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NáNási Vigasságok 2013.

A Kárpát-medencében több Nána 
nevű település található, ame-
lyeknek azonban nincsenek kö-
zös gyökereik, az egyetlen ösz-

szekötő kapocs az azonos név. 2001-ben 
Tiszanána polgármestere gondolt egyet 
és felkereste ezeket a Kárpát-medencé-
ben található Nána települések önkor-
mányzatát, és javasolta; szervezzenek 
évente egy találkozót. Így indult útjára 
a Kárpát-medencei Nána Települések 
Találkozója, amelynek házigazdája idén 
a legújabb „klub-tag” Hajdúnánás volt. 

A III. Nánási Vigasságok nyitó ren-
dezvényének első napján városunk adott 
otthont a Nána nevű települések XIII. 
Kárpát-medencei Találkozójának is, 
így vendégeink között üdvözölhettük 
Bakonynána, Kisnána, Alsónána, Fel-
sőnána, Tiszanána és Nána települések 

polgármestereit, képviselőit is. A Nána 
települések találkozójának megszervezése 
2001-ben vetődött fel, amikor Tiszaná-
na község polgármestere megkereste a 
Kárpát-medencében lévő összes „Nána” 
nevű település önkormányzatát és még az 
év szeptemberében Tiszanánán megren-
dezték az első találkozót. Az ott jelenlévő 
települések fő célként egymás múltjának, 
kultúrájának megismerését tűzték. Haj-
dúnánás 2012-ben csatlakozott először a 
kezdeményezéshez, amikor Bakonynána 
adott otthont a találkozónak. 2013-ban 
pedig már városunk látta vendégül a hat 
Nána község képviselőit. Az első csoport 
már 19-én megérkezett, akiket a városi 
fürdőben fogadott Szólláth Tibor pol-
gármester úr. A hat kistelepülés között 
városunk egészen nagynak számít, hiszen 
lakóik száma összességében sem éri Haj-

dúnánás lakóinak számát, pár száz főtől 
az alig több mint 2000-ig terjed. Ám a 
szeretet, a másik múltjának, kultúrájának, 
jelen napjainak megismerése mindennél 
erősebb bennünk. Hozta Hajdúnánásra 
is mindenki a saját értékeit, ki mit tu-
dott. Bakonynána Edelweiß Dalköre pl. 
számunkra kevésbé ismert sváb és német 
népdalokat mutatott be. A főzőversenybe 
Kisnána nevezett, akik sztrapacskával kö-
rített marhalábszár pörköltjükkel a máso-
dik díjat nyerték el. A települések képvi-
selői, polgármesterei igen jó hangulatban 
töltötték a napot, felelevenítve a minden-
napok örömeit, eredményeit, gondjait is, 
kicserélve tapasztalataikat, mint igazi jó 
szomszédok, s akik a jövő évi viszontlátás 
reményében mondtak istenhozzádot Haj-
dúnánásnak estefelé. 

(HNU)

Színpadon a Szalmaszálak

A közönség Fotók: Fekete Andrea

Terepszemlén a főzőverseny zsűrije

A győztes: Boda Miklós Lajos

Számos érdekes programot kínált az egy 
héten át tartó Nánási Vigasságok prog-
ramsorozat. A „Nánási Vigasságok” 
hagyományteremtő szándékkal először 
2011-ben került megrendezésre. A szer-
vezők akkor és az idei évben is olyan 
alkalmat kínáltak, amely nemcsak a 
szórakozásra, hanem a térség kulturális 
sokszínűségének megismerésére is lehe-
tőséget adott. A magyar népművészet és 
a Hajdúság hagyományainak, gasztro-
nómiájának megismertetése alapvető 
célkitűzésként fogalmazódott meg Haj-
dúnánás részéről. 

A nagyszabású program ünnepélyes 
tűzgyújtással és a Pásztorételek Főzőver-
senyével vette kezdetét a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő előtti területen 2013. július 
20-án. A húsos és húsnélküli egytálételek 
kategóriában közel 50 nevező mérhette 
össze főzőtudományát. A pásztorételek 
mellett Hajdúnánás legfinomabb sütemé-
nyét és házi pálinkáját is zsűri értékelte.  
A zsűritagok között üdvözölhettük Sza-
mosi Ferenc Venesz díjas mesterszakácsot 
és a Hortobágy Örökös pásztorainak négy 
tagját, így Kordás János csikóst, Németi 
János juhászt, Molnár Imre gulyást és a 
nagyhírű hajdúnánási gulyás dinasztia 
képviselőjét, Máró Gábort. A terület szé-
lén felállított jurta oldalán a pásztoréletet 
bemutató fotókiállítást tekinthették meg 
az érdeklődők, mely hűen tükrözte a pász-
torok szokásait, mindennapjait. 

Kora délelőtt ünnepélyes pillanatoknak 
lehettek tanúi azok, akik ellátogattak a 
rendezvényre, hiszen ezen a napon ünne-
pelte városunk a Bocskai Korona forga-
lomba hozatalának egyéves évfordulóját. 

Szintén az első nap eseménye volt a 
Nána nevű települések XIII. Kárpát-me-
dencei Találkozójának is, így vendégeink 
között üdvözölhettük Bakonynána, Kis-
nána, Alsónána, Felsőnána, Tiszanána 
és Nána települések polgármestereit, 
képviselőit is. 

Délután városunkba érkezett Nyugdíjas 
Kórustalálkozó közel 170 résztvevője is. A 
Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szerveze-
tek Szövetsége és a Hajdúnánási Nyug-
díjas Klub szervezésében bemutatkoztak 
a Hajdúnánáson és a környező települé-
seken működő nyugdíjas klubok ének-
együttesei, nótakörei. A bátrabbak eköz-
ben az első alkalommal rendezett Hajdú 
Virtus vetélkedőn csergetés, rönkhúzás, 
rönkdobás petrencés rúd tartása verseny-
számokban mérhették össze erejüket.

A főzőverseny eredményéről késő dél-
után értesülhettek a résztvevők, az első 
három helyezett pénzjutalomban része-
sült, a helyezettek rangsora a következő-
képpen alakult: 

Húsos ételek kategóriában: 
1. Boda Miklós Lajos – bakonyi betyárleves

Pásztorételek 
főzőversenyével
indult az idei Vigasságok

2. Koncsos Sándor, Kisnána polgármes-
tere – marhalábszár pörkölt sztrapacs-
ka körettel

3. Hódos Antal – juhtúrós kása 
Húsnélküli ételek kategóriában:

1. Hajdúnánási Óvoda – lebbencsleves
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat – 

tárkonyos raguleves
3. Katona Zsolt – slambuc fantázia 

A házi sütemény készítés terén hat ne-
vező, a házi pálinka készítésben 14 neve-
ző ételét és italát kóstolhatta meg a zsűri. 
Hajdúnánás legfinomabb házi süteménye 
kategóriában első és második helyezést ért 
el Horváth Miklósné, aki házi ízes leve-
leket és meggyes fészek süteményeket ké-
szített, harmadik lett a Fűz Andrásné, aki 
cukorbetegek és liszt érzékenyek számára 
is fogyasztható, gluténmentes Duna-hul-
lámot sütött. 

Hajdúnánás legfinomabb házi pálinká-
ja kategóriában első helyezést ért el a Haj-
dúnánási Ipartestület tagja, Hódos Antal 
2011-es évjáratú barack pálinkájával, má-
sodik lett Gurbán László 2012-es évjáratú 
szilva pálinkájával, s harmadik helyezést 
ért el a 2009-es évjáratú gönci barack pá-
linkával a Lendület Brigád.

A résztvevőknek és a helyezetteknek ez-
úton is gratulálunk! 

Az egész napos programok mellett a ki-
sebbek számára kézműves foglalkozások, 
arcfestés és játszóház, valamint népi játé-
kok biztosították a kikapcsolódást. 

A késő délután kezdődő Kárpát-me-

A Pásztorételek főzőver-
senye a Nánási Vigassá-
gok rendezvény részeként 
a 76/2011. (VII.29.) VM 
rendelet alapján az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap Helyi Vidék-

fejlesztési Stratégiák LEADER programjának 
támogatásával valósult meg.”

dencei Ifjúsági Néptáncegyüttesek Ta-
lálkozóján Hajdúnánásról, a környező 
településekről és testvérvárosunkból, 
Érmihályfalváról érkező öt néptáncegyüt-
tes fellépése, ezt követően táncház és a 
Bocskai Korona egyéves születésnapja 
alkalmából rendezett strandparti gondos-
kodott a hajnalig tartó jó hangulatról. 

Tóthné Varga Ildikó

Nána települések találkozója
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Nótakedvelők baráti 
találkozója

„Nyitott szívvel szeretnék élni
Hinni a csodákban, szépben, jóban
Megérni, hogy bízni lehet még
A kimondott emberi szóban”

Rékasi Sándorné kedvenc mottója e so-
rokkal kezdődik s ezekkel, a gondola-
tokkal kezdődött július 22.-én este a II. 
nótakedvelők találkozója is a főtéren. 
Icuka – ahogy a bará-
tok ismerik – már 12 
éve foglalkozik azzal, 
hogy népszerűsítse a 
magyar nótát s ezzel 
örömet, boldogságot 
csempésszen az em-
berek szívébe. Nos a 
„nótakedvelők” élhet-
tek a „gyanúperrel” 
mert 18 órára megtelt 
a főtér, a székek padok gazdára találtak, s 
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntő-
je után az öttagú zenekar azonnal a húrok 
közé csapott.

Először a Nótaklub alapító tagja, a Ná-
nási négyesként elhíresült kiscsapat pró-
bálta bemelegíteni a közönséget. A Veres 
Sándorné, Veres Sándor, Rékasi Sándorné 
és Papp Mátyás alkotta kvartettnek, azon-
ban nem volt nehéz dolga, hiszen a csár-
dáscsokruk második számát már hango-
san énekelte velük a közönség. Összesen 5 
csoport, és 11 szólóénekes szórakoztatta, 

több mint 2 órán át a fáradhatatlan szép 
számú közönséget. Érkeztek Budapest-
ről, Debrecenből, Gyöngyöstarjánból, 
Hajdúdorogról s a határon túlról Nagy-
váradról, sőt Hollandiából is fellépők, 
gazdagon színesítve a műsor színvona-
lát. A félidőben az Aranyszalma néptánc 
együttes 9–15 éves gyermekei ropogós 
néptánccal köszöntötték a közönséget, és 

a Gyulafehérvárról a 
szórványprogram ke-
retében ide látogató 
gyerekeket. Ezután a 
zenekar cimbalmosa 
bekötött szemmel el-
játszotta Sztravinsz-
kij népszerű Cirkusz 
polkáját nem kis de-
rültséget és hatalmas 
tapsot bezsebelve a 

nagyérdeműtől. A finálénál minden fel-
lépő a pódiumra állt egy búcsúdalra, s a 
közönség felállva együtt énekelt velük. Az 
est a szomszédos Kht. éttermében foly-
tatódott ahol a nótás barátok egy ízletes 
vacsora s kellemes zene, finom borocskák 
mellett – ahogy mondani szokás – jól 
kibeszélgették magukat, majd táncra per-
dültek, s csak éjfél után kezdtek lassacskán 
hazafelé szállingózni. Így mulat a magyar, 
mondhatnánk, s reméljük, mondhatjuk 
jövőre is! 

Kócsi Imre 

Aki ma figyelmesen végigmegy Hajdú-
nánás belvárosában, annak feltűnhet; 
nagyon sok üzlet kirakatában ott van 
Bocskai Korona elfogadóhelyi matrica, 
vagy csak keresetlen papírlapon, egy-
szerű kiírás: Bocskai Koronát elfoga-
dunk! Amikor egy évvel ezelőtt útjára 
indult a nánási helyi fizetőeszköz, na-
gyon sokan voltak tamáskodók. A két-
kedőknek egyértelmű választ adhatnak 
ezek a kiírások, nemkülönben annak 
az együttműködési szándéknyilatko-
zatnak az aláírása, amelyre az első szü-
letésnapon került sort.

A Nánási Vigasságok idén több na-
gyobb, önálló programot is felölelt, így 
a Bocskai Korona egy éves születésnapi 
ünnepségét is. Keresve sem lehetett volna 
jobb helyet találni, hiszen tavaly ugyanitt, 
ugyanezen a rendezvényen lehetett elő-
ször vásárolni a koronával. Az elmúlt egy 
év hihetetlen sok pozitív történést hozott, 
erről szólt köszöntőjében Szólláth Tibor 
polgármester úr, dr. Horváth Tibor, a 

Bocskai Korona programigazgatója, és ezt 
méltatták a felszólalók is. 

Kezdetben 300 ezer Bocskai Korona 
került forgalomba, napjainkra a lakosság 
és a helyi vállalkozások összefogásának 
köszönhetően ez az összeg megtöbb-
szöröződött, immár 30 millió Bocskai 
Korona van forgalomban, s közel 70 el-
fogadóhelyen lehet helyi pénzzel fizetni. 
Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tőjében elmondta, hogy a helyi fizetőesz-
köz a város sikere, közös siker, s életünk 
természetes részét képezi.

A köszöntőt követően Leitold László 
a Balatoni Korona Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója a Balaton északi partján több te-
lepülést összefogó Balatoni Korona mű-
ködéséről beszélt és kiemelte azt, hogy 
„a helyi pénzek erőssége abban rejlik, 
hogy folyamatosan erősítik egymást”. 
Perkovátz Tamás, a Ha Mi Összefogunk 

Európai Szövetkezet igazgatótanácsának 
elnöke hangsúlyozta, hogy a gazdasági 
problémák orvosolhatók, ha van közös-
ségi erőnk, ennek az eredménye a Bocs-
kai Korona. Dr. Varga István közgazdász 
pedig kiemelte, hogy a nánásiak egyfajta 
csoda birtokosává váltak, hiszen a helyi 
pénz erkölcsi értelemben is értékkel bír, 
az összefogást szimbolizálja. 

A sikeres első év után új utakat keres 
a menedzsment és ennek első lépése-
it ismét itt, ezen a rendezvényen tették 
meg. Az elmúlt egy évben több település 
is érdeklődve figyelte a Bocskai Korona 
életét; beváltja-e a hozzáfűzött reménye-
ket, hogyan fogadják a városlakók, a vál-
lalkozók. Ezen települések vezetői most 
itt a születésnapi ünnepségen szándék-
nyilatkozat aláírásával nyilvánították ki 
azt, hogy a Bocskai Korona szellemiségét 
maguknak ismerik el. Baja város képvi-
seletében dr. Vácity József, Hajdúhadház 
képviseletében Csáfordi Dénes polgár-
mester, Derecske képviseletében Bakó 
István polgármester, Mikepércs képvi-
seletében Rácz Gabriella alpolgármester 
asszony írta alá a szándéknyilatkozato-
kat. Mint az aláírók többsége elmondta 

a Bocskai Korona kínálta szövetségben 
nagyon sok fantáziát látnak. A megjelent 
településeken kívül további négy város 
– Balmazújváros, Hajdúböszörmény, 
Püspökladány és Vámospércs – fejezte ki 
együttműködési szándékát. 

Dr. Horváth Tibor programigazga-
tó úr fontosnak tartotta hangsúlyozni, 
hogy a nyár folyamán kidolgozták azt a 
törvényjavaslatot, amely alapján a hitelin-
tézeti törvény módosításával a helyi pén-
zek mindenben jogszerűek, megfelelnek 
a törvényi előírásoknak. Ez azért nagyon 
fontos, mert valószínű sokan azért nem 
mertek eddig lépni, mert nem igazán volt 
szabályozott a helyi pénzek jogállása.

Az egyéves születésnapon természe-
tesen volt szülinapi torta, kötetlen be-
szélgetés, konferencia és a nap folyamán 
folyamatosan nyereményjáték. Délután 
pedig egy elfogadóhelyi elégedettségi 
felmérés eredményét osztották meg a 
nagyközönséggel, amely szerint a vásár-
lók a legelégedettebbek a Boglár Élelmi-
szerlánc boltjaival, második helyen sze-
repel a Gyógyfürdő és harmadikként az 
AVIA üzemanyagtöltő állomást jelölték 
be a válaszadók. A születésnapi program 
záró eseménye július 26-án megrende-
zett I. Bocskai Korona Strandröplabda 
Bajnokság volt. 

70 fölötti elfogadóhely, 
több mint 30 milliós forgalom

Hajdú Virtus a forróságban
A Pásztorételek főzőversenyén több mű-
sor, program szórakoztatta az igencsak 
szépszámú közönséget. Ezeknek egyik 
üde színfoltja volt a Hajdú-Virtus címmel 
meghirdetett erős emberek találkozója. 
Igaz, hogy regisztrálni csak négyen „mer-
tek” de a megmérette-
tésre annyi néző gyűlt 
össze, hogy többször 
figyelmeztetni kellet 
őket, álljanak kicsit 
távolabb, nehogy bal-
eset történjen. Kovács 
Imre erőemelő Euró-
pa Bajnok a Spartacus 
Súlyemelő és Body 
Klub vezetőjének se-
gítségével és támoga-
tásával végül meg-
kezdődött a virtuskodás. Először Rába 
traktor külső gumit kellett átfordítani a 
versenyzőknek, ami közel 280 kg súlyú 
volt. Akadt, aki csak kétszer bírta, de 
olyan is, aki 15-ig meg sem állt. Aztán kö-
vetkezett a Toldi Miklóst megszégyenítő 
petrencés rúd tartása. Igaz, hogy ez kicsit 
nehezebb feladatnak bizonyult, de hogy 
melyik út vezet itt Budára, azt mindany-
nyian megtudták volna mutatni. Volt 

még rönkhajítás, 40–40 kg-os zsákcipelés 
időre ( itt is volt, akinek hamar kicsúszott 
a kezéből, és volt, aki ha nem szégyelli 
átvitte volna Görbeházára is őket), illet-
ve a legnépszerűbb, a szkandergép elleni 
küzdelem. Mindenképpen dicséret illeti 

a legfiatalabb verseny-
zőt, Nagy Miklóst, 
aki inkább bátorsá-
gáról, mint erejéről 
tett tanúbi zonyságot. 
Jelentkez hettek volna 
itt bátran olyan ver-
senyzők is, akik ak-
korára nőttek, hogy-
ha leültek volna egy 
rét közepére, akkor 
az árnyékukban egy 
kisebb család nyu-

godtan megebédelhetett volna, mégsem 
tették. Reméljük, jövőre meghonosodik 
váro sunkban ez a verseny, és többen fog-
nak jelentkezni, virtuskodni! – mondta 
a verseny végén Kovács Imre, miközben 
átnyújtotta a végig kimagaslóan szereplő 
Kiss Attilának az első díjat a 15 000 Bocs-
kai koronát.

Kócsi Imre

Kiss Attila a Rába-gumikerékkel virtuskodik 
Fotó: Csiki Péter

Dr. Horváth Tibor köszönti a vendégeket
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Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél 

a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!

A Kárpát-medencei Ifjúsági Néptánc 
Együttesek Találkozója 6. alkalommal 
került megrendezésre a Nánási Vigassá-
gok nyitónapján, július 20-án. Annak 
idején az volt a cél, hogy városunkban 
is meghonosodjon a néptánc. Ezen 
törekvések mellé állt oda Hajdúnánás 
Város Önkormányzata és a Nemzeti 
Kulturális Alap. 

Az idei évben 4 csoport 12 fellépéssel 
adott igazi élményt az érdeklődő közön-
ségnek. A magyar népzene sokszínű és el-
lenállhatatlan ritmusára ropták a különféle 
táncmotívumokat a fiatalok. Az idősebbek 
és a legfiatalabbak is élvezettel tapadtak a 
színpadra Az est során a Csürdöngölő ze-
nekar kísérte az együtteseket. 

Elsőként a helyi Aranyszalma Ifjúsági 
néptánccsoport lépett föl, Hajdúsági tán-
cokat, legényest és Szilágysági táncokat 
adtak elő. Először vett részt a találkozón a 
miskolci Kisszinvavölgyi Néptáncműhely. 
A fellépő 11–15 éves korú gyerekek már 
közvetlen utánpótlása a felnőtt együttes-
nek. Rendszeres résztvevői országos fesz-
tiváloknak, versenyeknek. A Budapesti 
Gyermek Néptánc Antológián már két-
szer vettek részt. Kiss Anita néptánc peda-
gógus tanítja a csoportot.

Az Ezüstperje Néptánccsoport már 
nem ismeretlen a hajdúnánási közönség 

előtt. Érsemjénben ezelőtt 11 éve ala-
kultak, azóta megduplázódott az állandó 
tagok száma. Nagy hangsúlyt fektet-
nek az utánpótlás nevelésre, mintegy 40 
gyerek tanulja a néptánc alapjait. Töre-
kednek az eredeti táncok, dalok, szoká-
sok megőrzésére. Füzesi, Kalotaszegi és 
Vajdaszentiványi táncot mutattak be. Ve-
zetőjük és koreográfusuk Sütő Szabolcs, 
aki közöttük táncol. 

Az érmihályfalvi Nyíló Akác Néptánc-
együttessel már sokszor találkozhatott a 
nánási közönség, testvérvárosunk legje-
lentősebb kulturális nagykövetei ők. Ve-
zetőjük Borbély Simon Csaba, aki Dél-
alföldi és Szilágysági táncot koreografált. 

Szintén a Nyíló akác Néptáncegyüt-
tesben táncol Rencz Csaba, de jelenleg a 
nyíregyházi művészeti Szakközépiskolá-
ban képzi magát. Kalotaszegi legényest 
adott elő. 

A közönség hosszas tapssal jutalmazott 
minden fellépést és a végén ők is kedvet 
kaptak a tánchoz. Már a hold világított, 
amikor a bátrabbak a tűzugrással próbál-

koztak. Igaz, párok szokása ez, hogy sze-
relmüket megerősítsék, de sokan egyedül 
is készen álltak erre. A néptánc, a tűzugrás 
méltán koronázta meg a Nánási Vigassá-
gok nyitó napját. 

Nagy Ágnes

Mátészalka, Debrecen, Ebes, Józsa, Fe-
hérgyarmat, Tiszaújváros Nyíregyháza, 
Nagycsere, Balkány, Hajdúhadház és 
városunk népi kismestereinek porté-
káiból válogathattak az érdeklődők a 
Népművészeti vásáron, ahol a legkiseb-
beknek való fajátékoktól a női viselete-
kig, a férfiak kezébe való míves késekig, 
a női gyöngyékszerektől a kovácsoltva-
sig sok termék volt megtalálható a jú-
lius 20-i „Nánási Vigasságok” rendez-
vénysorozat nyitónapján. A természetes 
anyagok, az egyszerű használhatóság, 
a sokszínű és jelképekkel bővelkedő 
motívumvilág mind jellemzik azokat 
a tárgyakat, ruhaneműket, amelyeket a 
Nánási Vásártéren kínáltak a mesterek.

A gazdag program és a sokszínű kínálat 
mellett talán nem is volt könnyű eldönte-
ni, milyen vásárfiát rakjunk a zsebünkbe. 
Nézelődés közben sok mesterrel lehetett 
szóba elegyedni. Érdekes színfoltja volt a 
vásárnak a rögtönzött kovácsműhely, ahol 
bizony ütni kell vasat, mert tüzesen lehet 
jól formálni. A sallangkészítés rejtelmeibe 
is betekinthettek a sétálgatók, s megtud-
hatták: egyszálas hármas fonással hogyan 
készíthető karkötő. Nem újdonság: lele-
ményes a magyar. Egy faműves iparmű-
vész és egyben feltaláló, büszkén mutatta 
kulcsos bicskatartóit, amelyre szabadal-
ma van. A balta, a véső szépen alakította 
a fateknőt is. Ma már reneszánszát éli a 
kenyérsütés, ahhoz pedig kell a jó teknő. 

Bárki megkóstolhatta a csipkebogyó bo-
rokat is. Az egyéb édességekről, mézeska-
lácsokról nem is beszélve. A hagyományos 
vásárfiát régen ez jelentette, vagy a fakard. 
Ma azonban lehet, hogy egy fatálat vagy 
egy gyerekjátékot, egy szép ékszert, egy 
vesszőkosarat vásároltak, és ki tudja még, 
milyen termék ragadta magával az embe-
reket. Egy biztos: immár XXI. alkalom-
mal sétálhattak az érdeklődők a „Nánási 
Vásártéren”. A népművészet ez által élő. 
Hordjuk, felvesszük, használjuk, gyö-
nyörködünk benne. Mert a miénk. 

Vajda Mária a Déri Múzeum néprajz-
kutatója is így gondolja. Ő a múzeum 
fotóarchívumából és nánási fotókból álló 
kiállítást nyitott meg, amely a hortobágyi 
és a hajdúsági pásztoréletet, az öltözkö-
dést mutatta be. Szerinte a fényképeken 
és a ruhákban a múltunk rejtőzik, ame-
lyeket meg kell ismernünk. A múlt nélkül 
gyökértelenek vagyunk. Vajda Mária még 
rögtönzött bemutatót is tartott. Megmu-
tatott egy csikós öltözetet, egy cifraszűr 
gyönyörű hímzését, szabását, kiegészítő-
ket. Ma már tanulnunk kell a régi dolgo-
kat. Visszatanulni. A tudást múltunkból 
hozzuk, de a jelenben éljük meg. Azzal, 
hogy a mesterek elkészítenek egy-egy 
tárgyat, azzal, hogy megvásároljuk, hasz-
náljuk, felvesszük őket. A népművészeti 
vásárok azért kellenek, hogy multi-áruk-
hoz szokott szemünket felnyissák és meg-
láttassák velünk azt, ami csak a miénk. 

Nagy Ágnes

A néptánc korona volt a Nánási 
Vigasságok nyitórendezvényén

Nincs „Vigasság” Vásártér nélkül

Munkában a fafaragó Fotó: Fekete Andrea

Produkció a nagyszínpadon… Fotó: Fekete Andrea

… és lépéspróbák előtte

Vajda Mária előadást tart a pásztorviseletről

Ötödik alkalommal rendezték meg 
július 19 és 20-án (pénteken és 
szombaton) – a Debreceni Cívis Korzó 
programjaihoz kapcsolódóan – a Vá-
rosok, Falvak Szövetsége Kulturális 
Régió Fesztiválját, melyen a 20 tag-
település turisztikai információs 
pontokkal és művészeti együttesek 
fellépéseivel mutatkozott be. 

Városunkat a Turinform Iroda reklám-
kiadványai mellett a Szalmakalap Cite-
razenekar és utánpótlása a Szalmaszálak 
képviselte a fesztivál színpadán, ahol 
népdalcsokraikkal, a hajdúság gyűjtött 
dalaival méltóképpen mutatkoztak be 
városunk jó hírét növelve. Dalaik mellett 
a hajdúság táncaival is bővítették reperto-

árjukat: Lakatos Izabella és Putnoki Alex 
bemutatásával. A kedves és mosolygós 
testvérpár a citerazenekar „élő illusztrá-
ciójaként” hatalmas tapsot kapott a híres 
cívisvárosban. 

Fekete Andrea

Városok, falvak találkozója

Fotó: magánarchívum

Puskalövések zaja verte fel a magitelki 
lőtér és környékének csöndjét július 13-
án, szombaton. Ekkor tartotta ugyanis a 
Kossuth Vadásztársaság hagyományos, 
juliálissal egybekötött házi lövészverse-
nyét. 

Mint Hadadi Imre, a Vadásztársaság 
elnöke elmondta, évente több alkalom-
mal is szerveznek ilyen családias össze-
jövetelt.

A társaság vadászterülete jelenleg 3 
ezer hektár, és lehetőségeikhez képest 
igyekeznek gazdálkodni ezen a terüle-
ten. Gondozzák a vadállományt, ez fő-
ként télen jelent nagyobb munkát, bár 
nyáron, ha nagy a szárazság itatni is kell. 

A nap fő programja délelőtt tíz órakor 
kezdődött a trap és a skeat pályán, Juhász 
István lövészetvezető és Vajas Imre va-
dászmester vezetésével. Köztudott, hogy 

ebben az időszakban szünetel a vadász-
idény, így az ilyen versenyek nagyban 
hozzájárulnak a lövészkészség javításá-
hoz – mondja Juhász István. 

Úgy ebédidő környékén sort kerítettek 
a nap legfontosabb eseményére is. Igazi 
hordógurítós ceremónia keretében avat-
ták fel a lőtér melletti öntözőcsatornán 
átívelő hidat, amelynek megépítését a 
szomszédos földtulajdonossal folyó viták 
tették szükségessé. A híd létrehozásában 
jelentős segítséget nyújtott Hajdúnánás 
város önkormányzata is. Hadadi Imre 
elnök úr rövid avatóbeszédében elmond-
ta, a város építési anyagot biztosított, a 
társaság tagjai és segítői pedig önkéntes 
munkával építették meg a hidat. Így 
most már minden gond nélkül meg tud-
ják közelíteni a lőteret. 

(HNU)

Lövészverseny
és hídavatás
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Hajdanán városunkban, amikor még 
sáros, úttalan-utakon közlekedtek a 
szekeres emberek, a városlakók ún. 
bakterfákat helyeztek el a főként szű-
kebb utcák bejáratánál, hogy megaka-
dályozzák a szekerek behajtását, így 
védve házaikat a társzekerek okozta 
sérülésektől. 

Az elmúlt napokban egy mai „bak-
terfa”, behajtást gátló szerkezet ke-
rült a városi piac mindkét bejárata 
elé, amelyet többen nem tudtak mire 
vélni, és azonnal elindult a „hírgyár-
tás”, hogy ezentúl nem lehet a piac 
területére gépkocsival bemenni, és 
hogy akkor hogy lesz a piaci árusok és 
üzletek áruszállítása megoldva. Utá-
najártunk a dolognak és megkérdez-
tük Rozgonyi Attilát, az üzemeltető 
HÉPSZOLG Kft. ügyvezető igazga-
tóját, mi a célja a kihelyezett akadály-
nak, és hogy a piacon árusítók ezentúl 
hogyan tudnak majd bejutni a piac 
területére gépkocsival. Igazgató úr az 
alábbi közleményt juttatta el szerkesz-
tőségünkbe. 

„A piac területén naponta több sze-
mélygépkocsi nagy sebességgel haladt 
keresztül, veszélyeztetve a piacon tar-
tózkodó vásárlók, gyerekek életét. A 
biztonság és a piac rendjének megőrzése 

érdekében a hozott intézkedések révén 
meg kívánjuk akadályozni az átmenő 
forgalom bejutását és áthaladását.

A felszerelt behajtást gátló eszköz nem 
a piaci árusok bejutását kívánja kor-
látozni. Ennek érdekében egyeztetést 
kezdeményeztem a piaci árusokkal, a 
nyitvatartást és az áthaladást illetően.

Javaslatuk szerint az akadály nyitott 
állapotban lesz piaci napokon a piac ide-
jén, nem piacnapokon reggel 7–9 óra kö-
zött (vasárnap zárva).

Ezen túl a pavilon bérlők, állandó 
árusok és a két élelmiszer üzlet számára 
kulcsot biztosítunk a szükség szerinti be-
jutás biztosítása érdekében.

Reméljük, ezen intézkedés hozzájárul 
a piac biztonságának és működésének 
fenntartásához. Üdvözlettel Rozgonyi 
Attila igazgató.”

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet,
 Hajdúnánási Óvoda, 4080 Hajdúnánás, 

Kasza út 3. sz.
 6 fő PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 Határozott időtartam: 2013. szeptember 
2.–2013. december 31. közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 

megye, Hajdúnánási Óvoda:
 Eszterlánc Óvoda 4080 Hajdúnánás, Ka-

sza út 3.,
 1. sz. Óvoda, 4080 Hajdúnánás, Niko-

demusz 17–21.,
 2. sz. Óvoda, 4080 Hajdúnánás, Perczel 

utca 12.
 Napsugár Óvoda, 4080 Hajdúnánás, At-

tila utca 26.
 7. sz. Óvoda, 4080 Hajdúnánás, Dorogi 

út 24.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógiai munka előkészítése, segítése, 

a nevelési folyamatba közvetett és közvet-
len bekapcsolódás. Gondoskodik az óvo-
dás gyermekek testi-lelki szükségleteinek 
ellátásáról, foglalkoztatásukról és fejlődé-
sük optimális segítéséről, az óvodapedagó-
gusok iránymutatása szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
	Középiskola/gimnázium, érettségi
	magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség
	pedagógiai asszisztens OKJ 52149903 

végzettség,
	egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
3–7 éves gyerekek között eltöltött munka-
idő – 1 év alatti szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
Gyermekszeretet, empátia, rugalmasság, 

tolerancia, kreativitás, közösségi szellem.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz,
 iskolai végzettséget igazoló iratok másolata,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány.
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: A munkakör legkorábban 2013. 
szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnáná-
si Óvoda címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Kasza út 3.)

A munkakör megnevezésével: Pedagógi-
ai asszisztens

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a pályázati elbírálásról az óvoda vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2013. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: Hajdúnánási Újság – 
2013. augusztus 8.

Helyben szokásos módon

Értesítem a város lakosságát, hogy a 
választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése ál-
tal megállapított feladat- és hatásköröm-
ben Hajdúnánás Város szavazóköreinek 
számát, sorszámát és területi beosztását 
felülvizsgáltam.

A felülvizsgálat eredményeként a sza-

vazókörök számát, sorszámát és területi 
beosztását, valamint a szavazóhelyiségek 
címét a helyben szokásos módon (Hajdú-
nánás város honlapja www.hajdunanas.
hu, önkormányzati hirdetők, Helyi TV 
képújság) közzétettem.

Dr. Kiss Imre
Helyi Választási Iroda vezetője

Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2013. július hónapban Haj-
dúnánáson házasságot kötött pároknak!
3 Dózsa Ágnes és Máté Sándor Zsolt
3 Cserpes Anett és Nyakó Imre Csaba
3 Mikita Adrienn és Polyák István
3 Oláh Anett és Kovács Zoltán
3 Szebenyi Kitti és Nyeste József Zsolt
3 Pásztor Annamária és Molnár Lajos János
3 Legény Viktória és Tóth Zoltán
3 Bózsár Mónika és Horváth János
3 Mező Andrea és Bodnár Imre

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Csányi Noémi
3 Gyulai Tibor
3 Horváth Dalma
3 Kocsis Kende
3 Kórik Vajk
3 Nagy Boglárka
3 Nádudvari Zsombor
3 Reszegi Hanna

Akiktől 2013. július hónapban búcsút 
vettünk
1 Boda Sándor Ferenc
1 Daróczi Imre
1 Dobos István
1 Eszenyi Sándor
1 Gebei Andrásné
1 Herperger Antalné
1 Jámbor Gábor László
1 Jónis Péterné
1 Kállai Sándor
1 Kocsmáros Lászlóné 
1 Nagy Andrásné
1 Nagy Imre
1 Nagy László
1 Pénzes Miklós
1 Tar József Sándor
1 Tanyi Bertalanné
1 Török Mihály József
1 Zatykó Istvánné

Hirdetmény
„Bakterfa” a piac kapuban

Hajdúnánási Óvoda
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 
 Hajdúnánási Óvoda, 4080 Hajdúnánás, 

Kasza út 3. sz. 
 ÓVODATITKÁR munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 Határozott időtartam: 2013. szeptember 

2.–2013. december 31. közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 

megye, Hajdúnánási Óvoda, 7. számú 
Óvoda intézményegység, 4080 Hajdúná-
nás, Dorogi út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban foglaltak szerint: Az 
óvodával kapcsolatos adminisztrációs és ügy-
intézési teendők ellátása. Levelezés, iktatás, 
nyilvántartások, statisztikák készítése, jelenté-
sek leadása. Leltározási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-

sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Középiskola/gimnázium, érettségi
 18 évet betöltött magyar állampolgár
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség
 Felhasználói szintű MS Office (irodai al-

kalmazások) ismerete
 levelező rendszerek gyakorlati szintű ke-

zelése

 egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 ECDL
 gyakorlott szintű gépírás
 hasonló munkakörben szerzett szakmai 

tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű önálló munkavégzés, pon-

tosság, megbízhatóság. Nyitottság, segítő-
készség.

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz,
 iskolai végzettséget igazoló iratok másolata,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-

zonyítvány.
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: a munkakör legkorábban 2013. 
szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Óvoda címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Kasza út 3.)

A munkakör megnevezésével: Óvoda-
titkár

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati elbírálásról az óvoda vezetője 

dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 

2013. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételé-

nek helye, ideje: 
Hajdúnánási Újság – 2013. augusztus 8.
Helyben szokásos módon

Hajdúnánási Óvoda
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Akárcsak Hajdú-Bihar megyében, úgy 
Hajdúnánáson is lényegében befejező-
dött a kalászos növények betakarítása, 
az aratás. A hírek, a vélemények arány-
lag jó minőségről, ám kevésbé jó árak-
ról szólnak.

Mint azt Kiss Zoltán, a Megyei Kor-
mányhivatal földművelődésügyi igaz-
gatója tájékoztatójában elmondta: „leg-
fontosabb kenyérgabonánkból a megyei 
átlagban remélt 5 tonna helyett 4,8 tonna 

termett hektáronként, a termés minősége 
azonban remek.” Mint közölte, a leara-
tott búza több, mint 70–80 %-a étkezési 
(malmi) minőségű. E hírek után néhány 
helyi gazdát, gazdálkodót kerestünk meg 
az aratással kapcsolatban.

Nyakas András: Az aratás eredménye 
5,8 tonna/ha átlagtermésről szól. A leara-
tott gabona víztartalma ugyan magasabb 
a vártnál, ennek ellenére a minősége jó-

nak mondható. A learatott termés táro-
lása nagy biztonsággal megoldott. Sajnos 
a felvásárlási ár jóval alacsonyabb a múlt 
évinél, de remélhetőleg az árak javulni 
fognak. „Minden esetre a farmon elegen-
dő tartalékkal bírunk.”

Dombi Miklós kisgazda is elmondta, 
hogy nála is a megyei átlagnak megfele-
lő termést tudott betakarítani. „Igaz, volt 
olyan hely, ahol a víz miatt kevesebb volt 
a hozam, de más helyeken a szép termés 
azt kompenzálta.” Véleménye szerint jó a 
termés minősége, az átlaga pedig 4,8 ton-
na/ha körül van.

Bódi László, a Tedej Zrt vezérigazga-
tója nyilatkozta a minap, hogy a búza-
termés kimagasló minőségű, de a vártnál 
kicsit alacsonyabb, 4,7 tonna/ha hozam 
jellemzi a termést. „A mennyiségi kiesést 
a tavaszi vízkár okozta, a megnövekedett 
ráfordítás pedig fokozta az önköltséget.” 
A learatott gabona tárolása biztonságosan 
megoldott és reménykednek az árak ked-
vező alakulásában.

Kelemen Imre, Agroszoltek Kft: „Igen 
jó a learatott gabona minősége. Termésát-
lagunk 5–6 tonna/ha körül alakul. Üze-
münkben az aratás zökkenőmentesen le-
zajlott. Úgy az emberek, mint a gépek jól 
vizsgáztak. Alacsonynak tartjuk a jelenlegi 
felvásárlási árat, de reméljük, hogy lesz va-
lami elmozdulás. Minden esetre a betaka-
rított termés tárolását biztonságosan meg 
tudtuk oldani.”

Természetesen örömmel hallottuk a hí-
reket. Az aratási munkákkal azonban nem 
ért véget a megfeszített munka. A gazdák, 
gazdálkodók talán mindannyiunknál job-
ban várnak egy kis enyhülést, 30–50 mm 
csendes esőt, hogy a még fejlődésben lévő 
növények gazdag terméssel tudják meghá-
lálni a munkát. 

Gut István

A 299/2013.(VI.28.) számú Képviselő-
testületi Határozat értelmében a közbe-
szerzési eljárás nyertese az Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft lett. Dr. Jancsó Zoltánt, 
a Kft stratégiai igazgatóját kerestük meg 
kérdéseinkkel:

Melyek a legfontosabb tudnivalók a 
szeptember 1-jén induló orvosi ügyeleti 
ellátással kapcsolatban? Az ügyeleti idő-
ben kik látják el a betegeket és mely terü-
letek tartoznak Hajdúnánáshoz?
 A központi ügyeleti ellátást szept-

ember 1-től az Orvosi Ügyelet Nonprofit 
Kft. biztosítja Hajdúnánás közigazgatá-
si területén. Ez a Társaság immáron 15 
éve nyújt orvosi ügyeleti ellátást az arra 
rászorulóknak. Jelenleg 6 megyében és 
a fővárosban, 19 ügyeleti központból, 
több mint 500 000 ember ügyeleti ellá-
tását biztosítjuk. A Hajdúnánáson induló 
szolgáltatásunkat olyan módon terveztük 
meg, hogy az magas színvonalon bizto-
sítsa mind a korszerű sürgősségi betegel-
látást (a súlyos egészségkárosodás kocká-
zatával járó, illetve életveszélyes kórképek 
gyors és szakszerű ellátása szoros együtt-
működésben az Országos Mentőszolgálat-
tal; valamint a hirtelen kialakuló, riasztó 
tünetekkel, akut fájdalommal vagy egyéb 
diszkomforttal jelentkező kórképek első 
ellátása). Továbbá azon betegségek/állapo-
tok kezelését, melyek ugyan nem magas 
kockázatúak, de mégsem várhatnak a kö-
vetkező háziorvosi rendelés kezdetéig (pl. 
egyes sebek átkötése, háziorvos által elren-
delt antibiotikum injekció beadása stb.)

Ügyeletünkben egy időben 1 fő orvos, 
1 fő ápoló és 1 fő ápolói végzettséggel –
vagy komoly egészségügyi ellátási tapasz-
talattal – rendelkező gépkocsivezető telje-
sít szolgálatot. Mindannyian rendelkezni 
fognak nem csupán a feladat ellátásához 
előírt képesítésekkel, hanem több éves 
vagy évtizedes sürgősségi gyakorlattal is. 
A rendelőn kívüli ellátásokban tehát az 
orvosnak nem egyedül kell helytállni, 
hanem olyan képzett egészségügyi szak-
dolgozó kíséri majd, aki jelentősen tudja 
segíteni illetve gyorsítatni az orvos mun-
káját. Abban is különbözik az új rendszer 
az eddigitől, hogy a telefonos hívásokat 
nem a Hajdúnánáson ügyeletet teljesí-
tő ápoló vagy orvos fogadja, hanem az 
OMSZ-al közös diszpécserszolgálatunk. 
A közös diszpécserszolgálat munkatársait 
speciálisan a beteg-hívások fogadására és 
értékelésére képezték ki. Munkájukat a 
legkorszerűbb irányítási protokollok és 
technika segíti. Egy sürgősségi helyzet-
ben tehát nem a betegnek kell eldönte-

nie, hogy pontosan milyen segítséget is 
szeretne, hanem a tünetek, panaszok és 
körülmények megfelelő kikérdezése után 
a diszpécser dönt arról megalapozottan, 
hogy a beteghez esetleg nem is az ügye-
letet, hanem rögtön az OMSZ eset- vagy 
rohamkocsiját küldi, avagy az ügyeletes 
team-et indítja, vagy esetleg tanácsadás-
sal is kezelhető a bejelentő által felvetett 
probléma. A telefonos tanácsadásban az 
ügyeletes orvos is kötelezően részt vesz. 
A jelenlegi ügyeleti gépkocsi lecserélés-
re kerül és TETRA rendszerrel szereljük 
fel, így helyzete folyamatosan követhető, 
a kommunikáció pedig minden körül-
mények között biztosítható lesz vele. Az 
ellátási terület változatlan az eddigiekhez 
képest, azaz Hajdúnánás közigazgatási te-
rülete, természetesen Tedejjel együtt.

Hol kerül sor személyes (helyi) ellátás-
ra? Melyek az ügyelet elérhetőségei? (tele-
fon, e-mail, cím
 Az ügyeleti rendelő helyszíne nem 

változik, továbbra is a Mentőállomás 
ügyeleti helyiségeiben fogadjuk a betege-
ket. A központi ügyelet időtartama any-
nyiban módosul, hogy az munkanapokon 
18:00-tól másnap reggel 08:00-ig tart (a 
16:00 és 18:00 óra közötti időszakban 
a helyi háziorvos kollégák biztosítják a 
rendelkezésre állást és az akkor felmerülő 
sürgős esetek ellátását), míg hétvégén és 
munkaszüneti napokon 08:00-tól 08:00-
ig, azaz 24 órában működik.

Az ügyelet – a közös diszpécserszolgá-
lat belépésével – új telefonszámon lesz 
elérhető: 52/311-104. Hogy ez sem-
milyen problémát ne okozzon, a régi 
ügyeleti telefonszám még év végéig élni 
fog, azt automatikusan átirányítjuk az új 
ügyeleti telefonszámra. Az Orvosi Ügye-
let Nonprofit Kft. honlapjának címe: 
www.orvosiugyeletkht.hu e-mail címe: 
titkarsag@orvosiugyeletkht.hu postací-
me: 4031 Debrecen, István út 6.

A város lakossága hol tájékozódhat az 
ügyeleti rendről és esetleges panaszaikkal 
hova, kihez fordulhat?
 Az ügyeleti rendet kifüggesztjük az 

ügyeleti rendelőben, pontos felvilágo-
sítást ad róla az ügyeletes diszpécser is a 
fenti telefonszámon, illetve a honlapon 
is olvasható lesz. Az ellátással kapcsolatos 
panasz esetén: Dr. Dankó Alpár István 
szakmai igazgatót lehet keresni az Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. fenti címein vagy 
az 52/783-511-es telefonon .

Olvasóink nevében tisztelettel köszö-
nöm válaszait.

Gut István

Aratási helyzetkép Központi orvosi ügyelet 
Hajdúnánáson 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

BOCZ-N KFT.
4400 Nyíregyháza, Kossuth út 70. fszt.

A BOCZ-N KFT 4400 Nyíregyháza Kossuth út 70. fszt. székhelyű 
vállalkozás EAOP-1.1.1/D-12-2013-0130 azonosító számú projekt-
jének indulásáról.

Projekt neve: „Üzemcsarnok bővítés és forgácsolóipari fejlesztés”
Helyszíne: 4080 Hajdúnánás Petőfi út 4758/17 HRSZ
Munkahely teremtés: 9 fő
Összköltsége: 108 548 856 FtT
Támogatás összege: 54 274 428 Ft
Megvalósítási időszak kezdő napja: 2013. június 28.
Megvalósulásának tervezett napja: 2014. november 30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Hogy mi lesz ebből!? – Alkotótábor július 22–29. Fotók: Fűz LászlóÖkörsütés a főtéren július 27-én

Nánási Vigasságok 2013.
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„Szeress minden magyart, mert 
testvéred ő: nemzeted fia.

Segítsd és támogasd, mert közös hazát 
adott nektek az Úr”

(Vass Albert)

E sorok mélyen belém ivódtak már sok-
sok éve és minden tettemmel azon va-
gyok, hogy másokat is meg tudjak aján-
dékozni e gondolattal. Két éve csinálom, 
vezetem nyaranta a „Szórvány – táboro-
kat”. Minden évben más-más barátokkal, 
kollegákkal és diákokkal. Ennek több oka 
is van; szeretném, ha minél többen érez-
nék azt meg, hogy valóban testvérek va-
gyunk és összetartozunk bármit is hozott 
eddig az élet. A múltat nem feledjük, De 
a jelen lehetőségét szeretném, ha jól meg-
élnénk közösen.

Ebben az évben központi téma volt 
Mátyás királyunk és kora. Ennek jegyé-
ben lett összeállítva a tehetséggondozásra 
is épülő program határon túl és itt Hajdú-
nánáson is. Év végén érkezett egy pályá-
zat, és így koncentráltabban tudtuk ter-
vezni az ez évi feladatokat. A történelmi 
barangoláson túl kiemelt helyet kaptak 
a kézműves, hagyományőrző foglalkozá-
sok a népi játékok és népdalaink. Töb-
bek között Papp Anita, Fekete Andrea és 
Vargáné Papp Júlia kolléganőim segítsé-
gével sikerült mindezt jól megvalósítani.  
A gyermekek által elkészített eszközöket, 
tárgyakat ki is állítottuk megtekintésre, 
majd ezeket haza is vihették, vállalva, 
hogy másoknak is tovább adják a tudást. 

Július 8–14 között Gyulafehérváron 
és környékén voltunk a nánási diákok-
kal, itt kísérőm és segítőm Vargáné Papp 
Júlia volt. Sok feledhetetlen történelmi 
helyszín és élmény, amelyekről részben a 
kinti kollegák dr. Gudor Kund Botond 
ref. esperes vezetésével, valamint mi gon-
doskodtunk. Nehéz volt az elválás, ha 
még rövid időre is, hiszen július 22-én (a 
nándorfehérvári csata győzelmének 557. 
évfordulóján) ők is meglátogattak minket 
városunkban. Ekkor már volt egy másik 

csoportom is Beszterce megye 6 települé-
séről, Tóth Edit vezetésével. Ők július 18-
án este érkeztek, és ezen az estén Szólláth 
Tibor és felesége fogadta vacsorával a ven-
dégeket az otthonában, ahová lovaskocsin 
utaztunk ki Tokaji László és barátai segít-
ségével. Vacsora után „Hortobágyra utaz-
tunk” a csikósok segítségével. Másnap a 
Dominó Diáksport Egyesület diákjai és 
vezetőivel „sárkányhajózhattak” kajakoz-
hattak majd fürödhettek a strandon. 
20-án a Nánási Vigasságok programjai 
bűvölték el a csapatot. Vasárnap a strand 
vize kápráztatta el őket, no és este Pallai 
Zsolt és csapata a helyi művelődési ház-

ban. 22-én városnézés volt Buczkó József 
néprajzos barátunkkal, ebéd után a Strucc 
farm különlegességeit nézhették meg, 
majd filmvetítés a moziban és este vacsora 
vendégei voltak az Okkal-Más-Okkal If-
júsági Egyesületnek. Ekkor már csatlako-
zott a hosszú utat megtett gyulafehérvári 
csapat is a táborhoz, akiket a szállásadók 
finom „magyaros vacsorával” vártak.

Július 23. többszörösen feledhetetlen 
volt, ekkor tudott együtt lenni a „hármas 
fogat,” a Beszterce megyeiek, a gyulafehér-

vári és nánási diákok. Délelőtt Mátyás 
korában voltunk, délután Hajdúdorog 
hagyományőrzői Simon György vezeté-
sével nagy szeretettel fogadtak minket.  
A székesegyház megtekintése után jurta állí-
tás, íjászat, népi játékok, bőrözés stb. és este 
szalonnasütés majd egy helyi barátom (Kiss 
János pék) kórusa székely dalokat énekeltek 
tiszteletünkre, és végül süteménnyel is meg-
vendégelte a gyerekeket. Július 24-én az or-
szágzászló körül köszöntünk el a Beszterce 
megyei barátainktól…nem volt könnyű….

Aztán délután a vízi sportok lemosták a 
könnyeket. Este Hódos Antal finom va-
csorája és Ilyés Ilona remek csapata káp-
ráztatta el a gyulafehérvári gyerekeket. Az 
utcán jövő-menő emberek is megcsudál-
ták a Tájház udvarán zajló eseményeket. 
A gémeskút környéke és a szép csillagos 
ég tud erről mesélni. E csapatnak is eljött 
a búcsú-vacsora, amit Szólláth Tibor és 
családja adott. Ezt követően egy fergete-
ges „dob-gitár koncert” várta a diákokat 
egy gyertyafénybe öltözött udvaron Csil-
lik Tamás és Bodai János személyében.  
A másnapi elbúcsúzás nem örökre szólt, 
ám mégis nehézre sikeredett.

Ez egy olyan tábor volt, ahol sok em-
ber adta szeretetét, tudását, otthonát, 
munkáját, kincseit. Ez a csapatmunka a 
szép emberi kapcsolatok nélkül nem jö-
hetett volna létre határon túl és itt sem. 
Köszönet mindenkinek, aki így, vagy úgy 
segített ebben a munkában.

Végül álljon itt egy vélemény a tábor-
ról, az együtt töltött napokról.

„Rengeteget tanultunk az őseinkről 
és hagyományainkról. Rájöttünk, hogy 
magyarnak lenni a legjobb. Hazamenvén 
azon fogunk dolgozni, hogy a magyarok 
ne két fél, hanem egy egész legyünk” 
(Beszterce megyei diákok)

2014-ben új témákat körbejárva, új 
helyszíneken új embereket is bevonva 
építjük, ápoljuk közös értékeinket, de leg-
főképpen a barátságot határon erről és túl.

Csillikné Szólláth Júlia
szórványprogram vezető

Készül a Hajdúsági Szakácskönyv

Jó magyarnak lenni…

A tavalyi esztendőben a hét hajdúvá-
ros összefogásának köszönhetően újra 
megalakult Hajdúkerületi Hajdúváro-
sok Szövetsége. Ennek apropóján ké-
szül a Hajdúsági Szakácskönyv, amely 
a Hajdúvárosok Szövetségének támo-
gatásával várhatóan 2013 novemberé-
ben kerül majd a könyvespolcokra. 

Minden bizonnyal hiánypótló kiad-
ványt üdvözölhetnek majd megyénk 
lakói, hiszen tájegységünk tradícionális 
konyhájának ételreceptjeit egy csokor-
ba gyűjtő, képekkel is illusztrált alkotás 
mindez idáig még nem született. 

A készülő szakácskönyvről a főszer-
kesztő, dr. Varga Gyula tájékoztatott, aki 
a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési 
és Felnőttképzési Kar Társadalomtudo-

mányi Tanszékének vezetője és egyben 
a Hajdúsági Tükör főszerkesztője. A 
mintegy 200 oldalas kötet elsősorban 
magyar nyelven jelenik majd meg, de 
az idelátogató turisták számára egy szű-
kebb terjedelmű angol és német nyelvű 
változat is készül. A kiadvány oldalain 
keresztül az olvasók megismerhetik a hét 
település múltját, látnivalóit, turisztikai 
lehetőségeit és az adott városra jellemző 
előételek, levesek, főételek, desszertek 
elkészítési módjáról is átfogó képet kap-
hatnak majd. 2013. július 7-én a Hajdú-
nánási Gyógyfürdőben hat hajdúnánási 
szakács nyújtott segítséget receptgyűjte-
mény összeállításában, hiszen több mint 
tízfajta ételt főztek és sütöttek elsősorban 
bográcsban. 

Hódos Antal, a Hajdúnánási Ipartes-
tület tagja többféle zöldség felhasználá-
sával bográcsban sonkalevest, kerámia 
köcsögben (vagy ahogyan felénk mond-
ják vászonfazíkban) pedig töltött káposz-
tát főzött, míg Fekete Imre slambucot, 
Gál Lajos toroskáposztát, Balázs István 
pedig öreg reszelt tészta felhasználásával 
kondáshúst készített. Tóth Imre, a haj-
dúnánási Startmunka Program vezetője 
kapros juhtúrós laska körettel tálalt har-
csapaprikást, Tokaji László kakas pör-
költöt készített. A bográcsban főtt étele-
ken kívül Nagy Miklósné, a hajdúnánási 
Diófa Motel és Csárda tulajdonosa be-
tyárgulyást főzött és hajdúsági ördöglán-
gost is sütött. 

Tóthné Varga Ildikó

meghirdeti a Hajdúnánási Piacon a 
meglévő pavilonsor folytatásaként 
a Piac Bem József utcai oldalán épí-
tendő 2 db, egyenként 30 m2 terüle-
tű üzlethelyiség bérleti jogát 10 éves 
időtartamra, darabonként 5 millió Ft 
egységáron.

A bérleti díj egy összegben előre fi-
zetendő. A felmerülő rezsi költségek 
a fogyasztás után külön kerülnek ki-
számlázásra.

Érdeklődni Rozgonyi Attila ügy-
vezető igazgatónál lehet a 06-52/390-
883-as telefonszámon.

Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft.

Augusztus 19.:
 17.30 Farkas Jenser Balázs akusztikus 

koncertje
 19 óra Janicsák Veca műsora
 20–24 óra utcabál. Zenél: Rákos Már-

ton és zenekara
 Szeptember 15-ig látható a műve lődési 

központ galériájában a VIII. Hajdúná-
nási Képzőművészeti Alkotó tábor kiál-
lítása.

Augusztus 20.
 10 óra: Istentisztelet a Református 

templomban
 11 óra: Ünnepélyes kenyérszentelés
 Közreműködik: a Csokonai Színház 

művésze
 16 óra: Bóbita gyerekműsor
 17 óra: Indonéz tánccsoport ünnepi 

műsora
 18 óra: Dalok a hazáról: Közremű-

ködnek a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház művészei

 19 óra: „4 For Dance” – Kamara tánc-
együttes műsora

 20 óra: TransylMánia zenekar műsora
A szünetekben nyereményjáték az Ár-

pád-házi szentek életéből. Értékes nye-
reményeket sorsolunk ki! Támogatónk a 
Bocskai Korona. A műsorváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

V. Hazaváró Ünnep 
Augusztus 19.: 
 14 óra Fakultatív programok – für-

dőzés, tárlat látogatás a Helytörténeti 
Gyűjteméy

 17 óra Tanyázó – ezúttal az Aranyszal-
ma Alkotóházban, Jókai u. 12. sz. alatt

Augusztus 20.
 10 óra Ünnepi istentisztelet
 11 óra Ünnepség a templomkertben
 15 óra Filmvetítés: Zarándokút 

Benderibe – Nánási Portéka
 17 óra Start Munkaprogram és a meg-

újuló Kendereskert bemutatása
Programokról részletesen a www.

hajdunanas.hu web oldalon olvashatnak 
a Hazaváró menüpont alatt.

Programajánló
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
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Sátrak hűvösében

A Tedeji Nyugdíjas Egyesület 2013. július 
13-án klub délutánt tartott. Az előkészü-
letek már délelőtt megkezdődtek a slam-
buc főzéshez. A helyszín a Közösségi ház 
előtti terület volt. Nyolc hölgy készítette 
elő a krumplit és más zöldségeket. 11 
órakor kezdődött a főzés 3 bográcsban, 
3 szakács közreműködésével. Nagy volt a 
sürgés – forgás. 12 órakor jöttek a további 
tagok. 13 órakor javában ebédelt a csapat. 
Mind a 3 bogrács tartalmát mindenki di-
csérte és nagyon finomnak értékelte. Ezt 
bizonyította az is, hogy mind elfogyott. 
Volt ott dobálós savanyúság és uborka-
saláta is, melyet a tagok ajánlottak fel. 
Szintén a tagok hoztak magukkal finom 
süteményeket, melyet kiraktunk az aszta-
lokra. Egy kis ejtőzés után a Hajdúnánási 
Polgárőr Egyesület Tedeji tagozat részéről 
Győri Tamás úr tartott tájékoztatást a Te-
deji polgárőrök munkájáról. Kérte, hogy a 
tagok is segítsék munkájukat. Ezt követő-
en egy 35 perces filmet vetített le, melyet 
Ő készített a mátrai kirándulásunkról. 
Ezt a munkáját ezúton is köszönjük! Ezt 
követően a Közösségi ház kérésének eleget 
téve ismertettük a tagokkal, hogy lehető-
ség van ingyenes internet tanfolyamra. 
Ide 12 tagunk jelentkezett a helyszínen, 
majd átmentünk a Közösségi házba, ahol 
a nap zárásaként egy fotó kiállítást tekin-
tettünk meg. 

Itt köszönöm meg mindenkinek, aki 
segített bennünket abban, hogy a rendez-
vény sikeres legyen. Köszönöm a felaján-
lásokat, a szakácsok és segítőik munkáját.

Tóth Ferenc elnök.
Tedeji Nyugdíjas Egyesület

Vastaps a fiatal színjátszó 
csoportoknak

Életképek: 
Tedeji 
Nyugdíjas Klub

Az első örömteli meglepetés a rendezőasz-
szonyt Marth P. Ildikót érte, amikor meg-
látta, hogy jó félháznyi közönség kíváncsi 
a gyerek és ifjúsági színjátszók műsorára, 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
színháztermében. Az előadás kezdetére 
szülők, nagymamák, rokonok, barátok 
várták izgatottan a még izgatottabb gyer-

kőcöket, hogy tehetségükről, s fél éves 
munkájukról tanúbizonyságot tegyenek. 
Először a kicsik, a Mese csoport követ-
kezett a Rácdombi csodavirág című saját 
maguk által kreált mesejátékkal. Ebben 
egy szépséges királykisasszonyon próbál 
egy gonosz hiú varázsló bosszút állni úgy, 
hogy a születésnapjára mérgező csoda-
italt ajándékoz neki mondván, hogy ettől 
örökké fiatal lesz. Az udvar lakói hiába 
könyörögnek, a királylány mégis megisz-
sza a mérget, s csak a Rácdombi csoda-
virág keltheti őt újra életre. Azt viszont 
egy tiszta jó lélek tudja csak leszakítani. 
Végül egy mindig kotnyeles, kis fehér 
cica segítségével fordul hepiendre a tör-

ténet. A közönség hatalmas tapssal jutal-
mazta az előadást. Ezután következett az 
ifjúsági csoport műsora, mely mi másról 
is szólhatott, mint a szerelemről. A címe 
önmagáért beszél: „Egy nagyon szemérme-
tes leány és egy nagyon szemérmetes fiú esete 
kútbaesőleg, kéményesen”A fiatalok négy 
jeleneten keresztül vázolták fel korunk 
nagykamaszainak udvarlási szokásait jóízű 
humorral fűszerezve. A közönség az első 
pillanattól kezdve vevő volt a poénokra, 
s félő volt hogy az egyre hangosabb ne-
vetések sokasága megzavarja a színpadhoz 
még nem szokott kis színészeket. Szeren-
csére nem így történt. A tinik fegyelmezet-
ten, de mégis önfeledten csinálták, amit a 
rendezővel tanultak s végül fürödhettek a 
tapsviharban, (mégha – a darab szerint – 
nem is sikerült kimenteni se a kútból, se 
a kéményből a szerelmeseket). Az előadás 
végén a szülők hozzájárulásával, egy hatal-
mas tortával örvendeztették meg az ifjú 
szereplőket, akik elmondásuk szerint alig 
várják, hogy újra színpadra léphessenek.
 Először is köszönjük a lehetőséget, 

melyet a pályázattól kaptunk s nyilván, 
szeretnénk a jövőben is tovább folytatni, 
tovább élvezni a munkát, hiszen annyi te-
hetséges gyerek van a csoportokban. Ren-
geteget fejlődtek a fél év alatt, s reméljük 
esélyünk, segítségünk lesz a folytatásra 
– mondta el a siker s a boldog (sütitől 
kigömbölyödött) gyermekarcok láttán 
Marth P. Ildikó az est végén.

Kócsi Imre

Ezen a nyáron volt 15 éve, hogy létre-
jött egy civil szervezet, amelynek tagjai 
összefogtak, hogy közös erővel próbál-
ják meg sérült gyermekeik segítését. 
Ők a Mi Érted Élünk Egyesület. A 15. 
születésnap alkalmából munkatársunk 
az éppen leköszönő régi, és az új elnök-
helyettessel beszélgetett, amelynek 2. 
részét következő lapszámunkban olvas-
hatják.

A világ legszebb eseményeiről lehetnek 
eltérő véleményeink. Természetes, hogy 
kinek az ünnepek, kinek egy kirándulás, 
kinek a szabadság érzése- egyben azonban 
az emberek többsége egyetért: egy gyer-
mek születése a családba a legszebb érzé-
sek közé sorolható.

Azokra viszont ritkán gondolunk, 
akiknek ezt a csodálatos érkezést egy el-
fogadhatatlan és felfoghatatlan hír követi: 
valamilyen súlyos rendellenesség, sérülés, 
hátrány vagy hiány. Mit tehet a család, ki 
segít nekik, hova fordulhatnak egészség-
ügyi, jogi tanácsért, kivel tudnak min-
dennapos küzdelmeikről érdemben tár-

gyalni- olyanokkal, akik hasonló cipőben 
járnak, akik átélték, vagy végigjárták már 
ugyanazt az utat.

Én személyesen nemrég találkoztam 
Majorosné Ács Anikóval, aki a Hajdúná-
nási „Mi Érted Élünk Egyesület” újonnan 
megválasztott elnökhelyettese, Nagyné 
Dézsi Tündét váltotta, vagyis más meg-
fogalmazásban frissítette az egyesületben. 
Kettőjükkel beszélgettem egy forró dél-
után egy gyönyörű árnyékos udvarban, 
amely szemmel láthatóan a gyerekekért 
készült és róluk szól. 

Tisztelet a kivételnek, de vannak jó né-
hányan a városban, akik nem ismerik az 
egyesületet, a munkájukat, mindennap-
jaikat, amely 1998 nyarán alakult meg 
Majik Józsefné irányításával az érintett 
szülők kérésére alapvetően a fentebb meg-
fogalmazott fő célok érdekében. Segíteni, 
támogatni, közösségben lenni, a sérült 
gyermekek rehabilitációját, fejlesztését 
helyi szinten megoldani, azért, hogy lehe-
tőség szerint ne kelljen velük napi szinten 
Debrecenbe utazgatni. 

Dr. Vekerdy Zsuzsa rehabilitációs or-
vos-tanárnő segítsége sokat jelentett az 
elindulásban, így 1999 óta rendszeresen 
van városunkban gyógytorna a gyere-
keknek. Konduktor járt ki az indulástól 
2004-ig, majd gyógytestnevelés és gyógy-
torna váltotta ki. (A konduktorok a köz-
ponti idegrendszeri sérülés következtében 
mozgássérültté váltak fejlesztésével, neve-
lésével foglalkoznak. Szerk.) Gyógyúszás 
is volt az indulás időszakában, de anyagi 
okok miatt sokan lemorzsolódtak, így ez 
megszűnt. Önkormányzati támogatásból, 
az adók felajánlott 1%-ából, és az eleinte 
évente megszervezett bálok bevételéből 
aztán megvalósulhatott az érintett csalá-
dok támogatása, segítése anyagi szinten is. 
Valljuk be őszintén, a kezelések többsége 
„fizetős”, mely jelentősen megterheli a 
családi kasszát, amely náluk halmozottan 
jelentkezik, hiszen általában csak az egyik 
szülő dolgozik, a másikuk mindennapjai 
a gondozással, felügyelettel, a kezelésekre 
való járással telik természetesen a házi-
munkák mellett.

Taglétszámuk változó volt a megalaku-
lást követően, nemrég azonban kérdőív-
ben felmérték az egyesületi tagság iránti 
igényt, ennek megfelelően mára 25 fő a 
létszámuk. A gyerekek betegsége ideg-
rendszeri- és mozgásfogyatékosság, autiz-
mus, Down-kór, de olyan tagról is beszá-
moltak, akinek már nem él a gyermeke, 
mégis részt kíván venni az egyesület mun-
kájában, programjaiban.

Fekete Andrea

Mi érted élünk! 1. r.

Fotó: magánarchívum

Nánási 
Vigasságok 
2013.

Fotók: Fűz László

Vendég volt a világzenét játszó Szabó Balázs 
Bandája (is)

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban két színjátszó csoport is alakult a közelmúltban, akik egy fergeteges 
Balaton-parti táborozás alatt alkották meg azt a produkciót, amelyet a Nánási 
Vigasságok záró napján mutattak be a nagyközönségnek a művelődési központ 
színháztermében. Mindkét csoport vezetője, mentora, Marth P. Ildikó.
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

A Nánási Vigasságok rendezvénysorozat 
vitathatatlanul legnépszerűbb, és közön-
ség csalogató műsora a szépségkirálynő 
választás. Hajdúknak szépsége címmel 
immár harmadik alkalommal került meg-
rendezésre a megmérettetés. Idén 12 szép-
ség jelentkezett – nem csak városunkból 
– Debrecenből, Kisvárdáról, Polgárról, 
sőt még Usztronyból is a kitűntető cím 
megszerzéséért, mely korántsem bizonyult 
egyszerű feladatnak. A reggeli regisztráció 
után először egy pszichológussal ültek le 
közösen beszélgetni a lányok, aki a ver-
senyt egyfajta játéknak próbálta titulálni. 
Idén viszont nem csak szépek, hanem 
nagyon is bölcsek voltak a szépségek, s 
hamar megértették, hogy mindenki nem 
nyerhet, korona is csak egy van, a trónon 
is csak egyikük fér el s megnyugodhattak 
a szervezők, hogy nem lesz se trauma, se 
hiszti sem sírógörcs. Ezután jött csak a ne-
heze. Görög Réka Dorottya modell segít-
ségével – aki nem csak hazánkban, hanem 
külföldön is előkelő helyezéseket ért már 

el szépségversenyeken – egy igen nehéz 
koreográfia sorozatot tanultak be a nap fo-
lyamán, melyet csak egy rövid ebédszünet 
szakított félbe. Estére mikor a nagyszínpad 
előtt megszólaltak a fanfárok, s dr. Juhász 
Endre alpolgármester úr megnyitotta a 
rendezvényt, már mindannyian olyan 
nyugodtan, kecsesen léptek a pódiumra, 
mintha óvodás koruk óta ezt gyakorolták 
volna. (Talán így is van?)

Először utcai ruhában, majd fürdőruhá-
ban, végül pedig estélyi ruhában vonultak 
fel a szépszámú zsűri, s a még szebb szá-
mú közönség előtt – egy gombostűt sem 
lehetett volna leejteni. Az öltözések között 
a helyi, az érmihályfalvi és az usztronyi 
művészeti csoportok szórakoztatták a 
nagyérdeműt. Az estélyi ruhás felvonulás-
nál már nemcsak a szépségüket mutatták 
meg a versenyzők, hanem a zsűri a lányok 
kommunikációs képességeire is kíváncsi 
volt. Szabó János műsorvezető kérdéseire 
válaszoltak, s bizony szó sem volt világbé-
kéről, hanem inkább süti készítésről, fő-
zésről, sportolásról, tovább tanulásról. Az 
ítészeknek igencsak fel volt adva a lecke, 
mikor visszavonultak, ettől függetlenül vi-
szonylag hamar döntöttek. Az első díjat s 
a vele járó 50 000 Ft-os kétszemélyes uta-
zást és a koronát a hajdúnánási gimnazista 
Kakócz Bettina vihette haza. A címet egy 
évig viselheti. Reméljük jövőre hasonlóan 
nagy tömeg előtt, talán még több verseny-
zővel, s ugyanilyen remek hangulatban 
telik majd a királynőválasztás.

Kócsi Imre

Nagy sikerű és 20 éves születésnapját 
ünneplő darabbal örvendeztette meg 
Hajdúnánás színház- és musical rajon-
góit a Nyíregyházi Mandala Dalszínház 
a Nánási Vigasságok programsorozat 
részeként.

A Padlás félig mese – félig musical, 
telitalálat a siker és a látogatottság tekin-
tetében, de a Mandala Dalszínház szerep-
osztásában városunkban mindig garantál-
tan teltházas vonzású – nem kis részben 
köszönhető ez Dobos Lászlónak, a dal-
színház nánási születésű igazgatójának 
A szabadtérire tervezett, de az időjárás 
kiszámíthatatlanságára gondolva a szín-
házteremben bemutatott darabban távo-
li, titokzatos bolygók üzeneteit próbálja 
megfejteni egy fiatal kísérletező, Rádi. 
Váratlanul pont az ő padlására „pottyan” 
négy mesebeli szellem, több évszázados 
bolyongás után, hogy megtalálják a Ré-
vészt, aki hazavezeti őket a saját csillaguk-
ra, ahol rájuk is fognak majd emlékezni. 

Olyan elfelejtett mesefigurák ők, akiket 
mindig kihagynak a mesékből. Vajon 
miért? Az egyikük a melankolikus Her-
ceg, aki addig énekelte szerelmes dalait, 
míg vetélytársa egy csókkal fölébresztette 
előle álmai hercegnőjét, Csipkerózsikát; a 
másik szellem Lámpás, a nyolcadik törpe, 
akit lent felejtettek véletlenül a bányában; 
az igazmondó Kölyök, aki egyedül merte 
kimondani, hogy a király zsarnok, vala-
mint Meglökő, a bakó, aki megmentette 
a fiút, és más ártatlanokat is a legkemé-
nyebb ítélettől. Miközben a Révészt vár-
ják, aki megérkezik ugyan, de a bonyodal-
mak tetőzéseképpen Barrabás B. Barrabás 
nevű gengszter alakjában, s ettől bizony 
fokozódik az izgalom. Időközben szerelmi 
szálak is letekerődnek a hegedülni tanuló 
Süni és Rádi között. Megjelenik Mamó-
ka is, aki szilvásgombócával lenyűgözi a 
padlás vendégeit. A vicces, de nem túl jó 
szándékú T. Müller Úr még nyomozókat 
is visz gyanúja bizonyítására a padlásra. 

Név Úszások száma Eredmény

Csuja Viktor 2 02:18:40

Fekete Imre 1 03:17:52

Fekete Viktor 3 02:23:24

Harangi Zsolt 3 02:26:10

Nagy János 2 02:07:17

Nyakas Beáta 1 03:37:10

Oláh Zsolt 3 02:31:43

A királynő udvarhölgyei társaságában
Fotó: Fűz László

„Valahol, a fényeken túl...”

Évről évre nagy várakozás kíséri a nem 
kis túlzással „hungarikumnak” is nevez-
hető Balaton-átúszást. Izgalmak kísérik: 
elmarad, nem marad, jó lesz-e hozzá az 
idő, bírja-e a távúszást az előtte hónapo-
kig felkészülő szervezet. Idén városunkból 
többen is indultak a nagy megméretteté-
sen, többségük nem először. Örömmel és 
büszkeséggel – na, meg egy kis irigységgel 

– tölt el a hír minden jóérzésű városlakót, 
a fotón a kis csapat egy részét látva. (Nagy 
János, Fekete Viktor, Fekete Imre, Oláh 
Zsolt) Gratulálunk minden hajdúnánási 
Balaton- átúszónak, akik július 20-án a 
révfülöpi kikötőből a balatonboglári Pla-
tán strandra megérkezve 5,2 km-t úsztak 
maguk és városuk dicsőségére.

Fekete Andrea

Balaton átúszás 2013 – nánási 
résztvevőkkel

Eredményeik:

Cameron Diaz (Charlie angyalai) fősze-
replésével augusztus 10-én vetítik a nánási 
moziban a Rossz tanár című amerikai víg-
játékot. A történet szerint Elizabeth rom-
lott életű tanár, aki óráit henyéléssel tölti, 
miközben a diákjai val filmet nézet. Unja 
az életét, arról álmodozik, hogy otthagyja 
az állását, egy napon mégis versenybe száll 
kolléganőjével, Amyvel az új helyettes tanár 
(Justin Timberlake) kegyeiért. A rivalizálás-
ra a morbid humor jellemző, amivel inkább 
a felnőtteket célozták meg a készítők.

A helyi mozi a fiatalabbaknak is kedvez, 
ugyanis augusztus 17-én vetítik a Toy Stroy 
3 című nagy sikerű amerikai animációs fil-
met. A történet az előző rész cselekménye 
után jó pár évvel játszódik, Andy már fel-
nőtt, épp költözésre készülődik, ezért játé-
kai, Woody, Buzz, Krumplifej és a többiek 
elhatározzák, hogy mielőtt még a kukában 
végeznék, átköltöznek a Sunnyside óvodá-
ba, ahol a gyerekek majd foglalkoznak ve-
lük. A tervük azonban balul sül el, az életük 
rémálommá válik a vad apróságok miatt.  
A harmadik rész talán még túl is szárnyalja 
elődeit, izgalmas, szórakoztató darab kicsik-
nek és nagyoknak. 

Augusztus 24-én egy újabb animációs 
film, a Jégkorszak 4. – Vándorló kontinens 
„látogat el” hozzánk. A három jó barát, 
Manny, Sid és Diego újra útra kel, ezúttal 
a földmozgások miatt. A hordájuk szétválik, 
ők hárman és Sid mamája egy úszó szigeten 
kalózokkal kerülnek konfliktusba, és szem-
benéznek családi problémáikkal is. A poé-
nokat ismét a motkány szállítja, de Sid ma-
mája is rátesz egy lapáttal a humoráradatra.

Murvai Péter

Mi megy 
a moziban…?

(Szándékai ellenére azért mégiscsak „has-
táncával” nyűgözte le a közönséget!) Mint 
minden mesében, ebben is minden jó, ha 
vége jó, sőt még jobb, ha a színészek dup-
láznak a nagy taps hatására a közkedvelt 
dallamokból.

Kicsiknek és nagyoknak, 9-től 99 éves 
korig ajánlják Presser Gábor mára klasz-
szikusnak számító mesemusicaljét, a va-
rázslatos padlás történetét. Aki megnézte, 
nem csalódott, sőt: olyan élményekkel 
gazdagodott, amit a színház, a zene, a 
mese együtt jelent.

Szöveg és kép: Fekete Andrea
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