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Bocskai Korona előzményét két 
szálra lehet bontani. Az egyik a 
gazdasági szál. Néhány évvel ez-

előtt találkoztam Varga Istvánnal, aki egy 
georgiai egyetemen tanító magyar profesz-
szorral járt nálunk, ő vetette fel először a 
helyi pénz használatának lehetőségét szá-
momra. Akkor a Biokultúra Találkozóra 
elkészült a Nánási Korona, amely bizo-
nyos értelemben már megfelelt az elvárás-
nak. Azonban nem volt még meg a hiva-
talos háttere, azt is mondhatnánk, ez még 
valamiféle játék volt, mégis szimbolikus 
üzenettel bírt, és elindította azt a folyama-
tot, amelynek néhány héten belül kézzel 
fogható eredménye lesz városunkban.

A másik szál Bocskai szellemisége. Ma-

gával az elnevezéssel – Bocskai Korona – 
ezt behozhatjuk mindennapjaikba, a hét-
köznapjaink részévé, így jelenné és jövővé 
válhat, nem egy elmúlt dolog lesz. 

Magáról a Bocskai koronáról, mint 
kulturális ereklyéről, egy kiadvány is 
megjelent már Hajdúnánáson Buczkó 
József képviselőtársam jóvoltából. A ko-
ronát nagy valószínűséggel visszakapni 
nem fogjuk, pedig fontos kultikus jelen-
tőséggel bírna. Tudomásunk szerint Haj-
dúszoboszló pályázati forrásból kívánja 
elkészíttetni annak másolatát. Mi élővé, 
kézzel- és kézben foghatóvá tesszük min-
denki számára. Lesz Bocskai Koronánk, 
igaz nem kulturális ereklyeként, hanem 
fizetőeszközként, melyet helyben haszná-

lunk majd, azon viszont ott lesz a korona 
dombornyomásos másolata. 

Ezek voltak az előzmények, és az előbb 
említett két szál mentén elindult gondola-
tok most teljesednek ki. Alapvető kérdés, 
hogy az önkormányzatnak szándékában 
áll-e a Bocskai Korona körforgásába be-
szállni, azt befolyásolni. A válasz egyértel-
mű igen, vizsgáljuk, hogy felhasználható-
ság szempontjából milyen lehetőségeink 
vannak, és ez nem csak az önkormányzat-
ra, hanem az önkormányzat vállalataira, 
intézményeire is vonatkozik.

Bár hazánkban két helyi pénz létezik 
jelenleg hivatalosan, mi abban vagyunk 
egyediek, hogy városunkban az önkor-
mányzat a gazdasági társaságával közösen 

dolgozik a Bocskai Korona bevezetésén, 
és fél évvel a cél kitűzése után kézzelfog-
hatóvá válik ez a fizetőeszköz.

Ugyanakkor azt is el kell mondanom, 
hogy ettől egy pillanat alatt, varázsütés-
szerűen nem változik meg a város gazda-
sági élete, azonban egy olyan öngerjesztő 
folyamatot tud elindítani, ahol a helyi 
áru, a helyi szolgáltatás felértékelődik. A 
célunk az, hogy a helyben megtermelt 
forrás helyben maradjon, és ne áramol-
jon ki a közösségből. Az, hogy ez milyen 
nagyságot ér el, a közösség erejétől, illetve 
attól függ majd, hogy mekkora lesz az el-
fogadottsága és a hitele a helyi pénznek.

Szólláth Tibor 
polgármester

BocSKai KoroNa – KözöSSégüNK ereje 
a goNDolat megSzületéSétől a megvalóSuláSig

„Trianon sebeit az idő bekötözte, / de 
a vér átüt még mindig a sebeken” – írja 
Szent-Mihályi Szabó Péter. Szenvedett 
a magyar nép tatártól, töröktől, de 
a Trianon ejtette sebek azok, amik a 
mai napig nem gyógyultak be. Ezeket 
a vérző sebeket hivatott többek között 
„bekötözni” a kettős állampolgárság 
törvényerőre emelése, a 2010. évi 45. 
törvény a nemzeti összetartozásról.

Idén június 3-án került sor a Nemzeti 
Összetartozás Napjának városi megemlé-
kezésre a Hősök szobra és a Trianoni em-
lékmű előtt. Az emlékezés ünnepi szóno-
ka Simicskó István, a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára volt, 
aki felidézte azt a 92 évvel ezelőtti na-
pot, amikor példátlan országcsonkításra 
került sor, amit a magyar nemzet azóta 
sem tudott kiheverni. 1920. június 4-e 
Magyarország feketenapja. A nagyha-
talmak – élükön Franciaországgal – egy 
tollvonással elintézték, hogy az ország 
területének kétharmada idegen kezekbe 
kerüljön, lakossága pedig 18 millióról 
nem egész 8-ra csökkenjen. Aztán be-
szélni sem lehetett róla. 

De tudjuk jól, a víz szalad, a kő marad! 
A nemzeti gyász feldolgozásának folya-
mata megszakadt 1945 után, a mai nem-

zedékekben pedig alig-alig kezdődött 
el valami. Nem lehet ezen csodálkozni, 
hiszen 1945 és 1990 között Trianonról, 
mint nemzeti tragédiáról szót sem lehe-
tett ejteni. Semmit sem hallottunk mi 
olyan dolgokról, mint Nagy-Románia 
vagy Nagy-Szerbia, és arról sem, hogy a 
győztes hatalmak szövetségesei még en-
nél is sokkal nagyobb darabot szerettek 
volna kihasítani hazánkból. Csak néha 
nagyapám emlegette a bevonuló romá-
nokat. A közben felnövekvő nemzedékek 
vagy kaptak otthon valamiféle históriás 
történeteket nagyszülőktől, dédszülők-
től, hogy volt egyszer egy Kolozsvár, Re-
sicabánya, hogy Marosvásárhely, Bánát, 
Őrvidék, hogy Vág völgye, Krasznahorka 
büszke vára … – vagy nem. Az iskolában 
azt tanították, amit a regnáló hatalom 
kultuszpolitikája előírt. A „gondolatrend-
őrség” pedig gondoskodott arról, hogy a 
nagyközönség nem ismerhesse meg nagy 
íróink, költőink versekben, emlékiratok-
ban, regényekben, filmekben, művészeti 
alkotásokban megfogalmazott vélemé-
nyét, jajkiáltásait, fájdalmát. És az elhall-
gatás, a szégyenlős félrefordulás, az úgy 
tenni, mintha semmi sem történt volna, 
mélyen a sejtekbe ivódott, a reflexek még 
ma is élnek.

Simicskó István beszédében emlékez-
tetett arra a ma már elfogadott tényre, 
hogy a trianoni „békeszerződés” megszü-
letése pillanatában magában hordozta a 
II. világháború kitörésének lehetőségét. 
Szólt arról is, hogy több mint 90 év után 
már ne a gyász és a fájdalom napja legyen 
június 4-e, hanem a nemzeti összetarto-
zás érzése, gondolata hassa át népünket. 
Az uniós határok olyan lehetőségeket te-
remtenek, amely újra összehoz magyart 
magyarral, térben és időben egyaránt, 
államhatároktól függetlenül. 

Ennek az építő folyamatnak nagyon 
szép példája az egyes nemzeti és városi 
ünnepekhez kötött állampolgári eskü-
tétel. Megható pillanatok ezek. Látni 

az egészen picike gyermekeket, és az 
egészen idős embereket akik fontos-
nak tartják, hogy mind maguk, mind 
gyermekeik, unokáik szülőföldjükön 
maradva, de mégis magyar állampol-
gárként éljenek, és ha eljő majd az idő, 
magyarként menjenek el a mindenélők 
útján. Hajdúnánáson ez már az ötödik 
alkalom volt, hogy erdélyi, kárpátaljai és 
felvidéki honfitársaink kezükbe vehették 
honosítási okiratukat, tettek ünnepélyes 
állampolgári esküt, és fogadta városunk 
atyafiai sorába őket.

A megemlékezést Bárdosi Ildikó és a 
Csűrdöngölő együttes lélekmelengető 
műsora zárta.

„triaNoN SeBeit az iDő BeKötözte / 
De a vér átüt még miNDig a SeBeKeN”
Nemzeti öSSzetartozáS Napja 2012.

Fotó: Fűz László
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Az elmúlt hetekben egy furcsa, ám annál 
nyugtalanítóbb pletyka kezdett terjedni 
városunkban. A folyamatosan változó 
szóbeszéd lényege az volt, hogy városunk 
polgármestere Szólláth Tibor „megegye-
zett” volna Debrecen polgármesterével, 
hogy a város „adósságainak” elengedése 
fejében cigány nemzetiségű családo-
kat költöztet be Hajdúnánás területére.  
A beköltözendők száma a pletykák szerint 
először még csak 50 család, de később 
500, majd a „megbízható források” már 
3000- sőt 5000 ember betelepítéséről is 
beszéltek. (Ez városunk lakosságának egy-
negyede).

Ez a szóbeszéd volt a témája június 
6-án a Polgármesteri Hivatalban Szólláth 
Tibor polgármester és Kiss Attila ország-
gyűlési képviselő által megtartott sajtótá-
jékoztatónak.

Szólláth Tibor „minden alapot nélkülö-
ző rémhír”-nek nevezte ezt a szóbeszédet. 
Elmondta, hogy az ilyen „suttogó propa-
ganda” nem más, mint a lehető legrégibb, 

hangulatkeltő trükk a város tekintélyének 
és nyugalmának aláásására. 

Kiss Attila elmondta, ugyanez a hí-
resztelés Hajdúböszörményben is majd 
minden évben felüti a fejét, és talán még 
az ilyen hírek terjesztői sem gondolnak 
bele abba, hogy milyen károkat lehet így 
okozni egy településnek. Ezek a hírek az 
idegenforgalom megcsappanását és a he-
lyi ingatlanok elértéktelenedését is okoz-
hatják – mondta. 

„Rémhírek sajnos mindig lesznek.” Va-
lakiknek – akiknek nincs más terük – ér-
dekükben áll, hogy nyugtalanságot szítsa-
nak, ha már konkrét fogást nem találnak a 
városvezetés munkájában – mondta. Ezek 
a körök alattomosan, a háttérben megter-
vezett rendben terjesztik a hazugságokat.

Végezetül megkérte a város lakosságát 
hogy „ne dőljenek be ennek a régi ócska 
trükknek”, inkább „a nánásiaktól elvárha-
tó józansággal és bölcsességgel kezeljék az 
ilyen híreszteléseket.

Szabó Endre

Tegyünk közösen biztonságunkért! Ez-
zel a címmel, rendezett fórumot a Hajdú-
nánási Bűnmegelőzési Tanács május 29-
én a Művelődési központban. A Megyei 
Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Ta-
nácsa pályázat útján nyert lehetőséget egy 
vándorkiállítás lebonyolítására, melynek 
keretében bemutatják a tipikus betöréses 
bűnelkövetési módokat, és az azok ellen 
való védekezési módokat. A vándorkiállí-
tás program szerinti állomásai között nem 
szerepelt ugyan Hajdúnánás, de Dombi 
György a Bűnmegelőzési Tanács elnöke, 
felvette a kapcsolatot Vezendi Jánosné őr-
nagy asszonnyal, hogy a nem mindennapi 
tárlat nálunk is látható legyen. Így került 
sor május 29-én a bemutatóval egybekö-
tött kiállítás megnyitására. 

A cél az, hogy felhívják a lakosság fi-
gyelmét, hogy mit tehetnek saját va-
gyontárgyaik védelmében. Röviden is-
mertették, hogy milyen módszerekkel 
dolgoznak a betörők, hogyan jutnak be a 
trükkös, vagy a besurranó tolvajok a la-
kásba. Mi az, amire figyeljenek, milyen 
biztonságtechnikai berendezéseket hasz-
náljanak. Az előadáson mindezt meg is 
szemlélhették a látogatók, sőt bemutatón 
is meggyőződhettek a biztonságot adó le-
hetőségekről.

A pályázatnak – mint említettük – nem 
volt része Hajdúnánás, de hívásra, kérés-

re mindenhová eljutnak, ahol szükségét 
érzik a bemutatónak, igényt tartanak a 
kiállításra.

Bár a bemutató minden korosztály 
számára hasznos dolgokat tartalmazott, 
Vezendi Jánosné a korábbi előadások ta-
pasztalatai alapján úgy látta, hogy első-
sorban az idősebb korosztály érdeklődik, 
hiszen talán ők a leginkább kiszolgáltatot-
tak. Ők azok, akik kevésbé érzik bizton-
ságba magukat, ők azok, akik leginkább 
támadhatóak. Sajnos ők sokkal jobban 
bíznak idegen embertársaikban, többször 
csapják be őket, nagyobb támadási felü-
letet nyújtanak a rossz szándékú embe-
reknek. Kevés, vagy inkább áldozatosabb 
ráfordítással, kis odafigyeléssel, – ha 100 
százalékosan nem is –, de gátat szabha-
tunk a betörőknek, a rabló uraknak, vagy 
eltántoríthatjuk a nem kívánt látogatókat. 
A tárlat május 31-ig volt látogatható.

Kócsi Imre

Hajdúnánáson és országosan is egyre 
gyakoribb módszert használnak a bűnö-
zők céljaik eléréséhez: különböző indo-
kokkal bejutnak a lakásba, ott elterelik 
a figyelmet és megszerzik a pénzt vagy 
más értéket.

Védekezzünk a „hívatlan látogatók” ellen!
1. ha idegen személy akar bejönni, ne en-

gedjük be a házba, lakásba
2. ha mégis be kell engednünk, előtte 

hívjunk egy ismerős személyt (rokont, 
szomszédot), mindig legyünk többen, 
mint az idegenek!

3. bizonyosodjunk meg a szándékáról, 
jövetele céljáról, kérjünk tőle hivatalos 
iratot, esetleg fényképes igazolványt

4. ne hagyjuk magára a lakásban, ne en-
gedjük hogy elterelje a figyelmünket

5. ne váltsunk fel neki nagycímletű pénzt, 
mert vagy becsap minket a váltásnál, 
vagy kifigyeli a megtakarított pénzünk 
rejtekhelyét és megpróbálja ellopni

6. a szolgáltatók (Tigáz, E-on stb.) nem 
küldenek vissza pénzt személyesen, ha-

nem jóváírják a következő számlán, vagy 
postán küldik meg

7. a háziorvosok nem küldenek ismeretlen 
személyekkel semmilyen gyógyászati 
eszközt megvételre.
Kérjük, hogy amennyiben lakókörnye-

zetében bármilyen bűncselekményt vagy 
gyanús körülményt észlel, tegyen bejelen-
tést a Hajdúnánási Rendőrkapitányságon 
az 52/570-050 vagy a 107-es segélyhívó 
telefonszámon. Csak így tudjuk közösen 
megelőzni a bűncselekményeket, vagy el-
fogni az elkövetőket!

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
tájékoztatja a tisztelt lakosokat, hogy a 
rendőrkapitányság a nap 24 órájában 
elektronikusan is tudja fogadni közérde-
kű illetve egyéb bejelentéseiket az alábbi 
e-mail címen: ugyelet.hajdunanasrk@
hajdu.police.hu

Dr. Hraskó János r. alezredes
rendőrségi főtanácsos

kapitányságvezető

A Magyar Vöröskereszt Területi Szerveze-
te 2012. június 2-án, 10 órakor rendezte 
meg küldöttgyűlését Hajdúnánáson. A 
küldöttek Hajdúnánásról, Hajdúdorog-
ról, Polgárról, Görbeházáról, Újtikosról, 
Tiszagyulaházáról és Folyásról érkeztek. A 
napirendnek megfelelően előbb a színvo-
nalasan összeállított, adatokkal alátámasz-
tott beszámolókat vitatta, majd fogadta el 
a gyűlés. A területi vezetőség és a területi 
ellenőrző bizottság munkáját a küldöttek 
egyhangúlag elfogadták. Ezt követően az 
ülés résztvevői megvitatták a következő 
időszak tennivalóit. A hozzászólók mind-
annyian kiemelték, hogy együtt, egymást 
segítve kell végezni azt a nemes feladatot, 
amelyet a Vöröskereszt mindennapjaiban 
felvállal. Szó esett arról, hogy növelni kell 
a taglétszámot, nevelni kell az ifjúság kö-
rében az utánpótlást. Erre meg is van a 
reális lehetőség, hiszen a fiatalok magas 
szintű versenyeken tettek tanúságot hoz-
záérteni tudó segítségükről. A fiatalok 
mozgósítása mellett a küldöttek méltat-
ták a szponzorok és segítők tevékenységét, 
amire a jövőben is köszönetet mondva 
igényt tartanak. Elhangzott, hogy foko-
zottan ki kell használni a pályázatok adta 
lehetőségeket is. A következő évi felada-
tok megbeszélése és elfogadása után ke-
rült sor a tisztújításra. A küldöttek meg-
választották a területi szervezet vezetőségi 
tagjait, majd zárt ülésen megosztották a 
feladatokat is.

A választások eredményeként a terüle-
ti szervezet elnöke. Oláh Miklós (Hn.). 
Tagjai: Bíró István (Hn. Gyermekvédelmi 
Központ), környezetvédelmi felelős, Jeles 
Erzsébet (Hajdúdorog) szervezési és mód-
szertani felelős, Kiss Ilona (Polgár) for-
rásbővítési munka felelős, Kovács Zsolt 
(Hn) elsősegély munka felelős, Maginé dr. 
Csirke Erzsébet (Hn.) véradásszervezési 
felelős és Vadászi Zoltánné (Hn.) az if-
júsági munka felelőse. A megválasztott 3 
póttag is kapott feladatot:

Dr. Antal László (Görbeháza) képzé-
si- és kommunikáció felelős, Baráthné 
Megellai Erzsébet (Hn.) egészségnevelési 
munka felelős és Kovács Anikó (Hajdú-
dorog) a szociális feladatokért felelős ve-
zetőségi tag lett. Az Ellenőrző Bizottság 
elnöke Posta Ferencné (Hajdúdorog), 
tagok: Kovácsné Hamar Éva (Polgár) és 
Molnár Andrásné (Hn.). Póttagok: Nagy 
Gyuláné (Hn.) és Nyakó Imréné (Hn.).

A küldöttek javaslatot tettek a megyei 
vezetőségi tagságra. Megyei vezetőségi 
tagnak: Oláh Miklós, póttagnak: Maginé 
dr. Csirke Erzsébet, Ellenőrző Bizottság-
ba: Molnár Andrásné, a megyei ifjúsági 
tanácsba: Boda Miklós személyében.

A küldöttek tájékoztatást kaptak ar-
ról, hogy sok éves munkájuk után Kiss 
Lászlóné a Vöröskeresztes Munkáért 
Aranyfokozat elismerésben részesült. 
Izsoó László a Vöröskereszt Szolgálatért 
Oklevelet kapta meg a Vöröskereszt El-
nökétől és Főigazgatójától. Kiemelkedő 
munkáért elismerő oklevelet kapott a 
Hajdúnánási helyi TV. Az Év Önkéntese 
kitüntetéssel ismerték el Jámbor Miklóst 
oktató és segítő tevékenységét.

A területi vezető személyét a Vöröske-
reszt megyei igazgatója nevezi ki a közel-
jövőben. 

Gut István

tisztújító küldöttgyűlés 
a vöröskeresztnél

Közbiztonsági fórum

„cigánykártya” – avagy kinek 
az érdeke?

Felhívás

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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Korábbi számukban biztatást kaptak 
az olvasók, hogy a Tér-fél rovatban he-
lyet kaphat véleményük. Ugyanabban 
a számban mindenféle általánosságokat 
olvastam a Holdingról, de a lényeg, ami 
megfogott a hirdetések között elrejtett 
Hépszolg Kft. felhívásában van. Szomorú 
dolog, hogy egyes emberek a cégnél öt-
venmillió forint tartozást halmoztak fel. 
Miért lehet ezt megtenni a város üzemé-
nél, és miért nem lehet egy boltban, vagy 
a tüzépen. A tüzépen addig ki nem hozha-
tom a kapun a fát, a szenet, amíg ki nem 
fizettem az árát. Mások pedig ingyen jól 
el vannak a távfűtött lakásokban. Termé-
szetesen tisztelet a kivételnek. A beveze-
tendő intézkedések sorával én is egyetér-
tek, egy kivételével. Mi az, hogy; „Azon 
fogyasztók számára, akik hátralékukat egy 
összegben rendezik, a tartozásból 10%-
ot elengedünk.” Jobb helyeken az kap 
engedményt, aki rendszeresen, időben 
készpénzzel fizet, a Holding cégnél pedig 
annak van becsülete, aki adós!?

Ezek szerint jobban jár az ember, ha 
félévig nem fizeti a számláit a Hépszolg 
felé, hanem pár százalék kamatra gyűjti 
a bankban, majd kiveszi a pénzét kamat-
tal együtt, aztán megjelenik a szolgáltató 
pénztáránál és fizet egyszerre, s kap éves 
szinten 10% kedvezményt. Az ügyeske-
dő jobban jár, mint a becsületes ember. 
Természetesen ezzel nem azokat akarom 
bántani, akik önhibájukon kívül kerül-
nek nehéz helyzetbe. Az ő megsegítésüket 
szolgálja a részletfizetés lehetősége, a lak-
hatási támogatás. Aki késedelmesen fizet, 
annak kamat jár, nem kedvezmény, a ké-
sedelem okától függetlenül. 

Hajdúnánás, 2012. május 28.
(Név és cím a szerkesztőségben.)

Szép környezetben, SZÉP kártya elfoga-
dással indul a szezon a fürdőben. Meg-
újult medencék, felfrissített külsejű kem-
ping, tetőt kapott a kabinsor, amely sok-
éves Csipkerózsika álom után esztétikus 
állaggal, kicsinosítva várja a vendégeket.

Olyan igények mutatkoztak, melynek 
eredményeképpen a fürdőben karszala-
gos beléptetés indul az iskola befejeztével. 
A karszalag igazolja, hogy viselője a pénz-
tárban kifizetve a belépő díjat, jogosan 
veszi igénybe a fürdő szolgáltatásait, sőt, 
mivel a vendég részére a jegy egész napos 
használatra jogosít, kiléphet a fürdő te-
rületéről, majd újra visszatérhet.

A szalagok színe naponta változik, sőt 
rendezvények alkalmával, vagy a szauna 
használatakor újabb színű szalagot kell 
majd váltani. 

Zömmel a Kéky Lajos Művelődési 
Háznak köszönhetően minden hétvégén 
történik majd valami. Gyermekprogram, 
nótaszó, vagy zenekar rendszeresen plusz 
szórakozást biztosít a fürdőzőknek.

A Bocskai Korona, kézzelfogható 
kedvezményt nyújt használójának és ter-
mészetesen a legnagyobb volumenben a 
fürdőben forog majd – legalábbis a nyár 
folyamán. Erre a fürdő üzemeltetője is 
két kialakított árral készül. A Koronában 
kínált ár természetesen mintegy 20%-kal 
kedvezőbb lesz, mint a Forintban kifeje-
zett díj.

A rendszeres éjszakai fürdőzések ki-
számítható módon továbbra is a hónap 
második hétvégéjén kerülnek megrende-
zésre. Nem maradnak el a szauna progra-
mok, igazodnak az évszakokhoz és válto-
zatos élményben részesítik a méregtelení-
tésen részt vevő izzasztókat.

Szabó Endre

A korábbi évekhez méltó szakmai ver-
senyeredményekkel büszkélkedhetnek a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak-
közép-, Szakképző Iskola és Kollégium 
tanulói. A gazdasági informatikusok Or-
szágos Szakmai Tanulmányi Versenyének 
(OSZTV) budapesti döntőjében az első 
tízben négy kőrösis végzett: Orosz Ágnes 
(4.), Fazekas Csilla (6.), Nagy Tamás (8.) 
és Bákai Dániel (9.), akik a jutalmak mel-
lett teljes vagy részleges felmentést kaptak 
a szakmai vizsgák alól. Felkészülésüket a 
közgazdasági tárgyakból Martinek Valéria 
és Kiss Enikő, informatikából Jalkóczy 
Miklós, Szabó László és Szabó Gábor se-
gítette. 

A Budapesten megrendezett Országos 
CNC programozás és gépkezelés szak-
mai verseny 11. helyét Mezei Krisztián, 
13. helyét Keszthelyi Gergő szerezte meg, 
Posta Krisztián Károly pedig 21. lett. 
Mindhárom tanulót Szabó Gábor készí-
tette fel.

A 19. századi angol matematikusról, 
Charles Babbage-ről elnevezett Országos 

AutoCAD és Inventor Verseny országos 
döntőjében, Dunaújvárosban holtver-
senyben 5. lett Posta Krisztián Károly és 
Urgyán Réka, Keszthelyi Gergő pedig a 
11. helyen zárt. Az ő felkészülésük Ha-
rangi Zsolt segítségével történt. Ugyan-
ezen a versenyen Mészáros József Márk 
végzett a 13. helyen, felkészülését Szabó 
Gábor felügyelte. A fent említett diákok 
térbeli gépészeti tervezésre feljogosító 
nemzetközi tanúsítványt is kaptak.

A SZÉTV (Szakmai Előkészítő Érett-
ségi Tárgyak Versenye) döntőjében Szol-
nokon a gépész szakmacsoportos, 12.-es 
Csiszár Csaba (felkészítő tanára Bakó 
László) a 21. helyezéssel térhetett haza.

VG

tisztelt Szerkesztőség!

jobb helyen van, 
mint a bankban

Kőrösis diákok 
szakmai 
versenyeken 

megújuló fürdő, 
karszalag 
rendszer, Korona…

A dunaújvárosi verseny díjazottjai (b-j): Mé-
száros József Márk, Keszthelyi Gergő, Urgyán 
Réka, Posta Krisztián Károly

Június 2.-án tartották 50 éves osztályta-
lálkozójukat azok a diákok, akik 1958-tól 
1962-ig tanultak a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnáziumban. A találkozón 28 diákból 
20 jelen volt. 

A főszervezők Tóthné Molnár Zsóka, 
Kricsfalussy Istvánné és Varga Miklósné 
mindent elkövettek, hogy a találkozó sike-
res legyen. Délután 2 órakor gyülekeztek 
a régi alma materben. A meghitt beszél-
getésnek csak azért vetettek véget, hogy 
azt folytathassák a hajdúnánási Bocskai 
Étteremben, ahol nagyon finom ételekkel 

várták a vendégeket. A program késő este 
a Termál Panzióban folytatódott. Azért, 
hogy tovább lehessenek együtt a nánáson 
élők is itt foglaltak szállást. Így az éjsza-
kába nyúlóan énekelhették a szép, régi 
diákdalokat. 

Megható volt látni mennyire örültek 
egymásnak a régi osztálytársak. A diák-
évek emlékei ma is összekötik őket. 

Ha néhány órára is, de újra fiatalok 
lehettek a ma már 70 fele közeledő fel-
nőttek. 

A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet eb-
ben a tanévben is meghirdette az „Olvass 
velünk!” országos tanulmányi versenyt, 
melyre a 7. f osztályból indítottunk egy 
csapatot. Az egész tanéven átívelő munka 
meghozta gyümölcsét: bejutottunk a leg-
jobb 12 csapat közé a 104 pályázóból. A 
verseny fő támogatója volt a Nemzeti Te-
hetség Program, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő. 
Kiderült az is, hogy ez a rendezvény beke-
rült „Az év 50 hivatalos programja” közé.

Május 21-én a Csili Művelődési Köz-

pont Bubik István Színháztermében a 
kedves köszöntő szavak után két és fél óra 
kemény agytorna következett. Bizony lát-
szott, hogy ide már a legjobbak kerültek, 
akik alaposan megismerték, feldolgozták 
a megadott irodalmat. Versenyzőink be-
mutattak egy itthon begyakorolt szabad-
téri játékot, feladatlapot oldottak meg az 
írók életrajzáról, dél-amerikai különleges 
állatokról, elkészítették Hugonnai Vil-
ma, az első magyar doktornő családfáját, 
palackpostát küldtek, játszottak „Maradj 
talpon!”-t, igaz-hamis játékot, dramati-
záltak regényrészleteket, melyet a színész 
zsűrielnök értékelt. Végre elérkezett a leg-
izgalmasabb pillanat: sorban vetítették ki 
az utolsó helytől az első felé haladva, ki 
melyik helyet szerezte meg. Egyre széle-
sebb mosoly látszott csapatunk tagjain, 
és boldogan léptek a zsűri elé, amikor 
4. helyezettként kiszólították őket. Jutal-
mul egy-egy értékes társasjátékot, DVD-t 
pendrive-ot, könyveket kaptak.

Labanczné Fekete Marianna

olvass velünk! – országos 4. hely

50 éves érettségi találkozó

	2012. május 15-én 17 óra 55 perc kö-
rüli időben egy tehergépkocsi vezetője a 
József Attila utca és a Damjanich utca 
kereszteződésében a részére kihelyezett – 
Elsőbbségadás kötelező! – jelzőtábla uta-
sítása ellenére nem biztosított elhaladási 
elsőbbséget a védett úton, neki balról 
közlekedő kerékpáros részére, ennek kö-
vetkeztében az útkereszteződésben ösz-
szeütköztek. A baleset következtében a 
kerékpáros 8 napon túl gyógyuló, súlyos 
sérüléseket szenvedett.

	Ismeretlen tettes 2012. május 27-én 
virradóra Hajdúnánáson egy családi ház 
kertjéből eltulajdonított 2 db MTB ke-
rékpárt, kb. 33 000 Ft értékben.

	2012. június 4-én Hajdúnánáson az 
egyik óvoda épületéről ismeretlen tettes 
eltulajdonított egy antennát, kb. 11 000 
Ft értékben.

	Ismeretlen tettesek 2012. június 10-én 
virradóra Hajdúnánáson egy áruház tető-
szerkezetét megbontva a boltba behatol-
tak és az ott lévő páncélszekrényből kb. 9 

700 000 Ft készpénzt eltulajdonítottak.
	Ismeretlen tettes 2012. június 8-ra virra-

dóra Hajdúnánás külterületén egy tanya 
épületbe ajtó befeszítés módszerével be-
hatolt és onnan különböző gépeket, szer-
számokat tulajdonított el, kb. 243 000 Ft 
értékben.

	Ismeretlen tettes 2012. június 8 napon 
09:00 és 13:20 közötti időben Hajdú-
nánáson egy családi házba az ajtóban 
hagyott kulccsal behatolt és onnan 2 db 
légpuskát eltulajdonított, kb. 25 000 Ft 
értékben.

	Az EON Tiszántúli Áramhálózati ZRT. 
tulajdonában lévő Hajdúnánás-Tedej 
lévő villanyoszlopra szerelt transzformá-
tort 2012. június 9 14:00 és 2012. júni-
us 10. 06:30 közötti időben ismeretlen 
tettes a helyéről dolog elleni erőszakkal 
leszedte, majd a trafóban lévő hűtőolajat 
és réztekercset eltulajdonította. A lopási 
érték az elsődleges becslések alapján a 
200 000 Ft-ot meghaladja, a rongálás-
ból keletkezett kár kb. 1.5 millió forint.

rendőrségi hírek 2012. május
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20 000 Korona – előlap

Bocskai István, a Magyarok Mózese
Kolozsváron született 1557. január 1-jén. 
Gyermekéveit Bécsben és Prágában, a csá-
szári udvarban töltötte. Apródként, majd 
udvari testőrként szolgálta az uralkodót. 
1576-ban otthagyta a császári udvart, és 
végleg hazatért Erdélybe. Báthory István 
erdélyi fejedelem és lengyel király jóvol-
tából komoly feladat várta a fiatal Bocs-
kaira. Unokaöccse, Báthory Zsigmond, 
későbbi fejedelem gyámjaként az Erdélyt 
kormányzó testület tagja lett. A fejedelem 
rövidesen Várad kapitányává nevezte ki. 
Méltóságában a fejedelem utáni második 
személy lett. 1601-ben Prágába rendelték, 
ahonnan csupán egy év múltán térhe-
tett haza. A fejedelmi udvarban eltöltött 
többszöri fogva tartásának tapasztalatai, 
a császári katonaság dúlásai, az Erdélyi 
fejedelemségből érkező kedvezőtlen hí-
rek, politikai irányvonalának gyökeres 
megváltoztatására késztették. Habsburg-
párti főúrból török pártivá vált. 1604-ben 
megszerezte a hajdúk politikai és katonai 
támogatását, akikkel megvívta mindmá-
ig egyetlen győztes szabadságharcunkat. 
1605. december 12-én a Korponára ösz-
szehívott országgyűlésen került sor a 
Bocskai által leginkább követelt vallássza-
badság biztosítására, valamint a hajdúk 
ügyének rendezésére. 9254 gyalog hajdú 
nyert kollektív nemesi kiváltságot, s kap-
ták örökül a hajdúvárosokat. A háborúk 
lezárását jelentő békét 1606. november 
11-én a Zsitva folyó torkolatánál kötöt-
ték meg. Cselekedeteiért már életében a 
Magyarok Mózese kitüntető címmel illet-
ték. A fejedelem 1606. december 29-én 
Kassán hunyt el, hamvait 1607. február 
22-én a gyulafehérvári székesegyházban 
helyezték örök nyugalomra. 

20 000 Korona – hátlap

Bocskai István török szultántól kapott 
arany koronája és jogara
Bocskai István színarany koronáját 1605. 
novemberében kapta I. Ahmed szultántól. 

Az oszmán birodalom nevében a koroná-
zási ékszerekkel és palásttal Lala Mehmed 
pasa adta át. „Bíborszínű, arany-ezüst 
szálakkal átszőtt palástot helyeztek válla-
ira, s a koronát is a fejére tették.” Anyagát 
tekintve vert aranyból készült, eredetileg 
minden valószínűség szerint keleti egy-
házi-fejedelmi mithra (fejék) volt, me-
lyet a szultán parancsára alakítottak át 
koronává. Teljes súlya 1.8 kg., magassága 
23,5 cm. Bocskai István haláláig a kassai 
fejedelmi udvarban tárolták. A nevezetes 
ajándék tehát a magyar nemzet hagyatéka 
lett volna, ám végül az örökösül megjelölt 
Homonnai Drugeth Bálint korai halála 
után az 1609. évi XX. törvénycikk alapján 
II. Mátyás elrendelte a birodalmi főváros-
ba történő szállítását. A koronát 1610. 
október 6-án helyezték el fényes ünnep-
ségek keretében a császári kincstárban. 
Azóta a korona nem járt magyar földön, 
sőt Bécset egyetlen napra sem hagyta el, 
bár hazaszállítására több kezdeményezés 
is történt. A jogar az ítélkezés, az igazsá-
gosság jelképe, amelyet ugyancsak a szul-
tántól kapott Bocskai István. A koronával 
együtt ezt is Bécsbe szállították.

10 000 Korona – előlap 

Gyalogos hajdú
A parasztság és más társadalmi rétegek 
sorából kiszakadt társadalmi csoport-
ként léptek a történelem színpadára. 
Mezei és várbeli katonaként egyaránt 
szolgáltak, ám a török oldalán sohasem, 
ami jelzi nemzeti elkötelezettségüket. 
Magyarországon a XV. század második 
felében előtérbe kerülő marhatenyésztés 
idején szerepük különösen felértékelő-
dött, hiszen ők voltak azok, akik Nyu-
gat-Európa piacaira lábon hajtották el a 
hatalmas gulyákat. A sok száz kilomé-
ternyi távolság megtétele edzett, a fegy-
verforgatáshoz kiválóan értő embereket 
kívánt, s éppen ezek az erények tették 
alkalmassá a Bocskai seregében való 
katonai szolgálatra is őket. Viseletük a 
pásztorokéval hasonlatos: gyaloghajdúk-
nál búzavirág kék posztó harisnya, buzér 
vörös mente és hosszú, nyers (fehér) szí-
nű köpeny, a hasított hajtókájú Bocskai-
föveggel. A lábbelit bocskor, vagy rövid 
szárú csizma képezte. A fegyverzet szab-
lyából, fokosbaltából állt.

10 000 Korona – hátlap

Szürkemarha bikák
Hazánkban őshonos, törvény által védett 
szarvasmarha fajtánk. Népünk emlékezete 
úgy tartja, Árpád fejedelem hozta magával 
a Kárpát-medencébe. A primigenius (ős-
tulok) típusú szarvasmarhafélék podóliai 
fajtakörébe tartozik, annak leghíresebb 
képviselője. A XVII-XVIII. századi Eu-
rópa számára ez biztosította a legfőbb 
hússzükségletet, évente százezer számban. 
Ezeket a szívós, rideg tartású jószágokat 
az Alföld pusztáin nevelték, melyeket 
aztán hatalmas gulyákban tereltek az eu-
rópai piacok felé. Ebben jelentős szerepet 
vállaltak a hajdúvárosok is. Hajdúnánás 
hatalmas kiterjedésű legelő birtokain ezer 
számra nevelték a szürkemarhát, melyek 
szintén Nyugat-európai városok piacain 
kötöttek ki.

5000 Korona – előlap

Túzok
Ez a pulyka méretű madár kitartóan jó 
repülő, de futólába alkalmassá tette a 
nyílt alföldi vidékeken való életre is. Élő-
helye ugyanis a füves puszta, vidékünkön 
a Hortobágy, Az elmúlt századokban 
elő-elő tűnt Hajdúnánás határában is. 
Óvatos, rejtőzködő életmódja miatt csak 
ritkán volt látható. A 2010. évi számlá-
láskor 1481 darabot regisztráltak belőlük, 
többségük a Dévaványa melletti rezervá-
tumban, valamint a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban található. Szárnyfesztávolsága 
eléri a 2.5 métert is. A kakas magassága 
1 méter és akár 18 kg. is lehet. A tyúk 
átlagosan 4-5 kg. Magyarországon 1970 
óta fokozatosan védett, eszmei értéke a 
legmagasabb kategóriát jelentő 1 millió 
forint.

5000 Korona – hátlap

A református templom az erődfallal 
Az itt látható rajz egy 1860. évi metszet 
alapján készült, amely a Vasárnapi Újság 
képes beszámolójában jelent meg. A mai 
formájában 1792-ben épült templom ősi 
katolikus alapokon nyugszik, a hajdúk 
ugyanis 1605. december 12-én vették 
birtokba ezt a helyet. A régi templom 
folyamatos bővítgetése után döntöttek a 
mai templom megépítéséről. A 63 méter 
magas torony stílusa késő barokk, copf, 

a templomhajó reneszánsz és barokk stí-
lusjegyeket hordoz. Az erődfal az erdélyi 
kerített templomok mintájára készült, 
még a XVI. században. Feladata az volt, 
hogy váratlan támadások esetén mene-
déket nyújtson a lakosságnak, akik falai 
mögé húzódtak terményeikkel, élelme-
ikkel együtt, s itt is maradtak a veszély 
elmúltáig. Az erődfal az 1800-as évek 
végére már megromlott állapotba került. 
Elbontásukról 1867-ben döntött az egy-
ház vezetése, amely még abban az évben 
meg is valósult.

2000 Korona – előlap

Darvak
Az erdős, sztyeppés, vizes területen honos 
madárfaj, amely Afrika északi és Ázsia 
déli részére jár telelni. Mindig csapatban 
repülnek, s jellegzetes V alakú formáci-
ójukkal varázslatos látványt rajzolnak a 
Hajdúnánás fölötti égboltozatra. Az elől 
repülő madár töri a levegőt, ezért ha-
marabb elfárad, így váltogatják helyüket 
a csapatban. Testhossza 110-120 cm, 
szárnyfesztávolsága 190-220 cm, testsúlya 
4-6 kg. Alapszíne palaszürke. Esős, vízjár-
ta időben manapság is több százas csapa-
tokban tartanak pihenőt a Hortobágyon 
és olykor-olykor Hajdúnánás határában 
is. Költőhelynek romlatlan területet keres 
magának nádasokban, mocsaras részeken, 
illetve lakatlan pusztákon, amilyen Haj-
dúnánás határában is volt nagy kiterjedés-
ben. A nánási ember fenséges madárnak 
tartotta s tisztelte azért is, mert életre szó-
lóan választ párt magának, s ez elődeink 
párválasztási szokásaival is egyezett. Így 
hát a családi érték, az összetartozás, a hű-
ség szimbóluma is lett Ott találjuk Szent 
István király koronázási palástján és ott 
van az országot újjáépítő IV. Béla kirá-
lyunk címerében is. Európában sebezhető 
fajként tartják számon, hazánkban védett, 
eszmei értéke 50.000 Forint.

2000 Korona - hátlap

Ménes
Az alföldi puszták különleges látványa 
volt és a Hortobágyon ma is az a tavasztól 
őszig, vagy egész éven át kinn tartott mé-
nes. Az ilyen lóállomány több száz darab-
ból is állhatott. Hajdúnánás határának is 
jellemző látványa volt egészen a XX. szá-
zad első feléig. Régente a szilaj (állandó-
an kinn élő) ménesben a különféle korú 
és ivarú egyedek együtt legelésztek, ám 
később, az okszerűbb lótenyésztés miatt 
külön választották őket. Külön járatták 
a tenyészállatokat, ez volt a ciframénes, 

Bocskai Korona – közösségünk ereje, városunk értéke
A Bocskai Korona a művészi kivitelű magyar papírpénzek hagyományait foly-
tatja, rajta a Hajdúság motívumrendszerei jelennek meg, végig a címletsoro-
zaton, amelyet átkarol a szalma motívum, Hajdúnánás védjegye. 

A tervező Horváth Andrea grafikus művész, aki a Magyar Iparművészeti 
Egyetemen végezett köztársasági ösztöndíjasként. A tipográfiát Bárd Johan-
na, Ferenczy Noémi-díjas grafikus művésznőtől tanulhatta. 2000-től több 
nemzetközi cég – pl. TOTAL HUNGARIA, Peugeot, Citroen –, megbízásából 
készített rendkívül sikeres kreatív terveket, mindemellett több, művészeti 
témájú könyvet is tervezett. 2011-ben éremtervezőként elnyerte a Magyar 
Nemzeti Bank XXX. Nyári Olimpiai Játékok emlékérme pályázatát is.
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aztán külön a kancacsikókat, melyeket a 
renyheménesbe tereltek, stb. Őrzésükről 
a pásztortársadalom csúcsán álló csikós 
gondoskodott, aki egész éven át kinn élt 
a jószágokkal.

1000 Korona – előlap 

Racka juh
A magyar racka, vagy régebbi nevén 
hortobágyi racka, szintén Árpád népével 
érkezett erre a tájra. Sokáig ez volt a meg-
határozó juhféle, mára azonban a teljes 
állomány 5%-át teszi ki. A magyarság és a 
racka elválaszthatatlanok voltak egymás-
tól. Századokon át hazánk és a környező 
országok közt élénk juh- és gyapjúkeres-
kedelem folyt, melyből a Hortobágy mel-
lett a nánásiak is kivették a részüket. Két 
fajtaváltozata létezik: a fehér és a fekete. 
Az ilyen jószágon egy éves kora táján ősz 
szőrszálak jelennek meg, amire azt mond-
ták, darvasodik. Gyapja a paraszti társa-
dalomban subává és gubává nemesült. Az 
előbbi a tehetős juhász társadalom címere 
lett, míg az utóbbi – mivel a bőr nélküli 

szőrzetet beleszőtték a textíliába,- a szegé-
nyebbek jelképévé és használati darabjává 
lett. Innen a nánásiak mondása is: suba 
subához, guba gubához.

1000 Korona – hátlap 

A hortobágyi kilenclyukú híd
Egy régi fahíd helyén építtette Debrecen 
városa klasszicista stílusban 1827-33 kö-
zött. A híd a Hortobágy folyót íveli át, 
amely valahol Hajdúnánás határában, 
a Verestenger járásban ered. Ez a híd a 
Hortobágy és egyáltalán az alföldi ma-
gyarság jelképe lett, amely 130 méteres 
nagyságával a történelmi Magyarország 
leghosszabb hídja volt. Feljárói szélesedő-
re épültek, mint a határ felé bővülő utcák, 
hogy befogadhassák az átvonuló jószág-
állományt. Századokon át a debreceni 
marhakereskedők csordahajtásai e hídon 
és elődjén át zajlottak. Innen terelték a 
jószágokat Szolnokon át Bécs, München 
felé. A kilenclyukú hidat 2009 óta tartja 
számon a Világörökség. A nánási pásztor-
társadalom számára ez a hely jelentette az 

évenkénti egyszeri nagy szabadságot, azaz 
a vásárt, ahová „világot látni”, nézelődni, 
tanulni mindenki igyekezett eljutni.

500 Korona – előlap

Kerecsensólyom
Ez a nagytermetű ragadozó madár Ázsi-
ában és Európában egyaránt honos. 
Testhossza 45-50 cm, szárnyfesztávolsá-
ga 102-126 cm, testsúlya 1 kilogramm 
körüli. Legkedveltebb tápláléka az ürge, 
de lecsapja a galambokat, seregélyeket is. 
A kerecsensólyom nem épít fészket, más 
madarakét foglalja el. Hazánk, Európa 
legnyugatabbi fészkelő helye e madár-
nak. Jellemzője, csakúgy, mint a daru-
nak, hogy életük végéig kitartanak párjuk 
mellett, ezért ez a madár is a hűség példa-
képének számított népünk számára. Ma-
gyarságunk hitvilágában és eredetmondá-
jában Turulként őrződött meg a neve. Ő a 
magyarok szent madara, melytől népünk 
eredezteti magát. Atillának, a hunok kirá-
lyának és Géza fejedelemnek is ez a madár 
ékesítette zászlóit, mint hadi jelvény. És ez 

a szent madár látható ma is Erdélyország 
címerében, amint kiterjesztett szárnyaival 
oltalmazza az Erdélyt jelképező hét várat.

500 Korona – hátlap

Mangalica
Ez is őshonos magyar állatfajtánk. 
Törvényi védelem alatt álló világhírű 
hungarikum. Öt típusa létezik: szőke, vö-
rös, fecskehasú, fekete és vadas. A magyar 
és természetesen a hajdúnánási paraszti 
udvarok, gazdaságok meghatározó állata 
volt egészen a XIX. század derekáig. Bő-
séges szalonnája, zsírja fizetőeszköznek 
is számított. A napszámot nyáridőben 
leginkább szalonnában mérték. Hajdú-
nánás határában rideg tartásban nevelték. 
Tenyésztésének mai fellendülése csökkent 
koleszterin tartalmának köszönhető, s e 
tekintetben a szürke marha méltó párja, 
s mint ilyen szintén egyedülálló a világon.

Buczkó József

Bemutatjuk a Korona címleteit

Autóalkatrészek a legjobb árakon!
Mesfém Kft.

Hajdúnánás, Dorogi u. 7. Tel.: 52/570-575
Hajdúdorog, Böszörményi u. 79. Tel.: 52/232-292

Míg az Európai Unión belül a legtöbb 
ország kínlódik, a magyar vállalkozók 
vért izzadva küzdenek a túlélésért, addig 
a svájci cégek dinamikusan fejlődnek. 
A svájci üzletemberek körön belül vá-
sárolnak, azaz “helyi pénzt” használnak 
kamatmentesen, mivel egy közösségen 
belül egymással üzletelnek. Egymás ter-
mékeit fogyasztják, így minden tranz-
akció mögött kamatmentes hitel áll.  
A hitelt körön belül kell visszafizetniük 
termékben, így elkerülik a kamatos ka-
matból fakadó kínokat.

Miért erős a Svájci Frank?
A világon ma kb. 5000 helyi pénz, 

közösségi pénz működik, amelyekből a 
leghíresebb a Svájci WIR. Az 1930-as 
években óriási gazdasági válság söpört 
végig a világon. A svájci gazdák és vál-
lalkozók összefogtak, hogy megoldást 
találjanak a súlyos pénzhiányra. Ennek 
eredményeként született meg az egy-
más közötti barter elszámolás, majd 
később elnevezték ezt WIR-nek, ami a 
Wirtschaftsring szó rövidítése, és “gaz-
dasági kör”-t jelent. A rendszer már több 
mint 70 éve stabilan működik és ma 
már a WIR önálló belső devizának szá-
mít Svájcban a frank mellett, amit szinte 
csak svájci magánszemélyek és vállal-
kozások használnak. A közelmúltban 

pedig bebizonyították, hogy a 2008-as 
pénzügyi válság többek közt éppen a 
WIR miatt nem rengette meg Svájcban 
a belső gazdaságot. 

Nemzetgazdaság védelmi módsze-
rek külföldön

1930–1932 között Wörgl, egy auszt-
riai kisváros minden önkormányzati 
vagyont fedezetként felhasználva kibo-
csájtotta helyi pénzét, ami által 2 év alatt 
25%-kal csökkent a munkanélküliség, 
utak, hidak, uszodák, és iskolák jöttek 
létre, és az adók előre be voltak fizetve, 
miközben az 1929-es válság mindenhol 
tombolt. Összegzés: a szabad verseny-
piac helyett, egy zárt, együttműködő 
piacot működtettek helyi pénzzel. Az 
1990-es évek elején Brazília gazdasága 
összeomlott, és nagy volt a válság. Ak-
kor több helyen is helyi pénzt használ-
tak, hogy gazdaságuk helyreálljon. Volt 
olyan város, ahol a buszjegy volt a helyi 
pénz, és buszjegyért mindent meg lehe-
tett venni, kenyeret, ruhát, közlekedést.

A magyar termék védelmi módszerei
Az 1800-as évek végén a nemzetgaz-

daságunk elég gyenge volt, ami miatt 
a magyar termékek piaca is lecsökkent, 
ezért az akkori gazdák összefogtak, hogy 
felszámolják a válságot. 1898-ban létre-
jött a termelői-, értékesítői és fogyasztási 

Wörgli csoda, Hangya Szövetkezet, 
brazil buszjegy
Szemelvények a helyi pénzek 
történetéből

szövetkezetek HANGYA központja. 
1945-ig több ezer szövetkezettel együtt 
felszámolta az akkori válságot a magyar 
termék védelmén keresztül, és beindí-
totta a gazdaságot. A hitelszövetkezet 
“hiteljegyek” kibocsájtásán keresztül a 
gazdák közt barterkereskedést valósított 
meg. A gazda bevitte terményét a szövet-
kezetbe, amiért egy hiteljegyet kapott, 
és azt a szövetkezeten belül levásárolta a 
szükségleteire, ami így végül is magyar 
termék volt, és így ténylegesen pénz nél-
kül tudott vásárolni a saját termékének 
kifizetésével. 

Az 1929 őszén kirobbant világgaz-
dasági válság előidézte pénzügyi krízis 
1931 júliusában elérte Magyarországot 
is. A Magyar Nemzeti Bank ez időtől 

kezdve 2001-ig (!) a kötött devizagaz-
dálkodás megvalósítója volt. = www.
helyipenz.info.
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11.00  X. ,,Aranyszalma” Kárpát-medencei Szálasanyagfonó 
Pályázat és Kiállítás.

Július 13-15. Moto-Rock Fesztivál                              Hajdúnánás Termál Strand
Belépo: P,Sz,V: 3000Ft Sz,V: 2000Ft

Július 25.  19.00:  Nánás Art - Helyszín: Mozi elott 

Június 30. 100 éves a Nánási Foci

Július 21-28. Nánási vigasságok



7Hajdúnánási Újság2012. június 21.

11.00  X. ,,Aranyszalma” Kárpát-medencei Szálasanyagfonó 
Pályázat és Kiállítás.

Július 13-15. Moto-Rock Fesztivál                              Hajdúnánás Termál Strand
Belépo: P,Sz,V: 3000Ft Sz,V: 2000Ft

Július 25.  19.00:  Nánás Art - Helyszín: Mozi elott 

Június 30. 100 éves a Nánási Foci

Július 21-28. Nánási vigasságok



8 Hajdúnánási Újság 2012. június 21.

KözérDeKű KözleméNy

A Hajdúnánási Tenisz Sport Klub vezetése 
megköszöni mindazon személyek támoga-
tását, akik jövedelemadójuk 1%-át a klub 
részére 2011-ben felajánlották, az összeget a 
pályák karbantartására fordítottuk.

Köszönettel a vezetőség

tisztelt
Hajdúnánásiak!
Néhány héttel ezelőtt jelent meg a Hajdúná-
nási Újság hasábjain az a felhívás, melyben 
arra kértem városunk lakosságát, hogy az 
I. világháború 633 hősi halottjának nyolc-
vanöt éve emléket állító köztéri szobor fel-
újításának költségeihez ki-ki anyagi erejéhez 
mérten járuljon hozzá. Azóta többen is meg-
kerestek azzal a kérdéssel, hozzájárulásukat 
milyen módon és formában tehetik meg. 
Ezért a Hajdúnánási Újság mostani számá-
nak mellékleteként minden háztartásba el-
juttatunk egy csekket, melyen a felajánlások 
befizetése megtörténhet, de természetesen 
továbbra is él a 11738077-15372662-
10700000 számlaszám (megnevezése: I. 
világháborús szobor felújításának közada-
kozása), ahová támogatók átutalását várjuk. 

Mindezt azért kérjük Önöktől, mert az 
eltelt évtizedek megviselték a műalkotást, 
melynek hibái miatt annak összeroskadásá-
tól is tartani lehet. Ezért Hajdúnánás kép-
viselő-testülete a 2012. március 29-ei ülésén 
annak felújításáról határozott. Ugyanakkor 
az elmúlt időszakban felmerült az a gondo-
lat is, hogy a II. világháború hősi halottja-
inak névsorát is örökítsük meg egy emlék-
táblán, és helyezzük el a szobor talapzatán, 
így rendezve az ezzel kapcsolatos mintegy 70 
éves adósságunkat. 

A szobor felújításának, a II. világháború-
ban elesettek névsorát tartalmazó emléktáb-
la készítésének és a talapzat kialakításának 
tervezett költsége mintegy 12 millió forint, 
melynek egy részét a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által biztosított támogatás-
ból, valamint az önkormányzat önerejéből 
fedezzük. Azonban még így sem áll rendel-
kezésünkre a teljes összeg, ezért arra kérem 
városunk lakosságát, mint már oly sokszor, 
ismét fogjunk össze egy nemes ügy érdeké-
ben, és járuljunk hozzá, hogy a hazánkért 
az I. és a II. világháborúban életüket áldozó 
hősök emlékét őrző alkotást méltó állapot-
ban hagyhassuk meg mi is utódainknak.

A támogatók nevét megörökítjük, s az 
újraavatáskor elhelyezzük majd a szobor 
talapzatában. Ezen túlmenően emléklapot 
is készíttetünk, rajta az 1926-ban készült 
emlékmű-terv festői változatával.

Köszönettel: Szólláth Tibor
polgármester

Kéky lajos városi 
művelődési 
Központ programajánló
június

	Június 7-től tekinthető meg a Hajdúná-
nási Búvár Club Sportegyesület Vörös-
tengeri búvártúrájáról készült fotókiállítás 
a művelődési központ előcsarnokában.

	Június 24. (vasárnap) 18 óra „Táncesszen-
ciák” a művelődési központ gimnasztráda 
csoportjainak gálaműsora. A műsort ösz-
szeállította: Rozgonyi Melitta. Belépődíj: 
800 Ft.

Fotóarchívum
A fotóarchívumunk részére keresünk régi 
hajdúnánási fotókat a városról, a határról, 
városi rendezvényekről, régi szakmákról stb. 
A fotókat lemásoljuk és visszaadjuk tulajdo-
nosának. További információk a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

Buszkirándulás
Július 3–8. (kedd–vasárnap) Erdély: Brassó 
és környéke

(Déva, Vajdahunyad, Nagyszeben, Foga-
ras, Brassó, Prázsmár, Törcsvár, Sinaia, Ho-
moród, Segesvár, Torockó)

Ára: kb. 52 000 Ft/fő, amely tartalmazza 
az utazást, valamint 5 éjszaka szállást félpan-
zióval.

Hajdúnánás 2012 fotópályázat
A művelődési központ fotópályázatot hirdet 
Hajdúnánás város bemutatására az alábbi 
kategóriákban:

I. A város (az épített környezet bemuta-
tása)

II. Az ember (az itt élő emberek, foglal-
kozások, rendezvények stb. bemutatása)

III. A táj ( a természeti környezet bemu-
tatása)

Pályázni digitális és papíralapú képekkel 
is lehet. A fotók mindegyikének a 2012-es 
esztendőben kell készülnie Hajdúnánás köz-
igazgatási határán belül.

Beküldési határidő: 2012. november 23.
Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltántól 
kérhetőek.

a móricz pál városi Könyvtár 
és Helytörténeti gyűjtemény programjai, hírei
„Az üveghegyen túl…” 
címmel olvasótábort hirdet az általános is-

kolák 1–2 osztályos tanulói számára.
2012. június 25–29-ig.
Részvételi díj: 7000 Ft., mely magában 

foglalja a program költségeit és napi három-
szori étkezés díját.

„Az indiánok mi vagyunk” címmel olva-
sótábort hirdet az általános iskolák felső tago-
zatos tanulói számára

2012. július 2–6-ig.
Részvételi díj: 10 000 Ft., mely magában 

foglalja a program költségeit és napi három-
szori étkezés díját.

Május 29-től könyvtárunk előterében régi 
könyveinkből kiárusítást tartunk (100 Ft/db)

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 
hogy intézményünk június 25-től július 
23-ig leltár miatt zárva tart!

Megállóhelyek Indulási időpontok
Autóbusz váróterem 8:43           10:45           13:00           16:35
Gimnázium 8:45           10:47           13:02           16:37
Jókai u. 8:46           10:48           13:03           16:38
Gyógyfürdő 8:48           10:50           13:05           16:40

Gyógyfürdő – Autóbusz váróterem
Megállóhelyek Indulási időpontok
Gyógyfürdő 11:15           13:30           14:45           17:45  
Jókai u. 11:17           13:32           14:47           17:47
Gimnázium 11:18           13:33           14:48           17:48  
Autóbusz-váróterem 11:20           13:35           14:50           17:50

Hétvégi járat – Miskolci – május 1-től augusztus 31-ig. 
Gyógyfürdő–autóbusz váróterem Indulási időpont
Gyógyfürdő 8:40
Autóbusz-váróterem 8:45
Autóbusz váróterem–gyógyfürdő
Autóbusz-váróterem 15:46
Gyógyfürdő 15:50

gyógyfürdői buszmenetrend – hétköznap
Autóbusz váróterem – Gyógyfürdő

olvasói kérésre ismét közzétesszük 
az új utcák neveit
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 434/2011. (X.27.) sz. hatá-
rozata alapján 2011. december 1-től az alábbi utcanevek változtak meg:

Régi utcanév Új utcanév

Fürts Sándor utca Hódos Imre utca
Marx Károly utca Nikodémusz István utca
Kunfi Zsigmond utca Pöstyén utca
Sallai Imre utca Érmihályfalva utca
Somogyi Béla utca Árpád utca kifelé Szatmár utca
 Tiszavasvári úttól Magyar utcáig 
 Jegyző Nagy Imre u.
Mező Imre utca (Tedej) Csohány László utca
Nyisztor György utca (Tedej) Ujvárosi Miklós utca
Rózsa Ferenc utca (Tedej) Előháti utca
Ságvári Endre utca (Tedej) Wass Albert utca
Hámán Kató utca (Tedej) Nánási Oláh Mihály utca
Névtelen utca (Tiszavasvári utcából nyílik) Ustrony utca
Tégláskert közterület Rácdomb utca
Bocskai köz (BM lakásoknál) Szeles tér
3110. hrsz. közterület Ószőlő utca
4736, 4740. hrsz. közterület Slachta utca
5401/11. hrsz. közterület Galagonya utca
1888/11. hrsz. közterület Rétisas utca
1740. hrsz. közterület Róka utca
1590. hrsz. közterület Sonkázó utca
777. hrsz. közterület Izzó utca
697. hrsz. közterület Bakator utca
700. hrsz. közterület Gohér utca

	2012. május 5-én Hajdúnánás Lehel utcá-
ban, árokban lévő személygépkocsi menté-
sénél avatkoztak be egységeink.

	Május 6-án Hajdúnánás Fürdő u. végén lévő 
szemétgyűjtő konténerben keletkezett tűz.

	Május 8-án hajnalban Polgáron egy haszná-
laton kívül lévő kb. ezer négyzetméteres csir-
keól gyulladt ki. A tüzet a tiszaújvárosi tűzol-
tók oltották el. Személyi sérülés nem történt. 
Az ügyben tűzvizsgálati eljárás folyik.

	Május 13-án Hajdúnánás Dobó István ut-
cában a felázott talaj és a viharos szél miatt 
az úttestre dőlt fát kellett eltávolítanunk. 
Hajdúdorog Böszörményi úton pedig fűzfa 
leszakadt ágai veszélyeztették a forgalmat. 

	Május 14-én Tiszavasváriba riasztották a 

tűzoltóinkat, akik a megadott helyszínen tü-
zet, vagy tűzre utaló nyomott nem találtak. 
Az eset szándékosan megtévesztő jelzésnek 
bizonyult, ezért ismeretlen tettes ellen fel-
jelentést tettünk a hajdúnánási rendőrkapi-
tányságon.

	Május 15-én az Iskola úton egy kb. 8 méter 
magas fa tetejére költözött méheket kellett 
eltávolítani, méhész segítségével.

	A rendkívüli szárazság miatt május hónap-
ban 11 alkalommal kellett száraz fű, nádas, 
avar illetve legelő tűzhöz vonulni a nánási 
tűzoltóknak. 2 esetben a környező tűzol-
tóságoknak nyújtottunk segítséget káreset 
felszámolásában. 2 alkalommal a tűzjelzés 
tévesnek bizonyult.

a Katasztrófavédelmi Kirendeltség hírei – 2012. május

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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Szakmai minősítő népzenei és országos 
Citerazenekari találkozón vett részt a 
Szalmakalap Citerazenekar Egerben 
június első hétvégéjén. A három napos 
fesztiválon az ország minden pontjáról 
léptek fel a zenekarok, akik 3 évente kér-
nek munkájukról minősítő értékelést. 
A „Ködellik a Mátra” címmel megren-
dezett találkozó gálaműsorában fellépő 
hajdúnánási citeraegyüttes tavaly ezüst 
minősítést kapott Balmazújvároson, az 
idei találkozón Egerben a zsűri különdí-
ját kapták.

Fekete Andrea

Június 1. napján került sor a Hajdúnánási 
Bocskai István Általános Iskola Alapfokú 
Művészeti ágának népzenei tanszakán az 
évzáró vizsgákra és gálaműsorra. Az idei 
tanévtől az iskola 1–2.osztályos tanulói 
kötelező órában hetente 2-szer 2 órában 
tanulják a néptáncot, ezen belül a játékfű-
zéseket, kiszámolókat, népi mondókákat.
Ezen a vizsgán a tanév alatt elsajátított 
tánctudásukról adtak számot, be- és meg-
mutathatták magukat szüleiknek, tanító-
iknak.

A rendkívüli fegyelmet és koordiná-
ciós képességet igénylő fellépés során 
meggyőzték a közönséget arról: milyen 
örömmel, odafigyeléssel és lelkesedéssel 
lehet elsajátítani a néptánc lépéseit olyan 
pedagógusok irányításával, akik maguk is 
bemutatták tehetségüket a közönségnek. 
A gálaműsorban a „Bocskai apródjai” el-
nevezésű néptánccsoport is fellépett, akik 
nemrég kaptak arany minősítést Hajdú-
böszörményben.

A következő tanévre új gyerekeket 
is várnak a Művészeti Iskola különféle 
tanszakaira, ahol igazi különlegesség-
ként népi hegedű tanszak is fog indulni 
Dezsőházi Tamás, a híres Bürkös zenekar 
hegedűsének irányításával.

Fekete Andrea

A Szeretethíd a Magyar Református 
Egyház Alkotmányozó Zsinata évfor-
dulójának egyik hivatalos rendezvé-
nye. Az egész Kárpát-medencére kiter-
jedő segítségnyújtó, önkéntes akciót 
negyedik alkalommal szervezte meg a 
Magyar Református Szeretetszolgálat.

A hajdúnánási református általános 
iskolások és óvodások is rajta voltak a 
SZERETETHÍDON 2012. május 18-
án. Lelki és „valóságos” vezetőjük is 
Kocsis Áron lelkipásztor, a Hajdúnánási 
Református Általános Iskola és Óvoda 
hitoktatója volt.

A gyermekek a SZERETET-séták al-
kalmával meglátogatták az önkormány-
zati intézményeket, ajándék pólókat és 
SZERETET-kártyákat vittek a dolgo-
zóknak, gyermekeknek. A Polgármesteri 

Hivatalban dr. Juhász Endre alpolgár-
mester és dr. Kiss Imre jegyző fogadták 
az 1. a osztályosokat. Az 1.b osztályoso-
kat iskolarendőrök kísérték végig az ut-
cán egészen a rendőrőrsig. A Tűzoltósá-
gon még próba riadó meglepetés is volt. 
A 2. osztály a művelődési központot, a 4. 
osztály a Bölcsődét és a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatot, az óvodások 
az önkormányzati óvodákat, a 3. osztá-
lyosok az önkormányzati iskola egyik 3. 
osztályát keresték fel. Együtt énekeltek, 
játszottak a gyerekek, pedagógusok. 

A felső tagozatos osztályok a közte-
rületeken, a Hunyadi úti lakótelepen, a 
templomkertben és a Bocskai út végén 
lévő parkban takarítottak.

Az intézmény gyermekei virágot és fát 
ültettek, idős otthonokat látogattak, ahol 
énekléssel is kedveskedtek a lakóknak.

Jó volt a SZERETETHÍDON lenni, 
mert sok örömmel és hálával találkoztak 
a gyermekek, akik nemcsak szóval, 
hanem „cselekedetekkel és valóságosan” 
is megtapasztalták, hogy jobb adni.

Szabóné Marth Éva

Aligha lehet túlbecsülni azt a tényt, hogy 
Hajdúnánás városa filmszínházat üze-
meltet, és végre felébredt téli álmából a 
mozi. Szilágyi Erzsébet, az Okkal-Más-
Okkal Ifjúsági Egyesület alelnöke kér-
désünkre elmondta, hogy az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján marad a heti egy ve-
títés, május 5-től minden szombaton. Ez 
alól a gyerekfilmek esetében lehet kivé-
tel: amennyiben nagy irántuk az érdek-
lődés, akkor 16 órai kezdéssel is műsorra 
tűzik őket – ez az időpont a kisebbeknek 
is megfelelőbb. A moziterem kényelmére 
és a technikai háttérre továbbra sem le-
het panasz, ahogy a jegyárak is változat-
lanok immár öt éve. A 600 Ft-os belépő-
díj nagyon barátinak mondható, hiszen 
1000 Ft alatt ma már sem a debreceni, 
sem a nyíregyházi plázában nem tudunk 
mozijegyet venni.

Az egyesület (melynek tagjai látják el 
a feladatokat a vetítéstől a takarításig) 
törekszik arra, hogy változatos műfajú 
filmeket vetítsen, de az eddigi tapaszta-
latok azt mutatják, hogy a vígjátékokra, 
és a családi filmekre van a legnagyobb 
igény. Azoknak, akik az ún. réteg- vagy 
művészfilmeket kedvelik, a Filmklubot 
ajánlják, ahol a vetítések után lehetőség 
nyílik beszélgetésre is.

Az országos premier után néhány hét-
tel kerülnek a filmek Nánásra, hiszen a 
kópiákhoz előbb a plázák és a nagyobb 
városok mozijai juthatnak hozzá. De 
megéri türelmesnek lenni, mert szeren-
csére ma is készülnek olyan filmek, ame-
lyeket moziban érdemes látni.

V. G.

országos 
siker

Fejezetek 
a hajdúnánási fürdőkultúra 
történetéből 7.
a városi Fürdő megnyitása

1962. július 15-e emlékezetes dátum a vá-
ros történetében. Nagyszabású ünnepség 
keretében ekkor adták át ugyanis a kö-
zönségnek a Városi Fürdőre keresztelt in-
tézményt. Egy úszó medence, egy gyógy-
vizes és egy ugyancsak gyógy gyermek 
medence várta még ekkor a vendégeket. 
És a 14 hektáros park, melynek csinosí-
tása éppen csak elkezdődött, elindítva egy 
évtizedeken át tartó társadalmi munka 
sorozatot, melynek nyomán egy kellemes, 
ligetes, pázsittal fedett terület keletkezett. 
A víz pedig „messze földön híressé tette a 
várost”. Köszönhető volt mindez a nagy 
sókoncentrációjú, nátrium-kloridos, jó-
dos-brómos termálvíznek. Már a kezde-
tekkor kiderült, hogy eme vízkincs ízületi, 
mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek 
kezelésre alkalmas. Köszönhető mindez 
annak a geotermikus adottságnak, amely 
a föld mélyén található. Alattunk ugyanis 
a földkéreg különösen is elvékonyodott, 
így a felszínhez közel került a magas hő-
mérsékletű földköpeny. Nos, ez a forró al-
talaj, a magas kőzethőmérséklet és a vizet 
tároló kőzetek együttese adja a páratlan 
értékű, közel 70 fok hőmérsékletű gyógy-
vizünket.

Mint érdekességet említjük, hogy eb-
ben az időben a fürdőruha még nem szá-
mított nélkülözhetetlen ruhadarabnak, 
így 1963-ban létrehoztak egy fürdőruha 
kölcsönzőt. SzTK jogosultak számára 
fürdő jegyet készítettek. A tervek között 
pedig szerepelt egy 6 személyes súlyfürdő 

létrehozása is. Már a második évben kerti 
padok, ernyők, nyugágyak várták a pi-
henni vágyókat. A megnyitás évétől pedig 
ide szervezték át a Ligetből a majálisokat 
is, hogy a fürdőhöz csalogassák a város 
lakosságát. 

A fürdő teljes rekonstrukciója 2003-
ban valósult meg, melynek nyomán egy 
európai szintű létesítmény teremtődött. 
Ez a folyamat azóta is tart, a bővülő egész-
ségügyi szolgáltatásokkal, újabb beruhá-
zásokkal, a város lakosságának szóló ked-
vezményekkel. Amíg az 1960-as években 
a megteremtett érték zöme társadalmi 
munkából származott, addig manapság 
elsősorban költségvetési, illetve pályázati 
forrásból valósulnak meg a létesítmények.

A termálvíz és az erre teremtett érték 
együttesen képezik egyik legnagyobb 
kincsünk. Éljünk vele és becsüljük meg, 
hogy ezt a páratlan kincset meghagyhas-
suk utódainknak is. 

Buczkó József

a jelen idő 
mozija

„Ne csak szóval szeressünk, 
hanem cselekedetekkel és valóságosan”
 (1János 3,18)

Néptáncos 
évzáró gálaműsor
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nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

Műszaki vizsga: személygépkocsi, 3,5t-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:

Magyaros ízek mellett igaz ételkülönlegességekkel várjuk kedves vendégeinket, 
mint a magyar tarkából vagy mangalicából készült ételeink. Kényelemmel, udvarias 

kiszolgálással, családias hangulattal biztosítjuk ön számára a kikapcsolódást.
1

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

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

1
Nyitva tartás: H-Sz: 11.30–22.00 V: 11.00– 2.00

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

Magyaros
Étterem
és Lacikonyha

Hajdúnánás, Bocskai és Reviczky utcák sarkán épülő 
társasházban üzlethelyiségek (61 m2 és 63 m2) és lakások 

(55 m2; 57 m2; 63 m2; 65 m2) eladók.
Érdeklődni lehet: 30/382-4643 
vagy geomen@nanaskabel.hu.

British 
Shop

Teljesen megújult árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat!

Pólók és rövidnadrágok 
nagy választékban, kedvező áron!

Figyelje heti akcióinkat!

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

Napkollektor – meleg víz ingyen. 
Napelem – Ingyen energia a naptól.
Napkollektorok már 124 000Ft-tól 
nyomásokozó szivattyúval.
Aki most vásárol 10 000Ft-os Kupont kap ajándékba.
A részletekről tájékozódjon az üzletünkben.

Hajdúnánás, Hajdú u. 1. Tel.: 06 70/392 5704

Hajduker
     Megújuló Energia
           Gazdaságos fűtési 
                rendszerek.

a
kC

iÓ
!

800 Ft/óra vagy akár ingyen!!! 10%-os kedvezménykuponért és a részletekért 
keress minket a www.mybecool.eu honlapon, vagy a facebookon (mybecool.eu)

Jelentkezési határidő: 2012. június 25.  4080 Hajdúnánás, Jókai u. 64.
Nagyné Józsa Beáta  Nagy Róbert 06-30-22-81-465  06-30-22-81-466

a „NagY” Oktatás kft. 
várja hallgatóit
Intenzív, nyári angol tanfolyamain
Középhaladó és haladó szinten

BLACK MAN CLUB
➢ Ingyenes menü házhozszállítás
➢ 700 Ft/adag
➢ Előrendeléshez ebédhordó szükséges.
➢ A és B menüválaszték!
➢ Házias ízekkel! (Műanyag edény 50 Ft/db)
➢ A házhozszállítás szombaton és vasárnap is ingyenes!
➢ Ha hat napot előfizet, akkor a hetedik nap ingyen kapja az ebédet.

Tel.:	 52/570-770	• 06-70/378-0817
Hajdúnánás, nikodémusz István 24. (volt Marx Károly u.)

Műszaki vizsga bevezető áron  Műszakira felkészítés

Kisebb lakás
 csere érdekel!
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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.
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Magne B6 tbl. 50x 1395Ft
Panadol Rapid tbl. 16x 770Ft
Panthenol spray 130 g 120Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika
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Ez itt az Ön 
hirdEtésénEK 

a hELyE!

Hirdessen Ön is a megújult 
Hajdúnánási Újságban!

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.
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Nyugat-európában

100 éves
a hajdúnánási 
futballklub
A Hajdúnánási Góliát-Bútor FK szere-
tettel meghívja az egykori hajdúnánási 
futballcsapatok volt játékosait, vezető-
it, alkalmazottait, szurkolóit, valamint 
minden labdarúgást szerető embert 
2012. június 30-án (szombaton) a Vá-
rosi Sportpályára a 100 éves hajdúnánási 
labdarúgás tiszteletére szervezett egész 
napos programra.


9.00-tól 14.00-ig kispályás foci a 100 

éves kupáért – 8 csapatos torna 
Délelőtt: szabadidő sport vásár, Ná-

nási Foci suli bemutató, ugrálóvár gye-
rekeknek.

Visszaemlékezés: kiállítás az elmúlt 
100 év Nánási futballja címmel; „Európa 
futballja” kiállítás európai futballklubok 
relikviáiból.


13.00-tól ünnepélyes öltözőátadás
Retró Torna nagypályán:

14.00–14.30-ig Parlament Válogatott-
ja- Loki Öregfiúk

14.30–15.00-ig Hajdúnánás FK öreg-
fiúk- Bükkábrány FC öreg fiúk

15.00–15.30-ig Bükkábrány FC öreg 
fiúk- Loki Öregfiúk

15.30–16.00-ig Hajdúnánás FK öreg-
fiúk- Parlament Válogatottja

16.00–16.30-ig Loki Öregfiúk- Haj-
dúnánás FK öregfiúk

16.30–17.00-ig Bükkábrány FC öreg 
fiúk- Parlament Válogatottja

játékidő 1x25 perc


13.00-tól főzőverseny a futball klub 
szakácsa címéért.


14.00-tól szórakoztató programok: 

Nána Táncstúdió, Írisz Táncklub, 
Aranyszalma, Kipp-Kopp, Tipp-Topp 
néptánccsoportok műsora 


17.00-tól DVSC-TEVA – Hajdúná-

nás GBFK. Gálamérkőzés
Belépődíj a DVSC-TEVA elleni gála-

mérkőzésre: felnőtt: 1000 Ft, diák-nyug-
díjas: 500 Ft.


A nap további programjai díjtalanok!

Kajak eredményeink
Diákolimpiai bajnok: MK-2 (páros ka-
jak) 500 m, Csiha Kitti és Szabó Renáta.

7. helyezés: Molnár Adrienn és 
 Mónus Petra

MK-1 (egyéni kajak) 500 m: 
4. helyezés Ruzsom Gergő 

Gratulálunk a csapatnak
és

Varga Lajos edzônek!

Szállítószalagon 
érkeztek a gólok
Úgy tűnik, kezd beérni a „termés”, las-
san lehet szüretelni. Mindenesetre egy 
gólszüretet már tartottunk a hétvégén, s 
reméljük sok ilyen jó hangulatú gólban 
gazdag mérkőzést láthat még a nánási 
közönség. A hétvégi játékot látva már 
nem is tűnik olyan megmosolyogtatónak 
Varga Zsolt elnök kijelentése, miszerint 
cél az 5. hely. Egy kicsi szerencsével bi-
zony sikerülhetett volna.

Nyírmártonfalva: 
Hajdúnánás GBFK 3:1
Hajdúnánás GBFK: Nagyhegyes 3:0
Ebes: 
Hajdúnánás GBFK 1:1
Hajdúnánás GBFK: Kaba 3:1
Polgár: Hajdúnánás GBFK 1:2
Hajdúnánás GBFK: Biharkeresztes 5:0

No, végre megtaláltuk az igazi közön-
ségszórakoztató jó formánkat. Szállító-
szalagon érkeztek a gólok – az egyébként 
lehetőségeihez képest remekül helytálló 
szimpatikusan játszó – Biharkeresztesiek 
hálójába. 40 ponttal a 8. a Nánás, s ha 
a következő meccset hozzuk, hetedikként 
zárhatunk.

Kócsi Imre

országos 
bajnokaink vannak!
országos Diákolimpia döntő, 
2012. június 10. Sukoró

Abban a nagyszerű élményben volt ré-
szem, hogy tagja lehettem egy különleges 
utazócsoportnak, akik április végén nya-
kukba vették Európát, s láthatták Lon-
dont és Párizst. A „kalandot” több mint 
hetvenen éltük át, s a felejthetetlen emlé-
keket Török Aliznak és nővérének, Edit-
nek köszönthetjük, akik megszervezték 
ezt az utazást. A hosszú buszút átszelte 
Európát: láthattam az Alpok hófödte 
hegycsúcsait; németországi megállónk 
során megcsodálhattam „a három folyó 
városát”, Passaut; belga és francia tájakon 
keresztül jutott el buszunk a Csalagútig, 
amin keresztül átkeltünk Angliába, s be-
lecsöppentünk egy másik világba (és egy 
másik időzónába).

Már a baloldali közlekedés is „nem 
eviláginak” tűnt, de mikor idegenveze-
tőnk elmesélte az angolok furcsábbnál-

furcsább szokásait (pl.: 
kedvelt hobbi a vonat- és 
a buszszámlálás), megbi-
zonyosodtam arról, hogy 
egy másik bolygón va-
gyunk. Az ország egyéb-
ként gyönyörű, kezdve a 
doveri fehér szikláktól a 
canterburyi katedrálison 
keresztül egészen Lon-
donig. A fővárost három 
napon keresztül fedeztük 
fel, meglátogattunk jó né-
hány múzeumot, végig-
sétáltunk nem egy híres 

úton, s láthattuk a legnagyobb „turista-
attrakciókat” is, a London Eye-t vagy a 
Big Bent.

Ezután az utunk Párizs felé vitt, mely 
várost nem alaptalanul illetik sok jelző-
vel. Az a másfél nap, amit itt tölthettem, 
éppen elég volt arra, hogy a főbb neveze-
tességeket láthassam, hogy beleszeressek 
a városba, s többet akarjak belőle. Igaz, 
Párizs sem olyan tökéletes, mint ábránd-
jaimban gondoltam, mégis elvarázsolt 
minden visszásságával együtt, különle-
ges hangulatának köszönhetően. 

Most már csak emlékeimben él az a 
hét, amelyet Nyugat-Európában tölt-
hettem, azokon a vidékeken, amelyek 
számomra oly csodásnak tűnnek, sze-
memben a műveltséget, a művészetet, a 
kultúrát jelképezik.

Görög Emőke (Kőrösi Gimn., 11. B)

Fotó: Török Edit


