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VÉGTISZTESSÉGTÉTEL
B

Helytálltak 
a gátakon is

2013. június első felében hatalmas árhul-
lám vonult le a Dunán. Az árvíz elleni 
védekezésben összefogott szinte az egész 
ország. Sorukban ott voltak a katasztró-
favédelem, a tűzoltóság tagjai is. Takács 
Gábor tűzoltó alezredest, a Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezető-
jét kerestem meg kérdéseimmel:

Az árvíz elleni védekezésben hány fő vett 
részt városunkból? Hol teljesítettek szolgá-
latot?

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség szervezeti egységéből a 
Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó parancs-
nokságról 15 fő, a Hajdúnánás HTP alá 
tartozó Hajdúböszörményi Katasztró-
favédelmi Őrsről 5 fő vett részt a Duna 
felső szakaszán történt árvízi védeke-
zésben 2013.06.06-tól 2013.06.12-ig. 
Fő feladatuk Esztergom belvárosának 
védelme volt, melynek során gátépítést 
és gátmegerősítést végeztek. Egy napot a 
szomszédos Pilismaróton dolgoztak, ahol 
a megcsúszott gát megerősítését kellett 
elvégezniük.

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és Hajdúnánási HTP-ről 
1-1 fő vett részt irányítói munka elvég-
zésében.

A kirendeltség tűzoltósági felügyelője a 
Belügyminisztérium Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság Operatív Törzs 
tagjaként, a tűzoltó parancsnok-helyet-
tes katasztrófavédelmi irányító tisztként 
Leányfalun teljesített szolgálatot 2013. 
június 5-14 közötti időben.

Hogyan értékelték a csoport tevékenységét?

Az árvízi védekezésben résztvevő állo-
mány tevékenységéről mind az elöljárók, 
mind az árvízzel veszélyeztetett települé-
sek lakossága elismerően nyilatkozott.

Az itthon maradt állománynak hogyan 
sikerült zökkenőmentesen ellátni a helyi 
feladatokat?

A Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó pa-
rancsnokság működési területe mentő 
tűzvédelmének biztosítása a szolgálat 
ilyenkor szokásos szervezésével történt, 
így ezen időszakban is ugyanaz az erő és 
eszköz állt készenlétben egy esetleges tűz-
eset felszámolására, mint egyébként.

Gut István

enderi. Egy településnév, melyet 
az előttünk járók félve, könnyek 
között ejtettek ki. Félve, mert 

ebből a Dnyeszter menti városból csak ke-
vesen térhettek vissza abból a négyszázból, 
akiket a szovjet katonák „málenkij robotra”, 
azaz kicsinek hazudott munkára hurcoltak 
el. Közel húsz éve már annak, hogy Hadas 
Ferenc, és egy-két visszatért túlélő meg-
próbáltak eljutni szenvedéseik színhelyére. 
Nem sikerült.  Egészen eddig nem volt, aki 
virágot, vagy néhány porszemet vigyen az 
elpusztultak sírjára. Ez most, csaknem hét 
évtized múltán válhatott valósággá. 

Huszonöt hozzátartozó, túl a hetve-
nen, egy részük még a nyolcvanon is, jú-
nius 5-én buszra szállt, hogy könnyeivel 
hinthesse be azt a helyet, ahol a mindig 
hazavárt édesapa nyugszik.  Az utasok lét-
száma a város vezetésével és a sajtó mun-
katársaival együtt 29 fő volt. Az első nap 
a Székelyföldön, Gyergyószárhegyen ért 

véget. Másnap este a moldáv főváros,  Ki-
sinyov közelében, kormánydelegációnak 
kijáró fogadtatásban volt részünk. 

A lelki próbatétel és a főhajtás napja 7-e 
volt. Katonai felvezetés mellett a Dnyesz-
ter Menti Moldáviába, Benderibe érkez-
tünk. Az egykori láger területén 2012-ben 
létrehozott emlékhely monumentális be-
járata előtt az ország külügy- és belügymi-
nisztere, a város alpolgármestere és persze 
rengeteg újságíró várt bennünket. Mi vol-
tunk ugyanis az első ilyen nagy létszámú 
delegáció, akik felkereshették ezt az em-
lékhelyet. A Magi Imre népi iparművész 
által készített fa sírjelet katonák szállítot-
ták az előkészített helyre, ahol megtörtént 
az, amit az ott elhaltak soha nem érdemel-
tek ki. Sírjelet kaptak, s könnyel áztatott 
nánási porszemek hulltak annak tövére. 
Lábunk alatt ezrek csontjai porladtak, 
köztük a nánásiaké, akiknek most ada-
tott meg a végtisztességtétel, Kocsis Áron 
református lelkész és egy helybéli római 
katolikus káplán atya által. Az emlékező 
beszédek és polgármesterünk szavai után 
a magunkkal vitt koszorúk és az emléke-
zés virágai lepték el a fejfát és környezetét.

Most temettük el őket. Most engedtük 
el szeretteinket – hangzott többek ajkáról 
a sóhaj. Igen. Valóban így történt. Ezért 
mentünk el arra a helyre. Érettük, de azok 
miatt is, akiknek az élete nem volt elegen-
dő arra, hogy megtehessék ezt az utat. 
Meg azokért is, akik egészségi okok miatt 
már nem jöhettek velünk. 

Visszafelé vezető utunkon egy Belci 
nevű város temetőjében hajtottunk fejet, 
ahol ugyancsak több ezer magyar testvé-
rünk alussza örök álmát. Köztük a nánási 
Szilágyi László, aki a magyar nyelvtudo-
mányban alkotott maradandót.

A mögöttünk hagyott út csaknem 
kétezer kilométer volt. Mi kényelmes 
autóbusszal utaztunk, hasonlóan esős 
időben, mint az elhurcoltak. Ám akkor 
november-december volt és marhava-
gonokba zsúfolták őket, rajtuk köny-
nyű öltözet, amit hirtelenjében magukra 
kaptak. Az ő útjuk Erdélyen át, Brassón 
keresztül Foksániba, majd onnan vezetett 
Benderibe. Az legalább 1200 kilométer 
lehetett. Utunk csaknem hetven év késés-
sel, most találkozott. 

Buczkó József

SZOCIÁLIS KONFERENCIA
Mint ismeretes Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat pályázatot nyújtott 
be a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program támogatási rendszeréhez 
„Komplex szociális és gyermekjóléti 
alapellátások kialakítása Hajdúnáná-
son” címmel.  A pályázó  29 266 588 Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert, 
100%-os támogatási intenzitás mellett.

A projektnyitó rendezvényt május 23-
án rendezte meg a pályázó és a szakmai 
megvalósító Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat, Városi Bölcsőde. 

Kiss Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivata-
la hivatalvezetője előadásában – Merre to-

vább gyermekvédelem? nagyon is aktuális 
és nem egyszerű dologról osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel; a gyermek-
védelem jelenlegi és várható fejlesztéséről, 
átalakításáról. 

Pálócziné Asztalos Ildikó, a Hajdúsági 
Görög katolikus Gyermekvédelmi Köz-
pont pszichológusa, Konfliktuskezelési 
technikák a szociális szférában dolgozó 
szakemberek számára címmel tartott 
előadást. Majd ezt követően Nagyné Ju-
hász Krisztina intézményvezető, a projekt 
szakmai vezetője ismertette részletesen a 
megvalósítandó programot. 

A program elemei hozzájárulnak a 
családok társadalmi integrációjához, a 

jól működő családi kapcsolatok kialakí-
tásához. Közösségfejlesztés valósul meg, 
amely csökkenti a város lakosságának 
körében levő társadalmi szakadékot és 
egyenlőtlenségeket. Alapvető cél a szo-
ciális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 
fejlesztése, működési hatékonyságának 
javítása olyan szolgáltatás-koordináció 
kialakításával, amely a Hajdúnánáson élő 
lakosság igényeire adekvát komplex vá-
laszt tud adni. 

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszí-
rozásával valósul meg.

A projekt megvalósulásának ideje: 
2013. május 1. – 2014. október 31.
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Kirándulás a Mátrába 

A Tedeji Nyugdíjas Egyesület és a Haj-
dúnánási Polgárőr Szervezet 2013. má-
jus 25-én közös kirándulást szervezett 
a Mátrába. A kirándulásra az általános 
iskolás korcsoporttól kezdve a nyugdíja-
sokig mindkét szervezetből jöttek részt-
vevők. 

Az első állomása hazánk legmagasabb 
pontja, a gyönyörű kilátást nyújtó Ké-
kestető volt. A tiszta, gyógyító hatású 
levegő jótékony hatását tapasztalhattuk. 
Ezt követően Parádra vezetett utunk, 
ahol két múzeum kiállítási anyagát is 
megtekinthettük: a Fafaragó Múzeum-
ban igazi mesterműveket láthattunk, a 

Parádi Kocsimúzeumban a magyar ko-
csizás emlékeit bemutató kiállítást láto-
gattuk meg, ahol csodálatos régi lovas 
kocsikat láttunk. Ezután az üvegcsiszoló 
műhelybe mentünk, ahol a mester be-
mutatta az üvegcsiszolás csínját-bínját, 
majd bementünk az Üvegmúzeumba, 
ami csodálatos volt, többen is vásároltak 
az üvegdíszekből. A Parádi Kisvendéglő-
ben a múzeumi látogatások között elfo-
gyaszthattuk finom ebédünket.

Ezután a Recski munkatáborba men-
tünk, ahol szomorú látvány fogadott 
bennünket. Fájdalmas belegondolni 
abba, ami ott történt. Reméljük, hogy 
történelmünkben ilyen soha többé nem 
történik meg. Estefelé sok szép élmény-
nyel indultunk haza Hajdúnánásra.

Köszönetünket fejezzük ki Hajdúná-
nás Városi Önkormányzatának, hogy 
támogatásukkal lehetővé tették e csodá-
latos nap megszervezését. 

Tóth Ferenc
Tedeji Nyugdíjas Egyesület elnöke

Hajdúnánás az öhönfőzés fővárosa

Tányérjukon körte, alma

Ökogyülekezeti-gyermeknap 
Hajdúnánáson

2013. június 15-ére örömteli várakozás-
sal készültek pedagógusok, lelkészek, 
segítő munkatársak és gyermekek csa-
ládjukkal együtt. A Református Iskola 
udvara szépült és épült, melyet ünnepé-
lyesen, családi napon vehettek birtokba 
a gyerekek. 

Az első alkalommal megrendezett gye-
reknapon 580-an vettek részt. A gyüle-
kezet aktív tagjai, iskolánk gyermekei és 
olyanok is eljöttek, akik eddig nem kap-
csolódtak be az egyházközség életébe. A 
rendezvény missziós szándékkal, a kifelé 
való nyitás jegyében szerveződött. Az Is-
kola azért kezdeményezte a gyermeknap 
megszervezését, mert a beiratkozás során 
nagyon sok új család érkezett az intéz-

ményhez, akiknek ez az első kapcsolatuk 
az egyházközséggel.

Gacsályi Gábor lelkipásztor, nyitó-
áhítatában a kövek egymásra épülésének 
erejéről és fontosságáról beszélt. Szükség 
van kicsiny és nagy kövekre egyaránt, 
mert így épülhet fel egy ház, az egyház.

A Hajdúnánási Református Egyház-
község, mint öko-gyülekezet elkötelezet-
ten törekszik arra, hogy mind több lehe-
tőség nyíljon olyan alkalmakra, amikor 
szabadtéren lehet együtt a közösség. En-
nek a gondolatnak szellemiségében került 
Öko-tanterem és játszótér az iskola udva-
rára adományozók nagylelkű felajánlá-
sában. Helye lehet majd nemcsak iskolai 
foglalkozásoknak, hanem gyülekezeti al-
kalmaknak is az új Öko-tanterem.

A gyermeknap programjai között 
szerepeltek kézműves foglalkozások, 
generációk közötti focitorna és sorver-
seny, valamint az iskola ReFilm stúdiója 
mutatta be díjnyertes alkotásait. A nap 
folyamán az iskola néptánccsoportjai, 
furulya szakkörösei, gitárosai mellett a 
nagyváradi Talentum Együttes adott 
koncertet. 

Kocsis Áron
lelkipásztor

Az öko-tanterem

A Hajdúnánás-Tedejen működő Tedej 
Zrt. évek óta feladatának tekinti a kisis-
kolások heti rendszerességű gyümölcsel-
látását. Az idei tanévben almát és körtét 
szállítottak a gyerekeknek, amellyel az 
egészséges életmódra nevelést, a korsze-
rű és vitamindús táplálkozást segítették, 
mely köztudottan nagyon fontos egy kis-
gyermek életében-étrendjében.

A programmal egyidejűleg a termelés 
helyszínével, folyamatával és bemutatá-

sával is gazdagítják a kis-
gyermekek tudását, hiszen 
a nyár kezdetekor autó-
busszal kiszállítják az alsós 
tanulókat a gyümölcster-
melés helyszínére, ahol 
filmvetítéssel egybekötött 
előadással vezetik őket 
körbe a növénytermelés 
helyszínein. Az állatte-
nyésztés legérdekesebb és 
legkorszerűbb technikáit 
és módszereit is bemutat-

ta a kisfilm, mely hasznos kiegészítője a 
gyerekek környezetismeret tantárgyból 
szerzett tudásának.

Az idei  bemutatót vitamindús, tartósí-
tó- és színezékanyag-mentes gyümölcslé-
kóstolás is tarkította az alsós gyerekek és 
tanítónénijeik nagy örömére. 

Kép és szöveg Fekete Andrea

Ezzel a szalagcímmel több helyütt is olvas-
hattunk beszámolót a napokban a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat és a Nánás 
Pro Cultura Kft. június 15-én megrende-
zett öhönfőző versenyéről. Nem véletlenül, 
hiszen az idén hetedik alkalommal meg-
rendezett eseményre rekordnevezés szüle-
tett, - közel 50 csapat - s már kora reggel 
hatalmas tömeg lepte el a Fürdő utcai kem-
ping előtti területet. Nemcsak városunk la-
kói, hanem a környék településeiről – Tég-
lás, Tiszagyulaháza, Balmazújváros, Polgár, 
Hajdúhadház stb. – szép számmal érkezők 
is bemutatták főző tudományukat.
- Településünk számára mindig is fon-
tos volt a néphagyományok megőrzése, 
ápolása és továbbörökítése. A pásztorha-
gyományok régiónkban, és városunkban 
egyaránt megtalálhatóak, a pásztorételek 
a helyi gasztronómiai tradíció fontos ré-

szét képezik. A laktató egytálételek -  így 
az öhön is -  kevés alapanyag felhasználá-
sával készül. Az évről évre megrendezett 
öhönfőző versenyen résztvevő csapatok a 
hagyományosság mellett több kiegészítő 
felhasználásával teszik még ízletesebbé az 
öhönt - mondta Szóllát Tibor városunk 
polgármestere, aki jó házigazdaként, ke-
zében formás pálinkáskorsót szorongatva 
sorra megkínálta a vendégeket.
A verseny eredményét a zsűri több szem-
pont figyelembe vételével értékelte. Az étel 
ízharmóniájának, a hagyományosságnak, 
az öltözködésnek a főzés körülményeinek 
és a tálalásnak is fontos szerep jutott. Az 
első három helyezés pénzjutalmat kapott, 
illetve hét különdíj is gazdára talált.
1. Hajdúnánási Internet Klub
2. Hajdúnánási Hagyományőrzők csapata
3. Ifj. Hódos Antal
A versenyzés mellett három Nánási Portéka 
védjegytulajdonos, Csontos Csaba, Rubos 
Zoltán és Varga Tibor három üstben bab-
gulyást, öhönt és paprikás krumplit főzött, 
amelyet jelképes összegért kínáltak a ven-
dégeknek. A jótékonysági főzés bevételét 
a napokban a Polgári utcán leégett családi 
ház tulajdonosának Varga Miklósnak aján-
lottak fel, házának újjáépítésére.

Kócsi Imre

Újra együtt!
2012. szeptember 28-án tartotta a Hajdú-
nánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egye-
sülete a VIII. regionális és első határon 
átívelő nyugdíjas találkozóját. Meghívott 
vendégeink voltak Nyíradony, Hajdúbö-
szörmény, Görbeháza, Tedej valamint a 
Partiumból testvérvárosunk Érmihályfalva, 
Érsemjén és Bihardiószeg nyugdíjasai.

Áprilisban testvérvárosunk, Érmihály-
falva Szépkor Nyugdíjas Egyesülete meg-
hívott bennünket a mihályfalvi Nyíló 

Akác Napok  rendezvényeire. Egyesüle-
tünk tagsága kitörő örömmel fogadta a 
meghívást. Mint a gyermekek, számol-
tuk, hogy hányat alszunk még. Eljött ez a 
nap is, május 18. reggel 6 óra. Egy kicsit 
hosszúnak tartottuk az odavezető utat, de 
amikor odaértünk, már el is felejtettük 
ezt. Az újbóli találkozás öröme végtelen 
nagy volt, a Szépkor Egyesület vezetője és 
helyettese, a két Erzsike és társaik fogadtak 
bennünket. A találkozás örömén túl ven-

déglátóink ismertették velünk a nap prog-
ramját. Kiadós reggeli után Nagykárolyba 
mentünk, ahol a Károlyi kastély történel-
mi múltjával ismertettek meg bennünket. 
A kastély megtekintését követően a gyö-
nyörű park nagy platánfáját hét nyugdíjas 
társam próbálta sikerrel átölelni.  

A bőséges és finom ebéd után elmentünk 
a vendéglátó egyesületek székhelyére, ahol a 
város polgármestere és alpolgármestere kö-
szöntötte a vendégeket. Majd a különböző 

nyugdíjas szervezetek vezetői mutatták be 
szervezetüket, tevékenységeiket. A hivatalos 
program után kötetlen beszélgetésre került sor.

Sajnos, közeledett a fájdalmas búcsúzás 
ideje. Vendéglátóink kedves marasztalása 
ellenére indulnunk kellett haza.

Abban a reményben köszöntünk el 
vendéglátóinktól és kedves barátainktól, 
hogy mielőbb találkozunk. 

Jenei István titkár
 Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
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Gyere el te is a Fürdőbe az 
I. HAJDÚNÁNÁSI SÁRKÁNYHAJÓ FIESZTÁRA!

2013. Június 29.
8:00-9:00: Gyülekező a csapatkapitányoknak 
9:00: Versenybírósági ülés, sorsolás, valamint a Sárkányláng főzőverseny indítása
9:30: Közös zenés bemelegítés
Zumba-tanár vezetésével
10:00: Sárkányhajó verseny
A versennyel párhuzamosan:
• Zumba
• Dob-show
• Mazsorett
• Társastánc és moderntánc bemutatók
• „Sárkányműhely” gyerekeknek 
(arcfestés, rajzolásfestés, bábkészítés, stb.)
• „Sárkányfű” Egészségpont
• Zenetanárok szórakoztató műsora
• Koncert
Mindenkit szeretettel várunk!

A Nemzeti Tehetség Program kereté-
ben 972 ezer forint támogatást nyert a 
Hierotheosz Egyesületen keresztül a Haj-
dúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi 
Központ, melynek segítségével 16 fő tehet-
séges gyermeknek adnak lehetőséget egy 60 
órás kézműves műhely működtetésére. 

A programban lakásotthonban és ne-
velőszülőnél élő gyermekek közösen vesz-
nek részt. A pályázat keretében lehetőség 
adódik tanulmányi kirándulások lebo-

nyolítására, valamint tárgyi eszközök, be-
szerzésére, melyek használatával a szövés, 
virágkötés, nemezelés, korongozás forté-
lyait sajátítják el a fiatalok. 

A program zárásaként 2013. 06. 26-án 
interaktív kiállítás keretében mutatják be 
munkáikat a gyerekek, melyre szeretettel 
várnak minden kedves érdeklődőt.

Tehetséggondozás a lakásotthonokban

Bocskai 
Korona 
híradó

Július 21-én lesz éppen egy éve, hogy 

hivatalosan forgalomba került a Bocs-
kai Korona. Az eltelt egy év alatt az 
elfogadóhelyek száma megtöbbszörö-
ződött. Július 20-án, a Pásztorételek 
Főzőversenyén ismét lehetőség lesz 
szép nyereményekért játszani, csak-
úgy, mint tavaly. Az alábbi kérdőív 

kitöltésével és játékba küldésével le-
het pályázni. A nyereményszelvényt a 
megjelölt helyeken lehet leadni, illetve 
július 20-án, a Pásztorételek Főző-
versenyének helyszínén. (Fürdő utca, 
a camping előtti tér)
Töltse ki nyereményjáték szelvényün-

ket, dobja be az átváltóhelyeken (Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat és a 
Tourinform Irodák) valamint a Városi 
Rendelőintézetben elhelyezett gyűj-
tődobozok egyikébe és nyerje meg 
értékes Bocskai Korona ajándékcso-
magunkat!

 AVIA Hajdúnánás-Benzinkút
 Balla Bútorbolt
 Bata Tüzép Kft.
 Boglár Élelmiszer Kft.
 (Zrínyi utca 46, Attila u. 44,   

Vörösmarty utca 67, Rákóczi 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 Közétkez-
tetési 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 Sza-
badidőközpont

 Winkler Lajos Gyógyszertár, 
 Ezüst Kígyó Gyógyszertár
 Róma Ház
 Sebestyén Cukrászda
 CBA - Házhelyi Bolt
 Színvonal-Color Kft.
 Tedej Zrt.

 Tóth 3D Kft.- Szivárvány Virágüzlet, 
Anikó Virágüzlet, Liliom Virágüzlet

 Trendi Divat
 Varga Margit – Margaréta Panzió
  Falánka Grill Ételbár, Koffein Sörö-

ző, Kultúr-Art Kávézó
 Világos 81 Kft.

1. Melyik elfogadóhelyi üzletekben vásárolt már Bocskai Koronával? (Több válasz megjelölése is lehetséges)

2. Melyik elfogadóhellyel volt a legelégedettebb Bocskai Koronával történő vásárlása során és miért?
   (Kérjük, csak egy elfogadóhelyet emeljen ki)
    …………………………………………………………………………………………………………...........

Elérhetőség: (csak telefonszámot kérünk!) ………………………….........................................................
Leadási határidő: 2013.07. 20, Sorsolás: 2013.07.20 Nánási Vigasságok- Pásztorétel Főzőverseny 

Tolsztoj Anna 
Karenina című 
na g y re gényének 
legújabb filmválto-
zata július 6-án lesz 
látható. A pétervári 
dáma, Anna el-
hagyja a férjét és a 

kisfiát, mert beleszeret egy katonatiszt-
be, Vronszkijba. Az arisztokrata körök 
kirekesztik az érzéseit nyíltan vállaló 

hölgyet. A másik szálon Levin gróf a 
paraszti munkában és a házasságban 
próbálja megtalálni a boldogságot. Az 
adaptációkban jártas angol rendező, Joe 
Wright izgalmas kísérletként pompás 
jelmezekkel, színházi környezetben for-
gatta le a történetet. Kedvenc színésznő-
je, Keira Knightley igyekszik felnőni a 
szabadságát kereső, sebzett szívű Anna 
figurájához.

Vékony Gábor

Mi megy a moziban…?
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PROGRAMAJÁNLÓ KÉKY LAJOS 
VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Július 2. 17 ó Szűcs Gábor vadászfestő 
kiállítása. Megtekinthető: július 20-ig.
Július 6. V. Hagyományőrző Arató Fesz-
tivál. 
Helyszín: Nyakas Farm. (Hajdúnánásról 
Polgár felé vezető úton a Keleti főcsatorna 
után balra.)
A program: 8 ó - 10 ó hagyományos kézi 
aratás az előzetesen jelentkezett csoportok 
részvételével, mely egyben bemutató is, 
illetve lehetőség nyílik a kézi aratás kipró-
bálására.
- kb. 10.30 a Hajdú Bokréta bemutatja: A 
Malac című parasztkomédiát (írta, ren-
dezte: Csiki László)
- 12 ó Jó ebédhez szól a nóta. Közre-
működő: Szabó Sándor és Kádár Zsuzsa 
vendégénekesek, Lente Lajos Magyar 
Nóta Egyesület és a Hajdú Bokréta éneklő 
csoportja. Kísér: Tordai Zoltán és cigány-
zenekara.

A gyerekek részére egész nap szalma 
ugrálóvár, szalmafonás, kalapkötés. A cso-
port létszámát 2013. június 30-ig jelezni 
szükséges a szervezőknek!
Információ: Veres Sándor 30/274-8626, 
52/382-178, e-mail: veresneicus52@
gmail.com 

NÁNÁSI VIGASSÁGOK 2013
Július 11-14. Moto-Rock Fesztivál - 
Motoros találkozó és Rock Fesztivál a Vá-
rosi Fürdőben. 
• csütörtök: 19.00 One Minute To 
Midnight, 21.00 Kalapács József, Radar, 
23.00 Matrix
• péntek: 19.00 Viharmadarak, 21.00 
Depresszió, 23.00 Road, 01.00 Blues 
Company
• szombat: 19.00 Cool Rock Band, 21.00 
Ismerős Arcok, 23.00 Ossian, 01.00 P.Box
Július 19-20: Nána települések találko-
zója
Július 20. Nyugdíjas Kórustalálkozó

Július 20. Pásztorételek főzőversenye és 
Népművészeti Vásár
A főzőverseny helyszíne: Fürdő utca, a 
kemping előtti tér 
Időpontja: 2013. július 20. 9-14 óráig.
A versenyszámok:
1. Hagyományos pásztorétel főzése bog-
rácsban,
2. Hajdúnánás legfinomabb házi pálinká-
ja,
3. Hajdúnánás legfinomabb házi sütemé-
nye. 
Főzőverseny díjazása:
   I.  50.000 Bocskai Korona
 II.  30.000 Bocskai Korona
III.  20.000 Bocskai Korona

XXI. „Nánási Vásártéren” Népművészeti 
Vásár:
Helyszín: Fürdő utca, a kemping előtti 
tér.
Időpont: 2013. július 20. Az előző évek 
hagyományainak megfelelően a vásáron 
meghívásos alapon lehet részt venni, kizá-
rólag kézműves termékekkel!  
18 ó – A Kárpát-medencei Ifjúsági Nép-
tánc Találkozó 
22.00 Táncház, tűzugrás
Július 21.  Phoenix Fusion évzáró gála-
műsora 
Július 22.  Nótaklubok baráti találkozója. 
Július 24.  Művészetek az Óvodában 
Július 25. Nyári Esti Színház
Július 26.  „Hajdúknak szépsége” szép-
ségverseny. 
Július 27. (szombat) 13 ó Ökörsütés a 
Magyaros Étterem szervezésében.
16:30 a Pardon zenekar koncertje
18:30 Szabó Balázs és bandája
21:00 a BON-BON együttes koncertje
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a 
NÁNÁSI VIGASSÁGOK részletes prog-
ramjait következő lapszámunkban olvas-
hatják!

Városi Rendelőintézet 
- Rendelési idők 2. r.

Üzemegészségügy Vizsgálatok előkészíté-
se: hétfő – péntek: 9,00 – 12,00
(hiv. jogosítvány, munkaköri alk., lőfegy-
ver alk. vizsgálat)
Orvosi Rendelési idő
kedd, csütörtök: 13,00 – 15,00 Dr. 
Magócs Gusztáv
Gyógytorna hétfő – péntek: 7,00 – 17,00 
Pók Marianna Beutaló szükséges!
Józsimé Gimesi Andrea
Pszichiátria szerda: 13,00 – 17,00 Dr. 
Takács Judit
Fogászat Dr. Horai Zsolt 
hétfő, szerda: 11,00 – 17,00
kedd, csütörtök: 7,30 –13,30
péntek páros 11,00 – 17,00
páratlan 7,30 –13,30
Dr. Abafalvi Zsuzsa 
hétfő, szerda: 11,00 – 17,00
kedd,csütörtök: 7,30 –13,30
péntek páros 11,00 – 17,00
páratlan 7,30 –13,30
Dr. Varga Sándor 
hétfő, szerda: 7,30 – 13,30
kedd, csütörtök: 11,00 –17,00
péntek páros 7,30 – 13,30
páratlan 11,00 –17,00
Dr. Dancsó Beáta 
hétfő, szerda: 7,30 – 13,30
kedd, csütörtök: 11,00 –17,00
péntek páros 7,30 – 13,30
páratlan 11,00 –17,00
Oktatási Intézmény neve 
Iskolaorvos Fogorvos
Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. 
Hn., Bocskai u. 29., 7-8. évf. kivételével 
9-10-11-12 évf. 1. sz. gyk. helyettes,
Dr. Marosi Csaba
Dr. Horai Zsolt
Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. 
Hn., Bocskai u. 29., 7-8. évf. gimn.
Dr. Marosi Csaba Dr. Varga Sándor
Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. 

Hn., Iskola u. 3. SNI.
Dr. Gócs Viktor, Dr. Abafalvi Zsuzsanna
Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakközépisk. 
Hn., Baross u. 11. 
Dr. Magócs Gusztáv, Dr. Varga Sándor
Református Általános Isk. 
Hn., Köztársaság tér 11. 
Dr. Kátai Ibolya, Dr. Abafalvi Zsuzsanna
Bocskai Ált. Isk. Polgári u. 71. 
Dr. Kátai Ibolya, Dr. Dancsó Beáta
Bocskai Ált. Isk. Óvoda u. 2-10. (5-6 o.) 
Dr. Gócs Viktor, Dr. Dancsó Beáta
Bocskai Ált. Isk. Óvoda u. 2-10. (7-8 o.) 
Dr. Marosi Csaba, Dr. Dancsó Beáta
Bocskai Ált. Isk. Iskola u. 3. (1-2 o.) 
Dr. Marosi Csaba, Dr. Abafalvi Zsuzsanna
Bocskai Ált. Isk. Iskola u. 3. (3-4 o.) 
Dr. Gócs Viktor, Dr. Abafalvi Zsuzsanna
Bocskai Ált. Isk. Baross u. 11/a 1. sz. gyk. 
helyettes Dr. Varga Sándor
Óvodai Egységek Orvos neve Forgorvos
8. sz. Óvoda Hn., Kasza u. 3. 
Dr. Kátai Ibolya, Dr. Abafalvi Zsuzsanna
Református Óvoda, Iskola u. 
Dr. Gócs Viktor, Dr. Abafalvi Zsuzsanna
1. sz. Óvoda Hn., Nikodémusz István u. 
19-21. Dr. Gócs Viktor, Dr. Dancsó Beáta
Hétszínvirág Óvoda Hn.-Tedej Előháti u. 1. 
Dr. Kátai Ibolya, Dr. Abafalvi Zsuzsanna
7. sz. Óvoda Hn., Dorogi u. 24. 
Dr. Gócs Viktor, Dr. Horai Zsolt
2. sz. Óvoda Hn., Perczel u. 12. 
Dr. Marosi Csaba Dr. Dancsó Beáta
Napsugár Óvoda Hn., Attila u. 26. 
Dr. Marosi Csaba, Dr. Varga Sándor
Városi Bölcsöde Hn., Nikodémusz István u. 
19 1. sz. gyk. helyettes
Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás) 
Hétköznap: 16,00 – 8,00
Hétvégén: folyamatosan
Rendelőintézet elérhetőségei: 
06 52/381-659; 06 52/381-598; 
06 52/381-811

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2013. május hónapban 

búcsút vettünk

Békési Gáborné
Dombi András Jánosné

Horváth Sándorné
Hódos Györgyné

Jóna Miklósné
Lakatos Gábor
Lente Endre

Martinek Miklós Pál
Nagy János

Nehéz Lőrinczné
Pálóczi Lászlóné
Péter Lászlóné
Ragályi Béla
Rácz Lajosné
Szabó Imréné

Szilágyi Gáborné
Tóth Lászlóné
Török Jánosné
Vitányi Imre

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Igazgatási szünet a Városházán

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakosságát, 
hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 240/2013. (V. 30.) szá-
mú Képviselő-testületi Határozatával igaz-
gatási szünetet rendelt el 2013. augusztus 
5-től augusztus 9-ig. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal munkarendjét érinti. 

A szünet időtartama alatt a Hivatalban a 
sürgős, azonnali beavatkozást igénylő ügyek 
intézésére ügyelet működik, a zavartalan 
ügymenet és folyamatos feladatellátás a ha-
laszthatatlan döntést igénylő eljárásokban 
biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás indí-
tása, ügyeik intézése során vegyék figyelembe 
az igazgatási szünet időtartamát. Megértésü-
ket köszönjük!           Dr. Kiss Imre, jegyző

Tisztelt Lakosság!
Az Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javí-
tó Projekt keretében Hajdúnánás-Tedejen, 
Görbeházán és Hajdúdorogon valósul meg 
az ivóvízminőség javítására irányuló beru-

házás. A Projekt előkészítése már 2008. 
évben elkezdődött, majd a 2010. augusz-
tus 12-én benyújtásra került a KEOP 
-1.3.0/2F/09-2010-0012 azonosító szá - 
mon regisztrált projektjavaslat, melyet a 
Támogató szervezet 2011. január 21-én 
támogatásban részesített. Az elfogadott 
projektjavaslat alapján a megvalósítási 
munkák  elszámolható nettó összköltsége 
474.069.146.- Ft volt, mely összeg 9,9%-a, 
azaz 53.876 millió Ft összeg  fordítható Haj-
dúnánás-Tedej  ivóvízminőség-javítására.  A 
projektben résztvevő települések közül Tedej 
településrész esetében a kitermelt víz arzén, 
ammónium, vas és mangán mentesítését 
teszik szükségessé a beruházást, míg a háló-
zaton szolgáltatott víz minőségét az arzén, 
az ammónium és a mangán határértékek 
tekintetében szükséges javítani.  A projekt 
előkészítésére és bonyolítására létrehozott 
Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Ön-
kormányzati Társulás 2012. augusztus 6-án 
kötött szerződést az AQUA-GENERÁL Kon-
zorciummal. A kivitelező a nyertes ajánlatá-
ban szereplő műszaki tartalomra megkapta az 
építési engedélyt, majd 2012 novemberében a 

kivitelezés megkezdődhetett. Hajdúnánás-Te-
dejen a munkavégzés ténylegesen 2012. dec-
emberében kezdődött meg, a meglévő kezelő 
épület bővítésével. A technológia szerelése 
folyamatban van, az udvari mosató akna, 
az ülepítő vasbeton medence, a szikkasztó 
árok és az udvari vezetékek elkészültek. A 
vízműtelepen 2. számú tartalékkút fúrása és 
a kút vizsgálata megtörtént, a kútfejgépház 
építése és a kerítés áthelyezése folyamatban 
van. A beruházás keretében kisebb mérté-
kű hálózat rekonstrukció is megvalósul. Az 
engedélyek beszerzése megkezdődött, mely 
alapján 290 m hosszon épül meg  D90 KPE 
vezeték a hiányzó körvezeték  kiépítése érde-
kében, 13 db lakossági bekötés cseréje, 7 db 
mosató csomópont valamint 1 db tűzcsap 
kerül kivitelezésre. A hálózatrekonstrukció 
alatt várhatóan a nyár folyamán a próba-
üzem alatt az új technológia által szolgálta-
tott víz kiadásra kerül, melyről a lakosságot 
hirdetmény útján tájékoztatjuk. A beruházás 
befejezési határideje 2013. november 12-e, 
mely előre láthatólag tartható, így a projekt 
tervezett határidőre, 2013. december 31-ig 
befejeződhet.
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 Régi hagyomány  minden év májusában   
a Bocskai István Általános Iskola Polgári 
úti Intézményegységben a 4. osztályo-
soknak szóló tanulmányi verseny meg-
rendezése.  Idén  május 16-án délután 
volt a megmérettetés, melynek felelőse 
és irányítója Erdei Erzsébet volt. A ver-
senyre 30 tanuló érkezett: Tiszalökről , 
Téglásról, Szorgalmatosról és  az egysé-
ges Bocskai István Általános Iskolából.

A gyerekek 4 területen mérhették 
össze a tudásukat:  szövegértésből, ma-
tematikából, környezetismeretből és 
nyelvtan-helyesírásból, melyet az iskola 
projektben résztvevő alsós tanítói állí-
tottak össze. A   feladatlapok összeállítá-
sánál a fő szempont a tanult ismeretetek 
legmagasabb szintű  alkalmazása volt. 
A  feladatlapok kitöltésére és a feladatok 
megoldására   2x45 perc állt rendelkezé-
sükre, a szünetben a megterített asztalon 
lévő kis uzsonnától felfrissülhettek, majd 
újult erővel gyürkőzhettek neki a felada-
toknak.

A résztvevő gyerekek a verseny végén 
emléklapot kaptak, az összteljesítmény-
ben legtöbb pontszámot elérő 3 tanulót 
jutalomkönyvvel díjazták.

 A dobogós helyezések a következők 
lettek:
I. Karakas Violetta II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és AMI Téglás
II. Kévés Kitti  II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és AMI
III. Polyák János Bocskai István Általá-
nos Iskola és AMI Hajdúnánás, Polgári 
út.

Fekete Andrea

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, meg-
mondom, ki vagy. A bennünk továbbrezgő 
dallamok és foszlányaik olyat vallanak fe-
lőlünk, amit semmi lélekelemzés nem hoz 
felszínre.” 

Kodály Zoltán fenti gondolataival 
nyitották meg a 2013-as Megyei Kórus-
fórum találkozót június 2.-án a főtéren. 
Több évtizedes hagyomány, hogy a haj-
dú-bihari kórusok minden évben össze-
gyűlnek a megye valamelyik városában 
egy találkozóra. Idén a Megyei Felnőtt 
Kórusfórum helyszíne Hajdúnánás volt.

Szólláth Tibor köszöntő szavai után 
elsőként a fellépő összes kórus előadá-
sában hallhattuk Verdi: Nabucco c. 
operájából a „Rabszolgák kórusa” című 
remekművet Deményi Sarolta vezényle-
tével. Ezután a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ színháztermében a 
kecskeméti Aurin Leánykar bemutató 
hangversenye következett. Vezényelt, 

és előadást tartott Durányik László. A 
műsor egyik látványos érdekessége volt, 
mikor a karnagy levezényelte az éneke-
seket a nézőtérre s a közönséget szinte 
körülölelve demonstrálták a hangzás az 
akusztika színes és rejtelmes világát. Ez-
után kezdetét vette a hét megyei kórus 
bemutatkozása. A Debrecenből, Püspök-
ladányból, Szoboszlóról, Böszörményből 
és Sárrétudvariból érkezett vendégek 
többször lenyűgözték, s hatalmas tapsra 
késztették a közönséget, nem különben 
városunk Makláry Lajos énekkara.

A zsűriben helyet foglaló Tamási Lász-
ló Liszt díjas karnagy, Deményi Sarolta 
karnagy, és Durányik László karnagy 
délután megbeszélésre invitálta a kóru-
sok vezetőit, ahol észrevételeiket, taná-
csaikat, esetleges útmutatóikat hallgat-
hatták meg a résztvevők.

Kócsi Imre

Megyei Felnőtt Kórusfórum

A szervezett magyar mentés 125. év-
fordulója és az Országos Mentőszolgá-
lat megalakulásának 65. évfordulója 
tiszteletére Hajdúnánás adott otthont 
a Hajdú-Bihar megyei Mentőnap ren-
dezvénynek 2013. június 8-án. 

A programok a délelőtti órákban a Vá-
rosi Rendelőintézet előtt mentéstechnikai 
bemutatóval kezdődtek, majd ezt követő-
en az érdeklődők számára lehetőség nyílt 
egészségügy vizsgálatok elvégzésére, így 
vércukorszint mérésre és EKG készítésre.

Délután a „Máró József Emlékalapít-
vány” által állíttatott emléktábla avatá-
sára is sor került, amelyet Máró Józsefné 
leplezett le. Az ünnepség a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban Dr. Tiba 
István országgyűlési képviselő megnyitó 
beszédével és Mentéstörténeti Emlék-

üléssel folytatódott. Deák Sándor nyug-
díjas mentőtiszt az országos és megyei 
mentés több mint egy évszázados törté-
netében végbement fejlődést ismertette.  

A Kresz Géza Mentőmúzeum igazga-
tója, Debrődi Gábor szólt a Mentőmúze-
um történetéről, és a mentés egyes tárgyi 
emlékeit is bemutatta, amelyek  2013. 
június 13-ig a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központban tekinthették meg az 
érdeklődők. 

Az előadások után a Hajdú-Bihar 
Megyei Mentőszolgálat hét kiemelke-
dő munkát végző bajtársa részesült re-
gionális orvos-igazgatói elismerésben, 
melyeket Pápai György regionális or-
vos-igazgató és Dr. Újvárosi András ve-
zető mentőtiszt adott át. Szólláth Tibor 
polgármester Polgármesteri Elismerő 
Oklevelet adományozott Jámbor Miklós 
mentőápolónak, aki évek óta eredmé-
nyesen készíti fel a hajdúnánási iskolák 
csapatait a Magyar Vöröskereszt által 
szervezett elsősegélynyújtó versenyekre. 
Az oklevelet Dr. Tiba István országgyű-
lési képviselő nyújtotta át. Az eseményt 
a Hajdúnánási Gimnasztráda és a Nána 
Táncstúdió színvonalas műsora zárta. 

Tóthné Varga Ildikó

Megyei Mentőnap Hajdúnánáson
Óvónők, tanítók és tanárok szép szám-
ban engedtek az invitálásnak június 6-án 
este. A diákok egy-egy szál szegfűvel 
fogadták a művelődési központ szín-
háztermébe, a városi pedagógusnapra 
érkezőket, akiket Szabóné Marth Éva, 
az oktatási és sportbizottság elnöke kö-
szöntött. Beszéde az óvodák felújításától 
az általános és középiskolai sikereken át a 
nevelőotthon áldozatos munkájáig szin-
te mindenre kiterjedt, és a pozitívumo-
kat emelte ki. Az evangéliumi szavakat 
áldás követte, majd a Fölszállott a páva 
című tehetségkutató tévéműsor döntősei 
léptek színpadra. A magas színvonalú 
program igyekezett az egész Kárpát-me-

dence népi kultúrájából ízelítőt adni. A 
Cifra együttes többek között kalotaszegi 
táncokkal kápráztatta el a közönséget, 
Pintér Gabriella a Gázsa zenekar segítsé-
gével szováti dalokat is előadott, Patonai 
Bátor tekerőlantja a méhzümmögést a 
madárcsicsergéssel ötvözte. Majer Tamás 
a hajdúsági botolót, a Szilvási Gipsy Folk 
Band a nagyecsedi muzsikát ismertette 
meg a nézőkkel. A fiatalok lelkesedését 
és energiáját látva a közoktatás égető he-
lyi és általános problémái elcsendesedtek 
bennünk, és másfél órára feloldódtak a 
vastapsban.

Vékony Gábor

Gyógytaps 
- Városi pedagógusnap

Regionális komplex 
tanulmányi verseny

Sátánfogócska
Az idei Ünnepi Könyvhétre jelent meg Balku László első 
önálló kötete, a Sátánfogócska. A kötet két ízig-vérig mai 
magyar történetet tartalmaz. A címadó kisregény a „roma-
gyilkosok” néven elhíresült csoport utolsó akciója utáni na-
pokban játszódik. Péter és titkos szerelem Mosolygó Katalin, 
egy sötétszínű terepjáróval tartanak a nő vidéki háza felé, 
amikor találkoznak egy roma önvédelmi csoporttal, és egy 
félreértés miatt utazásuk rémálommá válik.

A Fű főhőse Betti, a jómódú orvosházaspár lánya, aki lelki 
bajainak gyógyszerét a marihuanában véli megtalálni. Emi-
att azonban majdnem végzetes kalandokba keveredik.

Vidék és város – történész konfe-
rencia és könyvbemutató a Móricz 
Pál Városi Könyvtárban
Ismét gazdagodott a városunkat is 
érintő tudományos publikációk szá-
ma. Június 7-én a városi könyvtárban 
került sor a Vidék és város: ellenté-
tek és kölcsönhatások a 20. századi 
Magyarországon c. tanulmánykötet 
bemutatójára. A könyvbemutató egy-
ben tudományos műhelykonferencia 
is volt, ahol a szerzők többsége sze-
mélyesen szólt a kötetben megjelent 
írásáról. 

A program nem előzmények nélkül való, 
hiszen 2012-ben szinte napra pontosan 
ebben az időben volt egy hasonló prog-
ram, Kitaszítottak címmel. 

A Debreceni Egyetem Történelmi In-
tézete és a hajdúnánási Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

együttműködése most is gazdag és érde-
kes programot hozott városunkba.

A kötetet bemutató konferencián igen 
változatos témák kerültek előtérbe; a du-
alizmus korának agrárius- merkantilista 
vitáitól kezdve az 1990-es évek agrárius 
vitáin át a határon átívelő lakóhelyi mo-
bilitásig sok mindenről szó esett. Így ér-
dekes ismertetőt hallhattunk a volt deb-
receni vitézi székről, a jegyrendszerről, 
Hajdúnánás 1930-as évekbeli gazdasági 
mélypontjáról, vagy az 1956 után meg-
erősödő helyi termelőszövetkezetekről. 

A kötet szerkesztője dr. Pallai László, a 
DE Történelmi Intézetének igazgató-he-
lyettese, egyetemi adjunktus, lektora és a 
konferencia levezető elnöke Orosz István 
professzor úr volt. 
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ELADÓ!
Két éves betanított kancacsikó, szekérrel együtt eladó.

Tel: 06 20 348 1157

„Ma is úgy mint régen,
Ő volna végső menedékünk,

Minden ami fáj, szívünket tépi,
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

ELADÓ!
Hajdúnánás, Vörösmarty utca 32. szám alatti 3 szobás családi ház, 
világos, csendes környezetben ELADÓ. Fűtése, gázkonvektoros,  
+2 cserépkályhával fűthető. A telek 700 nm-es gazdasági épületekkel, 
száraz pincével, gazdálkodásra alkalmas. Szőlővel, és gyümölcsfákkal 
részben telepített.  

Eladási Ár: 10.000.000 Ft .

Érdeklődni: 06-20/947-7988 telefonon.

www.lalipapi.hu

Lali papi  
Mozi Ételbár és Pizzéria 

Menü kiszállítása Tedejre is! 

Várjuk további 
érdeklődők 

jelentkezését.

Július 1-től  
diák

étkeztetés. 

600Ft/adag

Tel: 06 30 525 9676

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, 

légkondicionált részben felújított 
panellakás.

Ugyanitt emeletes ágy  
és antik szekrény eladó.

Érd: 06 70 524 2201

MEGHÍVÓ CSALÁDI NAPRA

A Fehér Bot Alapítvány TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313 MÁS-KÉP 
a családi közösségekért programja sok  szeretettel meghívja Önt 

és kedves családját!

Időpont: 2013. július 06. 1000 

Helyszín: Hajdúdorog, Mozi udvara

Rendezvény programjai:
• Arcfestés
• Ugrálóvár
• Kézműves tevékenységek 
• Lufihajtogató bohóc
• Lovaglás, fogatozás
• Aszfaltrajzverseny
• Ebéd

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk még ügyfeleinket:

- gyermekfelügyelet
- jogi, pszichológiai, szociális szakemberek tanácsadása
- internet hozzáférés biztosítása

Szolgáltatásainkat a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegséggel, illetve fogyatékossággal élő személyek és családtag-
jaik térítésmentesen vehetik igénybe.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinken, melyekről folya-
matosan tájékoztatást adunk, illetve munkanapokon irodánkban is 
elérhetőek vagyunk!

A szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes!

Elérhetőségeink:
Fehér Bot Alapítvány

4087 Hajdúdorog, Nánási u. 4.
Tel.: 06-52/572-079
maskep@feherbot.hu

Szabó Krisztina – koordinátor
06-30/825-30-37

Fehér Bot Alapítvány
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313
MÁS-KÉP a családi közösségekért
E-mail: maskep@feherbot.hu
Web: www.feherbot.hu

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.hu

Bőrét óvja a káros uv sugárzással szemben? És a szemét???
Az uv káros sugárzásának visszafordíthatatlan következményei lehetnek szemünkre nézve is!!! 

A megoldás: az Okula optika, ahol a crizal uv magas E-SPF faktorú 
szemüveglencsét most ütésálló alapanyagból, kedvezményes áron biztosítják Önnek!

Tökéletes védelem a szeme egészségéért!!!
Az akciót augusztus 8-ig biztosítjuk, további részletekről érdeklődjön üzletünkben!



7Hajdúnánási Újság2013. június 27.

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

www.szimpatika.hu

Korona Patika

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

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Tájékoztatunk minden kedves ügyfelünket, hogy 2013. 
május 1-től a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.  a 
Bocskai Korona forgalmazását MEGSZÜNTETI. 

A továbbiakban Bocskai Korona kiváltására lehetőségük van az 
alábbi forgalmazó helyeken: 

Nánás Pro Cultura Nonoporift Kft –  Tourinform Iroda 
– Köztársaság tér 6, valamint Fürdő út 7 (Június 15–től.) 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénztára, Köztársaság tér 1.

Az elfogadóhelyekről történő visszaváltás 
továbbra is a Hépszolg Kft. pénztárában történik. 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

KOSÁDLOGE
MROKED

Cégtábla készítés,

kirakat, gépjármû

dekoráció!

Szitanyomás, 

póló, 

molinó, 

ponyva 

festés!
Hajdúnánás, Ady E. krt. 35.       Tel.: 06-20/9-416-108
                                                    Tel.: 06-20/2-824-455

NAGY FORMÁTUMÚ NYOMTATÁS! 

ÓRIÁSPLAKÁT, 
MOLINÓ,ZÁSZLÓ 

NYOMTATÁS 
FOTÓ MINÕSÉGBEN, 

RÖVID HATÁRIDÕVEL!

2

m

3500 Ft+ fA/ -tõl!
Á

Ø TOLERANCIA!

Dekorinfó Rekláiroda, Hajdúnánás, Ady E. krt. 35., Tel: 06/20-9-416-108

A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIÁVAL, 
1440X1440 DPI FELBONTÁSSAL!
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4080 Hajdúnánás, Tar K. u. 1.  Tel.: 06-52/381-601  06-30/953-3923  www.diofamotel.hu

Diófa Motel-CsárdaDiófa Motel-Csárda

Mindhárom kibocsájtott SZÉP kártyát elfogadjuk.
2013-ban elfogadjuk a mellékelt utalványokat.

Menü minden nap!
Továbbra is várjuk kedves vendégeinket 

napi menü kínálatunkkal. 
800 Ft/fő/adag
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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

„Mezei” futóverseny 2013.05.15.

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

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

Hőszigetelő rendszer Akció!

Semmelrock Akció!

Irány az országos döntő! 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a  Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kézilabda csapatunk a 2000-es fiú kor-
osztály, edzőnk, Szabó Laci bácsi és Ha-
das Sanyi bácsi kíséretében, lelkes szülői 
szurkoló táborral, május 21 -én Fehér-
gyarmaton, a Diákolimpián, az országos 
döntőbe való jutásért küzdött meg há-
rom másik csapattal.  Első meccsünket 
Békéscsabával játszottuk. Csapatunk 
nagyon összeszedett, szép játékot muta-
tott be. Mindenki tudta a feladatát és így 
könnyedén nyertünk 22-11-re. A döntő-
be való jutásért Fehérgyarmattal kellett 
pályára állnunk. Az izgalom és a hazai 
pálya előnye megtette hatását, így az első 
tíz percben az ellenfél három góllal ment 

el. Laci bácsi időkérése után viszont ma-
gára talált a csapat és a félidőt döntet-
lennel zártuk. A második félidőben már 
mi is elhittük, hogy megnyerhetjük ezt a 
meccset, és ott lehetünk a döntőben az 
ország legjobb nyolc csapata között. A 
végső hajrában egy góllal nyertük meg a 
mérkőzést, amit megérdemeltünk. 

Köszönet edzőnknek Szabó Laci bácsi-
nak és csapattársaimnak: Balogh Zsig-
mond, Csillik Róbert, Fórizs Roland, 
Hernyák István, Kiss Dávid, Nagy-Máró 
Benedek, Ötvös Tamás, Pálfi Dominik, 
Pál- Kovács Dezső. Szép volt fiúk!

Alföldi Balázs

Kicsit szokatlan időpontban került megrendezésre ez 
a verseny a márciusi havazás miatt. A mezei szó sem 
stimmel, mert az esőzések miatt nem tudtuk csak 
salakpályán lebonyolítani a versenyt. Azért nagyon 
remélem, hogy a rajthoz álló 387 gyerek kellemesen 
elfáradva hagyta el rendezvényünket. Az MDSZ 2013. 
március 7-én Együttműködési megállapodást kötött 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, ennek 
köszönhetően Hajdúdorog, Polgár Görbeháza, Újtikos 
és Tiszagyulaháza útiköltség problémái megoldódtak 

és így szívesen vesznek részt versenyeinken. Nagyon köszönöm a nagymamáknak, nagyapáknak, 
anyukáknak és apukáknak, hogy jelenlétükkel is támogatták a gyerekeket, valamint segítettek 
a gyerekek szállításában. Ez a verseny nem jöhetett volna létre lelkes tanító nénik és testnevelő 
tanárok nélkül, köszönöm Nekik is! Bővebb cikk és fényképek a www.bocskai.net weboldalon. 
Beszéljenek tovább helyettem az eredmények:

2005. leány 600 m
1. Kasnyóczky Regina Bocskai Ált. Isk. Ba-
ross u.
2. Kéki Ágota Református Ált. Isk.
3. Ruszin Réka Bocskai Ált. Isk. Iskola
2005. fiú 600 m
1. Magyar Gergő Bocskai Ált. Isk. Polgári u.
2. Prepuk Martin Református Ált. Isk.
3. Hegyi Tamás GÚT Újtíkos
2004. leány 600 m
1. Nagy Vera Bocskai Ált. Isk. Baross u.
2. Kelemen Renáta Református Ált. Isk.
3. Bakó Viktória Református Ált. Isk.
2004. fiú 600 m
1. Győri Norbert Bocskai Ált. Isk. Iskola u.
2. Kosdi Bálint Hajdúdorog Móra F. Ált. Isk.
3. Varga Gergely Bocskai Ált. Isk. Baross u.
2003. leány 1000 m
1. Máró Anna Bocskai Ált. Isk. Polgári u.
2. Kelemen Bettina Református Ált. Isk.
3. Fodor Beatrix Hajdúdorog Móra F. Ált. 
Isk.
2003. fiú 1000 m
1. Bohács Bence Bocskai Ált. Isk. Iskola u.
2. Farkas Ferenc Dávid GÚT Újtíkos
3. Varga Ádám Bocskai Ált. Isk. Baross u.

2002. leány 1000 m
1. Veres Barbara Bocskai Ált. Isk. Óvoda u.
2. Deák Julianna Bocskai Ált. Isk. Polgári u.
3. Nyakas Petra Bocskai Ált. Isk. Óvoda u.
2002. fiú 1000 m
1. Bata László Bocskai Ált. Isk. Polgári u.
2. Papp Levente Hajdúdorog Móra F. Ált. Isk.
3. Bak Dávid Református Ált. Isk.
III. kcs, 2001-2000. leány 1200 m
1. Molnár Adrienn Bocskai Ált. Isk. Polgári u.
2. Nagy Ágnes Bocskai Ált. Isk. Óvoda u.
3. Varga Nóra Református Ált. Isk.
III. kcs, 2001-2000. fiú 1200 m
1. Kelemen Tamás Református Ált. Isk.
2. Gyúró László Hajdúdorog Móra F. Ált. Isk.
3. Jóna Lajos Bocskai Ált. Isk. Polgári u.
IV. kcs, 1999-1998. leány 1600 m
1. Lakatos Noémi Polgár
2. Löki Andrea Polgár
3. Simai Györgyi Gréta Bocskai Ált. Isk. 
Óvoda u.
IV. kcs, 1999-1998. fiú 1600 m
1. Simon Dávid Hajdúdorog Móra F. Ált. Isk.
2. Vitos Ádám Polgár
3. Badics Bence Polgár
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