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Tájékoztatás

„Felszabadulás”

Ünnepélyes alapkőletétel

H ajdúnánáson a rendvédelem 
a letelepedéstől kezdve bizto-
sítva volt valamilyen szinten. 

Kezdetben maguk a hajdúk, majd egyre 
inkább külön szervezet formájában vi-
gyázták a város rendjét, csendjét a csend-
katonák, a zsandárok, a bakterek (éjje-
liőrök), majd a 19. század végétől már 
a mai értelembe vett rendőrök. Önálló 
épületük azonban majd csak a 19–20. 
század fordulóján lett a Köztársaság tér 
2. sz. alatt. 1945 után, a nagy államosí-
tást követően aztán a Bocskai u. 26–28. 
sz. alatti ingatlant kapták meg. Ez a két 
házból álló ingatlan a közmegbecsülésnek 
örvendő városi tisztifőorvos, dr. Varga 
Sándor és testvére tulajdonát képezte.  
A múló évtizedek egyre látványosabb 
romlást okoztak az épületek állagában.  
A városnak és a rendőrségnek nem kevés 
fejtörést okozott, hogyan is tudnák meg-
oldani ezt a helyzetet. Többféle elgon-
dolás volt, de a megvalósítást az anyagi 
fedezet hiánya mindig megakadályozta. 
Egészen ez év őszéig!

2013. november 13-án 15 órakor ke-
rült sor ugyanis a Hajdúnánási Rendőr-
kapitányság új objektumának ünnepélyes 
alapkőletételére a Dorogi úton, az egykori 
6. sz. Iskola gyakorlókertjének helyén.

A rangos vendégeket dr. Hraskó Já-
nos r. alezredes, városi rendőrkapitány 
vezetésével felsorakozott helyi rendőr 
alegység fogadta. A vendégeket városunk 
polgármestere, Szólláth Tibor köszön-
tötte, majd dr. Tiba István országgyűlési 
képviselő és dr. Kontrát Károly, a Bel-
ügyminisztérium parlamenti államtitká-
ra tartott ünnepi beszédet. A rendezvény 
vendége volt Rácz Róbert kormánymeg-

bízott Papp Károly r. altábornagy, orszá-
gos rendőrfőkapitány, dr. Gyurosovics 
József r. dandártábornok, megyei rend-
őrfőkapitány és Tóth Attila, a megyei 
közgyűlés alelnöke. A köszöntő beszédek 
után az ünnepség vendégei aláírták a 
rendezvény emléklapját. Az aláírt emlék-
lapot, az aláíró tollat, egy rendőri karjel-
zést, az építmény tervdokumentációját, 
a Magyar Köztársaság 2013. évben ki-
adott pénzérméit, a Hajdú-Bihari Napló 
és a Hajdúnánási Újság 1–1 példányát 
és egy 1000-res címletű Bocskai koro-
nát egy ún. időkapszulában, egy nemes 
acélból készült hengerben helyezték el a 
jövő nemzedék számára. Az időkapszula 

letételét követően, közösen helyezték el a 
kapitányság épületének alapkövét az em-
léklap aláírói. Az ünnepi köszöntőkben 
elhangzott, hogy a Városi Önkormány-
zat által adományozott területen 670 
millió forintos beruházását valósít meg 
az építtető Országos Rendőr-főkapitány-
ság. Ez az új épület Európai Uniós szin-
ten biztosítja a városi rendőrkapitányság 
állománya részére a korszerű munkakö-
rülményeket. Ha az időjárás kedvezően 
alakul, akkor a kivitelező Magyar Építő 
Zrt. dolgozói 2014. április 30-ra átadás 
készre építik az objektumot.

Gut István

Elkezdődött a Bocskai 79. sz. 
alatti tömblakás felújítása

2. oldal

Irodalmi teaház Jókai Annával

5. oldal

Egy kiállítás margójára

5. oldal

Alapkőletételre várva. Balról jobbra: dr. Gyurosovics József megyei rendőrfőkapitány, dr. Kontrát Károly a 
BM parlamenti államtitkára, Papp Károly, országos rendőrfőkapitány, Rácz Róbert megyei kormánymeg-
bízott, dr. Tiba István országgyűlési képviselő, Szólláth Tibor polgármester, Tóth József, Polgár polgármes-
tere, Csige Tamás, Hajdúdorog polgármestere, Tóth Attila, megyei közgyűlés alelnöke, mellette takarásban 
dr. Kiss Imre jegyző

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete tájékoztatja a város la-
kosságát, hogy a 412/2013. (X. 31.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal 
elfogadásra került Hajdúnánás Város te-
lepülésfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő Partnerségi Szabályzata, mely 
megtekinthető a város honlapján, vala-
mint munkaidőben a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési 
és Gazdálkodási Irodájában (4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1. szám föld-
szint 29. számú iroda)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Az orosz hadsereg 1944. október első nap-
jaiban lépte át a jelenkori Magyarország 
határait. 

Október 31-én hajnalban tankok dü-
börgése verte fel álmukból a nánásiakat.  
A Bartók Béla krt. irányából hatoltak be 
városunkba a román előőrs csapatai, aki-
ket kisvártatva követtek a szovjet erők is. 

November harmadikáról negyedikére 
virradó éjjelen a szovjet katonák házról, 
házra járva körülbelül 400 hajdúnánási 
lakost hurcoltak el. Nagy valószínűséggel 
ennyi volt a „kvóta”, amit ki volt szabva 

2013. október 25-én Gyulán hazánk 
egyik legsikeresebb környezetszépítő ver-
senyének díjátadójára került sor. A verse-
nyen városunk közel 300 település közül 
a hagyományos magyar növény és virág-
kultúra megőrzéséért Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumi elismerésben részesült.

Alapvető követelményként fogalma-
zódott meg a bíráló bizottság részéről 
városunk tisztasága, gyommentessége és 
az épített környezet állapota. Az általános 
tényezőkön túl településünk turisztikai 
megjelenését is értékelték, így látogatást 
tettek nevelési-oktatási intézményeink-
ben, az Aranyszalma Alkotóház és Nép-
művészeti Galéria valamint a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő környezetében. A virágosítás 
a Startmunka Program 5 dolgozójának 
központi irányítása mellett valósult meg, 
akik június és július hónapokban ültették 
el a hagyományos egynyári virágtöveket, 
a kakasvirágot és a paprikavirágot. A ter-
vek szerint az idei év végétől a Startmun-
ka Program kertészetének fóliasátraiban 
közel háromezer tő nevelésével biztosítják 
majd azt, hogy Hajdúnánás közterületei 
minél szebbek, virágosabbak és ezáltal 
otthonosabbak legyenek.

Kiváló minősítést 
kapott városunk 
a Virágos Magyaror-
szágért versenyben

városunkra. Amikor a menet Hajdúdorog-
ra ért, néhány szerencsés meg tudta vásá-
rolni karórával a szabadságát, mások pedig 
úgy tettek, mintha járókelők lennének és 
beléptek egy-egy kiskapun. Debrecen-
ből hazaengedték a 16 év alattiakat és az 
50 év felettieket, majd tovább indították 
a menetet. A foglyok között az őrök azt 
híresztelték, hogy csak pár hétre viszik el 
őket a Nánás-Debrecen közti vasútvonal 
kijavítására. A „pár hétből” végül három 
év lett, és alig 20 nánási túlélő térhetett 
végül haza a Benderi fogolytáborból, amit 
a túlélők így jellemeztek: „Haláltábor gáz-
kamra nélkül.”

Az Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapján 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 

Nánás Pro Cultura szervezésében novem-
ber 3-án a református templom előtti bás-
tyafalnál emlékeztek meg a tragikus sorsú 
polgári áldozatokról. 

A megemlékezés kezdetén a hasonlóan 
tragikus sorsú költő, Radnóti Miklós ver-
sét hallhatták a jelenlévők, amit a Him-
nusz közös eléneklése követett. „Elvittek 
ötszáz férfit, fiút és apát, úgy hogy senki 
nem értette, hogy miért kellett ezeknek az 
embereknek elmenni, úgy, hogy mindenki 
várta őket holnapra haza, mert biztos csak 
egy pár napra vitték el őket.” – mondta 
többek között Szólláth Tibor polgármes-
ter emlékező beszédében. Majd szót ejtett 
a jelen eseményeiről is, hiszen az idei év 
nyarán Hajdúnánás rendezte több évtize-

des adósságát. A Városi Önkormányzat az 
áldozatokra való megemlékezés jegyében 
június elején zarándokutat szervezett a 
Dnyeszter menti Köztársaság területére.  
 A delegáció tagjai a második világhábo-
rúban Benderiben elhunyt magyar hadi-
foglyok és polgári áldozatok emlékére léte-
sített emlékparkban június 7-én kopjafát 
állítottak, s a főhajtás szimbólumaként 
elhelyezték a hajdúnánási földet és az ál-
dozatok nevét tartalmazó urnát. 

A megemlékező beszédet követően az 
elhurcoltak neveinek elhangzása alatt a 
hozzátartozók és a jelenlévő intézmények, 
szervezetek képviselői a kegyelet virágait, 
mécseseit helyezték el a bástyafalnál.

Szabó Endre 
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2013 áprilisában Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat pályázatot nyújtott be 
a Települési Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége által kiírt Példátadó 
gyakorlatok pályázati kiírás legjobb 
önkormányzati gyakorlatok programja 
kategóriában. 

A szövetség Irányító Bizottságának 
döntése alapján városunk „Start Mun-
ka Mintaprogram – Mezőgazdasági 
kertészet és Értékteremtő közfoglal-
koztatás” címmel benyújtott pályázata 
kilenc másik településsel együtt a leg-
jobb önkormányzati gyakorlatok prog-
ramjának döntőjébe jutott. 

2013. október 9-én a Belügyminisz-
térium márványaulájában tartott záró 
konferenciát Navracsics Tibor miniszter-
elnök-helyettes, közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter, a rendezvény fővédnöke 
és Schmidt Jenő a TÖOSZ elnökének 
beszéde nyitotta meg. Közfoglalkoztatási 
kategóriában Hajdúnánás is bemutathat-
ta értékeit, valamint a Startmunka Prog-
ram eredményeit a jelenlévők előtt. 

A prezentációkat követően ünnepélyes 
keretek között vehette át dr. Kiss Imre a 

2013. évre a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetségének elnökétől, 
Schmidt Jenőtől a Példa átadó gyakor-
latok pályázat legjobb önkormányzati 
gyakorlatok program keretében a leg-
jobb közfoglalkoztatási gyakorlat té-
makörben az elismerő oklevelet. 

Településünknek további megtisztel-
tetésben volt része, hiszen Pintér Sándor 
belügyminiszter minisztériumi elisme-
résben részesítette Hajdúnánást, mellyel 
városunk kétmillió forint vissza nem té-
rítendő támogatáshoz jutott. Az elismerő 
oklevelet Oláhné Surányi Ágnes, Velence 
polgármester asszonya, a legjobb Önkor-
mányzati Gyakorlatok program irányító 
bizottságának elnöke nyújtotta át Hajdú-
nánás város jegyzőjének. 

A legtöbb előnyt pályázatunk komp-
lexitása jelentette, melynek hangsúlyos 
része a munkahelyteremtés és –megtartás, 
az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyek, az önkormányzat tulajdonában álló 
utak felújítása, karbantartása és a háztáji 
gazdálkodás hagyományainak visszaállí-
tása.

Tóthné Varga Ildikó

Miniszteri elismerésben részesült 
a hajdúnánási Startmunka Program

Az utóbbi egy-két év-
tized folyamatosan 
problémaként kezelt és 
csak „Bocskai 79-ként” 
aposztorofált tömb-
lakása úgy tűnik újra 
visszanyerheti egykori 
jó hírét. Az elmúlt he-
tekben ugyanis meg-
kezdődött a napjainkra 
nullára amortizálódott 
épület felújítása.

Közmeghallgatások, 
lakossági panaszok té-
mája volt évek óta a 
Bocskai 79. sz. alatti 
tömblakás. Ismertek a körülmények, az 
évtizedek során lepusztult és csak „gettó-
ként”, „nánási Harlemként” emlegetett 
épületből végleg kiköltöztették a lakókat, 
ami azóta mint egy romos szellemház várt 
a sorsára. Ezidő alatt mindent vittek, ami 
még megmaradt, mozdítható volt; lép-
csőkorlátot, nyílászárókat, mindent, de 
mindent. Az elmúlt hetekben azonban a 
változás jeleit észlelhették a környék lakói; 
kivágták a hatalmas, már a járdát is tönk-
retevő fákat, elkezdődött a városképet 
romboló épület felújítása. 

Az épület sorsáról már régen gondol-
kodott a város, de mint oly sokszor, a 
fedezet hiánya közbeszólt. Idén a Képvi-
selő-testület azonban úgy döntött, hogy 
a lakásalapból valamivel több, mint 26 
millió forintot biztosít arra, hogy állag-
megóvást végezzen a HÉPSZOLG kft, 
amely elsősorban a tető felújítását és a 
nyílászárók cseréjét jelenti. Mint Rozgo-

nyi Attilától, a Kft, ügyvezetőjétől meg-
tudtuk, a cég jelenleg a kiviteli terveken 
dolgozik, amelynek természetesen több 
szakasza lesz, hiszen a felújítás teljes költ-
sége többszöröse a jelenleg rendelkezésre 
állónál. Azt is megtudtuk, hogy az épület 
egy szerkezetkész, kb. 40%-os készültségi 
állapotnak megfelelő. Többszöri felmé-
rések azt bizonyították, hogy statikailag 
kiváló állapotban van, tehát érdemes a 
felújításra.

Természetesen úgy az önkormányzat, 
mint a kivitelezéssel megbízott cég igyek-
szik minden pályázati lehetőséget meg-
találni, hogy további forrásokat szerezze-
nek. Kérdésünkre igazgató úr elmondta, 
hogy a felújítási munkákat elsősorban 
helyi cégek, illetve saját valamint a Start-
munkaprogramban dolgozó szakemberek 
bevonásával szándékoznak megoldani.

(HNU)

Első alkalommal adott otthont a Cívis 
Cuháré elnevezésű Kárpát-medencei 
népművészeti találkozónak a Főnix 
Csarnok október 25-én. Hagyomány-
teremtő szándékkal életre hívott ese-
ményen helyi termelőink portékáiba, 
helyi fizetőeszközünk működésébe, 
turisztikai látnivalóinkba is betekin-
tést nyerhettek a rendezvényre elláto-
gatók. 

A Cívis Cuháré minden perce a népi 
kultúráról szólt, a tárgyaktól, viseletektől 
kezdve a konyhai hagyományokon át a 
zenéig, táncig. A rendezvény célja évről 
évre az, hogy a népművészet valamennyi 
ágának bemutatásával, valamint a néptán-

cok tanításán keresztül a fiatalabb nemze-
dék is megismerje őseink hagyományait. 

A délelőtt 10 órakor kezdődő népmű-
vészeti egyveleg „ráhangolóval” indult, 
melynek keretében óránként más és más 
tájegységek táncainak tanításával az óvo-
dákból, iskolákból érkező gyerekek felnőtt 
kísérőikkel együtt hazánk tájegységeinek 
táncainak alaplépéseit sajátíthatták el.

A tánctanítással párhuzamosan a ki-
rakodóvásáron közel hetven kézműves 
termékéből válogathattak az érdeklődők.  
A településünket képviselő három Nánási 
Portéka védjegyhasználó termékeiből, va-
lamint a Tedej Zrt. nagydíjas ivóleveiből 
és vásárolhattak és kaphattak ízelítőt az 
eseményre érkezők. Nagy sikert arattak a 
Startmunka Program savanyított termé-
kei, a Hajdúnánási Gyógyfürdő kiadvá-
nyai és a Bocskai Korona óránkénti sorso-
lással tartott nyereményjátékai. 

Az esti gálaműsoron négy nagy múltú, 
több mint fél évszázada fennálló néptánc-
együttes – a Bocskai, a Népi, a Hajdú és a 
Hortobágy mutatkozott be. 

Tóthné Varga Ildikó

Civis cuháré

Indul az új lakóotthon építése
Elkezdődött a Bocskai 79. sz. alatti 
tömblakás felújítása

A Segítséggel Élők Alapítványa által 
fenntartott Segítséggel Élők Otthona, 
felnőtt korú értelmi fogyatékosok tartós 
bentlakásos ápoló-gondozó intézmény, 
2006 március 20-ától rendelkezik mű-
ködési engedéllyel. Jelenleg 13 fő kö-
zépsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos 
személyt lát el. 

Intézményünk létrehozásának legfon-
tosabb célja, hogy a felnőtt korú értelmi 
fogyatékosok, akik szülők nélkül gyer-
mekvédelmi gondoskodásban nőttek fel, 
– így életvitelükben a család természetes 
támogató segítségére nem számíthattak –, 
olyan ellátásban részesüljenek, amelynek 
segítségével megélhetik az emberi szabad-
ság, önállóság, méltóság nagyszerűségét, 
teljességét. 

Az otthon működési körülményeit 
jelentős javítja az a TIOP-3.4.2-11/1-
2012-0238 nyertes pályázat, amely 

megvalósulása esetén 
megtörténik a meglévő 
épület felújítása, illetve az 
új telephelyen létesíten-
dő lakóotthon felépítése, 
továbbá a meglévő férő-
helyek egy részének áthe-
lyezése kapacitásbővítés 
céljából. A pályázat újabb 
12 férőhelyet biztosít az 
otthonnak.

4080 Hajdúnánás, Ma-
lom utca, Hrsz 499/45

A projekt megvalósu-
lásával a megnövekedett 

ellátottak számával arányosan növel-
hetjük a munkavállalóink számát. Az 
intézmény megvalósulásával a városunk 
szociális ellátó rendszerének színesebbé 
tételét jelenti, amely városunkban egye-
dülálló. 

A városközpontban lévő intézmé-
nyünk már nem biztosította kellőképpen 
a foglalkozás, foglalkoztatás lehetőségét. 
Az új létesítmény területén szeretnénk 
megvalósítani farmgazdálkodást, illetve 
a sikeres megvalósulás után egy szociális 
foglalkoztatóra is pályázni szeretnénk, 
amely számukra is munkahelyteremtő 
beruházást jelent. És így látjuk terveink 
megvalósulásának teljességét. Ennek fé-
nyében kezdjük az építkezést és tájékoz-
tatjuk a város lakosságát. 

Molnár Lászlóné
Intézményvezető

Fotó:Füz László
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A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Baross utcai diákjai közül négy osztály 
száz tanulója állt a színpadon november 
8-án a szalagavató ünnepség alkalmából. 
2002 óta minden évben egy tanár, egy 
szakközépiskolai, illetve egy szakiskolai 
diák veheti át a Csiha-díjat. Idén Cserép 
Tibor szakoktató volt az egyik jutalma-
zott, a tanulók közül a tavaly érettségizett 
Hágen Viktor, és a szintén az előző tanév-
ben végzett Potóczky László munkáját is-
merték el. Mindig kell egy barát – énekel-
ték a végzősök a fináléban; a közönség pe-
dig az előtte lévő swinget, cowboytáncot, 
egy gitárduó produkcióját, valamint a 
kivetítéssel kísért osztályénekeket is nagy 
tapssal hálálta meg.

V. G.

Szalag 
az ünneplő ruhán

Aranydiplomás pedagógusok 
2013. október 13-án a Debreceni Egye-
tem díszudvarában ünnepélyes keretek 
között vette át 50 éves jubileumi „Arany-
diplomáját” két jól 
ismert és sokak ál-
tal szeretett nánási 
pedagógus – a Kő-
rösi Csoma Sándor 
Gimnázium volt ta-
nárai, Kiss Lászlóné 
és Mezei Gáborné. 
Livike néni és Me-
zei tanárnő – ahogy 
mindenki emlegeti 
őket – 1963-ban 
kerültek ki a helyi gimnáziumba és kezd-
ték meg tanári munkájukat. Mindketten 
debreceniek és még barátnők is voltak. 
A vidéki kisváros befogadta őket, hiszen 

hamarosan mindketten párra leltek és 
családot alapítottak. Lívia néni biológia-
földrajz szakosként a letanított 33 év alatt 

hat osztálynak volt 
osztályfőnöke, több 
évtizedig vöröske-
resztes tanár, szer-
tárőr. Jó hangulatú 
óráira diákok nem-
zedékei emlékeznek 
hálás szívvel.

Mezei tanár-
nő – Rozika néni 
– szintén 33 évig 
matematika – fizika 

szakosként hét osztálynak volt osztályfő-
nöke, 30 évig felnőtt hallgatókat is okta-
tott. 1970-ben megkapta az „Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója” kitüntetést. Halk sza-

Kiss Kászlóné Mezei Gáborné

A 2. számú Általános Iskola előtt találkoz-
tunk először 2003-ban, majd ismét 2013. 
szeptember 28-án. A1962/63-as tanév 
8/a osztályában 35-en végeztünk. Sajnos 
szomorúan vettük tudomásul, hogy 10-
en már örökre eltávoztak közölünk, töb-
ben pedig komoly betegségben szenved-
nek. A magyaros étteremben összesen 16 
fő volt jelen a találkozón. Megható érzés 
volt viszontlátni egymást. Kellemes, me-
leg hangulatban egy ízletes vacsora mel-
lett idéztük fel a diákéveket és számoltunk 
be életutunkról, és ami eddig történt.
Felejthetetlen élmény volt a számunkra. 

Molnár Sándorné

Találkozó 50 év után

vú, de következetes tanárnak tartották, 
tanítványai mindig nagy tisztelettel és 
szeretettel beszélnek róla. 

A nyugdíjas évek mindkettőjük szá-
mára csendesebb napokat hoztak, de a 
tanítás, a pedagógushivatásba vetett hit 
mindvégig megmaradt.

Kedves Aranydiplomások, Livike néni 
és Rozika néni! Ezen újság hasábjain ke-
resztül a volt tanítványok, ismerősök, 
barátok nevében köszönjük az elmúlt év-
tizedeket, odaadó munkájukat, hogy diá-
kok százait vezették a tudás rögös útján. 
További életükhöz jó egészséget, nyugodt 
és békés éveket kívánunk.

„Egy tanár munkája az örökkévalósággal 
vetekszik, mert sosem tudni, hány generá-
ción keresztül hat, hány országot jár be a 
világon” M. Adams

„E”

A nagy sikernek örven-
dő sorozat az elhunyt 
tanítóknak, tanárok-
nak állít örök emléket 
életművük, arcképváz-
latuk megjelentetésé-
vel, melyeket többnyire 
családtagok, barátok, 
kollégák írtak. Az idei 

könyvbemutatóra ünnepélyes keretek 
között a Megyeháza Árpád termében ke-
rült sor, ahol a kötet bemutatása mellett 
értékes és színvonalas szakmai előadáso-
kat is hallhattak a meghívott szerzők és a 
könyvben szereplők családtagjai.

A 12. kötetben 3 hajdúnánási pedagó-
gus is helyet kapott: dr. Daróczi Erzsébet 
óvónő, pszichológia-pedagógia szakos ta-
nár, főiskolai tanár, Fekete Imre tanító, 
testnevelés-biológia szakos tanár és Nemes 
Gyuláné tanító, általános iskolai tanár .

A kiadványban az előzőekhez hűen 
Emlékezzünk régiekről címmel Brunsz-
vik Terézről, – a hazai óvodaügy és a nő-
nevelés úttörőjéről –, valamint Gönczi 
Pálról, – aki az általa létrehozott neve-
lőotthonáról, valamint az 1868-as nép-
iskolai törvény előterjesztésével vált is-
mertté- is megemlékeznek a szerkesztők. 

Fekete Andrea

Megjelent 
a Pedagógusok 
Arcképcsarnoka 
című kiadvány 
12. kötete.

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási 
Újságban!

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!
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Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ

 November 21–24. V. PREMIER 
SZÍNJÁTSZÓ TALÁLKOZÓ 2013. 
A találkozón remek vígjátékokat, zenés 
darabokat és színműveket láthat a haj-
dúnánási közönség. A környék legjobb 
felnőtt amatőr színjátszói lesznek a 
vendégeink a november utolsó hétvégé-
jén. Ön is szavazhat a legjobb előadás-
ra! Rendkívül kedvezményes lehetőség 
ez a szórakozásra és kikapcsolódásra 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Ajándékozza meg a családját ezzel az 
élménnyel

 November 21. 19 óra: Dezsavü/Tisza-
vasvári: Ray Cooney: Család ellen nincs 
orvosság

 November 22. 14 óra: Hajdúböször-
ményi Ifjúsági színjátszók: Dés László- 
Geszti Péter – Békés Pál:

 Dzsungel könyve/ifjúsági előadás
 17 óra: Kuckó Művésztanya: Vásári ko-

médiák
 19 óra: Maszk Egyesület/Mezőkövesd: 

Akira Kuroszava: Vihar kapujában 
 November 23. 15 óra: NAP/ÁR-

NYÉK/Tiszavasvári: Raymond Que-
neau: Stílusgyakorlat 

 17.30 óra: Móka/Érmihályfalva: Noel 
Coward: Vidám kísértet 

 20 óra: Tiszalöki Színjátszó Csoport: 
Házas társasjáték

 November 24. 15 óra: Komédiás Szín-
kör Mátészalka/Szakonyi Károly: Adás-
hiba

 Jegyek előadásonként 300 forintért 
válthatók a Művelődési Központban, 
illetve bérlet vásárolható a fesztiválra, 
amelynek ára: 2000 Ft.

 December 1. 15 óra Nánási Advent 
– karácsonyi készülődés, Hajdúnánás 
karácsonyfájának feldíszítése, a betle-
hem felállítása, fánksütés stb.

 18 óra Ghymes zenekar: Mendika 
című karácsonyi műsora a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban. Belé-
pő: I. helyár 3000 Ft, vagy 2700 BK; 
II. helyár 2500 Ft, vagy 2300 Bocskai 
Korona

 December 6. 10.30 óra Mikulás mű-
sor Magyar Népmese Színház: Mirkó 
királyfi (mesejáték)

 December 7. 18 óra „Miku Show” 
a hajdúnánási gimnasztráda csoportok 
gálaműsora a művelődési központ szín-
háztermében. Belépődíj: 800 Ft

Nagy Ágnes festőművész kiállítása 
december 4-ig tekinthető meg a művelő-
dési központ galériájában.

A Nánás Fotó Club évzáró kiállítása 
december 6-ig tekinthető meg a művelő-
dési központ előcsarnokában.

2013. december 1. (vasárnap) 10–15 
óráig: Karácsonyi készülődés az Ifi-
házban

Sok szeretettel hívjuk a gyermekeket és 
felnőtteket december 1-én, advent első 
vasárnapján kézműves foglalkozásunkra 
az Ifiházba (Köztársaság tér 16.), ahol ad-
venti koszorúkat, karácsonyi asztaldísze-
ket, szalma és nemez karácsonyfa díszeket 
készítünk.

Amit hozz magaddal: koszorú alapot, 
gyertyákat, szalagot, csengőt, vagy bár-
mit, amivel díszíteni szeretnéd az általad 
készített koszorút vagy asztaldíszt.

Bővebb információ: Tóth Aliz, Ifiház 
(06-52/381-620)

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

2013. december 14. (szombat) 9–13 

óráig: Bababörze – használt baba – és 
gyerekholmik vására az Ifiházban.

Várunk mindenkit szeretettel, aki ol-
csó, de jó állapotban lévő kismama-, 
baba- és gyerekruhákat, babakocsit, ba-
bakelengyét, játékokat, könyveket, kiegé-
szítőket, és sok más kinőtt, vagy megunt 
„kincset” keres és/vagy kínál. 

A belépés és az árusítás ingyenes, de 
az árusításhoz 2013. december 6-ig 
(péntekig) asztalt kell foglalni. Asztal-
foglalás december 2-től hétköznapokon 
09–17 óráig személyesen, vagy a 381-
620-as és a 06-20/919-0838-as telefon-
számon lehetséges. 

A börzét kizárólag magánszemélyek 
számára rendezzük, ezért kereskedők je-
lentkezését nem fogadjuk!

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója

FTC-Diagnosticum – Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 47–23 (21–11)

Budapest 50 néző. Vezette: Báthori, 
Gyögy.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Bata R 8, Zihor 1, Ménfői L 4, 
Csuzda 2, Dankó 3, Kelemen 3. Csere: 
Tupicza 2, Ötvös, Nyeste, Fülöp, Murvai.

Hétméteres: 0/0, illetve 2/0. Kiállítás: 0 
perc, illetve 0 perc. Edző: Labancz Mihály

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE – 
Eger Eszterházy EVSI 30–31 (16–17)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Kelemen 1, Bata T 2, Zihor 5, 
MÉNFŐI L 14, Csuzda 5, Dankó 3. Cse-
re: Tupicza, Ménfői M.

Hétméteres: 1/0, illetve 3/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc.

Labancz Mihály: Hősies küzdelembe 
kaptunk ki, elfáradtunk a végére. Rövid 
volt a cserepadunk. 

Balmazújvárosi KK – Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 36–32 (18–11)

Balmazújváros 150 néző. Vezette: Ka-
tona, Konyári.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Bata R 16/4, Zihor 1, Ménfői L 
4, Csuzda 2, Dankó 1, Kelemen 3. Csere: 
Ménfői M 2, Ötvös Á 3, Nyeste, Murvai, 
Ötvös T.

Hétméteres: 3/3, illetve 4/4. Kiállítás: 4 
perc, illetve 4 perc. Edző: Labancz Mihály 

Labancz Mihály: Sajnos csapatunk nem a 
legjobb összeállításban játszott, így a belső 
embereket nem tudtam elégszer pihentet-
ni. Voltak jó periódusaink, de ezek inkább 
csak a meccs vége felé. Nagyon kiütközött, 
hogy három különböző helyen edzünk, 
így messze nem vagyunk összeszokva.  
A küzdést pedig nem kell dicsérni, mert 
annak természetesnek kell lennie.

Női juniormérkőzések
Kispesti NKK – Hajdúnánás TSC 

26–32 (11–17)
Budapest 50 néző. Vezette: Lázár, 

Volentics.
Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (ka-

pus), DARABOS 7, Tóth 3, Takács P 2, 
Budaházy 2, KOVÁCS 6, SZŐNYI 3. 
Csere: Varga (kapus), Pethe 5/3. Lakatos 
F 3, Csíki, Csontos, Huszti 1. Edző: Nagy 
Attila

Hétméteres: 10/6, illetve 6/3. Kiállítás: 
8 perc, illetve 18 perc.

Nagy Attila: Remek kapus teljesít-
ményhez érett támadójáték párosult. 

Hajdúnánás TSC – Szent István 
Sportegyesület 26–26 (14–15)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Szendi, 
Surman.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
Darabos 2, Tóth 4, Takács P, SZŐNYI 5, 
KOVÁCS 6, Budaházy 2 Csere: PETHE 
7/6, Lakatos F. Edző: Nagy Attila

Szent István Sportegyesület: Szélig V 
(kapus), Gercső D 1, Pánczél 8/2, Tobak 

Kézilabda NBI/B – juniormérkőzések

4, Csala 2, Szerző 3, Újvári 2. Csere: Koz-
ma 2/2, Horváth 3, Réti, Nagy 1.

Edző: Ifjú Nádori Pál
Hétméteres: 7/6, illetve 6/4. Kiállítás: 4 

perc, illetve 4 perc.
Nagy Attila: Küzdelmes mérkőzésen, 

a bajnokság legjobb csapatától szereztünk 
egy pontot, amiért csak dicséret illeti a 
lányokat.

Szeged KKSE – Hajdúnánás TSC 
31–35 (13–19)

Szeged 50 néző. Vezette: Juhász, Szilágyi.

Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus), Da-
rabos 4, Szőnyi, KOVÁCS 9/2, Budaházy 
2, PETHE 5/4, Csontos 2. Csere: Lakatos 
F 2, Tóth 6, Takács P 5, Csiki, Huszti, Pé-
ter. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 7/7, illetve 7/6. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Biztos győzelmet arattunk. 
Spórolva a felnőtt meccsre az eddig keve-
sebbet játszók kaptak játéklehetőséget.

Kovács Balázs

Tisztelettel és szeretettel meghívom Önt, kedves családját és baráti társaságát 
a II. HajdúnánásI jóTékonyságI Városbálra

2013. december 14-én a kéky lajos Városi Művelődési központba.

A bál védnökei: dr. Tiba István országgyűlési képviselő, Balmazújváros polgármestere 
és Kiss Attila országgyűlési képviselő, Hajdúböszörmény polgármestere.

PrograM
17.30 Vendégvárás
18.00 A vendégeket köszönti Szólláth Tibor
 Pohárköszöntőt mond Kiss Attila
 Ünnepi köszöntőt mond dr. Tiba István
18.15 Operett – Opera Gála ifjú
 debreceni művészek 
 előadásában
19.30 Menüválasztásos vacsora
23.00 Jótékonysági képárverés
24.00 Svédasztalos éjszakai menü
01.00 Tombolasorsolás
01.30 Tánc hajnalig

A jó hangulatról két helyszínen két zenekar gondoskodik.
A bál ideje alatt az előcsarnokban önköltséges italpult és koktélbár működik.
a II. jótékonysági Városbál bevételét a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

a „Mi érted élünk Egyesület” által segített gyermekek fejlesztésére, 
rehabilitációjára ajánlja fel.

Jegyek válthatók 9000 forint vagy 8000 Bocskai Korona ellenében 
a Polgármesteri Hivatal pénztárában 2013. november 18.–december 9. között.

Bővebb információ a 06-30/869-6165-ös telefonszámán kérhető.
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Irodalmi teaház Jókai Annával

A megszokottól eltérően a teaház prog-
ramja nem a művelődési központ előte-
rében, hanem a színházteremben kapott 
helyet október 24-én. A Kossuth-díjas 
írónő, Jókai Anna előadásán a létszám 
valóban jelentősebb volt a megszokottnál, 
elsősorban a diákok képviseltették magu-
kat nagy számban. Felvezető szavaiban 
a Szellemi Műhelyt képviselő Szabóné 
Marth Éva Lomnici Zoltánt, az Emberi 
Méltóság Tanácsa elnökét idézve igazodá-
si pontnak nevezte az idén nyolcvanegy 
esztendős írónőt.

A Jelenünk 1956 tükrében címmel meg-
hirdetett rendezvény elején Jókai Anna 
közölte, hogy előadás helyett inkább 
eszmefuttatást fogunk hallani tőle. 1956-
ban a nyolcadik kerületi vásárcsarnok 
mellett lakott, így szemtanúja lehetett 
a forradalom eseményeinek, bár akkor 
még nem volt „se író, se tanár, csak egy 
szegény asszony egy csecsemővel”. Ennek 
ellenére, amikor beszélni mert a forrada-
lomról, elvesztette az állását. Krónikásének 
című „poémájának” részleteivel is felidéz-
te életének ezt a nehéz időszakát: „Foly-
ton fáztam, folyton féltem, de hazát nem 
cseréltem”.

Valószínűleg a közönség összetételét fi-
gyelembe véve kanyarodott el aztán meg-

adott témájától az írónő, 
és kezdett a fiatalokat 
érintő kérdésekről be-
szélni. Elárulta, hogy ő is 
nagyon szeretett mulat-
ni, szórakozni, de szerin-
te nem lehet mindössze 
erre építeni az életünket. 
Napjaink gyakran hasz-
nált fogalmairól mar-
káns véleményt képvi-
selve beszélt: szerinte a 
nyitottság a lököttség, 
a politikai korrektség 
pedig a hazugság szi-
nonimája. Elutasítja a 

globalizációt, a szingliséget, a televízió 
műsorait (bár nézi őket) és a jelenlegi 
európai vezetés brókernemzedékét. Az 
EU zászlajának közepén, a tizenkét csil-
lag között ma nincs semmi, szerinte az a 
legfőbb szellemi erőnek, Istennek a helye 
lenne. Teréz anya nyomán úgy fogalmazta 
meg feladatunkat, hogy az igazságtalanság 
óceánjából naponta el kell vennünk egy 
cseppet, egy jó cselekedettel, a kísértésnek 
való ellenállással, vagy a művészet, az esz-
tétika erejével. Ez utóbbiról, vagyis regé-
nyeiről sajnos alig beszélt, de a közönség 
így is fellelkesülten vásárolta a könyveit a 
program végén.

Jókai Anna irigylésre méltó frissesség-
gel és tájékozottsággal ismertette meg ve-
lünk felfogását a világról. Ahogy másnap 
diákjaim megfogalmazták, olyan volt, 
mintha egy idős néni, akivel csak vélet-
lenül találkoztunk a vonaton, elmesélte 
volna nekünk, hogy mire figyeljünk, vi-
gyázzunk az életben. Az írónő másfél órás 
monológjában (amelybe időnként azért jó 
lett volna belekérdezni) valóban szellemi 
poggyászt bízott ránk, amit őrizve és to-
vábbgondolva egy árnyalattal talán köny-
nyebbnek érezzük majd mindennapjaink 
gondokkal teletömött bőröndjeit is.

Vékony Gábor

Áll a Naná színtársulata Nagyszalonta 
főutcáján. Partiumi fellépéssorozatunk 
utolsó napjának délelőttjén a finom reg-
geli után a busz indulására várunk – no 
meg egy-két, kávéját lassan kortyolgató 
társunkra. Pár száz méterre tőlünk a híres 
Csonka-torony magasodik, s mi elképzel-
jük, hogy a Toldi írójának is hasonló lát-
ványban lehetett része anno.

Egyszer csak a járdán egy kerekesszékkel 
közlekedő ember tűnik fel a többszáz éves 
fák gyűrűjéből kibukkanva. Járművét hol 
lábbal, hol kézzel erőltetve mozgásba, ne-
hézkesen közeledik felénk. Rajta viseltes, 
de tiszta ing, mellény s a kompozícióhoz 
nehezen odaillő (hatalmas háromszögre 
kötött) nyakkendő. Miközben arra gon-
dolok, hogy otthon milyen aranyos kis 
bordó kocsikkal közlekednek a hasonló 
helyzetben lévők, ő egy utolsó „rúgással” 
a nánásiak gyűrűjébe löki magát. Lassan 
komótosan körbenéz, s megakad a szeme 
Ica néninken, aki a társulat amolyan óvó 
védő tyúkanyója.

‒ Megigazítaná a galléromat jóasszony? 
– kiállt felé határozottan

Mire felocsúdnánk a szokatlan és meg-
lepő kérés hallatán Ica néni máris a bácsi-
ka mögé pattan, s mint valami rokonnak, 
vagy régi ismerősnek komótosan csinosít-
gatni kezdi az öregúr öltözékét.

‒ Tetszik tudni a templomba, megyek, 
s magamnak nem tudom rendesen meg-
csinálni. – folytatja miközben kezével a 
járműjéhez szigetelőszalagozott visszapil-
lantó tükrét babrálja, – hátha megpillant-
hatja benne magát.

Már többen is segítenek neki, ki a 
nyakkendőjét, ki a mellényét igazítva.

‒ Így jó lesz? – kérdi végül, s mivel 
több, mint húszan vágjuk rá egyszerre, 
hogy igen látszólag megnyugodva köszö-
netet mondva indulna tovább, de hirtelen 
megtorpan.

‒ Maguk honnan jöttek? Magyaror-
szágról?

‒ Igen. – Ragadom magamhoz most 
már én a szót, mert kissé bizalmatlannak 
érzem a kérdést – Hajdúnánásról, az tetszik 
tudni Debrecen mellett van nem sokkal.

‒ Tudom hol van. – mondja az öreg, s 
hirtelen megfordítja székét s háttal, magát 
pároslábbal lökdösve kanyarodik ki im-
már a forgalmas úttestre.

‒ Vigyázzon az autókra! – kiáltunk utá-
na kissé ijedten.

‒ Én vigyázok rájuk, de ők is vigyázza-
nak rám – veti oda mosolyogva a bajsza 
alatt, s mivel rükvercben araszol még so-
káig bámul, szinte le sem veszi a szemét 
rólunk.

Kócsi Imre

Tudom, hol van Hajdúnánás

Egy kiállítás margójára

Fotó:Füz László

2013. november 14-én, a Kéky Lajos Mű-
velődési Központ Galériájában került sor 
Nagy Ágnes művésztanár  „Változások” 
című kiállításának megnyitására. Sze-
mélyében egy sokoldalú, köztiszteletben 
álló hölgyet tisztelhetünk, aki itt él vá-

rosunkban, itt dolgo-
zik, itt folytatja alkotó 
munkáját, amelynek 
darabjait e kiállításon 
is bemutatja. Irigylésre 
méltó energiával végzi 
dolgát. Találkozhatunk 
vele a hétköznapokban, 
a helyi tv-ben, az újság 
hasábjain is. Mindig 
öröm, amikor róla hí-
reket hallhatunk.

Az utóbbi 10 évben 
hogyan teltek alkotó 
hétköznapjaid?

Több tárlaton szerepeltem 2004 óta, 
de ez az első önálló kiállításom azóta. Ál-
talában alkotótáborok közös kiállításain 
szerepeltem. Így a Tiszadobi Alkotótábor-
ral több alkalommal állítottam ki Buda-
pesten és Érmihályfalván. A Hajdúnánási 

Fotó:Füz László

Képzőművészeti Alkotótábor résztvevő-
jeként szintén rendszeresen megmutat-
kozom. Koppány Mónika fazekassal volt 
egy közös kiállításom. Patai István képző-
művész barátommal eddig 3 alkalommal 
rendeztünk közös textilkiállítást. Egyszer 
Érmihályfalván, majd Hajdúnánáson, az 
idén tavasszal pedig a Nagyváradi Kano-
noksoron, a Tibor Ernő Galériában. Jövő 
tavasszal Zsámbékra készülünk. Szat-
márnémetiben, a Kultúrpalotában tavaly 
Urgyánné Tószegi Erikával és Fejér Imré-
vel állítottam ki, majd nyáron a Szilágy-
ság gyönyörű lankáin, Hadadon vettem 
részt egy alkotótáborban, ahol szintén 
kiállítással zárult a telep. Különleges lehe-
tőség volt számomra a Toyamai Nemzet-
közi Alkotótábor munkájában részt venni 
2012. novemberében, amelynek anyagá-
ból szintén közös kiállításon szerepeltem 
számtalan japán művésszel egy időben.

A mostani kiállításod a „VÁLTOZÁ-
SOK” címet viseli. Milyen elképzelés veze-
tett a kiállított anyag válogatásában?

A „Változások”c. kiállításom egy át-
tekintő, összegző válogatás. Régi és leg-
újabb képeim is szerepelnek itt. Témáim a 
látványból indulnak ki. A pillanatonként 

változó valóságból. Ám minden felszíni 
megjelenésnek valahol van egy lényegi ré-
sze, ami nem látható. A gyönyörű tájak, 
az utcaképek, a portrék, a tánc, a fények 
adta élmények megragadnak, de át is ala-
kulnak bennem. Most érzem azt, hogy én 
magam is változom. Az életemben kerek 
évfordulóhoz érkeztem. Sok tekintetben 
nyitottabbá váltam, másokban pedig el-
fáradtam. A változás hoz egy másfajta 
kifejezési vágyat is. Talán ezért is éreztem 
szükségét, hogy megnézzem, mit és ho-
gyan láttam eddig és mi felé tudok elmoz-
dulni ezután.

Mindennapjaid során sokféle arcodat 
mutatod meg. Ehhez egy biztos „háttér” kell.

A hétköznapok nem kedveznek a mű-
vészeti tevékenységnek, de igyekszem 
megtalálni az arányokat. Főként a nyári 
időszakokra számíthatok. A családom el-
néző velem. Enélkül még nehezebb lenne, 
ami így sem könnyű.

Ági! Szívből gratulálunk, további sike-
res alkotó munkát kívánunk, olvasóink-
nak pedig ajánljuk, nézzék meg ezt a ki-
állítást, amely december 4-ig látogatható 
a Galériában.

Gut István

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcso-
lódva, a Hajdúsági Múzeum az Alkossunk 
együtt gondolat jegyében a Hajdúkerületi 
Hajdúvárosok Egyesülete településeinek 
részvételével a „Hajdúk a magyar törté-
nelemben” témában pannó kiállítást szer-
vezett. A nagyméretű kép hat darab 1–1 
négyzetméteres alkotásból állt össze. A 
pannó részleteit művészeti iskolákba járó 

Pannó kiállítás tanulók készítették. Iskolánkat a Vercsek 
Patrik, Sztanyó Oszkár, Jámbor Vivien 6. 
c és Nagy Emilia 8. c osztályos tanulók 
által készített munka képviselte. A kép 
avatására 2013. október 19-én került 
sor Hajdúböszörményben, a Hajdúsági 
Múzeumban. Az alkotásban résztvevő 
gyerekek oklevél és könyvjutalomban ré-
szesültek.

Dancs Ferenc
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A HAjdúnánási Fürdő továbbrA is várjA 
A kedves Fürdővendégeinket!

Melegedjen nálunk!
Újrainduló színvonalas Szauna programjainkkal 

várjunk az érdeklődőket! 
A programok időpontja: péntek és szombat. A szolgáltatás ára: 300 Ft

Mindenkit szeretettel várunk! 

Új nyitvatartás: Hétfőtől–Csütörtökig 8.00–19.00
Péntek–Szombat–Vasárnap 8.00–20.00

Most rendkívül kedvező áron:
 ultrahangos fogkő eltávolítás, esztétikai fogtömés

 porcelán koronák
 részleges és teljes kivehető fogpótlás
 színvonalas, minőségi fogorvosi ellátás

 fájdalommentes kezelés
 rövid átfutási idő, teljes körű garancia

 részletfizetési lehetőség
 magán egészségpénztár elszámolási lehetőség

egy mosoly mindenkinek jár! 

Dr. Varga Sándor
fog és szájbetegségek szakorvosa

Hajdúnánás, Kossuth u. 10. 
Városi rendelőintézet Időpont egyeztetés szükséges! 

Tel.: 06-30/264-3337

Vágja ki ezt a hirdetést és 5% kedvezményt kap!

Ajándék szemüveglencse!

Az ajánlat 2013. szeptember 26. és december 31. 
között érvényes.

A részletekről érdeklődjön üzletünkben!

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

w
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Egy pár Varilux szemüveglencse vásárlása 
esetén egy pár ugyanolyat kap ajándékba.

Dr. rab Ferenc 
ügyvédi iroda

ÜgyFélFogaDás: 
Hétfő 9–12 óráig, Szerda 14–16 óráig, Csütörtök 14–16 óráig

Várjuk kedves régi és új ügyfeleinket! 

Új címÜnk: nikoDémusz, istván u. 5. 
(volt marx k. u.)

Elköltöztünk!

Iskolás, óvodás 
gyerekek fejlesztését, 

felzárkóztatását 
vállalom.

SzOJKA BeáTA
fejlesztőpedagógus 
06 70 634 6563

Rex-7,6-os robi gép 
utánfutóval eladó!

Érd.: Hn. Széchenyi u. 47., 
Tel.: 06 70 6198 473

Bébiszitterkedést 
vállalok 1500 Ft-os 

órabérben.
Tel.: 06 30 723 9257
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A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
130 000 Ft +áfa 

áron (a betűvésést az ár nem tartalmazza)
• síremlékek helyreállítását, kiemelését • járda készítését 

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.
2

bocskai koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
2

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

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Advil Ultra Forte 16x 1536 Ft 1295 Ft
Stadalax tbl. 50x 1120 Ft 950 Ft
Mebucain Mint tbl. 20x 1290 Ft 1130 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

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 

 Víz-gáz- központi fűtés tervezés-szerelés, komplett 
kivitelezés. Elhasználódott gázkészülékek cseréje 
korszerű kondenzációs készülékre, teljes körű ügyin-
tézéssel. 

 Minden típusú gázkészülék garanciális üzembe he-
lyezése, illetve garanciális javítása.

 Gázipari Műszaki – Biztonsági felülvizsgálat magán-
személyek, társasházak, és közületek részére.

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
ÉS GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

CziFrA iMre
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79.  Telefon: 06-20/978-1284, 06-20/474-5737

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü választékkal.

Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft adag
Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

AkCiÓs új MŰszAki terMékek gArAnCiávAl!
Háztartási gépek, mosógépek, hűtők, porszívók, mikrohullámú sütők, 

vasalók kávéfőzők stb. Folytatjuk jól bevált bizományi értékesítéseinket. 
Hozza be hozzánk eladható bútorait, lakás felszerelési tárgyait, műszaki cikkeit stb.

tel.: 06-70/636-1737 • nikodémusz u. 2 (volt Marx k. u.)

SZABÓ JÓZSEF
volt Hajdúnánás, Tiszavasvári 

út 5. alatti lakos halálának 
2. évfordulójára. 

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk 

aki nincs már. Csak az idő
múlik, feledni nem lehet,

szívünkben örök a fájdalom
és a szeretet.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Szerető felesége és családja 

PAPP SÁNDOR JÓZSEF
volt. Hajdúnánás, Tiszavasvári 

u. 58. alatti lakos 
halálának első évfordulójára.

Megemlékezés

„Nem halljuk a hangod, nem látjuk 
arcod, hiába szólítunk Te már nem hallod.

Hirtelen elmentél tőlünk egy novemberi 
napon, elköszönni már nem volt alkalom.

Nyugodj békében, csendesen,
legyen békés álmod.

Találj odafönt örök boldogságot.”

Fájó szívvel emlékeznek felesége, 
gyermekei és családjuk, unokái, 

húga és családja.

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

Dekorinfo Reklámiroda
4087 Hajdúnánás, Ady E. krt.35. sz.
Tel.: 06/20-941-6108
E-mail: info@dekorinfo.net
Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok!
Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony!!!
Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, 
feliratokat készítünk!
Csak egy fotót hozz magaddal!!!

E

bocskai istván általános iskola 
és Alapfokú Művészeti iskola
Helye: Polgári utcai 
Intézményegység tornaterme 
(Polgári u. 71.)

2013. december 7. 19.00

BálI ProGrAM
19.00 Megnyitó
Műsor – iskolánk jelenlegi és 
volt diákjai, pedagógusai 
közreműködésével
 Vacsora  Tánc
 Tombola  Éjféli svédasztal
Zene: Zelenák Krisztián zenész

Belépo:
4500 Ft

Tombola:
2000 Ft

VACsorA:
 Hajdúsági orjaleves cérnametélttel
 Vörösboros marhapörkölt, 

főtt burgonyával, tarhonyával 
és csemegeuborkával
 Sültes tál: 

Sajttal és sonkával töltött karaj
Orly jércemell
Rántott sajt
Rántott karfiol
Rizi-bizi
 Házi sütemények

ÉjFÉlKor sVÉdAszTAl:
 Sertéscsülök pékné módra
 Disznótoros hurka, kolbász
 Stefánia szelet
 Sült csirkecomb
 Rántott csirkemáj
 Rántott velőrózsa
 Franciasaláta
 Burgonyasaláta
 Gyümölcskosár

Menü
Vendégváró pezsgő

jegyek november 18-tól válthatók az iskola titkárságain. 
Tel.: 06-70/372-1483
A bál sikeres megrendezéséhez köszönettel 
fogadunk minden felajánlást.
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

KÉZILABDA NB I/B FÉRFIAK

Még most szerezze be hiányzó 
tüzelőanyagát!

választékunk:
bükk kuglis, hasított
tölgy kuglis, hasított
Akác kuglis, hasított
lignit szén 1110 Ft/q áron!

kazánok kandallók, fűtőcsövek széles választékban!

Hajdúnánás, dorogi út vége  tel.: 52/570-752
Mobil: 06-30/4490-490

Nyak-Ép Tüzép
készüljön fel 
a télre velünk! –MEGNYITOTTUNK!–

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/358-5891
Weboldal: www.nanaspc.hu

FTC-Bástya Millenium – Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 27–20 (16–7)

Budapest 100 néző. Vezette: Búza, 
Pinizsi. (október 19.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felfőldi 
(kapus), Csonka 1, Hornyák 1, Bíró 6/2, 
Ötvös 2, Fehérvári 2, Bencze 1. Csere: Egri 
(kapus), Póser 3, Bata, Tóth, Daróczi, Csuzda 
1, Oláh, Fülöp 3. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 1/1, illetve 2/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc. 

Mérkőzés alakulása: 8 perc 4–3, 16 perc 
9–4, 24 perc 13–6, 36 perc 18–9,

44 perc 21–13, 55 perc 24–19.
Hadas Sándor: A hosszú utazás és az 

őszi „ tavaszi fáradtság „ ismét rányomta 
bélyegét az I. félidős játékunkra. A foly-
tatásban közel tudtunk menni a hazai 
csapathoz, de e budapesti mérkőzésen 
tevékenykedő, budapesti játékvezetők 
vigyáztak sajátjaikra. Mi pedig nagy siet-
ségünkben, kritikus pillanatokban zicce-
reket hibáztunk. 

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE – SBS 
Eger Eszterházy SZSE 23–32 (11–14)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Har-
gitai, Markó. (október 26.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Tóth 3, Oláh B 2, 
HORNYÁK 5, BÍRÓ 7, Takács, Fülöp 2. 
Csere: Csonka 1, Fehérvári, Csuzda, Póser 
2, Ötvös 1, Bencze. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 0/0, illetve 3/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc.

Mérkőzés alakulása: 8 perc 3–3, 16 perc 
7–8, 23 perc 10–12, 33 perc 12–16, 42 
perc 17–21, 56 perc 22–29.

Hadas Sándor: 42. percig jól tartottuk 
magunkat az egyik bajnokesélyes ellen. 
Gratulálok játékosaimnak a küzdeni tu-
dásukért.

Kőning-Trade-Balmazújvárosi KK–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 24–15 
(10–6)

Balmazújváros 550 néző. Vezette: 
Szécsi, Szőke. (november 8.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felfőldi 
(kapus), Csonka 1, Hornyák 1, Bíró 6/1, 
Ötvös, Fehérvári, Fülöp 2. Csere: Egri 
(kapus), Póser 1, Bata, Tóth, Daróczi, 
Csuzda, Oláh 1, Bencze 1, Takács 2. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 2/2, illetve 2/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc. 

Kispesti NKK – Hajdúnánás Termál SC 
27–19 (15–11)

Budapest 200 néző. Vezette: Cseszregi, 
Szakatics. (okt. 20) 

Hajdúnánás Termál SC: Varga (kapus), 
Fekete 5/4, Martinek 1, Takács P 1, Zihor 
2, Poór 2, Nyitrai. Csere: JUHÁSZ (ka-
pus), Darabos 3, Lakatos E, Takács A 3, 
Csicsószki 2, Budaházy, Szőnyi, Tóth. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 2/2, illetve 4/4. Kiállítás: 4 
perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Egy jobb csapat ott-
honában szakadt meg a veretlenségi soro-
zat, amiért nem kell szégyellni magunkat.

Hajdúnánás Termál SC – Szent 

Mérkőzés alakulása: 8 perc 2–3, 18 perc 
6–5, 34 perc 11–7, 44 perc 18–10, 54 
perc 24–12.

Hadas Sándor: A mérkőzésen nagyon 
jól védekeztünk, 24 gólon tartottuk a 
hazai csapatot, amely megsüvegelendő. 
Küzdeni tudásból minden játékosom je-
lesre vizsgázott, ezért dicséretet érdemel. 
A „magasabban” jegyzett Újváros sikere 
megérdemelt.

István Sportegyesület 22–32 (13–12)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Vágó 

Barbara, Vágó Ilona. (okt. 31) 
Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 

Fekete 6/4, Poór 4, Darabos 1, Takács P 
1/1, Zihor 2, Takács A 6. Csere: Salánki 
(kapus), Nyitrai, Martinek 1, Csicsószki 
1/1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 9/6, illetve 4/4. Kiállítás: 2 
perc, illetve 0 perc. 

Mérkőzés alakulása: 8 perc 4–2, 15 perc 
8–5, 23 perc 10–10, 32 perc 13–14,

40 perc 16–18, 48 perc 19–23, 55 perc 
22–28.

Molnár András: Oktatást kaptunk a 
modern kézilabdázásból. Az ellenfél meg-
érdemelten vitte el a két pontot Hajdú-
nánásról.

Szeged KKSE Chance-Exicom – 
Hajdúnánás Termál SC 30–27 (17–15)

Szeged 150 néző. Vezette: Kiss, Kuklis. 
(nov. 10) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
Fekete 3, Poór 2, NYITRAI, Takács P 
3/1, ZIHOR 9, Martinek 2. Csere: Takács 
A 4, Darabos 1, Lakatos, Csicsószki 3/1, 
Kovács. Edző: Molnár András

Hétméteres: 1/0, illetve 5/2. Kiállítás: 2 
perc, illetve 2 perc. 

Molnár András: A bajnok esélyes ott-
honában végig nyílttá tudtuk tenni a mér-
kőzést, amiért dicséret illeti a lányokat.

Kovács Balázs

NŐK


