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Sárkányhajó Fieszta

A Hajdúnánási Gyógyfürdő területén 
található Csónakázó tó évtizedek óta 
működik, azonban a tó és környeze-
tének fejlesztése, szebbé tétele csak 
mostanra valósult meg. A környezet 
rendbetételén túl 2013. június 30-án 
az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának támogatásával a Nemzeti Te-
hetség Program során első alkalommal 
megrendezett Hajdúnánási Vízválasztó 
program alkalmával ünnepélyes kere-
tek között került sor az új csónakház 
átadására. 

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
irányítása mellett a Startmunka Program 
téli és egyéb értékteremtő projektjében 
dolgozók tevékenységének köszönhetően 
a tómeder kiszélesítésével, kikotrásával, 
ezáltal a vízfelület többszörösére növeke-
désével immár alkalmassá vált kajak-kenu 
edzések megtartására. A tó karbantartása 
mellett stéget és könnyűszerkezetes csó-
nakházat építettek a dolgozók, mely húsz 
kenu és az ezekhez szükséges eszközök tá-
rolását teszi lehetővé. 

Az ünnepélyes átadó a Bocskai apródjai 
Néptánccsoport műsorával vette kezde-
tét, ezt követően Szólláth Tibor, Hajdú-
nánás polgármesterének ünnepi köszön-
tőjét hallhatták a jelenlévők. 

A jeles nap alkalmából városunkban 
látogatott dr. Simicskó István, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Sportért 
és Ifjúságért felelős államtitkára, aki ün-
nepi beszédet tartott, majd a református 
és római katolikus egyházak képviselői 
megáldották a közel ötven négyzetméte-
res épületet.

A rendezvényen Hajdúnánás város 
polgármestere Polgármesteri Elismerő 
Oklevelet adományozott Varga Lajos és 
Bardóczi Krisztián edzők részére a haj-
dúnánási sportélet területén végzett pél-
damutató és eredményes munkájuk, va-
lamint sikeres kajak-kenu edzői szakmai 
tevékenységük elismeréseként. 

Az ünnepi köszöntők és elismerések át-
adását követően folytatódtak az általános 
iskolák alsó tagozatos tanulói részvételével 
tartott területi kajak versenyek.

Tóthné Varga Ildikó.

A vendégház átadását követően sza-
badedzésekkel vette kezdetét a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség és a Hajdúnánási 
Dominó Diáksport Egyesület támogatá-
sával első alkalommal megrendezett Sár-
kányhajó Fieszta. A sárkányhajó sport 
egy több mint kétezer éves kínai monda 
alapján kialakult hagyományra épülő 

sportág, melyet nemtől és kortól függet-
lenül bárki űzhet. A szabadedzéseken a 
délután folyamán a versenyre benevezett 
csapatok kipróbálhatták a sárkányhajó-
kat és felkészülhettek a versenyzésre. 
A Fieszta második napján a benevezett 
csapatok összemérhették erejüket. 

A sportolás mellett a jelenlévők a fő-
zés és a fotózás terén is megmutathatták 
tehetségüket. A „Sárkányláng” elnevezé-
sű versenyen a gasztronómia szerelmesei 
bármilyen szabadtűzön készült étellel 
nevezhettek, a főzés végeredményét a 
zsűri több szempontot figyelembe véve 
értékelte. A versenyekkel párhuzamosan 
a gyerekek kézműves foglalkozásokon 
vehettek részt, valamint zumba, dob-
show, mazsorett csoportok, társastánc és 
moderntánc csoportok szórakoztatták a 
közönséget. 

A nap folyamán a fotóverseny kereté-
ben érdeklődők bármilyen témakörben 
készült képeiket elküldhették a Nánás 
Fotó Klub részére, mely a beérkezett pá-
lyamunkákat különböző kategóriákban 
értékeli.

Tóthné Varga Ildikó

jabb szálláshelyek a Hajdúnáná-
si Gyógyfürdőben – Július 1-től 
üzemel a megújult „kőház”

Hajdúnánás városa számára 
kiemel kedően fontos a gyógyvíz minél 
széle sebbkörű népszerűsítése, az üdülő 
vendégek idecsalogatása. Miután fürdőn-
ket immár hivatalosan is gyógyfürdővé 

nyilvánították, az egyik nagyon fontos 
lépés, hogy minél több olyan szálláshe-
lyet tudjanak biztosítani, amely egész 
éven át, folyamatosan tudja fogadni a 
vendégeket. Ennek egyik állomása volt a 
korszerűen felújított régi üdülőépület, a 
„kőház” átadása június 28-án.

2013. július 1-jétől újabb szállásle-
hetőséggel bővült városunk idegenfor-
galmának palettája. Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 
decemberében döntött arról, hogy 20 
millió forint keretösszeget biztosít a 

Gyógyfürdő területén található, „kőház-
ként” is emlegetett szálláshely felújítási 
munkálataira.

A megújult vendégházat június 28-án 
ünnepélyes keretek között adta át Szólláth 
Tibor polgármester úr, Rozgonyi Attila a 
HÉPSZOLG Kft. ügyvezetője és Hunka 
Erika, a Hajdúnánási Gyógyfürdő veze-

tője közreműködésével a nagyközönség 
számára. Az 1960-as években épült, csak 
nyári szezonban használható épület meg-
újult kívül-belül. Jelenleg 11 szoba került 
kialakításra, de mint megtudtuk, ősszel 
folytatódik a bővítés, és újabb 12 szobával 
bővül a kapacitása. A most átadott szobák 
két személyesek, és öt szobába pótágy he-
lyezhető el. Az ünnepélyes átadón jelen-
levők személyesen is meggyőződhettek 
arról, hogy az egykori „puritán” szobák 
téliesítettek – termálvízzel fűtöttek –, 
légkondicionáltak, fürdőszobásak. A kor 

követelményének megfelelően LED-tv, 
internet elérhetőség van minden szo-
bában. A beruházás a 20 milliós önkor-
mányzati támogatás mellett 30 millió 
önrésszel valósult meg. A „segíts maga-
don” mentalitás itt is jelentős megtaka-
rítást eredményezett, hiszen a kivitelezési 
munkálatokat saját dolgozókkal, illetve a 

Start-munkaprogram szakmunkásai segít-
ségével végezték el. 

Az árak is a „földön járnak”, hiszen 
6000 Ft/fő/éjjel +300 Ft idegenforgal-
mi adó. Az összeg tartalmazza a reggelit 
és a fürdőbelépőt is! Az új, 11 szobás 
komplexum tökéletesen megfelel családi 
kirándulások, rendezvények, csapatépítő 
tréningek, baráti összejövetelek lebonyo-
lítására. Az épület fenyőfákkal körülvett, 
természetes zöld terület közepén áll, meg-
felelő nyugalmat biztosítva az itt megszál-
ló vendégeknek. 

Az átadás ünnepi pillanata A megújult épület kívül… …és belül Fotók: Fűz László

„Nánási 
Vízválasztó”

Egy hajóban eveznek… Fotó: Dominó DSE ….ha nincs evező, megteszi a fakanál is!
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FELHÍVÁS
A Bocskai Iskola 7 tagú delegációja 2013. 
június 16–21 között a Madridtól 45 km-
re található Colegio Montesclaros isko-
lába utazott a 2011-ben indult iskolai 
együttműködési projekt zárására. 

Az EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ 
TANULÁS PROGRAM keretében lezaj-
lott projekt iskolánkban a Crafts – our 
heritage pályázattal elnyert 20 000 euró-
ból valósult meg. A Szkoła Podstawowa 
Nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego 
(Poznań, Lengyelország) koordinátor in-
tézmény, Colegio Montesclaros (Mad-
rid, Spanyolország), Circolo Didattico 
di Zafferana Etnea (Olaszország, Szicília) 
és a Bocskai Iskola partner volt.

Fő célunkat elértük: a 4.–5.–6. osztá-
lyos gyerekek figyelmét ráirányítottuk 
a kulturális örökségünk részét képező 
néhány olyan kézműves tevékenységre, 
amellyel hasznosan tölthetik el szabad ide-
jüket. Félévenként más-más tevékenység 
került előtérbe. Nálunk a következőket 
gyakorolhatták diákjaink: a só-liszt gyur-
maszobrászatot Seres Tímea irányította, a 
textilfestés-batikolás rejtelmeibe Nábrádi 
Mihályné és Dancs Ferenc vezették be 
őket, a bábkészítés-bábozás avatott mes-
tere Fige Jánosné volt. A szalmafonást, 
mint ősi hajdúnánási mesterséget is sike-
rült beillesztenünk Hádáné Kéki Mária, 

Nábrádi Mihályné, Vargáné Papp Júlia 
valamint Reszeginé Nagy Mária szalma-
fonó népművész közreműködésével. 

A tevékenységek valamilyen produk-
tummal végződtek: ajándékok, díszek, 
kiállítás, bábelőadás, stb. A Mesterségek 
Könyve is egy ’projekt termék’, a megis-
mert kézműves tevékenységeket mutat-

ja be angolul, a projekt munkanyelvén. 
Minden felkerült a projekt honlapjára 
is, amely etrus Tamás kollégám segít-
ségével készült. Szeretnénk, ha minél 
többen látogatnák honlapunkat: www.
craftsourheritage.eu.

Poznanban, Hajdúnánáson, Zaffera na 
Etneában s nemrég a Colegio Montes-

claros iskolában volt projekttalálkozó. 
Ezeken valódi lehetőség nyílt a személyes 
kommunikációra, a mindennapokba való 
betekintésre: a gyerekek családoknál lak-
tak, a pedagógusok is napi kapcsolatban 
voltak. A fogadó iskola által szervezett szí-
nes programok keretében az adott ország 
egyes tájain, történelmük kiemelkedő he-
lyein is járhattak a delegációk tagjai.

Rövid összegzés: a közös témán mun-
kálkodva a más országban élő diákok sok-
kal személyesebben és maradandóbban 
ismerhették meg egymást. Konkrét pél-
dáink vannak arra, hogy a projekten túl 
is személyes barátság alakult ki gyerekek, 
családok között. A partneriskolák telepü-
lési önkormányzatai is fontosnak tartot-
ták tevékenységünket, hiszen mindenhol 
fogadta a delegációkat a polgármester, 
ami talán városaink együttműködésének 
első lépése.

Projekttevékenységeinkben pályáza-
tunknak megfelelően az Iskola és Óvoda 
utcai intézményegység mintegy 120 ta-
nulója vett részt. A 24 tervezett külföldi 
utazást 32 fővel 133%-osan teljesítettük. 

Ez a projekt befejeződött, de folytatód-
hat újabbakkal. A 2013–2015-ös időszak-
ra elbírálás alatt áll egy-egy angol és német 
munkanyelvű Comenius pályázatunk.

Skopkó István projektvezető

„Építkezz okosan” címmel Biblia-tábort 
rendezett a Hajdúnánási Református 
Egyházközség június 24–28 között. Hét-
főtől péntekig a Református Iskola adott 
otthont a tábornak, melyen 28 gyermek 
vett részt. A hét során olyan bibliai törté-
netekkel ismerkedtek meg a gyermekek, 
melyek a házépítés és a lelki épülés pár-
huzamáról tanítottak. Zákeus a Jézussal 
találkozó fővámszedő; a homokra építke-
ző balga és a sziklára alapozó bölcs pél-
dázata; a börtönből kiszabadult Péternek 
ajtót nyitó Rodé; a Pál által feltámasztott 
ablakból kiesett Euthikosz és a bénult em-
ber meggyógyításának történetei voltak 
egy-egy nap témái. A közös történethall-
gatás és beszélgetés után két csoportban 
dolgozták fel a gyermekek a hallottakat. 
Mesteri színezések, pontos ragasztások és 
kitűnő rejtvénymegoldások születtek. Ko-
moly vetélkedés volt a gyermekek között, 
hogy ki tudta a legjobban megjegyezni a 
hallottakat, kinek készült el leggyorsab-
ban és legpontosabban a feladata. Ebéd 

után sorversenyen, kertészetlátogatáson, 
számháborúzáson és kézműves foglalko-
záson szerezhettek számtalan élményt a 
tábor résztvevői. A délutáni programok 
közül talán a gyermekek számára a legna-
gyobb élményt a dinó kiállítás jelenthette. 

A színes programok, a nyári vakáció 
idejében megszerzett tudás mellett re-
ménységünk, hogy a táborozó gyermekek 
számára, a tanult történetek és énekek 

Bocskais projektzáró Spanyolországban

Nyári Vakációs 
Biblia hét

Barátság Napja 2013.

Idén is Bihardiószeg adott otthont a 
már több mint egy évre visszatekintő 
„Hídépítés határon innen és túl” elne-
vezésű program ideiglenes záró rendez-
vényének 2013. június 29-én.

A lelkes önkéntesekből álló küldött-
ség tagjai havi rendszerességgel vállal-
ták az érmelléki szórványtelepüléseken 
élő gyerekek anyanyelvünkre való taní-
tását. A csapat tagjai a Bocskai István 
Általános Iskola pedagógusai, akik ha-
gyományaink és magyarságunk erede-
tének és történelmének megismertetése 
által vezették be a szórványságban élő 
gyerekeket anyanyelvünk használatába 
a Nagyváradi Református Egyházkerü-

let és Hajdúnánás város vezetősége aka-
ratából és összefogásából. 

A Barátság Napja a helyi lelkipásztor, 
Gellért Gyula köszöntőjével vette kez-
detét, majd ezt követően Csűry István 
püspök templomi áhítatát hallhatták 
jelenlévők. Szólláth Tibor Hajdúnánás 
város polgármestere köszöntő szavaiban 
a program jelentőségéről, politikai ho-
vatartozástól független közösségteremtő 
erejéről beszélt. 

Június utolsó szombatján e program – 
remélhetően csak ideiglenes – zárásaként 
a tavalyi évhez hasonlóan rendezték meg 
a Barátság napját a programban résztve-
vő felnőtt segítők Bihardiószegen. A nap 
Csűry István püspök templomi áhítatával 
vette kezdetét, melyet megelőzően Gellért 
Gyula helyi lelkipásztor köszöntötte a 
résztvevőket, majd városunk polgármes-
tere, Szólláth Tibor fejtette ki a program 
fontosságát, jelentőségét, politikamentes 
közösségteremtő erejét.

A nap további részében olyan foglal-
kozásokon vehettek részt a gyerekek és 
felnőtt kísérőik, ahol alkalmuk nyílt az 
eddigiekben megismert történelmünk, 

hagyományaink, dalaink és játékaink fel-
elevenítésére, megszerzett tudásuk alkal-
mazására.

Mindeközben a Hajdúnánási Önkor-
mányzat küldöttsége disznótoros ebéddel 
várta a résztvevőket, akiket a nánási csikó-
sok bemutatója is lenyűgözött.

A nap zárásaként Erős-Joó Béla, a 
Poklostelki Református Egyházközösség 
lelkipásztora tartott istentiszteletet, majd 
Csillikné Szólláth Julianna, a program 
felelőse fejezte ki köszönetét a második 
Barátságnap segítőinek és résztvevőinek. 
Az 5 szórványtelepülés lelkipásztorai nagy 
örömmel vették M. Demeter Imre hajdú-
nánási festőművész felajánlott alkotásait, 
városunk és a Bocskai Iskola ajándékait.

A résztvevők a hosszú nap után hittel, 
hálával és szeretettel feltöltődve érkeztek 
haza, bízva abban, hogy még találkozhat-
nak a Szórványprogramban megismert 
csillogó szemű gyerekekkel és felnőttek-
kel, hiszen a nap üzenete a Biblia szerint 
is ezt sugallja: „A szép, szelíd beszéd sok 
barátot szerez, a jóakaró nyelvnek szépen 
felelgetnek.”

Fekete Andrea

megmaradnak később is. Tapasztaltuk, 
hogy Isten áldása rajtunk volt, gyerme-
kek, szülők és munkatársak lelkét érin-
tette, formálta! A tábor eseményeiről és 
a tanult énekekről a vasárnap délelőtti 
istentiszteleten számoltak be közösen a 
résztvevő gyermekek. 

Kocsis Áron bo. lelkipásztor

Az utókor számára szeretnénk össze-
gyűjteni azokat a dokumentumokat és 
visszaemlékezéseket, melyek az 1944. 
november 3-án történt elhurcolással 
kapcsolatosak.

Kérem azokat a hozzátartozókat, 
akik őrzik még a málenkij robotra el-
hurcolt áldozatok fényképét és a hozzá 
kapcsolódó adatokat, történetet, hoz-
zák be a múzeumba lemásolásra. 

Ezekből a dokumentumokból a tra-
gédia 70. évfordulójára (2014. novem-
ber 3-ra), olyan kötetet szerkesztünk, 
amely megőrzi az elhurcoltak arcát és 
egyéni tragédiájukat az újabb kutatási 
eredményekkel.

Kérek tehát minden érintettet, le-
gyenek segítségünkre. 

Címünk: Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjtemény, Bocskai u 13. 

Köszönettel:
Buczkó József igazgató

50 éves 
osztálytalálkozó
2013. május 31-én tartotta 50 éves találkozó-
ját a volt I. sz. általános iskola 8. A osztálya. 
Az ünnepséget megtisztelte részvételével Do-
mokos Zsigmond osztályfőnök és Virág Júlia 
tanárnő. Az Iskola utcai épületben tartott „osz-
tályfőnöki óra” után a jó hangulatú beszélgetést 
a Gyöngyszem kisvendéglőben folytatták.Fotó: Fűz László
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Bocskai Korona Nyereményjáték!

Bocskai korona nyereményjáték

1. Melyik elfogadóhelyi üzletekben vásá-
rolt már Bocskai Koronával? 

 (Több válasz megjelölése is lehetséges)
	AVIA Hajdúnánás-Benzinkút
	Balla Bútorbolt
	Bata Tüzép Kft.
	Boglár Élelmiszer Kft. (Zrínyi utca 46., 

Attila u. 44., Vörösmarty u. 67., Rákó-
czi u. 49, Bocskai u. 9–11., Bocskai u. 
63–65.)

	Csiha Sándor e.v.–Fitness Terem
	Csiszer Kft.
	Non-Stop Csemege
	Kupica Italdiszkont
	Mozi Ételbár és Palacsintázó
	Göndör János – Televízió szerelő
	Digisprint Digitális Nyomda
	Hajdúker Kft.
	Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. 

(Fürdő)
	Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. 

(Temetkezés)
	Hajdúnánási Gyermek - és Közétkezte-

tési Nonprofit Kft.
	Hajdúnánás Város Önkormányzata–

START munkaprogram
	Horváth Kertészeti Árudák Kft.
	Ilyés és Társa Bt.
	Bocskai Étterem
	Toll-Tex Lakástextil
	Katona Zsolt e.v.
	Lac-Hús Kft. – Magyaros Étterem
	Vas-Edény Bolt
	Dolce Vita Koktélbár; Play Tenisz Iskola
	Nagy Katalin – Kati Vendégház

	Nagy Miklós - Temetkezés
	„Napkelet” Ajándék- és Ékszerüzlet
	Szerszám Birodalom Üzletház
	Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
	Nánási Korona Bt.-Korona Patika
	Nyak-Ép Kft.
	Olex-97 Kft.
	Polgári ABC, Menyecske ABC
	Pál-Kovács Dezső – Bányász Üdülő és 

Étterem, Gyöngyszem Sport és Szabad-
időközpont

	Winkler Lajos Gyógyszertár, Ezüst Kí-
gyó Gyógyszertár

	Róma Ház
	Sebestyén Cukrászda
	CBA – Házhelyi Bolt
	Színvonal-Color Kft.
	Tedej Zrt.
	Tóth 3D Kft. – Szivárvány Virágüz let, 

Anikó Virágüzlet, Liliom Virágüzlet
	Trendi Divat
	Varga Margit – Margaréta Panzió
	Falánka Grill Ételbár, Koffein Söröző, 

Kultúr-Art Kávézó
	Világos 81 Kft.

2. Melyik elfogadóhellyel volt a legelé-
gedettebb Bocskai Koronával történő vá-
sárlása során és miért? (Kérjük, csak egy 
elfogadóhelyet emeljen ki) ........................
.................................................................

Elérhetőség: (csak telefonszámot ké-
rünk!) .......................................................

Leadási határidő: 2013. július 20, Sor-
solás: 2013. július 20. Nánási Vigasságok- 
Pásztorétel Főzőverseny

2013. 06. 17-én a Bocskai István Ál-
talános Iskola AMI és EPSZ 2000-es 
korosztályának fiú kézilabda csapata, a 
Diákolimpia Országos Döntőjén vett 
részt, Miskol-
con. A tornát 
három napos-
ra szervezték. 
Az első napon 
Nagykanizsa és 
Debrecen csa-
pataival küz-
döttünk meg. 
Nagykanizsát 
könnyedén, 17 
góllal vertük 
meg. Délután viszont legnagyobb riváli-
sunkkal néztünk szembe, akiket még ed-
dig nem sikerült legyőznünk. Debrecen 
most is magabiztosan lépett pályára, de a 
mi elszántságunk, győzni akarásunk ettől 
sokkal erősebb volt, így hatalmas küzde-
lemben 3 góllal nyertük meg a mérkőzést. 
Másnap viszont nem sikerült azon a Da-
bason felülkerekednünk, akit a Debrecen 
legyőzött, így elszállt az első 4 közé jutás 
reménye. A harmadik napon Veszprém 

csapatával kellett megküzdenünk az 5–6. 
helyért. Nagy csatában, szép játékkal, 
magabiztosan nyertük meg a meccset. 
Három győzelemmel és egy vesztett mecs-

csel lettünk a 
Diákol impia 
5. helyezettje. 
Az ország 150 
csapatából 5. 
helyezést elér-
ni, úgy gon-
dolom nagyon 
szép eredmény.
Köszönöm csa-
pattársaimnak: 
Balogh Zsig-

mond, Csillik Róbert, Fehérvári Nándor, 
Fórizs Roland, Hernyák István, Kiss Dá-
vid, Nagy László, Nagy – Máró Benedek, 
Ötvös Tamás, Pálfi Dominik, Pál – Ko-
vács Dezső. 

Köszönjük edzőinknek, Hadas Sanyi 
bácsinak és Szabó Laci bácsinak kitartó és 
lelkiismeretes munkáját. Jövőre a döntőbe 
jutásért harcolunk!

Alföldi Balázs
csapatkapitány 6. F

Hajdúnánás Város Önkormányzata az 
idei évben is segítséget nyújt azon csa-
ládoknak, akik nehezen, vagy egyálta-
lán nem tudják megoldani gyermekeik 
nyári felügyeletét. A térítésmentesen 
igénybe vehető nyári napközivel pár-
huzamosan az önkormányzat pályázati 
forrásból a leghátrányosabb helyzetű 
gyermekeknek napi egyszeri meleg ét-
kezést biztosít. 

Erről tartott sajtótájékoztatót Szólláth 
Tibor polgármester 2013. július 4-én, 
aki többek között szólt arról is, hogy az 
önkormányzat 2005 óta pályázati úton 
elnyert pénzügyi forrásból a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő, legrászorultabb gyermekek számára 
minden évben a nyári időszakban napi 
egyszeri meleg étkezést biztosít. Az idei 
évben az önkormányzat az Emberi Erő-
források Minisztériumától 6 877 640 

forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, melyet a június 17. és augusztus 
24. közötti időszakban 319 gyermek ét-
keztetésére fordít.

Az önkormányzat kötelező feladatai 
közé tartozik az 1–8. osztályos gyerme-
kek számára a nyári napközi biztosítása, 
az idén az intézményegységenként történt 
előzetes felmérés alapján 126 szülő jelezte 
igényét napközbeni ellátás igénybe vételé-
re, amelynek 2013. június 17. és augusz-
tus 24 között a Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat Polgári úti intézményegysége ad ott-
hont. A napközi hétköznapokon reggel 8 
órától délután 16 óráig változatos progra-
mokkal várja a gyerekeket 4 csoportban, 
4 pedagógus és 2 felnőtt segítő irányítása 
mellett. 

Tóthné Varga Ildikó

Július 21-én lesz egy éve, hogy hivatalosan forgalomba került a 
Bocskai Korona. Az első születésnap alkalmából június 20-án, a 
Pásztorételek Főzőversenyén ismét lehetőség lesz szép nyeremé-
nyekért játszani, csakúgy, mint tavaly. Az alábbi kérdőív kitölté-
sével és játékba küldésével lehet pályázni. 
A nyereményszelvényt a megjelölt helyeken lehet leadni, illetve 
június 20-án, a Pásztorételek Főzőversenyének helyszínén.
(Fürdő utca, a camping előtti tér).

Töltse ki nyereményjáték szelvényünket, dobja be az átváltóhelyeken (Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat és a Tourinform Irodák) valamint a Városi Rendelőintézetben elhelye-
zett gyűjtődobozok egyikébe és nyerje meg értékes Bocskai Korona ajándékcsomagunkat!

Diákolimpia – 5. helyezés Miskolcon 

Sajtótájékoztató a nyári napköziről 
és étkeztetésről

Projektindító információs napot szer-
vezett június 6-án a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium Szakközép-, Szak-
képző Iskola és Kollégium a „Termé-
szettudományok oktatása a jövőnkért” 
elnevezésű uniós pályázattal kapcso-
latban. Mint ismeretes, Hajdúnánás 
Város Önkormányzata az elmúlt évben 
pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi 
Terv Társadalmi megújulás Operatív 
Program rendszeréhez „Természettu-
dományok oktatása a jövőnkért” című 
program támogatására. A konzorciu-
mos pályázat nyertes lett, a megvalósí-
tásra 332 739 564 Ft. áll rendelkezésre. 

Valószínű sokan emlékeznek még Öve-
ges professzor úr jellegzetes hangjára és 
kísérleteire, amelyeket a magyarországi 
televíziózás hajnalán láthattunk az akkor 
még csak egyetlen csatornán sugárzó tele-
vízióban. Öveges professzor úr és kísérle-
tei legendákká váltak. Azóta jócskán csök-
kent e tudományok iránti érdeklődés. 
Hogy ezek az ún. természettudományos 
tárgyak visszanyerjék vonzerejüket a fia-
talok körében, uniós támogatással „Ter-
mészettudományok oktatása a jövőnkért” 
–, népszerűbb nevén Öveges-program 
indult országosan ebben az évben. Ezen 
a pályázaton nyert Hajdúnánás is, több 
mint 300 millió forintot.

Az elnyert pályázat rangját mutatja, 
hogy az Észak-Alföldi régióban mindösz-
sze három város kapott lehetőséget, azaz 

nyert; Debrecen, Berettyóujfalu és Haj-
dúnánás. A nagyszabású, konzorciumban 
megvalósuló projekt szakmai megvalósí-
tói június 6-án egy ún. projektindító in-
formációs napon ismerkedtek részleteseb-
ben a programmal, no meg egymással is. 

Az információs napon több bemutató 
és előadás is elhangzott. Dr. Szabó István 
a debreceni egyetem fizikai intézetének 
docense a természettudományos tantár-
gyak fontosságáról szólt, amelyet hihetet-
lenül érdekes példákkal támasztott alá.

A projektre Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat 332 739 564 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. A prog-
ramban résztvevő pedagógusok módszer-
tani képzése mellett, pl. laborfejlesztésre 
mintegy 100 millió forint jut. A konzor-
ciumban résztvevő iskolák tanulóinak egy 
része a járás kistelepüléseiről fog bejárni, 
utaztatásuk költségeit szintén biztosítja a 
program. 

A korszerű szemléltetés minden elvá-
rásának megfelelő oktató/kutatólabor 
lehetőséget nyújt a kisdiákok természet-
tudományos kompetenciáinak fejleszté-
séhez az innovatív, kísérleti tevékenységek 
végzésével.

És nem utolsósorban a projekt nagy-
ban hozzájárulhat ahhoz, hogy a „Kőrösi” 
megtartsa, tovább erősítse eddig kivívott 
meghatározó szerepét a térség középisko-
láztatásában. (HNU)

Öveges professzor öröksége

Kiváló minőségű, színes hirdetések, megemlékezések, évfordulók meghirdetése kedvező áron! 
Várjuk apróhirdetéseiket is!

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!
Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
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ÖNKOrMÁNyZATI HÍrEK

Nevezési lap a „TISZTA, VIRÁGOS HAJDÚNÁNÁSÉRT 2013” versenyre
Versenyre jelentkező adatai:
Neve:
Lakcíme:
Telefonszáma:

Választott kategória:
(X-el jelölje)

„Tiszta, virágos kert” „Tiszta, virágos erkély”

Aláírás:

Az értékelés pontozásos módszerrel történik 0-tól 10-ig.
Az értékelő bizottság két alkalommal jelenik meg a benevezett helyszínen, előre nem 
bejelentett időpontban.
Az értékelő bizottság tagjai környezetvédelmi, egészségügyi és szociális területen dol-
goznak ill. a városi Vöröskereszt vezetőségének tagjai.
A nevezési lap visszaküldésének határideje: 2013. 07. 30. 

Szabó Anett területi vezető

Ebben az évben is meghirdette a 
HONTRAVEL Kft. a nyugdíjasok ré-
szére megrendezendő Országos Ki mit 
tud versenyt.

Több mint 400 fellépő mutatkozott 
be az elő- és a középdöntőben. Város-
unkból összesen hat versenyző nevezett 
be. (Áfra Lajosné, Kiss Zsuzsa, Nagy 
Imréné, Pomázi László és Szabó László-
né szólóénekben illetve Csegöldi László-
né vers- és prózamondás kategóriában.) 
Az első megmérettetés Hajdúszoboszlón 
volt. Innen valamennyien továbbjutot-
tak és bemutatkozhattak a zsűrinek Har-
kányban is. Az áprilisi versenyről ketten 
jutottak a döntőre: Csegöldi Lászlóné 
Anikó és Pomázi László, a neves előadó-
művész prímással, Botos Lajossal.

A döntő 2013. május 24–25–26-án 
Harkányban a Hotel Thermalban és 
Siklóson, és a vár szabadtéri színpadán 
zajlott három napon keresztül. Itt több 
mint száz szereplő előadásában gyönyör-
ködhettek a zsűri tagjai, a résztvevők és 
a közönség. Vasárnap délben kihirdették 
az eredményt 69 produkcióban. Büszkén 
elmondható, hogy most sem szégyenkez-
hettünk a hajdúnánásiak szereplése mi-

att. Csegöldi Lászlóné Anikó Horváth 
István: Tornyot raktam c. versével arany 
minősítést, Pomázi László a Sorrentói 
emlék c. táncdalával a bronzminősítést 
érdemelte ki a szigorú szakmai zsűritől. 
Mindketten pénzutalványt nyertek egy 
erdélyi körutazáshoz.

Gratulálunk mindkét hajdúnánási 
nyugdíjas amatőr fellépőnek!

A nyugdíjasok azóta már más verse-
nyeken is jeleskedtek, hiszen egy fel-
menő rendszerű vers- és prózamondó 
verseny is lezajlott, ahol a regionális dön-
tőben Nyíregyházán Csegöldi Lászlóné 
Anikó egy tájleíró költeménnyel és a 100 
éve született Weöres Sándor tiszteletére 
az ő költeményeiből válogatott verssel 1. 
helyezést ért el. Így megyénket ő képvi-
selheti egy debreceni nyugdíjassal együtt 
az őszi országos döntőn.

A megyei magyar nóta éneklési ver-
senyről pedig Ország Béláné jutott to-
vább az országos versenyre.

Gratulálunk mindkét hajdúnánási 
nyugdíjas fellépőnek! 

(HNU)

Ismét jön az adóslista!
Az egyes adótörvények és azzal össze-
függő egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CLVI. törvény 309. 
§-a 2012. január 1. napjától jogalapot 
teremtett arra, hogy az adózás rendjé-
ről szóló (továbbiakban: Art.) 2003. 
évi XCII. törvény 55/B. § (1) alapján 
az önkormányzati adóhatóság helyi 
adó és gépjárműadó vonatkozásában 
a százezer – magánszemélyek esetében 
az ötvenezer – forintot elérő, 90 na-
pon keresztül folyamatosan fennálló 
adótartozással rendelkező adózó nevét 
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az 
adótartozás összegét a helyben szokásos 
módon közzéteheti.

Tájékoztatjuk a város lakosságát, 
hogy a fentiek szerint a Hajdúnánási 
Újság következő számában a közzététel 
megtörténik.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Közmeghallgatás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete értesíti a város lakossá-
gát, hogy 2013. július 17-én (szerdán) 
du. 18,00 órai kezdettel a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. székhelyén Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ Szín-
háztermében (4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 6. szám) közmeghallgatást tart 
az alábbi napirendi pontok szerint:
• a város kiskörúton belüli területén lévő 

utak forgalmának szabályozására, a 
közúti jelzések elhelyezésére, fenntar-
tására, üzemletetésére és eltávolítására 
vonatkozó javaslatok

• a településképi véleményezési és tele-
pülésképi bejelentési eljárásról szóló 
rendelet ismertetése

• a közösségi együttélés alapvető szabálya-
iról szóló rendelet-tervezet ismertetése

• a központi orvosi ügyeleti ellátással 
kapcsolatban.

Mezőőri járulék bejelentési 
kötelezettség

Tájékoztatjuk Hajdúnánás tisztelt lakos-
ságát, hogy a mezőőri járulék kivetés alap-

ját képező külterületi és zártkerti helyrajzi 
számokra vonatkozóan bejelentési kö-
telezettség terheli, adás-vételi szerződés 
esetén, az eladót és a vevőt egyaránt, vala-
mint haszonbérleti szerződés esetén a bér-
be adót és bérbe vevőt is. Bejelentési köte-
lezettségüket az adás-vételi, haszonbérleti 
szerződés másolatának bemutatásával és 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Adócsoportjánál rendszeresített 
nyomtatvány kitöltésével teljesíthetik, 
legkésőbb a szerződéskötés időpontját kö-
vető év január 15-ig.

mezőőri járulék ügyintézés: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal Közgazdasági Iroda Adócsoport, 
földszint 32. szoba.

Telefonszám: 52/381–411/149 mellék
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Szerda-Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2013. június hónapban Haj-
dúnánáson házasságot kötött pároknak!
o Füz Anett és Muzer Nándor
o Juhász Andrea és Kokas Zoltán
o Varga Erika és Ötvös Sándor Gábor
o Mirkó Eszter és Dózsa Sándor
o Reszegi Renáta és Reszegi Imre
o Péntek Éva és Borbély Péter

Akiktől 2013. június hónapban bú-
csút vettünk:
 Ajtai Valéria
 Cselényi Lajosné
 Dr. Csata Sándorné
 Csige Istvánné
 Fütyü Lajosné
 Hadadi Antalné
 Helmeczi József
 Horváth László
 Kiss József
 Lustig Istvánné
 Papp Lajosné
 Reszegi Miklósné
 Sallai Antal
 Varga Imréné

NyuGDÍJASAINK SIKErE 
HArKÁNyBAN ÉS MÁS VErSENyEKEN

VÖrÖSKErESZTES FELHÍVÁS!

Minden év július elseje a magyar egész-
ségügy legnagyobb ünnepe. 195 éve ezen 
a napon született ugyanis a sokak által az 
Anyák Megmentőjeként ismert Semmel-
weis Ignác, akinek a nevét büszkén viseli 
emléktábla, orvosi egyetem és orvostör-
téneti múzeum. 

E jeles napot már régen ünneplik te-
lepülésünk egészségügyi intézményei és 
dolgozói. Az ünneplés mellett a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ Szín-
háztermében idén harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a Semmelweis 
Napi Továbbképző Konferencia, ame-
lyen 133 fő regisztrált szakdolgozó vett 
részt. A rendezvényre idén is érkeztek 
egészségügyi dolgozók testvérvárosunk-
ból, Érmihályfalváról. 

A jelenlévők szakmai előadásokat hall-
gathattak meg a szaruhártya átültetések 
gyakorlatáról, a transztelefonikus EKG 
vizsgálatról, az öngyilkosságról, megis-

merhették a munkahelyi konfliktuskeze-
lési technikákat, valamint a gyakran éle-
tet veszélyeztető viharos zajlású allergiás 
reakció, az anaphylaxia és a shok kezelési 
módját.

Az elméleti oktatást követően Seres 
Judit, a Kenézy Gyula Kórház és Ren-
delőintézet ápolási igazgatója tartott 
ünnepi köszöntőt. Az ünnepélyes meg-
nyitó után Szólláth Tibor polgármester 
két egészségügyi dolgozónak adományo-
zott Polgármesteri Elismerő Oklevelet.  
A több mint húsz éven át végzett egész-
ségügyi szakdolgozói munkájáért a 
Hospit Egészségügyi Szolgáltató Kft., 
Ápolási Intézet dolgozója, Cserepes Er-
zsébet, valamint az Országos Mentőszol-
gálatnál immár harmincadik éve példa-
értékű munkát végző Cserepes Miklós 
részesült elismerésben.

Tóthné Varga Ildikó

SEMMELwEIS NAp 2013.

Pomázi László szólóénekes és Botos Lajos prímás

Csegöldi Lászlóné versmondó

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!
Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

2
• 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 5% kedvezmény!
2

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

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, légkondicionált részben felújított panellakás. 

Ugyanitt emeletes ágy és antik szekrény eladó.
Érd.: 06-70/524-2201

ELADÓ!
Hajdúnánáson  a Fürdő úton 3 szobás 2 fürdőszobás, apartmannak is alkalmas lakás.

Érd.: 06/30 871 5771

ELADÓ!
Hajdúnánáson a Kéky Lajos út 6 sz. alatti 2 emeleti lakás. Irányár: 6 900 000Ft

Érd.: 06-52/351-237

ELADÓ!
Hajdúnánáson

a Csokonai út 16/2 alatt 
részben felújított 55 m2-es 

lakás eladó!

Alacsony rezsi, mérhető 
energiafajták. 

Tel.: 06-30/525-9676 

2012. 07. 20.-án szombaton 21.00-tól 
A BocskAi koronA szüLEtésnApjA ALkALmáBÓL DiscovAL

egybekötött éjszakai fürdőzés 
a Hajdúnánási gyógyfürdőben!

Egész este nyereményjátékok, italakciók!
Vodka-narancs akció a Pálma teraszon: 200 Ft!

Az éjszaka folyamán a 2 tanmedence fog működni.
Belépő 1500 Bocskai Korona, melyből 500 Bocskai Korona étkezésre 

levásárolható a Pálma Teraszon!
Bocskai Korona váltására a helyszínen lesz lehetőség.

Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljünk együtt!
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2013. JÚLIUS 20.– JÚLIUS 27.
HAJDÚNÁNÁS

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Holding Zrt. nevében sok szeretettel meghívjuk 
Önt, kedves barátait, családját és munkatársait 

a Hajdúnánáson 2013. július 20. és 27. között – a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. szervezésében – megrendezésre kerülő 
Nánási Vigasságok programsorozat rendezvényeire!

Minden kedves vendégünknek jó szórakozást kívánunk!

2013. július 20. szomBat 
Hajdúnánás, Fürdő u. – Camping előtti terület
9.00 Színpad 
 Nánási Vigasságok ünnepélyes megnyitója 
 Szólláth Tibor polgármester 
 Pásztorételek főzőversenye – Ünnepélyes tűzgyújtás 
 Versenyszámok: 
 1. Hagyományos pásztorétel főzése bográcsban
 2. Hajdúnánás legfinomabb házi pálinkája
 3. Hajdúnánás legfinomabb házi süteménye

Jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információk kérhetők személyesen a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központban (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 6.), vagy a 06-52-381-400-as telefonszámon. A főzőver-
sennyel kapcsolatos jelentkezési lap letölthető a www.nanasvmk.hu 
honlapról.

9.15 Hortobágy Örökös Pásztorainak és a zsűri további 
 tagjainak bemutatása

9.30 Egy éves a Bocskai Korona 
 Ünnepi köszöntőt mond: dr. Horváth Tibor 
 a Bocskai Korona Programigazgatója

10.00 Jurta
Vajda Mária néprajzkutató Pásztorviseletek, pásztor élet  
a Hortobágyon és a Hajdúságban című előadása.
Fotókiállítás a Déri Múzeum anyagából, hajdúnánási 
pásztorok a múltszázadban.

11.00 Lovasbemutató

11.30 „Hajdú Vir-tus” vetélkedő 
Sok szeretettel várjuk mindazon hajdú „vitézek” (legény-
emberek, férfiak, családapák) jelentkezését, akiknek van 
bátorságuk összemérni erejüket és ügyességüket más, 
hasonló vitézségű hajdúsági férfi emberekkel. Várható 
versenyszámok: rönkhúzás és rönkdobás, petrencés rúd 
tartása, csergetés, stb.

Jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információk kérhetők személyesen a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központban (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 6.), vagy a 06-52/382-400-as telefonszámon. A versennyel 
kapcsolatos jelentkezési lap letölthető a www.nanasvmk.hu honlapról.

11.30 Színpad 
Az Aranyszalma Gyermek Néptánccsoport előadása és a 
Bocskai Korona elfogadóhelyek elégedettségi felmérésé-
nek eredményhirdetése 

12.00 A Szalmakalap Citerazenekar, a Szalmaszálak 
Citerazenekar, valamint a Bocskai István Általános Isko-
la, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény citerazenekarának fellépése

13.00 Nána települések művészeti csoportjainak 
 színpadi előadása

13.20 Nyugdíjas kórustalálkozó

13.30 Hajdúnánási Gyógyfürdő
„Kulturális és közösségi alapon történő együttműködé-
sek fejlesztése” c. konferencia

16.00 A Parapács zenekar, a Fölszállott a páva népzenei 
 és néptánc tehetségkutató verseny győztesének fellépése

A Parapács név erdélyi dialektusban, ügyes, talpraesett, 
jó beszédű embert jelent. „A zenészek kiknek muzsiká-
ján felnőttünk is efféle rátermett ügyes emberek voltak. 
Legfőbb feladatunknak tartjuk a népzene mulattató, és 
a néphagyományok közösség teremtő funkcióját a mai 
világba átmenteni. Kicsiknek – nagyoknak felidézni a 
patkaporos pajták báljainak hangulatát.”

17.00 Főző-és egyéb versenyek eredményhirdetése

18.00 Kárpát-medencei Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozója
Ezüstperje Néptáncegyüttes – Érsemlyén
Nyíló Akác Néptáncegyüttes – Érmihályfalva
Szinvavölgyi Vasas Ifjúsági Néptáncegyüttes – Miskolc
Aranyszalma Ifjúsági Néptáncegyüttes – Hajdúnánás
Kenderkóc Néptáncegyüttes – Püspökladány
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22.00 Táncház, Tűzugrás
Az egész nap folyamán Népművészeti Vásár, Bocskai 
Korona nyereményjátékok várják az érdeklődőket!
A gyerekek számára szalmadancoló, színezés, arcfestés, 
állatsimogató, játszóház, kézműves foglalkozások vala-
mint népi játékok biztosítják a kikapcsolódást.

21.00 Hajdúnánási Gyógyfürdő
1 éves a Bocskai Korona! – éjszakai fürdőzéssel egybekö-
tött születésnapi parti
Strandparti nyereményjátékokkal, italakciókkal

2013. július 21. Vasárnap 
17.00 Kéky Lajos Művelődési Központ színházterme 

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.)
Phoenix Fusion évzáró gálaműsora. 
Jegyek válthatók a Kéky Lajos Művelődési Központ jegy-
pénztárában elővételben: 900 Ft-ért, vagy a helyszínen: 
1000 Ft ellenében.

2013. július 22. Hétfő 
17.00 Hajdúnánás, Köztársaság tér

Nóta Kedvelők Baráti Találkozója

2013. július 23. kedd 
18.00 Hajdúnánás Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Hajdúnánási Gimnasztráda csoportjainak évadzáró 
gálaműsora – Bemutatkozik a Junior az Utánpótlás, és a 
2012-ben Európa Bajnoki címet nyert Ifjúsági csoport.

2013. július 24. szerda

17.00 Hajdúnánás, Köztársaság tér
Nánás Art képzőművészeti bemutató – 
Gyermekfoglalkozások
VIII. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti 
Alkotótábor résztvevőinek workshopja.

2013. július 25. csütörtök 
18.00 Kéky Lajos Művelődési Központ belső udvara 

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.) 
Tánc, koktélparty és kertrendezési bemutató,– Zenével a 
világkörül. Zenél Csiki László és Tóth László.

20.00 Kéky Lajos Művelődési Központ színházterme 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.) 
A Padlás című musical
Ezen a Padláson „Ég és Föld között” minden megtörtén-
het, akárcsak a mesékben. Egy fiatal tudós megszállot-
tan dolgozik szuperintelligens számítógépén és titokzatos 
számításokat végez, de nyugalmát és munkáját állandóan 

megzavarják különféle halandó és halhatatlan lények…
A nyíregyházi Mandala Dalszínház 20 éve játssza a Pad-
lás musicalt, mely jubileum kapcsán kerül a Hajdúnánási 
színpadra az előadás. 
Jegyek válthatók a Kéky Lajos Művelődési Központ jegy-
pénztárában – 1500 Ft ellenében.

2013. július 26. péntek – 27. szomBat

 I. Hajdúnánási Bocskai Korona Strandröplabda Bajnokság

2013. július 26. péntek

18.00 Hajdúnánás, Köztársaság tér
„Hajdúknak szépsége” – szépségverseny
A versenyszámok között bemutatkoznak a Nána 
Táncstúdió, valamint testvérvárosaink művészeti 
csoportjai. Várjuk mindazon 16 és 25 év közötti lányok 
jelentkezését, akik szeretnék megmérettetni magukat 
városunkban, és egy évig méltósággal viselni 
a „Hajdúknak szépsége” címet.
Jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információk kérhetők személyesen a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központban (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 6.), vagy a 06-52/382-400-as telefonszámon. A jelentkezé-
si lap letölthető a www.nanasvmk.hu honlapról.

21.00 Pál Dénes koncert – Voice győztese
 Magyarország hangja 

21.30 „Hajdúknak szépsége”
 szépségverseny eredményhirdetése

2013. július 27. szomBat

Hajdúnánás, Köztársaság tér
15.00 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. „Hajdúnánás a kreatív

kultúrák zászlóshajója” című pályázatának keretében ala-
kult közösségek, mozgásművészeti csoportok projektzáró 
bemutatója 
Ökörsütés a Magyaros Étterem közreműködésével

16.00 Testvérvárosi zenekarok fellépései

18.30 Szabó Balázs bandája – Az együttes hattagú zenekarként
indult 2009-ben a magyar népzene és a rock határvidéké-
ről, blues-zal, a funkkal, a komolyság és mélység mellé jó 
ízű humorral és iróniával. 
„Szerettem volna megtalálni a népzenei hangszerek és 
a könnyűzenei hangszerek közös metszetét, ahol átme-
részkedhet az ősi saját és az eltanult modern világ egy-
máshoz…olyan muzsikát szerettem volna, amit nem kell 
kitalálni, csak kifolyik, csak van, mint a légzés.”

21.00 Bon-Bon együttes élő nagykoncertje
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www.szimpatika.hu

Korona Patika

Advil Ultra 20x 1280 Ft 1095 Ft
Venoruton Gél 1355 Ft 1250 Ft
Nailner Körömgombásodás elleni Stiff 4935 Ft 3990 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Vízitúrát szervez a Hódos Imre SE 
Július 25–28. között a Hernádon.

Jelentkezés: 06-30/464-502

Nyári Programok, akciók

ÉLŐZENÉS ESTEK
hétvégeken (augusztus 20-ik) az étterem kerthelyiségé-
ben 18–22 óráig. 
Zenél: Herperger Imre illetve Gábor István

RENDELJEN ELVITELRE TÁLJAINKBÓL!
Bocskai tál, Hajdúkapitány tál, Vega tál, 
Családi rántott húsos tál.  Ajándékba ásványvizet adunk!

4+1 akció
Ha Soproni csapolt sört fogyaszt, 
az 5 korsót ajándékba adjuk!

Bocskai 
Étterem És söröző

4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 4. • Tel.: 06 30 871 5771 vagy 06 30 871 5772
E-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu

Web: www.bocskaietterem.hu

SZÉP-Kártya, Bocskai Korona, Erzsébet-utalvány – elfogadóhely.

Foglaljon asztalt időben!
Részletek a honlapunkon!

Fürdoszobai, Konyhai, nappali és Kültéri burKolólapoK
Kedvezo áraKon nagy választéKban Kapható!

AKCIÓS TERMÉKEK
 Ravak csaptelep család 66 250 Ft helyett 50 500 Ft.
 Zuhanykabinok 80-as, 90-es méretben is 65 500 Ft-tól.
 Zuhanykabin + Tálca 80-as méretben már 88 000 Ft-tól.

 Akryl Kádak 150x70 méretben már 28 900 Ft-tól.
 Fürdoszoba szekrények kompletten már 45 000 Ft-tól.

Nyitva: H.–P.: 7–17; Szo.: 7–12 óráig

AQUA-KER
VÍZ-GÁZ-FUTÉS SZAKÜZLET

FÜRDOSZOBA, CSEMPE SZALON

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

Cégtábla készítés, kirakat, 
gépjármű dekoráció!
Szitanyomtatás, póló, 
molinó, ponyva festés!
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35.
Tel.: 06-20/9-416-108
 06-20/2-824-455

Nagy formátumú nyomtatás!
A legmodernebb technológiával,
1440x1440 DPI felbontással!
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A kutató nem mindig arra bukkan, amit 
keres, ám olykor mégis megörvendezteti, 
amire rátalált. Az ilyen „véletlenekből” 
aztán újabb erőt lehet meríteni a további 
kutatáshoz. Minden bizonnyal a Teremtő 
ajándéka ez, valamiféle vigasz, kegyelem.

Ilyen ajándék az itt bemutatott levél, 
amely 78 évvel ezelőtt íródott.

1935 tavaszán a Trianonban elszakí-
tott Partium fővárosából, Nagyváradról 
irodalmi gyöngyszemet hozott a posta 
Molnár József gimnáziumi tanár számá-
ra. A levél írója az erdélyi szellemóriás, 
Reményik Sándor költő volt, akivel vá-
rosunk tudós irodalmára élő kapcsolat-
ban állt. Ennek egyik bizonysága, hogy 
a Kegyelem című verséről egy osztálynyi 
diák elemzését küldte el számára, hogy 
örömet szerezzen vele. Ez a levél akkor 
nagy ajándékot jelentett diáknak és tanár-
nak egyaránt. 

1941 októberében, amikor az 51. évé-
ben járó költő az égi hazába távozott, a 
helyi újság ezzel a levéllel tisztelgett emlé-
ke előtt. Legyen most ez a gyöngyszem a 
maiak ajándéka is. Íme: 
„Igen Tisztelt Tanár Úr!
Adventben, karácsony előtt küldött Ön ne-
kem egy csodálatos levelet. Harminc kis ma-
gyar lélek, harminc magyar diák véleményét 
a „Kegyelem” című versemről. Az Ön levele, 
ezek a meghatóan naiv, spontán mellékletek, 
ezek az öntudatlanul önismeretre tanító 
gyermek-igazságok: ez maga a Kegyelem, 
melyben örök vigasztalás van számomra. 
Nem is tudják önök, tanár és diákjai, mit 
cselekedtek velem. Milyen nagyot.

Különös sorsa volt a levélnek is. Nagy 
betegségek után decemberben érkezett. De 
sajátságos körülmények összejátszása folytán 
más kézben hevert, elfelejtődött és csak feb-
ruárban került kezembe, mikor új csapástól 
megtörve, édesapám halála után magam 
is megint betegen, tanácstalanul és kétség-
beesetten álltam a Végzet kapujában. És 
még akkor sem bontottam fel ezt a levelet. 
Félretettem, fáradtan, fásultan, hogy majd 
egyszer valamikor megnézem. 

Idejöttem Nagyváradra környezetet vál-
toztatni, pihenni, a régi itteni orvosommal 
gyógykezeltetni magamat. S itt, mikor szí-
vem félévi zaklatottság után kicsit megcsen-
desedett, ebben a halk, alig zsendülő tavasz-
ban egy este elővettem, – mi is lehet abban 
a vastag levélben, – mely többi olvasatlanul 
maradt irományaim között húzódott meg. 
És olvastam és a szívem megtelt hálával és 
végtelen vigasztalódással és nagy csendes sze-
retettel. Köszönöm Kedves Jó Tanár Úr, azt 
az Adventben fogant gondolatát, melynek 
gyümölcseit most, húsvét előtt ízlelhetem 
mohón és boldogan. Köszönet Önnek és kö-
szönet és üdvözlet a harminc hajdúnánási 
kisdiáknak, akik harmincszor mondják és 
ugyanennyi erővel újra nekem – ha elfe-
lejtettem volna – és hányszor felejtettem el, 
hogy van Kegyelem, hogy mi a Kegyelem. 
Valóban mosolyogtam nem egyszer ezeken 
e feleleteken, de a lélek könnyein keresztül 
mosolyogtam.

Engedje meg, hogy némi viszonzáskép-
pen elküldjem egy újabb versemet (Szív), 
mellyel ott még nem ismernek. A Napkelet 
folyóiratnak küldtem Magyarországra, most 

karácsonykor a kolozsvári cenzor törölte 
egészében a lapból, melyben közölni szán-
dékoztunk. Vigye ez az új vers oda ki a hírt: 
Így vagyunk. Rosszabbul, mint valaha. De 
a szívünk még meg van. És dobog. Szere-
tettel köszönti mindannyiukat hálás szívvel, 
igaz híve: Reményik Sándor.”

Buczkó József

Reményik Sándor:
Kegyelem
Először sírsz. 

Azután átkozódsz Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted

Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán

Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.

S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul

Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség

Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,

Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,

S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán

Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Július 13-án megérkezik a nánási moziba 
is Az emlékmás című amerikai-kanadai ak-
ció-sci-fi. Douglas Quaid (Colin Farrell) 
gyári munkás ráun hétköznapjai mono-
tonitására és felesége (Kate Beckinsale) 
intelmei ellenére beiratkozik egy emlék-
gyártó céghez, ahol szuperkém emlékeket 
kér. A folyamatba hiba csúszik, Quaidet 
üldözni kezdi a rendőrség és szabadság-
harcosokkal is kapcsolatba kerül. A szí-
nészi játék és a látvány megállja a helyét, 
viszont a forgatókönyv szétesőbb, mint 
az eredeti Schwarzenegger-filmé. Ennek 
ellenére szórakoztató popcorn mozi Az 
emlékmás. 

A francia sikerfilm, az Életrevalók című 
vígjáték július 20-án jut el a helyi mozi-
ba. Az arisztokrata Philippe (François 
Cluzet) ejtőernyős balesete után tolószék-
be kényszerül, és felfogadja otthoni segí-
tőnek a börtönből frissen szabadult Drisst 
(Omar Sy), aki a külvárosi gettóban lakik. 
Érthetetlen módon a két férfi között el-
választhatatlan barátság alakul ki. A mű 
számos díjat és elismerést bezsebelt, nem 
akar újat mutatni, mégse sablonos, vagy 
giccses, hanem kiváló humorú és szívme-
lengető munka.

Az Alkonyat-rajongók örömére július 
27-én Robert Pattinson ismét látható lesz 
a nánási vásznakon, ezúttal a Bel Ami – 
A szépfiú című angol-olasz-francia dráma 
főszerepében. 1890, Párizs – Georges 
Duroy, a leszerelt katona rossz anyagi kö-
rülmények között él, ezért képes mindet 
megtenni, hogy feljebb jusson a társadal-
mi ranglétrán. Egy volt katonatársa segít-
ségével megismerkedik három leendőbeli 
szeretőjével, és nekik köszönhetően a kor 
egyik legsikeresebb férfijává válik. A sze-
reposztás kiváló: az intelligens arisztokra-
ta Madeleine-t Uma Thurman, a merev 
Virginie-t Kristin Scott Thomas, az egy-
szerű Clotilde-ot pedig Christina Ricci 
kelti életre.

Murvai Péter

A Naná Színház Marth P. Ildikó tízéves 
sikerdarabját, a Kukás gurut állította újra 
színpadra június 20-án este. Több mint 
száz néző legyezgette magát a művelődési 
központ katlanszerű színháztermében, de 
a játék kezdetekor szerencsére a légkondi-
cionáló is elindult, így nem volt akadálya 
a szórakozásnak. A lelki vezetőre áhítozó 
feleség (Haranginé Simon Tímea), a csal-
fa férj (Kócsi Imre) és a családjától mene-
külő guberáló (Csiki László) mulatságos 
bohózata időtállónak bizonyult, a közön-
ség hahotával és közbetapsolásokkal fejez-
te ki tetszését. A társulat nemes célból állt 
színpadra aznap: a házának leégése miatt 
mindenét elvesztő hajdúnánási Varga 
Miklós megsegítésére szánták az előadás-
ból befolyt összeget.

Vékony Gábor

LEVÉLBE ZÁrT KEGyELEM

A 84. Ünnepi Könyvhét hajdúnáná-
si programjaként idén két, ha nem is 
helyi, de megyei szerzők műveinek 
bemutatójára került sor. Balla Sándor, 
nyugalmazott hajdúböszörményi tanár 
Emberek és állatok c. kötetével, míg  
dr. Szabó Miklós, a Fehér Bot alapít-
vány elnöke, önéletírásával szerepelt a 
Móricz Pál Városi könyvtárban megtar-
tott író-olvasó találkozón június 6-án.

Megszokott dolog egy 
könyvtárban, hogy a könyv-
tárosok időről-időre össze-
hoznak írót és olvasót egy-egy 
találkozó erejéig. Ezek az al-
kalmak úgy író, mint olvasók 
esetében igen fontosak, hiszen 
az olvasó élőben láthatja, hall-
gathatja azt az alkotót, akinek 
könyvét/könyveit szívesen 
olvassa. Műhelytitkokat tud 
meg, kicsit beavatást nyer 
az író személyes világába, és 
úgy érezheti, közelebb került 

ahhoz a különös világhoz, ahol a regé-
nyek, versek, drámák születnek. De az 
író-alkotó ember számára is fontosak ezek 
a találkozók; újabb ötletek, gondolatok 
fogalmazódhatnak meg benne, és nem 
utolsósorban szembesülhet olvasóközön-
ségével, visszajelzéseket kaphat írásairól. 
Így nyár elején különösen sok ilyen ren-
dezvény zajlik országszerte, az ünnepi 
könyvhét idején. Idén Hajdúnánáson 

két hajdúsági szerző, a hajdúböszörményi 
Balla Sándor és a hajdúdorogi dr. Szabó 
Miklós könyveinek bemutatójára került 
sor június 6-án a városi könyvtárban.

Mindkét szerző kicsit haza is jött, hi-
szen Balla Sándor a 70-es években itt taní-
tott a Kőrösi gimnáziumban, míg Szabó 
Miklós ugyanezen években az ősi iskola 
diákja volt. 

Kettejüket pedig a Péteri házaspár köti 
össze. Péteri Lajosné Balla Sándor: Em-
berek és állatok című könyvét, míg Pé-
teri Lajos tanár úr Szabó Miklós Életem 
c. önéletrajzi köteteit mutatta be. Míg 
Balla Sándor könnyedebb hangvételű 
kötete az emberek és állatok viszonyáról 
szól, addig Szabó Miklós önéletírása a ki-
tartás, az akarat diadalának mementója.  
A jó hangulatban eltelt délután meghozta 
eredményét; sokan kaptak olyan szellemi 
táplálékot, amely az itt élőkről az itt élők-
nek szól, s a két szerző olyan emberi viszo-
nyokat mutat föl könyvében, amelyeken 
érdemes elgondolkodni.

Ünnepi könyvhét 
2013. – Könyvbemutatók a városi könyvtárban

Péteri Lajosné, Balla Sándor, Péteri Lajos és dr. Szabó Miklós

Segít a kukabúvár

Mi megy 
a moziban…?

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE! Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!
Hirdetés feladás: kéky lajos Városi Mûvelõdési központ Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervezőnél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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Hétköznapi emberek versenye alcímmel 
jelent meg felhívás, s egyben meghívó 
június elsejére a ligetbe, ha mondhatom 
így, egy kis erősködésre, s kellemes egész 
napos családi szórakozásra, bográcsozásra. 
Az ötlet, hogy városunknak is legyen egy 
– vagy két – Toldija, Kovács Imre erőeme-
lő magyar, és Európa bajnok fejében szü-
letett meg, s neki volt régóta dédelgetett 
álma. A cél – mint elmondta – elsősorban 
a liget újbóli népszerűvé tétele, idősek, fi-
atalok, családok kicsalogatása a kellemes 
környezetbe, s persze a sporttevékenység, 
a szórakoztatás. Különböző városok-
ban, plakátokon, interneten hirdették a 
rendezvényt, s bár (talán az időjárásnak 
köszönhetően), a vártnál kicsit kevesebb 
érdeklődő érkezett, így is szép számmal 
szurkolhattak az erős embereknek. Igaz, 
hogy a tucatnál is több jelentkező közül 
néhányan inkább a bográcsok mellé ku-
corodtak le, amikor megtudták, hogy mi-
lyen feladatok várnak a versenyzőkre; pl. 
Rábagumi átfordítás 2 perc /db, rönkdo-
bálás 15 kg, oldaltartás 10–10 kg, zsákpa-
kolás autóra 60 kg-os, stb.

A nap folyamán szkander verseny, bir-
kózó bemutató, kötélhúzás színesítette a 
programot, majd az ebéd s a szieszta után 
következett a második kategória, ahol 
minden versenyző a saját súlyával kelt 
versenyre. Fekvenyomás, guggolás, felhú-
zás, húzódzkodás, és tolódzkodás voltak a 
versenyszámok. A nap végén – köszönet 
a támogatóknak, Városi Önkormányzat-
nak, Nyakas Andrásnak, a Trafic Love és 
Home-nak Hajdúdorogról – gyönyörű 
kupákat, és érmeket vehettek át a győzte-
sek – 1. kategória:

1. Pálóczi Norbert
2. Pálóczi Dávid
3. Bunda Tibor
2. Kategória:
• 1. Kiss Attila
• 2. Pálóczi Dávid
• 3. Pásztor Gergő

Jövőre – lehetőleg szebb időben – re-
mélhetőleg még több izmos aspiráns áll 
majd csatasorba, a megtisztelő címért.

Kócsi Imre

Akinek még újonnan hangzik ez a prog-
ram, hadd meséljek róla egy kicsit: 
Van az úgy, hogy az ember csak véletlen 
keveredik egy helyre és aztán napokig, 
évekig vagy akár egész életén át hatása 
alatt marad. Nos így jártam én Kapolcs-
csal. Kapolcs a Káli-medence északi kapu-
jában, a Balaton felvidéki Eger patak völ-
gyében fekvő mesebeli falu. Azt mondják 
a település közelében vezetett a Via Mag-
na, ami Budát kötötte össze az Adriai ten-
gerrel és, hogy a falu mellett emelkedik 
a Királykő, amin feltehetően Attila, hun 
király vára állt. A medence a mai napig 
érintetlenül, természetes állapotában ma-
radt fenn, a dombokkal körbevett falat-
nyi területen zárt, idilli világ bújik meg, 
ami egy évben egyszer varázslatos módon 
átalakul, hogy helyet adjon több tízezer 
ember számára, akik a Művészetek Völ-
gye programjaira érkeznek. Az udvarok, 
völgyzugok, utcák és falusi házak alkot-
nak egy utánozhatatlan miliőt. Képzeljük 
csak el, ahogy egy kiskapun befordulva 

rögtönzött színi előadásba, kézműves tan-
folyamba, pecsenyesütésbe, pörgő nép-
táncosokba vagy koncertbe botlunk, ahol 
körbeölel a családi hangulat, az elképesztő 
béke és a magyar kultúra sokszínűsége. 

Reggeltől hajnalig zajlik itt az élet, de 
mégis más ez, mint egy fesztivál. A miliő 
a fellépők... 

Épp úgy megtalálják a kedvükre való 
programot a kisgyermekes családok reg-
gel a Palya udvarban, mint este a Blues 
Spotban. Meghallgathatod Varró Danit 
vagy Lackfi Jánost a Kaláka udvarban. 
Bulizhatsz a Hobo udvarban bluesra vagy 
a Kobuciban népzenére vagy a Blue Spot-
ban Anna and the Barbiesra, és ehetsz egy 
nagyot Katlan Tóninál. Vagy osztályfőnö-
ki órán vehetsz részt Szőke Andrással a 
taliándörögdi templomban és még sorol-
hatnám. A völgy az idén huszonharmadik 
alkalommal négy faluban több mint öt-
száz programmal várja az idelátogatókat. 
Ám ebből a több mint ötszázból egy, a 
hajdúnánásiak számára adhat egy jó öt-

letet a nyári program tervezéséhez. Július 
30-án este a Palya udvarban lép föl a 
Különkiadás zenekar egy különleges 
akusztikus koncerttel ami nem csak attól 
lesz különleges, hogy Timári Lotti februá-
ri távozása után most lép először közönség 
elé Bezzeg Bettinával közösen a zenekar, 
hanem, hogy nagyon készül erre a külön-
leges alkalomra a csapat.

V. L.

Évek óta emlékezünk így júniusban a 
hajdúnánási hősök és mártírok falánál, 
Simonyi óbester emléktáblájánál a legvi-
tézebb huszárra. Most az első és második 
világháború hőseinek megújult emlék-
művéről néznek ránk az ércvitézek. Te-
kintetükkel tán keresik báró felsővásárdi 
vitéz Emődy Dániel Istvánt, aki megál-
modta a Simonyi ezredes emléktábláját 
és elhelyezése óta évente tisztelgett ilyen-
kor előtte. Ez év január 28-án reggel 
Simonyi óbester emlékének ébresztője 
nem ébredt fel ágyán. Lelke az örökké-
valóságban ébredt, ahol nemzetünk ősei 
és hősei, köztük a hajdú vitézek, Simonyi 
ezredes, az első és második világháború 
hősi halottai, az elhurcolt áldozatok lel-
kei lehetnek. Emlékezzünk most Emődy 
Dánielre, aki Gégényben született, édes-
apja református kántor-tanító volt, amíg 
lehetett, aztán Debrecenbe költözött 
a család. A tanítóképző elvégzése után 
részt vett Dániel 1956-ban a budapesti 
harcokban, majd egy nyírségi falu is-
kolájából Ebesre kerül, ahol mintegy 
40 évig tanított. Vezette az úttörő csa-

patot, a falu futballcsapatát. Úttörőivel 
bejárta az országot. 1972-ben a határon 
túli magyarokkal vette fel a kapcsolatot 
és magyar nyelvű könyveket, ha kellett 
gyógyszert, ruhát és más szükségleti cik-
keket vitt az ottani magyar iskoláknak. 
Megszervezte, hogy a határon túli isko-
lák magyar diákjainak egy-egy csoportja 
nyaralhasson csonka hazánkban, hogy 
érezzék, nincsenek egyedül, Magyaror-
szág számon tartja őket. 1992-től „Pro 
Patria” Alapítvány néven önálló szerve-
zetté alakítva kiszélesítette segítő szol-
gálatát. A „Pro Patria” Alapítvány kere-
tében kezdte el 1998-ban a Debreceni 
Simonyi Napok szervezését, hamarosan 
kibővítette a Regionális Simonyi Napok 
rendezvényeivel. 38 helyen áll – a jelen-
legi határokon belül, de nagyobb részt 
azokon kívül, Erdélyben, Felvidéken, 
Kárpátalján – emléktábla a legvitézebb 
huszárnak, ahol évente ünnepség zajlik. 
Katonai tiszteletadással emlékeztünk ta-
valy is Budapesten a Fiumei úti Sírkert-
ben báró vitézvári Simonyi József huszár 
ezredes sírjánál. 

Vitéz Emődy Dániel szívéhez Hajdú-
nánás nagyon közel állt, hiszen felesé-
ge, Nyakó Juliánna tanárnő városunk 
szülötte, akinek itt élnek szülei és gya-
kori vendég a nagyszülői házban a négy 
Emődy unoka. Emlékezzünk kegyelettel 
Simonyi óbesterre és ébresztőjére, vitéz 
Emődy Dánielre. 

Dr. Csohány János a „Pro Patria” 
Alapítvány tiszteletbeli elnöke

A Liget Toldija Nánási zenészek 
a Művészetek Völgyében! – avagy 
programajánló nyárra.

Simonyi óbester ébresztője

A Kőrösi gimnázium tanulói a tanév vége 
felé is eredményesen szerepeltek különbö-
ző megmérettetéseken. Májusban Szolno-
kon, a Curie kémia emlékverseny országos 
döntőjében a 9.-esek között 15. lett Csiki 
Róbert, míg a 7.-esek versenyében Majo-
ros Márk a 20. helyet szerezte meg. Mind-
ketten több előzetes forduló után jutottak 
a döntőbe, ahol előrébb is tudtak lépni a 
rangsorban. Szintén májusban Csiki Ró-
bert a rangos Irinyi János kémiaverseny 
országos döntőjében, kategóriájában 97 
diák közül a 20. lett, a laborban végzett 

gyakorlati feladata (sav-bázis titrálás) ki-
magaslóan jól sikerült, mindössze egyet-
len pontot veszített. A diákok felkészítője 
Nagy Zoltánné volt.

A napi világpolitika eseményeiben 
mélyedhettek el a II. Erzsébettől Barack 
Obamáig elnevezésű levelezős történe-
lemverseny indulói áprilisban. A 7.-es 
kisgimisek két csapattal neveztek (Borbély 
István, Dombi Márton, Majoros Márk, 
Varga Lehel, illetve Elek Erik, Nagy 
Zoltán, Szabó Bence, Szólláth Zsolt) és 
97%-os teljesítménnyel, holtversenyben 

végeztek a negyedik helyen. Bencze And-
rea tanárnő segítségével pl. képzeletbeli 
interjút kellett készíteniük egy burmai po-
litikusnővel, illetve naplószerűen dolgoz-
ták fel a pápaválasztás eseményeit. Szintén 
7. osztályos az a Girus Tamás, aki a Hebe 
Kft. országos levelezős történelemverse-
nyén három forduló után az első helyen 
jutott be a döntőbe. Júniusban Gödöllőn 
a reformkorral kapcsolatos szóbeli felada-
tokat követően végül a 2. helyen zárta a 
vetélkedőt.

V. G. 

Curie, Irinyi, Obama

Vizes város lettünk…egy feljövőben levő sportág.
Fotó: Dominó DSE
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Az 1992-ben megalakult Hajdúváro-
sok Szövetsége céljai között szerepelt 
többek között a közös történelmi múlt-
ban gyökerező hagyományok ápolása. 
Ebből a gondolatból született meg a 
Hajdúvárosok Találkozója rendez-
vénysorozat, melynek minden évben 

Hajdúszoboszló a házigazdája. A vá-
rosokat méltán képviselő, kiváló ered-
ményekkel rendelkező amatőr művé-
szeti csoportok – énekkarok, mazsorett 
együttesek, modern- és néptánc-, ha-
gyományőrző és színjátszó csoportok – 
mutatkoztak már be a közel két évtized 
alatt a nagyszámú hazai és a külföldi 
vendég szórakoztatására. A művészeti 
gálák mellett népművészeti és képző-
művészeti kiállítások gazdagították és 
gazdagítják a kínálatot.

A szoboszlói főtéren fölállított nagy-
színpadon idén a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ művészeti csoportjai 
voltak a vendégek, s remek hangulatot 
varázsoltak a nagymúltú színpadra. Jú-
nius 29.-én szombat este 19 órára szinte 

teljesen megtelt a szabadtéri nézőtér, s 
megkezdhették műsorukat a nánásiak. 
A programot a Nána Táncstúdió nyitot-
ta, standard és latin táncokkal. Utánuk 
következtek citerásaink. Igazi hajdúsági 
hangulatot varázsoltak a színpadra a Szal-
makalap Citeraegyüttes és utánpótlásuk a 

Szalmaszálak, akik hajdúsági, hortobágyi 
népdalokat pengettek ki citeráikon. A 
Hajdú Bokréta énekesei – aktuálisan – 
aratási népdalokkal szórakoztatta a nagy-
érdeműt, nagy-nagy tapsokat bezsebelve a 
közönség soraiból. A közel két órás össze-
állítás végén 21 órától a Naná Színház a 
Kukás guru című vidám színdarabját adta 
elő melyet szintén sok taps, és főleg ne-
vetés kísért. 23 órára pedig a Bíró István 
barátaiból verbuválódott Alexa Country 
Band együttes kezdte el húzni a talpalá-
valót, s bár a levegő alaposan lehűlt, a 
közönség alig-alig fogyatkozott. Remél-
jük, hogy mielőbb újabb meghívásnak te-
hetünk majd eleget tovább népszerűsítve 
városunkat.

Kócsi Imre

A Polgárra vető műúttól északra, nem 
messze a Keleti Főcsatornától emelkedik 
a határ egyik legszebb kunhalma, a Fe-
kete halom. Ennek a lábánál kanyargott 
egykor a Csingilingi nevű ér, amelyek 
szittyós, vizenyős partját nevezték egykor 
Verestengerjárásnak. Az elnevezés az itt 
nőtt magas és vastag szárú veres színű ná-
dasról kapta a nevét. A régi parton Nyakas 
András földtulajdonos 2002 májusában 
homokot termelt ki. Ekkor forgattak ki 
embercsontokat, amit jelentettek a kö-
zelben dolgozó régészeknek, akik két 
honfoglalás kori sírt találtak, az egyikben 
fegyveres vitéz nyugodott, mellette vol-
tak nyíltartó tegezének maradványai. Ez 
év nyarán kezdtem itt meg ásatásaimat, 
amelyeket – megszakításokkal – 2007-ig 
folytattam, jelentős részben a városi ön-
kormányzat és a helyi vállalkozók támoga-

tásával. Az ásatások során kiderült, hogy a 
lapos földháton először a Kr. e. VI–V. szá-
zadban a szkíták telepedtek meg, mi az itt 
létesített temetőjük 33 sírját tártuk fel. Az 
alföldi szkíta népesség zömében a korábbi 
helyi bronzkori lakosság leszármazottja, itt 
is csupán két olyan mélyebb, nagyméretű 
sírgödröt találtunk, amelyben keletről jött 
szkíták nyugodtak. Az élet azonban lénye-
gesen megváltozott a keleti hatásra: moz-
gékony nagyállattartó gazdálkodás alakult 
ki új tárgytípusok terjedtek el (a szkíta 
rövid kardok, a reflexíj, a jellegzetes bronz 
köpűs nyílcsúcsok, lószerszámok).

A szkíta sírok közül 21 csontvázas volt. 
A halottakat oldalra fektetve, zsugorítva 
tették a sírba, melléjük edényeket, túlvi-
lági útravalót (húst), ékszereket, néha nyíl-
vesszőt tettek. Két sírban az anyát a gyer-
mekével együtt temették el, az egyikben 

– a nyilván egyszerre elhunyt - gyermek 
és szülő egymást átölelve távoztak a földi 
létből. (1. kép) A többi 14 sír hamvasztá-
sos temetkezés volt. A hamvakat edény-
be tették, vagy a sírgödör aljára szórták. 
Ez utóbbiak közé tartoznak a 3 m körüli 
négyzetes sírgödrök is, amelyek párhu-
zamait a Dnyeper vidékén találjuk meg. 
Mindkettőt kirabolták, ami azt jelzi: gaz-
dag melléklet lehetett bennük. Az egyik-
ben a sírrablók hagytak a régészeknek 
is valamit: a már elrozsdált nyelű bronz-
tükröt (2. kép), amely a szkíta asszonyok 
szépségét mutatta egykor. A szkíták híres 
lovas nép voltak, a rangos halottal a kele-
ti pusztákon lovakat temettek. Itt csupán 
egy ló csontvázát, egy sírban pedig állkap-
csát találtuk.

Kép és szöveg:
Fodor István

SAJTÓKÖZLEMÉNY

HAJDÚNÁNÁSI ÓVODA 8. SZ. ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉG 
ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

KEOP-4.9.0/11-2011-0187

2013./június/25.

A „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújí-
tása” című, KEOP-4.9.0/11–2011–0187 azonosító számú projekt építési munkái 
2013. június 25. napjától kezdődnek. A pályázat megvalósítása során a Hajdúná-
nási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység Kasza u. 3. szám alatti intézményének 
épületenergetikai felújítása történik meg. A felújítás magában foglalja az épüle-
tek nyílászáróinak cseréjét, a homlokzatok hőszigetelését, a fűtés- és elektromos 
rendszer korszerűsítést megújuló energiaforrás bevonásával (napelem és pellet 
kazán alkalmazásával).

Jelen projekt hozzájárul az épület hőtechnikai adottságainak javításával az intéz-
mény energiafelhasználásának csökkentéséhez. A tervezett fejlesztés során a kül-
ső falszerkezetek 10 cm ESP polisztirol hőszigetelést kapnak, valamint a nyílászáró 
szerkezetek hőszigetelt műanyag nyílászárókra lesznek cserélve, melyek az épület 
déli homlokzatán a nyári felmelegedés elleni védelem céljából redőnnyel kerülnek 
kialakításra. Ezen hőtechnikai fejlesztésnek köszönhetően az épület fűtési teljesít-
mény igénye lecsökken. Az épületben a radiátorok szabályozhatóságára termoszta-
tikus radiátor szelep, a kizárhatóságukra, pedig radiátor visszatérő szelep kerül be-
építésre. A kétkörös fűtési hálózat egy-egy keverő kört kap, így biztosítható a két 
különböző igény egy időben történő kielégítése különböző hőmérsékletű fűtővízzel.  
A leamortizálódott gázkazán helyett új, környezetbarát pellet kazán kerül beépítésre, 
mely a fűtéshez szükséges melegvizet egy puffertárolóban tárolja, illetve a használati 
melegvíz előállítására is alkalmas lesz. Továbbá a világítási rendszer is átalakítás-
ra kerül, mely során a nagyfogyasztású elektromos izzók helyett energiatakarékos 
kompakt fénycsövek kerülnek beépítésre, így a rendszer már el fogja érni a szabvá-
nyokban előírtakat. A további költség és energiahatékonyság növelése érdekében a 
tetőre napelemes rendszer kerül telepítésre, így csökkentve az elektromos hálózatból 
vételezett mennyiséget.

A projekt neve: Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenerge-
tikai felújítása
A pályázat azonosító száma: KEOP-4.9.0/11–2011–0187
A projekt összköltsége: 41 041 708 Ft
A projekt elszámolható összköltsége: 35 733 401 Ft
A támogatás összege: 30 373 391 Ft
A projekt tervezett időtartama: 2013. 06. 10. – 2013. 10. 31.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36 (52) 381 411, +36 (52) 381-087
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Honlap: www.hajdunanas.hu
Honlap: www.ujszechenyiterv.gov.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Főszerepben a nánási művészeti 
csoportok a XIX. Hajdúvárosok 
Találkozóján

régi népek nyomai a Verestengerjáráson 1. rész

Együtt a halálban is. Szkíta asszony gyermekével

Keleti formájú szkíta bronztükör két oldala.

a b

Ez itt az Ön 
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdetés feladás: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
Telefon: 52/382-400, illetve Szabó Endre hirdetésszervező-

nél a 06-30/523-6848-as telefonszámon.
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Hajdúnánás, Dorogi út vége  Tel.: 52/570-752
Mobil: +36-30/266-2824

számvitELi szoLGáLtAtás, ADÓtAnácsADás
Telefon: 06-52/570-160 Telefax: 06-52/570-161

HAjDúnánási ruHAipAri kErEskEDELmi
és szoLGáLtAtÓ kft.

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
www.nanaskabel.hu

BEkÖtési AkciÓ!
káBEL tv és intErnEt BEkÖtésE féLáron!

Június 15.–július 15.
Ügyfélszolgálat: Kossuth u. 4. Tel.: 06-52/570-168

Bajnoki cím és 6. helyezés – 
Mérlegen a hajdúnánási női kézilabda
Idén ismét Molnár András, Európai 
Mesteredzőt kértük fel a Hajdúnánás 
Termál SC 2012/13-as bajnoki idényé-
nek értékelése.

A szezon kezdetén tudtuk, hogy nehéz 
és küzdelmes év vár ránk, ahol a fiatal 
játékosokból és az újonnan érkezőkből 
kellett egy jó elegyet gyúrni. Ez sajnos 
csak részben sikerült. A bajnokság előtt 
úgy éreztük, hogy kevesen leszünk és 
ennek szellemében próbáltunk játékoso-
kat igazolni. De a jó hírünknek köszön-
hetően a bajnokság során folyamatosan 
érkeztek hozzánk fiatal játékosok, így a 
játékoskeret száma 20 felé emelkedett.  
A nagy létszám miatt az eltervezett mun-
kát minden egyes alkalommal el tudtuk 
végezni. Az őszünk felemásra sikeredett, 
ennek ellenére az 5. helyen fordultunk.  
A tavaszunk nehezebbnek ígérkezett, 
hiszen a Kispest kivételével minden ve-
télytársunkhoz utaztunk, de nagy meg-
lepetésre ezeket a mérkőzéseket meg tud-
tuk nyerni. Köszönhetően annak, hogy a 

csapat kiváló fizikai állapotban volt végig 
a bajnokság során. Ugyanúgy 16 pontot 
sikerült szereznünk, mint az ősszel, de a 
végelszámolásnál ez csak a 6. helyhez volt 
elég. Amit nem kell szégyellnünk, de az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy az utóbbi 
10 év leggyengébb eredménye. Igaz sok 
csapat büszke és boldog lenne, ha ilyen 
eredményt tudna elérni a másodosztály-
ban, de az igazság az, hogy én csalódott 
vagyok. Sajnos sok időt emésztett el az, 
amíg megtaláltam azt az alapcsapatot, 
amelyik tud küzdeni egymásért és emel-
lett eredményes is tud lenni. A bosszantó 
az volt, hogy azokat a csapatokat, akiktől 
itthon kikaptunk (a bajnok Egert kivé-
ve), kivétel nélkül legyőztük idegenben, 
és egy kicsit polemizálva ezekkel a pon-
tokkal a csapat ezüstérmes lehetett vol-
na. Kulcsjátékosaink közül sokan folya-
matosan kettős-hármas terhelést kaptak, 
azaz a felnőtt bajnokság mellett a junior 
bajnokságban és a főiskolán, egyetemen 
is meg kellett felelniük. Kiváló emberek, 

és sportemberek lévén nagy áldozatokkal 
ugyan, de meg akartak és meg is tudtak 
felelni ennek. Büszke vagyok rájuk!

Történetünk során másodjára sikerült 
egy olyan junior bajnokságot megnyer-
nünk, ahol 6 olyan csapat is szerepelt, 
akik meggyőződésem szerint az NBII-es 
felnőtt bajnokságokat is képesek lettek 
volna megnyerni. Régóta ismerem a me-
zőnyt és elmondhatom, hogy ilyen erős 
és kiegyensúlyozott bajnokságot meg-
nyerni óriási dolog. Dicséret illeti a lá-
nyokat áldozatos munkájukért, küzdeni 
tudásukért, kitartásukért.

Emellett újabb sporttörténelmet ír-
tunk, hiszen az V. korcsoportos diák-
olimpia országos döntőjén a IV. helye-
zést értük el, előttünk csak kézilabda 
fellegvárak (Győr, BP., Vác) végeztek. 
Hatalmas eredménynek tartom, de bí-
zom benne, hogy ezt is képesek leszünk 
felülmúlni. Eredményességünknek is 
köszönhetően Kovács Krisztina meghí-
vást kapott az ifjúsági válogatott edzőtá-
borába. Ezúton is gratulálunk neki. 

A jövő évünk óriási kihívás lesz, hi-
szen csapatunkból hat felnőtt korú játé-
kos távozott és az érkezési oldalon csak 
egy junior korú tehetséges játékos szere-
pel. Az eddigi tervszerű, egymásra épülő 
utánpótlás nevelő munkánk a jövő évben 
teljesedhet ki, hiszen 3 játékos kivételé-
vel mindenki a saját nevelésünk. Ebben a 

mezőnyben ez mindenképpen etalonnak 
számít. 

Most érzem úgy, hogy beérett az a 
szisztematikus építkező munka, amit 9 
évvel ezelőtt kezdtem el, és nem való-
sulhatott volna meg kiváló kollégáim 
nélkül, akik a mai napig lelkiismeretesen 
dolgoznak azért, hogy Hajdúnánáson 
ilyen magas szinten legyen a női kézi-
labdázás. Ami az utóbbi évek sikereinek 
köszönhetően országos szinten is elisme-
rést nyert és ennek következményeként 
városunk végérvényesen felkerült a kézi-
labdázás térképére. Tizedik szezonomat 
fogom kezdeni a női csapat élén, ami rit-
kaság számba megy ezen a szinten, ennyi 
időt kevesen töltenek el folyamatosan 
egy csapat kispadján. Élvezni fogom a 
következő szezon minden pillanatát, hi-
szen kevesen mondhatjuk el magunkról, 
hogy olyan csapattal dolgozunk, akiket 
mi neveltünk és fejlődésüket folyamato-
san figyelemmel tudtuk követni. Nekem 
ez megadatott, és nagyon büszke vagyok 
rá, mint ahogyan tanítványaimra is. Bí-
zom benne, hogy szép sikerekben lesz 
részünk, és bebizonyítjuk, hogy érdemes 
ekkora energiát fordítani az utánpótlás 
nevelésére! 

Szeretném megköszönni támogató-
inknak, kollégáimnak, és mindazoknak 
a munkáját, akik segítettek abban, hogy 
eddig elérjünk.

Nyak-Ép Tüzép
Készüljön a Nyak-Ép Kft.
Tüzéppel a nyárra!

 térkövek 
	 (barabás	téglakő,	semmelrock,	frühwald)

 terasz burkolatok
	 (Zalakerámia,	Cersanit)

 hőszigetelő rendszerek 
	 (Bachl,	Rockwool,	Baumit)

 Nemesvakolatok 
	 (Terranova,	Baumit,	Poli-Farbe,	Revco)
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