeti 
felelős azt emelte ki, hogy a Hajdú-Bihar 
„A közösségi művelődés jó gyakorlataiból” 
c. kiadványba bekerült a hajdúnánási al-
kotótábor is, amely elismerésnek számít. 
Hajdúnánás Város önkormányzata minden 
évben jelentősen támogatja az alkotótábor 
megvalósulását, ezen kívül a Nemzeti Kul-
turális Alap, a Hajdú-Bihar Megyei köz-
gyűlés, és cégek, magánvállalkozók, civil 
szervezetek is segítettek. Az alkotótábor 
idei művészeti vezetője Pistyur Imre Mun-
kácsy-díjas szobrászművész volt. A 10 nap 
alatt azt tartotta feladatának, hogy a szak-

mai tapasztalatcsere mellett a közösség tag-
jai minél jobban megismerjék egymást, vé-
leményeket cserélhessenek a szakmán túli 
dolgokról is. Erre jó alkalmat biztosított 
egy egész napos zempléni kirándulás. Es-
ténként pedig a különböző vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek köszönhetően finom 
ízek kényeztették a résztvevőket, amelye-
ket gyakran hangulatos nótaszó vagy akár 
csikósbemutató és vidám beszélgetések 
zártak. Az idei évtől programkoordinátori 
feladatokat kapott Buczkó József. Szerve-
zőmunkájának köszönhető a nyitó nap esti 
fürdőzése, a fent említett kirándulás, város-
néző programok és az étkezések összehan-
golása. Szellemi táplálékul szolgált Szutor 
Katalinnak, a Magyar Nemzeti Galéria 
főrestaurátora és Pistyur Imre szobrászmű-
vész vetítéses előadásai, amelyekben saját 
munkásságukat mutatták be. Az alkotók 
pedig naponta hozzáfogtak élményeiket, 
gondolataikat színekbe, formákba önteni. 
Születtek olajképek, ikonok, akvarellek, 
grafikák, szobrok, selyemképek és tűzzo-
máncok. Minden alkotó két képet ajánlott 
fel a város részére, amelyek közül egy a mű-
velődési ház galériájában tekinthető meg 
szeptember 15-ig. Bár a tábornak költségei 
vannak, az itt hagyott alkotások jelentős 
értéket képviselnek. A művészek elbúcsúz-
tak ugyan, de a visszatérés reményével. 
Bízzunk abban, hogy a művészet mindig 
helyet kap a város életében.

Nagy Ágnes
Fotók: Fűz László

Hajdúknak Szépsége

east Side rounds 

Talán a Nánási Vigasságok legnépszerűbb 
programja volt a Hajdúknak Szépsége 
elnevezésű szépségverseny, mely immá-
ron másodízben került megrendezésre. A 
nagy érdeklődést mutatja, hogy zsúfolásig 
telt a főtéren felállított színpad nézőtere. 
Az idei versenyre 16 lány érkezett, Haj-
dúnánásról, illetve a környező települé-
sekről valamint a lengyel testvérvárosból 
Ustronból, hogy szépségét megméret-
tesse. Az összesen négy fordulóból álló 
versenyen nemcsak a lányok szépségét, 
de megjelenésüket, belső kisugárzásukat 
és intelligenciájukat is értékelte a 10 fő-
ből álló zsűri. Elsőként utcai öltözetben, 
farmerban és pólóban vonultak végig a 
kifutón, majd a fürdőruhás felvonulás 
következett, végül pedig alkalmi ruhában 
is megcsodálhatta őket a közönség. Intel-
ligenciájukról, személyiségükről egy rövid 
interjú során kaphatott képet mind a zsű-
ri, mind a közönség. A pozitív benyomás-
hoz ugyanis nemcsak a dekoratív külső, 
de a belső kisugárzás is hozzátartozik. A 
zsűri értékelését ez nagyban elősegítet-
te, bár nagy volt az egyetértés az első öt 

legszebb lány tekintetében. De ahogy azt 
a zsűri elnöke Szólláth Tibor polgármes-
ter elmondta, a második és a harmadik 
helyezett között az interjú döntötte el a 
sorrendet. Hosszas értékelés és egyezte-
tés után aztán megszületett a döntés. A 
Hajdúknak Szépsége szépségverseny idei 
győztese, aki a koronát viselheti egy éven 
keresztül, az Varga Lotti hajdúnánási lány 
lett. Az ő nyereménye még a címen túl, 
egy 50 000 Ft értékű utazás is. A koro-
nát pedig nem mástól vehette át, mint a 
tavalyi szépségkirálynőtől, Nyakó Enikő-
től. A verseny első és második udvarhöl-
gye is hajdúnánási lány lett. Síró Anikó 
ezen kívül még a közönségdíjat is magá-
énak mondhatja, a második udvarhölgy, 
Kakócz Bettina pedig a múlt heti, hajdú-
szoboszlói versenyen nyert még különdí-
jat.  Gratulálunk a győzelemhez, és nagy 
büszkeséggel tölt el bennünket, hogy is-
mét hajdúnánási győztese lett a szépségki-
rálynő választásnak. 

Éles Judit

Fotó: Borbély Máté 

Az East Side Rounds 6 fordulója Haj-
dúnánáson Hajdúböszörményben és 
Hajdúdorogon két-két alkalommal 
várja az érdeklődőket és kínál szá-
mukra rengeteg érdekes programot. 
A rendezvények program palettáján 6 
alkalommal találunk drog prevenci-
ós előadást, a „Ne csak nézz, Láss is!” 
programelem látogatói többet tudhat-
nak meg a kiforrott világképbe tartozó 
problémákról. 

Július 13-án különös program vet-
te kezdetét a főtéren Többen valószínű 
ijedten kaptak a szívükhöz, amikor egy-
egy fiatal életveszélyesnek tűnő ugrásokat 
produkált a szabadtéri színpad mellvédjé-
ről. Mint megtudtuk, egy hat részből álló 
programsorozat első állomása volt Haj-

dúnánás, amely az S.O.S Ifjúsági Klub 
közreműködésével valósult meg, a Szerve
zetten szertelenül programsorozat keretén 
belül. Ezt a rendezvényt fiatalok szervezik 
fiataloknak, és nem titkolt céljuk, hogy a 
gyerekeknek alternatívát szeretnének mu-
tatni; nemcsak céltalanul lehet lötyögni, 
nem feltétlenül drogokkal kell az adre-
nalin szintet felpörgetni, hanem pl. ilyen 
extrém sportokkal is. A résztvevők kor-
osztályi megoszlása széles skálán mozgott, 
mondjuk úgy 6 és 20 év között. Itt béké-
sen megfért egymás mellett a kicsi rolleres 
gyermek és az akrobata mutatványt nyúj-
tó deszkás fiú egyaránt. Az S.O.S. Ifjúsági 
Klub továbbra is várja az érdeklődőket 
meghirdetett programjaira.

Fotók: Fűz László

  

VII. Nemzetközi Alkotótábor 
Hajdúnánáson

KócsiSztori egyveleg
Többször megállítanak, utánam kiálta-
nak, vagy körbevesznek néhányan, hogy 
nekik is van egy sztorijuk, egy történetük 
mely városunkkal kapcsolatos, s talán he-
lyet kaphatna újságunk hasábjain, legyen 
az, vidám, vagy csak elgondolkoztató. Kö-
vetkezzen hát ezekből egy nyári csokorra 
való.

Durcásan méltatlankodik egy debrece-
ni vendég családjával a strand bejáratánál 
a déli órákban.

‒ Debrecenben is van fürdő, de mi in-
kább leutaztunk a csendes kis Nánásra, 
hogy kipihenjük a hét fáradalmait. Erre 
belecsöppenünk egy motoros találkozó 
kellős közepébe, vagy inkább motorhang 
találkozó? – kérdezi a végén – hiszen reg-
gel óta csak túráztatják a mocikat, mintha 
azon versengnének melyik a hangosabb.

Ezután sértődötten bepakolta családját 
a kocsiba, s visszamenekült a nagyvárosba.

* * *
Egyik ismerősöm úgy gondolta, hogy a 

nyári forróságban fagyizik egy jót nejével, 
s „ha lúd legyen kövér” jeligével gyönyörű 
kelyhekben kérte ki a gombócokat. Fi-

nom volt, hideg volt, az ára kissé borsos (a 
hajdani egy forintos gömbökhöz képest) 
no de egyszer élünk. A meglepetés azon-
ban a végén következett, mikor visszavitte 
a díszes poharakat. 

‒ Még kérek 150 forintot mosogatási 
díjként! – közölte az eladó kedvesen, szé-
les mosollyal.

Bizony a finom fagyi egy kicsit megke-
seredett a szájukban, miközben hazafelé 
ballagtak.

* * *
Testvérvárosunkból Pöstyénből érkez-

tek vendégek több napra hozzánk, s az 
egyik finom reggeli után egyikük hálásan 
ment oda a KHT dolgozóihoz köszönetet 
mondani az asszonyoknak.

‒  Nagyon ízletes volt a reggeli, külö-
nösen a tea. Otthon sem lehet érezni ilyen 
kellemesen a bodzát benne – hálálkodott, 
miközben még a nyelvével is csettintett.

‒ Tett valaki bodzát a teába? – kérdez-
ték egymást a nők később meglepetten. 
Azóta sem tudjuk, mit érezhetett a bácsi-
ka, mivel bodza, még véletlenül sem ke-
rülhetett a teába.

Kócsi Imre
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Szemüvegre van szüksége? Ne hagyja ki ezt a lehetőséget.
Hozza be ezt a cikket

üzletünkbe, és a másodikhoz 50% kedvezménnyel adjuk 

a keretet.
*

Tudja, hogy mi az optifog? Keressen rá a neten és meg fog lepődni.
SZÉP kártyával, egészségkártyával és üdülési csekkel is fizethet.

*A második szemüvegkeret 50% opciót családtagjának, ismerőseinek is kérheti, egy időben történő megrendelés esetén. A kettő közül mindig 
az alacsonyabb értékű keretből érvényes a kedvezmény. Az akció 2012. július 1-től szeptember 15-ig érvényes.

A Start munkaprogram 
kertészeti termékei 

elérhető áron,  
A hajdúnánási piacon: 
Hétfőtől – Szombatig !! 
Bocsai Koronával 20% 

kedvezménnyel vásárolhat!
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Fenistil gél 30g 995 Ft
Lopedium kapsz. 20x 1175 Ft
Venoruton gél 40g 995Ft

www.szimpatika.hu

Korona PatikaELADÓ!
Egy 3 kerekű 

és egy 
2 kerekű 

elektromos bicikli 
újszerű állapotban 

(egyszer 
használva) eladó!

Érd: 06 52 390 608 
– Az esti órákban.

Most már ne csak angol, hanem a világ összes márkájából 
felöltözhet, mert minden út Rómába vezet!

Angliától Párizsig!
Készüljön fel az őszre, vegyen angol, 

francia és olasz ruhát a Római Házban!

A British Shop átalakult Római Házzá!

Nyitva tartás 9.00–17.30-ig.
Hajdúnánás, Nikodémusz István u. 1. (a volt marx K. u.)
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Minőség · Megbízhatóság · Szakértelem
Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás.

Generál kivitelezés · http://www.nyakep.hu
Tüzép · Dorogi u. vége

Telefon: 52/570-752 vagy 30/4490-490
Építőanyagok széles választéka, hőszigetelő rend-
szerek széles választéka, csempék, szaniterek, hom-
lokzati vékonyvakolatok (DRYVIT, POLI FARBE).

Lignit szén kapható! 1090 Ft/q

Lindab márkaképviselet · Telefon: 52/570-750
Minőségi bevonatos svédacélból, trapéz-, cserepes- 
és síklemezek, csatornák, csatornarendszerek.

Nyak-Ép Kft.

„Virág erdő sűrűjében, 
Pihen egy szív csendesen, 

Rég nem dobbant családjáért, 
Messze vitted istenem.

Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viseltél magadban.

Fájdalommal kérdezzük míg 
élünk,a kegyetlen betegség miért 
vett el tőlünk. Mindig egy célod

volt a családodért élni,
ezt a kegyetlen betegség tudta 

csak széttépni.”

Fájó szívvel emlékezik 
szerető felesége és családja

Szolgáltatásaink:
Temetés teljes körû 
ügyintézése, a teme-
téssel összefüggõ 
ügyiratok beszerzése
(halotti anyakönyvi 
kivonat stb)

Hajdúnánás,
Vörösmarty u. 44/A

Tel.: 52/381-601
ELFOGADÓHELY
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Hernyák Gábor
volt Hajdúnánás, Tompa Mihály 

u. 1/a alatti lakos
halálának 3. évfordulójára. özv. Molnár Lászlóné 

Török Zsuzsánna 
volt Hajdúnánás, Kazinczy u. 
32 sz. alatti lakos temetésén 

megjelentek,

özv. Gál Lajosné 
volt Hajdúnánás, Magyar u. 97. 

sz. alatti lakos

Köszönjük mindazoknak, akik felajánlották 
adójuk 1%-át 

a Hajdúnánási Spartacus SE asztalitenisz 
egyesület részére.

Külön köszönet a támogatásért a Nyak-Ép KFT-nek 
és Nyakas András vállalkozónak. 

További támogatásokat is szívesen fogadunk.
Cserép Tibor SE elnökhelyettes.

A MAGYAR DAL NAPJA HAJDÚNÁNÁSON
A Hajdúnánási Lente Lajos Magyarnóta Egyesület, az Országos Nótaszövetség és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 

zenés műsort szervez 2012. szeptember 9-én.  Műsorvezető: Csegöldi Lászlóné

Szabadtéri Programok 10.00–13.00-ig. 
Helyszín: főtér 10.00 Makláry Lajos Általános Iskola Kórusa
 10.20 Makláry Lajos Városi Énekkar
 10.40 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Kórusa
 11.00 Szalmakalap Citera Együttes
 11.20 Szalmaszálak Citera Együttes
 11.40 Hajdúnánási Nyugdíjasklub
 12.00 Nefelejcs Asszonykórus
 12.20 Aranyszalma Néptánc Együttes 
 Hajdúnánás

kéky LajoS műveLődéSi Házban megrendezéSre kerüLő Programok

 14.00–20.00
 14.00 M. Balogh Sándor
 14.10 Akácos Út Nótaklub Hajdúdorog
 14.30 Hajdúnánási Nótaklub
 14.50 Hajdú Bokréta 

 15.10 Tóni és a Sárgarózsák 
 15.30–16.30 Hajdúnánási Lente Lajos 
 Magyarnóta Egyesület 
 17.00–20.00 Nótagála

A Nótagála fellépői: Bózsár Kati, Fejős Jenő, Gáspár Anni, Gencsi 
Mihály, Kádár Zsuzsa, Nagy Anikó, Nógrádi Tóth István, Sülyi Károly, 
Veres Sándor

Sztárvendég: Madarász Katalin

A zenét szolgáltatja: Botos Lajos és zenekara

A Nótagálára a belépőjegy 1200 Ft/fő. 
Jegyek válthatók a Művelődési Központban és a Lente Lajos 
Magyarnóta Egyesület tagjainál.

támOgAtóK:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., LAC-Hús Kft., Nyakas András, TÁP-Center Kft., 

Bata Miklósné Cukrász, Centrum Pékség, Balmaz Sütöde, Friss Pékség.

Megemlékezés Köszönet Köszönetet

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, és 
bánatunkban részvéttel 

osztoztak.
A gyászoló család.

Hálás szívvel 
mondunk köszönetet 

mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

ravatalára virágot 
helyeztek, mélységes 

bánatunkban részvéttel 
osztoztak.

A gyászoló család
„Küzdöttel, de már nem lehet,

csend ölel át és szeretet.”

mondunk mindazoknak, akik 
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Autóalkatrészek a legjobb 
árakon!

Mesfém Kft.
Hajdúnánás, Dorogi u. 7. Tel.: 52/570-575

Hajdúdorog, Böszörményi u. 79. Tel.: 52/232-292

 Az első két hazai meccs nagyon fon-
tos. Megkérek mindenkit, hogy komo-
lyan vegye, és tegye oda magát igazán!‒ 
szűrődnek ki az öltözőből a határozott 
eligazításnak tűnő mondatok.

Varga Zsolthoz a Góliát Bútor FK. 
elnökéhez érkezem a sportpályánkra, s 
messziről hallom, hogy a fiúk már láza-
san készülődnek az idei szezonra, a sikeres 
rajtra
 A fiúk a jól megérdemelt pihenőjük-

ről visszatérve nagy elánnal kezdtek neki 
a felkészülésnek. Sajnos két játékosunktól 
meg kell válnunk. Egyikük Kiss Attila, aki 
profi futsal játékosnak szeretne elmenni 
kispályára – mindent egy lapra feltéve. 
A másik nagy szívfájdalmunk Aszalós 
Ádám, aki focisulis kora óta nálunk ne-
velkedik, de „szerencsére” felvették egy 
pesti egyetemre, s a továbbtanulás miatt 
megszakítja nánási labdarúgó pályafutá-
sát. Sok sikert kívánunk mindkettejük-
nek, s természetesen visszavárjuk őket. 
Mi sem tétlenkedtünk azonban erősítés 
szintjén. Az első igazolásunk Virág Béla 
Ebesről, aki 37 éves többszörös gólkirály. 
Ő volt az, aki az elmúlt szezonban öt gólt 
lőtt a Nánásnak. Reméljük most nálunk 
is sikerül felvennie gólvágó csukáját. Visz-
szahoztuk Szilágyi Ákost (megbeszélve 
vele az elmúlt évek problémáját), egy volt 
lokis, tehetséges futsalost Dulin Gergőt, 

illetve a DEAC Armadától Varga Dániel 
józsai kezdőjátékos is jelezte, hogy nálunk 
szeretne játszani. Őt a héten mindenkép-
pen kipróbáljuk, vele remélhetőleg még 
erősebbek, s fiatalabbak leszünk. Szeret-
nénk meghatározó csapata lenni ennek 
a bajnokságnak, a célkitűzésünk is ehhez 
mérten a dobogó harmadik foka. Termé-
szetesen ezért sokat kell tenni, egy kis sze-
rencse is kell, a szurkolók segítsége is lét-
fontosságú. Ezért egy úgynevezett „Csa-
lád barát” programot dolgozott ki a ve-
zetőség az őszi szezonra. Azok az apukák, 
akik legalább egy gyermeküket kihozzák 
a mérkőzésekre (esetleg anyukával együtt) 
azok ingyenesen, léphetnek be a pályára. 
Szeretnénk, ha a vasárnapi ebéd után kö-
zös programként az egész család kijönne 
szurkolni, s talán a gyerekekkel újra meg-
szerettetnénk a labdarúgást. Megkérnénk 
azonban a régi labdarúgókat, volt sport-
embereket, hogy ők legyenek az elsők, 
akik kifizetik a 400 forintos belépőt, ezzel 
szinte köszönetet mondva a játékosoknak, 
a vezetőségnek, hisz ők tudják a legjobban 
milyen nehéz feladat irányítani egy egye-
sületet. A 100 éves évfordulóra készült re-
likviákat a bejáratnál lehet majd megvásá-
rolni, ezzel is támogatva a nánási futballt. 
Mindenkit nagy szeretettel várunk az első 
hazai mérkőzésre. Hajrá Nánás!

Kócsi Imre

A Hajdúnánási Termál SC július 30-
án kezdte meg hét hetes felkészülését a 
2012/13-as bajnokságra. Az első héten 
napi egy edzés szerepelt a programban. 
Majd ezt követően négy héten keresztül 
heti nyolc edzésen izzadnak a lányok, míg 
az utolsó két hétben visszatérünk a napi 
egyre. A tréningek mellett természetesen 
felkészülési tornák is szerepelnek a prog-
ramban augusztus két utolsó hétvégéjén 
és szeptember elsején. 

Augusztus 25–26. Hajdúnánás:
Résztvevők: Olaszország, Kispest 

NBI/B., Nyíradony NBI/B, Budaörs 
NBI/B, Hajdúnánás csapatai

Szeptember 1. Hajdúböszörmény:
 12.00 Hajdúböszörmény: Hajdúnánás
 13.30 Hajdúnánás: Nyíradony
 15.00 Nyíradony: Hajdúböszörmény

A tornák mellett természetesen teszt-
mérkőzéseket is játszunk, a Kisvárda, 
Bőcs, Nagykálló és a fiú junior csapatok-
kal. Mint látható, sok edzéssel és mérkő-
zéssel készülünk a következő, ismét ne-
héznek tűnő bajnokságra, amiben most 

sem szeretnénk lejjebb adni az utóbbi 
10 évben elért eredményeinkből; azaz az 
első ötben szeretnénk végezni. Emellett az 
utánpótlás csapatunk eredményességét is 
szeretnénk megtartani, hiszen az utóbbi 
3 évben mindig érmet szereztünk, (akik-
nek nagy része már a felnőtt csapathoz 
tartozik.) A nyári felkészülésünk mindig 
kedvezőbb, hiszen a csapat összetételének 
köszönhetően – szinte még mindenki ta-
nul – közel 50 edzéssel tudunk készülni 
a szezonra.

A csapatból távozott Seres Emília, Ilyés 
Edit, Beke Enikő, Tóth Ágnes. Pótlásukra 
az utánpótlásunkból Pethe Zsuzsát, Ko-
vács Krisztinát, Szőnyi Sárát rendeltük 
a felnőtt kerethez, mellettük a Csányi 
Enikőt, Poór Brigittát, Kerezsi Nikolet-
tet, Csicsószki Dórát és Nagy Nikolettet 
szeretnénk leigazolni. Ők mindannyian 
fiatal és sikerre éhes sportemberek, akik 
tökéletesen beleillenek az általunk kép-
viselt koncepcióba. Szurkolóinkat, szim-
patizánsainkat továbbra is várjuk mérkő-
zéseinkre, amiből az első bajnokit hazai 
pályán szeptember 15-én vívjuk a Csorvás 
csapatával. Hajrá Nánás!

Molnár András

góliát Bútor FK: cél a dobogó

Hogyan készül a termál Sc 
a következő bajnoki idényre

ŐSzI LOmtALANÍtáS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
„Őszi lomtalanítási akció” Hajdúnáná-
son 2012. szeptember 8-án, szombaton 
történik és ekkor szállítják el a Hajdúsá-
gi Hulladékgazdálkodási Kft. járművei a 
lomnak minősülő hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmaradványokat, 

egyéb kommunális hulladékot zsákba 
vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya 
darabonként nem haladja meg a 30 kg-
ot – tegyék ki a megszokott helyre a 
közterületen.

Kérünk minden érintettet, hogy a lom-
talanítási akció napján legkésőbb reggel 
6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt 
hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Hirdetés feladás

Kéky Lajos / Városi Mûvelõdési Központ
Telefon: 52/382-400 
illetve Szabó Endre hirdetésszervezõnél 
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Ez itt 
az Ön hirdEtési fELüLEtE!


