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HATÁROKON ÁTÍVELŐ MŰVÉSZETI 
KAPCSOLATOK – NYÁRI ALKOTÓ LENDÜLET

zemélyes érintettség okán szemé-
lyes beszámoló.
Hajdúnánás aktív képzőművészeti 

életet él. Évközben több kiállítás valósult 
már meg, hol Nánáson, hol másutt. Jó al-
kalmak ezek a bemutatkozásra. Fontosak 
és egyre inkább előtérbe kerül a határon 
túli kapcsolatok ápolása, bővítése. Ezek 
sokszor alkotói együttléteket jelentenek, 
amelyeknek eredményei a közös kiállítá-
sok, vagy az alkotók kölcsönös meghívá-
sa. Nyáron felgyorsulnak az események. 
Június 21-én Szatmárnémetibe Urgyánné 
Tószegi Erika, Fejér Imre és jómagam 
kaptunk meghívást, hogy a Szatmár Me-
gyei Tanács Képzőművészeti Galériájába 
kiállítsuk munkáinkat. A Szatmári Al-
kotóház Képzőművészek Egyesületének 
elnöke, Gergely Csaba invitált minket, 
aki a tavalyi hajdúnánási nemzetközi 
művésztáborban ismert meg minket. Az 
egyesületük kimondottan arra törekszik, 
hogy szélesítse kapcsolatait, nyisson más 
közösségek felé. A kiállításra elkísért min-
ket Bíró István is, aki a többirányú kul-
turális kapcsolatok kialakításának első 
lépéseit tette meg. 

Június 22-től testvérvárosunkban, 
Érmihályfalván vette kezdetét a VI. Nem-
zetközi Alkotótábor, amely Patai István 
önálló kiállításával nyílt meg, és az ő szak-
mai vezetésével zajlott 22 alkotó részvéte-
lével. Mindez a helyi könyvtár gondozá-
sában az 

Érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal és 
magánszemélyek anyagi támogatásával 
valósult meg. Július 1-én személyesen 
nyithattam meg a Pasolinit feldolgozó 
zárókiállítást. 

Szintén testvérvárosi kapcsolatunknak 
köszönhetően Ustron is rendszeresen küld 
meghívást alkotótáborokba. Kazimierz 
Heczko egy évben kétszer is szervez Art 
Camp-et. A nyárira az idén Demeter 
Imrével utazhattunk ki a város támoga-
tásával. Tułowice kastélyában ma egy er-
dészeti technikum kollégiuma működik. 
Ez adta a témákat valamint a városka és 
a természet látnivalói. Június 23–29-ig 
volt alkalmunk a munkára. Mindemellett 
a lengyelek kedvessége felülírt minden 
nyelvi akadályt. 

Alig ért véget a lengyel ill. az érmihály-
falvi tábor, Tiszadobon egy hetes élmény-
gyűjtés és alkotás vette kezdetét dr Tóth 
Péternek köszönhetően. Patai István szer-
vezésében Nánásról Pók Éva és Fűz László 
fotósok kaptak meghívást és először jött 
el két képzőművész hölgy Nagyváradról. 
Két napra én is átadtam magam a holtág 
hűsítő lehetőségeinek. 

A sor nem ért véget. Július 14–28-ig a 
Partiumban, Hadadon (Szatmár megye), 
a Dégenfeldi kastélyba kapott meghívást 
4 nánási képzőművész. Úgy alakult, hogy 
csak én tudok részt venni a tábor mun-
kájában. Július végén a Nánási Vigasságok 
program keretén belül Art-nap is lesz, 
amelyen bemutatkozhatnak a képzőmű-
vészek. Július végével pedig kezdetét veszi 
a VII. Hajdúnánási Nemzetközi Alkotótá-
bor. Csak győzzük festékkel és vászonnal!

Nagy Ágnes

Újra székelyföldi 
turnén a NaNá Színház

Második alkalommal kaptunk meghívást a 
Hargita Megyei Önkormányzattól székely-
földi vendégszereplésre. Ebben az évben a 
Székelyföldi Napok keretében május 20 és 25 
között hat helyszínen- Gyergyócsomafalva 
,Csíkszentdomokos ,Székelykeresztúr ,Ko-
vászna Kézdiszentlélek, Gyergyóremete 
– mutattuk be a Hajdú rege című zenés, 
történelmi játékot. Idén azonban nem csak 
az színjátékkal örvendeztettük meg az érdek-
lődőket, de az előadás előtt rögtönzött ván-
dorkiállítást tekinthettek meg Hajdúnánás-
ról, valamint megkóstolhatták a Hajdúság 
híres pásztor ételét az öhönt. A � nom ételt 
minden helyszínen a Művelődési központok 
előtt szabadtűzön készítettük el, nem kis 
meglepetésére és érdeklődésére az előadásra 
érkezőknek. A turné sikeres lebonyolításáról 
Zsidó Károly, és Erős Ildikó gondoskodott, 
akik mindennapra terveztek nekünk egy kis 
rövid kirándulást látnivalót, érdekességet 
(Tamási Áron sírja, Gyilkos-tó, Békás-szo-
ros, Maros forrásvidéke stb.) Mindenképpen 
sikeresnek könyvelhetjük el a fellépéssoroza-
tot, hiszen a fogadtatás, az előadások utáni 
hangulat, az ott élő emberekkel történő be-
szélgetések mind arról tesznek tanúbizonysá-
got, hogy a cél, a hajdú és a székely emberek 
baráti kapcsolatának ápolása eredményesen 
zárult. Megtisztelőnek, és elismerésre mél-
tónak tudhatjuk be azt is, hogy a Duna te-
levízió, aki az egyik előadásunkból csak egy 
felvonást kívánt rögzíteni, végül a teljes dara-
bot felvette, mondván annyira érdekelte őket 
a történet. Végül a Csíksomlyói búcsún való 
részvételünk volt az, ami – ha mondhatjuk 
így – a koronát feltette erre a kicsit fárasztó, 
de mindenképpen csodálatosnak, élmény 
gazdagnak mondható székelyföldi hétre.

Kócsi Imre

Egész napos programsorozat, egyfajta ju-
niális vette kezdetét június 30-án, szom-
baton Hajdúnánáson. A városi sportpá-
lyán a hajdúnánási futball fennállása 100. 
évfordulójának tiszteletére látta vendégül 
az egykori játékosokat, vezetőket alkalma-
zottakat, szurkolókat a jelenlegi vezetőség, 
a Góliát-Bútor FK. A népes számú érdek-
lődők kiállítást tekinthettek meg az elmúlt 
100 év nánási futballja címmel, Szólláth 
Zoltánnak köszönhetően. Közben kis-
pályás torna zajlott a 100 éves Kupáért. 
Felnőtteknek főzőverseny, gyerekeknek 
ugrálóvár, élőzene, s a sörsátrak hűvösében 
csakis a foci volt a téma. 

Délután következett az ünnepélyes öltö-
ző átadás, melyen jelen volt Tállai András a 

100 éves a nánási futball

Fotó: Draviczky Gyöngyi

Belügyminisztérium Önkormányzatokért 
Felelős Államtitkára, Tasó László ország-
gyűlési képviselő, a Megyei Labdarúgó 
Szövetség elnöke, illetve Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere, országgyűlési 
képviselő. Az államtitkár úr köszöntőjé-
ben kifejtette, mennyire lenyűgözte, hogy 
ebben a kisvárosban ilyen nagy múltja van 
a focinak. Azon kevés számú települések 
közzé tartozunk, mondta, akik egy évszá-
zados folyamatos működésű labdarúgással 
büszkélkedhetnek. Az öltözők, és a vizes 
blokk átadása nagy lépés a jelenlegi vezető-
ség terveinek véghezviteléhez. Varga Zsolt, 
a Góliát Bútor FK. elnöke s a vezetőség 
mindent megtett azért, hogy minél szín-
vonalasabb labdarúgásnak örvendjenek a 

nánási sportszeretők. Ezt tükrözte a kitün-
tetések átadása is melyet a klub érdekében 
kiemelkedő tevékenységet folytató, áldo-
zatos munkát végzők vehettek át. Így Kon-
dora József, Pénzes Imre, Zámbó Géza és 
Szólláth Tibor polgármester úr.

Az ünnepség után kezdetét vette a nagy 
érdeklődéssel várt Retró Torna, melyen 
a környék öreg� úk csapatai vettek részt. 
A hazaiak mellett Bükkábrány, Hajdúdo-
rog, s a Loki veteránjai léptek pályára. A 

szoros eredményű körmérkőzéseken végül 
a debreceniek vitték haza a kupát. Legna-
gyobb sikert a Parlament válogatottja, és 
a Hajdúnánás GBFK vezetőségének ösz-
szecsapása aratta. A politikamentes, gólok-
ban gazdag mérkőzésen 8:6-os hazai siker 
született, (melyhez nagyban hozzájárult 
a GBFK 6:0 utáni kiengedése a honatyák 
iránti tiszteletük jeléül). Megható pillanat 
volt, mikor a meccsek végén városunk fut-
balljához kötődő időst és � atalt egy közös 
fotó erejéig behívtak a pályára. Felemelő ér-
zés volt újra látni a régi nagyokat, eszünkbe 
juttatva régi emlékeket, s bizony itt is ott is 
elmorzsolódott egy-egy könnycsepp.

A kupák és az érmek átadása után éjsza-
kába nyúló � esta következett rátéve a koro-
nát a méltóképpen megünnepelt jubileumi 
napra.

Kócsi Imre
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A várostörténet, egyháztörténet, iskola-
történet fontos pillanata volt tanévzáró 
ünnepségünk, mert református iskolánk 
mellett református óvodánk első nevelési 
évét is zártuk. 

Isten iránti hálával láttuk azt a sok – 
sok áldást, megtermett gyümölcsöt, ami 
városunkra, egyházunkra, iskolánkra, 
óvodánkra szállt ebben a tanévben is.

Óvodánkban 87 gyermekkel kezdtük 
és 103 gyerekkel zártuk a nevelési évet. 
A jövő nevelési év várható létszáma: 113 
fő. Református óvodánk a város egyik leg-
népszerűbb óvodája lett egy év alatt. 

Iskolánk arról volt nevezetes ebben az 
évben, hogy jó gyakorlatok színhelyei let-
tünk. Különböző településekről érkeztek 
hozzánk pedagógus közösségek, lelki-
pásztorok, presbiterek, városi képviselők, 
jegyző, sőt még polgármester is, hogy 
iskolánk szakmai tapasztalatait a várossal 
való pozitív együttműködés példáját átve-
gyék és a maguk intézményében, telepü-
lésén is alkalmazzák. 

A tanév során három uniós pályázatunk 
megvalósítását és fenntartását végeztük. 
A napokban kaptunk hírt, hogy újabb 5 
millió 500 ezer Ft értékű pályázatot nyer-
tünk, ami további könyvtári és informati-
kai fejlesztésünket teszi lehetővé. 

Iskolánkban 197 gyerekkel kezdtük és 
201 tanulóval zártuk az évet. A jövő tanév 
várható létszáma: 210 fő

A Református Iskola ismét eredményes 

évet zárt a tehetséggondozásban. Egyéni 
fejlesztéssel folyik iskolánkban a tehetség-
gondozás és a felzárkóztatás is. 15 nívó 
csoportban 51 gyerek vett részt magasabb 
óraszámú oktatásban

Mindemellett hon-, és népismeret 
szakkör, rajz szakkör, néptánc szakkör, 
énekkar, kézilabda szakkör Re-Film stú-
dió működik iskolánkban. 100 gyermek 
ért iskolánkban országos, területi, vagy 
városi helyezést. Ez az iskola gyermekei-
nek 49%-a. 77 gyerekünk ért el országos 
eredményt összesen 21 területen. Ez az 
iskola 38%-a. 53 db helyezés.

Nagyon gazdag és szép tanévet fejez 
be a Hajdúnánási Református Általános 
Iskola és Óvoda. Köszönetet mondok a 
szülőknek, külön köszönetet mondok 
a hűséges nagyszülőknek az iskolánkat, 
óvodánkat segítő munkájukért. 

Nekem személyesen is fontos esemény 
volt az idei tanévzáró, mert immár én is 
elvégeztem a Református Általános Iskola 
nyolc osztályát. 8 évvel ezelőtt bízott meg 
először a Presbitériuma erre a szolgálatra. 
A ballagás, a tanévzárás ünnepe jó alka-
lom volt arra, hogy – Isten dicsőségét lát-
va – egy kicsit a saját bizonyítványomat is 
lássam. 8 év gyümölcseire is tekintettünk, 
ami elsősorban a lelkünkben érezhető, de 
intézményünk szakmai munkájában, tár-
gyi feltételeink fejlődésében is jól látható.

Szabóné Marth Éva

 Július 20. 
 18.00 Wlodzimierz Janota festőmű-

vész kiállítása. Megtekinthető július 
29-ig.

 Július 21. Fürdő utca: „XX. Nánási 
Vásártéren” Népművészeti vásár 

 9.00 megnyitó. 
 9.00 a Pásztorételek főzőversenye, 

Nánás leg� nomabb házi pálinkájá-
nak és Nánás leg� nomabb leveles 
tésztájának versenye

 10.00 Hajdúnánási csoportok műsora 
Szalmakalap Citeraegyüttes, Hajdú 
Bokréta, Kipp-Kopp, Tipp-Topp 
és Aranyszalma néptánccsoportok, 
Gyimesi Csángó hagyományőrzők, 
Réti Szabó Sándor mesemondó, Vaj-
da Mária etnográfus előadása

 12.00 Tükrös zenekar koncertje
 13.00–15.00 Hajdúnánási csopor-

tok műsora a művelődési központ 
gimnasztráda csoportjai, Phonix 
Fusion Tánciskola, Nána Táncstú-
dió) lovasbemutató

 15.30 Bocskai Korona nyereményjá-
tékának eredményhirdetése

 16.00 Főzőverseny eredményhirdetése
 17.00 Téka zenekar koncertje
 A nap folyamán a gyerekeket ját-

szóházi foglalkozások, szalma ugrá-

lóvár, kézzel hajtott fa körhinta vár-
ja a gyerekeket.

 Július 22-én SPORTNAP a Városi 
Sportpályán. Jelentkezni a következő 
versenyszámokban lehet:

 9.00 III. Sárkányhajó verseny „Ná-
nási Sárkányok” Vándorkupa. Hely-
színe: Tuskós Horgásztó, Fürdő 
u. Gyerek kategória (14 év alatt), 
középiskolás kategória (14–18 év), 
felnőtt kategória (18 év felett). 
A csapatok létszáma: 10+1 fő. Neve-
zési díj: gyerek kategóriában: nincs, 
középiskolás kategóriában: 1100 Ft, 
felnőtt kategóriában: 2200 Ft.

 9.00 Felnőtt kispályás labdarúgó tor-
na a műfüves pályán (5+1 fő). Ne-
vezési díj: 4000 Ft/csapat. Csapaton-
ként maximum 2 fő igazolt labdarú-
gó szerepelhet. Jelentkezni július 19. 
16 óráig lehet. Csak az első 8 csapat 
jelentkezését fogadjuk el!

 16.00 Streetball bajnokság az aszfalt-
pályáján. 2 fős csapatok jelentkezését 
várjuk július 22. 15 óráig.

 17.00 Női és fér�  egyéni tollaslab-
da bajnokság felnőtteknek. Kérjük, 
hogy ütőt mindenki hozzon magá-
val. Szeles idő esetén a verseny elma-
rad. Jelentkezni július 19-ig lehet.

 17.00 Futóverseny: Óvodások (1000 
m), I–II. korcsoport (1500 m), III–
IV. korcsoport (3000 m), V–VI. kor-
csoport (4500 m), felnőtt nők; fér� -
ak (6000 m), csapatverseny (5 fővel) 
[1–1500m; 2–3000m; 3–4500m; 
4–6000m; 5–7500m], fér� -női 
egyéni 7500 m, futók kocogók 
(1500 m). Előnevezési lehetőségek 
a Művelődési Központban Szólláth 
Zoltánnál: Hétköznap 8.00-tól 
16.00-ig. 

 18.00 Amerikai futball bemutató a 
Miskolci Egyetemi AFC amerikai 
futball szakosztályának közreműkö-
désével.

 19.00 eredményhirdetés
 20.00 Retro-diszkó
 További információk és előzetes je-

lentkezések a művelődési központ-
ban Szólláth Zoltántól kérhetőek 
(52/382-400, 70/372-1494).

 Július 23. 
 18.00 Nótaklubok Találkozója a Köz-

társaság téren. 9 csoport és 9 egyéni 
énekes közreműködésével – kísér i� . 
Berki László 6 tagú cigányzenekara.

 Július 24. 
 19.00 Színházi est a művelődési köz-

pont belső udvarán. Közreműködnek 

a Csokonai Színház művészei. A mű-
soron többek között Hacsek és Sajó 
jelenetek, operettek szerepelnek.

 Július 25. 
 15.00 Nánás Art – hajdúnánási kép-

zőművészek és művészeti csoportok 
bemutatkozása a református temp-
lom előtt.

 Július 27.
 18.00 II. Hajdúknak Szépsége – szép-

ségkirálynő választás. A versenyre 16 
és 25 év közötti hölgyek jelentkezé-
sét várjuk. A szépségverseny szüne-
teiben a testvérvárosi tánccsoportok 
fellépését láthatják. A versenyt köve-
tően éjfélig utca party, � esta hangu-
lat, zene, tánc.

 Július 28.
 10.00 Lovas és fogathajtó verseny, va-

lamint citeratalálkozó a Martinek 
Lovasudvarban; a testvérvárosokból 
érkezők kézműves bemutatói, vá-
sár, főzés. A fellépő citerazenekarok: 
Szalmakalap Citeraegyüttes, Tiszavi-
rág Citerazenekar, Bocskai Népzenei 
Együttes, Tiszalöki Népzenei Együttes

 17.00 A Köztársaság téren ökörsü-
tés, amatőr zenekarok bemutatkozá-
sa, Különkiadás koncert 

 21.00 Zanzibár koncert

Nánási Vigasságok

Tanévzáró gondolatok – 
Hajdúnánási Református Általános 
Iskola és Óvoda

A Hajdúnánási Református Általános Is-
kola és Óvoda 129. sz. Soós Gábor cser-
készcsapata 2012. július 26–28-a között 
egy kalandos cserkésztáborba indult. Az 
idő is kedvezett számunkra, így bicikli-
vel indultunk a 
tőlünk 42 km-re 
eső Tiszavirág 
Kempingbe. A 
túra hamar eltelt, 
hisz Zsuzsa néni 
és Laci bácsi iz-
galmas feladatok-
kal színesítették 
már az oda vezető 
utat is. 3 csapat 
versengése kezdő-
dött el, különféle 
játékos feladatokkal. Volt elsősegély-
nyújtás, süti vásárlás, tájkép készítése 
fényképezőgép segítségével, vagy jelke-
resés. A tiszadobi Andrássy- kastélynál 
pihent meg legelőször a csapat, ezután 
újult erővel tekertünk a kempingbe. Itt 
családias környezet várt minket, varázs-
latos helyre érkeztünk. Ezt a helyet Síri 
István bácsi 20 éve építi saját kezével, 
aki nagy szeretettel fogadott minket. A 
pihenés után elkezdődött a sátorépítés, 
amely nem mindenkinek alakult felhőt-
lenül, de „a cserkész ahol tud, segít!” Este 
Kocsis Áron tiszteletes bácsi megtartotta 
első ÖKO áhítatát, amely után éneklés 
és egy Cserkésztörvényről szóló humoros 
színdarab előadása várt ránk. Este min-
denki fáradtan pihent le. Másnap reggeli 
tornával indult a nap. A csalántea elfo-

gyasztása után mindenki elkészíthette a 
saját különleges szendvicsét, amelyet a 
zsűri pontozott. Délelőtt „szuper prog-
ramok” vártak ránk. Kenuverseny, für-
dőzés, röplabdázás, napozás, mindenki 

a neki legjobban 
tetsző program 
közül választ-
hatott. Délután 
pedig újabb ver-
senyekkel várt 
bennünket Tóth 
Norbert tanár úr 
és Áron tiszte-
letes bácsi: Mo-
csárjárás deszka 
segítségével, vagy 
éppen a bikán 

való fennmaradás hozott hatalmas szur-
kolást a tábor területére. A 3 lábú foci is 
roppant szórakoztató volt számunkra. A 
vacsora elfogyasztása után a tábortűz kö-
rül gyűlt össze a csapat. A tűz pattogása 
mellett legkedvesebb mesedalainkat éne-
keltük el. Másnap a pakolás és a � nom 
túrósbatyu elfogyasztása után megint el-
indultunk a hosszú útra, amit a fagyizás 
koronázott meg. Fáradtan tértünk haza, 
de rengeteg élményre és tapasztalatra 
tehettünk szert ez alatt a pár nap alatt. 
Nagyon szépen köszönjük Lukácsné 
Tompa Zsuzsa néni és Lukács Laci bácsi 
rengeteg munkáját, amit ebbe a csodás 
táborba fektettek. Reméljük jövőre is 
részesei lehetünk egy ilyen fantasztikus 
kirándulásnak!

Molnár Fanni 

Cserkésztábor-kalandtúra
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BOCSKAI KORONA
A kézzelfogható kedvezmény
Fórum vállalkozók részére

Városunk lakossága az utóbbi időben 
egyre többször találkozik a Bocskai 
Koronát, mint helyi � zetőeszközt nép-
szerűsítő alkalmakkal, szórólapok-
kal, tájékoztató füzettel. A Magyar-
országon harmadikként bevezetésre 
kerülő helyi pénz sokakat érdekel, de 
vannak tamáskodóak, bizonytalanok. 

A június 3-án második körben meg-
rendezett vállalkozói fórumra mintegy 
60–70 fő volt kíváncsi. Dr. Horváth Ti-
bor a Hajdúnánási Holding Zrt. igazga-
tósági tagja, a Bocskai Korona program 
vezetője röviden tájékoztatott a legfon-
tosabb tudnivalókról, kiemelve a korona 
összefogáson alapuló sikerét. Többször 
utalt rá, hogy bevezetése nem fog azon-
nal és nagy haszonnal járni, de jótékony 
hatása a helyi gazdaságra, a munkahely 
megtartásra, illetve teremtésre – ameny-

nyiben magáénak fogja érezni a város 
többsége, – rövid időn belül érzékelhető 
lesz.

A tájékoztató után záporoztak a kér-
dések. Többen pl. arra voltak kíváncsi-
ak, mennyire biztos a fedezete, hogyan 
fog a gyakorlatban működni, a Holding 
tagvállalatai elfogadóhelyekké válnak-e, 
az önkormányzatnál lehet-e majd a helyi 
adót, vagy a HÉPSZOLG-nál a vízdíjat 
koronában leróni. 

Természetesen hogy a Holding tagvál-
lalatai elfogadóhelyekké válnak, ugyan-
úgy adnak kedvezményt, mint bárki 
más. Ez különösen kedvező lehet pl. a 
fürdőnél, vagy a kulturális rendezvénye-
ken. Az önkormányzatnál is keresik azo-
kat a lehetőségeket, ahol a törvény meg-
engedi, hogy forint helyett más eszközzel 
� zessenek.

A közel két órás találkozó összessé-
gében hasznosnak bizonyult minden-
ki számára, akik ott voltak első kézből 
kaphattak hiteles, korrekt tájékoztatást, 
másrészt a Holding vezetése is több öt-
letet végiggondolhat a korona gyakorlati 
alkalmazásában.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóin-
kat, hogy a Bocskai Korona 2012. 
július 21-én kerül forgalomba a 
Nánási Vásártéren és Pásztorételek 
főzőversenyén.

Olvasói levél
A következők-
ben egy – a város 
minden lakosságát 
érintő – dolog-
nak jártam utána. 
Közismert, hogy 
nagy örömünkre 
évről -évre, a város 
anyagi helyzeté-
nek megfelelően 
szépen fejlődik 
a Városi Gyógy-
fürdőnk. Ma már 
megyei viszony-
latban az elsők 
között van. Juhász Istvántól – a fürdő ve-
zetőjétől – tájékozódtam azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt 
jelenleg a fürdő. 

A következőket: termál medencefür-
dő, termál kádfürdő, szénsavas kádfürdő, 
orvosi gyógymasszázs, vízalatti vízsugár-
masszázs, iszappakolást és súlyfürdőt. 
Mindezeket összefoglalva egészségünk 
megújulását és kellemes kikapcsolódást.

Köztudott, hogy a hajdúnánási lakosok 
a „városkártyával” féláron vehetik igénybe 
a termál medencefürdőt. 

A gyógykeze-
léseket a követ-
kezőképpen lehet 
igénybe venni. 
A házi orvosunk-
tól kell beutalót 
kérni a reumatoló-
gus szakorvoshoz 
– dr. Domokos 
Pál doktor úrhoz, 
aki szerdai napo-
kon délben 12 óra 
és 13 óra között a 
fürdőben is rendel.

Nagy örömünk-
re megindult a helyi autóbusz járat a vá-
rosi buszmegállótól a fürdőhöz és vissza a 
városba. Ezt a lehetőséget kell kihasznál-
nunk és megtartanunk a jelenlegi autó-
busz közlekedési lehetőséget.

Az autóbusz várótól a fürdőhöz: 08.43 
óra, 10.45 óra, 13.00 óra, 15.46 óra Nyír-
egyház és Ózdi busz / és 16.35 órakor.

A fürdőtől a városba: 08.43 / Ózd-
Nyíregyházi busz /, 11.15 óra, 13.30 óra, 
14.45 óra és 17.45 órakor.

Tar József

Korábbi írásunkban már beszámoltunk 
arról, hogy a Hontravel Kft. által 
szervezett országos Nyugdíjas Ki-Mit-
Tud döntőjébe hosszú „menetelés” végén 
három nánási versenyző jutott: Csegöldi 
Lászlóné, Papp Mátyás és Pomázi László. 
A döntő megmérettetésre 2012. június 
első napjaiban került sor Hévízen.

Igazi, hatalmas kavalkád volt ez! Körül-
belül 1500 versenyző mérte össze tudását, 
több kategóriában. A megérkezés napján 
– délután – minden döntős település kép-

viselői – határon belül és kívül – ott vol-
tak a verseny színhelyén. A népviseletbe 
öltözött szereplők a polgármesteri hivatal-
tól indulva felvonultak a kisváros utcáin. 

Este megkezdődtek a versenyek Sár-
melléken, az Általános Művelődési Köz-
pontban, ahol a szólóénekesek és a szín-
játszók mérték össze tudásukat. Papp 
Mátyás népdalokat adott elő Mátrai képek 
címmel, Pomázi László pedig a Rákóczi 
megtérését adta elő Botos Lajos prímás kí-
séretével. Nagy sikerük volt, óriási tapsot 
kaptak mindketten. Másnap a hangszer-
szólósok, valamint a vers-és prózamondók 
léptek színpadra, köztük Csegöldi László-
né, aki Erdélyi József Anyai szó című ver-
sét adta elő. Ő is kiválóan teljesített, me-
lyet a hatalmas taps is bizonyított. A har-

madik napon, déli egy órakor került sor 
az eredményhirdetésre, a díjak átadására, 
amely a nánásiak számára igencsak szív-
melengető volt, hiszen Csegöldi Lászlóné 
Anikó vers-és prózamondás kategóriában 
kiemelt aranyminősítést, Pomázi László 
szólóénekben ezüstminősítést és Papp 
Mátyás ugyancsak szólóénekben bronz-
minősítést kapott. Minden díjhoz juta-

lom is járt, utazási utalványok belföldre és 
Görögországba. A Nyugdíjas Klub három 
döntős tagja köszönetét fejezi ki az alábbi 
támogatóknak, akik adományaikkal hoz-
zájárultak a hévízi részvételhez: Szólláth 
Tibor polgármester, Nyakas András, 
Hadadi Imre, Csiszer Kft, Éles Kereske-
dés, Gélák Pál, Sebestyén Cukrászda, Tö-
rök István vállalkozó, Varga Béla (Sörbár).

Országos 
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntő
Hármas nánási siker Hévízen

Pomázi László és Botos Lajos

Csegöldi Lászlóné

Papp Mátyás és Sebestyén Miklós

Információk:
Tel.: +36-52/381-806

info@nanasfurdo.hu
www.nanasfurdo.hu

Strandfürdő · Gyógyászat · Camping- és Vendégházak

Július 21-én napközben 14 órától csúszdaverseny
 15 órától kóla búvár verseny
 16 órától sör búvár verseny
 este Retro éjszakai fürdőzés és szauna szeánsz

A zenét Dj Sütő szolgáltatja, programok:
 21.30-tól sós bedörzsölés
 22.30-tól mézes-yoghurtos bőrápolás
 23.30-tól ilang-ilang

Július 22-én napközben búvár bemutató 
 és merülési lehetőség
 15 órától strand szépe választás

Az éjszakai fürdőre a belépő 1500 Ft, kombinált jegy 2000 Ft
A Szauna programokon a részvétel alkalmanként 300 Ft/alkalom

CSALÁDI HÉTVÉGE 
A HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐBEN
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A Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Csoport a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ és Nyakas András immár 
negyedik alkalommal szervezte meg a 
hagyományőrzők aratóversenyét július 
7-én a Nyakas Farmon. 

Ezen a szombaton aratópálinkás jó reg-
gelt járta a Nyakas Farmon. Már kora reg-
gel gyülekeztek az aratóversenyre készülő 
csoportok, népes szurkológárdával, roko-
nokkal, ismerősökkel az oldalukon. Az 
alig néhány éve kezdődött program nem 
előzmények nélkül való. 1986-ban az or-
szágban elsőként Hajdúnánáson szervez-
tek aratóversenyt a művelődési központ, 
az Új Élet Tsz. és a Háziipari Szövetkezet 
összefogásával. Aztán országossá vált, mi-
közben nálunk pedig megszűnt, és majd 
csak 2008-ban éledt újjá a gondolat a 
Nyugdíjas Klub kalapkötői ötlete alapján. 

A házigazda Nyakas András és felesé-
ge már negyedik éve vállalják a program 
támogatását, a helyszín biztosítását. Az 
idei versenyen az aratásban nyújtott tel-
jesítmény mellé főző tudományukat is 
meg kellett mutatni a résztvevőknek. 
A marhapörkölthöz, gulyásoshoz az alap-
anyagot szintén a házigazda biztosította. 
Az egész napos rendezvény nyitányaként 
Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tötte a résztvevőket. Az amúgy civilben 
szintén gazdálkodó polgármester kiemel-
te, hogy csak gratulálni tud azoknak, akik 
egy jó gondolat mellé álltak, és évről évre 
életben is tudják tartani azt. 

Igazi aratóidőben, – legalább 40˚C a 
napon – tíz csapat indult a legjobbnak 
járó címért. A résztvevők a Hajdú Bok-
réta nótásai vezetésével indultak az aratás 
helyszínére, ahol elsőként elkészítették a 
kévekötéshez szükséges köteleket, majd 
nekiálltak a kijelölt parcelláknak. Suhog-
tak a kaszák, szaporodtak a kévék, és alig 
egy órai munka után már több csapat a 
keresztrakással is végzett. A zsűri, amely-
nek elnöke Vad András volt, túl a szakmai 
fogásokon, nézte az öltözéket, a mun-
ka összhangját, a jó gazda gondosságát. 
A nemes versengésben első helyet ért el a 
Téglási Bek Pál Kertbarát Kör, második 
lett a Hajdúdorogi Kertbarát Kör, és har-
madik helyezést ért a Hajdúnánási Nyug-
díjasok Érdekvédelmi Egyesülete. Csak 
úgy, mint tavaly, külön díjban részesült 
az egyetlen asszony kaszás, Jóna Gábor-
né és a mezőny „csodabogara”, a hét éves 

Június 2-án rendezték meg érettségi ta-
lálkozójukat a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium1957-ben végzett tanulói. 
A találkozón a három osztályból 32-en 
jelentek meg. Először a résztvevők a volt 
osztályaikban tartottak élménybeszámolót 
az elmúlt öt esztendő történéseiről. Ezután 
Gömöri József igazgató beszélt a gimnázi-
um épületének változásairól, majd bemu-
tatta a jelenlevőknek az intézményt. Ezt 
követően az Irányi utcában lévő Gyöngy-

szem Kisvendéglőben kellemes hangulatú 
közös ebédre került sor, amit az is igazol, 
hogy a késő délutáni órákig kitartottak az 
„öreg diákok”. A javakorabeli, őszülő hajú, 
55 éve végzett diákok most is megfogad-
ták, hogy öt év múlva ismét találkoznak. 
Jó volt egymást látni, hallgatni a volt is-
kolatársakkal történt eseteket, szót váltani, 
örülni egymásnak, s emlékezni azokra, 
akik már nem lehettek közöttünk.

Varga Sándorné

Ötvenöt éves 
évfolyam találkozó a gimnáziumban

„Peng a kasza a kertalji réten…”: 
Aratóverseny a Nyakas Farmon

A Hajdúnánási Úszó Sportegyesület –
NUSI – 2012. június 22-én megyei úszó-
versenyen vett részt a gergelyugornyai 
Atlantica vízi-vidámparkban. 

Ezen a versenyen 6 település (Vásáros-
namény, Nyírbátor, Ibrány, Mátészalka, 
Fehérgyarmat, Hajdúnánás) sportolói 
mérték össze tudásukat, amelyen országos 
elismertséget szerzett úszók is megmutat-
ták felkészültségüket. A hajdúnánásiak 
31 fővel képviselték különböző korosz-
tályokban városunkat. A nagyon erős és 

nagy létszámú (180 fő) mezőnyben azért 
az érmekből a mi úszóinknak is kijárt 
néhány, és sok esetben csak néhány tized 
másodperccel maradtunk le a dobogóról.
A szervezők minden évben szeretnék ezt 
a versenyt megrendezni, amelyre remél-
jük jövőre is meghívást kap egyesületünk, 
amikor is egy évet fejlődve, még több 
éremmel gazdagíthatjuk úszósportunk 
eredménylistáját.

Szemán István

NUSI HÍREK

Versenyszám Korcsoport Helyezés Név Idő

100 m. � ú gyorsúszás 1996/97 2. Kállai Balázs 1:18,47

50 m. � ú mellúszás 2003 3. Szatmári Gergő 1:02,75

2004 3. Tóth Dominik 1: 03,81

50 m. leány mellúszás 2001 3. Molnár Flóra 0:51,95

2005
2.

3.

Tóth Hanna 1:10,57

Tóth Panna 1:10,67

100 m. � ú mellúszás 1998/1999 3. Pongor Gergő 1:35,50

100 m. leány mellúszás 1996/1997
1.

2.

Csegöldi Bíborka, 2:12,53

Lesku Krisztina 2:13,47

2000 3. Fehér Gyöngyi 1:47,21

50 m. � ú hátúszás 2001 1. Szemán István 0:46,56

100 m. leány hátúszás 2000 3. Fehér Gyöngyi 1:53,74

50 m. � ú gyorsúszó váltó 1997 2.
Erdei Ferenc, Asztalos 
István, Kállai Balázs, 
Pongor Gergő

Érmes sportolóink

A sokak által csak az 
Anyák megmentőjeként 
ismert Semmelweis Ignác 
születésnapja az egészség-
ügy legnagyobb ünnepe. 
E napot már régen ünnep-
lik városunk egészségügyi 
intézményei és dolgozói. 
A hagyományos ünneplés 
mellett immár második 
alkalommal került sor a 
Semmelweis Nap- Tovább-
képző Konferencia megren-
dezésére, amelynek a Bocs-
kai Iskola Óvoda utcai 
intézményegysége adott 
otthont.

A rendezvényen részt vettek testvérvá-
rosunk, Érmihályfal va egészségügyi dol-
gozói is.

A továbbképző konferencián 171 re-
gisztrált fő vett részt.

A jelenlévők előadásokat hallgattak 
meg a csecsemő és gyermek újraélesztés-
ről, a központi orvosi ügyeletek szerepé-
ről, a sürgősségi ellátás prioritásairól, a 
kórházi fertőzésekről, valamint a korszerű 
sebkezelésekről, a decubitus ellátásról.

Az elméleti oktatást követően a jelenlé-
vőknek lehetőségük volt a „műhelymun-
kák” keretében a gyakorlatban is kipró-
bálni néhány beavatkozást.

Az ünnepi köszöntőt követően a pol-
gármester Polgármesteri Elismerő Címet 
adományozott több egészségügyi dolgo-

zónak. Az egészségügyben végzett több 
évtizedes kimagasló munkájának elisme-
réseként Hajdúnánás város polgármestere 
Polgármesteri Elismerő Címet adomá-
nyozott: Dobozi Miklósnak a Hajdúná-
nási Mentőállomás mentőápolójának, 
Kiss Andrásnénak a Hajdúnánási Refor-
mátus Egyházközség Idősek Otthona 
intézményvezető szakmai helyettesének, 
Kovács Mihályné nyugalmazott szülésznő-
nek, Szabó Antal Andrásnénak, az Ápolási 
Intézet ápolójának, Vitányi Imrénének a 
Humán Szolgáltató Otthon Magyar utcai 
intézményegység vezetőjének, és a Haj-
dúnánási Mentőállomás kollektívájának, 
amelyet Kállai Gábor, a mentőállomás 
volt főápolója vett át.

Kovács Zsolt

Semmelweis Nap 2012.

Fotók: Borbély Máté

Szincsák Zsolti, aki kicsi kaszájával vágta 
a rendet. A késő estig tartó közös prog-
ram során a jó hangulatról Tordai Zoltán 
cigányzenekara, Kócsi Imre és a Hajdú 
Bokréta nótásai gondoskodtak. 
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British 
Shop

Minden héten új árukkal 
és akciókkal várjuk 
kedves vásárlóinkat.

Női papucsok, szandálok érkeztek!

Hajdúnánás, Nikodémusz István u. 1.
(a volt Marx K. u.)

Minden héten új árukkal 

ELADÓ!
 Leg Magic sportszer
 Taposógép
 Piros Babakocsi
 Kék babahordozó
 Új Női Kerékpár (SKARPEA)
 Gyermek bicikli

Szeretne
egy albérletet?

OLCSÓN?
Telefon:

06/70/608/9181 Érd.: 06 20 3570 572 
52 383-478

KIRÁLY GOLD ÉKSZERÜZLET
4080 Hajdúnánás, Mártírok út 15.
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KIRÁLY GOLD ÉKSZERÜZLET

Valutaváltás a legjobb 
árfolyamon!

ARANY, EZÜST FELVÁSÁRLÁSARANY, EZÜST FELVÁSÁRLÁS
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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).

Barabás téglakő akció

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

Nyak-Ép K� .

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

www.szimpatika.hu

Korona Patika

nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

MŰSZAKI VIZSGA:
személygépkocsi, 3,5 t-ig tehergépkocsi, utánfutó.  Műszaki előtti átvizsgálás, műszaki 

vizsgára felkészítés.  Teljeskörű szerviz, autószerelés 
 Futómű javítás, műszeres beállítás.  Légkondicionáló ápolás, javítás.  Motor és egyéb 

vezérlőrendszer diagnosztika.  Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás.
A környék legkedvezőbb áraival, gyors, rugalmas ügyintézéssel várjuk kedves ügyfeleinket.

Hajdúnánás, Attila u. – Petőfi  u. sarok. Tel.: 06-30/9-558-627
Nyitva: H-P.: 7.00-17.00-ig. Szo.: 7.00–12.00-ig.

Sürgős esetben munkaidőn kívül is!  Szerviz, ahol 40 év tapasztalata Önnek dolgozik!

MEGNYITOTT A KÖRNYÉK ÚJ, LEGKORSZERŰBBEN FELSZERELT AUTÓSZERVIZE! SZOLGÁLTATÁSAINK:

Műszaki vizsga bevezető áron  Műszakira felkészítés

Kiváló minõségû, színes 
hirdetések, megemlékezések, 
évfordulók meghirdetése 
kedvezõ áron!
Várjuk apróhirdetéseiket is!

HIRDETÉS FELADÁS: 
Kéky Lajos Városi 
Mûvelõdési Központ 
Tel.: 52/382-400, illetve
Szabó Endre hirdetés-
szervezõnél 
a 06-30/523-6848-as 
telefonszámon.

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK 
A HELYE!

Hirdessen Ön is 
a megújult 
Hajdúnánási 
Újságban!

Nagy Miklós
temetkezési vállalkozó

06-30/95-33-923

Szolgáltatásaink:
Temetés teljes körű ügyintézése, a temetéssel összefüggő 

ügyiratok beszerzése (halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A
Tel.: 52/381-601

Köszönetnyilvánítás

Megköszönjük 
mindazoknak, akik 

temetésén megjelentek, 
a család gyászában 

osztoztak, sírjára virágot, 
koszorút hoztak.

A Gyászoló Család

Balázsné
Péntek Margit Éva

tanár 
Hajdúnánás, Csokonai u. 8. sz. 

alatti lakos

Megemlékezés

halálának 
1. évfordulójára.

„Amennyi szépet, jót adtál 
nekünk

Szívünkben csak rád 
emlékezünk.”

Lánya, Veje, 
Unokái, Dédunokái.

Nagy Sándorné
Kis Kovács Zsuzsánna 

Hajdúnánási lakos 
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Hadas Sándorral, városunk fér�  kézi-
labda csapatának edzőjével ültünk le 
értékelni néhány mondatban a tavaszi 
szezont.
 A 2011/12. bajnokság őszi fordulói 

után a játékosok 3 hét pihenőt kaptak, 
hogy a sikertelen őszi fordulók megví-
vása után családtagjaik körében töltőd-
jenek fel a tavaszi fordulókra. Igaz, hogy 
nem nyertünk mérkőzést a bajnokság 
ezen szakaszán, még sem éltük meg tra-
gédiaként, tudtuk, egyszer megváltozik 
minden körülöttünk. Így is történt, 5 
játékos hagyta el a csapatunkat. Kovács 
Imre igazolt hozzánk Mezőtúrról, régi-
új játékosunk Fekete Dániel kettős já-
tékengedélyével segített Mezőkövesdről. 
Tetézte gondjainkat, hogy Hadas Dávid 
már az első fordulóban, Daróczi Lajos 
és Fehérvári István pedig a felkészülés 
során sérült meg. A felkészülést január 
3-án kezdtük el és a bajnokság folytatá-
sáig 24 edzést tartottunk, 5 edzőmérkő-
zést játszottunk. Próbáltam a tréningek 
tempóját, ritmusát gyorsítani, lerohanás-
visszarendeződés egységét, egyensúlyát 
kialakítani, valamint 1–1 mérkőzésen, 
maga a mérkőzés taktikai felépítést mo-
dellezni. Az edzésmunkát hátráltatta 
az alacsony játékos létszám, az amatőr 
szemlélet, a koncentráció hiánya. Több-
ször kértem az idősebb i� úsági játékoso-
kat jöjjenek segíteni, de halaszthatatlan 

elfoglaltságaik miatt nem jöttek. Ezúton 
is kérem őket, álljanak be a sorba, tegyék 
a dolgukat, hiszen ők a jövő játékosai.

Az előbb felsorolt okok miatt a min-
dennapok munkáit nem tudtuk teljes 
egészében elvégezni, az általam elképzelt 
heti verseny-időszakbeli felépítettség sé-
rült. Akik viszont jelen voltak néha em-
berfeletti munkát végeztek. E problémák 
ellenére mégis úgy éreztem sokat fejlőd-
tünk, van tartásunk, kitartásunk. Fizi-
kailag, taktikailag, és ha lehet ilyet mon-
dani stratégiailag is érettebbek lettünk.

Hibáinkat próbáltuk a mérkőzések 
után megbeszélni, kijavítani, de szinte 
ugyanazok köszöntek vissza ránk: átlö-
vések gyenge százalékos aránya, tech-
nikai hiba, labdaeladás, kevés ütközés, 
technikai hiba után történő visszarende-
ződés. Ennek ellenére a tavaszi mérkőzé-
seink igazán szorosak voltak. Mérkőzést 
nyertünk Eger és Csömör ellen, döntet-
lent játszottunk Ózddal. Gondoljunk 
vissza a Békés, a Lajosmizse, a Hajdúbö-
szörmény és a Gyöngyös elleni mérkőzé-
seinkre. Talán ha hosszabb a kispadunk, 
rutinosabbak vagyunk, megkapjuk a 
„hazai pályát” több pontunk lehetne. De 
ilyen az élet! Egyszer fent egyszer lent! 
Mindezekhez kell egy csodálatos szur-
kolótábor! Mi már ezzel rendelkezünk! 
A többit kell csak mellé tenni!

Lejegyezte Kócsi Imre

AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB 
ÁRAKON!

Mesfém K� .
HAJDÚNÁNÁS, Dorogi u. 7. Tel.: 52/570-575

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

Egyszer fent, egyszer lent – 
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE

 2012. június 3-án M3 autópálya 197–
198-as km szelvényénél kb. 2 hektáron 
avar, nádas égett. A tűzeset során kár 
nem keletkezett. 
 Június 12-én Hajdúnánás Dorogi 

úton fa villamos vezetékre dőlt, veszé-
lyeztette a forgalmat.
 Június 14-én Hajdúdorog Vasvári Pál 

utcában fa villanyoszlop égett.
 Június 20-án Hajdúnánás Köztársaság 

téren leszakadt faág veszélyeztette a 
gyalogos forgalmat. A leszakadt ágat 
motoros láncfűrész segítségével eltá-
volítottuk. A tulipán utcában pedig 
épületre dőlt fát kellett eltávolítanunk.
Görbeházán a Kassai úton kb. 1000 m2-
en száraz avar égett.
 Június 22-én Hajdúnánás Fürdő úton 

járdára szakadt faágat kellett eltávolí-
tanunk.
 Június 23-án Görbeházán a Böször-

ményi úton fa szerkezetű melléképület 
égett. A tűzeset során személyi sérülés 
nem történt.
 Június 25-én Görbeháza-Polgár kö-

zötti úton egy Opel típusú személy-
gépkocsi árokba csúszott. Az eset so-
rán egy személy megsérült.

 Június 27-én Görbeháza belterületén 
a 35-ös főúton 3 db személygépkocsi 
ütközött. Az eset során egy személy 
megsérült.
 Június 30-án az M3-as autópálya 

202-es km szelvényénél egy Merce-
des Sprinter kisteherautó égett teljes 
terjedelmében. Személyi sérülés nem 
történt. 
2 esetben a környező tűzoltóságoknak 

nyújtottunk segítséget káreset felszámo-
lásában.

2 alkalommal a tűzjelzés tévesnek bi-
zonyult. 

Hajdú-Bihar Megye területén 2012. 
július 5-én tűzgyújtási tilalom lépett 
életbe.

Az országos tűzgyújtási tilalom ideje 
alatt az erdőterületeken a fásításokban 
és az ezektől mért 200 méteres távolsá-
gon belül tilos tüzet gyújtani. Ide kell 
érteni a felsorolt területeken található 
tűzrakóhelyeket, a vasút és közút menti 
fásításokat, valamint a parlag- és gazége-
tést is. Tilos a tűzgyújtás az erdőben és 
az erdő 200 méteres körzetében található 
külterületi ingatlanokon is.

A Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség júniusi hírei

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!


