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Hajdúnánáson, szülővárosomban éltem meg 
1956-ot.

A városi könyvtár akkor még a főtéren, a mű-
velődési ház földszinti utcai helyiségeiben volt. 
Abban voltam egyszemélyes könyvtáros. A for-
radalom idején Hajdúnánáson nem történtek 
nevezetes, nagy dolgok. A Debrecenből haza-
tértek ledöntötték a város főterén álló szovjet 
emlékművet, innen-onnan levették, leverték a 
vöröscsillagot, a városházán kutakodtak az iratok 
között Aztán tulajdonképpen egészen október 
29-ig az izgalmat a rádió hallgatása adta, hol mi, 
hogyan történt, történik az országban, a Földön.

Hogy „Szabó bácsi” felesége hajdúnánási és 
a család akkor is ott élt, majd csak évek múlva 
tudtam meg én is.

Hogy vitték az élelmet a Széna térieknek a 
mi városunkból is – ezt sem hallottuk.

A hajdúnánásiak nem beszédes népség. „Ne 
szólj szám, nem fáj fejem!” elvvel éltek, abban 
az időben különösen.

Október 29. a fegyverek elhallgatása hozott 
változást és eseményt Nánáson. Megjelent 
Debrecenből egy katonai különítmény, ame-
lyik gyűlést hirdetett a főtérre, a Kossuth-szo-
bor elé. Tekintve, hogy olvasók nem taposták 
küszöböt én is kiállhattam a könyvtár elé, vé-
gignézni, végighallgatni a történteket. 

A katonai egység parancsnoka beszélt. Be-
számolt az eseményekről. Elmondta, vége a 
fegyveres harcnak az országban. Kezdődik a 
békés, igazságos élet szervezése, s ehhez itt Haj-
dúnánáson is szükséges választani egy munkás-
tanácsot. Itt, most! Mindjárt kezdte is az ismer-
tetést. Az egyenkénti megnevezés után a gyűlés 
résztvevői kézfeltartással szavaztak. Simán 
ment a dolog az elsőknél. Azonban egyszer csak 
megállt a menet. Innen is, onnan is hangok 
hallatszottak. Voltak, akik nem találták meg-
felelőnek a következő jelöltet. Elhangzott az is 
„ríszeges” . Volt, aki védte. Ütköztek a nézetek. 
A gyűlést levezető tiszt tűrte egy darabig, majd 
felemelte a hangját: „De hát emberek!  Magya-
rok vagyunk, vagy nem vagyunk magyarok?” – 

Erre ugye illet hümmögve bólogatni, ami meg 
is történt. Úgy hogy a tiszt határozottan mond-
hatta: „Nahát, akkor, csend legyík emberek!” 
Meg is választották a vita tárgyát, akinek aztán 
1957-től néhány esztendeje bánta, amit nem 
a szabad levegőn tölthetett el. Én visszaléptem 
a könyvtárba. Életre belém vágott a döbbenet: 
„Hát ilyen egyszerűen, ilyen olcsón meg lehet 
zsarolni bennünket magyarságunkkal?”

A gyűlés befejezése után nyílt az ajtó, s bejött 
a helyiségbe a debreceni különítmény egyik kis-
katonája. Beszélgetni kezdtünk. Kiderült, hogy 
azok közé tartozik, akik az egyetem elvégzése 
utáni kötelező katonaidőt tölti. Megtudtam azt 
is, Szegeden született, ott tanult, él, odamegy 
haza. Elmondta, napok óta azon gondolkozik, 
miért is van ő itt. Mármint a forradalmárok, a 
szabadságharcosok között. Közölte: Szegeden 
az ifjúsági szervezet (tudjuk, akkor csak egy 
volt, a kommunista) vezetőjeként ott van, volt 
mindenütt. A városi tanácsban is. Már van la-
kása. Úgy jött el, hogy ha hazamegy, várja az 
állás, a további tisztségek. Elismételte: „hiszen 
én mindent megkaptam a rendszertől, nekem 
csak hálásnak kellett lennem. S a napok óta való 
gondolkozás közben döbbentem rá: Éppen ezért 
vagyok itt. Én nem akarok többé hálás lenni!”

Részlet Kállai Eszter azonos című írásából

Előbb csak ősz volt félholt sárga ősz
aztán a pernye szállt mint harmat 
sok háztető riadtan földre ült
és záporként zuhantak a csillagok 
és rőt betűk
omlott az éj omlott egy korszak -

A ködben hangok csonkja füstöl 
a jaj megalszik mint a vér 
s a téren felburjánzó füstből 
kivillan egy-egy kéz s fehér 
leányka-arc szemük kitárva 
figyel készül a jeladásra 
segítség jön már jönnek végre 
csupán a füst szitál a térre 
s kövekhez koppanó kapák 
köpik a halottak szemébe 
a világ végső válaszát 

Ha lenne szó én összeraknám 
ha lenne szín kioldanám 
ha lenne út a láva partján 
végigfutnám s a holt tanyán 
sírnám tovább a jajt s a vérnek 

folytatnám alvadt mondatát 
de nincsen szín és nincsen ének 
mikor a halottak beszélnek 
és égnek mint az éjszakák 
csupán a tettben él a lélek 
ha nem tagadta meg magát 

Látszólag minden elveszett 
szög járt át csontot és kezet 
meghalt a mozdulat 
csupán epe maradt s ecet 
s elállották a győztesek 
a városkapukat 
látszólag minden véget ért 
a tövisekre égett vért 
legyek lepték a zsoldos játszott 
de éltek mind a tanítványok 

HIÁBA mondod hogy Hiába 
BEVÉSŐDTÜNK korunk falába 
mint kőzetbe hullt levelek 
már a Szívekben élünk újra 
a Gyorsuló Idő gyalulja 
még Életünkben legyalulja 

a reánk zúdult hegyeket

Néhány héttel ezelőtt egy-egy osztálynyi Haj-
dúnánáson tanuló 8.-os, 10.-es, illetve 12.-es 
(összesen 92) diák közül 28 tudta megmon-
dani, milyen történelmi eseményre emléke-
zünk október 23-án. A 14 évesek harmada, a 
16 évesek több mint fele adott helyes választ 
a kérdésre, a végzősök közül senki sem. 1956 
forradalmi napjaiban, az akkor épp fennállá-
sának 300. évfordulóját ünneplő nánási gim-
názium nevelői mellett − mint az Völgyesi 
Zoltán Kisvárosi történet című könyvéből ki-
derül – annak tanulói is kezdeményezői vol-
tak a helyi megmozdulásoknak. Legfontosabb 
követeléseiket pl. a szovjet hadsereg kivonását 
Magyarországról, az elhurcolt hadifoglyok 
szabadon bocsátását és a sajtószabadságot ta-
náraikkal közösen, írásban is megfogalmazták. 

Az akkori korszellemmel és történésekkel 
szinkronban mozgó helyi tanulókkal ellentét-
ben a mai fiatalok többsége nem mutat rend-
szeres és komoly érdeklődést a napi politikai-
közéleti események iránt, de a nemzeti múlt 
kitüntetett pillanatai sem jelentenek számukra 
többet egy-egy tanításmentes napnál. Aligha 
tévedek, amikor azt mondom, hogy a 20. szá-
zadi magyar történelem talán legpozitívabb, a 
világ közvéleményének, ha segítségét nem is, 
de rokonszenvét messzemenőkig kiváltó ese-
ménye, az utcára vonulók által euforikus han-
gulatban megélt forradalmi nap a mai felnőtt 
lakosság körében sem bír szélesebb ismertség-
gel. Ennek részben a történeti érzék általános 
hanyatlása az oka, illetve a rendszerváltás utá-
ni politikai elit ellentmondásos viselkedése: a 
baloldal elmulasztotta a szembenézést vezér-
egyéniségeinek a Rákosi-, majd a Kádár-rend-
szerben betöltött szerepével, a jobboldal pedig 
nehezen tudja zászlajára tűzni a (reform)kom-
munista Nagy Imre szellemi örökségét.

Hogy 1848–49 emlékezete mennyivel ele-
venebb, azt bizonyítja, hogy ugyanezen diákok 
90%-a volt tisztában a március 15-éhez, 84%-
a az október 6-ához kapcsolódó történelmi 
eseményekkel. Ez valószínűleg a 19. századi 
forradalom és szabadságharc egységesebb 
megítélésének, a nagyobb távlatnak és annak 
köszönhető, hogy a gyerekek már óvodás ko-
ruktól gyakran hallhatnak Kossuth és Petőfi 
tetteiről, míg Nagy Imre vagy Mansfeld Péter 
élete és halála – leszámítva az évi iskolai meg-
emlékezéseket − csak 8.-ban és 12.-ben része a 
tananyagnak. 

 1956 forradalomként való említése Ma-
gyarországon három évtizedig volt tabu. Bizo-
nyára ez a legfőbb oka annak, hogy október 
23. máig sem vált igazán nemzeti ünneppé, 
hogy a még élő szemtanúk, a tengernyi szak-
irodalom, a köztéri emlékművek, a filmek, a 
Terror Háza Múzeum (és a nánási Kitaszítot-
tak című kiállítás) dacára a 80-as évek végéig 
tartó hazudozásból és elhallgatásból eredő tu-
datlanság és közöny falai máig sem omlottak 
le teljesen. 

A válaszadó diákok azoknak a 90-es évek-
nek a szülöttei, amelyekben sem a nyílt be-
szédnek, sem az emlékezésnek nem volt már 
akadálya. Mint látjuk, ez önmagában ke-
vésnek bizonyult. A szülők, a pedagógusok, 
a politikusok és a média közös felelőssége, 
hogy a szolidaritásban gyenge, lehorgasztott 
fejű korunkban minél több fülhöz jussanak 
el október 23. szabadságot, emberi jogokat és 
élhetőbb hétköznapokat követelő, szívből jövő 
kiáltásai. 

Vékony Gábor 

56 évvel ’56 után

Kannás Alajos: Kormos kövek (részletek)

 „…EGY NÉP AZT MONDTA: ELÉG VOLT!” 
Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján

AZ ÉN ’56-OM



2 Hajdúnánási Újság 2012. október 18.

Bő egy hónapja annak, hogy Hősi Em-
lékművünk útra kelt Mátészalkára, Bíró 
Lajos szobrászművész műtermébe. Ponto-
sabban a művész úr kertjébe, hiszen a mű-
alkotás méreteinél fogva kényelmesebben 
megfér a szabad ég alatt. De egyéb célsze-
rűségi okok miatt is itt kapott helyet. A 
homokfúvás által megtisztított szobortes-
ten ugyanis naponta szakemberek végez-
nek nagyon komoly felújítási munkákat, 
melyek porral, füsttel járnak.

Arról korábban is tudtunk, hogy 1927-
ben, a szobor öntésekor problémák kelet-
keztek, s ezek  komoly problémák forrá-
sává váltak A művész úr által elvégzett 
újabb feltárások nyomán  öntési hibák 
tömkelege vált nyilvánvalóvá. A bronz-
zal nincs semmi gond, kiváló anyagból 
ötvözték, ám az öntéssel annál inkább. 
Kellő szakszerűség hiányában lukak, re-
pedések tömkelege látszik, nem is beszél-
ve arról, hogy több helyen 30–40 cm-es 
darabok is hiányoztak a szobortestből, 
melyeket annak idején a szó szoros értel-
mében vékonyka rézlemezekkel borítot-
tak be.  Egy érdekes, egyben megdöbben-
tő eset például, hogy a háttérben álló idős 
hajdú bal csizmájának hiányzik a talpa. 
Ezt úgy palástolták el, hogy egy vékony 
rézlemezzel beborították, valahogy úgy, 
ahogy a csizmadia megtalpalja a lábbelit. 

Több mint 300 olyan hiba vált látha-
tóvá, melyeket feltétlenül ki kell javítani. 
A nagyobb felületeket és azokat az öntési 
hézagokat, melyeket annak idején réz-
lemezekkel fedtek el, meg kell agyagból 
mintázni, majd újra önteni, végül visz-

szailleszteni a helyére és behe-
geszteni. Vannak olyan elemei 
is a szobornak, melyek nem 
javíthatók ezzel a módszerrel, 
ezért ezeket újra kell önteni.

A műalkotás felújításán 
jelenleg két szobrászművész 
dolgozik, s ezekben a napok-
ban a teljes felület egyharmad 
részén végezték el a restaurá-
lást. A művész a munkálatok-
kal két hónapon belül végezni 
fog, így újraavatása 2012. de-
cember 12-én megtörténhet.

Most egy olyan műalkotás tér majd 
haza Mátészalkáról, amilyen soha nem 
volt. Még akkor sem, amikor 1927-ben 
begördült Hajdúnánásra az a szerelvény, 
amely Budapestről hazaszállította. Elő-
deink „oltárt emeltek” általa a hazaszere-
tetnek, s ezt az országban egyedülállóan 
bele is fogalmazták a bronzalakokba.

Hasonlóan sok a teendő a szobor 
talapzatát illetően is. A mellvéd tégla-
építmény elbontásával mára olyan fel-
építmény emelkedik ki környezetéből, 
amelyhez hasonlót elődeink is terveztek, 
ám anyagiak hiányában nem valósíthat-
tak meg. Mindenek előtt körbejárható 
lesz, ezáltal a hátlapon felvésett nevek is 
olvashatóvá válnak, s egyben karcsúbbá, 
monumentálisabbá is válik az emlékmű 
megjelenése. A tégla alapfalat most va-
kolatrátét borítja, amelyre a következő 
esztendőben kerülnek majd fel azok a 
kőlapok, melyekre felvésetjük II. világ-
háborús hőseink névsorát. A Hősök Em-
lékműve ezáltal a két nagy háborúban 
hősi halált halt katonaáldozataink közös 
emlékhelye lesz. Apák és fiaik emlékmű-
ve, akik ugyanazért a hazáért ontották 
vérüket. 

December 12-re a talapzat felső része 
újul meg a rajta lévő névsorral, felira-
tokkal. A betűk bronz színűek lesznek, 
a sérüléseket a kőfaragó mesterek hibát-
lanul kijavítják, hogy a kőtömbök 85 év-
vel ezelőtti állapotukban tündököljenek 
ismét. 

Buczkó József

A szobrász műtermében

1916 augusztusában, miután a román 
hadsereg betört Erdélybe, a hadra fogott 
férfiak nélkül küszködő székely csalá-
doknak el kellett hagyniuk lakóhelyüket. 
Vonaton, szekéren, vagy gyalog kelt útra, 
és sok viszontagság után érkezett meg 
kijelölt, ideiglenes szállására kétszázezer 
ember, közülük 3200 fő Hajdúnánás-
ra. A háború az itt élőket is meggyötör-
te, ám a város vezetése és polgárai erőn 
felül gondoskodtak a székely menekültek 
lakhatásáról, élelmezéséről, oktatásáról. 
Ezt az eseményt, amely egykor a város 
minden lakóját érintette, Buczkó József 
tavaly megjelent „Szállást adtunk hűséges, 
magyar véreinknek” – Székely menekültek 
Hajdúnánáson 1916–1918 című, hiány-
pótló műve helyezte vissza a köztudatba. 
De ahhoz, hogy ami napvilágra került, 
azt most már ne fenyegesse a feledés, 
szükség volt egy ünnepi megemlékezésre 
is, melyet első ízben, hagyományteremtő 
szándékkal 2011 őszén tartottak meg. 

Idén szeptember 30-án gyűltek össze 
az emlékezők a római katolikus templom-
ban. Az ünnepi szentmisét a székelyföldi 
Kilyénfalva plébánosa, Fejér Lajos celeb-

rálta, aki az üldöztetést is vállaló gyulafe-
hérvári püspökök, Márton Áron és a me-
nekültként városunkban cseperedő Jakab 
Antal életútját állította elénk példaként. 
A misét a Vitéz Makláry Lajos Énekkar 
műsora zárta, majd az emléknap a temp-
lomkertben folytatódott.

Szélyes Sándor Székely karácsony című 
versét Holocsi Mária Anna szavalta el, 
ezt követte Gacsályi Gábor református 
lelkipásztor igei köszöntője. Szólláth Ti-
bor polgármester beszéde a menekültek 
befogadásának történetéből az együttmű-
ködés fontosságát emelte ki. A megyei ön-
kormányzat közgyűlésének elnöke, Bodó 
Sándor a nagy történelmi események 
átlagemberekre gyakorolt hatásán elmél-
kedett. Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke nem tudott megje-
lenni, ezért Kassai Péter kulturális veze-
tő tolmácsolta a székelyek és a magyarok 
összetartozását hangsúlyozó szavait. Bo-
kor Sándor, Parajd polgármestere a szé-
kelyeknek kaput nyitó hajdúnánásiakat 
méltatta, Kőrispatak első embere, Szőcs 
László pedig lakóhelye és Nánás közös 
hagyományára, a szalmafonásra tért ki. 
Ezt követően a városunkban elhunyt szé-
kely menekültek emlékkeresztjét, illetve 
a befogadás emlékművét koszorúzták 
meg a helyi és a határon túli vendégek. A 
Himnusz és a Székely himnusz eléneklése 
zárta az emléknapot, amely a felszólalók 
reménye szerint itthon és Erdélyben is az 
összetartozás hídját építi.

Vékony Gábor
Fotó: Fűz László

A II. Székely Menekültek Emléknapja

A Hajdúnánási Református Gyüleke-
zet az elmúlt években elkötelezetten 
szervezett, indított programokat és 
szolgálati formákat (öko-istentisztelet, 
önkéntes munkák, Teremtés Hete pro-
jekt), hogy felhívja a figyelmet a terem-
tés védelmének fontosságára. 2012. 
szeptember 30-án a Magyar Reformá-
tus Egyház Ökogyülekezeti Tanácsá-
nak felhívására meghirdetett pályá-
zaton az ökogyülekezeti címet nyerte 
el egyházközségünk másodikként az 
országban. A már megvalósult és továb-
bi jövőbeli környezettudatos program-
jaink elismeréseként használhatjuk az 
„Ökogyülekezet” megnevezést 2015-ig.
A Teremtés ünnepének hete már harma-

dik alkalommal került megrendezésre 
gyülekezetünkben és Általános Iskolánk-
ban. Ebben az évben is az ünnepi hét egy 
hosszabb projektbe illeszkedett egy osz-
tály – a hetedikesek – számára. Az idén 
az állatok védelme volt a központi téma. 
Ehhez már hagyományosan kapcsolódott 
a 129. Számú Soós Gábor Cserkészcsapat 
tevékenysége. Meghatározó program volt 
a tanulmányi feladatok mellett a Hor-
tobágyi Madárkórház számára történő 
adománygyűjtés. (jótékonysági vásár, 
perselyezés, focikupa). Október 5-én a 
telkibányai  ökoiskola diákjai és pedagó-
gusai látogatták meg a projekt-osztályt, 
tapasztalatcsere és közös együttgondolko-
dás céljából. Szalay László telkibányai re-

formátus lelkipásztor, az MRE ÖT taná-
csosa is elkísérte őket. A hétzáró áhítaton 
igét hirdetett a nánási gyerekeknek.

 Október 6-án a Teremtés Projekt isko-
lai delegációja 100 000 Ft adományt vitt el 
a Hortobágyi Madárkórház megsegítésére.

 Október 7-én ünnepi családi isten-
tiszteleten zárult a Teremtés ünnepének 
hete, ahol vendég-igehirdetőként Rev. 
Norman Hutcheson (Dalbeattie, Skócia) 
református lelkipásztor szolgált. A skóciai 
gyülekezeti küldöttség az ökogyülekezeti 
kapcsolatok révén érkeztek Hajdúnánás-
ra, ahol beszámoltak tapasztalataikról és 
a teremtett világért való szolgálatukról. 
Találkoztak Szólláth Tibor polgármester 
úrral is, aki bemutatta a város szociális 

földprogramhoz kapcsolódó törekvéseit. 
A vendégek nagy érdeklődéssel fogadták, 
hisz hasonlóképpen gondolkodnak a skót 
kisvárosban. A Hajdúnánási Gyülekezet 
5 fős delegációját 2013 áprilisában látja 
vendégül Skóciában – Dalbeattie-ben – a 
református gyülekezet.

 Kocsis Áron 

Teremtés Hete Ünnep

A skót kisvárosi és a telkibányai ökogyülekezet küldött-
sége megismerkedett a város szociális földprogramjával
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Bocskai Korona Híradó 

YÓGYFÜRDO
AJDÚNÁNÁSIH
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Szerződött Bocskai Korona elfogadóhelyek 
(2012. szeptember 13. – október 1.)

Budapesti bemutatkozó 
a Cor vinus Egyetemen

Az Európai Bizottság 
támogatásával meg-
valósuló Kutatók Éj-
szakája Európa-szerte 
hetedik esztendeje 
megszervezésre kerü-

lő népszerű tudományos fesztivál, első-
sorban a pályaválasztás előtt álló fiatalo-
kat szólítja meg.

Szeptember 28-án, az idei Kutatók 
Éjszakáján ismét kicsik és nagyok sze-
mélyesen találkozhattak a kutatókkal, 
kipróbálhatták eszközeiket, találmá-
nyaikat, megismerhették a munkájukat 
előadások, vetélkedők, kiállítások és 
tudományos-szórakoztató programok 
keretében.

E népszerű, tudományos program ke-
retében kapott meghívást a Budapesti 
Corvinus Egyetemre a Bocskai Korona 
menedzsmentje, amelyet dr. Horváth Tibor 
programigazgató képviselt, hogy a sopro-
ni Kékfrank és a Balatoni Korona mellett 
tájékoztasson a hajdúnánási helyi pénzről, 
a Bocskai Koronáról. Bánfi Tamás a BCE 
tanára Az alternatív, lokális fizetési formák 
címmel tartott referátumot, majd Varga 
István a Magyar Nemzeti Bank Felügyelői 
Bizottságának tagja korreferátuma követ-
kezett e témában. A kérdések és válaszok 
után a már működő három helyi fizető 

eszköz bemutatására került sor – soproni 
Kékfrankról Perkovátz Tamás, a Balatoni 
Koronáról Leitold László és a mi Bocskai 
Koronánkról dr. Horváth Tibor beszélt. A 
szakmai információk mellett mindhárom 
beszámoló igyekezett bemutatni azt a ter-
mészeti-társadalmi környezetet, amelyben 
azok az emberek élnek, dolgoznak, akik 
felhasználók és elfogadóhelyek.

Nagyon érdekes volt, hiszen a három 
helyi pénz rendszere három különböző mo-
dellben dolgozik. A Kékfrank 2 éves életé-
ben jelentős sikereket ért el, hiszen ma már 
több 100 hazai mellett közel 30 osztrák 
elfogadóhely is beszállt a körbe. Balatoni 
Korona az elfogadóhelyek számára helyezte 
eddig a hangsúlyt és most indítja a forga-
lom növelését Hajdúnánás párhuzamosan 
haladt a kibocsátással és az elfogadó helyek 
bővítésével.

A már három működő szervezet mel-
lett Paulheim Vilmos Ráckeve és környéke 
csatlakozási szándékát jelezte, bár ők még 
nagyon az elején tartanak. 

Az est folyamán az is kiderült, hogy 20 
feletti azon települések száma, akik erre az 
útra szeretnének lépni.

A három szervezet elhatározta, hogy kö-
zösen megy tovább, amely együttműködés 
alapjait Hajdúnánáson 2012. 10. 27-én egy 
konferencia keretében teszik le, és tervezet-
ten decemberben jelentik be a nyilvánosság 
előtt az együttműködés formáját és céljait.

Cégnév Üzlet neve Elfogadóhely címe Profil/terület Kedvez-
mény Mire?

Nyak-Ép Kft. Körös Sport 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. Sportruházat és 
eszközök 10% Az üzlet teljes árukészletére, 

kivéve az aktuális akciókat!

Göndör János Göndör János 4080 Hajdúnánás, 
Táncsics Mihály u. 25.

Tv, rádió, 
hangtechnika,  
egyéb elektronika

5-15% Eszközjavítás

Reszegi 
Magdolna 
Katalin

Róma ház 4080 Hajdúnánás,  
Nikodemusz I. u. 1.

Használt 
ruházat  
és kiegészítők

3% Az akciós termékek  
kivételével mindenre.

Tedej Zrt. Tedej Zrt. Vegyesboltja 4085 Hajdúnánás, Tedej Fő út 9. Élelmiszer üzlet 5% Naturlevekre és gyümölcsökre
Az előző számban megjelent elfogadóhelyi lista apró módosításai, javításai:

Horváth 
Kertészeti 
Árudák Kft.

Oázis Kertészet 4080 Hajdúnánás,  
Szabadság u. 50. Kertészet 3-20% A kedvezmény mértéke  

terméktől függően változik!
Horváth Virágüzlet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 3.

A Hajdúnánási Újság 2012. szeptember 20-ai számában megjelent „Szerződött Bocskai 
Korona elfogadóhelyek” az alábbi partnerekkel, üzletekkel bővültek:

Ismét Bocskai Korona 
nyereményjáték!
Töltse ki helyesen a nyereményszelvényt, juttassa el 2012. november 14-ig a Hajdú-
nánási Újság szerkesztőségének irodájába (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) és nyerje 
meg értékes Bocskai Koronás nyereménytárgyaink egyikét. Minden helyesen kitöltött 
és leadott szelvény részt vesz a 2012. december 12-ei fődíj sorsoláson, ahol a főnye-
remény egy teljes címletsor 38 500 Bocskai Korona értékben.
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Ezüst híd 

Hetedik alkalommal szervezte meg a Re-
gionális Nyugdíjas Találkozót az éppen 
10. születésnapját ünneplő Hajdúnánási 
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete. A 
nagyszabású rendezvény ezúttal már hatá-
rainkon is átívelő volt, hiszen Görbeháza, 
Polgár, Nyíracsád, Hajdúböszörmény, Haj-
dúdorog nyugdíjasai mellett képviseltették 
magukat az érmihályfalvi, az érsemlyéni és 
a bihardiószegi szépkorúak is. 

Október elejét jelzi a naptár, a bágyadt 
szeptemberi búcsúzónál, – idézve a költőt, a 
csendes, ősz eleji időben megszaporodnak az 
idősebb korosztályt érintő programok. 

A Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Egyesülete szeptember 30-án hetedik 
alkalommal szervezte meg hagyományos re-
gionális találkozóját.

A közel egész napos rendezvényen a 
partiumi vendégek délelőtt ellátogattak a 
gyógyfürdőbe, ismerkedtek városunk neve-
zetességeivel. Délután 14 órától kezdődött 
a találkozó a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színháztermében. Az alaphangula-
tot a Szalmakalap Citeraegyüttes és ifjúsági 
tagozata, a Szalmaszálak szívhez szóló mu-
zsikája adta meg. A nap háziasszonya Sza-
bóné Marth Éva képviselőasszony volt, aki 
köszöntőjében kiemelte az egyesület csalá-
dias jellegét, közösségi erejét. Nagyné Kris-
tóf Irén, az egyesület elnöke köszöntőjében 
közvetlen szavakkal emlékezett az elmúlt tíz 
esztendőre. Szólláth Tibor polgármester úr 
emlékeztetett arra, hogy a fiatalabb nemze-
dékeknek mindig szükségük lesz az idősek 
tapasztalataira, bölcsességükre. Külön ki-
emelte annak jelentőségét, hogy egyre szo-
rosabbá válik a kapcsolat a Partium innenső 
és túlsó oldalán élők között. 

Bihardiószeg képviseletében Gellért Gyu-
la esperes úr kedves szavakkal köszöntötte 
városunkat, a jubiláló egyesületet, és Petrucz 
József, diószegi születésű festő Hazafelé c. 
művét ajándékozta a hajdúnánásiak számá-
ra. Az est folyamán fellépett a Bocskai iskola 
Bocskai Apródjai Néptáncegyüttes, a deb-
receni Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptánc 
Együttes és természetesen a finom vacsora 
után volt tánc, tombola – egyszóval egy jól 
sikerült napot tudhattak maguk mögött a 
szervezők és a vendégek egyaránt.

A nap fő támogatói Hajdú Bihar Megye 
Önkormányzata, Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata, Nyakas András és Szólláth Tibor 
polgármester úr voltak, ám a rendezvény 
sikeres megvalósításához természetesen az 
egyesület tagjai is hozzájárultak, ki mivel tu-
dott: finom házi sütivel, tombolatárgyakkal, 
önkéntes munkával. És azzal, hogy ismét 
bizonyították, együtt minden könnyebben 
megy, elviselhetőbb a fájdalom és nagyobb 
az öröm, ha tudjuk, nem vagyunk egyedül.

Fotó: Borbély Máté

Új vezető a Szociális Iroda és Gyámhivatal élén
Hajdúnánás Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatalának Szociális Iroda 
és Gyámhivatal irodavezetője Benkőné 
Takács Mária nyugdíjba vonulása után 
a „stafétabotot”, az iroda vezetését Fü-
löpné Baráz Judit vette át. A mindig 
mosolygós Juditot munkahelyén ke-
restük fel, akit arra kértünk, röviden 
mutatkozzon be a Hajdúnánási Újság 
olvasóinak, hiszen ez az iroda az, ahol 
nagyon-nagyon sokan megfordulnak.

Fülöpné Baráz Judit vagyok, tősgyöke-
res hajdúnánási családból származom. 

2008-ban végeztem a Debreceni Egye-
tem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főis-
kolai Karán, szociálpedagógusként. Ko-
rábban pályázatíró, majd családgondozó 
voltam. Szüleim szintén a közigazgatás-
ban dolgoztak, így számomra elsődleges 
cél volt, hogy én is erre a pályára orien-
tálódjak.

Mióta dolgozik az Önkormányzatnál, mi-
lyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik?

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában 2011. óta lá-
tok el szociális és gyámügyi feladatokat. 
Munkám során megismertem a helyi 
szociális ellátórendszer felépítését, mű-

ködését, és sikerült jó munkakapcsolatot 
kialakítanom a szociális szféra dolgozói-
val. Szerencsésnek érzem magam, hiszen 
Benkőné Marika nénitől nagyon sokat 
tanulhattam, s egy jól működő irodát ve-
hettem át tőle. 

Kérem, adjon tájékoztatást a szociális el-
látórendszer helyi sajátosságairól, az Iroda 
működéséről.

Jelenleg a Szociális Iroda és Városi 
Gyámhivatal egy szervezeti egységben 
működik, 8 fő ügyintéző, 2 fő hivatásos 
gondnok, 1 fő adminisztrátor, 1 irodave-
zető létszámmal működünk. 

Ebben január 1-je után jelentős átala-
kulás várható, hiszen a teljes gyámügyi 
igazgatás, és a szociális ellátások egy része 
is járási hivatal hatáskörébe kerül majd át. 

A mindennapi munkánk, a folyama-
tosan változó jogszabályi környezet és 
az egyre növekvő adminisztrációs teher 
mellett a Szociális Irodában elsődlegesnek 
tartjuk, hogy a hozzánk forduló lakosok 
problémáit a leggyorsabban és a leghaté-
konyabban segítsünk megoldani, azonban 
azt is be kell látnunk, hogy nem tudunk 
minden kérelmező nehézségére megoldást 
találni. 

Kérem, vázolja a jövőre vonatkozó elkép-
zeléseit, terveit.

Célunk továbbra is az, hogy az ügyfe-
lek megelégedésére végezzük munkánkat, 
emellett azonban nem hagyhatjuk figyel-
men kívül azt a tényt sem, hogy vannak 
olyan kérelmezők is, akik jogtalanul sze-
retnének szociális ellátást igényelni. 

A vonatkozó jogszabályi előírások alap-
ján, az egyes támogatások odaítélésekor 
az iroda dolgozói kötelesek az igénylők 
szociális helyzetét kellő alapossággal fel-
tárni, melyet kollégáimmal a jövőben – a 
rászorulók érdekében – a kérelmezők köz-
vetlen lakókörnyezetében fokozottabban 
vizsgálunk.

Bízunk a lakosság megértő közreműkö-
désében! 

HNU

Új vezető a Vöröskereszt Hajdúnánási Területi 
Szervezet élén 

A Magyar Vö-
röskereszt Haj-
dú-Bihar Megyei 
Szervezete 2012. 
október 1-jén 
bízta meg Szabó 
Anettet a Haj-
dúnánási Területi 
Szervezet vezeté-
sével. E munka 
mellett a Hajdú-

böszörményi terület megbízott vezetését 
is ellátja. Ebből az alkalomból kerestük fel 
Szabó Anettet, hogy válaszoljon kérdése-
inkre.

Kérem, hogy mutatkozzon be ne-
künk, kit is tisztelhetünk Önben?

Szabó Anett vagyok, a Magyar Vörös-
kereszt Hajdúnánási Területi Szerveze-
tének új területi vezetője. 1985. október 
25-én születtem Hajdúböszörményben, 
ahol a mai napig ott is élek. Tanulmánya-
imat a Bethlen Gábor Általános Iskolában 
kezdtem, majd a Bocskai István Gimná-
ziumban folytattam. 2010-ben végeztem 
a Nyíregyházi Főiskola kommunikáció-
magyar szakán, megszerezve az újságíró-

magyar szakos diplomát. Még abban az 
évben sikerült elhelyezkednem a Hajdú-
böszörményi Nonprofit Kft-nál működő 
helyi televíziónál és újságnál, mint szer-
kesztő riporter. Ezt követte 2011-ben a 
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, 
ahol területi vezetőként dolgozom.

Mikor és hogyan ismerkedett meg a 
vöröskeresztes munkával?

Egy éve, hogy a Hajdúböszörményi Te-
rületi szervezet vezetője lettem. Izsoó Laci 
bácsi nyugdíjazása után pedig megkaptam 
a nánási területet is, így egyszerre két terü-
letet kellett vezetnem eddig. Októbertől 
1-jétől Hajdúnánás és környéke tartozik 
az irányításom alá, igaz hogy a hajdúbö-
szörményi terület megbízott vezetője is 
lettem. Ennek következtében nem tudok 
minden nap bent lenni, de a munkatár-
saim segítségére lesznek a hozzánk fordu-
lóknak. Igyekszem minél előbb igazi is-
meretségre szert tenni a területen élőkkel, 
amiben számítok a helyi sajtóra is.

Mely terület tartozik Önhöz és me-
lyek a közeljövő legfontosabb feladatai?

Mint említettem októbertől a Hajdú-
nánási területi szervezet tartozik hozzám, 

melynek a körzetébe csakúgy mint eddig 
Hajdúdorog, Polgár, Görbeháza, Folyás, 
Újtikos és Tiszagyulaháza tartozik. A 
közeljövőben legfontosabb feladatom az 
önkéntesek és a Vöröskeresztes aktivisták 
körének bővítése mellett a váradások szer-
vezése és új véradók agitálása. Véradóink 
sajnos kezdenek kiöregedni nem csak 
Nánáson, hanem az egész megyében, ezért 
minden új és régi véradó segítségére szük-
ségünk van. Fontos még az adományok 
osztása, ami viszont nem működik azok 
begyűjtése nélkül. Itt jegyezném meg, 
hogy irodánk minden szerda délelőtt várja 
a lakosok ruhaadományait, amit az arra 
rászorulóknak adunk ki.  Az év vége kö-
zeledtével a Vöröskereszt kiemelt feladata 
véradó ünnepségeken megköszönni a do-
norok önzetlen segítségét, Karácsony előtt 
pedig megajándékozzuk a rászoruló időse-
ket és a hátrányos helyzetű gyermekeket, 
ünnepséggel is kedveskedünk nekik. 

Olvasóink nevében is eredményes 
munkát kívánunk az új területi vezetőnek.

Gut István

Felhívás
A helyi múzeum számára keresünk nánási 
kötélverő mesterek (Macher család, Nagy 
László) által készített termékeket (kötő-
fék, istráng, kötöző kötelek, stb. 

Akinek vannak ilyen kenderből font 
termékek, kérjük szíveskedjenek je-
lezni a 06/70 445-4038-as, vagy a 

381-571-estelefonon, illetve személyesen 
a Múzeumban (Bocskai utca 12). 

Ugyancsak keresünk hímzett feliratos 
falvédőket, valamint bélyeges (monogra-
mos) téglákat. 

Buczkó József 
intézményvezető



Október 20-án a nyár talán legjobban 
várt filmje, A sötét lovag – Felemelkedés 
megérkezik Hajdúnánásra is. Christopher 
Nolan, akinek minden eddigi rendezése 
méltó a figyelemre, előző sikere, az Eredet 
szinte komplett színészgárdáját átmene-
kítve, mesterien zárja kerekre a Denevér-
ember-trilógiát. A nyolc éve rejtőzködő 
Bruce Wayne-nek újra fel kell öltenie 
Batman maszkját, hogy szembeszálljon 
a Gotham városát terrorizáló Bane-nel. 

A sötétség és a fény kettősségére épülő, 
sokszálú, mégis követhető akciófilm egyes 
jeleneteinek drámai ereje párját ritkítja a 
képregény-feldolgozások sorában.

   Ha egy film főszereplője egy életre 
kelt játékmackó, akkor azt hihetnénk, 
vidám családi mozival van dolgunk. Az 
október 27-én vetített Ted című komédia 
azonban kivétel: főhőse, John gyerekko-
ra óta együtt él szabadszájú és nőbolond 
plüssmedvéjével, Teddel; mindennapjaik 
tévé előtti henyéléssel és füvezéssel telnek. 
Ám a férfi barátnője megelégeli a kettős 
tunyaságát, és választás elé állítja Johnt. A 
Family Guy című rajzfilmsorozat alkotója, 
Seth MacFarlane (egyébként Ted eredeti 
hangját is ő adja) első rendezése óriási si-
ker, a folytatás szinte garantált.

Vékony Gábor

A nyíregyházi Mandala Dalszínház Haj-
meresztő címmel bűnügyi komédiát adott 
elő október 4-én este a művelődési köz-
pontban. A német Paul Pörtner 1964-es, 
világszerte nagy sikerrel játszott színda-
rabjának helyszíne egy fodrászszalon, 
amely fölött gyilkosság áldozatává válik 
az ott lakó zongoraművésznő. A rend-
őrök a szalon két alkalmazottját, illetve 
két vendégét hallgatják ki, majd tanács-
talanságukban a közönséget kérik fel arra, 
hogy segítsen rekonstruálni, mi történt a 
bűntény előtti percekben. 

   A detektív váratlan felénk fordulása 
lerombolta „a negyedik fal”-at, a színházi 
illúzió megtört, de a nézők meglepő lelke-
sedéssel reagáltak a hirtelen interaktívvá 
váló előadásra, sokan egészen apró részle-
teket is fel tudtak idézni, és okos kérdé-
sekkel hozták zavarba a gyanúsítottakat. 
A darab váltakozott a vígjáték, illetve a 
krimi között, és a hitelesség illúzióját kel-

tette azzal, hogy a színészek a szünetben 
sem léptek ki a szerepükből, sőt a nyomo-
zóval el is lehetett beszélgetni az ügyről. A 
folytatásban a további keresztkérdések há-
romra szűkítették a gyanúsítottak számát, 
akik közül kézfeltartással szavazhattuk 
meg, ki a legvalószínűbb elkövető. 

   Sajnálhatja, aki nem jött el, mert a 
Hajmeresztő könyvben vagy filmen elkép-
zelhetetlen, ezért jó volt egyszer a része-
sének lenni. A rejtvényfejtés izgalma, a 
színészek összeszokottsága és a nézőtérről 
is érkező poénok ellensúlyozták a darab 
fokozatos ellaposodását. A fináléban meg-
oldódott a rejtély, felkínálták nekünk a 
tanácsadó szerepét, mi eminens diákként 
nyújtottuk a kezünket, de a nyomozó bú-
csúszavai nyomán kissé baleknak érezhet-
tük magunkat: mintha őszen és kócosan 
kellene hazamennünk, pedig két és fél 
órát ültünk a fodrásznál.

Vékony Gábor

Négy gyanúsított, két rendőr, 
százhúsz szemtanú

Mi megy a moziban…?

• Október 20. (szombat) 20 óra 
Rocktóber. Az Irredenta zenekar, a 
Radar Zenekar (Rudán Joe), a Queen 
Emlékzenekar és a West Before (Haj-
dúnánás) koncertje. 
Jegyek elővételben október 18-ig 600 
Bocskai Korona, a helyszínen 800 Ft.

• Október 23. (kedd) Hajdúnánás Vá-
ros Önkormányzata és a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ szeretet-
tel vár mindenkit 2012. október 23-
án (kedden) az 1956-os forradalom 
56. évfordulóján szervezett ünnepi 
megemlékezésre.
A program: 16 óra városi ünnepi 
megemlékezés a művelődési központ 
színháztermében: a Bocskai István Ál-
talános Iskola tanulóinak műsora
Pálffy István országgyűlési képviselő 
ünnepi megemlékező beszéde a forra-
dalom 56. évfordulójának tiszteletére. 
Koszorúzás az 56-os emlékműnél.

•    Október 25. (csütörtök) A Kőrösi Cso- 
 ma Sándor Gimnázium és Szakközép-
iskola tűzzománc szakkörének kiállítá-
sa. Megtekinthető: november 13-ig.

• Október 27. (szombat) 14 óra: Éle-
tünk és a változások, életmódváltás az 
egészségünkért. Előadó: Kövesi Péter: 
Eckhart Tolle: „A változás sürgőssé-
ge”, további előadók: Perge Tünde, 
Kiss Attila.
Szolgáltatások: tarot elemzés, auratisz-
títás, csontkovácsolás, biobüfé, talp-
masszázs. Belépődíj: 500 Ft.

• Október 27. (szombat) 19 óra–23 óra: 
Nosztalgia és Ismerkedési est a műve-
lődési központ előcsarnokában. Zenél 
az OKÉ Party Zenekar (Tóth Lackó és 
Csíki László „Bandi”) 
Belépődíj: 500 Ft

• Október 27. (szombat) 14-18 ó Bolha-
piac és Gyűjtők cseredélutánja.
Helyszín: a művelődési központ elő-
csarnoka.

Ha sok a lom a lakásban, padláson, 
vagy nem fér el a garázsban a használt, 
megunt holmiktól, akkor várjuk a Bol-
hapiacra.

Olyan magánszemélyek jelentkezését 
fogadjuk, akik szívesen értékesítenék vagy 
elcserélnék a már nem használt tárgyaikat 
(könyvek, régi újságok, festmények, játé-
kok, szerszámok, hanglemezek, hangsze-
rek, ruhaneműk, dísztárgyak stb.).

Továbbá szeretettel várjuk a bélyeg, 
kártyanaptár, telefonkártya, szalvéta, 
érme, bankjegy, Kinder-figura, képeslap, 
régiség, képregény stb. gyűjtőket gyűjte-
ményeik bemutatására, cserére, árusítás-
ra.

Jelentkezés és asztalfoglalás előzetesen 
az 52/382-400 vagy a 70/372-1494-es 
tele fonszámokon, személyesen a mű-
velődési központban, illetve az info@
nanasvmk.hu e-mail címen lehetséges.

Egy asztal foglalása díjtalan! Minden 
további asztal bérlése: 550 Ft vagy 500 
Bocskai Korona/asztal.
• November 2. (péntek ) 18 óra: Irodalmi 

Teaház – vendégünk Falcsik Mari költő 
és Ráczkevei Anna színésznő. 
Belépődíj: 500 Ft

• November 3. (szombat) 17 óra: El-
hurcoltak Kegyeleti Emléknapja. 
Megemlékezés az erődfalnál a Haj-
dúnánásról a benderi munkatáborba 
hurcoltakra.

• November 7. (szerda) 10.30: Mandala 
Dalszínház: Lázár Ervin: Négyszögletű 
kerek erdő. 
Belépődíj: 600 Ft. 

November hónapban a következő elő-
adásokra tervezünk látogatást: Csoko-
nai Színház: Bolha a Fülben (vígjáték)  
– 1. helyár: 3200 Ft, 2. helyár: 2600 Ft.

Az árak az autóbusz és a belépőjegy árát 
tartalmazzák. 

Móricz Zsigmond Színház: Goldoni: 
Hazug.

Hajdúnánás 2012 fotópályázat:
A művelődési központ fotópályázatot 

hirdet Hajdúnánás város bemutatására az 
alábbi kategóriákban:

I. A város (az épített környezet bemu-
tatása)

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

III. A táj ( a természeti környezet be-
mutatása)

Pályázni digitális és papíralapú képek-
kel is lehet. A fotók mindegyikének a 
2012-es esztendőben kell készülnie Haj-
dúnánás közigazgatási 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 Zoltán-
tól kérhetőek.

A TÁMOP „Építő közösségek” pályá-
zat keretében 2013. januárjától indítjuk 
el a következő kiscsoportjainkat, szakkö-
reinket, ahová 6–18 éves gyerekek, fiata-
lok jelentkezését várjuk:

- digitális fotózás (12–14 évesek) és 
(15–18 évesek). A digitális fotótechnika 
elsajátítása, a reprodukálás technikájának 
megismertetése, a fotózással kapcsolatos 
számítástechnikai ismeretek oktatása, 
helytörténeti és helyrajzi ismeretek bőví-
tése. A meglévő fotódokumentumok fel-
kutatása, reprodukciós fotózása, digitális 
archiválása és feldolgozása. A város életé-
nek, jelenlegi állapotának megörökítése. 
A „Hajdúnánás egykor és most” című 
kiadvány megjelentetése, városi fotóar-
chívum létrehozása. 
Foglalkozásvezető: Fűz László.

- szövés (11–18 évesek). A résztvevők 
a paraszti tárgyi világ kialakulásáról, 
sokrétűségéről, ezen belül a szövésről, 
annak technikájáról, alapszintű elsajá-

tításáról kapnak elméleti és gyakorlati 
oktatást. Lábtörlők, szeredások, kis sző-
nyegek készítése. 
Foglalkozásvezető: Szabó Lajosné.

- szalmafonás (8–18 évesek). A népi 
kultúra egy jellegzetesen hajdúnánási 
ágának megismertetése, oktatása. Az élő 
hagyomány továbbvitele. Megismerke-
dés a szalmafonás történetével és a foná-
si alaptechnikákkal. Különféle fonatok, 
kunkorgók, díszek, táskák elkészítése. 
Foglalkozásvezető: Reszeginé Nagy Mária.

- bábjáték (7–14 évesek). A bábkészí-
tés, a drámajátékok és bábjáték alkalma-
zásával a hajdúnánási hagyományok, nép-
mesék, mondák, népdalok és népi játékok 
megismerése. 
Foglalkozásvezető: Ilyés Lajosné.

- színjátszás (8–13 évesek). Egy Haj-
dúnánáshoz köthető történet színpadra 
állítása. Beszédtechnika, színjátszás tech-
nika és színpadi mozgás tanulása és fejlesz-
tése. Foglalkozásvezető: Marth P. Ildikó.

- elektronikus sajtó (12–14 évesek) 
és (14–18 évesek). Az alapfokú média-
ismeret és az elektronikus újságírás alap-
elveinek megismerésén túl a résztvevők 
elsajátítják a hírszerkesztést a kamera 
kezelésétől a szerkesztésig, az utómunkák 
elkészítéséig – mindezt játékos formában. 
Foglalkozásvezető: Szabóné Tóth Judit.

A részvétel díjtalan! További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetők.

Régi Nána táncosok figyelem!
Ha korábban táncosunk voltál és sze-

retnél velünk ünnepelni a 20. táncgálán, 
esetleg nosztalgiáznál egy kicsit, gyere el 
hozzánk az alakuló foglalkozásra. Nincs 
más teendőd, mint előkeresni a táncci-
pődet és újra átélheted a táncpróbák és a 
fellépés adta izgalmakat.

A veterán megbeszélés időpontja: 
2012. november 9. (péntek) 19 óra. 
Helyszíne: a művelődési központ.

Programajánló Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

5Hajdúnánási Újság2012. október 18.







8 Hajdúnánási Újság 2012. október 18.

Október 5-én vidám gyereksereg és ked-
venc kisállataik népesítették be az Iskola ut-
cai intézményegység udvarát, hogy az „ÁL-
LATI JÓ DÉLUTÁN” projekt keretében 
együtt ünnepeljék az Állatok Világnapját.

A gyerekek nagyon várták már, hogy el-
hozhassák az iskolába kis kedvenceiket, s 
bemutathassák őket társaiknak, titkon re-
mélve, hogy talán a zsűri tetszését is elnyer-
hetik szépségükkel, különlegességükkel.

A rajzolni kedvelők  képzeletbeli Állat-
olimpián örökíthették meg kedvenceiket. 
A mozgás barátai Állatolimpiai ötpróbán 
küzdhettek a legjobb teljesítményszint el-
éréséért. Az Állati rekordok legjobb ismerői 
az iskolai honlapon megjelent Állati „leg”ek 
totó helyes kitöltésével indulhattak a nyere-
ményekért, melyeket a Diákönkormányzat 
biztosított.

A rendezvényre stílusosan lovaskocsival 
érkeztek a távolabbi intézményegységek 
kisdiákjai, valamint később lehetőség volt 
mindenkinek egy kis szekerezésre az iskola 
környékén. Egyik diákunk, Karócz Johanna 
édesapja, Karócz Imre pónilovagoltatással 
járult hozzá a nap programjához, ami igen 
népszerű volt, s példás türelemmel vára-
koztak a kicsik, hogy felülhessenek a paci 
hátára.  

A kutyaszépségverseny szakértő zsűrije 
az Állategészségügyi Centrum kutyakoz-

metikusa, Póser Istvánné és Simainé Zsó-
ka asszisztens volt, akik nem érkeztek üres 
kézzel! A helyezettek megjutalmazásán túl 
minden bemutatkozó kiskutyust meglep-
tek egy-egy csomag eledellel.

Volt még állathangutánzó verseny, Állati 
Ki mit tud? találós kérdésekkel, mesecímek-
kel és szereplőkkel az alsósoknak,  valamint  
kvízkérdésekkel, rejtvényekkel a felsősöknek.

A felkészülést, ráhangolódást segítette az 
iskolai könyvtárakban rendezett kiállítás és 
a világnap történetéhez kapcsolódó foglal-
kozás.

A versenyekben legügyesebbek állatfigu-
rás ajándéktárgyakkal, bögrével, labdával, 
tollal, notesszel térhettek haza, s valameny-
nyien egy élménydús Állati jó délután em-
lékével, melyért köszönet illet minden pro-
jektben közreműködőt! 

Bodnárné Varga Márta
projekt tag

„Állati jó délután” 
a Bocskai Iskolában

Újabb siker a nánási nótásoknál
Papp Mátyás legutóbbi győri sikeréről 
szólt cikkünket úgy fejeztük be, hogy 
máris készülőben van egy regionális Ka-
tonadal Fesztiválra. Nos boldogan jelent-
hetjük, hogy nánási nyugdíjas csoportunk 
ezt is megnyerte. Tímári Balázzsal a Haj-
dúnánási Nyugdíjas Klub éneklő csoport-
jának vezetőjével beszélgetek

A Nyugdíjas Szervezetek Megyei Szö-
vetsége keretében szerveződnek külön-
böző kulturális programok. Már 7. éve, 
hogy minden évben benevezünk a Kato-
nadal Fesztiválra, s általában kimagasló 
sikereket érünk el. Voltunk már elsők is, 
s különböző különdíjakat is sikerült haza-
hoznunk. Eddig minden évben Sebestyén 
Miklós tanár úr készített fel bennünket, 
s tudva lévő, hogy ő elég igényes ember, 
nem elégszik meg azzal, hogy csak fel-
megyünk a színpadra, és éneklünk egy 
jót. Ennek köszönhetően már több éve a 
nap végén szoktunk föllépni, mert a szer-

vezők a végére egy ütős zárást akarnak. 
Idén azonban több profi csapat is nevezni 
tudott, és bizony nem csak nyugdíjasok 
klubok, hanem nótás, vetélkedőkre szer-
veződött fiatalabbakból álló csoportok is. 
Debrecenben, a volt Bocskai laktanyában 
800 ember előtt 31 társulat versenget, 
más megyékből, és külföldről érkezők is. 
Voltak, akik hangszeres kísérettel, voltak, 
akik anélkül szerepeltek. A szigorú zsűri 
a végén úgy döntött, hogy nem ítél sor-
rendet, hanem a három legjobban sike-
rült produkciót értékeli. Így kaptunk mi 
is Sáránd és Biharkeresztes mellett egy 
gyönyörű kupát, olyan megjegyzéssel, 
hogy a nánásiak alkották a legjobb férfi-
kórust. A hétvégén Debrecenben az Arany 
Bika szálloda Bartók termében lépünk fel 
ugyanezzel a műsorral, és természetesen 
jövőre újra csatasorba állunk a megméret-
tetésen.

Kócsi Imre

KócsiSztori: Az égig érő tengeri
Már fél nyolckor a szekéren ülünk kedves 
barátommal, s Bogár a fekete paripa vi-
dáman trappol velünk a Csepűs-kert felé. 
Tengeri törésre vagyok hivatalos. Még a 
nyáron meggondolatlanul megígértem, 
hogy majd én segítek, s most szavamon 
fogtak.

Miközben Sanyi bácsi régi történeteket 
mesél mellettem a bakon, én azon cso-
dálkozom, hogyan jöhet ki ennyi levegő 
ennek a lónak a hátuljából, amit kb. négy 
percenként fújkál farkát megemelve az or-
rom elé. Kiérve a szőlőbe már várnak ránk 
a cimborák, s rögtön előkerül a pálinkás 
üveg, a pogácsa, meg a forralt bor. A reg-
geli napfényben gyönyörűen magasodik 
előttünk az ég felé a kukorica, s a hangu-
lat is hamar a magasba szökik. Kezdőd-
het a munka. Mindenki kap két-két sort 
(öten vagyunk) s jókedvűen beszélgetve, 
sztorizgatva, egymást ugratva fej-fej mel-
lett haladunk előre. Én először véletlenül 
olyan sorokat kaptam, amit már a múlt 
héten letörtek, de azért haladok a társa-
sággal. A társalgásokból viszont hamar 
rájövök, hogy öregember nem vénember. 
Olyan pikáns fiatalkori, meg katonai tör-
téneteket hallok a nyugdíjas cimboráktól, 
hogy néha még én is pirosabb leszek, mint 
egyik-másik kukoricacső.

Dél körül újra elő kerülnek a buty-
kosok, letelepedünk a présház melletti 
öreg diófa alá, fasírt, kolbász, szalonna 
az ölünkbe, s kellemesen megebédelünk. 

Mielőtt újra munkába állnánk, lopva 
áttekintek a mellettünk lévő szomszéd 
földjére, s elégedetten konstatálom, hogy 
ott még el sem kezdték a törést, pedig kb. 
ugyanakkora területen magasodik a kuko-
rica, mint a mienk.

Talán egy óra sem telt el, amikor meg-
érkezett Ő. Harsányan, feltűnően, dübö-
rögve, akadályt nem ismerve. Ő, a kom-
bájn. Lassítás nélkül ráfordult a szomszéd 
földjére, s egy szűk negyed óra múlva már 
hűlt helye volt neki is, meg a tengerinek 
is. Nemhogy letörte, de le is hántotta, 
haza is vitte, (tán már el is adta, vagy már 
a tyúkok válogatnak belőle) csak a ledarált 
csutka maradt ott, meg mi tátott szájjal. 
Illetve csak én, mert öreg komáim ügyet 
sem vetettek a gépre.

‒ Hé, emberek! Ez tíz perc alatt megcsi-
nálta azt, amin mi egész nap dolgozunk.

‒ Ne törődj vele Imikém – mondták 
nevetve. – Nem érezte ő ilyen jól magát, 
mint mi, nem ivott a finom italokból. Ezt 
nevezik úgy, hogy kalákában dolgozni.

Bizony én sokáig fogok emlékezni erre a 
napra, mikor kellemesen elfáradunk, vidá-
man, jó kedvvel, dolgozunk. S főleg arra, 
hogy délután az utcáról én vezethettem be 
a megrakott lovas szekeret élén a „szeles” 
Bogárral. Úgy tartottam a gyeplőt, mint 
John Wayne, s mikor már majdnem ne-
kiment a ló a falnak elordítottam annak a 
téli csapadéknak a nevét, hogy hó.

Kócsi Imre

Női kézilabda 
NB I/B Keleti csoport – Felnőtt mérkő-
zés 1. forduló
Hajdúnánás Termál SC – Csorvás SK 
30-22(14-12)
NB I/B Keleti csoport – Junior mérkő-
zés 1. forduló
Hajdúnánás  SC – Csorvás SK 27-19

Hajdúnánás, 100 néző. V.: Zrinszki, 
Ónodi.

A szezonnyitó mérkőzésen Ifj. Baráth 
Lajos együttese, a Csorvás látogatott 
Nánásra.

Talán szezon elején még elhamarkodott 
dolog az esélyeket latolgatni, de az elmúlt 
évek összecsapásai alapján mindenki ma-
gabiztos nánási győzelmet várt.

A mérkőzésen az új igazolásaink közül 
a Csányi Enci, Csicsószki Dóri, Kerezsi 
Niki, Poór Brigi négyes pályára is lépett, 
míg Nagy Niki adminisztratív hiányosság 
miatt a lelátóról kényszerült megtekinteni 
a találkozót. Az első játékrész szorosra si-
keredett, hisz a vendégek nagy lelkesedés-
sel küzdöttek, míg a nánási lányok elkép-
zeléseibe gyakran hiba csúszott. Az első 
felvonásban többek között Takács Petra 
baloldali lövései jelentettek üde színfoltot. 

A második félidő kevésbé izgalmasra 
sikerült, hisz a kék-sárga lányok tudásuk-
hoz mérten játszottak, s magabiztosan 
gázoltak át ellenfelükön. A jó kapus telje-
sítmény mellett kiemelkedő volt még a 9 
gólig jutó Csányi Enci, és az 5 gólt szerző 
Zihor Flóra teljesítménye is.

További eredmények:
2. forduló – 2012.09.23.
Esterházy KFSC – Globosys – Hajdúná-
nás Termál SC 32-22
Junior mérkőzés – 2012.09.23.
Esterházy KFSC – Globosys – Hajdúná-
nás SC 26-31
3.forduló – 2012.09.29
Hajdúnánás –Termál SC – Szeged 
KKSE 25-24
Junior mérkőzés – 2012.09.29.
Hajdúnánás  SC – Szeged KKSE  34-24
4. forduló – 2012.10.06.
Inárcs-Örkény KC – Hajdúnánás Termál 
SC 22-26
Junior mérkőzés – 2012.10.06.
Inárcs – Örkény KC – Hajdúnánás Ter-
mál SC 15-35
Jantek Zsolt. Forrás: termalfanhajdunanas.
gportal.hu
A felnőtt tabella „felsőháza” a 4. fordu-
ló után:
1. DVSC-FÓRUM II.         4 4 0 0 130 100 8
2. Kispesti NKK          4 3 1 0 114 103 7
3. Eszterházy KFSC-GloboSys 
              3 3 0 0 92 64 6
4. Vasas SC           4 3 0 1 129 116 6
5. Hajdúnánás Termál SC 
         4 3 0 1 103 100 6
A junior tabella a 4. forduló után;
1. DVSC-FÓRUM II.       4 4 0 0 149 89 8
2. Szent István SE         4 4 0 0 136 84 8
3. Hajdúnánási Termál SC 
       4 4 0 0 127 84 8
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Népmese napja
Nagy magyar mesemondónk, Benedek 
Elek születésnapja 2005. szeptember 30. 
óta a Magyar Népmese Napja. Mi más-
sal is köszönthetné gyerek és felnőtt ezt 
a napot, mint egy olyan mesemondó 
délutánnal, ahol kicsi és nagy gyerek bi-
zonyíthatja közönség előtt is, milyen nagy 
szívvel, vidámságos lélekkel és ízes magyar 
beszéddel lehet előadni népünk meséit. 
Városunkban 9. alkalommal rendezték 
meg a Városi Mesemondó Versenyt a Mó-
ricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjteményben. Két korcsoportban lehe-
tett nevezni, alsós és felsős kategóriákban 
egy szabadon választott népmesével, kor-
csoportonként az első három helyezettet 
könyvjutalomban részesítették. A 20 részt - 
vevő közül a helyezések az alábbiak lettek: 
az alsó tagozatosok közül
1. hely: Burján János 2. d  
(Felkészítő: Fekete Andrea és Papp Anita)
2. hely: Urbán Gergely 3. a 
(Agárdi Zoltánné)

3. hely: Daróczi Panna 4. c 
(Ádámné Balog Erika)
Felső tagozatosok:
1. hely: László Andrea 5. b 
(Veressné Fehér Erzsébet)
2. hely: Csiszár Milán 6. a  (Szabó Éva)
3. hely: Péter Anna 6. d 
(Hádáné Kéki Mária)

A két első helyezett képviselte városun-
kat a megyei versenyen Debrecenben ok-
tóber 7-én.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Különdíjas rajzpályázó az Európai 
Mobilitási Héten

Kovács Ákos, a Bocskai István Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény és Pedagógiai Szak-
szolgálat 6. osztályos tanulója  a „Moz-
dulj a jó irányba!” című országos rajz-, 
fotó- és családi kreatív pályázat külön-
díjasa  lett.  A pályázat díjátadó ünnepség 

Budapesten került megrendezésre 2012. 
szeptember 20-án.

A májusban meghirdetett pályázatra 
Ákos szabadidejében készült. Bizonyára 
könnyen azonosult a témával, hiszen ő 
maga is sportol, kerékpárral jár iskolába és 
fogékony a környezet megóvására. 

Az Európai Mobilitási Hét elnevezésű 
önkormányzati rendezvény célja a városi 
mobilitás hosszú távú befolyásolása, va-
lamint az európai polgárok egészségügyi 
állapotának és életminőségének javítása. 
Bízom abban, hogy ez így lesz. Addig is 
gratulálok Ákosnak és további sikereket 
kívánok az alkotás terén! 

Nagy Ágnes

Nánási Fonó

„És mint az ékszer is holt kincs a láda fene-
kén, életet akkor kap, ha viselik:
a népdal is, mennél többeké lesz, annál na-
gyobb lesz világító és melegítõ ereje.”

(Kodály Zoltán)
Nánási Fonó címmel szép hagyománynak 
adott otthont a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ október 5-én este.

A régi időkben a fonó volt eleink talál-
kozóhelye, ahová mindenki elvitte a maga 
munkáját, ami mellett persze szórakoztak: 
táncoltak, énekeltek, meséltek is a leányok 
s a legények, az idősek és a fiatalok.

Városunkban néhány éve rendezik meg 
ezeket az esteket, ami a hagyományőrzés 
mellett arra is remek alkalom, hogy a táj-
egységek táncait szakemberek segítségével 
megtanulhassák a résztvevők.

 Az októberi alkalommal Bistey Attila, 
a Bocskai Iskola Művészeti Iskolájának ve-
zetője vállalta azt a szerepet, hogy a Bod-
rogközi táncokat bemutatja és megtanítja 
az érdeklődőknek feleségével, Erikával. A 
táncok mellett a vidék jellegzetes népda-
lait és játékait is megtanították a lelkes 
közönségnek, akik az est folyamán egy 
percig sem unatkoztak, hiszen ha éppen 
nem táncoltak vagy énekeltek, lehetősé-
gük nyílt kukoricahántásra, vagy éppen a 
régi szokások filmbéli megtekintésére is.

 A zenéhez és a tánchoz a Csűrdöngölő 
Zenekar biztosította a jókedvet.

Szép hagyománya volt ez a program 
eleinknek, akikről nemhiába mondták, 
hogy tudtak élni- nehéz életük mellett 
tudtak együtt lenni, közösen énekelni, 
táncolni, játszani, vidámságot varázsolni a 
nehézségek közé panaszkodás helyett. Ta-
nuljunk tőlük: nehézségek ma is vannak 
mindenkinek a háza táján, de ha ezeket 
néha elfelejtjük, és arra neveljük magun-
kat és gyermekeinket, hogy mosolyogjunk 
és teremtsünk egymásnak alkalmakat a jó 
dolgokra, az erőt és lendületet ad a foly-
tatáshoz, még akkor is, ha most más van 
túlsúlyban.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Ötvenéves érettségi találkozó
A Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban az iskola 1962-ben végzett, IV. a osztályos 
diákjai szeptember 22-én tartották jubileumi találkozójukat a gimnázium dísztermében, 
ahol a 15 volt diák mellett, Nagy Jánosné, dr. Bakó Endre, dr. Nagy Sándor, tanárok és 
a hozzátartozók jelentek meg. A találkozó a Bocskai étteremben jó hangulatú vacsorával 
fejeződött be.

Mobilitás Hete

Az Európai Mobilitás Hét mint minden 
évben idén is szeptember 16. és 22. között 
került megrendezésre a Bocskai István Ál-
talános Iskolában. A szervezők célja az volt, 
hogy minden intézményegység kapcso-
lódjon be a programok lebonyolításába és 
minden évfolyam számára legyen elérhető 
valamelyik rendezvény.

A hét első napján Seres Tímea vezényle-
tével kerékpáros túra indult egy üzemláto-
gatással egybekötve, a résztvevők a hajdú-
nánási malmot látogatták meg, ahol min-
den intézményegység képviseltette magát. 

Az Európai Mobilitás Hetének második 
napja a 3–4. évfolyamos diákoké volt. A ver-
seny lebonyolítását Kovács Mónika végezte.

Szeptember 18-án, délután on-line 
KRESZ-teszt kitöltésére nyílt lehetőség, 
melyre két fős csapatokban jelentkezhettek 
a gyerekek a Baross úti egységben, ahol a 
nagy érdeklődésre való tekintettel, szép 
számmal jelentek meg a versenyezni kívánó 
tanulók – 19 csapat mérte össze tudását. 
Feladatuk, a kerékpáros közlekedés szabá-
lyainak ismeretére épült. A 25 kérdésből 
álló teszten a következő csapatok érték el a 
legszebb eredményeket:
I. helyezett lett a 3. g osztály csapata, 
melynek tagjai, Gulyás Szabolcs és Mester 
Imre voltak.

II. helyezést ért el a 4. f osztály képvisele-
tében, Farkas Márk és Kovács Imre.
III. helyen Szilágyi László végzett a 4. d-ből.

Szerdán az Óvoda utcán a hetedik év-
folyamos tanulók számára volt elméleti 
KRESZ-teszt verseny, a lebonyolítója  Se-
res Tímea volt. 
Eredmények:
1. Erdei Ferenc 7. a (64 p.) 
2. Fejér Péter (56 p.) Dagusztin Sándor  

(56 p.)
3. Ortó  Regina (51 p.) 

A Polgári úti Intézményegységbe terve-
zett csütörtöki kerékpáros akadályverseny 
sajnos az eső miatt elmaradt. A csütörtöki 
esős nap után pénteken ismét napsütéses 
idő fogadta az első és második évfolyamos 
diákokat az Iskola utcán, ahol aszfaltrajz 
versenyben mérhették össze a csapatok 
tudásukat. A gyerekek nagyon lelkesek 
voltak, örültek a lehetőségnek, jól érezték 
magukat. Ez igazán olyan feladat volt, amit 
örömmel, kedvvel végeztek. Az elsős csapa-
toknak külön dicséret jár, hiszen még egy 
hónapja sem járnak iskolába, mégis ilyen 
ügyesen tudtak együtt dolgozni. A rajzo-
lás kb. negyvenöt percig tartott, s miután 
befejezték a munkát megnézték egymás 
rajzait. Kaprinyákné Ádám Edit segített a 
zsűrizésben. Külön értékelték az első és a 
második évfolyamosok munkáit. 

1. helyezett lett az 1. e oszt. csapata  
/Baross út – 2. a oszt. csapata /Iskola út/

2. helyezett lett az 1. c oszt. csapata  
/Polgári út/ – 2. e oszt csapata /Baross út/

3. helyezett 1. a, 1. b, 1. d – 2. b, 2. c, 2. d
A hét fő szervezője Simon Ferenc pro-

jektfelelős volt.
Szöveg és kép: Fekete Andrea
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Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Köszönjük eddigi bizalmukat!

ŐSZI RENDEZVÉNYEINK: ÉLŐZENÉS ESTEK
Október 21. HARCSA-NAPOK
November 3. VADEST
November 11. MÁRTON-NAPI „LUDAS” EST
Előzetes asztalfoglalás szükséges!

TOVÁBBRA IS VÁRJUK MEGRENDELÉSEIKET!

 Hidegtálak és igény szerinti ételek elkészítése
 A’la carte kiszolgálás minden nap
 Esküvők, családi események, osztálytalálkozók, 
	vállalati rendezvények lebonyolítása

SZÉP-kártyát, Étkezési utalványokat,
Bocskai Koronát is elfogadunk! Hívjanak bennünket!

BOCSKAI ÉTTEREM 
ÉS SÖRÖZŐ

4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 4.  Tel.: 06 30 871 5771
E-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. műköves részlege vállalja:
 komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 130 000 Ft +áfa áron (a betűvésést az ár nem tartalmazza)

 síremlékek helyreállítását, kiemelését
 járda készítését
 sírhely gondozását
 síremlék tisztítását.

2
Bocskai Koronával történő fizetés esetén 10% kedvezmény!

2
Érd.: Hajdúnánás Liliom u. 1. (temetkezési iroda), vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

 

Neo-citran por 14x 1760 Ft
Sepotofort tbl. 24x  930 Ft
Oscillococcinum 
golyócska 6x   1095 Ft

www.szimpatika.hu

Korona Patika

EMOST™ – Egészség MOST!
Új elvű orvosi gyógymód

Az EMOST™ Saját Jel terápia 
egyedülállósága a pontosság, 
a mellékhatás mentesség és 
tartósság. Jellemzője, hogy 
kró nikus vagy nehezen gyó
gyuló panaszokat is képes 
kevés kezelés számmal gyógyítani, enyhíteni.
Panaszonként 4–5 kezelés jellemzően elégséges a holtponton 
átbillenni: pszichés túlterheltség, gyakori depresszió érzet, 
migrén, reflux, krónikus arcüreg gyulladás, szívpanasz, menstru
ációs zavar stb. esetekben.

Segítse a szervezetét önmagát helyreállítani!
Erre a technológia már létrejött!

www.biolabor.hu  Újfehértó Debreceni út 3.       
Bejelentkezés: 06 20 501 4646

Hajdúnánás kertváro
sában, Hadnagy u. 
65. sz. alatt, csendes 
helyen 1224 m2 te
lekkel egy 120 m2es 
lakás cserépkályha fű
téssel eladó. 

Ház eladó!

A cserépkályha fűtés a számos gyümölcsfa, üvegház és 
szabadon művelhető kert kiválóan alkalmas akár nyugdíjas 
házaspárnak akár ifjú házasoknak az önfenntartó élethez. 
A lakás 1+nappalis+pince+garázs. Van fúrt kút is. 

Érdeklődni: 70/372-1502

KORLÁTLAN LÁTÁSÉLMÉNY, GYORSABB REAKCIÓIDŐ 
A VILÁG ELSŐ MULTIFOKÁLIS LENCSÉJE DOMINÁNS SZEM MEGHATÁROZÁSSAL!

www.okulaoptika.hu

MOST ELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁVAL AZ OKULA OPTIKÁBAN!
Most először, olyan multifokális szemüveget mutathatunk be, amely határtalan szabadságot és gyorsabb reakcióidőt biztosít, mindezt egy teljesen személyre 
szabott szemüveglencse segítségével. Az Essilor, amely világvezető a szemüveglencse gyártásban, kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 
4D-t, amely áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Összesen 13 
szabadalom védi a terméket és a technológiát, amely forradalmi áttörésnek számít az optikai iparban. Az egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel – mint az 
eyecode és a domináns szem figyelembevétele – tökéletesen személyre szabott szemüveget tudunk készíteni a presbyop szemüvegviselők számára.
Tudta? A domináns kezünkhöz hasonlóan (azaz, hogy jobb vagy balkezesek vagyunk) létezik domináns szemünk is. A domináns szemünk vezeti a szemmozgást, 
tehát ez a szem érkezik meg először a célpontra. A domináns szem figyelembevétele a szemüveglencse tervezése és gyártása során kulcsfontosságú, hiszen ezáltal 
olyan szemüveglencsét készítünk az Ön számára, amely tökéletes, valóban korlátoktól mentes látásélményt nyújt. 0% KOCKÁZAT – 100% ELÉGEDETTSÉG. 
Most vásároljon Varilux S 4D szemüveglencsét és semmit sem kell kockáztatnia! A Varilux S 4D szemüveglencséket ugyanis most elégedettségi garanciával 
vásárolhatja meg  üzletünkben. A Varilux S 4D szemüveglencséket 25-ös E-SPF faktorú, 100% UV védelemmel ellátott, páramentes Optifog réteggel ajánljuk!
Az ajánlat 2012. szeptember 10. és november 30. között érvényes. Nálunk fizethet egészségpénztári valamint SZÉP kártyájával. Elfogadjuk a 2012-ben lejáró 
üdülési csekkjét illetve az  Erzsébet utalványt.

Kérje ajánlatunkat kamatmentes részletfizetésre. Érdeklődjön Hajdúnánási Üzletünkben!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. •  Tel.: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677

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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AQUA-KER
VÍZ-GÁZ-FŰTÉS SZAKÜZLET

FÜRDŐSZOBA, CSEMPE SZALON

Hajdúnánás, Dorogi u. 20. Tel.: 52/351-654, 30/375-4563

„Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott.

Elpihent a kéz, 
mely értünk dolgozott.

Számunkra te 
sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz 
mint a csillagok!”

Fia, menye és unokái.

Zsuga Zsófia
halálának 5. éves évfordulójára. 

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

Hajdúnánás,
Vörösmarty u. 44/A

Tel.: 52/381-601

ELFOGADÓHELY

20%   
KEDVEZMÉNY!

Megemlékezés

-  Zalakerámia beltéri-kültéri padlólapok 
falicsempék I.o. sima és rusztikus felülettel!

-  Zalakerámia falicsempék I. o. 
minőségben!

-  Opoczno burkolólapok I.o. lengyel 
minőség!

- Cersanit különleges lengyel durkolólapok!
   TOTYA és CELSIUS típusú vegyes tüzelésű lemez kazánok!
- Mapei Adesital csemperagasztó 25 kg
- Mapei Keracolor Fugázó 5 kg, több színben
Mobil Cserépkályhák, Kamino 
kályhák nagy választékban!

Nyitva: H-P: 7-17; Szo: 7-12 óráig

Kis Kacsa Ételbár
Ebéd házhozszállítás! Napi 6 féle menüválaszték!

2012.10.22– 10.28 –ig
HÉTFŐ
Zöldségleves
Rántott karaj burgonyával

KEDD
Gyümölcsleves
Párizsi csirkemell rizibizivel

SZERDA
Köménymagleves
A: Rántott csirkecomb 
petrezselymes burgonyával
B: Rizseshús
C: Grillezett csirkemell nyári salátával

CSÜTÖRTÖK
Babgulyás

A: Csokis fánk
B: Krumplis tészta
C: Hawai csirkemell 
burgonyapürével

PÉNTEK
Lebbencsleves
A: Kelkáposzta főzelék fasírttal
B: Csülök Pékné módra 
burgonyával.
C: Rántott hal rizzsel

SZOMBAT
Csontleves
A: Borsos tokány, tészta
B: Szecsuáni csirke, tojásos 
rizzsel (Kínai)
C: Csirkemell saláta

VASÁRNAP:
Állandó menü

2012.10.29–11.04-ig.
HÉTFŐ
Paradicsomleves
A: Rántott karfiol rizzsel
B: Fokhagymás tarja tarhonyával
C: Mozzarellás csirkemell 
rizibizivel

KEDD
Reszelt tésztaleves
A: Rakott burgonya
B: Lecsós kacsamáj rizzsel
C: Gyrostál rizzsel

SZERDA
Bográcsgulyás
A: Máglyarakás
B: Sajtos tészta
C: Cézársaláta

CSÜTÖRTÖK
Borsóleves
Rántott csirkemell tepsis 
burgonyával

PÉNTEK
Orjaleves
Rántott sajt zöldséges rizzsel

SZOMBAT-VASÁRNAP
Állandó menü

Állandó menü
Csontleves
Gyümölcsleves
Rántott szelet
Rántott csirkemell
Rántott sajt
Köretek: Rizs, Sültburgonya

Áraink:
Menü (A vagy B): 790 Ft.
Menü (A vagy B heti rendelés 
esetén): 750 Ft.
Külön rendelhető
Kalóriaszegény főétel (C): 700 Ft.
Főétel  (A vagy B): 600 Ft.
Leves: 280 Ft.
Csomagolás: 100 Ft.

MENÜ rendelés telefonon:  +36 20/984-2318 vagy +36 20/446-8810 Az ételkiszállítás: INGYENES!
NAPONTA RENDELHETŐ KÍNAI ÉTELEK! Szecsuáni csirke, Ananászos csirke, Szezámmagos halfalatok, Mogyorós csirke, Illatosomlós csirke, Szezámmagos csirke,  

Zöldségesillatos csirke. Köretek: Rizs, Pirított tészta, Tojásos rizs. Kis adag: 800 Ft (2 választható feltéttel). Nagy adag: 1200 Ft (4 választható feltéttel). Kiszállítás: 1117 óráig. 
Vállaljuk hidegtálak elkészítését!  Étkezési utalvány és SZÉP kártya elfogadóhely! 

ELADÓ!
4080 Hajdúnánás,

Korponai u. 51.
alatti lakás eladó!

Telefon: 

06-20/941-6108
Hőszigetelt, 

tetőteres, 
4 szoba, 

nagy nappali, 
melléképület, 

parkosított 
udvar, tóval!

Alacsony rezsi!!!

SÜRGŐSEN
ÁRON ALUL ELADÓ!
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Készüljön velünk a télre!  
Tüzelőanyag forgalmazása a térségben  

a legkedvezőbb árakon! 

Bükk-Tölgy
Méteres:  2100 Ft/q
Kuglis:      2300 Ft/q                        
Hasított:   2500 Ft/q
Tüzelési utalványokat elfogadunk!

Lignit szén 1090 Ft/q áron!

Kazánok, kandallók, füstcsövek széles 
választékban! 

Megkezdtük a DIN+ PELLET forgalmazását.

Hajdúnánás, Dorogi út vége
Tel.: 52/570-752

Nyak-Ép 
Tüzép

Csak hinni kellett benne…
Wo r l d s k i l l s , 
Euroskills… Két 
éve még azt sem 
tudtuk, hogy mit 
rejtenek ezek a 
szavak. Ma már 
tudjuk, hogy egy 
világbajnoki 11. 

helyezést és két Európa bajnoki aranyat a 
szakmák olimpiáján. És hogy ez kinek kö-
szönhető?  Ónodi Zoltánnak, aki hihetetlen 
kitartásával, szorgalmával, és szakma iránti 
alázatával három éve mást sem csinál, csak 
folyamatosan felkészül, tréningre jár, kiállí-
tásokon szerepel.

Szinte az egész ország területén megismerik 
a faiparosok és a nem szakmabeliek is Zoli, 
Hajdúnánás és a „Csiha” nevét. A 2010-es szak-
ma kiváló tanulója versenyről kitűnő bizonyít-
vánnyal hazatérve nem gondoltuk, hogy ennek 
még folytatása lesz…

Aztán tavaly, amikor a Világbajnokságon, 
Londonban ő képviselte hazánkat épületasz-
talos kategóriában, már jóval büszkébbek vol-
tunk. Ott a 22 országból az előkelő 11. helye-
zést sikerült megszereznie. Ezúton is köszönet 
minden támogatónak a segítségért.

Idén májusban azzal a hírrel jött, hogy megy 
az Európa Bajnokságra. A versenyt Belgiumban 
a Forma-1 pálya boxutcájában rendezik és itt 
csapatok képviselhetik az országokat. A magyar 
asztalos csapat tagjai a 2009-ben Kanadában 

megrendezett Wordskills-en részt vett Berkes 
Gábor, az idei évben rendezett válogatón be-
jutott Sárvári Ádám és a tavaly Londonban 
szereplő Ónodi Zoli lett. A versenyt október 
4-6 között rendezték. A felkészülés az utolsó 
hétig tartott és az ország minden pontján ké-
szültek. A versenyfeladat egy szekrénytest el-
készítése volt, melynek elején egy fiók és egy 
intarziás ajtólap van, a hátulján pedig egy íves 
osztókkal készült keretszerkezet található. Zoli 
feladata a műhelyrajz és a csapolások elkészítése 
volt. A rajz pontossága azért volt fontos, mert 
a későbbiekben erről dolgoztak. Gábor a fiókot 
és az intarziát készítette, míg Ádám a CNC-
munkát és az anyagok előkészítését végezte. Az 
elkészítésre 18 óra állt a rendelkezésükre, amit 
3 napra osztottak el a szervezők. Az értékelés-
nél aztán kirajzolódtak a különbségek és így a 
legmagasabb pontszámmal az előkelő 1. helye-
zést hozták el csapatban. A versenyzők mun-
káját egyéni teljesítmény alapján is értékelték 
és épületasztalos kategóriában ismét a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott Zoli.

Nehéz időszak áll Zoli mögött, ő mégis úgy 
gondolja, mindez megérte, hiszen 2 aranyér-
met szerzett magának, a családjának, az isko-
lának és a szülővárosának. Ez egy nagyszerű 
teljesítmény, mely nem jött volna létre, ha nem 
hisz magában és mi mindannyian nem hiszünk 
benne. Köszönjük Zoli!

Nagy Attila
faipari szakoktató

Nyári és őszi éremeső 
a Hódos Imre SE birkózóinál

A nánási birkózók 
nyáron sem pihentek, 
hiszen két nemzetközi 
versenyen is részt vet-
tek, ahol 4–5 nemzet 
több száz birkózója 

mérkőzhetett egymással. A nánásiak a követke-
ző eredményeket érték el: Nemzetközi Bököny 
Kupa Szabadfogású Birkózó Verseny–Bököny 
2012. 07. 07. 

Gyermek: 29 kg: Farkas Márk I. hely, 32 kg: 
Mónus lászló I. hely, 46 kg: Pongor Tamás I. 
hely, Diák II.: 26 kg: Ambrus Gábor II. hely, 
Kocsis Ferenc III. hely, Diák I.: 35 kg: Tóth 
István III. hely.

Összetartozás Cellspan Kupa Nemzetkö-
zi Szabadfogású Birkózó Verseny–Balkány 
2012. 09. 08.

 Gyermek II.: 46 kg Pongor Tamás III. hely, 
Diák II.: 26 kg Kocsis Ferenc II. hely, 69 kg 
Tikász Attila II. hely, Diák I.: 35 kg Zoltai Ist-
ván II. hely.

Az őszi fordulóban már két versenyen va-
gyunk túl, az első egy nagy nemzetközi verseny 
volt amit Kazincbarcikán rendeztek 3 szőnye-
gen. Ezen a versenyen Pongor Tamás nagy 
bravúrt hajtott végre a bronzmérkőzésen, ahol 
ellenfele eldobta, majd tushelyzetbe hozta, de 
Tamás ebben a helyzetben kicsit sem rémült 
meg, hanem az elenfele lendületét kihasználva 
fordított a helyzeten és ő tussolta be ellenfelét, 
megszerezve így a bronzérmet.  A Gyöngyösön 
rendezett versenyen szintén jól szerepeltek a 
nánási birkózók. A versenyen a gyermek kor-
csoportban, szabadfogásban birkózó Ambrus 
Gábor és Pongor Tamás aranyérmet szereztek. 
A versenyen a nagyobbak már kötöttfogásban 
birkóztak. Ebben a mezőnyben Kocsis Ferenc 
lépett szőnyegre aki nagy küzdelmek árán 
bronzérmet szerzett. 

Bővebb információkat a Hódos Imre SE 
Birkózó Szakosztályról az alábbi weboldalon le-
het találni: www.hodosimrebirkozas.gportal.hu

Gergely Tamás

ÚJ! NAGYKERESKEDELMI 
KEDVEZMÉNYEK!

EGYEDI ÁRAK!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT, NÉZZEN BE HOZZÁNK!

ÚJ!

HASZNÁLT AKKUMULÁTOR BESZÁMÍTÁS! 
MINDENFÉLE SZŰRŐ, MEZŐGAZDASÁGI, 

IPARI ÉS MUNKAGÉPEKHEZ!

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

AUTÓALKATRÉSZEK A LEGJOBB ÁRAKON!
Kenőanyagok, autófelszerelés, akkumulátorok, 

karosszériaelemek, gumiabroncsok, autóvillamosság, 
vegyi termékek, alkatrészek a legjobb árakon, raktárról 

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!


