
Múzeumok 
éjszakája

A június 23-i egész napos rendezvény 
méltó befejezése volt a Helytörténeti 
Gyűjteményben első alkalommal meg-
rendezett Múzeumok éjszakája program, 
ahol este tíz órakor került sor a „Császár és 
Katonaképek – fotók és relikviák az I. világ-
háború idejéből – kiállítás megnyitójára, 
majd 23.00 órától különleges hangulatú, 
Gyertyafényes tárlatvezetés volt az állandó 
kiállításokban.

Pörögtek a szoknyák, csattogtak a csiz-
matalpak a nánási főtér színpadán június 
23-án, szombaton este. Az V. Kárpát-me-
dencei Ifjúsági Néptáncegyüttesek Talál-
kozójának lebonyolítása már hagyomány 
városunkban a néptánc meghonosítása, 
a hagyományok ápolása céljából. A ren-
dezvény vonzó turisztikai látványosság-
nak számít, így nemcsak a nánásiak, de a 
környékről érkezők is gyönyörködhetnek 
táncos népi hagyományainkban.

Szólláth Tibor,  városunk polgármeste-
re köszöntötte elsőként a vendégeket, örö-
mének adott hangot azzal kapcsolatban, 
hogy   több mint 300 gyermek tanulja 
Hajdúnánáson a táncot, s vesz részt tánc-
együttesek munkájában, ezzel hordozva 
jó hírünket országszerte. Köszöntője után 
a résztvevő együttesek képviselőinek adta 
át a város ajándékát és az emléklapokat.

A tánctalálkozót a legkisebbek, a 3–7 
éves gyerekekből álló Tipp Topp csoport 
nyitotta meg egy csokorra való gyermek-
játékkal.

A további fellépők között volt a Hegy-
alja Népi Együttes, az Ezüstperje Ifjúsági 
Néptánccsoport Érsemjénből, a Nyíló 
Akác Néptáncegyüttes Érmihályfalváról, 
a Margittai Gyöngyvetők néptánccso-
port, a Bürkös Kamara Együttes Nyíregy-
házáról, a Sátorhegy Néptánc Együttes 
Sátoraljaújhelyről.

A táncbemutatók közben kiosztották 
a délutáni öhönfőző verseny díjait, ahol 
szakmai zsűri értékelte az elkészült ételeket.

Fotó: Borbély Máté

A táncos produkciók végén a vállalko-
zó kedvű nézők is megmozgathatták lá-
baikat, a fellépők közös táncba invitáltak 
mindenkit.

Az est további részében a nyári napfor-
duló ősi ünnepét elevenítették fel a részt-
vevők a Szent Iván éji tűzugrással, egy 
olyan népszokással, mely a tűz tisztító, 
gonoszűző szerepéből fakad.

A tűzugrást követően a Helytörténeti 
Gyűjteményben, a Múzeumok éjszakája 
program keretében Buczkó József intéz-
ményvezető nyitotta meg a Császár és 
katonaképek című kiállítást, majd gyertya-
fényes tárlatvezetésre került sor.

Fekete Andrea
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NÁNÁSI NYÁR 2012
azdag programmal várta június 23-
án a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ és a Helytörténeti Gyűj-

temény az érdeklődő közönséget, amely 
délelőtt 11 órától éjjel 23 óráig tartott. Az 
alábbiakban a színes programokról olvas-
hatnak beszámolókat.

X. Aranyszalma Szálasanyagfonó 
pályázat és kiállítás
Hajdúnánás, az „aranyszalma” városa 
már régóta próbál tőkét kovácsol-
ni szalmás múltjából, a szalmafonás, 
„kalapkötís” hagyományából. Húsz éve 
annak, hogy az akkori művelődési köz-
pont vezetése állandósította a Nánási 
Vásártéren elnevezésű népművészeti 
kirakodóvásár kísérő programjaként a 
Szálasanyagfonó pályázatot és kiállítást.

A Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központban június 23-án került 
sor a X. Aranyszalma Kárpát-medencei 
Szálasanyagfonó pályázatra érkezett tár-
gyak kiállításának megnyitására. A mos-
tani népművészeti seregszemlére nagy 
számban érkeztek pályamunkák az ország 
szinte minden csücskéből, és határon 

túlról is. Negyven alkotó küldte el több 
mint 100 alkotását, amelyek – hasonlóan 
a „tiszta forráshoz”‒ elsősorban haszná-
lati tárgyak, ma is nagyon jó szolgálatot 
tehetnek a háztartásokban, a mindennapi 
életben.

A megjelent alkotókat és érdeklődőket 
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntöt-
te, aki többek között elmondta, hogy a vá-
ros vezetése mindent megtesz azért, hogy 
a szalmafonás újra élő hagyomány legyen, 
hogy a „kalapkötís” megélhetési lehetősé-
get is jelenthessen, mint egykoron.

A polgármesteri köszöntő után a tár-
latot Hubert Erzsébet, a Hajdú-Bihar 
Megyei Népművészeti Egyesület elnöke 
nyitotta meg, aki részletesen bemutat-
ta a kiállított tárgyakat, kiemelve azok 
szépségét, emberközeliségét, és nem utol-
sósorban használhatóságukat. A zsűri 
kategóriánként értékelt, külön a szalma, 
a gyékény, a csuhé és a vesszőből készült 
alkotásokat. 

Gyékény kategóriában az első helyen 
ketten osztoztak: Petrovics Sándor és 
André Sándor, második díjat nem adtak 
ki, harmadik helyezett lett Herceg Pál. 

A kosárfonóknál két első helyezett 
lett: Szatmári Ferenc és ifjabb Szatmári 
Ferenc – itt már szintén megtapasztalható 
a mesterség apáról fiúra szállása. Második 
helyezést ért el Takács Judit és Pásztor 
Nagy Andrea – akik a hagyományok ifjú 
továbbéltetői. Harmadik helyezett lett 
Lakatos Mihály.

A csuhé fonóknál első helyezést ért el 
Jenei Károlyné, második lett Juhász Sán-
dorné, és harmadik helyezést ért el Dobo-
zi Ferencné.

A szalmafonás kategóriában sajnos ke-
vesen pályáztak, de Gregor Balázs szemé-
lyében egy olyan mester jelent meg, aki a 
szalmafonás legősibb formáját gyakorolja. 
Természetesen nem maradtunk helyi al-
kotó díjazása nélkül, hiszen Reszeginé 
Nagy Mária elnyerte a zsűri különdíját, 
szép használati tárgyaival is meseszép ara-
tókoszorúival. A különdíjon felül pedig 
Polgármesteri Elismerő Címet is kapott 
több évtizedes, fáradhatatlan hagyomány-
ápoló munkásságának elismeréseként.

Az élő népművészet nánási seregszemlé-
jét stílusosan a Szalmakalap Citeraegyüttes 
játéka tette még színesebbé, élőbbé.VI. Öhönfőző 

Fesztivál

A Nánási Nyár egyik visszatérő programja 
immár hatodik éve az Öhönfőző Feszti-
vál. Erre a helyi gasztronómiai eseményre 
június 23-án délután került sor a főtéren.  
A koradélutáni időpont sajnos befolyásol-
ta a részvételt, ugyanis azokban az órákban 
több iskolában is a ballagási ünnepségek 
zajlottak. Ettől függetlenül a „törzsgárda”, 
azaz az évek óta résztvevő csoportok sorra 
megjelentek és készítették el a mi sajátos 
pásztorételünket, az öhönt. És nem slam-
bucot! A kóstolóval egybekötött program 
érdekessége volt, hogy a nagyközönség itt 
ismerkedhetett első alkalommal a nánási 
helyi pénzzel, a Bocskai Koronával.

Pörögtek 
a szoknyák…

Fotó: Borbély Máté
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Június 9-én a helyi sportpálya adott ott-
hont a XX. Hajdú-Bihar Megyei Polgár-
őr Napnak. A rendezvényen közel 4000 
ember vett részt. Szólláth Tibor városunk 
polgármesterének megnyitója után Tóth 
Attila, a Megyei Polgárőr Szövetség elnö-
ke köszöntötte a megjelenteket. Beszédé-
ben kiemelte az elmúlt év sikereit, s külön 
megköszönte a polgárőrök eddigi mun-
káját, mely nagyban elősegítette a megye 
közbiztonságának javítását. Ezután kitün-
tetések, és tárgyjutalmak átadása követ-
kezett. A polgárőr mozgalomban végzett 
önzetlen tevékenységéért az Országos Pol-
gárőr Szövetség Aranykereszt kitüntetését 
Ambrus Antal, a helyi Polgárőr Egyesület 
elnöke, továbbá tárgyjutalomban része-
sült Hajdúnánásról Ambrus Antalné, Dó-
zsa Miklós, Szoboszlai Gyula.

Ezt követően kulturális és szórakoztató 
programok sokasága vette kezdetét játékos 
vetélkedőkkel tarkítva. Legnagyobb sikere 

a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Hortobágy Akció Osztálya kom-
mandós bemutatójának, és a Desperado 
együttesnek volt, de sokan tapsoltak a 
táncos gyerekeknek, fiataloknak, vagy a 
humoristáknak is. Mivel idén 50 éves vá-
rosunk gyógyfürdője, e napon 50 forintos 
belépő áron lehetett meglátogatni a stran-
dunkat, ezzel is hozzájárulva Hajdúnánás 
népszerűsítéséhez, hiszen a megye szinte 
minden településének polgárőrei, azok-
nak családjai, és barátai is ellátogattak 
hozzánk. Az igazi majálisi hangulatú nap 
eseményeit tombolasorsolás zárta, amely-
nek teljes bevételét a Hajdú-Bihar Megyei 
Polgárőr Szövetség Nyíracsád tornádó 
károsultjainak ajánlotta fel. A nap meg-
rendezésében, szervezésében kiemelkedő 
szerepet vállalt a házigazda, Hajdúnánás 
Város Önkormányzata, valamint a helyi 
Polgárőr Egyesület.

Kócsi Imre

A Hajdúnánási Holding Zrt. tulajdoná-
ban álló Hajdúnánási Építő és Szolgál-
tató Kft. 2012-ben az eddig nem megfe-
lelően kezelt kintlévőségeinek, minél na-
gyobb arányú behajtását tűzte ki célul.  
A kintlévőség kezelési program kere-
tében rengeteg új, a multinacionális 
vállaltok által is sikeresen használt és a 
jogszabályoknak is megfelelő módszert 
vezetett be. Ezen eszközökön belül meg 
kívánja különböztetni az önhibáján kí-
vül nehéz helyzetbe került fogyasztóit a 
rosszhiszeműen nem fizető fogyasztók-
tól. Ennek egyik formája, hogy az előze-
tesen beadott kérelem elbírálását követő-
en, a fogyasztóval részletfizetési megál-
lapodást köt. Ezzel a lehetőséggel eddig 
az érintettek közel 15%-a tudott élni és 
reméljük, hogy a szankciók elkerülése ér-
dekében mások is igénybe kívánják majd 
venni ezt a fizetési formát.

A másik lehetőség egy egyszeri, „ösz-
tönző” motiváció, miszerint az eddig fel-
halmozott kintlévőséget a fogyasztó egy 
összegben is rendezheti. Ebben az esetben 

cégünk egy 10%-os kedvezményt bizto-
sít a fogyasztónak. Ennek is meg van a 
közgazdasági alapja, hiszen a fogyasztói 
kintlévőségeket a Kft-nek finanszíroznia 
kell, a jelzett 10%-nál sokkal drágábban. 
Így ha a nagyobb tétel egy összegben 
megérkezik, kiváltja ezzel a drágább, Ön 
által is említett finanszírozási formát. Ki 
kell azonban emelni, hogy fokozatosság 
elvét tartva szem előtt, mindez egyszeri 
lehetőség, melyet 2012. június 30-ig biz-
tosított cégünk. A teljesítés elmaradása 
minden esetben azonnali jogi lépéseket 
és fogyasztási korlátozásokat eredményez 
a Hépszolg Kft. működése során először.

2012. évtől a Hajdúnánási Holding 
Zrt-vel együtt elkötelezettek vagyunk 
abban, hogy minden elmaradás ellen a 
lehető legrövidebb időn belül, az összes 
lehetséges eszközzel fellépjünk, hiszen 
csak így tudjuk biztosítani a megfelelő 
színvonalú szolgáltatást, a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. működését és 
az egyenlő elbánás elvét.

HÉPSZOLG Kft.

Egy pedagógus ritkán lehet elégedett.  
A napi teendők pillanatnyi sikerei és 
kudarcai mellett a Hajdúnánáson taní-
tók a közelmúlt és a jelen terhei miatt 
is bosszankodhatnak. Például hogy az 
oktatási hivatal csak szakmai kérdésekre 
nem hajlandó érdemi választ adni, hogy 
pályázati baklövések miatt néhány hónap 
alatt kb. húszévnyi továbbképzést kellett 
teljesíteniük, és hogy négy-öt telefonhí-
vás, valamint egyheti várakozás kell egy 
hibás tantermi konnektor megjavításá-
hoz. Nyugalomra a közeljövőben sem lesz 
okunk, hiszen a gyereklétszám csökkenése 
már az álláshelyeket rengeti, és hamarosan 
érkezik az új Nemzeti Alaptanterv, amely 
a jelek szerint igyekszik megkímélni a pe-
dagógusokat még az önálló tananyag-ki-
választás és a gondolkodás terhétől is.

2012. június 6-án a művelődési köz-
pont színháztermében a városi pedagó-
gusnap alkalmából Szólláth Tibor polgár-
mester köszöntő beszéde előtt reflektált az 
oktatás aktuális problémáira, és részben 
elismerte, kevés ünnepelnivalója akad ma 
egy tanárnak, bár meggyőződése szerint 
ennyi szépséget és örömet más hivatás 

nem tud adni. A sokszor hallott szólamo-
kon (piacképes tudásra, a tárgyi feltételek 
javítására van szükség) túl nem mutató 
szavai után Széchenyi István és Klebels-
berg Kunó gondolatait idézte a tanítás és 
a nevelés fontosságáról. Ezt követően a 
város közoktatásában végzett, több évtize-
des kiemelkedő munkájáért Bakó András-
né, Fekete Imréné, Hágen Istvánné, Nagy 
Jánosné, „Csöpi”, Nemes Gyuláné, Péteri 
Lajosné és Takács Ernő részére adomá-
nyozott Polgármesteri Elismerő Címet.

A programot a miskolci Premier Szín-
ház versekből és dalokból álló műsora zár-
ta. Az énektanárnő és három tanítványa 
teljesen eklektikus repertoárral érkezett, 
amelybe egy Váci Mihály-vers, a Killing 
Me Softly című sláger és a Nem anyától 
lettem kezdetű népdal is belefért. 

A közönség egy része lelkes tapssal 
kísérte az előadást, másokat inkább ne-
vetésre vagy kínos feszengésre késztetett 
a program. Az eseményhez nem illett a 
műsor, a közoktatás mai helyzetéhez vi-
szont igen.

Vékony Gábor

Félmosoly – Városi 
pedagógusnap

TÉR-FÉL
„Jobb helyen, van, mint a bankban”

Tisztelt Levélíró!

Ünnepeltek polgárőreink Meghívó 
Gazdafórumra



Hajdúnánás Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt és barátait

Dr. Budai Gyula
parlamenti államtitkár által tartott

Gazdafórumra


Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési
 Központ színházterme
Ideje: 2012. július 17. (kedd) 18 óra

A fórum keretében többek között az 
agrárpolitika tendenciáiról, 

a vidékfejlesztés irányvonaláról 
valamint 

a mezőgazdasági támogatások 
rendszeréről hallhatnak és tehetik fel 

kérdéseiket.


Számítva aktív részvételükre, 
minden érdeklődőt szeretettel 

várunk!

Változások
a Kőrösi élén

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollé-
gium vezetőségének összetétele jelentős 
változások előtt áll. Gömöri József ötéves 
igazgatói megbízatása 2012. július 31-én 
lejár, és nem nyújtott be pályázatot a kö-
vetkező időszakra. Május elejéig másoktól 
sem érkezett jelentkezés a posztra, ezért 
augusztus 21-i határidővel új pályázatot 
írt ki a fenntartó, a város önkormányzata.

Az ezen győztes személy legkorábban 
november 1-jén foglalhatja el pozícióját, 
ezért az augusztus 1. és október 31. kö-
zötti időszakra az iskola Szervezési és Mű-
ködési Szabályzata szerint ideiglenesen 
a jelenlegi igazgatóhelyettesek valame-
lyike vállalhatja az intézmény vezetését. 
A helyzetet az a körülmény bonyolítja, 
hogy 2013. január 1-jétől az iskolák álla-
mi fenntartásba kerülnek, ami azt jelenti, 
hogy várhatóan újabb pályázatot írnak 
majd ki az intézményvezetői posztra.

Nem mellékes, hogy augusztus 15-én 
a szakképző, illetve a kollégiumi intéz-
ményegység vezetőjének is lejár a megbí-
zatása. A beérkezett pályázatok közül az 
igazgatótanács július 15-ig hoz döntést 
arról, hogy a következő öt évben kik tölt-
sék be ezt a két pozíciót. Vagyis a jelenlegi 
igazgató nevezi majd ki utódja két közvet-
len munkatársát. 

Minden érintett reméli, hogy ezek a 
problémák nem fogják kedvezőtlenül be-
folyásolni a következő tanév munkáját és 
a leendő diákok jelentkezését.

Vékony Gábor

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

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 
hirdEtésénEK 
a hELyE!
Hirdessen Ön is a 
megújult Hajdúnánási 
Újságban!
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Az elmúlt évek a gyógyfürdőben a fo-
lyamatos fejlesztésről szóltak. Leg-
utóbb tavaly szeptemberben került át-
adásra az Aranyszalma Gyógycentrum, 
amelynek megvalósítására az NFÜ által 
kiírt ÉAOP-2.1./A pályázat adott lehe-
tősége. A pályázaton 245 117 900 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
Hajdúnánás, gyógyturisztikai célú 
infra strukturális fejlesztésre és szolgál-
tatás bővítésre.

Tóth Pétert, a HÉPSZOLG Kft. 
ügyvezetőjét kérdeztük, hogy az át-
adás óta eltelt időszakban hogyan ha-
ladt a megvalósítás.

A pályázat célja a szezonon kívüli 9 
hónap stabilitásának kialakítása vendég-
forgalom illetve kezelések tekintetében. 
A régen alkalmazott gyógykezelések 
újraélesztése (iszappakolás, súlyfürdő, 
szénsavas kádfürdő) és a mostani keze-
lések elvégzése a mai kornak megfelelő 
igényes környezetben. Ennek megfele-
lően folyamatban van a gyógyászatot 
minősítő körzeti gyógyfürdő minősítés 
megszerzése. Ez az ártámogatás szem-
pontjából többletbevételt és minőségbeli 
előrelépést jelent.

Az Aranyszalma Gyógyászati Cent-
rumba ellátogató vendégek, betegek az 
alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: 
orvosi gyógymasszázs, iszappakolás, víz 
alatti vízsugármasszázs, súlyfürdő, szén-
savas kádfürdő, fizikoterápia, gyógytor-
na, csoportos víz alatti gyógytorna, 18 
éven aluliak gyógyúszása.

Újdonság és egyben régi hagyomány 
felélesztése is megvalósul: a Centrumban 
egy fürdőorvos kerül alkalmazásra, aki a 
kihelyezésre kerülő reuma szakorvossal 
közösen el tudja látni a fürdőbe érke-
ző gyógyulni vágyó vendégek igényeit.  
A szakorvosok a fizioterápiás szakren-

delést heti 9 órában, míg a fürdőorvosi 
szakrendelést heti 21 órában látják el, 
ezáltal a hét minden napján, beleértve 
a szombatot is, szakorvosi felügyeletet 
tudunk biztosítani. Szakorvosaink mun-
kájának segítése céljából 1 fő szakasz-
szisztenst és egy fő recepcióst alkalma-
zunk. A fizioterápiás szakorvosi rendelés 
igénybevételéhez háziorvosi beutaló 
szükséges. Ezzel szemben fürdőorvosi 
szakrendelésünket bárki igénybe veheti, 
aki egészségügyi problémájával felkeresi 
fürdőnket. A fürdőorvos a kivizsgálást 
követően a megfelelő gyógykezelések 
igénybevételére tesz javaslatot, melyet 
betegeink helyben, OEP támogatás mel-
lett tudnak igénybe venni. 

A fürdőgyógyászati ellátások közül ki-
emelt fontosságúnak tartom a 18 év alat-
tiak csoportos gyógyúszását. Ennek jelen-
tősége, hogy gyermekeink egészségének 
megőrzése céljából a „népbetegségnek” 
számító gerincferdülés tüneteit is csök-
kenteni lehet, illetve más betegségcso-
portok, pl. pulmonológiai betegségek 
kezelésére is alkalmas. 

A kezelések igénybevételét közvetlenül 
gyermekorvosi beutalóval is igénybe lehet 
venni 100%-os támogatás mellett!

Beszélgetésünk végén megkérdez-
tük, hogy a közelben található fürdők, 
gyógyfürdők nem jelentenek-e konku-
renciát.

Térségünkben több gyógyfürdő is 
található, azonban a kedvezőbb gyógy-
összetételű gyógyvizünk mellett a súly-
fürdő szolgáltatás az, amit pl. Hajdú-
böszöményben nem tudnak igénybe ven-
ni a betegek. Hajdúdorogról a vendégek 
közvetlen buszjárattal tudnak eljutni a 
fürdőbe (napi 2x4 járatpár, délelőtt, illet-
ve délután).

Tóth Péter

Aranyszalma Gyógycentrum
Az új gyógyászati részleg bemutatása 1.

Legutóbbi lapszámunkban a Szeretet-
híd c. írásunkhoz egy másik rendez-
vény fotója került a mellékelt helyett. 
Az érintettektől ezúttal is elnézést 
kérünk.

(Szerk.)

Helyreigazítás

A hajdúnánási fürdő által szervezett úszás


6 órától – Felnőtt úszás kezdő haladó folyamatos jelentkezés:
ifj. Arnócz Imre 06 30/489-1786


7 órától – Vízhez szokatás hétfő, szerda, péntek – Gyerek kezdő kedd, csütörtök


8 órától – Haladó edzés hétfő, szerda, péntek – Haladó tanfolyam kedd, csütörtök 

Mikor édesanyám a gimnáziumi jelent-
kezésemet írta, megkérdezte, hogy zenei, 
vagy humán tagozatra szeretnék-e járni. 
Én a humánt választottam. Zenei művelt-
ségem így megrekedt vitéz kántor énekta-
nárunk énekóráinak és iskolai énekkarának 
szintjén. A zenét azonban egész életemben 
élveztem, szerettem több műfajban.

Volt egy különös zene, amit a világ 
leghíresebb hangversenytermei sem lát-
hattak vendégül, s a legműveltebb vájt 
fülűek sem élvezhettek. Csak mi, a vá-
ros északi felének lakói. Ezt a zenét nem 
kottából játszotta a szerző-előadó, s volt 
benne bőven improvizáció is.

A hangszernek sem volt előkelő neve, 
egyszerűen dudának hívták. Szürke, ma-
gyar ökör hosszú, csavart szarvából ké-
szült, természetes hangolással. A mi csor-
dásunk fújta reggelente, aki arról volt 
nevezetes történelmi személy számomra, 
hogy őt láttam utoljára kékfestős, ráncba 
szedett, bő gatyában járni nap, mint nap.

A zene első akkordjai a Geruska taní-
tó úr házánál csendültek fel reggelente, 
majd a messze hangzó variációk egyre 
közeledtek a mi házunkhoz is. Akkorra 
dolgos szüleim már megetették, rendbe 
tették, megfejték két tehenünket, akik 
jókedvvel csatlakoztak az egyre gyarapo-
dó csordához. Várta őket az árnyéktalan 
Nagylegelő, a fergeteges nyári záporok, a 
jó vizű csordakutak, a milliárd éhes légy 
és szúnyog, kegyetlen vérszívó bögöly.

Csordásunk, míg a csodadudát fúj-
ta, gondosan megnézett minden kapun 
kicsapott tehenet, hogy nem sántít-e, 
nincs-e valamilyen sérülése, betegségtü-
nete („hogy áll rajta a szőr”). Hatalmas 
vagyont vett át minden reggel megőrzés-
re, gyarapításra. Ha valamelyik jószággal 
valami lényeges történt, arról este be kel-
lett számolnia a gazdájának. A legjobb 
hír az volt, ha új kisborjú reménye csil-
lant fel. Ennek csak azok nem örültek, 
akik tőlünk hordták a tejet, mert egy 
időre szünet következett, s más portát 
kellett keresni, ahol más volt a tej zsírtar-
talma, s mikrobiológiája.

Csordásunk mindig strapabíró csiz-
mában járt, mert ki- és hazahajtáskor a 
csordajárás melletti hullámos, rögös utat 
járta. Kint a legelőn pedig nem kellett a 
gonosz tövisekkel törődni. Meglepőd-
nénk, ha tudnánk, hány kilométert telje-
sített egy pár csizma és hány párat nyűtt 
el a csordás hivatása teljesítése közben. 
Hány cseber vizet kellett felhúzni itatás-
kor? Mennyi információt kellett fejben 
tartania, s átadni a gazdáknak?

Csordásunk dudájának csuda zenéjét 
ma is hallom, s közben érzem 8–10 liter 
friss, habos tej illatát, s látom drága szü-
leim dolgos, gyarapító ténykedését. Ké-
sőbb a duda zenéjét elnyomta a traktorok 
zaja. „A világ is más azóta, más azóta.”

Bacskai Antal

A mi csordásunk

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!





5Hajdúnánási Újság2012. július 5.

E gondolat is megfordulhatott annak a 
24 gyereknek a fejében, akik 2012. május 
18–19-én szervezett kirándulás keretében 
jártak Erdélyben. A Bocskai István Általá-
nos Iskola 20 tanulóját és a Kőrösi Gim-
názium 4 kisdiákját 4 felnőtt gardírozta. 
A kirándulást Demeterné Vajda Piroska 
tanárnő és Buczkó József, a városi könyv-
tár vezetője szervezte, velük tartott Szűcs 
Mihály pedagógus és jómagam.

A kora hajnali ébredést az ártándi 
határátlépés után a nagyváradi római 
katolikus püspöki palota megtekintése 
követte. Megcsodálhattuk Kalotaszeg 
központjának, Bánffyhunyadnak ódon 
templomát is (bár csak kívülről). Kalo-
taszentkirályon a néprajzi tájegységre 
jellemző viselet, a kalotaszegi néhány 
becses darabját ölthette magára az egyik 
diáklány. Kora délután a Tordai-hasadék 
állta utunkat. A Hesdát-patak által kép-
zett szurdokvölgy megtekintése egy órát 

Mint arról kedves olvasóink értesülhet-
tek korábbi lapszámainkból, rövidesen 
forgalomba kerül a mi helyi pénzünk, 
a Bocskai Korona. Ez alkalomból közös 
játékra hívjuk Önöket, hogy még job-
ban megismerkedjenek ezzel a teljesen 
újszerű fizetőeszközzel, amely hazánk-
ban harmadikként kerül forgalomba a 
Soproni Kékfrank és a Balatoni Korona 
mellett. 

A nyereményjáték szelvényét értelem-
szerűen ki kell tölteni, azaz a három le-
hetséges válasz közül egyet be kell ikszel-
ni, vagy karikázni. A kitöltött, kivágott 
szelvényeket bedobhatják a művelődési 
központ előcsarnokában elhelyezett 
gyűjtőládába, leadhatják az információs 
pontoknál a piacon szerdai és szombati 

napokon, és a különböző rendezvénye-
ken. Sorsolás a Korona ünnepélyes forga-
lomba helyezésének napján, július 21-én 
lesz a fürdő előtti téren, a Nánási Vigas-
ságok rendezvényén. Kisorsolásra kerül 
több kisebb-nagyobb ajándékcsomag, és 
minden szelvény részt vesz a fődíj sorso-
lásán, ahol a szerencsés nyertes egy teljes 
sorozat Bocskai Korona tulajdonosa le-
het 38 500 Ft értékben. 

A sorsoláson csak a hibátlanul kitöl-
tött szelvények vesznek részt, azaz a 6 
találatosok.

A szelvényen kérjük tüntessék fel ne-
vüket és elérhetőségüket.

Jó szórakozást, jó játékot, és találkoz-
zunk július 21-én a sorsolás ünnepélyes 
pillanataiban.

Rendhagyó konferenciára került sor Haj-
dúnánáson 2012. június 8-án 14 órától, 
amelynek a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény adott otthont. 
A rendezvényt Orosz István akadémikus, 
emeritus professzor, a Magyar Történelmi 
Társulat elnöke vezette. A rendezvény ele-
jén Szólláth Tibor polgármester mondott 
köszöntőt. 

A konferencia, a 2011. november 3-án 
megnyitott helytörténeti kiállítás témájá-
ra épült, amely a XX. század viharaiban 
áldozatul esett hajdúnánási embereknek 
állít emléket. A meghívott hét előadó a 
helyi események elemzésén kívül országos 
és nemzetközi viszonylatban is megvilágí-
totta a kérdést. 

Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem 
doktorandusz hallgatója a Kitaszítottak 
című kiállítás történelmi hátteréről adott 
átfogó képet. Pallai László, a Debreceni 

Egyetem Egyetemes Történeti Tanszéké-
nek adjunktusa a közép- és kelet-európai 
kisebbségek sorsát elemezte a második 
világháborút követően. Bartha Róbert 
egyetemi docens a második világháború 
utáni népmozgásokról tartott előadást, 
különös tekintettel az 1947-es csehszlo-
vák-magyar lakosságcserére. Püski Leven-
te egyetemi docens a háború utáni első 
szabad választást választotta témájául.  
A hajdúnánási zsidóság második világ-
háború alatti megpróbáltatásairól Do-
bos Nóra doktorandusz hallgató beszélt.  
A Rákosi-korszak agrárpolitikai és társa-
dalmi következményeiről Király Sándor 
tartott előadást.

A konferenciát Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata, a Debreceni Egyetem Tör-
ténelmi Intézete és a Debreceni Egyetem 
Történelmi Doktori Programja támogatta.

Szabó Endre

Tudományos konferencia városunkban

Bocskai Korona – Nyereményjáték!Erdélyt látni és megszeretni
vett igénybe. Az első nap végén szállást és 
vele laktató vacsorát Torockón kaptunk. 
A világörökség részét képező színmagyar 
település lakóházainak egységes arculata 
végtelen nyugalmat áraszt.

Utunk másnap Nagyenyedre vezetett. 
A történelmi idők emlékét őrző refor-
mátus vártemplommal szemben, a híres 
nagyenyedi kollégiumban nézhettünk 
körül. Az iskola – mások mellett – Szen-
czi Molnár Albert, Kemény Zsigmond és 
Kőrösi Csoma Sándor szellemi bölcső-
helyének is tekinthető. Az erdélyi körút 
legemlékezetesebb állomása a tordai só-
bánya volt. A méreteivel lenyűgöző, klí-
májával gyógyító bánya múzeum, gyógy-
kezelések és kulturális rendezvények 
otthona. A látogatókat a trapéz alakú 
nagyteremben szabadidős elfoglaltságok 
várják. A Királyhágón inneni látogatá-
sunk Kolozsváron ért véget. Látnivalói 
közül a Mátyás- és a Bocskai-szülőhá-
zat, a Szent Mihály-plébániatemplomot 
és Fadrusz János Mátyás-szobrát néztük 
meg. Kirándulásunk nemcsak szép tája-
kon, hanem történelmi emlékhelyekre is 
vezetett. A történelmi és földrajzi isme-
retek felidézését idegenvezetőnk, Buczkó 
József vállalta. A tananyag tudássá, a tör-
ténelem élménnyé vált elbeszélései nyo-
mán. Így lett ez az út – egy következőig 
– felejthetetlen.

Bencze Andrea
Első nyilvános megjelenés: 2012. június 23. VI. Öhönfőző Fesztivál



6 Hajdúnánási Újság 2012. július 5.

Pedagógiai asszisztens 
képzés indul
a Hajdúnánási Óvodában 2012. júliusi kezdéssel.

Érdeklődni lehet: 
	Vargáné Fehér Erzsébet 06 30 438-5003
	Kovácsné Bata Éva 06 70 372-1490
	Kovács Klára Borostyán Oktató Stúdió 06 70 626-4184

A Magyaros Étteremben kényelemmel, udvarias kiszolgálással, 
családias hangulattal biztosítjuk az ön számára a kikapcsolódást.

Vállaljuk: Rendezvények teljes körű lebonyolítását és napi menü kiszállítását.
1

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 9–11.
Tel.: 52/570-679 1 06-30/349-1083  Menü kiszállítás: 06-30/678-7184

www.magyaros-etterem.hu
E-mail: info@magyaros-etterem.hu

1
Nyitva tartás: H-Sz.: 11.30–22.00; V.: 11.00– 22.00

Elfogadunk: Erzsébet utalvány, Otp, Mkb és K&H Széchenyi pihenőkártya, 
Posta paletta, Chéqe Déjeuner, Ticket Express, Sodexho

Magyaros
Étterem
és Lacikonyha

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVÍZ
UNICAL kondenzációs gázkészülék, faelgázosító és 
vegyes tüzelésű kazáncsalád teljes körű forgalmazása, 
készülékek cseréje szállítással komplett ügyintézéssel, 
üzembe helyezéssel.

MÁRKASZERVÍZ 

Czifra Imre  4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79.  Tel.: 06-20/978-1284, 06-20/474-5737

Hajdúnánáson, óvoda és iskola 
közelében, 106 m2-es, 
3 szobás, félszint eltolásos
családi ház eladó vagy 
ráfizetéssel központi fekvésű 
kisebb lakásra cserélhető.
477 nm-es kert, beépíthető 
tetőtér, új gáz- és vegyes 
tüzelésű kazán. Részleges 
belső felújítás 2008-ban volt.

 Tel.: 06-20/460-9345

2012-ben elfogadjuk a mellékelt utalványokat.

Diófa Motel-CsárdaDiófa Motel-Csárda

Mindhárom kibocsájtott SZÉP kártyát elfogadjuk.
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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 Kft.

Magne B6 tbl. 50x 1395Ft
Panadol Rapid tbl. 16x 770Ft
Panthenol spray 130 g 1120Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

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 augusztus 31-ig érvényes.

Diófa Motel-CsárdaDiófa Motel-Csárda
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Nyíradony –Hajdúnánás GBFK 2:2
Ez a mérkőzés a 7. helyért folyt, s a fia-
ink úgy tűnik, komolyan vették, mert az 
első félidőben már 2:0-ra vezettünk. Ez-
után jött egy hiba, jött egy kiállítás, s ezt 
már az Adony ki tudta használni, hogy 
kiegyenlítsen.

Kondora József edző szerint nem val-
lottunk szégyent a szezonban, bár ő nem 
elégedett. Az újak mindenképpen lendí-

tettek a csapaton, a régiek pedig felnőttek 
hozzájuk. A győzelmek összekovácsolták 
a csapatot. Jó tavaszt zártunk, hiszen ha 
csak azok meccseit nézzük, akkor az 5. he-
lyen végzünk. Még nagyobb reményekkel 
nézünk a jövő felé, s valóban, régen volt 
ilyen csapata a városnak. Hajrá Nánás!

Hajdúnánás GBFK 8. hely 11 győze-
lem, 8 döntetlen, 11 vereség, 41pont.

Kócsi Imre

 Elnézést uram, ideadná a számláját 
egy pillanatra?

Ezekkel a szavakkal állított meg ked-
vesen, de mégis határozottan városunk 
egyik nagy bevásárló áruházában a biz-
tonsági őr. Épp a pénztártól való távo-
zás után két másodperccel, 
nyikorgó bevásárlókocsival 
kezemben mentem a kijárat-
hoz, mentem volna serényen. 
Alacsony, roppant szigorú te-
kintetű, ellentmondást nem 
tűrő, s ráadásul hölgy volt 
az illető. Az első reakcióm az 
volt, hogy én nem csináltam 
semmit, mint gyerekkorom-
ban, mikor fülön csíptek, ha 
„véletlenül” rossz fát tettem a 
tűzre, de már kezében is volt a számla, 
ráhelyezte egy fekete mappára, s komó-
tosan nekilátott átvizsgálni egyesével, 
hogy miket vásároltam.
 Azt a bort csak apámnak – kezdtem 

volna hebegni mikor a palackot, – mint-
ha csak az évjáratot keresné rajta – átrak-
ta egy másik sarokba.

Teljesen olyan érzésem volt, mint ötö-
dikben, mikor a tanár néni előtt álltam. 
Ő a matek dolgozatomat tartotta a kezé-
ben, én meg fohászkodtam, nehogy hibát 
találjon benne. Ezután villant fel agyam-
ban a következő probléma. A mellettünk 
időközben elhaladó vásárlók biztosan 
azt hiszik, hogy bolti szarkát fogtak.  

A tekintetükből máris kezdtem kiolvasni:
 Jól van. Elkapták. Lebukott. – így 

az egyik.
 Jézusom! Ez nem a Kócsi? Vajon mit 

csinálhatott?
Mielőtt azonban jobban megijedtem 

volna, s több piros szín ült 
volna ki arcomra, a hölgy 
visszaadta a fecnimet, s egy-
kedvűen odabiggyesztett a 
végére egy köszönömöt.

Mi volt ez? Kit vagy mit 
ellenőriztek? Miért pont én? 
Nos, ezekre a kérdésekre már 
nem kaptam választ. Biztosan 
nem kedvelnek, konstatáltam.

Nem is mentem egy hétig 
feléjük se. Megsértődtem. Az-

tán később mégis beszaladtam kisfiam-
mal, s hevenyészve a kocsimba dobáltam 
néhány szükséges holmit. A pénztárnál a 
számlázáskor viszont mintha elromlott 
volna a gép. Búgott, morgott, s valami 
szöveget írt ki a monitorra.
 Gratulálunk! Ön nyert. – kiáltott 

fel széles mosollyal az eladó. Kisorsolt 
a gép, s csak a felét kellett kifizetnem a 
számlának.
 Hogy lehet, hogy te nyertél? – kér-

dezte boldogan csemetém kifelé menet.
 Mert itt apát szeretik – vágtam oda 

megbocsátóan.

Kócsi Imre

Autóalkatrészek a legjobb 
árakon!

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

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

KócsiSztori – 
Nem kívánt ellenőrzés

A művelődési központ a Nánási Vigas-
ságok keretében július 22-én (vasárnap) 
sportnapot szervez a Városi Sportpá-
lyán.

Jelentkezni a következő versenyszá-
mokban lehet:

9:00 Felnőtt kispályás labdarúgó torna 
a műfüves pályán (5+1 fő). Nevezési díj: 
4000 Ft/csapat. Csapatonként maximum 
2 fő igazolt labdarúgó szerepelhet. Jelent-
kezni július 19. 16 óráig lehet. Csak az 
első 8 csapat jelentkezését fogadjuk el!

16:00 Streetball bajnokság az aszfaltpá-
lyáján. 2 fős csapatok jelentkezését várjuk 
július 22. 15 óráig.

17:00 Női és férfi egyéni tollaslab-
dabajnokság felnőtteknek. Kérjük, hogy 
ütőt mindenki hozzon magával. Szeles 
idő esetén a verseny elmarad. Jelentkezni 
július 19-ig lehet.

17 órától futóverseny:
Óvodások (1000 m), I–II. korcsoport 

(1500 m), III–IV. korcsoport (3000 m), 

V–VI. korcsoport (4500 m), felnőtt nők; 
férfiak (6000 m), csapatverseny (5 fő-
vel) [1–1500 m; 2–3000 m; 3–4500 m; 
4–6000 m; 5–7500 m], férfi-női egyéni 
(7500 m), futók kocogók (1500 m).

Előnevezési lehetőségek a Művelődé-
si Központban Szólláth Zoltánnál: Hét-
köznap 8.00-tól 16.00-ig. Helyszíni ne-
vezés a rajt előtt 15 perccel fejeződik be.  
A nevezés alkalmával minden indulni 
vágyó korosztálynak megfelelő jelzéssel 
ellátott, a rendezők által biztosított rajt-
cédulát adunk, értelem szerinti kitöltés 
után, köteles a futás után célba érkezéskor 
leadni, mivel ez adja a beérkezés sorrend-
jét. Minden versenyző a saját korosztályá-
ban, vagy hosszabb távon indulhat. A csa-
patverseny helyezését az egyéni mért idők 
összege adja. A helyezések eldöntése a ma-
gyar atlétikai szövetség szabályai szerint.

Díjazás: Az 1–3. helyezett versenyzők 
éremdíjazásban részesülnek. A csapatver-
seny nyertese „vándordíjban” részesül.

Sportnap 2012. július 22.

Egy hiba egy pont


