
baj az összetartással. Persze sokat kell még 
dolgozni, hogy tényleg hatékony tudjon 
lenni a Korona, hiszen „elfogadóhely 
könnyen találtatik” mondta, de a város- 
lakóknak kell állandó mozgásban tartani 
a pénzt, hogy valóban haszna is legyen.

A délután legnagyobb eseménye két-
ségtelen az elfogadóhelyi szerződések 
aláírása és a Korona jegyzése volt. Az első 
ünnepélyes alkalommal 17 vállalkozás il-
letve egyéni vállalkozó írt alá szerződést 
és jegyzett jelentős mennyiségű Koronát, 
köztük Nyakas András mezőgazdasági 
vállalkozó, aki bár nem tud elfogadóhely 
lenni, mégis 2 millió Ft. értékben jegyzett 
Bocskai Koronát, dolgozóinak bérkiegé-
szítése céljából. Tudósításunk végén álljon 
itt azon vállalkozók névsora, akik elsőként 
írták alá az elfogadóhelyi szerződéséket.
ECO-Lánc Kft – Puskásné Török Katalin
ESENDEL Kft. – ifj. Sebestyén László
Gyöngyszem Szabadidő Központ, Bá-
nyász Üdülő és Étterem – Pál Kovács 
Dezső
Hajdú Forma Szociális Szövetkezet  
– Sebestyén Alida
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. Herter Gyula
Horváth Kertészeti Árudák  
– Horváth Krisztián
Imica Termál Panzió Kft. – Oláh Imréné
Kati Vendégház – Nagy Katalin
Lac-Hús Kft. – Orosz László
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
– Bíró István
Nyak-Ép Kft. – Nyakas Gábor
Olex ’97 Kft. – OLÁh Sándor
Pharma Sano BT – Dr. Puskás Attila 
és Puskás Henrik
SALIDA Kft. – Sebestyén Alida
Tedej Zrt. – Bódi László
Tóth 3D Kft. – Tóth Imre

Fotó: Fűz László

Nánási vásártér

6. oldal

Polgári úti iskola

2. oldal

Balaton átúszás

8. oldal
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ForgalomBaN a Bocskai koroNa

alán nem túlzás, ha azt állítjuk, 
hogy 2012. július 22-én történel-
mi pillanatokat élt meg az a közel 

80 ember, akik jelen voltak a Bocskai Ko-
rona, a nánási helyi pénz hivatalos forga-
lomba helyezésének ünnepségén. 

A polgármesteri hivatal dísztermében 
helyi vállalkozók, neves gazdasági szak-
emberek, érdeklődők gyülekeztek e jeles 
vasárnapon, kora délután. 

Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tőjében emlékezett arra a néhány évvel ez-
előtti történésre, ahol először találkozott a 
helyi pénz fogalmával és Varga István ta-
nár úrral. Ünnepi beszédében meghatáro-
zó tényezőként említette a nagy fejedelem 
emlékét megőrző gondolat megvalósulá-
sát e pénz által, s ennek érzelmi jelentő-
ségét a mostani és az utánunk következő 
nemzedékekben. A gondolat megszületé-
sétől mára eljutott a város oda, hogy sok 
helyi vállalkozó megértette, elfogadta a 
Korona lényegét. Polgármester úr óvatos 
elégedettséggel kommentálta a nánási he-
lyi pénz rövid egy napos létét, mert bár a 
forgalmazás hivatalos része vasárnap zaj-
lott, szombaton a XX. Nánási Vásártéren 
már váltható és használható volt a Bocskai 
Korona.

A polgármesteri köszöntő után  
dr. Horváth Tibor a Bocskai Korona 
program vezetője tájékoztatta röviden a 
vendégeket a nánási helyi pénz létrejöt-
téről, arról a közel egy éves szakmai és 
marketing munkáról, amelynek eredmé-
nyeként kézzelfoghatóvá vált. Míg polgár-
mester úr elsősorban az érzelmi kötődés 

jelentőségéről beszélt, dr.Horváth Tibor a 
helyi gazdaságra gyakorolt jótékony hatá-
sáról, és munkahely teremtő-, és megőrző 
szerepét emelte ki. Ezután egy teljes soro-
zat Bocskai Koronát adott át bekeretezve 
polgármester úrnak, és visszaadta neki 
azt a Nánási Koronát – ez volt a jelképes 
elődje a Koronának – amelyet egy éve az 
Öhönfőző Fesztiválon kapott ajándékba, 
s amely számára meghatározó volt, hogy 
felvállalja a Korona megvalósításának gya-
korlati feladatát.

A meghívott vendégek között ott volt 
Varga István közgazdász is, a helyi pénz 
magyarországi apostola, a Magyar Adó-
fizetők Országos Szövetségének alelnöke, 
aki köszöntőjében örömének adott han-
got, hogy ebben a kis alföldi városkában 
megszületett a harmadik magyarországi 
helyi pénz. Szólt arról is, hogy a mostani 
zűrzavaros, globális világban egyre inkább 
felértékelődik a helyi pénzek szerepe. 

Szintén vendégeink sorában köszönt-
hettük a soproni Kékfrankot kibocsátó 
Ha-Mi-Összefogunk Európai Szövetkezet 
elnökét, Perkovátz Tamás urat. Köszön-
tőjében ő is meghatározó tényezőként 
említette az összefogást, a bizalmat, a 
lokálpatriotizmust, mert ezek azok az 
erők, amelyek eredményessé tudják tenni 
a helyi pénzeket. Elismeréssel szólt arról 
a sok szempontot és körülményt figye-
lembevevő előkészítő munkáról, amely 
megalapozta a Bocskai Korona forgalom-
ba helyezését. Megjegyezte, hogy abban a 
városban, ahol Bocskainak és Kossuthnak 
ilyen szép emlékműve áll, ott nem lehet 

Szólláth Tibor és dr.Horváth Tibor...

és az első aláíró: Puskásné Török Katalin

iii. sárkányhajó verseny 
„Nánási sárkányok” 

Vándorkupa

Július 22-én a Nánási vigasságok prog-
ramsorozat keretében a sporteseménye-
ké lett a főszerep. Az időjárás miatt sok 
versenyszámot lemondtak a rendezők. 
Nem maradt el viszont a sárkányhajó ver-
seny! A vizes sportok kedvelői azt szokták 
mondani, ha esik az eső: semmi baj, vizes 
sport. Végül is teljesen igazuk van! Ha 
evezel, úgyis vizes leszel.

Reggel a bizonytalan időjárás néhány 
csapatot elriasztott, de a többség megje-
lent a Tuskós horgásztavon, ami már ha-
gyományos helyszíne a hajdúnánási sár-
kányhajó versenyeknek. Bizony, ez már a 
harmadik!

A „Nánási Sárkányok” Vándorkupát első 
ízben írtuk ki, de jövőre ugyanitt, ugyan-
így (remélhetőleg több napsütéssel), fog-
juk megrendezni. A versenyt három kate-
góriában hirdettük meg az idén: gyermek, 
középiskolás és felnőtt. A középiskolások 
nem jelentkeztek, így a nálunk nyaraló 
lengyel középiskolásokat a felnőtt kategó-
riába soroltuk be.

Izgalmas párharc alakult ki a két cso-
portba sorolt csapatok között már a selej-
tezők során. A döntőbe a csoportok 1-2. 
helyezettjei jutottak, közöttük rendkívül 
szoros küzdelemben dőltek el a helyezé-
sek.

A felnőtt kategória végeredménye:
1. TMM Team (Tiszaújváros)
2. Hajcsacélig SC (Hajdúnánás)
3. NYAK-ÉP (Hajdúnánás)
A gyerekek versenyével a rendezők 

megvárták a déli napsütést, így ők már 
csak alulról lehettek vizesek. A városi 
kajakos gyerekek megmutatták, hogy bi-
zony már látszik a sok edzés eredménye. 
Együtt, csapatként, egyszerre evezve sze-
rezték meg az első két helyet. A más sport-
ágból kiránduló kézilabdások is nagyon 
ügyesen mozogtak a számukra túlságosan 
is nedves versenypályán.

A gyerek kategória végeredménye:
1. Turbó-Tűz (Hajdúnánás)
2. Alvó lángszóró (Hajdúnánás)
3. Handball Team (Hajdúnánás)
Mindkét kategóriában az első helyezett 

csapatok vándorserleget nyertek, melynek 
megvédésére 2013-ban lesz lehetőségük. 
Köszönjük a verseny megrendezését a 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület tagjainak.

Tóth Imre
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Mint arról már korábban beszámol-
tunk a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
által szervezett Startmunka programban 
résztvevők száma 297 fő. Hajdúnánás 4 
projekttel indította útjára ezt a startmun-
ka mintaprogramokat. Növénytermeszté-
si kertészeti tevékenység, mezőgazdasági 
utak rendbetétele, belvízelvezető árkok 
karbantartása, illegális hulladéklerakók 
felszámolása. 

Hogy fél év után milyen tapasztalato-
kat gyűjtött a munkaprogram hajdúnáná-
si menedzsmentje, erről kérdeztük Tóth 
Imrét, a projekt vezetőjét.

Növénytermesztési kertészeti tevékenység: 
Városunkban a kertészeti tevékenység 16 
hektáron részben bérelt, részben önkor-
mányzati területen zajlik. A projekt 100 
fő álláskereső bevonásával kezdődött 2012. 
március 1-jétől.

A mai napig eltelt mindegy 5 hónap alatt 
számos kultúrnövény ültetése megtörtént 
(uborka, sárgadinnye, görögdinnye, bab, 
hagyma, borsó, fűszerpaprika, cukkini, pati-
szon, csemegekukorica, paradicsom, paprika, 
padlizsán, burgonya). A közfoglalkoztatottak 
feladatkörébe tartozik a kultúrnövények kézi 
erővel történő termesztése (kapálás, betakarí-
tás, öntözés, permetezés, stb.). A kertészetben 
megtermelt növények részben a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Kft. részére ke-
rülnek beszállításra, a többit a szabadpiacon 
értékesítjük.

Mezőgazdasági utak rendbetétele: 
A város határában található mezőgazda-

sági utak rendbetételére kerül sor a projekt 
keretében. A program 100 fő bevonásával 
elkezdődött.

Belvízelvezető árkok karbantartása: 
A városunkban idén elkezdődött a csa-

padék és belvízelvezető árkok átereszek 
rendbetétele. A program 75 fő bevonásával 
indult meg.  

Illegális hulladéklerakók felszámolása: 
E program keretében Hajdúnánás célul 

tűzte ki az illegális hulladéklerakók felszá-
molását, ezen belül a Magyar utcán lévő 
Hősök Ligete rendbetételét. A program ke-
retében kívánja megvalósítani Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat a közterületeken lévő 
kukák fémketreccel történő ellátását, így 

akadályozva meg annak környékén keletke-
ző szemétkupacokat.

Milyen forrásból és ki fizeti a költségeket 
(munkabér, felszerelés, anyagok, gépek) 

A startmunka mintaprogramok megvaló-
sításához az állam, 300 millió forint támo-
gatást biztosít a munkabérek és járulékainak 
kifizetéséhez, illetve a program működteté-
séhez szükséges dologi és egyéb költségek 
finanszírozásához. Az állami támogatás 
mellé Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
6% önerőt biztosít 2012-ben a startmun-
ka mintaprogramok minél eredményesebb 
működése érdekében.

Milyen a programban résztevők munkamo-
rálja, munkafegyelme? 

A közfoglalkoztatás legfőbb célja, hogy 
az elsődleges munkaerőpiacról huzamosabb 
ideje kikerülő álláskeresőket segély helyett 
munkához, illetve munkabérhez juttassa. A 
programban résztvevők munkamorálja ösz-
szességében jónak értékelhető, azzal együtt, 
hogy több közfoglalkoztatottnak rendkívüli 
módon szűnt meg a munkaviszonya alkohol-
fogyasztás, illetve igazolatlan hiányzás miatt. 
Az alacsony bérezés ellenére többen jó lehe-
tőségként élik meg, hogy a hajdúnánási start-
munkába részt vehetnek, illetve munkájuk-
kal, pozitív szemléletükkel hozzájárulhatnak 
a programok eredményes működtetéséhez.

Melyek a 2. félév főbb célkitűzései? 
Megítélésünk szerint az eddig eltelt idő, 

eredményesnek tekinthető, mivel a prog-
ramunkba résztvevő munkavállalók több-
sége értékteremtő, lelkiismeretes munkát 
végzett. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
célkitűzése a fent említett négy projektből 
álló startmunka mintaprogramokon keresz-
tül, hogy minél több álláskeresőt juttasson 
tisztességes munkához, segély helyett mun-
kabérhez. Ugyanakkor a hajdúnánási köz-
foglalkoztatással szemben támasztott egyik 
legfőbb követelmény az értékteremtés.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tervei 
között szerepel, a Hajdúnánási Kertészet 
tevékenységi körének - pályázati pénzből 
történő – bővítése (tartósítás, állattenyész-
tés). Az önkormányzat önerőből elkezdte az 
állattenyésztési tevékenységet is.

Köszönjük a tájékoztatást.
Gut István

Bihar megye – A Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület (KREK) 
és Hajdúnánás város közös projektjé-
nek záró rendezvényére került sor az 
elmúlt szombaton Bihardiószegen, a 
Barátság Napja címmel. A szervezők 
tervei szerint a következő tanévben 
lesz folytatás.

A projekt keretében a Hajdúnánási 
Bocskai István Általános Iskola, Gim-
názium és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat pedagógusai az elmúlt fél évben 
Húsvét, Anyák Napja, Pedagógusnap és 
Gyereknap alkalmával tartottak foglal-
kozásokat 4 helyszínen 5 település (Dió-
szeg, Jankafalva, Papfalva, Poklostelek, 
Váradles) mintegy 100–120 gyerekének, 
nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. 
Az ötödik foglalkozás volt a záró összejö-
vetel, melyre Diószegre érkeztek az em-
lített településekről a gyerekek kísérőik-

kel. A „főhadiszállás” a kántorlak, illetve 
annak udvara volt.

Az érkezők a virágokkal feldíszített 
kapun, a „Barátság Kapuján” léphettek 
be az udvarra, ahol a felsorakozás után 
rövid köszöntők és bemutatkozások 
hangzottak el, majd a közeli református 
templomkertben elültették a barátság 
fáját. Ezután kezdődtek a közös játékok, 
és sokféle foglalkozások, melyeket az 
egyházközség diakóniai központjában el-
fogyasztott ebéd idejére szakítottak félbe. 
Az asztaltól a templomba vezetett az út, 
ahol az úgynevezett záró istentiszteletre 
került sor. Farkas Zsolt a KREK nevében 
köszöntötte az összejövetel résztvevő-
it, illetve Gellért Gyula helyi lelkészhez 
intézve szavait megköszönte a vendéglá-
tást. Ezek után Csillikné Szólláth Júlia, 
a hajdúnánási intézmény szabadidőprog-
ram-szervezője elevenítette fel a fél éves 
program létrejöttének és lezajlásának 

pillanatait. Amikor vállalták a szolgála-
tot, azzal a szándékkal tették, hogy adni 
érkeznek, és nagy örömmel tapasztalták, 
hogy barátokként fogadták őket. A temp-
lomból újra a kántorlak udvarára vezetett 
az utunk, ahol meggy- és diófák jóleső 
árnyékában további foglalkozások zajlot-
tak, illetve ajándékok is gazdára találtak, 
például festett barátságkövek, közös fo-
tók, videófilmcsomagok. Míg a gyerekek 
a Barátság Falára írtak emlékező sorokat, 
Csillikné Szólláth Júlia kérdésünkre el-
mondta: Hajdúnánás önkormányzati 
vezetőinek a KREK vezetőségével tartott 
egy találkozóján fogalmazódott meg az 
ötlet, hogy szervezzenek foglalkozáso-
kat, melyeken gyerekek többet tudhat-
nak meg kultúrájukról, történelmükről, 
ugyanakkor a tanulást sok játék, hasz-
nos időtöltés egészíti ki. Nem tanórá-
kat tartottak, hanem a Vasárnapi Iskola 
mintájára „azt és annyit adtak, amire és 

amennyire igény volt”. A költségeket a 
hajdúnánási fél fedezte, a programot 9 
pedagógus kezdte el, majd 15-en is vol-
tak, akik párhuzamosan „szóródtak szét” 
a résztvevő településeken. Különleges 
eset volt a váradlesi, ahol a résztvevők 
alig-alig tudtak magyarul, de ez nem volt 
akadálya a barátság kialakulásának.

A hajdúnánásiak továbbra is vállalják 
ezt a szabadidejükben végzett munkát, és 
ha van igény, szívesen jönnek, tette mind-
ezekhez Tóth Imre hajdúnánási iskola-
igazgató. Beszélgetésünk közben megtelt 
a Barátság Fala feljegyzésekkel, melyek 
mindegyike arról szólt, hogy milyen jó 
volt az együtt töltött idő. Egy Váradlesről 
érkezett, román ajkú pedagógus ezt írta: 
„A Barátság a leg csodasab érzés” – és azt 
hiszem, hogy a helyesírási hibák ezúttal 
csak erősítik a mondanivaló üzenetét! 

Rencz Csaba
(Forrás: Erdély online – rövidített változat)

„a barátság a legcsodálatosabb érzés”

startmunka mintaprogram – hat 
hónapi tapasztalatok tükrében

Mint arról korábbi lapszámunkban 
már beszámoltunk a nyár folyamán el-
kezdődött a Bocskai István Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény és Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat intézményének 
Polgári úti intézményegységének épü-
letenergetikai felújítása. Az Új Széchenyi 
Terv KEOP-4.9.0/11-2011-0192 pályá-
zat keretében.

A felújítás magában foglalja az épüle-
tek nyílászáróinak cseréjét, a homlokza-
tok hőszigetelését, a fűtés- és elektromos 
rendszer korszerűsítést megújuló ener-
giaforrás bevonásával (napelem és pellet 
kazán alkalmazásával).

Július 2-án a kivitelezést végző Nyak-
Ép Kft. megkezdte a belső terek munká-
latait, ahol az előzetes tervezéssel szem-
ben egy-két plusz feladatot kellett meg-
oldani. Menetközben derült ki ugyanis, 
hogy a pályázatban javító festést tervez-
tek, viszont a munkálatok során ettől 
sokkal többre lesz szükség. Hasonló 
módon nem számoltak a tantermek par-
kettájának nagyfokú elhasználódásával, 
vagy a jelenlegi radiátorok korszerűt-

lenségével, amelyeket 
le kellett cserélni. Ezt 
a képviselő-testület 
megszavazta, a fes-
tést, parketta cserét, 
javítást a GEI szak-
munkásai, karbantar-
tói végeztek el kiváló 
minőségben, így nem 
akadt meg hosszú idő-
re a kivitelezés. Sőt, a 
példaértékű folyama-
tos egyezteté seknek, 
együttműködés nek, a 
Nyak-Ép Kft. lelkiis-
meretes, gyors mun-

kájának köszönhetően valószínű, hogy 
a külső munkálatok is befejeződnek még 
szeptember elseje előtt. Így a tanulók, 
nevelők már egy szépen megújult épület-
ben kezdhetik a 2012/2013-as tanévet.

A hőtechnikai változásoknak köszön-
hetően az épület fűtési teljesítmény igé-
nye a fejlesztésnek köszönhetően lecsök-
ken. Az épületben a radiátorok szabá-
lyozhatóságára termosztatikus radiátor 
szelep, a kizárhatóságukra pedig radiá-
tor visszatérő szelep kerül beépítésre. A 
kétkörös fűtési hálózat egy-egy keverő 
kört kap, így biztosítható a két különbö-
ző igény egy időben történő kielégítése 
különböző hőmérsékletű fűtővízzel. A 
világítási rendszer is korszerűsítésre ke-
rül. A nagyfogyasztású elektromos izzók 
helyett energiatakarékos fénycsövek ke-
rülnek behelyezésre. 

A további költség- és energiahatékony-
ság javítása érdekében a tetőre napelemes 
rendszer telepítésére kerül sor.

A projekt összköltsége: 81 800 000 Ft, 
a támogatás összege: 69 530 000 Ft, idő-
tartama: 2012. 07. 02. – 2013. 06. 26.

megújul a Polgári úti 
iskola épülete
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A 2011-2012-es tanév fontos szer-
kezeti változást hozott a város önkor-
mányzati általános iskoláinak életében: 
egységes városi iskolában kezdtek el dol-
gozni. Mint minden új kezdeményezés, 
ez a döntés is megosztotta a város lakos-
ságát, voltak mellette és ellene érvelők. A 
változásokról, az első év tapasztalatairól  
Tóth Imrét, az iskola igazgatóját kérdez-
te újságunk.

Hogyan indult a tanév és milyen célok 
megvalósítása tartozott a legfontosabbak 
közé?

A képviselőtestület három alapvető célt 
fogalmazott meg számunkra: minőségi 
pedagógiai munkát végezzünk, ne legyen 
pedagógus elbocsátás az összevonás követ-
keztében, az iskola gazdaságosabban mű-
ködjön.

Az iskolavezetés is megfogalmazta célja-
it a nyári tervezési időszakban, figyelembe 
vette a városi hagyományokat, a sokszínű 
pedagógiai program-választékot, az érté-
kes hagyományokat és az új körülmények 
hozta lehetőségeket. Céljaink között hang-
súlyosan szerepelt a pedagógusaink közötti 
szakmai párbeszéd megteremtése, így az 
oktató-nevelő munka eredményességének 
növelése. Az egyesített pedagógiai tapasz-
talatok alapján megtervezett pedagógiai 
munka a gyerekek tanulására is jó hatással 
van. 

A nevelőtestület működését illetően is 
jelentős változás történt tavaly szeptember-
ben. Változtattunk a hagyományos, kis lét-
számú nevelőtestületeknél bevált szervezeti 
modellen, a vezetőség feladatkiosztásán, a 
szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 
munkafolyamatokon a Változásért Válto-
zunk Fejlesztési Program keretében.

Milyen fontos események/pályázatok tarkí-
tották az iskola életét?

Két részre kell bontani a választ: a neve-
lők és a gyerekek eseményeire.

Az EMKA (Egyensúly Mentálhigiénés 
Alapítvány) és az iskola által kidolgozott 
fejlesztési programja keretében a nevelőtes-
tület részére szinte minden hónapban le-
hetőséget biztosítottunk a fejlesztési folya-
matba történő bekapcsolódásra, vélemé-
nyezésre, javaslattételre, így közös munká-
val született meg az általunk „Hajdúnánási 
modell”-nek nevezett program, melyet be 
is mutattunk az ország nyilvánossága előtt. 
Közel félszáz média-megjelenés, széleskö-

rű szakmai érdeklődés jelezték, hogy amit 
létrehoztunk, országos érdeklődésre tart 
számot.

A gyerekek számára ez az év a tanulási, 
szórakozási lehetőségek gyarapodását hoz-
ta.

A közös (városi hatókörű) emelt szintű 
matematika-képzés, a különböző sport-
ágak válogatottja szép eredményekkel 
használta ki az új lehetőségeket a megyei, 
országos versenyeken. Egyik legkiemelke-
dőbb eredményünk e téren a Diákolimpia 
döntőjében elért országos első helyezés.

Kulturális téren meg kell említenünk 
az ének-zenei képzés 30. évfordulója al-
kalmából szervezett ünnepségsorozatot, a 
néptánc képzésünk sikeres első tanévét, a 
számos, közös rendezésű szabadidős ren-
dezvényt (kirándulások, ünnepségek, tá-
borozások).

A Comenius iskolai együttműködések 
pályázat keretében jelenleg kilenc európai 
ország iskolájával dolgozunk közösen kivá-
lasztott területeken (népi kismesterségek, 
kulturális értékek bemutatása). Különböző 
erdélyi – kulturális, ifjúsági – szervezetekkel 
történő együttműködéseink következtében 
cseretáborozást szerveztünk gyerekeink szá-
mára. Nagyszabású tevékenységünk volt az 
idén a Nagyvárad környéki szórványtele-
püléseken élő gyerekek számára szervezett 
anyanyelvtanulást segítő programsoroza-
tunk, mely keretében havi egy alkalommal 
szerveztünk aktuális ünnepek köré építve 
tanulást segítő eseményeket a gyerekeknek 
szülővárosukban. Köszönet és hála illeti azo-
kat a pedagógusainkat, akik szabadidejüket 
áldozták fel erre minden hónapban.

Mik voltak a tanév legfőbb nehézségei? 
Milyen volt az első tanév visszatekintve rö-
viden?

Az iskolák összevonása olyan pedagógu-
sok együttműködését követelte meg, akik 
eddig nem, vagy felszínesen ismerték egy-
mást. A Változásért változunk Fejlesztési 
Program többek között erre adott sikeres 
megoldást. A program természetesen nem 
működött volna, ha nevelőink nem tet-
tek volna meg mindet a siker érdekében. 
Örömmel tapasztaltam, hogy nevelőink 
számára a legfontosabb a gyerekek sikere 
volt. Tisztességes munkát végeztek ennek 
érdekében az elmúlt tanév során.

Fekete Andrea

Ötvenöt éves évfolyam 
találkozó a gimnáziumban 

– elmúlt lapszámunkba helyszűke miatt nem tudtuk közölni azt a fotót, amelyen 
az 55 éve érettségizett egykori diákok láthatók, 2012. június 2-án a gimnázium kapu-
jában. A fotót Magi Béla készítette.

Tanévzáró gondolatok

Negyedszer nyitotta meg kapu-
it a Hargita Megye Tanácsa és a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művé-
szeti Központ által szervezett „Múlt, 
jelen, jövő …” honismereti, közösség-
fejlesztő tábor. Az egyhetes együttlét 
alatt a résztvevő székelyföldi, Beszterce 
környéki és hajdúsági gyerekek együtt 
ismerkednek Székelyföld nevezetes-
ségeivel és olyan programokon vettek 
részt, amelyek az együvé tartozás érzését 
hivatottak erősíteni. A tábor a Hargita 
Megyei Önkormányzat szórványvidéket 
segíteni hivatott programja keretében 
szerveződik, amelyhez csatlakoztak a 
Hajdú-Bihar megyei önkormányzatok 
is. Így Hajdúnánás is. 

E program keretében Hajdúnánásról 
július 4-én kísérőkkel együtt kilencen in-
dultak útnak, hogy hosszú és fáradságos út 
után megérkezzenek Gyergyószárhegyre, a 
táborba, ahol már este megismerkedtek a 
gyergyóalfalui és Beszterce környéki tábor-
lakókkal. A nyolc nap alatt szinte fárasz-
tóan sok programban volt részük; megis-
merkedtek a legendás Szárheggyel, a helyi 

Lázár kastéllyal, a közeli Ditró, Alfalu és 
Borzont településekkel. Ellátogattak Ko-
rondra, bemerészkedtek az alsósófalvi só-
bányába. Megható volt látni Farkaslakán, 
a székelységet megtestesítő Ábel írójának, 
Tamási Áronnak szülőházát és síremlékét. 
De jártak Szejkefürdőn, kóstolták a hí-
res borvizet, amelynek az egyik krónikás 
szerint „petróleumhoz hasonló íze” volt. 
Ha már arra jártak, nem hagyhatták ki a 
csíksomlyói Kegytemplomot, Szeredában 
a Mikó várat. És részesei lehettek az Ezer 
Székelyleány Ünnepének is. De volt ré-
szük íjászatban, botbirkózásban (baranta), 
amelyet a Gyergyói Baranta Közösség nö-
vendékei tanítottak nekik. Jártak a Gyil-
kos-tónál, a Békás-szorosnál, és eljutottak 
a Tarisznyás Márton Múzeumba is, „Gyer-
gyóban”, sőt megtanulták a verecselést, 
amely ha jól gondolom, egy fonás fajta.

Július 11-én indult vissza a kis csapat, 
fájó szívvel, és valószínű sokan már azon 
gondolkodtak, hogyan jöhetnének ismét 
Székelyföldre, új barátaikhoz, hogy még 
jobban megismerjék ezt a históriás vidéket, 
az ott élőket, közös múltunkat – jelenünk 
és jövőnk érdekében.

 „múlt, jelen, jövő...” 
iV. Honismereti, 

közösségfejlesztő tábor

Néptánctábor Erdélyben

Az Aranyszalma néptánccsoport ve-
zetője, Ilyés Ilona második alkalommal 
szervezett néptánctábort a mesés szépségű 
Csíki medencébe, a Csíkszereda melletti 
Zsögödfürdőre.

A helyszín kettős célt szolgált: a kirán-
dulások alkalmával  földrajzi és történel-
mi ismereteket bővíthettek a résztvevők, 
ezek mellett a népi kultúra, elsősorban a 
gyimesi táncok elsajátítása szerepelt a tá-
bor fő céljai között. A táncoktatásban he-
lyi szakemberek segítettek, Udvari Róbert  
a  táncokat tanította és André Csaba, aki 
a gyimesi népviseletet mutatta be a gye-
rekeknek.

A táborban moldvai gyerekek is részt 
vettek Pusztinából,  akik írni-olvasni, szá-
molni, énekelni és táncolni tanultak ma-
gyar pedagógusok, s így egy kicsit a nánási 
táborlakók segítségével is, hiszen nekik a 
magyar nyelv ismerete és gyakorlása is 
számos akadályba ütközik lakóhelyükön. 
Számukra a közös játékok, éneklések és 
kézműves-foglalkozások mellett itthon-
ról vitt ajándékokkal is kedveskedtek a 
nánási táncosok.

Felejthetetlen élmény volt a gyerekek-
nek székely népviseletben résztvenni a 
nagyszabású Ezer Székely Leány találko-
zón, ahol városunk táblájával és zászlajá-
val állhattak be a szereplők közé.

Lábaizmaikat is erősítő hegyi túrákat 
tettek a székelyek Szent Hegyeként ismert 
Madarasi Hargitára, a  „kőből rakott” gyi-
mesi hegyekbe, megáztathatták lábaikat a 
csillogó vizű Szent-Anna tóban, megte-
kintettek számos történelmi emlékhelyet, 
köztük a Nyerges-tetőn lévő Hősök teme-
tőjét, az ezeréves határt, templomokat, 
szoborparkokat.

Fekete Andrea

Bocskai István  Általános Iskola, Gimnázium Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
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A Hajdúnánás Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztálya szabálysértési 
eljárást folytat a 2012. évi II. törvény 177. 
§. /1/ bekezdésébe ütköző és a szerint mi-
nősülő és büntetendő, lopás szabálysérté-
se miatt, az alábbiak szerint: 2012. június 
04-én 15 óra körüli időpontban Hajdú-
nánás területén K.L. hajdúnánási lakos 
udvarán feltalálásra került egy férfi vázas, 
28-as, szürke színű, fehér üléssel rendel-
kező kerékpár. K.L. a rendőri intézkedés 
során elismerte, hogy a kerékpárt 2012. 
június 01-én napközben  Hajdúnánás 
Köztársaság téren tulajdonította el. A ke-

rékpár eredeti színe sötét szürke, melyet 
K.L. világos szürkére festett,  ülése fehér 
színű, rajta „Selle Royal” felirat látható. A 
kerékpár jobb kormányán található váltó-
szerkezete „Torpedo” típusú.

Kérjük, hogy akik a fenti cselekmény 
elkövetésével, kapcsolatban illetve a ke-
rékpár tulajdonosáról érdemleges infor-
mációval rendelkeznek, jelentkezni szíves-
kedjenek a Hajdúnánás Rendőrkapitány-
ság Közrendvédelmi Osztályon, a 06-52-
570-050-es telefonszámon, vagy bármely 
rendőri szervnél a 107-es telefonszámon. 

rENDŐrsÉgi FElHÍVÁsTájékoztatás aktív korúak 
ellátásával kapcsolatban:

Az aktív korúak ellátására, ezen belül a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 
jogosultság felülvizsgálatával kapcsolatosan 
az alábbiakra szeretnénk felhívni a Tisztelt 
Lakosság figyelmét: 

A foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásra való jogosultság feltételeinek fennállá-
sát a települési önkormányzat jegyzője éven-
te legalább egyszer felülvizsgálja. A felül-
vizsgálatra az ellátás megállapításának kezdő 
időpontjától, illetőleg a már elvégzett felül-
vizsgálattól számított egy éven belül kerül 
sor. Az ellátásra való jogosultság feltételei 
között szerepel – a megállapító, illetőleg 
felülvizsgálatról szóló határozatban foglaltak 
szerint – többek közt azon kötelezettség, 
hogy a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatásra jogosult személynek a felülvizsgá-
latot megelőző egy évben legalább 30 nap 
időtartamban:
- közfoglalkoztatásban, vagy 
- munkaerő-piaci programban, vagy
- legalább hat hónap időtartamra meghir-

detett képzésben kell részt vennie, vagy
- keresőtevékenységet kell folytatnia, 

amelyet egyszerűsített foglalkoztatás 
keretében létesített munkaviszonnyal is 
teljesíthet, vagy

- közérdekű önkéntes tevékenységet kell 
végeznie.
Abban az esetben, ha a felülvizsgálat 

során megállapítást nyer, hogy a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatásra való jogo-
sultság feltételei továbbra is fennállnak, az 
ellátást a jogosult részére tovább folyósítják.

Amennyiben azonban a fentiek vala-
melyikét az ellátásban részesülő a meg-
adott időtartamban nem teljesíti, úgy az 
ellátásra való jogosultság feltétele nem 
áll fenn, az ellátásra való jogosultságot a 
vonatkozó jogszabály alapján pedig meg 
kell szüntetni. Méltányosság gyakorlásá-
ra a jogszabály nem ad lehetőséget, ezért 
kérjük, hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők fokozott figye-
lemmel legyenek fenti kötelezettségükre. 

     Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI  
ÖNKORMÁNYZAT 

A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK 
TÁMOGATÁSÁRA 

A 2012/2013. TANÉV I. FÉLÉVÉRE
ÖNKORMÁNYZATI  

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET

Az ösztöndíjpályázatot azok a tanulók 
nyújthatják be, akik az önkormányzat te-
rületén állandó lakóhellyel rendelkeznek, 
az önkormányzat által fenntartott középfo-
kú intézményben (Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium) 11. évfolyamra (szakiskola) 
vagy 13. évfolyamra, érettségire épülő isko-
larendszerű nappali tagozatos szakképzés-
ben vesznek részt.
Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap 
Az ösztöndíj tervezett mértéke: 
minimum 4.000,-Ft /hó

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál 
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályá-
zati űrlapon, amely a www.hajdunanas.hu 
internetes oldalon is letölthető, a pályázó ál-
tal aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 
2012. szeptember 10.

A pályázat kötelező mellékletei:
- a középfokú intézmény által kitöltött ere-

deti tanulói jogviszony-igazolás
- a bizonyítvány másolata a tanuló 

2011/2012. tanév év végi eredményéről, 
az intézmény eredeti hitelesítésével 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírás-

ban meghatározott mellékletekkel együttesen 
érvényes. Valamely melléklet hiányában a pá-
lyázat formai hibásnak minősül.

A határidőn túl benyújtott, vagy forma-
ilag nem megfelelő pályázatokat az önkor-
mányzat a bírálatból kizárja. 

 Az ösztöndíj odaítéléséről Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bi-
zottságának javaslata alapján dönt a 2012. 
októberi képviselő-testületi ülésén. 

 Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a pá-
lyázó tanulmányi eredménye alapján, a 
magatartás és szorgalom jegyek figyelembe 
vételével történik.
Tanulmányi átlag:  
szakiskolai tanulóknál legalább 3.5 
szakközépiskolai tanulóknál legalább 4.0 
Az ösztöndíjból való kizáró tényező:
- elégséges gyakorlati jegy,
- osztályismétlés,
- tanulói jogviszony megszűnése,
- az intézmény vagy valamely hatóság által 

indított fegyelmi felelősségre vonás vagy 
eljárás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

2012. november 10-ig írásban értesít 
minden pályázót a személyükre vonatkozó 
képviselő-testületi döntésről és annak indo-
kairól. A pályázó a települési önkormányzat 
döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Tájékoztatás
Szakmai konferencia
Optimalizált nyomtatási környezet 
Önkormányzatoknak

A Konica Minolta Magyarország Kft. ál-
tal indított önkormányzatoknak szóló szak-
mai előadás sorozat első alkalommal került 
megrendezésre a Hajdú-Bihar megyében. 
Helyszínül a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatala szolgált, 
ahol már egy ideje optimalizált, költségha-
tékony irodatechnikai környezet szolgálja a 
dolgozók mindennapi irodai munkáját.  

A Hivatal jóvoltából a rendezvényen 
elméleti és gyakorlati példákon keresztül 
részletesen bemutatásra került, hogy egy 
teljeskörű felmérés keretei közt milyen mun-
kafolyamat optimalizáló és költségcsökken-
tő megoldásokkal lehet az önkormányzatok 
napi munkáját segíteni. Az irodatechnikai 
témákon felül a rendezvényen hangsúlyos 
szerep jutott az önkormányzatok által spe-
ciálisan használt Önkadó szoftverrel össze-
kapcsolható megoldásokra is, mint például 
a gazdaságos és hatékony csekknyomtatásra.

Az elméleti előadásokat követően a gya-
korlati szekció kereti közt a résztvevők 
megtekinthették a költségmenedzsment 
szoftverrel felügyelt nyomtatást, másolást 
valamint a csekknyomtatás és borítékolás 
folyamatát. Az optimalizált és gazdaságos 
munkafolyamatok iránti érdeklődést mi 
sem mutatja jobban, hogy a rendezvényen 
közel harmincan vettek részt. 

Nem gyerekjáték
Színházi est várta az érdeklődőket a 

művelődési központ udvarán 2012. július 
24-én. A plakát könnyed, zenés, humoros 
előadást ígért – akiket ez, illetve a kelle-
mes idő és a díjtalan belépés mozdított ki 
otthonról, nem is lehettek elégedetlenek. 
A későn érkezők meglepődve tapasztal-
ták, hogy már csak az utólag bekészített 
pótszékeken, padokon kaphatnak helyet, 
ugyanis közel háromszázan voltak kíván-
csiak a Nem gyerekjáték című műsorra. A 
helyszín nagyon alkalmasnak bizonyult a 
szabadtéri előadásra, a hangosítók is kivá-
ló munkát végeztek. Az öt fellépő közül a 
legismertebbet, Dánielfy Zsoltot, a deb-
receni Csokonai Színház művészét egri 
és budapesti kollégái kísérték el. Stefanik 
Márta és Böjte Sándor koránál és stílu-
sánál fogva sem illett össze, de az általuk 
előadott operettslágerek (a Délibábos 
Hortobágyontól a Hajmási Péterig) meg-

tapsoltatták a nánásiakat (a férfi ironikus 
táncmozdulatai még derültséget is keltet-
tek); Garay Nagy Tamás, Kelemen Csaba 
és Dánielfy pedig szerepcserés Hacsek és 
Sajó-jelenetekkel, székely adomákkal, 
viccekkel, balladaátköltéssel és humoros 
sírfeliratokkal fakasztottak mosolyt. A 
legszellemesebb egy Petőfi-vers kétsze-
replős előadása volt, amelyben Kelemen 
szavalatát a háta mögött álló Dánielfy 
gesztusai kísérték. A kissé hosszúra nyúlt 
produkciónak ugyan alig volt olyan mo-
mentuma, amely ne szerepelhetett volna 
akár egy 50-60 évvel ezelőtti repertoárban 
is, de a művészek tehetsége és lelkesedése 
meg tudta fűszerezni ezt a felmelegített 
estebédet is. 

Vékony Gábor 

Helyreigazítás

2012.07.19-én megjelent számunkban, a Semmelweis Napról szóló cikkben téve-
sen jelent meg az egyik Elismerő Címet kapó dolgozó beosztása. Vitányi Imréné 
A Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon intézményvezetője. Az intézménynek 
a székhelye a Fürdő út, telephely a Magyar utca. Asz érintettől ezúttal is elnézést 
kérünk.
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NÁNÁSI VIGASSÁGOK

Ma már vásári sokadalom, rendezvény 
elképzelhetetlen gasztronómiai elemek, 
azaz főzőverseny nélkül. Így történt ez 
július 21-én, a XX. Nánási Vásártéren 
is, ahol első alkalommal hirdették meg a 
Pásztorételek főzőversenyét.

Huszonkilenc csapat indult a megmé-
rettetésen, hiszen a kiírók több kategóri-
ában hirdettek versenyt. Így a versenyzők 
készíthettek húsos, vagy hús nélküli étke-
ket, de többen ringbe szálltak a Nánás leg-
jobb házipálinkája és Nánás legfinomabb 
házi süteménye címért.

Alapvető feltétel volt, hogy szabadtű-
zön kellet elkészíteni az ételt, lehetőleg 
házi alapanyagokból, és persze az sem 
volt mindegy, - mint egy gondos házi-
gazdánál-, hogy hogyan is néz ki a „háza 
tájéka”, vagy hogy milyen öltözetet visel. 
Nem voltak ezek ismeretlenek a résztve-
vők előtt, hiszen ma már egy valamire 
való, hasonló versenyen résztvevő csapat 
valóságos kis tájházat visz magával a még 
jobb eredmények elérése érdekében, mint 
ahogy azt a Tiszacsegei Hagyományőr-
ző Néptánc Egyesület is tette. Főtt itt a 
kondérokban, bográcsokban számtalan 
finom étek, a köcsögösbabtól kezdve, a 
mezítlábas lebbencslevesen át, a finom, 
hagyományos birkapörköltön át a pász-
tortarhonyáig minden, ami elkészíthető 
szabadtűzön.

A zsűri jeles pásztorokból állt, akik a 
Hortobágy üzenetét hozták magukkal 
hagyományőrző viseletükkel, de ott ta-
láltuk a Hortobágy örökös pásztora cí-
met kiérdemelt Máró Gábort, és szintén 

itt üdvözölhettük Rózsa Pétert, a horto-
bágyi Virágoskút, az ország legnagyobb 
biogazdaságának tulajdonosát is, elnöke 
pedig a Venesz-díjas Szamosi Ferenc mes-
terszakács volt.

A Nánás legfinomabb házipálinkája 
címet Szalka János meggypálinkája érde-
melt ki, és a különdíjat is ő zsebelte be 
kajszipálinkájával.

Versenyt hirdettek Nánás legfinomabb 
házi süteménye címért is, amelyet ezúttal 
Horváth Miklósné házi, leveles aprósütije 
érdemelte ki, II. Martinek Imréné kö-
lesből készült süteménye, III. a Hajdú 
Bokréta dübbencse és különdíjas Kónya 
Imréné csőrőgefánkja.

A hústalan pásztorételek versenyében 
első díjat érdemelt ki a Hagyományőrzők 
parasztlakomája, II. a Hajdú Bokréta me-
zítlábas lebbencslevese, III. Badicsné Tö-
rök Magdolna paprikáskrumplija, külön-
díjas Martinek Imréné pásztortarhonyája.

A húsos ételek kategóriájában első he-
lyezett lett a hajdúnánási Ötvös Sándor 
birkapörköltje, II. a tiszacsegeiek vadliba-
pörköltje, mint ahogy a III. helyezést is ők 
vitték el a köcsögösbabbal. Ez egyébként 
egy babgulyás, köcsögben főzve. Különdí-
jat kapott Martinek Imréné marhalábszár 
pörköltje, és Rózsa Péter különdíját kapta 
Derecske csapata a zöldborsós gulyásleve-
sért, amit csurgatott tésztával készítettek.

A díjaknál is jobban bizonyítja a sikert, 
hogy késő délután a megéhezett zsűri és 
vendégek számára már újból fel kellett 
készíteni egy kis öhönt, annyira elfogyott 
minden a bográcsokból.

Huszadszor a Nánási VásártérenI. Pásztorételek főzőversenye

Rég volt már az, amikor az első nánási 
népművészeti vásár, a Nánási vásártéren 
megrendezésre került a város központjá-
ban. A nemes hagyományt azóta is foly-
tatja a művelődési központ, igaz már jó 
ideje csak kétévente szerveznek sokadal-
mat. Idén huszadik alkalommal nyitotta 
meg kapuit a nánási vásártér, a hagyomá-
nyos népművészeti vásár, ezúttal pásztor-
étel főzőversennyel gazdagítva. A helyszín 
is változott, a fürdő melletti, hajdani 
vásárterek emlékét  idéző füves részen 
ütöttek sátrat a vásározók, a főzőverseny 
résztvevői. Reggel 9 óra táján Szólláth 
Tibor polgármester úr, mint egykoron a 
vásárbíró köszöntőjével megnyitotta a 20. 
Nánási Vásártér programjait. 

Kora délelőttre a vásárosok elfoglalták 
sátraikat, kirakodták portékájukat. Igen 
nagy volt a választék a hagyományos népi 
iparművészeti tárgyakból, így mézeska-
lácsból, fajátékokból, cserepekből, éksze-
rekből, különféle fa tárgyakból, késekből, 
bicskákból, bőrárukból. De kínáltak itt 
nemzeti termékeket, nemezből készült kü-
lönféle tárgyakat, szaru és csont eszközö-
ket és persze most is elmaradhatatlan volt 
a szebbnél szebb női viseletek kínálata.

A körhinta szintén elmaradhatatlan 
kelléke volt az egykori kirakodó és vidám-
vásároknak. Czegle László Erdőbényéről 
nemcsak fajátékokat kínált, hanem mű-
ködtetett egy igazi kézzel hajtott fakör-
hintát is, igaz csak kisgyermekek számára.

Napközben szinte folyamatosan helyi 
művészeti csoportok léptek fel a rendez-

vénysátorban és szórakoztatták a nagy-
érdeműt, akik egy-egy hűsítő pohár sör 
mellett hallgatták, nézték a nánási fiatalok 
produkcióit.

Ezen a napon nagyon jól megfért egy-
más mellett a népzene és a másfajta zene, 
mozgáskultúra is. Igen nagy sikerrel lé-
pett színpadra a gimnasztráda csoport, 
a Phonix Fusion Tánciskola, a Nána 
Táncstudió, vagy a néptáncos csoportok.

A délután folyamán került sor a Bocskai 
Korona, a helyi pénz nyereményjátékának 
sorsolására is. Ebben a rádiós játék, az 
újságban és az információs pontokon le-
adott szelvények vettek részt, több értékes 
nyereménycsomag talált gazdára. Majd ezt 
követően sorsolták a fődíjat, ami nem volt 
más, mint egy teljes sorozat Bocskai Koro-
na, 38 500 Ft. értékben. Ennél a sorsolás-
nál viszont az volt a feltétel, hogy csak az 
nyerhette meg, aki jelen volt. 

Így bizony több kihúzott név is érvény-
telen volt, mígnem éppen az egyik sors-
húzó kisfiú, Szabó Józsi nevét emelték ki 
a nagy kosárból.

A lassan lemenő nap fényében forog 
még a körhinta, a gyerekek ugrálnak a 
szalmabálákon, nekik igazán felhőtlen volt 
ez a nap, és fontos, nagyon fontos, hogy 
már ilyen kicsi korban találkozzanak ezzel 
a kultúrával, mert így remélhető az, hogy 
bennük, ha nem is mindenkiben, felnőtt 
korukban folytatást követelő igénnyé vál-
hatnak a gyermekkori emlékek.

A 6. oldal fotóit készítette: Fűz LászlóNótaklubok találkozója
Közismert tény, hogy városunkban 

igen nagy népszerűségnek örvend a nóta-
éneklés, több nótaklub is működik, mint 
civil szerveződés. A formációk többször 
szerveznek esteket, találkozókat, így a 
Nánási Vigasságok programsorozat egyik 
rendezvénye volt a Nótaklubok Találko-
zója július 23-án, hétfőn este. A találko-
zót Rékasi Sándorné, a Hajdúnánási Nó-
taklub vezetője, alapító tagja szervezte, s 
mint mondta, nem versenyről volt szó, 
hanem baráti találkozóról, együttének-
lésről, és arról, hogy jól érezzék magukat. 
És bizonyítani szerette volna azt is, hogy 
ellentétben a városban terjedő szóbe-

széddel, nem oszlott fel a Nótaklub, itt 
vannak, énekelnek. A hangulatos, baráti 
találkozóra 9 csoport és 10 egyéni énekes 
nevezett, többek között Gödről, Nyíregy-
házáról, Kismarjáról, Sárrétudvariból, de 
érkezett énekes még Hollandiából is, aki 
az internet segítségével szerzett tudomást 
a találkozóról. A többnyire inkább idő-
sebb korosztályt képviselő résztvevő cso-
portok, énekesek fiatalokat megszégye-
nítő kedvvel, jó hangulatban töltöttek el 
egy közös estét, ami ismét elegendő lelki 
muníciót ad egy következő találkozóig. A 
nótázókat ifj.Berki László cigányzenekara 
kísérte.
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ELADÓ!
	Kerti	gömb	alakú	grillező	

készülék
 Taposógép
 Piros Babakocsi
 Kék babahordozó
	Új	Női	Kerékpár	(SKARPEA)
 Gyermek bicikli

Érd.: 06 20 3570 577
52 383-478

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).

Barabás téglakő akció

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

Nyak-Ép Kft.

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

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Megemlékezés

Meggyötört Lelkem Csupa 
Könny és Bánat, A Virágos Rét 
Nélküled Sivár és Száraz.
Megszakad a Szívem Mert Örök 
Búcsútvettél, Csillagok Köszt a 
Legfényesebb Lettél!
Angyali Mosolyod Nem Ragyog 
Rám Többé, De Te A Szívemben 
Élsz Mindörökké!!

Felesége, két lánya, két veje és 
három unokája.

Kéky Márton 

volt Hajdúnánás Sarló u. 8. 
alatti lakos

halálának 5. évfordulójára.

Megemlékezés

Egy édesapa és édesanya volt 
az ti voltatok,
Akik egy életet nekünk 
áldoztatok,
Küzdöttetek s oly sokat 
szenvedtetek,
Nehéz az életet élni nélkületek,
Feledni titeket soha nem lehet. 

Szerető fiaitok: Sándor 
és László, Unokái, Dédunokái.

Varga Sándor és felesége 
Varga Sándorné

 volt Hajdúnánás Nap u. 6. sz. 
alatti lakosok

Halálának 2. és 1. évfordulójára. Kedves Szülők! 
Újra itt a lehetőség! 

A Sziporka Családi Napközi korlátozott számban
 újra várja a gyerekeket és szüleiket 1 éves kortól! 

Árak: napi 8 órában 15 000 Ft/hó + étkezés, napi 4 órában 7500 Ft/hó + étkezés,
illetve: 350 Ft/óra

Hajdúnánás, Kazinczy u. 53.
Telefon: 06/20 9198-970 • 06/70 2100-438

Figyelem!

27% Áfa mentes személyszállítás 
légkondicionált neoplán autóbusszal! 

Biztonságos, kényelmes.

Megrendelés: 06-52/382-151
06-70/255-1863

Bõvebb információ és jelentkezés:  a 
                                Tel.:  vagy személyesen a Hajdú fakereskedés, 

www.hajdeszbusz.hu 
 06-30/349-3804 , 06-30/925-1098 Hajdúnánás, Szabadság u. 36. alatt.

Szeptember 15-én utazzon velünk a

11.000 - Ft/fõ 

(Euróban fizetendõk)

 

Részvételi díj 
További belépõ a helyszínen

Schönbrunni Kastélyhoz

UTAZZON VELÜNK ERDÉLYBE

 
Szeptember  5-9 ig.

55.000.-Ft/fõRészvételi díj
Mely tartalmazza az utazást, 

szállást és a félpanziós ellátást.

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

Hajdúnánás,
Vörösmarty u. 44/A

Tel.: 52/381-601

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!
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Bár a 30. Balaton-átúszásról szólt 
számtalan híradás az elmúlt hetekben 
– amelynek nánási résztvevői is voltak – 
története sokkal régebbre nyúlik visz-
sza. A Balatont elsőként Szekrényessy 
Kálmán úszta át 1880. augusztus 29-én 
Siófok és Balatonfüred között. A Bala-
ton-átúszásokat Siófok és Füred között 
1948–1967-ig folyamatosan megrendez-
ték, igazi tömegsporttá azonban 1983-
tól vált, a Révfülöp–Boglárlelle közöt-
ti, 5200 méter hosszú pályaszakaszon. 
2012-ben július 7-én kerül sor a 30. ju-
bileumi átúszásra, amely kiváló időjárási 
körülmények között zajlott és a híradá-
sok szerint több mint tízezren indultak. 

Az indulók között ott találtuk a 
NUSI, azaz a Hajdúnánási Úszó Sport-
egyesület sportolóit; Pongor Gergőt, 
Asztalos Istvánt, ifj. Szemán Istvánt, 
Csegöldi Bíborkát, Horváth Noémit, 
Horváth Krisztiánt, Szemán Istvánt. 

De ott voltak a Bata Sándor vezette 
úszáskedvelők is, jelesül Bata Sándor, 
Fűz László, Fazekas László, Fige Máté, 
Nagy János, Oláh Zsolt, Fekete Viktor. 
Az emlékezetes megmérettetésre való-
színű nagyon sokáig fognak emlékezni a 
résztvevők, hiszen sok híres emberrel is 
találkozhattak, nem beszélve arról, hogy 
elmondhatják: ott voltak, teljesítették a 
távot, ami nem kis dolog.

Szemán István

Autóalkatrészek a legjobb 
árakon!

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

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

Balaton-átúszáson 
a NUsi és baráti köre 

Felemás bajnoki évadot tudhat maga 
mögött Molnár András együttese.

Már az őszi szezont is igen gyengén 
kezdték a lányok, úgy tűnt a csapat nagyon 
megsínylette Karnik Merci, Takács Andi, 
és Szilágyi Ági távozását. Sokan várták, 
hogy helyükre rutinos játékosokat igazol 
majd a csapat, ám nem így lett. A mester 
úgy döntött az aranyérmes junior csapat-
ból tölti fel a keretet, ezzel jelezve, hogy az 
addig elvégzett munka, a remek utánpótlás 
nevelés nem hiába való. A fiatal játékosok-
nak kezdetben szokniuk kellett a felnőtt 
bajnokság ritmusát, és a csapatba is be 
kellett illeszkedniük, de hétről-hétre pró-
báltak felnőni a hatalmas feladathoz. Ez 
leginkább Darabos Erikának, és Zihor Fló-
rának sikerült. A megfiatalodott csapat a 
középmezőnyben telelt. A téli pihenő alatt 
Karnik Szabinát megkereste nevelő egye-
sülete a DVSC, ahol nővére is játszott, és 
Szacsa élt is a lehetőséggel, a cívis városba 
igazolt. Ekkor mindenki komoly erősítése-
ket várt, s érkezett is két játékos Kovács Éva 
és Tóth Nóra személyében. Szezon közben 
Seres Emília és az időközben visszatért 
Nyitrai Zita is távozott az együttestől, így 
mind támadójátékban mind pedig védeke-
zésben gyengültünk. A tavasz viszonylag 
jól indult, egy remek szériát produkált a 
csapat, ám a végére zsinórban három ve-
reség is becsúszott, így csak ötödik helyen 
végeztünk. Szezon végén Beke Enci és Ilyés 
Edit is bejelentette távozási szándékát, ők 
Németországba igazolnak. Enci az itt eltöl-
tött hosszú-hosszú évek alatt több száz gólt 

szerzett csapatunk színeiben. Csapatunk 
színeiben a csoport gólkirálynője címet is 
kiérdemelte. Edit is hosszú éveket játszott 
kék-sárgában, s Emivel és Zitával egyetem-
ben ő is „ős nánásiként” távozott.

idén bronzot szerzett  
junior csapatunk 

Junior csapatunknak ebben az évben 
több fronton is meg kellett harcolnia! A 
keret, melynek egyik fele serdülőkorú 
játékosokból állt, minden versengésben 
igyekezett megállni a helyét. Az ERIMA 
gyermekbajnokságban régiódöntőbe, az 
Országos Ifjúsági Kupában a legjobb nyolc 
közé jutott alakulatunk. A legnagyobb si-
kert azonban az NB I/B junior bajnoksá-
gában érték el, melynek végén bronz érmet 
akaszthattak a lányok nyakába, egy olyan 
versengésben, ahol mindössze 3 vereséget 
szenvedtek el. Tipikusan egyik szem sír, a 
másik nevet esete… Sír, mert a tavalyi baj-
noki elsőséget nem sikerült megismételni, 
nevet, mert nagyon szép eredmény ez ettől 
a fiatal gárdától. Ha az okokat keressük, 
talán a legfontosabb az, hogy nem bírták 
el úgy a kettőst terhelést a húzóemberek 
(Martinek, Zihor, Darabos), mint ahogy 
azt várta a szakvezetés. Kíváncsian várjuk 
Szőnyi Sára és Kovács Krisztina bemutat-
kozását a felnőtt keretben is. A lányok ígé-
retet tettek arra, hogy visszaveszik, ami az 
övék, jövőre újra a nyakukba fogják akasz-
tani az aranyat.

Jantek Zsolt 
Forrás: www.termalfanhajdunanas.gportal.hu
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