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HőSöK Napja
A

Felhívás öhönfőző 
versenyre!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
Öhönfőző versenyt rendez, melyre tisz-
telettel meghív mindenkit, aki szeretné 
megmérettetni főző tudományát, meg-
mutatni, hogyan is készül az igazi öhön.

A főzőverseny helyszíne: Fürdő utca 
(a kemping előtti terület).

Időpontja: 2013. június 15. 9.00–
13.00-ig.

Nevezési díj nincs. A versenyzők a ne-
vezés fejében minimum 5 adag ételt kö-
telesek felajánlani, amelyet a művelődési 
központ a rendezvény látogatóinak kós-
tolásra kiárusít.

Tüzelőről a szervezők gondoskodnak. 
Kérjük a jelentkezőket, hogy a tűzrakás-
hoz – a térburkolat megóvása érdekében 
– gondoskodjanak alátétről.

A verseny feltételei: 
Öhönfőzés bográcsban a helyszínen, 

a megadott idő alatt (9 órától 13 óráig). 
Az öhön bármilyen különleges ízesítése 
elfogadott. 

A versenyzést és a főzés „végeredmé-
nyét” zsűri értékeli. A zsűri a helyezések 
megállapításánál figyelembe veszi a főzés 
körülményeit, az étel ízharmóniáját, a ha-
gyományosságot, az öltözködést és a tála-
lást is. A helyezettek értékes jutalomban 
részesülnek!

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy 
a főzés során olyan mennyiséggel készül-
jenek, hogy kóstolási lehetőséget biztosít-
sunk az érdeklődők számára. Mindenki 
saját maga határozza meg, hogy hány 
adag ételt biztosít a kóstoláshoz (ezt a re-
gisztrációnál kell jelezni), az ehhez szük-
séges jegyeket a rendezőség biztosítja.

Mindenkit szeretettel várunk, akár 
egyéni versenyzőként, akár valamilyen 
csapat tagjaként.

z első és a második világhábo-
rú hajdúnánási áldozatainak 
tiszteletére tartottak megemlé-

kezést a Hősök Napja alkalmából Haj-
dúnánáson 2013. május 26-án. 

A hajdúnánási Hősi Emlékmű első, 
1927-es átadásakor az első világháború-
ban elhunyt helyi katonáknak állított em-
léket. A város 2012-ben döntött a szobor 
restaurálásáról, azzal a szándékkal, hogy 
a második világégés során elhunyt kato-
nák neve is felkerülhessen az emlékműre. 
A felújítás részben közadakozásból, rész-
ben a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 
támogatásból valósult meg. Az immár 
mindkét világháború 1217 hősi halott-
jának emléket állító alkotás mostanra ké-
szült el teljesen. 

Halász János államtitkár úr avatóbeszé-
dében köszönetét fejezte ki a köztéri alko-
tás restaurálására fordított felajánlásokért. 
„Ez a szobor már első átadásánál is arra 
volt hivatott, hogy áthidalja a generációk 
közti különbségeket, hogy emlékeztessen 
arra, amire mindig emlékeznünk kell. A 
sokat szenvedett, de minden nehézséget 
hősiesen álló magyar nép csak így marad-

hat fent, és csak így ma-
radhatnak fent azok az 
értékek, azok az etikai és 
morális normák, amik 
alapján éljük életünket.” 
Ezt követően Halász Já-
nos államtitkár, Szólláth 
Tibor polgármester, va-
lamint a jelenlévő Kép-
viselő-testületi tagok 
ünnepélyes szalagbon-
tás keretében felavatták 
az immár 541 második 
világháborúban harcolt 
hősi katona nevével ki-
egészült szobor talap-
zatát.

A koszorúzás után a 
Magyar Tartalékosok 
Szövetsége Hagyomány-
őrző Tagozatának képvi-
selői hegyi tarackágyú-
ból leadott díszlövéssel 
tisztelegtek a hős kato-
nák emléke előtt.

Füz László

Halász János koszorúz

Katonai tiszteletadás

Egész napos ünnepséggel várta vendége-
it a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégi-
um május 24-én. Ebben a tanévben épp 
ötven éve annak, hogy elindult a szakkö-
zépiskolai oktatás a városban. A művelő-
dési központ színházterme adott otthont 
a délelőtti programnak, melyet Harangi 
Zsolt intézményvezető-helyettes köszön-
tője után Szólláth Tibor polgármester 
nyitott meg. A városvezető hangsúlyozta, 
hogy a kálvinista gyökerű Hajdúnánáson 
az oktatásnak mindig is kiemelt szerep 
jutott. Ezt követően Skopkó Istvánné in-
tézményvezető előadása mutatott rá arra, 
hogy az 1960-as évek elején a város és az 
iskola igényei, érdekei hívták életre a szak-
képzést.

Az eltelt öt évtized számtalan kimagas-
ló eredménnyel igazolta a diákok tehetsé-
gét, illetve tanáraik hozzáértését, derült 
ki Szabó Gábor gyakorlatioktatás-vezető 
helyettes beszámolójából. Országos verse-
nyeken csak a gépésztanulók összesen 108 
előkelő helyezéssel büszkélkedhetnek.

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara képviseletében a képzési igazga-
tóhelyettes, Dr. Szilágyi János tartott 
előadást: ismertette a szeptemberben in-
duló új szakképzés alapelveit. A Nemzeti 
Munkaügyi Hivataltól érkezett Pásztor 
Tibor hangsúlyozta, hogy a leendő 9.-
es szakközépiskolások számára kötelező 
lesz szakmai tárgyból is érettségizni. 
Pappné Gyulai Katalin, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Debreceni 

Tankerületének igazgatója a KLIK mű-
ködését, céljait vázolta fel, majd az előtte 
szólók szavaira reflektálva kijelentette, 
hogy Hajdúnánáson szükség van gim-
náziumra, szakközépiskolára és kollégi-
umra is.

Zárásként az iskola diákjainak, taná-
rainak kamarakórust, táncot, szólóéne-
ket és mazsorett-bemutatót felvonultató 
kulturális műsora ragadtatta tapsra a 
közönséget. Az állófogadást követően a 
gimnázium dísztermében vette kezdetét 
a délutáni program, melyben az isko-
la egykori vezetői, tanárai, növendékei 
elevenítették fel emlékeiket a szakközép-
iskoláról; a jó hangulatú múltidézés az 
estébe nyúlt.

Vékony Gábor

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház szervezésé-
ben, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának és a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat támogatásával váro-
sunkban 2013. május 29-én megren-
dezésre került az Esély Nap. 

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esély-
teremtés Önkéntes Ház azzal a céllal 
szervezte meg a rendezvényt, hogy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos üzene-
teket, információkat széles társadalmi 
körben megismertesse, beszélgetésekkel, 
játékos feladatokkal, érdekes kiállítási 
anyagokkal és színpadi produkciókkal 
bevonja Hajdúnánás és Hajdú-Bihar 

a NáNáSi SzaKKépzéS Fél évSzázada

Esély Nap 
az esélyért

megye lakosságát az esélyügybe. A dél-
után az esélyegyenlőség jegyében telt, a 
rendezvényt Szólláth Tibor polgármester 
nyitotta meg. 

Ezen a napon olyan egyesületek, szer-
vezetek, iskolák képviseltették magukat, 
amelyek hátrányos helyzetű emberekkel 

foglalkoznak. A rendezvényre kitelepült 
szervezetek sátraikban mutatták be tevé-
kenységüket, ezzel párhuzamosan művé-
szeti csoportjaik színpadi fellépéseikkel 
szórakoztatták a közönséget. Az akarat 
és a tehetség a színpadi produkciókban is 
megmutatkozott.
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Református kisdiákok 
országos sikerei

Hogyan lehet örömmel és bizakodással 
élni? Erre a kérdésre adott választ 2013. 
május 30-án az a rendezvény, amelyet a 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonpro-
fit Kft. szervezett immár hagyományként 
a Művelődési Központ színháztermében. 
A műsorban megszólalt a világ szépsége, 
az emberi lét békességének a reménye. 
Feledhetetlen, megható pillanatok voltak, 
szem alig maradt szárazon. Ez a rendez-
vény örömet adott, hirdetvén azt, hogy 
az élet nem „siralomvölgy”, hanem azt a 
szeretet öleli át. Arra irányítja az ember 
figyelmét, hogy szeresse a világot, annak 
erényeit, ezernyi szépségét. Még akkor is, 
ha a többi embertársával szemben valami 
hátránnyal, fogyatékossággal él. A több 
mint 40 főt felvonultató szereplőgárdá-

ban ott voltak az intézmény 
ellátottjai, napközisei és 
azon dolgozói, akik e remek 
műsorra felkészítették a sze-
replőket és önmaguk is fel-
lépésükkel segítették őket. 
A rendezvényt köszöntötte 
Preck Sándorné, a HBm-i 
Intézményellátó Központ 
ügyvezetője, aki említést tett 
arról, hogy milyen becsületes 
felkészülés és felkészítés előz-
te meg a rendezvényt. Meg-
köszönte a rendezvény létre-

jöttét támogatók szépszámú segítségét. 
Ezt követően a szereplők 10 műsorszám-
mal kápráztatták el a közönséget, közös 
fellépésekkel, magánszámokkal, verssel, 
zenével. A közönség tetszését minden fel-
lépő elnyerte. A műsor után Soltész Lász-
lóné intézményvezető elmondta, hogy 
„emberi értékeket láthattunk, amelyet a 
szereplők, a közösség lelkesedése és öröme 
hatotta át. Lám, Ők a fogyatékkal élők is 
adni tudnak, amiért hálás köszönet jár.” 
Befejezésként közös éneklésre került sor, 
amely alatt a közönség fennállva tapsolt, 
kifejezve a dal lényegét: A szeretet min-
dennél többet ér.

Köszönet a szereplőknek, a felkészítők-
nek és a támogatóknak egyaránt.

Szöveg és kép Gut István

Iskolánk több mint tíz éve képviselteti 
magát a nagykőrösi Arany János Refor-
mátus Általános Iskola által szervezett 
országos tanulmányi versenyen, ahon-
nan minden évben rangos helyezésekkel 
térnek haza diákjaink. Idén a több mint 
650 résztvevő közül a levelezős verseny 
eredménye alapján 199 gyereket hívtak 
be a döntőbe. Iskolánkból 6 tanuló telje-
sítette a 90% fölötti szintet, és lehetett ré-
szese a döntőnek. A végső megméretteté-
sen diákjaink nagyon szép eredményeket 
értek el: Juhász Hanna 2. A – Bibliais-
meret 1. hely, Kónya Eszter 2. A – Bib-
liai illusztráció 1. hely. Mindkettőjüket 
Dráviczki Csaba hitoktató készítette fel. 
Gönczi Regő 3. o. – Szövegértő olva-
sás 1. hely, felkészítő: Kujbusné Czuczor 
Tünde tanítónő. Környezetismeretből 
Kovács Andor (4. o.), 2. Mónus Már-
ton (4. o.) 4. helyezett lett. Felkészítőjük 
Szurkosné Major Irén volt. Molnár Fló-
ra 5. o. – Magyar nyelv és szövegértés 
1. hely, felkészítők: Lukácsné Tompa 
Zsuzsa és Molnárné Magyar Krisztina 
tanárnők.

A 2. Ökumenikus Diákfilmszemlén 
a ReFilm stúdió két filmmel is 
képviseltette magát. A Felebarát 
kategóriában a …miazhogy… című 
film országos 2. helyezést, a szabadon 
választott kategóriában a Chaplin nagy 
napja című alkotás szintén 2. helyezést 

ért el, s mind a két film közönségdíjas 
is lett, ami talán még nagyobb elismerés 
az alkotóknak. A …miazhogy… című 
film készítői: Kiss Antónia, Molnár 
Flóra, Nida Imre 5., Bata Gergő, Nida 
Bálint 7. osztályos diákok. A Chap-
lin nagy napja című film készítői 
iskolánk volt diákjai: Birta Laura, 
Kelemen Edina, Mezei Enikő, Molnár 
Fanni, Szólláth Tibor 9., Buczkó József, 
Kiss András 10. évfolyamos diákok.  
A gyerekek munkáját Lukács László 
tanár úr, a ReFilm stúdió vezetője, 
és Lukácsné Tompa Zsuzsa tanárnő 
segítette. Köszönetet mondunk a 
filmben bravúros alakítást nyújtó Kócsi 
Imre, Csiki András és Szólláth Zoltán 
uraknak, valamint a közreműködő 
Gimnasztráda csoport tagjainak.

Hisszük, hogy gyermekeink kitartó 
munkájukkal, kreativitásukkal a jövő-
ben is hasonló eredményekkel örvendez-
tetnek meg bennünket, s öregbítik Re-
formátus Iskolánk és városunk hírnevét.

Molnárné Magyar Krisztina

Hozzátartozói találkozó 

Közös cserkészavatás

A Hajdúnánási Református Egyházköz-
ség égisze alatt a fenntartásában működő 
Református Iskolában alakult újjá 2006-
ban a 129. Számú Soós Gábor Cser-
készcsapat Lukács László és Lukácsné 
Tompa Zsuzsa pedagógusok vezetésével.  
A hét éve működő cserkészcsapat nagyon 
sok és gazdag programmal, kirándulás-
sal, kalandtúrákkal örvendeztette meg 
a gyerekeket. Sok jótékonysági kezde-
ményezés szervezői, lebonyolítói voltak. 
A teremtett világ megóvásáért végzett 
természetvédő tevékenységük pedig hoz-
zájárult ahhoz, hogy a Református Egy-
házközség elnyerje az Ökogyülekezet 
címet.

Mára közel 60 fős a cserkészcsapat.  
A felavatott felnőtt cserkészvezetők szá-
ma: 6 fő. 

E mellett a Református Iskolából el-
ballagott középiskolások közül 2 fő kép-
zett őrsvezető segíti a munkát.

2013. május 26-án a Magyar Hősök 
Emlékünnepén a református templom-

ban újabb 20 fő 
cserkészjelölt tett 
fogadalmat és so-
kan újították meg 
fogadalmukat.

Az idei évnek 
különleges jelen-
tősége volt abban a 
tekintetben, hogy 
első ízben avattak 
néhány bocskais 
diákot is, akik ez-
zel a Soós Gábor 
C s e rk é s z c s apa t 

tagjai lettek. Két pedagógus avatására is 
sor került. Szurkosné Major Irén a Re-
formátus Iskola, Farkas Ferenc a Bocskai 
Iskola pedagógusai tettek a gyerekekkel 
együtt fogadalmat. Az esküt Molnár 
Szabolcs lelkipásztor, a IX. Cserkészke-
rület elnöke és Ecsedi Zsolt ügyvezető 
vették ki. Jó volt hallani a cserkésztör-
vényeket annak tükrében, hogy a világ-
ban tapasztalható szeretetlenség, egyéni 
érdekek, hazugságok közepette a fiatalok 
az egyeneslelkűségre, az igazmondásra, a 
felnőttek, szülők iránti tiszteletre, a testi 
és lelki tisztaságra, a közösség fontossá-
gára, a teremtett világ megóvására tesz-
nek fogadalmat.

A felavatott cserkészekre Gacsályi Gá-
bor gyülekezeti lelkipásztor mondott 
áldást, külön köszöntötte a felnőtt cser-
készvezetőket és a bocskais diákokat, akik 
egy másik rajban működnek majd a cser-
készcsapaton belül. 

Szabó Endre

a 45. Hajdú-Bihar Megyei Néptánc-
fórum Hajdúnánáson
A Kéky Lajos Művelődési Központ 
immár negyedik éve ad otthont a 
Megyei Néptáncfórumnak. A rangos, 
nagy múltú rendezvényt idén május 
11-én és 12-én szervezte meg a Nem-
zeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar 
Megyei Irodája.

Felzaklatott méhkasra, vagy 
méginkább egy nyüzsgő hangyabolyra 
emlékeztetett ezen a két napon a műve-
lődési központ és környéke, hiszen idén 
36 együttes nevezett a megmérettetésre, 
s mintegy ezer gyermek lépett színpad-
ra. A találkozó egyben minősítő is volt, 
amelyre négy kategóriában, óvodás, 
alsó tagozatos, felső tagozatos és ifjúsá-
gi korcsoportban lehetett jelentkezni.  
A programot Hajdúnánás polgármeste-
re, Szólláth Tibor nyitotta meg. A zsűri 
tagjai, dr. Ratkó Lujza néprajzkutató, 
Maródi Attila táncpedagógus, koreog-
ráfus, Darmos István táncpedagógus, a 
miskolci Szinva Műhely művészeti ve-
zetője és a tiszteletbeli elnök, dr. Kardos 
László néptánc-kutató. 

Az arany, ezüst és bronz oklevelek 
odaítélésekor azt mérlegelték, hogy az 

előadás koreográfiája, színvonala meg-
felelt-e a csoportok korának, képzettsé-
gének, illetve, hogy a viselet, és az ének 
stílusában, karakterében összhangban 
volt-e a választott tájegységgel. Mint dr. 
Kardos László elmondta, nagy öröm, 
hogy a csoportok száma évek óta tar-
tósan harminc fölött van. A találkozó 
ugyancsak hagyományos kísérő rendez-
vénye a kézműves játszóház és a kirako-
dó vásár, idén pedig „Meg kell a búzának 
érni – 40 éves a táncház” címmel fotóki-
állítást is láthatott a közönség. 

A bemutatkozás után szakmai konzul-
táción vehettek részt a csoportok. Az idei 
Megyei Néptáncfórum színvonalát mu-
tatja, hogy 16 arany 13 ezüst és 7 bronz 
oklevél született, vagyis minden fellépő 
együttes kapott minősítést. „Őszintén 
reméljük, hogy legközelebb még ennél 
is több csoportot s gyereket láthatunk 
vendégül hasonló sikerrel” értékelte az 
igazán kitűnő hangulatú két napot Bíró 
István a Kéky Lajos Művelődési Központ 
igazgatója.

Kócsi Imre
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2013. május 27-én 13 órakor az Ifiházban 
ünnepi alkalomra gyülekeztek a szépkorú 
meghívott vendégek. Bizonyára felvető-
dik az olvasóban, hogy mit is keresnek a 
nyugdíjasok az Ifiházban? Az Okkal Más 
Okkal Ifjúsági Egyesület szervezésében 
– hálás köszönet érte – sor került több 
olyan tanfolyam megszervezésére, ahol az 
idősebb nemzedék tagjait kívánták beve-
zetni a számítógépes ismeretek rejtelmei-
be. A sikeres tanfolyamok után szinte ma-
guktól jöttek a további elképzelések. Tar 
József, a mi Józsi bácsink, azzal az ötlettel 
kereste meg Szilágyi Erzsébetet, az Ifiház 

vezetőjét, hogy hozzájárul-
na-e egy nyugdíjasok által 
„üzemeltetett” internetklub 
létrehozásához. Nos, mint 
azt Szilágyi Erzsébet ünne-
pi köszöntőjében elmond-
ta, örültek az ötletnek és az 
elképzelésből valóság lett.  
A tanfolyamok résztvevőiből, 
majd külsős tagokból egy 
„ütőképes” csapat formáló-
dott. Ez a klub, tevékenysége 
5 éves múltjával példát tudott 
mutatni a felnövő nemzedék 

számára, elismeréssel folytatja tevékenysé-
gét. A kezdetekről Szilágyi Erzsébet adott 
összegzést, majd az „ötletgazda” Tar Józsi 
bácsi elevenítette fel a megalakulás, majd 
ténykedés eseményeit. Az 5 év szóbeli 
megjelenítése után néhány videó-etűd be-
mutatására került sor. A nagy sikerű be-
mutatók után Tar József megérdemelten 
vehette át a Jubileumi Oklevelet, amelyről 
ő úgy vélekedett, hogy az a klub tagjainak 
is szól. A rendezvény befejező aktusaként 
baráti beszélgetésre, közös fotózásra és 
éneklésre is sor került. 

Gut István

Vitányi Imre 
bácsira – köz-
ismert nevén 
Bütyökre – 
emlékezünk e 
néhány sorban

1931. au-
gusztus 24.-
én született 

Hajdúnánáson. Még diák éveiben meg-
szerette a labdarúgást, amit játékosként, 
segítőként, végül vezetőként szolgált ön-
zetlenül. Csapattársa, szemtanúja lehetett 
a régi idők, és a jelen kiváló játékosainak, 
edzőinek vezetőinek. Tevékenyen részt 
vett az első serdülő csapat alapításában, 
akik közül többen évtizedeken át szol-
gálták a nánási labdarúgást. Mindig szót 
értett a fiatalokkal, akik tisztelték és talán 
második apjukra is tekintettek személyé-
ben. A jelenlegi vezetőség örömmel kö-

szöntötte a Futball Klub 100 éves évfor-
dulója alkalmából, amit nagy örömmel, 
könnyes szemmel fogadott. Míg egészségi 
állapota engedte, mindig találkozhattunk 
vele a hazai meccseken ahol egy-egy „ug-
ratás” régi emlék felemlegetése fiatalította 
lelkét. Ő volt az, aki a „Pizu” (Pénzes Imre 
jelenlegi vezetőségi tag) féle csapatot ke-
rékpárral küldte át Dorogra bajnoki mér-
kőzésre. A srácok megszórták az ellenfelet 
8 góllal, majd felpattantak a bringára, s 
tekerés haza. Itthon már várta őket Imre 
bácsi, a finom sertéspörkölttel, az Utasel-
látóban.

Sajnos ez év áprilisában Imre bácsi 
eltávozott közülünk, hogy segítse az égi-
ek verhetetlen 11-ét. Mindnyájunknak 
hiányozni fog jó humora, közvetlen sze-
mélyisége, a fociért való rajongása, amit 
örökre megőrzünk emlékezetünkben.

Kócsi Imre

jótékonysági felhívás!
A Nánási Portéka védjegyhasználó gazdák, termelők összefogtak és 2013. június 15-én a 
slambucfőző versenyen, a slambuc mellett babgulyást és kolbászos paprikás krumplit is 
főznek Csontos Csaba, Rubos Zoltán és Varga Tibor termelők.

Szeretnénk az összes megfőzött ételt értékesíteni, és az ebből befolyó összeget Varga 
Miklósnak felajánlani, akinek leégett a háza és teljesen nincstelenné vált.

Minél többen jöjjenek el erre az eseményre és vásárolják meg ételeinket, hozzájá-
rulva ezzel Miklós bácsi megsegítéséhez!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Füz Andrásné projektfelelős

Tanácstalanul, bátortalanul, de még-
is határozottan lépett be az idős bácsika 
hallókészülékkel a fülén a művelődési 
házunkba. Amint megláttam azonnal 
előtört belőlem a lappangó jólneveltség, 
és illedelmesen, hangosan köszöntöttem.

Kit tetszik keresni? – a válasz azonban 
engem lepett meg a legjobban

Tégedet.
Kiderült, hogy Varga Miklós bácsi áll 

előttem, akinek a háza a napokban a Pol-
gári utcán leégett.

Írhatnál egy pár mondatot, mert bi-
zony nagyon elkelne a segítség!

Kiderült, hogy már így is sokan segí-
tettek ruhákkal, használati eszközökkel, 
amiért nagyon hálás, de igazán építő-
anyagra lenne szüksége – de bármi másra 
ha van valami felesleges – mert csak össze 
kéne rakni egy kis vityillót (ahogy ő fogal-
maz) mert a régit a napokban teljesen ki-
hordták, elszállították, odavan. Az utolsó 
szónál mintha könny szökne a szemébe, s 
a hangja is elcsuklik.

A Naná színház június 20.-án előadja 
a Kukás guru című darabját felújítva, sok 
új szereplővel. A bevételt Miklós bácsi 
megsegítésére ajánljuk fel. A polgármester 

úr is ott lesz, aki nevét adta az előadáshoz 
s az önkormányzat is segít. Ott tetszik 
majd ülni az első sorban – próbálok lelket 
önteni belé szinte kikiáltóként.

Tudom-tudom. Beszéltem Ildikóval, a 
rendezőasszonnyal, és szóhoz sem jutok 
az örömtől. Mindezt én értem, színház?- 
kérdi meghatottan, majd elkomolyodva 
így folytatja.

De vajon mit vegyek fel én oda Imi-
kém, hisz minden ünneplő ruhám benn-
égett a tűzben? Jó lesz egy fehér ing, mert 
azt kaptam a szomszédoktól.

Persze, hogy jó lesz, mondom moso-
lyogva, s ígérem, hogy a napokban kibi-
ciklizem hozzá.

Ígéretemhez híven felkerestem egy 
délelőtt. Könnyű volt megtalálni, hiszen 
messziről látszódtak az udvarán a meg-
pörkölődött fák, mintegy mementóként 
tornyosulva a magasba. Nem volt ott-
hon, de a bicajra állva benéztem a kertbe.  
A háznak valóban hűlt helye, arrébb taka-
rosan sorba rakva a megmaradt cserepek, 
használható téglák, farönkök mind-mind 
segítőkre, segítségre várva.

Kócsi Imre

5 éves a Nyugdíjas internetklub Bütyök

KócsiSztori - Segítség tűzvész után

„Ködellik a Mátra”

Fenti címmel évről évre megrendezik 
Egerben azt a Regionális Népzenei Talál-
kozót és Országos Citera-zenekari Feszti-
vált, ahol a fellépő együttesek a szakmai 
értékelés mellett minősítést is kérhetnek 
műsoruk színvonaláról.

A városunkban nagy hagyományokra 
visszatekintő Szalmakalap Citeraegyüttes 
évek óta feladatának tekinti a magyar népze-
ne minél alaposabb megismerését és tovább-
adását a tájegységünkre leginkább jellemző 
népi hangszer, a citera hangjaival. Évente 
számos fellépéssel színesítik a városi és a 
környékbeli rendezvényeket, ahová rendsze-
resen és szívesen hívják és fogadják őket.

A tavalyi egri minősítő fesztiválon a 
szakmai zsűrinek is bemutatkoztak, ahol 
kiváló minősítést kaptak, mely új lendü-
lettel töltötte fel őket, így az idei fesztivál-
ra már egész évben készültek.

Vitték magukkal az utánpótlást, azaz a 
8–11 éves gyerekekből álló Szalmaszála-
kat, akik ez alkalommal mutatkoztak meg 
először szakmai zsűri előtt.

A felnőttek Kovács Imréné és Szabó 
Gáborné vezetésével olyan műsorral ké-
szültek a nagy megmérettetésre, melyben 
egy balladát is színpadra vittek egy szép 
katonadalokból álló csokor előtt. Előadá-
sukat a zsűri arany fokozattal értékelte, a 
Szalmaszálak kiváló minősítést kapott.

Kép és szöveg Fekete Andrea

Sikeres szereplés a Gólyavárban

2013. május 25-én tizenhatodik alka-
lommal rendezte meg a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán a Simonyi Zsigmond helyes-
írási verseny Kárpát-medencei döntőjét.  

A magyarországi és a határon túli vá-
logatóversenyekről összesen 136 diák 
jutott tovább a döntőbe. Köztük egy 
hajdúnánási kisdiák, a Bocskai Iskola 
5. C osztályos tanulója, Varga Fruzsi-
na. A zsűri elnöke dr. Keszler Borbála, 
a zsűri titkára Antalné dr. Szabó Ágnes, 
a zsűri tagjai Kerner Anna, dr. Kiss Jenő, 
Ördög-Gyárfás Lajos és dr. Tóth Etelka 
voltak. Nagyon szoros versenyeredmé-
nyek születtek, hiszen itt már a legki-
válóbbak versenyeztek. Fruzsi a nagy 
megmérettetésen 97 ponttal a hatodik 
helyen végzett. Jellemző, hogy az első 
helyezettől mindössze két ponttal kapott 
kevesebbet. Gratulálunk Fruzsinak és 
felkészítő tanárának, Vargáné Papp Julia 
tanárnőnek.
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öNKoRMáNyzati HíREK
Tájékoztatás közgyógyellátás 

igénylésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a 
szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény értelmé-
ben, a méltányos közgyógyellátás igény-
lése során először a Járási Hivatalnak kell 
lefolytatnia vizsgálatot arra vonatkozóan, 
hogy a kérelmező jogosult-e alanyi vagy 
normatív jogon az ellátás megállapítására. 

Alanyi jogcímen jogosult közgyógy-
ellátásra

a) az átmeneti gondozásban részesülő, 
és a nevelésbe vett kiskorú;

b) a rendszeres szociális segélyben része-
sülő egészségkárosodott személy;

c) a pénzellátásban részesülő hadigon-
dozott és a nemzeti gondozott;

d) a központi szociális segélyben része-
sülő;

e) a rokkantsági járadékos;
f ) az, aki
fa) rokkantsági ellátásban részesül és az 

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján nem haladja 
meg a 30%-os mértéket,

fb) 2011. december 31-én rokkantsági 
ellátásban részesült, és I. vagy II. csoportú 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj-
ra volt jogosult,

fc) rokkantságára tekintettel 2012. 
január 1-je és 2012. április 15-e közötti 
időszakban közgyógyellátást állapítottak 
meg, 

fd) akinek korábbi rokkantsági ellátását 
2012. január 1-jét követően a Nyugdíjfo-
lyósító Igazgatóság öregségi nyugdíjként 
folyósítja tovább, és 2011. december 31-
én I. vagy II. csoportú rokkantsági, bal-
eseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 
vagy

fe) öregségi nyugdíjban részesül, és a 
nyugdíjra való jogosultságának megál-
lapítását megelőző napon a fa) vagy fb) 
alpont hatálya alá tartozott;

g) az, aki, vagy aki után szülője, vagy 
eltartója magasabb összegű családi pót-
lékban részesül.

Normatív jogcímen jogosult köz-
gyógyellátásra az a személy, akinek eseté-
ben a havi rendszeres gyógyító ellátásnak 
az egészségbiztosítási szerv által elismert 
térítési az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 10%-át megha-
ladja (2850 Ft), feltéve hogy a családjá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
éri el az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegét (28.500 Ft), egyedül élő 
esetén 150%-át (42.750 Ft).

Amennyiben a kérelem elutasításra 
kerül, úgy a jogerős elutasító határozat 
birtokában igényelhető méltányossági 
közgyógyellátás, a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormány-
zati és Igazgatási Iroda Szociális Cso-
portjánál. (4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 1., udvari épület)

A szociális rászorultság esetén nyújtha-
tó egyes pénzbeli és természetbeni ellátá-
sok helyi szabályairól 8/2013. (III. 29.) 

Önkormányzati Rendelet 29. §-a értel-
mében pedig méltányosságból az a sze-
mély jogosult közgyógyellátásra, akinek 
családjában a közös háztartásban élő kö-
zeli hozzátartozók egy főre jutó jövedelme

a) az öny. 150%-át, (42 750 Ft.)
b) két közeli hozzátartozóból álló csa-

lád esetén az öny. 180%-át, (51 300 Ft)
c) egyedül élők esetében pedig 250%-

át (71 250 Ft)
nem haladja meg, és a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségének mértéke az 
öny. 20%-át (5700 Ft) eléri.

Fentiek értelmében kérjük Önöket, 
hogy közgyógyellátás iránti igényükkel 
a Hajdúnánási Járási Hivatalt keressék 
fel először. (4080 Hajdúnánás, Bocskai 
u. 12–14.) 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, 
hogy a közgyógyellátás iránti igény a 
lejáratot megelőző 3 hónapban is be-
nyújtható, annak érdekében, hogy az 
ellátás folyamatos legyen. 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Igazgatási 

Iroda Szociális Csoportja

Tegyük rendbe lakókörnyezetünket!
A várost járva több helyen találunk olyan 
ingatlant, amely elhanyagoltságával kirí 
a szépen rendbetartott porták közül, a 
növényzet gondozatlan, elvadultak a 
bokrok, fás részek, nagyra nőtt a fű a gyo-
mokkal együtt, vagy már évek óta nem is 
kaszálták a területet. Az évek óta felhal-
mozódó száraz növényzet fokozott tűzve-
szélyt jelent, nem is beszélve arról, hogy 
az ilyen helyeken egy idő után megjelenik 
a szemét is, így elegendő egy eldobott ci-
garettacsikk ahhoz, hogy komoly veszély-
helyzet alakuljon ki. 

A gazos, rendezetlen ingatlan nem csak 
esztétikai probléma az utca-, vagy város-
kép szempontjából, hanem lehetőséget ad 
parlagfű mellett más allergén gyomnövé-
nyek elszaporodására, valamint a magasra 
nőtt, elhanyagolt növényzet búvóhelyül 
szolgál a rágcsálók számára, elszaporodá-
suk sok bosszúságot okozva a szomszédos 
ingatlanok tulajdonosainak. Mindezeken 
túl a probléma közegészségügyi kérdése-
ket is felvet. 

A képviselő-testület a 2013. május havi 
ülésén módosította a település tisztaságá-
ról, a közterületek és ingatlanok rendjéről 
szóló 24/2004. (V. 03.) Önkormányzati 
Rendeletet. A módosítás célja, hogy a 
nyári időszakban hatósági intézkedésekkel 
is fel tudjon lépni a Hivatal az elhanyagolt 
ingatlanok tulajdonosaival szemben. 

A rendelet alapján minden ingatlan-
tulajdonos köteles gondoskodni arról, 
hogy az ingatlanon a fű és gyomnövény-
zet az április 1. és szeptember 15. kö-
zötti időszakban folyamatosan kaszálva, 
gyommentesítve legyen. Amely ingatlan 
tulajdonosa, vagy használója kaszálással, 
vagy más módon erről nem gondoskodik, 
két alkalommal felszólítást kap kötelezett-
sége teljesítésére, majd ezek eredményte-
lensége esetén a jegyző elrendeli a kény-
szerkaszálást. 

2013. május 1-től érvényes 
rendelési idők 1.

Háziorvosi rendelések:
	I. Körzet: dr. Francia Boglárka
 hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30
 kedd, csütörtök: 12.30–16.30
	II. Körzet: dr. Juhász Endre
 hétfő, szerda, péntek: 7.30–12.30
 kedd, csütörtök: 12.30–17.00
	III. Körzet: dr. György Katalin
 hétfő, szerda, péntek: 12.30–16.30
 kedd, csütörtök: 8.00–12.30
	IV. Körzet: dr. Holhós Csaba
 hétfő, szerda, péntek: 12.30–16.30
 kedd, csütörtök: 8.00–12.30
	V. Körzet: dr. Császi Éva
 hétfő, szerda, péntek: 12.30–16.30
 kedd, csütörtök: 8.00–12.30
	VI. Körzet: dr. Csákó Ilona
 hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30
 kedd, csütörtök: 12.30–16.30
	VII. Körzet: dr. Márczis Andrea
 hétfő, szerda, péntek: 12.15–15.15  

Tedej: 11.00–12.00
 kedd, csütörtök: 8.00–11.00 Tedej: 

12.00–13.00
 dr. Suhajda Éva
 hétfő, kedd, péntek: 13.00–17.00
 szerda, csütörtök: 8.00–12.00
 Foglalkozás egészségügy (Ventifilt) 

szerda, csütörtök: 14.00–17.00

Szakrendelések rendelési ideje
	Ideggyógyászat hétfő, kedd: 15.30–

19.00, csütörtök: 16.00–19.00 dr. Be-
dő György Beutaló szükséges!

	Nőgyógyászat hétfő: 12.00–18.00 dr. 
Tarczali Dezső

 kedd: 13.00–18.00 dr. Demeter Mik-
lós (időpont szükséges)

 szerda: 14.00–19.00 dr. Székely Péter
 csütörtök: 13.00–18.00 dr. Korláth 

Zalán, péntek: 12.00–18.00 dr. Biri-
nyi László (időpont szükséges)

 Tanácsadás: kedd, csütörtök: 12.00–
13.00, szerda (Hajdúdorog): 13.00–
14.00

	Szemészet hétfő, kedd, szerda, pén-
tek: 13.00–17.00

 hétfő: dr. Hódos Márta; kedd: dr. 
Pálfi Edit; szerda: dr. Katona Irén; 
péntek: dr. Czakó Attila (időpontké-
rés rendelési időben az intézet telefon-
számain)

	Röntgen hétfő, kedd, csütörtök, pén-
tek: 8.00–14.00

 szerda: 10.00–17.00 Beutaló szükséges!
 (dr. Laskay Erika, dr. Kézsmárki Zsolt, 

dr. Bohátka Gábor)
	Ultrahang (Előjegyzés alapján. Időpont-

kérés a röntgentől.) Beutaló szükséges!
	Laboratórium hétfő–péntek: 7.30–15.30 

dr. Nagy Gábor Beutaló szükséges!
	Belgyógyászat hétfő, kedd, péntek: 

8.00–13.00
 szerda, páratlan csütörtök: 13.00–19.00
 páros csütörtök: nincs rendelés dr. Bor-

bély János Beutaló szükséges!
 (időpontkérés rendelési időben az inté-

zet telefonszámain)
	Sebészet, Traumatológia hétfő: 8.00–

14.00 traumatológia
 kedd: 8.00–13.00 traumatológia
 szerda: 15.00–19.00 traumatológia
 csütörtök: 8.00–13.00 traumatológia
 15.00–19.00 általános sebészet
 péntek: 8.00–13.00 traumatológia
 (dr. Horkay Péter, dr. Arabpour Moha-

med Reza, dr. Kathy Sándor, dr. Nagy 
András, dr. Kiss Árpád,

 dr. Bokor László)
	Fül-orr-gége hétfő–péntek: 7.30–

13.30 dr. Szécsi Anna
	Orthopédia kedd, csütörtök: 8.00–

15.00 dr. Prodanov Vaszil Beutaló 
szükséges!

	Fiziotherápia hétfő–péntek: 8.00–16.00 
dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!

	Reumatológia hétfő, szerda, péntek: 
8.00–12.00 dr. Domokos Pál Beutaló 
szükséges!

 kedd, csütörtök: 12.00–16.00
	Urológia hétfő, csütörtök: 16.30–

20.00 dr. Tóth György, dr. Osváth Péter
	Bőrgyógyászat kedd, csütörtök: 9.00–

14.00 dr. Páldeák László; dr. Kósa Ág-
nes, péntek: 9.00–12.30

 (időpontkérés rendelési időben a  
06 30/562-3291, illetve az intézet tele-
fonszámain)

	Tüdőgondozó hétfő, szerda: 8.00–
15.00 dr. Kurucz Edina, dr. Kurucz 
Anikó, kedd: 10.00–17.00

 (időpontkérés rendelési időben; tel.:  
06 52/382-250)
A fogászati és iskolaorvosi rendelési 

időket következő számunkban közöljük.

A rendezetlen ingatlan tulajdonosa kö-
teles a kényszerkaszálás díját megfizetni a 
Hivatal részére, melynek mértéke bruttó 
1600 Ft/óra/fő. Emellett – mivel a tulaj-
donos a közösségi együttélés alapvető sza-
bályait sérti hanyagságával – 50 000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal is sújtható. 

A rendelet megalkotásával nem a bün-
tetés a cél, hanem az, hogy városunk tisz-
ta, rendezett ingatlanai szép és nyugodt 
környezetet biztosítsanak az itt lakók és 
ide látogatók számára.

Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal

 Termsaithong Kanyamas és Molnár Zoltán
 Varga Ildikó és Tóth Csaba
 Nyakas Enikő és Zubor Sándor

 Szabó Annamária és Szabó Attila
 Papp Ramóna és Nagy Lajos
 Józsi-Tóth Mariann és Musek Sándor

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóját!  Bagdi István Gergő 

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2013. május hónapban Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!
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A városi könyvtár legnagyobb terme 
május 23. óta Vihar Béla nevét viseli. 
Az avatóünnepséget megelőzően a 105 
esztendeje ezen a napon Hajdúnánáson 
született költő lánya, az irodalomtörté-
nészként és egyetemi tanárként dolgozó 
Vihar Judit tartott rendhagyó irodalom-
órát nagyjából hatvanfős, jórészt gimná-
ziumi diákokból álló hallgatóság előtt. 
Összefoglalta édesapja életének főbb ál-
lomásait, megtudhattuk például, hogy 
a költő családjának anyai ága kötődik 
városunkhoz, a nagyapának vegyesboltja 
volt Nánáson. Vihar Judit családi fotó-
kat, ereklyéket is hozott magával, többek 
között azt a dögcédulát, amelyet apja a 

II. világháborúban munkaszolgálatos-
ként viselt Ukrajnában. A megpróbálta-
tások után csontsoványan hazatérő köl-
tőt még a saját felesége sem ismerte meg.

A csendes, filozofálgató, de mindig 
segítőkész művész alakját is felidézte az 
irodalomtörténész. Előadása közben apja 
verseiből is felolvasott néhányat, példá-
ul a Gólya, gólya, gilice című alkotást, 
amelyben a költő súlyosan beteg fiához 
fűződő ellentmondásos viszonyáról be-
szél, illetve a Ketten, egyedül című epig-
rammát („Ketten vagyunk a születéskor. 
/ Ketten vagyunk a szerelemben. / Csak a 
halálban egyedül.”). A teremavatás előtt 
és után Holocsi Mária Anna szavala-
tai hangzottak el, majd hangfelvételről 
maga Vihar Béla vallott a költészet fel-
adatáról. Az ünnepség a poéta emléktáb-
lájának megkoszorúzásával zárult.

A nagyterem fölött a művész neve, 
előtte az arcképe áll ezentúl – Vihar Judit 
meghatottan köszönte meg, hogy Haj-
dúnánás őrzi és ápolja édesapja emlékét. 

Vékony Gábor

	2013. június 20-án 19 órától Naná 
Színház: Kukás Guru (vígjáték)

 Jótékonysági előadás a Református 
Egyház közreműködésével az április 
25-én leégett Polgári úti családi ház tu-
lajdonosának a támogatására.

 A rendezvény védnöke: Szólláth Tibor 
polgármester, országgyűlési képviselő

 Támogatójegy, amely a belépésre jogo-
sít: 500 Ft

 További Pártoló jegyeket és egyéb ado-
mányokat folyamatosan elfogadunk! 

	Június 22-én 10 óra A Lente Lajos 
Magyar Nóta Egyesület és a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ „Eltörött 
a hegedűm” címmel Magyar Nóta 
Éneklési Versenyt szervez.

 Jelentkezési határidő: 2013. június 15.
 Nevezési díj: 4000 Ft/fő
 Belépőjegy a versenyre: 500 Ft/fő
 18 óra Gálaműsor
 Belépődíj: 1000 Ft/fő
 Az est folyamán fellépnek a zsűri tagjai, 

a verseny során helyezést elért verseny-
zők, Veres Sándor, a Nánási Nóta Klub 
tagjai és a Lente Lajos Magyar Nóta 
Egyesület tagjai: Toronyai Lászlóné, 

Pogácsás Antal, Pomázi László, Ország 
Béláné, Nagy Imréné, Mészáros Béla, 
Nagy István, Áfra Lajosné, Kiss László-
né és Gencsi Mihály.

 A verseny idején és a gálaműsor idején 
a zenét szolgáltatja: Botos Lajos prímás 
és zenekara

 A műsort összeállította: Matkó Mária 
előadóművész

 Műsor után vacsora és bál a Közétkez-
tetési Nonprofit KFT-ben

 Belépő: 1500 Ft/fő
 Jegyek válthatók 2013. június 18-ig.
 Bővebb felvilágosítás: Toronyai László-

né: 06 30/750-0204
 Jegyek válthatók minden fellépőnél, és 

az előadás hetében a művelődési köz-
pont épületében délelőtt 9-12 és dél-
után 14 és 16 óra között.

	Június 23. 11 óra Simonyi Napok – ün-
nepélyes megemlékezés a bástyafalnál.

	Június 28-ig tekinthető meg a műve-
lődési központ galériájában a „Népi 
iparművészeti ruhák, ékszerek a 
Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti 
Egyesület alkotóinak műhelyeiből” 
című kiállítás.

programajánló Kéky lajos
városi Művelődési Központ

Család- és irodalomtörténet

Nem mindennapi eredménylistát mond-
hat magáénak Mészáros József Márk, a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak-
közép-, Szakképző Iskola és Kollégium 
14.-es gépgyártástechnológai technikus 
tanulója. Márciusban, Dunaújvárosban 
a Charles Babbage Országos AutoCAD 
és Inventor Verseny döntőjében 6. he-
lyen végzett, jutalma egy térbeli gépészeti 
tervezésre feljogosító nemzetközi tanúsít-
vány lett. Harangi Zsolt és Szabó Gábor 
segítette őt a felkészülésben.

Két nappal később Márk részt vett 
az Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
seny (OSZTV) miskolci döntőjében is. 
Itt három nap alatt mind a tizenhárom 
vizsgatevékenységben versenyeznek a di-
ákok, Márk összetettben itt is a 6. lett, 
így minden vizsgatárgyból megkapta a 
technikusi papírját. Felkészítésében az 
iskola valamennyi gépésztanára részt 
vett: Bakó László, Harangi Zsolt, Kola 
Sándor, Skaliczki Imre, Szabó Gábor 
és Szabó Zoltán. Szintén Miskolc adott 
otthont az országos Andrássy 3D terve-
zőversenynek, amelyre csak a legneve-
sebb iskolák tanulói kaptak meghívást. 
A kőrösis diák itt műszaki rajzával épp 

csak lecsúszott a dobogóról és tárgyjuta-
lomban részesült. Tehát Mészáros József 
Márk szűk egy hónap alatt három orszá-
gos megmérettetésen is az élmezőnyben 
végzett.

Öt kőrösis tanuló is bejutott volna a 
húszfős budapesti döntőbe április kö-
zepén, az országos CNC CAM számí-
tógéppel támogatott gépészeti meg-
munkálások versenyén, de egy iskola 
maximum három főt delegálhatott. A 
14.-es gépgyártástechnológiai techniku-
sok közül Munkácsi Tamás a 13., Szabó 
Sándor a 16., míg Jánosi Tamás a 20. 
lett. Kola Sándor és Szabó Gábor diákjai 
bizonyos tantárgyi modulok vizsgái alól 
így felmentést kaptak.

Egy teljesen más jellegű diáksikerről 
is fontos szót ejteni: szintén áprilisban 
az országos fekvenyomó diákolimpián, 
Orosházán Kovács Imre és Csiha Sándor 
edző tanítványai összetettben a második 
helyen végeztek. 110 és 150 kg közötti 
teljesítményével más-más súlycsoportban 
ért el kimagasló eredményt Bónis Dániel, 
Bana Norbert, Dézsi Lajos, Szilágyi Mik-
lós, Fazekas László és Csiszár László.

V. G.

Kőrösisek tanulmányi versenyeken 
és diákolimpián

Második alkalommal rendezte meg a 
Bocskai István Általános Iskola művé-
szeti tagozata a néptánc záróvizsgát és 
gálát május utolsó napján, pénteken.  
A rendezvényt a városi sportcsarnokban 
tartották, ahol már a műsor előtt egy 
órával hömpölygő tömeg árulkodott a 
nagyfokú érdeklődésről.

A művészeti iskola vezetője, Bistey 
Attila örömmel értékelte a rendezvényt, 
melynek alapvető célja a néptánc és a népi 
kultúra terjesztése, bemutatása, a gyere-
kek megtanult tudásának előadása volt.

Az első és második osztályosok heti 
kétszer két órában tanulják a néptánc 
alaplépéseit, a tájegységek táncait, visele-
teit, a népi gyermekjátékokat, melyek so-
rán hagyományainkkal, ünnepeinkkel is 
ismerkednek. A gálaműsorban mind a 10 
osztály megmutathatta magát, azt, amit 
az év során megtanultak, valamint azt is 
hűen átadták a közönségnek, hogyan zaj-

lanak az iskolai néptáncórák. 
A néptáncpedagógusok min-
den fellépő részére gondos-
kodtak viseletről, melyben 
a gyerekek még lelkesebben 
táncoltak. Nagy varázsa volt 
a helyszínen kísérő Csűrdön-
gölő zenekarnak, akik a majd 
3 órás műsorban az élő zenét 
és az ezzel járó hangulatot 
biztosították. Az 1–2. osztá-
lyosok mellett 5 tánccsoport-
ja is van az iskola művészeti 
tanszakának, akik szintén 

műsorszámmal készültek a gálára – leg-
nagyobb közösségük már külföldi fellé-
pésére készül.

Külön színt vitt az idei gálaműsorba 
egy különleges vendég, Máró Lajos 89 
éves pásztor személyében, akinek test-
vérével bemutatott táncát 1953. nyarán 
Béres András néprajzkutató filmre vette. 
Ezt az archív felvételt bemutatták a kö-
zönségnek, mellyel közelebb vitték őket 
saját múltjukhoz, a pásztoremberekhez, 
a földjükhöz-állataikhoz való erős kö-
tődésükhöz. Jó volt látni Lajos bácsi 
örömét és meghatódását. Az őt kísérő 
unokái elmondása szerint olyan jól érez-
te magát a gálaműsoron, hogy alig akart 
hazamenni – könnyeit törölgetve énekel-
te az ismert dalokat. A művészeti iskola 
többi tanszaka június 16-án, vasárnap 
egy tanári koncerttel zárja a tanévet.

Kép és szöveg
Fekete Andrea

záróvizsga és gálaműsor

Szakmai kirándulás 
a Néprajzi Múzeumban
A Csiha Győző Intézményegység panziós, 
falusi vendéglátó szakmájának tanulói 
május 15-én kiránduláson vettek részt a 
Néprajzi Múzeumban. A kirándulás célja a 
hagyományőrzési ismeretek órán tanul-
tak elmélyítése volt. A kiállítás során a 
diákoknak lehetőségük nyílt betekinteni 
az egykori magyar paraszti élet tárgyi és 
szokásvilágába 

Ötvösné Kéki Piroska
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 Ügyfélfogadás: Hétfő 9–12 óráig, Szerda 14–17 óráig
  Csütörtök 12–16 óráig

A dr. rab Ferenc Ügyvédi Iroda új címe 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 11.

(A Balmaz Pékség fölött)

▶ Polgári, büntető és családjogi ügyek.
▶ Cégalapítás egy nap alatt.
▶ Tanácsadás, okiratszerkesztés.

nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

SzolgáltatáSaink: Műszaki vizsga:
személygépkocsi, 3,5 t-ig tehergépkocsi, utánfutó. 

Műszaki előtti átvizsgálás műszaki vizsgára felkészítés. 
 Teljeskörű szerviz, autószerelés  

 Futómű javítás, műszeres beállítás.  Légkondicionáló ápolás, javítás. 
 Motor és egyéb vezérlőrendszer diagnosztika.  Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás.

A környék legkedvezőbb áraival, gyors, rugalmas ügyintézéssel várjuk kedves ügyfeleinket.

Hajdúnánás, Attila u. – Petőfi u. sarok. Tel.: 06-30/9-558-627
Nyitva: H–P.: 7.00–17.00-ig. Szo.: 7.00–12.00-ig.

Szerviz, ahol 40 év tapasztalata Önnek dolgozik!

 Műszaki vizsga leggyorsabban legolcsóbban
 Műszakira felkészítés.

Akkor szeretettel várunk

a „NAGY” Oktatás Kft. 

Intenzív, nyári angol
tanfolyamain

Középhaladó és haladó szinten

800 Ft/óra
Jelentkezési határidő: 2013. június 23.

Cím: 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 64.

 Nagyné Józsa Beáta Nagy Róbert
 06-30/22-81-465 06-30/22-81-466

•	 Ha elég elszánt vagy
•	 Ha szeretnél gyorsabban, 
 hatékonyabban tanulni
•	 Ha igazi, készségfejlesztő tudásra
 vágysz
•	 Ha a közeljövőben nyelvvizsgázni 
 szeretnél

szezonnyitó Hétvége 
a Hajdúnánási Gyógyfürdőben! 2013. június 15.16.

Gyermek programok, versenyek kicsiknek és nagyoknak! 
2013 június 15. (Szombat)
DéLeLőtt
10.00-11.00 Arcfestés
11.00-12.00 Szélforgó készítés
Délután
14.00-15.00 Csúszdaverseny
15.00-15.30 Vizitorna

2013 június 16. (Vasárnap) 
DéLeLőtt
10.00-11.30 Csillám tetoválás
11.00-11.40 Alakformáló torna
DéLután
14.00-14.50 Aqua-Fitness 
15.00-16.00 Majka
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nÁna-Doki kFt.
Hajdúnánás, Bocskai utca 94.
ÁLLATORVOSI RenDeLő

Rendelési idő:
Hétfő-Péntek: 9.00–17.00 

Szombat: 8.00–12.00

MICROCHIP BEÜLTETÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

Időpont egyeztetése: 
Dr. Simon Henrietta: 06-30/870-4239

www.szimpatika.hu

Korona Patika

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 Csokonai út 16/2 alatt 
részben felújított 55m2-es lakás eladó!
Alacsony rezsi, mérhető energiafajták. 

tel.: 06-30/525-9676 

Molnár Lászlóné (ibolya) 
fodrászatában 2013. május 30-tól 

a vendégek Bocskai Koronával 
is fizethetnek. Hajdúnánás, Bethlen Gábor 

krt. 7–9. Nyitva tartás: H–P 8–18
tel.: 06-70/324-0346

Advil Ultra Forte 16x 1499Ft 1295Ft
Fenistil Gél 50g 1990Ft 1595Ft
Axxo Baba törlőkendő 72x 790Ft 395Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

áR MeGeGyezéS SzeRInt, kISebb éRtékű LakáSt beSzáMítok!

4080 HAJDúNáNáS,
KORPONAI U. 51. 

ALATTI LAKáS ELADó!

telefon: 06-20/941-6108
Hőszigetelt, tetőteres 4 szoba, 
nagy nappali, melléképület, 

központi riasztórendszer,
parkosított udvar, tóval! Alacsony rezsi!!!
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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.

„Ma is úgy mint régen,
Ő volna végső menedékünk,
Elpanaszolnánk sorra néki,
S fejünk a vállára hajtanánk,
Ha élne még az édesapánk.

Könnyes szemmel állunk sírod felett,
Szomorú szívvel őrizzük emlékedet.”

Felesége gyermekei
és családjaik. 

Toronyai Lajos 
volt Hajdúnánás, Baross u. 

54 sz. alatti lakos 

Megemlékezés

Varga Lajos és 
jóna juLiánna

május 11-én ünnepelték 
50-ik házassági évfordulójukat.

Gyermekei, Unokái, Testvérei

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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Még most szerezze be hiányzó 
építőanyagait!

Hajdúnánás, Dorogi út vége  tel.: 52/570-752
Mobil: +36-30/266-2824

Nyak-Ép Tüzép

szÁMviteLi szoLgÁLtatÁs, aDótanÁCsaDÁs
telefon: 06-52/570-160 telefax: 06-52/570-161

dobogón a nánási labdarúgás
„Szép nyári este”, otthonának teraszán, kel-
lemes környezetben s látható nyugalommal 
az arcán fogad Varga Zsolt a Góliát Bútor 
Futball Klub elnöke évértékelő beszélgetésre, 
mely egy kicsit az elmúlt öt évet is átöleli.
 Azzal kezdeném, hogy a héttagú veze-

tőség öt év után egy pici sikert vihetett a 
nánási labdarúgás életébe. Mi egy nagyon 
fiatal csapattal vágtunk bele a bajnokságokba 
s nem vállaltuk a magasabb csoportba lépést, 
aminek meg is lett a hátulütője, hiszen a 
kitűzött 10. hely ha meg is volt, néha azért 
rezgett kicsit a léc. Most viszont elmondhat-
juk, hogy a 2012/13-as évet bronzéremmel 
zártuk. Úgy gondolom sok minden megvál-
tozott – szemléletben is kicsit – mivel ha csak 
egy évre is, de feladtuk azt az elvünket, hogy 
csak hazai játékosokkal próbálunk stabil csa-
patot alkotni. Mintha sorsszerű lett volna a 
döntésünk azonban, hiszen nem tudhattuk 
év elején, hogy az MLSZ most átszervezi a 
bajnokságot, s csak 3 NB III-as csapat lesz, 
s még most sem ismert hányan esnek ki 
vagy, hogy a bajnok Ebes feljut-e (osztályo-
zót kell játszania). Jókor jött tehát a futsalos 
fiúk erősítése, s ősszel a 3. helyen biztosan 
tanyáztunk egy télen át. A debreceni srácok 
nagy része tavaszra elment, s valljuk be Új-
vári Zsolt gólvágónk távozása is érzékenyen 
érintett bennünket. Megpróbáltuk azonban 
vezetőségi társaimmal elhitetni a fiúkkal – 
s magunkkal is – hogy így gyengébben is, 
megfogyatkozva is, de sikerülhet az a bronz. 
A Téglás ellenei záró meccs sorsfordító volt, 
s valóban a dobogóért ment a küzdelem. Vé-
gül mégis sikerült a három pont, és sikerült 

Kondora Józsefre a televízió kamerái előtt 
játékosainknak – poénból – egy hordó vi-
zet ráborítaniuk, hogy lehűtsék edzőjük, és 
saját maguk felfokozott hangulatát. El kell 
mondanunk, hogy a Góliát FK. jelenleg 4 
csapattal büszkélkedhet, s ebből 3 korosz-
tály lett bronzérmes. Úgy érzem a klub 100. 
évfordulója után ezzel sikerült az i-re felten-
nünk a pontot, s ha a munkánk mellett a 
körülményeket is előtérbe soroljuk, bátran 
merünk bárkinek a szemébe nézni. Igenis 
megérdemeltük, s kellően megünnepeljük 
e-hó 15.-én szombaton a műfüves pályán, 
ahol remélhetőleg a polgármester úr fogja a 
fiúk nyakába akasztani az érmet.

Arra a kérdésemre, hogy akar-e valakit ki-
emelni munkájában, a következőt válaszolta 
az elnök:
 Ha lehet mindenképpen magasan ki-

emelném három „öreg” játékosunkat Kon-
dora József edzőt, Daróczi Pétert, és Imrő 
Lászlót akik zászlóvivői voltak ennek az 
eredménynek, s rengeteg munkát vettek 
le a vezetőség válláról. Külön kiemelném a 
szponzorainkat, főleg László Tibort. Ő nem 
csak a klubot, hanem fiát is istápolja, aki 
az utolsó hat mérkőzésen remekül védett. 
Mind-e mellett Kántor Tamás házi gólkirá-
lyunkat, csapatkapitányt, nem csak góljai, 
hanem hozzáállása, mentalitása miatt is. Fá-
bián Szabolcs és Tímári Gergő neve is han-
gozzék el, akikre nagyon sok feladat hárul 
majd a jövőben.

Mindenképpen köszönet illeti a szurkoló-
kat is, akik kilátogattak a mérkőzésekre. 

Kócsi Imre

HajDúnánáSi RuHaipaRi kERESkEDElmi
és szoLgÁLtató kFt.

4080 Hajdúnánás, kossuth u. 4.
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BekÖtési akCió!
kÁBeL tv és inteRnet bEkötéSE féláRon!

Június 15.–július 15.
Ügyfélszolgálat: kossuth u. 4. tel.: 06-52/570-168kedves Vásárlóink!

a július 1-től bevezetendő útdíj miatt 
áremelkedés várható, de addig 
a megszokott árainkon vásárolhat.

Hőszigetelő rendszer akció!

Semmelrock akció!

Örömmel értesítjük, hogy emlőszűrésre 
Hajdúnánás Város Önkormányzata térí-
tésmentesen csoportos autóbuszos uta-
zási lehetőséget tud Önnek biztosítani. 

Ha igénybe kívánja venni a csoportos 
utazási lehetőséget, kérjük, hogy iratkoz-
zon fel az utas-listára: 
 személyesen hétfőn 1300–1600 óra 

között, szerdán és pénteken 900–1200 
óra között, a Járási Népegészségügyi 
Intézet irodájában. 

Járási Hivatal (volt Munkaügyi Köz-
pont) épülete, Hajdúnánás, Bocskai u. 
12–14. III. emelet 304-es szoba,
 vagy telefonon hétfőtől csütörtö-

kig 8–1630, pénteken 8–14 óra között a 
30/955-8939-as telefonszámon.

A jelentkezéshez személyes meghívóle-
vele, a TAJ kártyája, és telefonos elérhető-
ségének megadása szükséges.

A csoportos utazás tervezett időpont-
jai (kellő számú jelentkező esetén): 

2013. június 20., 21., 24., 25., 26., 
27., 28., július 2.

Indulási hely: Katolikus Templom előt-
ti parkoló (Hajdúnánás, Bocskai u. eleje).

Gyülekezés: 645-kor
Indulás: 700-kor 
A szűrővizsgálatra kérjük, feltétlenül 

vigye magával személyes meghívóleve-
lét, személyi igazolványát, lakcímkár-
tyáját és TAJ kártyáját.

Visszaindulás a csoport szűrésének 
befejezése után a Jerikó utcai emlőszűrő 
állomásról. 

A térítésmentes csoportos autóbuszos 
utazás esetén, a meghívólevélben sze-
replő időpontot tekintse semmisnek!

Amennyiben egyénileg kíván utazni 
az emlővizsgálatra, a meghívólevelében 
szereplő időpontban várják a vizsgálat-
ra a szűrőállomáson.

Jó utazást kíván a HBMKH Hajdúbö-
szörményi Járási Hivatal Járási Népegész-
ségügyi Intézete.

tisztelt Hölgyem! 
tisztelt asszonyom!


