
A címben szereplő jelmondat szellemé-
ben kerül sor 2013. szeptember 21-e 
délutánján a Fehér Bot Alapítvány és a 
Fehér Bot Alapítvány Szabolcsi Támo-
gató Szolgálata közös szervezésében a 
már hagyományos regionális kulturális 
seregszemlére.

A rendezvény két helyszínen zajlott. 
Először kiállítás megnyitására került sor 
a Művelődési Központban. Az Alapítvány 
látássérült és más fogyatékkal élő ügyfelei 
sok szép kiállítandó anyagot készítettek 

szabadidejükben. Képző- és iparművé-
szeti, háziipari és egyéb kézműves alkotá-
sokat mutattak be a nagyközönség előtt. 
Ez mutatja azt, hogy nem vesztették el a 
reményt, a hitet sérülésük folytán az élet-
ben, hogy ilyen módon is megmutathas-
sák tehetségüket szűkebb és tágabb kör-
nyezetüknek. A kiállítást dr. Szabó Mik-
lós, az Alapítvány elnöke nyitotta meg. 
Kiemelte azt, hogy milyen fontos a be-, és 
a megmutatkozási lehetőség a fogyatékkal 
élők számára. Hangsúlyozta, hogy az Ala-
pítvány kereteiben belül számtalan lehe-
tőség nyílik alkotó tevékenységre,és hogy 
a hátrányos helyzet nem szabhat határt a 
tehetség kibontakoztatásának. Befejezés-
ként fogalmazta meg, hogy „további alko-
tásra biztatok mindenkit, akik még nem 
tették, ők is csatlakozzanak hozzánk.” 

A tárlat megnyitása után a program 
a Gyermek- és Közétkeztetési Kht-ban  
folytatódott a kulturális bemutatóval. 
Széles volt a paletta; próza, vers, dal, zene, 
tánc, színpadi jelenet és kórusműsor. „A 
jelentkezők sokaságából is kitűnik, hogy 
milyen aktívak és lelkesek ügyfeleink a 
különböző műfajok területén”, – fogal-
mazott Karcagi Márta, az Alapítvány mű-
velődésszervezője. A műsort egy Kopátsy 
Sándor idézettel indította: „A művészettől 
tanulhatod meg, hogy másként is szabad 
látnod a világot, mint amilyennek a világ 
láttatja magát.”

A nap folyamán közreműködők, a kö-
zel húsz kiállító, a 4 csoportos és 22 egyé-
ni fellépő, a műsor végén méltán vehette 
át az oklevelet és Tóth Imréné, hajdúbö-
szörményi keramikus alkotását.

A rendezvényt jó hangulatban elköltött 
vacsora és tombola sorsolás zárta.

Gut István

Terjeszkedik a Bocskai Korona: Térségi 
tanácskozás a csatlakozási lehetőségekről
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I dén 25. alkalommal rójuk le sza-

badon kegyeletünket az 1956-os 
forradalom emléke előtt. Negyed 

évszázad pergett le az idő rostáján 1989 
óta. Ez idő alatt változó politikai rend-
szerekben, de minden évben megemlé-
keztünk az 57 évvel ezelőtti rövid életű 
forradalom 12 napjáról. 

12 nap a történelemben egy pillanat 
töredéke csupán. 12 napot, a forradalom 
eszméit, céljait ideig-óráig el lehet titkol-
ni az emberek elől, el lehet ferdíteni az 
akkori történéseket, lehet róluk homlok-
egyenest mást állítani, de a történelem 
arra � gyelmeztet, hogy idővel az igazság 
felszínre kerül, és akkor számot kell adni 
azoknak, akik történelmünket meg akar-
ták hamisítani. 

Dávid és Góliát, egy kis nemzet és 
egy világbirodalom harcában időlegesen 
ugyan Góliát nyert, azonban a győztes, 
hosszabb idősíkban gondolkozva csakis a 
magyar nemzet lehetett. 1956 bebizonyí-
totta egyetlen politikai rendszer még egy 
diktatúra se maradhat fenn hosszútávon 
az emberek bizalma és támogatása nélkül. 
 Kié 1956 szellemisége és mi az üzenete? 
Mindazoké, akik lélekben egyetértettek 

vele, cselekedtek érte, és áldozatot hoz-
tak céljaiért. Hiszen akkor mi mutattunk 
példát a világnak az egész emberiségnek, 
szabadságszeretetből és önfeláldozó haza-

� asságból. És ez lehet az üzenete is; egy 
olyan értékrend szerint kell élnünk, amely 
életünk és nemzeti történelmünk bárme-
lyik pillanatában vállalható. Tudnunk 
kell, hogy ha egyedül állunk egy globa-
lizálódó világban, sebezhetőek vagyunk, 
összefogva hon� társainkkal képesek va-
gyunk elhárítani a veszélyeket.

1956 szelleme, a mérce, ma is kötelez. 
Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthova-
tartozástól, származástól, vagyoni helyze-
tünktől függetlenül elsősorban valameny-
nyien magyarok vagyunk, egy nemzet. 
Csak magyarként, csak egy nemzetként 
védhetjük meg a szabadságunkat, csak egy 
nemzetként lábalhatunk ki a válságból, 
csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt 
magunknak. Csak együtt sikerülhet!

„Meg kell fogni egymás kezét, össze 
kell kapaszkodni, össze/ kell nézni, meg 
kell állni, és hinni kell mindenben,/ a 
lehetetlenben is, hinni kell az összes ott 
lévőben,/ külön-külön mindenki tekin-
tetében és tenyerében és mosolyában/ 
és némaságában, az a hit kergeti el az 
ösztön felüvöltő/ félelmét, s az a hit tesz 
– ha csak percekre is – egy népet/ sza-
baddá./ S azt nem lehet elfelejteni soha 
többé./ Amelyik nép elfelejti forradal-
mának mindent betöltő csöndjét,/ nem 
is érdemli meg a szabadságot/” – írja 
Bayer Zsolt „1956 …Hogy legyen jel” c. 
versében. 

Hajdúnánás város önkormányzata hív 
és vár mindenkit az október 23-i városi 
ünnepségre, ahol ünnepi beszédet mond 
Tiba István választókerületi elnök, or-
szággyűlési képviselő, és az ünnepi műsor 
után a felavatásra kerül az új emlékmű.

(HNU)
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Önmagát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem 
vele kezdődött – írja egy helyen Sütő And-
rás. A mi világunk nagyapáink, apáink 
életével, munkásságával kezdődött, min-
dennapi munkánkhoz az elődök példáiból 
meríthetünk, hitet, bátorságot. Ezek a 
gondolatok szinte mindig megfogalma-
zódnak október elején, amikor apáinkat, 
édesanyáinkat, nagyszüleinket ünnepeljük 
az Idősek világnapján.

Idén is, mint már sok éve mindig, ok-
tóber elsején minden szépkorú városlakót 
hívott és várt Hajdúnánás város önkor-
mányzata és a Nánás pro Cultura az idősek 
napi városi ünnepségre. Az ezüstös hajú, 
aranyszívű ünnepelteket Juhász Endre 
alpolgármester úr köszöntötte. Üdvözlő 
beszédének középpontjában az elmúlt 
napok idősekkel foglalkozó városi esemé-
nyei szerepeltek. Így köszönetét fejezte ki a 

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének 
a szeptember 28-i, VIII. Regionális Nyug-
díjas Találkozó megszervezésében nyújtott 
aktív közreműködésért. Mint mondta, 
„Az idősek korosztálya nemcsak értékmegőr-
ző és értékteremtő korosztály, hanem egyúttal 
értékátadó korosztály is, illetve a közösség-
formáló erejük minden korosztály számára 
példamutató lehet.” Az időskorú lakosság-
ról való gondoskodás egyik újabb területe 
a Segítő kezek elnevezésű országos kiter-
jesztésű mintaprogram, amelyhez ezen a 
nyáron csatlakozott városunk. E program 
keretében az idősek életminőségének javí-
tása, biztonságuk megőrzése érdekében 14 
közfoglalkoztatott segíti majd elsősorban a 
80 év felettiek boldogulását, támaszt nyúj-
tanak nekik a mindennapokban. 

A köszöntő szavak után a színpadon a 
magyar dal- és operett irodalom válogatott 
gyöngyszemeiből hallhattunk egy csokor-

ra valót a nánási kötődésű Pohly Boglárka 
és Jenei Gábor előadásában. Az ezüsthajú, 
aranyszívű ünnepeltek boldogan énekelték 
együtt az előadókkal i� úságuk édes-bús, 
avagy pergő ritmusú slágereit. A zene és a 
dal szárnyán egy rövid órára visszarepül-
tek � atalságuk idejébe, amikor nem hit-
ték volna, hogy ilyen gyorsjárású az élet. 
Az eltelt évtizedek alatt azonban hajukba 
egyre több tél felejtette ott fehérségét. Ez 
idő alatt megtették, amit várt tőlük a csa-
lád, a nemzet s most már a pihenés éveit 
töltik. Aktívan és passzívan, anyai gon-
dokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, 
unokák, nyújtotta örömökkel, borúval-
derűvel morzsolják a lassúbbodó tempójú 
napokat. 

Kedves ezüsthajú, aranyszívű ünnepel-
tek! Köszönjük a példamutatást! Köszön-
jük az emberi értékeket, és nem utolsósor-
ban köszönjük az életet! 

Az új 1956-os emlékmű. 
Bíró Lajos szobrászművész alkotása
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2011. decemberében Hajdúnánás vá-
rosa, az itt élő emberek érdekeit szem 
előtt tartva indította el azt a folyama-
tot melynek következtében városunk 
ma már jól működő saját � zetőeszköz-
zel rendelkezik. A gondolat és a közös 
munka sikerességét jelzi, hogy a kezde-

ményezés  városhatárunkon túlmutat-
va több település � gyelmét felkeltette. 
Hajdúnánás városa ezeknek az érdeklő-
dő településeknek szövetséget ajánlott, 
melynek első lépése 2013. július 20-án, 
a Bocskai Korona egy éves évfordulóján 
egy szándéknyilatkozat aláírása volt. 
Szeptember 19-én pedig szakmai ta-
nácskozáson ismerkedhettek még ala-
posabban az érintett városok, községek 
a Korona mibenlétével, működésének 
mechanizmusával. 

Tíz település, Balmazújváros, Derecs-
ke, Hajdúhadház, Mikepércs, Püspök-
ladány, Vámospércs, Folyás, Polgár, 
Újtikos és Tiszagyulaháza – képviselői 
részvételével zajlott szeptember 20-án 
a Bocskai Korona szakmai találkozója. 
A tanácskozáson a Hajdúnánási járás 
településein túl azon községek, városok 
képviselői vettek részt, akik még a nyár 

folyamán, a Koro-
na egy éves szüle-
tésnapi programján 
együttműködési 
szándéknyilatkoza-
tot írtak alá.

A késő délután-
ba nyúló tanácskozáson sok kérdésre 
kaptak választ a résztvevők dr. Horváth 
Tibor programigazgatótól. Így részletesen 
tájékozódhattak arról, hogyan is műkö-
dik a gyakorlatban a Korona. Amikor jó 
egy éve útjára indult a nánási helyi pénz, 
sokan nem gondolták volna, hogy egy év 
múlva már feszegetni fogja a városhatárt 
mondta Horváth Tibor. De azért volt egy 
gondolat; talán eljön egyszer az az idő is, 
amikor ki kell lépni a városból, és éppen 
ezért a címletek gra� kái, egy kivételével, 
térségünk, a Hortobágy környékén jel-
lemző növény- és állatvilágát jeleníti meg.

A csatlakozásnak két módja van – tud-
tuk meg; egyrészt a természetes földrajzi 
környezetből adódóan a környék kisebb-
nagyobb települései ténylegesen csatakoz-
hatnak a szövetséghez, míg a távolabbia-
kat módszertanilag segítenék.

A tanácskozás nagy jelentőségű volt, 
mondta Horváth Tibor, hiszen innen már 
a következő lépés, ha a csatlakozás mel-
lett döntenek a települések, a konkrét jogi 
megállapodásokról szól majd.

Hogy végül is a települések hogyan 
döntenek – ezt még nem tudhatjuk, de a 
jelen eseményei biztatóak, és csak a részt-
vevőkön, a településeken élő vállalkozókon 
múlik, milyen kétéves születésnapot ünne-
pelhet a Bocskai Korona 2014. júliusában.

(HNU)
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Kovács Ákos a „Tiszta levegő – Mozdulj 
érte!” elnevezésű rajz-, fotó- és családi kre-
atív pályázaton fődíjat nyert. 

Az országos Európai Mobilitási Hét 
nyitórendezvényén, 2013. szeptember 
16-án zajlott a díjátadás, ahol egy kerék-
pár boldog tulajdonosává válhatott az 
alkotó. 

A meghirdetett rajzpályázat fő kiírása az 
volt, mutassák be a gyerekek, mit tenné-
nek a tiszta levegőért. Ákos 12 éves, (volt 
Bocskai Iskolás, idén már Kőrösi gimis) 

úgy gondolta, hogy tavalyi 2. helyezése 
után az idén is megméretteti magát. Ötle-
tei hamar megfogalmazódnak, fantáziája 
nem ismer határokat. Úgy gondolja, az 
ember által kitalált kényelmi eszközök 
(pl. járművek) és az energia előállítása 
fontos területe a környezetvédelemnek. 
Alkotása önmagáért beszél. Bárcsak való-
ban egy zipzárral be lehetne zárni a kör-
nyezetszennyező tényezőket! Gratulálunk 
Ákos! Csak így tovább. 

Nagy Ágnes

Az MBO Befektető Kft. az iskolagyü-
mölcs program kezdete óta – 2009/2010 
tanév – szállít be gyümölcsöt a hajdúná-
nási és hajdúdorogi általános iskolákba. 
A most indult, 2013/2014 tanévtől kezd-
ve, a kiszállítási lehetőségeiket tovább 
tudták bővíteni, így a polgári, görbeházi, 
újtikosi és tiszagyulaházi általános isko-
lákban is tedeji gyümölcsöt fogyaszthat-
nak. A cég vezetése fontosnak tartja, hogy 
az általuk termelt gyümölcsöket, valamint 
a saját alapanyagból előállított tartósító-
szer és adalékanyag-mentes gyümölcs-
leveiket a környező általános iskolákba, 
mint helyi termelők tudják beszállítani. 
Ezek a jó minőségű termékek sok esetben 
a Hajdúnánáson és a környező települé-
seken lakó gyerekek szüleinek munkáját 
dicséri, hiszen sok, az itteni településeken 
élő gyermek szülője, hozzátartozója, aki 
cégnél dolgozik. 

Az iskolákkal a kapcsolat a kezdetektől 
kiváló, a visszajelzések pozitívak, a gyer-
mekek nagy élményként élték meg azokat 
a kirándulásokat, amelyek során meglá-
togatták az ültetvényeket, és ahol megis-
merhették azokat a munkafolyamatokat, 
amelynek a végén a gyümölcs az asztaluk-
ra kerül. A 2013/14-es tanévtől kezdve az 

alma mellett az ebből készült saját gyártá-
sú natúr gyümölcsleveket fogják kapni a 
gyerekek heti rendszerességgel.

Az iskolagyümölcs program keretében 
a következő kiszállítások valósultak meg: 
a 2009/2010 tanévben 795 gyerek részére 
összesen 86 901 db alma, a 2010/2011 
tanévben 817 gyerek részére 113 755 db 
alma, a 2011/2012 tanévben 775 gyerek 
részére 49 600 db alma, valamint 18 600 
db körte, a 2012/2013 tanévben 881 
gyerek részére 58 594 db alma, valamint 
23 608 db körte. A 2013/2014 tanév-
ben előreláthatólag 2 174 fő részére 117 
396 db almát és 58 698 x 0,2 dl natúr 
gyümölcslevet fognak szállítani. Ettől a 
tanévtől kezdve a programban résztvevő 
gyerekek köre bővül, az alsó tagozatosok 
mellett már az 5.-6. osztályos tanulók is a 
program résztvevői között lesznek. 

Az MBO Befektető Kft. az elkövetke-
zendő időkben is arra törekszik, hogy a 
gyerekek továbbra is nagy megelégedés-
sel fogyasszák az általuk termelt gyü-
mölcsöt, saját termésből előállított gyü-
mölcslevet, melyek 2011-ben elnyerték a 
Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék 
díjat, 2013-ban pedig a Magyar Termék 
Nagydíjat.

Iskolagyümölcs-program TedejenIskolagyümölcs-program TedejenIskolagyümölcs-program Tedejen

Hajdú-Bihar megyében egy debreceni és 
egy berettyóújfalui iskola mellett a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium alakíthat 
ki uniós pályázati forrásból egy termé-
szettudományos oktató- és kutatólabort. 
A „Természettudományok oktatása a jö-
vőnkért” elnevezésű program keretében a 
nánásiak 332 millió forintból gazdálkod-
hatnak. A konkrét tervezés a pályázatok-
nál már megszokott csúszások miatt janu-
ár helyett csak áprilisban vehette kezdetét, 
de a remények szerint novembertől hasz-
nálható lesz a labor, amely a gimnázium 
első emeletén két tanterem, a biológia-
szertár és egy tanári szoba egybenyitásával 
valósul meg.

Az iskola műszaki ügyekért felelős 
intézményvezető-helyettese, Harangi 
Zsolt elmondta, hogy szeptember végére 
megtörtént az aljzat felszedése, a köny-
nyűszerkezetes födém, valamint a füst-és 
tűzjelzők beépítése, és egy tanári szoba 
kialakítása. Októberben kerülnek vissza a 

helyükre a felújított szekrények és ajtók. 
A laboreszközök pl. speciális asztalok, 
vegyszerek, mikroszkópok beszerzése is 
hamarosan megtörténik, ezekre hatvan-
millió forint jut. Vegyi fülke, előkészítő 
termek, digitális táblák is segítik majd a 
laborvezető és a tanárok munkáját, a ket-
téosztható nagyteremben pedig 18-18 fős 
diákcsoportok végezhetnek kísérleteket, 
nemcsak biológia- és kémiaórákon, ha-
nem � zika, vagy földrajztanáruk irányí-
tásával is. 

A gimnázium tizenegy környékbeli 
iskolával kötött szerződést, melynek ér-
telmében a laborban ezen intézmények 
pedagógusai is tarthatnak – saját diákja-
iknak – tömbösített tanórákat. Ezt meg-
előzően a pedagógusok továbbképzésen 
fognak megismerkedni a labor lehetősége-
ivel, a taneszközök használatával. Ezeknek 
az óráknak a megtartására délutánonként 
lesz lehetőség, a külsős diákok buszozta-
tása is a pályázati pénzből történik majd.

V. G.

Labor előkészületbenLabor előkészületbenLabor előkészületbenLabor előkészületbenLabor előkészületbenLabor előkészületbenLabor előkészületbenLabor előkészületbenLabor előkészületben

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
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A közelmúltban harmadik alkalommal 
kerítettek sort a nyugdíjas tűzoltók az évi 
„esedékes” nyugdíjas találkozón. A Tuskós 
tónál megrendezett jó hangulatú- főzéssel, 
nótázással, tánccal, egész napos rendezvé-
nyen felelevenedtek a régi szép emlékek, 

találkozók, sport- és tűzoltóversenyek 
hangulatai. A lánglovagok megígérték, 
hogy jövőre újra megrendezik a találkozót 
ugyanitt és  egyben köszönetet mondanak 
a Ménfői család nagyvonalú segítségéért.

(Kép és szöveg: a Szervezők)

Újra együtt!Újra együtt!Újra együtt!

A Kőrösi gimnázium kis csapata, két ta-
nár és tizenkét diák, szeptember 14-én 
indult útnak Neuenhagenbe, a testvéris-
kolánkba. Nagy izgalommal vártuk ezt a 
napot, hiszen sokan közülünk még nem 
ültek repülőn. Érkezésünkkor mindenkit 
várt a „német családja”, a hétvégét az ő 
körükben töltöttük, így jobban meg tud-
tuk ismerni egymást, és belerázódtunk a 
nyelvhasználatba is. Sokaknak közülünk a 
hétvége folyamán volt szerencséje elmen-
ni az Oktoberfestre, illetve jégkorong-
meccsre. 

Hétfőn elkezdődtek a csoportprogra-
mok. A vendéglátók bemutatták nekünk 
iskolájukat, lakóhelyüket, és többször 
ellátogattunk a közeli Berlinbe. Megte-
kintettük a világszerte ismert látnivaló-
kat, például a Humboldt egyetemet, a 
brandenburgi kaput, a Reichstagot és az 
Alexanderplatzot. Péntek este volt a záró 
grillparti, amelyen a diákokon kívül a szü-

lők is részt vettek, itt összegeztük a mö-
göttünk álló hetet.

Szombaton mindenki „egyik szemem 
sír, a másik nevet”-hangulatban pakolt 
össze. Szomorúak voltunk a búcsú miatt, 
de boldogok is, mert olyan embereket is-
merhettünk meg, akikre azt mondhatjuk, 
hogy igaz barátok. Szombaton könnyes 
szemekkel búcsúzkodtunk, de nem örök-
re, hiszen mindenki visszahívta társát Ma-
gyarországra. A hazaúton már a magyaros 
ízeken járt az eszünk, és alig vártuk, hogy 
újra megpillanthassuk szüleinket, átölel-

hessük testvéreinket. Még egyszer köszö-
nöm a barátaim nevében is ezt a felejthe-
tetlen hetet mindenkinek, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy részesei legyünk ennek az 
élménynek. Hálásak vagyunk Borosné 
Nagy Erzsébet és Kecskésné Csige Mar-
git tanárnőnek, a szüleinknek és a német 
családoknak.

Kovács Kincső (11. B)

Cserediákok voltunk Cserediákok voltunk Cserediákok voltunk Cserediákok voltunk Cserediákok voltunk Cserediákok voltunk 
NémetországbanNémetországbanNémetországbanNémetországbanNémetországbanNémetországban

Kedves meglepetésben volt része a Haj-
dúnánási Nyugdíjas Klubnak szeptember 
10-én, ugyanis meghívást kaptak Alsó-
zsolcára, az ottani nyugdíjas csoporttól, 
hogy ott eltöltsenek egy kellemes napot. 
A feltétel csak az volt, hogy készítsenek 
egy 40 perces műsort, amivel az ottania-
kat fogják majd szórakoztatni. Valljuk be, 
a számtalan fellépésen, versenyen, feszti-
válon túl lévő � atal szívű időseinknek ez 
koránt sem okozott nehézséget. Útközben 
még arra is volt ideje a közel 50 fős jóked-
vű társaságnak, hogy rövid kitérőt tegyen 
Muhinál,  hogy megtekintse a hajdani 
csata helyszínét, s meghallgassanak egy 
tartalmas történelmi beszámolót.

Az alsózsolcaiak szó szerint tárt ka-
rokkal fogadtak bennünket, mi virág-
csokorral, ők � nom italokkal kínáltak. 
Nemsokára elkészült a pazar ebéd melyet 
egy rövid kirándulás követett. A kellemes 

séta után visszatérve a színházterembe 
bemutattuk műsorunkat, mellyel hatal-
mas sikert arattunk, s megalapoztuk a 
hangulatot az azt követő közös tánchoz, 
mulatozáshoz.

Mint a zsolcai klub vezetőjétől megtud-
tam, a hajdúnánási fürdőnkben nyaraltak 
az idén, s ott hallottak Pál Kovács Dezső-
től a mi öröki� ú, igencsak pezsgő életű 
nyugdíjasainkról. Nosza, fölvették azon-
nal a kapcsolatot Tímári Balázzsal a cso-
port vezetőjével, a többi ment magától, 
mint a karikacsapás. Meglepetésre még 
vacsorát is kaptunk, s hazafelé énekelve a 
buszon azon járt az agyunk, hogy hogyan 
fogjuk ezt mi viszonozni néhány hét múl-
va. Ismerve azonban a hasonlóan ötlet-
gazdag mieinket, úgy gondolom, ez nem 
jelent különösebb akadályt számukra.

Kócsi Imre

Nyugdíjas találkozó AlsózsolcánNyugdíjas találkozó AlsózsolcánNyugdíjas találkozó AlsózsolcánNyugdíjas találkozó AlsózsolcánNyugdíjas találkozó AlsózsolcánNyugdíjas találkozó Alsózsolcán

Alsózsolcán a Vay kastély előtt

A 2013. szeptember 26-án újságunkban  megjelent Ventifi lt sajtóközlemény helyesbítése.

VENTIFILT LÉGTECHNIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 2-4.

HEGESZTŐ SZAKMUNKÁSOK KOMPLEX MINŐSÉGI TOVÁBBKÉPZÉSE 
2013. április 30.

A VENTIFILT ZRt.-nél az Új Széchenyi Terv keretében az Európai 
Unió támogatásával a „Hegesztő szakmunkások komplex minőségi 
továbbképzése a versenyképes működésért” elnevezésű projekt 2013. 
április 30-án megvalósult. 

Projekt azonosító száma: TÁMOP.2.1.3.C—12/1-2012-0613
Megszerzett képzettségek száma: 54 db
Támogatás összege: 5 897 907 Ft
Projekt időtartama: 2012.09.01-2013.04.30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfi nanszí-
rozásával valósult meg.
VENTIFILT ZRt.                                          
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 2-4.
E-mail: ventifi lt@ventifi lt.hu                     
Honlap: www.ventifi lt.huNemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

A szabadtéri tüzek időszakára való tekin-
tettel, továbbá a tűzesetek megelőzése 
érdekében Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 43/2012. 
(XI. 30.) Önkormányzati Rendeletével 
(a továbbikban: Rendelet) az avar és kerti 
hulladék égetés, valamint szabadtéri tűz-
gyújtás helyi szabályairól rendeletet alko-
tott, melyben
 az avar és kerti hulladék ártalmatla-

nítás szabályaira,
 a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó 

szabályokra hívja fel a � gyelmet. 
A Rendelet 2. § (3) bekezdése szerint 

„avar és kerti hulladék égetése minden év 
október 15-től a következő év április 15-
ig végezhető el.”

A Rendelet 3. § (1) bekezdése szerint 
„Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
A füstképződés csökkentése érdekében az 
avart és a kerti hulladékot előzetesen szik-
kasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak 
folyamatosan kis adagokban történhet.”

A Rendelet 3. § (7) bekezdés alapján 
„Az avar és kerti hulladék közterületen tör-
ténő elégetése tilos.”

A Rendelet 5. §-a rendelkezik a szabad-
téri tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról: 
„Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő beren-

dezést használni csak szélmentes időben, a 
környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, 
hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásve-
szélyt ne jelentsen.”

Felhívom a lakosságot, a gondozatlan 
telkek, területek tulajdonosait, hogy lakó-
környezetüknek az éghető gaztól, szemét-
től, száraz növényzettől való megtisztítást 
végezzék el. A szabálytalan tűzgyújtás 
helyszíni bírság kiszabását, illetve szabály-
sértési eljárást von maga után. 

Dr. Kiss Imre jegyző

TISZTELT LAKOSSÁG!
TISZTELT ÉRINTETTEK! 

Ismételten felhívjuk szíves � gyelmüket a 
város kiskörútján 2013. október 15-é-
től megváltozott forgalmi rendre vo-
natkozó szabályok betartására és kérjük, 
hogy a közlekedésben résztvevőkre foko-
zott � gyelmet fordítsanak. 

Az új forgalomszabályozást tartalma-
zó térképek a város honlapján, illetve a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) in-
formációs irodája előtti előtérben megte-
kinthető. 

Köszönjük! 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek A MA MA Móricz Pál Helytörténeti óricz Pál Helytörténeti óricz Pál Helytörténeti óricz Pál Helytörténeti óricz Pál Helytörténeti óricz Pál Helytörténeti 
Gyűjtemény tematikus Gyűjtemény tematikus Gyűjtemény tematikus 
programprogramprogramjaijaijai

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!

• Berényi Emese
• Csuka Dominik
• Fekete Zsigmond Attila
• Göndör Máté János
• Horváth Richárd
• Mezei Dávid
• Mónus Szilvia
• Tóth Kristóf
• Trakszler Judit

Gratulálunk a 2013. szeptember hónapban 
Hajdúnánáson házasságot kötött pároknak!

• Tóth Tünde-Porkoláb Sándor
• Pongor Emília-Nagy Demeter Zoltán
• Hajdu Rita-Ambrus Miklós
• Hódos Anita-Molnár István
• Markovics Mónika-Csorvási Imre
• Czellér Rita-Seres András
• Gáva Viktória-Szabó Antal
• Csiki Katalin-Csuka Imre
• Vadászi Kitti-Dancs Gergő

• Tóth Imre
• Tóth Béla
• Martinek László
• Reszegi Zsófi a
• Nagy Zsigmondné
• Kállai Zoltán
• Domoszlai Imre

• Kolló Jánosné
• Molnár Antal László
• Bata László
• Cserepes László Csaba
• Szebenyi Antal
• Kállai Miklós
• Molnár Ferenc

Akiktől 2013. szeptember hónapban búcsút vettünk:

Évente több mint egymillióan veszítik 
életüket valamilyen közlekedési baleset 
következtében a világon. A Vöröskereszt 
idén az Elsősegélynyújtás Világnapján a 
közlekedésbiztonságra fókuszált.

A Vöröskereszt ezen a napon az első-
segélynyújtók által megmentett életekről 
emlékezik meg, és a világban leggyak-
rabban előforduló balesetekre, sérülések-
re és azok ellátására hívja fel a � gyelmet.

Az idei kampány fókuszában a bizton-
ságos közlekedés áll. A téma aktualitását 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
a világon naponta mintegy háromezer 
ember veszíti életét közúti balesetben, 
közülük körülbelül ötszáz gyermek. Ez 
1,2 millió halálesetet jelent egy év alatt 
– ami hasonló veszteségeket okoz, mint 
a tuberkulózis, a malária vagy az AIDS 
vírus.  A világon bekövetkező közlekedési 
halálozásoknak elsősorban a gyalogosok, 
a motorosok és kerékpárosok valamint 
azok utasai esnek áldozatul.

A Hajdúnánási Vöröskereszt ennek 
szellemében tartotta meg rendezvényét 
Újtikoson, ahol is az elsősegélynyújtás 
fontosságával valamint a belesetek meg-
előzősnek legegyszerűbb módjaival is-
merkedhettek meg az érdeklődők. 

Az megfelelő, elsősegélynyújtással, 
kapcsolatos élethelyzeteket és techniká-
kat felvonultató bemutató után, a nézők 
maguk is kipróbálhatták az újraélesztési 
valamint a sebkötözési technikákat. 

Szabó Endre

2013. szeptember 26-án került sor arra a 
sajtótájékoztatóra, amelyen ismertették a 
„Segítő kezek az idősek otthoni biztonsá-
gáért” nevű programot. A tájékoztató elő-
adói: Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, Idős-
ügyi miniszteri biztos és dr. Juhász Endre, 
Hajdúnánás alpolgármestere voltak.

A biztos asszony szólt arról, hogy „Ma-
gyarország korfája sajnos egyre öregszik, 
aminek következtében egyre újabb kihí-
vások előtt állnak a szociális gondoskodás 
területén dolgozó szakemberek. A lakos-
ság közel 5%-a, mintegy 475 ezer fő, 80 
éven felüli. Felgyorsuló társadalmunkban 
egyre kevesebb idő jut egymásra, pedig 
az idősebb embereknek egyre nagyobb 
és több törődésre van szüksége. Felismer-
ve azt a tényt, hogy nem mindenki veszi 
igénybe a szociális ellátórendszer nyúj-
totta szolgáltatásokat, mert szociálisan 
nem rászoruló, egy új, hiánypótló minta-
modell kidolgozására került sor.” Ennek 
lényege az, hogy a 80 év fölötti lakosság 

számára a magány enyhítését és az ellenük 
elkövetendő csalások, bűncselekmények 
megelőzését szolgáló ellátást nyújtson 
hivatásos együttműködésben a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátó 
intézményekkel. „A projekt céljai kifeje-
zetten összhangban állnak a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Szociálpolitikai 
Kerekasztalának tagjai által megfogalma-
zott, az idősekkel való fokozott törődést 
kifejező céljaival”, mondta alpolgármester 
úr. „2013 szeptemberétől 2014 májusá-

nak végéig 14 fő foglalkoztatására nyílt 
lehetőség, a programban való aktív részvé-
telre. Első feladataik közé tartozik, hogy a 
80 év fölötti lakossággal megismertessék a 
program céljait és természetesen azokat el 
is fogadtassák. Meg kell ismertetni, hogy 
a rendszeres kapcsolat tartásának célja az 
elmagányosodás megelőzése, a szellemi 
frissesség fenntartása, a szociális és társa-
dalmi kapcsolatok erősítése és fejlesztése.” 
A munkát végző 14 fő a Családsegítőhöz 
lett beintegrálva. Városunkban jelenleg 
697 fő a 80 év fölötti lakosok száma. Re-
méljük, hogy mind többük számára sikert 
hoz ez a kezdeményezés, hasonlóan az 
eredményesen működő házi gondozáshoz.

Úgy hiszem, hogy egy ilyen kezdemé-
nyezés gondos előkészítés után eredményt 
tud elérni. Valóban életminőséget javít-
hat, értéket teremthet idős korú ember-
társaink körében.

Gut István

2013. október 10. csütörtök
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fe-

dezd fel! – kulturális tereink másként 
Nánás – egy kicsit másként! – város is-

merkedő főtéri séta keretében ismerke-
dünk meg a település jelentősebb épü-
leteivel, díszítésükkel, funkcióival. 

2013. október 11. péntek
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fe-

dezd fel! – kulturális tereink másként 
Nánás – egy kicsit másként! – kerékpár-

ral látogatjuk meg a szőlőkben fellelhe-
tő műemléki védelem alatt álló csősz-
házakat, ahol a csőszök munkájával, a 
szőlőskertek rendjével is megismerke-
dünk valamint megkóstolunk egy ha-
gyományosan készült ételt.

2013. október 11. péntek
A lámpás én vagyok – tanárok éjszakája
 „A történelem sodrában” program 

a történelem és magyar tanároknak 
nyújt segítséget a „Kitaszítottak” című 
állandó történeti kiállítás tanórai meg-
tekintéséhez. A XX. század történelmé-
nek megismeréséhez nyújt segítséget a 
program, melyet rendhagyó tárlatveze-
tés, „oral history”, szakkönyv ajánlások, 
egyéb sajtó, fotó anyagok megismerése 
tesz teljessé.

2013. október 13. vasárnap
Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk és fe-

dezd fel! – kulturális tereink másként 
Nánás – egy kicsit másként! – Őseink 

sírhantjai között
 A ma is működő temető, régi részén 

közös séta során fedezzük fel neves sze-
mélyiségeink sírjait, ismerkedünk meg a 
temetőben látható jelekkel, jelképekkel.

2013. október 16. szerda
Múzeumok délidőben
 Ismerjük meg a szekeret – Molnár Jó-

zsef kovácsmester utolsó nagy munká-
ján keresztül
A rövid déli program keretében egy tár-
gyat állítunk a középpontba: a nánási 
könnyű kocsit. Miközben bemutatjuk 
történetét, szerepét, formai világát a 
látogatók kemencében sült ételt kóstol-
hatnak egy kis szőlő kíséretében.

A programok ingyenesek, előzetes 
jelentkezés szükséges!

Bővebb felvilágosítás: 
Tel.: 70/375-6659, vagy 52/381-941

http://www.oszifesztival.hu
https://www.facebook.com/moricz.

gyujtemeny

„Segítő kezek…”„Segítő kezek…”„Segítő kezek…”„Segítő kezek…”„Segítő kezek…”„Segítő kezek…”„Segítő kezek…”„Segítő kezek…”„Segítő kezek…” Szeptember 14. az Szeptember 14. az Szeptember 14. az 
Elsősegélynyújtás Elsősegélynyújtás Elsősegélynyújtás 
VilágnapjaVilágnapjaVilágnapja
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Egyszer volt…Egyszer volt…Egyszer volt…Egyszer volt…Egyszer volt…Egyszer volt…Egyszer volt…Egyszer volt…Egyszer volt… Programajánló Kéky Lajos Programajánló Kéky Lajos Programajánló Kéky Lajos Programajánló Kéky Lajos Programajánló Kéky Lajos Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési KözpontVárosi Művelődési KözpontVárosi Művelődési KözpontVárosi Művelődési KözpontVárosi Művelődési KözpontVárosi Művelődési Központ

Szeptember 27-én, a Népmese napján 
rendezte meg a Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény a Bene-
dek Elek városi mesemondó versenyt.

A megmérettetésre városunkban már 
2006. óta minden évben sor kerül a gye-
rekek nagy kedvencének a „nagy mese-
mondónknak” születésnapja tiszteletére, 
melyet 2005-től a Népmese Napjának 
nyilvánított a Magyar Olvasástársaság a 
következő szép gondolattal:

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát 
kaptunk örökségbe, de mintha egyre 
gyakrabban tétlenül néznénk ennek 
háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük 
birtokba, ismerjük meg, fényesítsük 
újra és adjuk tovább az eleinktől ka-
pott, élethosszig érvényes, értékes, uno-
káink számára is feltétlenül megőrzen-
dő, mesebeli kincseket!”

A gyerekek évről évre egyre nagyobb 
lelkesedéssel állnak ki társaik elé, hogy 
szép kiejtésükkel, bájos mosolygásukkal 
és mindazzal a mesemondó tudományuk-
kal, melyet kis tarsolyukban magukkal 
hordoznak lenyűgözzék a hallgatóságukat 
na és a zsűrit is nem utolsó sorban, akik ez 

évben Csegöldi Lászlóné 
és Bakó Andrásné nyug-
díjas pedagógusok voltak.

Az idei mesemondáson 
14 alsós és 14 felsős diák 
próbálta ki tehetségét az 
előzetes iskolai meghallga-
tás és „szűrés” után város-
unk általános iskoláiból. 
A zsűri alig tudott dönteni 
a sok ügyesebbnél ügye-
sebb mesemondó között, 
így nemcsak 1–3., hanem 
1–5. helyezést hirdetett, 
akik képviselhetik vá-

rosunkat október 13-án Debrecenben a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtárban a me-
gyei fordulóban.

Ők a következők:
Alsó tagozat:
1. Urgyán Vivien 1. o. Bocskai István 

Ált. Iskola – Iskola u.
2. Farkas Mária 2. o. Bocskai István 

Ált. Iskola – Iskola u.
3. Burján János 3. o. Bocskai István 

Ált. Iskola – Polgári u.
4.–5. Bohács Bence 4. o. – Mirkó Anna 

4. o. Bocskai István Ált. Iskola – Iskola u.
Felső tagozat:
1. Szeleczki József 8. o. – Református 

Ált. Iskola
2. Csiszár Milán 7. o. – Bocskai I. Ált. 

Iskola – Óvoda út
3. Zubor Boldizsár 7. o. – Bocskai I. 

Ált. Iskola – Óvoda út
4–5. Csuja Bendegúz 6. o – László And-

rea 6. o. Bocskai I. Ált. Iskola – Óvoda út

Az 1–3. helyezettek könyvjutalomban 
részesültek, a többiek emléklappal térhet-
tek haza. Gratulálunk nekik!

Fekete Andrea

 Itt vannak az indonézek? – pattan-
tam fel körforgalmunk közepén egy gyö-
nyörű panoráma buszra augusztus 20-án. 
A virágkarneválról érkezett hozzánk az 
óceániai táncegyüttes, s mivel telefonon 
jelezték, hogy eltévedtek, én kaptam a 
megtisztelő feladatot, hogy útba igazít-
sam őket. Megfontoltan, gyakorlatiasan, 
már-már hősiesen navigáltam be őket a 
főtérre, a hátra lévő mintegy 15 méterre. 
A buszról leszállva már segítőim is akad-
tak, s együtt a színpad mögötti öltözőbe 
kísértük a gyönyörű ruhákba öltözött 
művészeket.

Az első meglepetés akkor ért, mikor � -
nom, hűs, igazi nánási szódával kínáltuk 
meg a hosszú út után nyílván tikkadt, 
megszomjazott társaságot. A tolmácsuk 
ugyanis az első korty után ijedten köpte 
ki az aszfaltra a folyadékot.
 Mi ez? Csíp! – hebegte. Miközben 

hálát adtam a sorsnak, hogy Hódos Antal 
szikvizes vállalkozónk nem látta az esetet, 
– mely bizonyára sok álmatlan éjszakát 
okozott volna neki, – próbáltam megma-
gyarázni, hogy milyen nagyszerű magyar 
találmányt fogyaszt éppen.

 Ha buborék van benne, akkor nem 
kérjük.

Sebaj, nyugodtam meg picit, mert 
megláttam a takarító néniket közeledni 
felém, akik hatalmas, megrakott szendvi-
cses tálcákkal érkeztek, hogy igazán ked-
vébe járjunk az egyébként mindig mo-
solygó és nagyon kedves társulatnak
 A szalámi disznóhúsból van? – tette 

fel az újabb kérdést tört magyarsággal a 
tolmácshölgy miután rápillantott a gusz-
tusos kenyérszeletekre.
 Meghiszem azt! – kiáltottam szinte 

mellemet veregetve – még-meg nem is 
akármilyen disznó. Nánási kucu.
 Akkor köszönjük, mi ilyet nem 

eszünk.
Pu�  neki. A műsor mindenestre, sőt 

az egész nap csodálatosra sikeredett, s mi 
hajnal kettőkor, miután mindent be és 
összepakoltunk, megfáradtan ültünk le a 
főtéri kőlépcsőre s miközben a megma-
radt szendvicseket majszoltuk keseredet-
ten hallgattuk Csíki Bandi barátom rög-
tönzött etnikai előadását a vallásról meg a 
muszlimokról.

Kócsi Imre

 Október 11. 18 óra Nánási Fonó – 
Táncház, zenél: a Csűrdöngölő Népze-
nei Együttes. Házigazda: Bistey Attila. 
A belépés ingyenes!

 Október 12. Egészség Nap 
 14 óra: Holló Szabó Júlia (MAG–URA 

Misztérium Iskola alapítója): Tudatosság 
a gyakorlatban / Új energiák – régi ener-
giák használata /16 óra: Holló Szabó La-
jos (MAG–URA Misztérium Iskola Ok-
tatója): a Pálos lelkiség alapjai, jelentősége 
napjainkban. Szolgáltatásaink: masszíro-
zás, talpmasszírozás,életútelemzés, Taro-
elemzés, csontkovácsolás, bio-büfé. 

 Belépőjegy: 1000 Ft
 Október 16. 17 óra A hajdúnáná-

si születésű Tóth Etelka Edit „A betű 
hatalma” című kiállítása (kalligrá� a). 
Megtekinthető: november 8-ig.

 Október 23. Nemzeti Ünnep – 
megem lékezés az 1956-os forradalom 
57. évfordulóján. 

 15 óra Ünnepi műsor a művelődési 
központ színháztermében.

 15.30 Az új 1956-os szobor felavatása. 
Ünnepi beszédet mond: dr. Tiba István 
országgyűlési képviselő, Balmazújváros 
polgármestere. Koszorúzás.

 Október 24. 17 óra Irodalmi Tea-
ház: vendégünk JÓKAI ANNA írónő. 
Előadásának címe: Jelenünk 1956 tük-
rében. A belépés díjtalan! Dedikálás és 
könyvvásárlás a helyszínen lehetséges. 

  Október 25. a Historica zenekar 
koncertje. Belépő: 1300 Ft, vagy 1100 
Bocskai Korona

 Október 25-ig tekinthető meg a Re-
formátus Idősek Otthona kiállítása a 
művelődési központ előcsarnokában.

 2013. október 31-én 19 órától (csü-
törtökön) a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színházban tekintjük meg a Ta-
mási Áron Énekes Madár című művét. 
A jegy és az útiköltség ára: I. helyár: 
3100 Ft/fő; II. helyár: 2700 Ft/fő.

 Számítunk a mielőbbi visszajelzésekre, 
hiszen a létszámot rövidesen véglegesí-
tenünk kell! Telefonszámunk: 52/382-
400 és 70/ 372-1494. Jó szórakozást! 
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

„Hajdúnánás 2013” fotópályázat:
A művelődési központ fotópályázatot 
hirdet Hajdúnánás város bemutatására az 
alábbi kategóriákban:
I. Hajdúnánás (Hajdúnánás épített és 

természeti környezetének, rendezvé-
nyeinek, eseményeinek bemutatása)

II. A világ (Hajdúnánás határán kívül 
készült fotók – épített és természeti 
környezet, rendezvények, események 
bemutatása)

III. Hangulatok (arcok, portrék, tárgyfo-
tók, élőlények, kísérleti képek stb.)

 Pályázni digitális és papíralapú ké-
pekkel is lehet. A fotók mindegyiké-
nek a 2013-es esztendőben kell ké-
szülnie. Egy személy kategóriánként 
maximum 20 db fotót nyújthat be. 

Beküldési határidő: 2013. november 24.

Mindhárom kategóriában a legjobb 
pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

KócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz bakiKócsiSztori - Indonéz baki

Boda Miklós szeptember 7-én a Haj-
dúböszörményben megrendezett 4. 
Bezermeni Vigasságokon a főzőversenyen 
a Bakonyi betyár leves házi derelyével gom-
bás töltelékkel című levesével első helye-

zést ért el a tanuló szakács kategóriában. 
Ugyan ezen a rendezvényen a tanuló 
chef csata versenyén is részt vett amelyen 
a következő ételt készítette:Csirkemell 
steak,mentás-tricolor paprikás kuszkusz 
talapzaton,cukkini tönk baconos – lila 
hagymás juhtúróval töltve, grillezett kuko-
ricák gyermekeivel, hollandi habmártással 
és balzsamecet krémmel. A chef tanulók 
csatájában nagy küzdelem után ezt a ver-
senyt is megnyerte. Zsűri elnökök vol-
tak: Boros László, mesterszakács, Mile 
József,világbajnok mesterszakács. A Bako-
nyi betyár leves egyébként Hajdúnánáson, 
a Pásztor ételek főzőversenyén szintén első 
helyezett lett, Vókonya pusztán, a 11. Or-
szágos Bio ételek főzőversenyén pedig a 2. 
helyen végzett. Szívből gratulálunk az i� ú 
szakács teljesítményéhez! (Szerk.)

Kép és szöveg: 
Boda Eugénia Loretta

Kétszeres nánási nyertes Kétszeres nánási nyertes Kétszeres nánási nyertes Kétszeres nánási nyertes Kétszeres nánási nyertes Kétszeres nánási nyertes 
a 4. Bezermeni Vigasságokona 4. Bezermeni Vigasságokona 4. Bezermeni Vigasságokona 4. Bezermeni Vigasságokona 4. Bezermeni Vigasságokona 4. Bezermeni Vigasságokon

Fotó: Fekete Andrea
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Kedves Vendégeink!

Karbantartási munkálatok miatt a fürdő 

szeptember 30. és október 11. között nem üzemel. 

Nyitás október 12-én!

PROGRAMAJÁNLÓ

• SZALAGAVATÓ UTÁNI RENDEZVÉNYEK

• Nov. 9. (szombat) MÁRTON-NAPI „LUDAS” EST
 Élőzenés est

• Nov. 16. (szombat) HAL-EST
 Élőzenés est

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

HÍVJANAK BENNÜNKET!

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

TOVÁBBRA IS VÁLLALJUK

esküvők, eljegyzések, leánykiadók születésnapok, házassági évfordulók családi, 
baráti ünnepek, névnapok megrendezését, hidegtálak készítését

SZÉP- kártyát, Étkezési utalványokat, Bocskai Koronát is elfogadunk!

Előzetes asztalfoglalás
szükséges!
Részletek a honlapunkon!

nagyszerviz
mûszaki vizsgáztatás/autószerelés

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
MŰSZAKI VIZSGA: személygépkocsi, 3,5 t-ig tehergépkocsi, utánfutó. 

Műszaki előtti átvizsgálás műszaki vizsgára felkészítés. 
 Teljeskörű szerviz, autószerelés 

 Futómű javítás, műszeres beállítás. 
 Légkondicionáló ápolás, javítás. 

 Motor és egyéb vezérlőrendszer diagnosztika. 
 Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás.

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

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

Szerviz, ahol 40 év tapasztalata Önnek dolgozik!

 Műszaki vizsga
 leggyorsabban
 legolcsóbban
 Műszakira
 felkészítés.

MOST RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON:
ultrahangos fogkő eltávolítás, esztétikai fogtömés

porcelán koronák
részleges és kivehető fogpótlás

színvonalas, minőségi fogorvosi ellátás
fájdalommentes kezelés

rövid átfutási idő, teljes körű garancia
részletfi zetési lehetőség

magán egészségpénztár elszámolási lehetőség

Egy mosoly mindenkinek jár! 
Dr. Varga Sándor

VARGADENT – 2000 BT.

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

Tel.: 06-30/264-3337

Vágja ki ezt hirdetést és 5% kedvezményt kap!

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

 Minden típusú gázkészülék garanciális üzembe helyezése, 
illetve garanciális javítása.

 Gázipari Műszaki – Biztonsági felülvizsgálat magánszemélyek, 
társasházak, és közterületek részére.

ÉPÜLETGÉPÉSZET 
ÉS GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ

CZIFRA IMRE
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79.  Telefon: 06-20/978-1284, 06-20/474-5737
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EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE! Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Algofl ex Forte 30x 2150 Ft 1850 Ft
Coldrex Tbl. 24x 1650 Ft 1450 Ft
Corsodyl oldat 300 ml 1390 Ft 1255 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

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.
•

Bocskai Koronával történő fi zetés esetén 5% kedvezmény!
•

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

Köszönetet
mondunk 

mindazoknak akik

BATA LÁSZLÓ
volt Hajdúnánás, Szabadság u. 4.

 alatti lakos temetésén

megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 

bánatunkban osztoztak. 

Felesége, két � a, menyei, 
unokái, dédunokái.

Köszönetet
mondunk mindazoknak 

akik

KÁLLAI ZOLTÁN
volt Hajdúnánás, Pető�  utca 27/A

lakos temetésén

megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek, bánatunkban osztoztak.

A hit, a remény, 
a bizakvó tudat cserben hagy,

s csak egy kép marad,
Melyet örökre megőrzünk a szívünkben,

mert az emlékek azok,
amit még az idő sem vehet el! 

A gyászoló Család.

Keresek Hajdúnánás sportéletével, 
sporttörténetével kapcsolatban 

dokumentumokat, fotókat, érméket, 
plakátokat stb. megvételre 

vagy átmásolásra, valamint 1945
előtti képeslapokat és 

régi hajdúnánási fotókat.
SZÓLLÁTH ZOLTÁN

(napközben: 52/382-400, az esti órák-
ban 52/390-049)

Régi nippeket, 
porcelánfi gurákat,

zsírosbödönt, 
ceglédi kannát, 

sózó teknőt vásárolnék.

Telefon:
06-20/3427-985 

MOLNÁR LÁSZLÓNÉ (IBOLYA)
fodrászatában 2013. május 30-tól 

a vendégek Bocskai Koronával is fi zethetnek.
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt 7–9.

Nyitva tartás: H–P 8–18
Tel.: 06-70/324-0346

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 
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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 érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Idén már az új edzővel Daróczi Péterrel 
ültünk össze, megvitatni a szezon elmúlt 
labdarúgó mérkőzéseit, néhány szóban 
tájékoztatni a szurkolókat az események-
ről. Mint tudjuk az első nyolc találkozót a 
pálya felújítása miatt, idegenben játsszuk, 
ettől függetlenül elmondhatjuk, hogy a 
� úk remekeltek, nagyszerűen haladnak a 
kitűzött cél felé.

Hajdúdorog – Hajdúnánás Góliát 
Bútor FK. 1:4

Mint szinte minden sportágban, itt is 
nagyon fontos volt az első, a szezonnyitó 
mérkőzés. A � úk viszont már a meccs ele-
jén érezték, hogy különösebb baj nem tör-
ténhet. Sima hátradőlős győzelem volt. Kö-
szönet a hazai szurkolóknak, akik átutaztak 
a mérkőzésre buzdítani csapatunkat.

Balmazújváros: Hajdúnánás Góliát 
Bútor FK. 1:2

1:0 – ra vezettünk, s a 70. percig parti-
ban is voltunk. Azután azonban fölénk ke-
rekedett az Újváros, s megérdemelten nyer-
tek. Nem voltunk még egy súlycsoportban 

velük. Különösen a beívelésekre kell még 
nagyon � gyelnünk. (Így kaptuk a gólokat)

Polgár – Hajdúnánás Góliát Bútor 
FK. 2:4

Az egykori „Mumus”, ugyanaz a csa-
pat fogadott bennünket, akik tavaly az 
5. helyezést érték el (talán még egy kicsit 
erősítettek is). Ennyivel erősödött a me-
gye – mondhatnánk –. A győzelem nem 
volt kérdéses. Erőnlétileg sokkal jobbak 
voltunk náluk.

Hajdúhadház – Hajdúnánás Góliát 
Bútor FK. 0:4

Jó védekezéssel, kapott gól nélkül re-
mek játékkal sikerült két vállra fektetni 
a Hadháziakat. Az eredmény önmagáért 
beszél.

Berettyóújfalu: Hajdúnánás Góliát 
Bútor FK. 0:1

„A Titánok harcát behúztuk” (ez egy 
üzenet az edzőtől a játékosoknak). Küz-
delmes jó iramú, jól felkészített csapat 
ellen értékes győzelmet szereztünk.

Kócsi Imre

Nagyszerű kezdés a megerősödött Nagyszerű kezdés a megerősödött Nagyszerű kezdés a megerősödött Nagyszerű kezdés a megerősödött Nagyszerű kezdés a megerősödött Nagyszerű kezdés a megerősödött 
megyei I. osztálybanmegyei I. osztálybanmegyei I. osztálybanmegyei I. osztálybanmegyei I. osztálybanmegyei I. osztályban

Augusztusban a Nánási Focisuli 2003-as 
korosztálya két nagy nemzetközi tornán is 
indult. A hónap elején kezdtük a felkészü-
lést az OTP Karnevál Kupára, amit min-
den évben Debrecenben rendez az Olasz 
Focisuli. Idény eleji formában és a Lokival 
kezdve már az elején nem voltak nagyok 
az elvárások. Két vereséggel, egy döntet-
lennel és két győzelemmel csak azért nem 
lettek a csoport másodikak a srácok, mert 
az utolsó mérkőzésen a két román csapat-
nál nem a papírformának megfelelően 
várható eredmény született. A másnap 
megrendezett Silver Kupát (így hívják 
a 12 csapatos torna 7–12. helyosztókat) 
két győzelemmel megnyerték a gyerekek. 
Ezen a tornán a 2005-ös korcsoportunk 
is indult a 14 csapatból az igen előkelő 6. 
helyezést érték el.

A következő hétvégén az U-10-es csa-
patunk Budapestre utazott a VIII. Dalno-
ki Jenő Emléktornára. Csak úgy, mint a 
Karnevál Kupa, ez is nemzetközi verseny, 
csak itt nyugatról jönnek az ellenfelek. 
Kivéve a szlovák csapatot és a szegedieket. 
A csoportban jól kezdtek, 4:1-re verték 
a szlovákokat, 3:1-re Sopront, 2:1-re a 
Dalnoki Akadémiát. Következett az örök 
mumus Loki, két volt nánási labdarúgó 
palántával megerősítve. Végig vezettünk, 

de a hajrában egyenlítettek. Ez az 1:1-es 
döntetlen elég volt a csoport második 
hely megszerzéséhez. A csoport első a má-
sik csoport másodikjával játszott a dön-
tőbe jutásért. Így kerültek össze � aink a 
Győri ETO-val, akiket a Mészöly Kupán 
a döntőben legyőztek. Itt egy vitatható 
góllal kikaptak 1:0-ra. A bronz meccset a 
szegedi csapat a rendes játékidőben elért 
1:1-es döntetlen után büntetőkkel meg-
nyerte. Így a Nánási Focisuli csapata az 
előkelő negyedik helyen végzett, maga 
mögé utasítva a Loki, a Fradi, a Dalnoki, 
a Dinamó, a Bratislava, a Bécs, a Gloriett 
SE és a Sopron csapatait. Játékosaink 
minden erejüket latba vetették, ezt tükrö-
zi a szép eredmény. 

Bényei András

4. hely Budapesten4. hely Budapesten4. hely Budapesten4. hely Budapesten4. hely Budapesten4. hely Budapesten

Kutasi Antal (edző) Madarasi Olivér, Nagy Mar-
cell, Memaj Altin, Bohács Bence, Horváth Imre 
(edző) Memaj Sinan, Cservák Péter, Balogh Győ-
ző, Bényei Ágoston, Keserű Bálint.

BEKÖTÉSI AKCIÓ!
KÁBEL TV ÉS INTERNET BEKÖTÉSE FÉLÁRON!

Október 7.–November 9.
Ügyfélszolgálat: Kossuth u. 4. Tel.: 06-52/570-168

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS

Telefon: 06-52/570-160 Telefax: 06-52/570-161

HAJDÚNÁNÁSI RUHAIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

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

Még most szerezze be hiányzó 
tüzelőanyagát!

Választékunk:
Bükk kuglis, hasított
Tölgy kuglis, hasított
Akác kuglis, hasított
Lignit szén

Kazánok kandallók, fűtőcsövek széles választékban!

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

tüzelőanyagát!

Nyak-Ép TüzépNyak-Ép Tüzép
Készüljön fel 
a télre velünk! 


