
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és 
a Hajdúnánási Római Katolikus Egy
házközség szervezésében 2013. szep
tember 22én szentmisével és koszo
rúzással emlékeztek meg annak 3200 
székely menekültnek a befogadásáról, 
akik számára az első világháború ideje 
alatt szűkös körülmények között élő vá
rosunk közössége menedéket nyújtott.

Közel száz esztendő telt el azóta, hogy 
az első világháború idején, 1916 őszén 
Magyarország keleti vármegyéit ért ro-
mán katonai támadások miatt a székely-
ségnek menekülnie kellett. „Több mint 
206 ezer ember indult el gyalog, ló, te-
hén, vagy ökörfogaton, illetve vasúti sze-
relvényekkel, hogy a menekülés végcélja-
ként kijelölt helyeken fedélhez, élelemhez 
jussanak„ – írja Buczkó József etnográfus 
Szállást adtunk hűséges magyar véreink-
nek c. könyvében. 

Hajdúnánáson 2011 óta minden év 
szeptember végén egyházi és világi szemé-
lyek együtt emlékeznek a székely mene-
kültek városunkba való befogadásáról. Az 
ünnepség a Római Katolikus templom-
ban szentmisével vette kezdetét, melyet 
a Csíkszentgyörgyről érkezett főtiszte-
lendő Pál Vilmos Barna esperes-plébános 
mutatott be, igét hirdetett Fejér Lajos 
Kilyénfalva plébánosa és Kerekes László 
római katolikus káplán atya. 

A templomkertben folytatódott a meg-
emlékezés, ahol Holocsi Mária Anna tol-
mácsolásában a menekülés viszontagsá-
gairól hallhattak részletet a fent említett 
könyvből. Az összetartozás jelképeként 
Pál Vilmos Barna esperes-plébános a Szé-
kely Menekültek Emlékkeresztje mellett 
helyezte el a Csíkszentgyörgyről hozott 
porszemeket. 

Szólláth Tibor köszöntőjében a befo-
gadás történetéből az együttműködés je-
lentőségére, a szórványtelepüléseken élő 
magyarokkal való kapcsolattartás fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Polgármester 
úr szólt a „Szórványprogramról”, mely-
nek keretében hajdúnánási pedagógusok 
négy, érmelléki szórványtelepülésen élő 
gyerekek számára tartanak rendszeresen 
foglalkozásokat. Az erdélyi vendégek há-
lás szívvel fogadták, hogy Hajdúnánás 
nemcsak a válságos időkben nyújt segítő 
kezet felebarátainak, hanem napjainkban 
is őrzi ennek emlékét.

Az ünnepség zárásaként nagytiszteletű 
Gacsályi Gábor református lelkipásztor 
mondott igei köszöntőt, melyet a Székely 
Menekültek Emlékoszlopának koszorúzá-
si szertartása követett. A vendégek a Him-
nusz és a Székely Himnusz eléneklésével 
zárták az emléknapot, ezzel is építve az 
összetartozás hídját.

Tóthné Varga Ildikó

Budapest Maraton
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Esős szüreti mulatság
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Sárkányhajó Magyar Nagydíj
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www.hajdunanas.hu
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„ArAdi vár, ArAdi vár, hAlál völgye”

O któber hatodika a magyar törté-
nelem és a magyar nemzet egyik 
legsötétebb gyásznapja. 

Aradi vár, aradi vár, halál völgye – ol-
vashatjuk, hallgathatjuk ma is a szívet 
facsaró népi éneket, amellyel immár 164 
éve siratja el a Kárpát-medence magyar-
sága az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc hős tábornokait, és mindazokat 
a neves és névtelen hazafiakat, akik a 
legtöbbet, az életüket adták a magyarság 
szabadságáért, a remélt függetlenségéért.

Ilyenkor, október első napjaiban, őket, 
a magyarság vértanúit szólítja az emléke-
zet. Aulich Lajos, Damjanich János, Des-
sewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Ká-
roly, Lahner György, Lázár Vilmos, Gróf 
Leiningen-Westenburg Károly, Nagy-
Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schwei-
del József, Török Ignác és Gróf Vécsey 
József. Volt köztük két gróf, köznemes, de 
egyszerű parasztivadékból lett tábornok 
is. Magyar, szerb, és német, sőt olyan is, 
aki egy szót sem tudott magyarul. 

Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata és a Nánás Pro Cul-
tura szervezésében városunk 
főterén október 6-án, a kora 
esti órákban a 13 vértanú tisz-
teletére tartott emlékezésre 
diákok, pedagógusok, város-
lakók érkeztek mécsesekkel a 
kezükben, leróni kegyeletüket 
a hős honvédtisztek emlé-
ke előtt. A Himnusz hangjai 
után a Csűrdöngölő Népzenei 
Együttes zenei kísérete mellett 
a Kossuth szobor talapzatát elborították 
a lobogó léleklángok, az emlékezés őszi 
virágai. A koszorúzást követően Bárdosi 
Ildikó énekművész és az általános isko-
lák diákjainak emlékező műsora idézte 
meg a forradalom és szabadságharc di-
csőséges lapjait és a tragikus aradi véget. 
Az ünnepi műsort a Bocskai iskola Bocs-
kai Apródjai, Szivárvány, Cinegelábúak 
és az Aranyszalma Ifjúsági Néptánccso-
port előadása zárta. 

Az aradi várárok, és a mai Batthyány-
örökmécses őrzi a magyar történelem 
egyik legnagyobb igazságtalanságát, egy-
ben az aradi vértanúk emlékét, a nemzet 
gyászát. Az eltelt több mint másfél évszá-
zad olykor feledteti velünk múltunkat, 
szomorú gyökereinket. De ilyenkor, ok-
tóber elején mindig felhangzik az ismert 
keserves, így (is) megtartva az aradi vár-
árokba hullott hősök emlékét. 

(HNU)

III. Székely 
Menekültek 
Emléknapja

Ebben az esztendőben is sor került az 
ökumenikus Teremtés hete (A teremtés 
ünnepe) rendezvénysorozatra szeptem
ber 29. – október 6. között „Nézd, itt 
a víz!” (ApCsel 8,36) mottóval a Refor
mátus Általános iskola és Óvodában. A 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsával együttműködő Ökumeni-
kus Teremtésvédelmi Munkacsoport 
idén is arra bátorította a keresztény kö
zösségeket, hogy ezen a héten saját kö
reikben szervezzenek alkalmakat, ahol 
megemlékeznek a teremtett világról, 
mint Isten ajándékáról.

Mint a mottóból is kitűnik, idén a 
Teremtés hete szervezői a vízzel kapcso-
latos kérdéseket helyezték figyelmünk 
középpontjába, gondolva annak egészen 
hétköznapi fontosságára, de ugyanakkor 
szentségi, természetfölötti jelentőségére is. 

A Teremtés hetét megnyitó ökumeni-
kus istentiszteletre az idén Hajdúnánáson 
került sor. A teremtett világ megóvását 
célzó munkájával ugyanis ebben az évben 
a hajdúnánási Református Egyházközség 
nyerte el a Magyar Református Egyház ál-
tal adományozott „ökogyülekezet” címet. 
Az ökomenikus istentisztelet után könyv-
bemutatóra és a gyermekek rajzaiból ké-
szült kiállításra, valamint a rajzpályázat 

ünnepélyes eredményhirdetésére került 
sor. A rajzpályázat témája is természetesen 
a víz volt, melyet a gyermekek nagyon sok 
oldalról, változatosan ragadtak meg.

A teremtésvédelem projekt keretében 
iskolánk 7. osztályos diákjai 2013. szept-
ember 28-án részesei lehettek a Móricz 
Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény szervezésében megrende-
zésre kerülő „Vizek házai” programon. 
A „VIZES séta” során megtekintettük 
az artézi kutat, a víztornyot, a szennyvíz-
telepet, a fürdő kutat, a helyi vízmű te-
lephelyét és Hódos Antal úr szikvízüze-
mét. Jelentős szerepe van a projektnek 
a közösségépítésben is. Már harmadik 
éve hangoljuk össze programjainkat a 
telkibányai református ökogyülekezettel 
és a Szepsi Csombor Márton Általános 
Iskolával, mint ökoiskolával. Eddig 
mi láttuk vendégül az iskola tanulóit, 
október 5-én és 6-án mi fedeztük fel a 
csodálatos zempléni tájat, vettünk részt 
élményt nyújtó kiránduláson, vetélked-
tünk a tapasztaltakról. Az Írországba 
látogatásra készülő ottani fiatalok Szalay 
László Pál lelkipásztor vezetésével éne-
keikkel és pantomim játékukkal tették 
különlegessé az estet nemcsak nekünk, 
hanem a telkibányaiaknak is. A vasár-

napi istentiszteleten együtt adtunk hálát 
barátságunk mélyülésének.

A projekt keretében iskolánk diákjai 
megismerkedhettek a szelektív hulladék-
gyűjtés jelentőségével és lehetőségeivel, s 
megtekinthették azt a kiállítást, melynek 
egy héten keresztül iskolánk adott otthont.

 Az őszi Teremtésvédelem projekt zá-
rásaként sor került a népszerű kisállat 
bemutatóra és a jótékonysági vásárra, 
amelynek bevételét minden évben a Hor-
tobágyi Madárkórház kis lakóinak gyógy-
kezelésére ajánlják fel a gyerekek. Egy-egy 
osztály néhány ragadozó madarat, refor-
mátus óvodásaink pedig egy gólyát fogad-
tak örökbe. Az Örökbefogadási emlékla-
pok ott díszlenek az osztálytermek falán, 
az óvoda folyosóján, hogy nap, mint nap 
emlékeztessenek bennünket vállalt felada-
tunkra.

Molnárné Magyar Krisztina
projektfelelős

„Nézd, itt a víz!”
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
munkatársat keres  általános igazgató 
helyettes munkakörbe

Feladatok: az igazgatóhelyettes kiemelt 
feladata az igazgató szakmai, vezetői, ellen-
őrző munkájának, egyéb tevékenységé nek 
segítése, támogatása. Részletes feladatkö-
rét az igazgató határozza meg. A feladat-
körébe tartozó ügyekben önállóan jár el.

Elvárások:
 Legalább 5 éves gyakorlati tapasztalat 

(vezetői tapasztalat előnyt jelent)
 Művelődés szervezői, és/vagy kommu-

nikációs, és/vagy közgazdasági felsőfo-
kú végzettség

 pénzügyi, gazdálkodási ismeretek
 a KFT. gazdálkodási tevékenységének 

felügyelete
 pályázatírói, -lebonyolítói, -elszámolási 

jártasság, tapasztalat
 igazgatásügyi, szervezői jártasság
 művelődés szervezői tapasztalat
 jó kommunikációs készség,
 számítógép felhasználói szintű ismerete 

(word, excell)
Előnyt jelent:

 legalább egy idegen nyelvtárgyalási 

szintű ismerete (preferált nyelv: angol, 
vagy lengyel)

 B kategóriás jogosítvány
 saját személyautó

A jelentkezés feltételei:
 Szakmai önéletrajz 
 Motivációs levél
 Felsőfokú végzettséget igazoló okirat-

(ok) fénymásolata(i) 
 Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul 

pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak kezeléséhez.

Munkavégzés helye: Hajdúnánás
Jelentkezési határidő: 2013. 11. 15.
Kezdés várható időpontja: 2014. 01. 01.
Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezés módja:
A szakmai önéletrajzot, a motivációs 

levelet, a felsőfokú és egyéb végzettséget 
igazoló okiratok fénymásolatait levélben, 
legkésőbb 2013. november 15.-ig kell 
eljuttatni a Nánás Pro Cultura Non
profit KFt. (4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 6.) ügyvezető igazgatójának.

Kiválasztásra, a jelentkezések beérkezése 
utáni egyéni interjúkat követően kerül sor.

Pályázat
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár Gyer
mekkönyvtára az Országos könyvtári 
napok keretében a hagyományos Bene
dek Elek Megyei Mesemondó versenyét 
ezúttal október 13án rendezte meg. 
Nevezni egy szabadon választott tréfás 
népmesével lehetett.
A versenyre a települések legjobbjai me-
hettek; Hajdúnánásról 10 kis és nagyobb 
diák indult szerencsét próbálni; Farkas 
Mária, Urgyán Vivien, Bohács Bence, 
Burján János, Mirkó Anna, Szeleczki Jó-
zsef, Zubor Boldizsár, Csuja Bendegúz, 
Csiszár Milán és László Andrea
A 6–10 éves korosztálynál 22 induló 
volt. Farkas Mária és Urgyán Vivien egy-
aránt második helyezést értek el.
A 11–14 éves korosztálynál már mind-
össze 15 diák vállalta a versenyzést.  
A mesélőkedvű nánási diákok közül má-
sodik helyen végzett Szeleczki József és 
Zubor Boldizsár, míg Csuja Bendegúz 3. 
helyezést ért el.
A versenyről senki nem tért haza üres 
kézzel, hiszen az oklevelek és emléklapo-
kon kívül könyveket is kaptak ajándék-
ba. Gratulálunk minden hajdúnánási 
résztvevőnek a szép eredményekért, és 

2013. szeptember 28án rendezte meg 
a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdek
védelmi Egyesülete a hagyományos
nak mondható Regionális Nyugdíjas 
Találkozóját, amely a sorban már 
a nyolcadik volt. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a tavalyi évhez hasonló
an rendezvényünk az idén is átívelt a 
határokon, hiszen Hajdúböszörmény, 
Nyíradony, Derecske, Balmazújváros, 
Hajdúhadház és Tedej nyugdíjasainak 
képviselői mellett Érmihályfalváról, 
Érsemjénből és Bihardiószegről ér
kezett vendégeket is köszönthettünk 
városunkban.

A találkozó napjának délelőttjén a 
partiumi nyugdíjas társainkkal meglá-
togattuk az Aranyszalma Alkotóházat és 
Galériát. Mindenki nagy érdeklődéssel 
tekintette meg az ott kiállított gyűjte-
ményt, melynek oly sok darabja utal 
szalmás városunk múltjára, és a sok szor-
gos ember munkájára.

A kiállítás megtekintését követően a 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit 
Kft. éttermében elköltöttük bőséges és 
finom ebédünket, majd átsétáltunk a 
rendezvény helyszínére, 

A délutáni program a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ színháztermé-
ben folytatódott, ahol mintegy kétszá-
zan lehettünk részesei az eseményeknek.

Elsőként Nagyné Kristóf Irén, egyesü-
letünk elnöke köszöntötte a vendégeket 
állandó háziasszonyunkkal, Szabóné 
Marth Évával együtt, majd dr. Juhász 
Endre alpolgármester úr a városunkra 

jellemző ajándékokat adott át a vendégek 
képviselőinek.

Az ajándékozást dr. Tiba István ország-
gyűlési képviselő, Balmazújváros polgár-
mesterének ünnepi beszéde követte.

A köszöntések után két előadást hall-
hattak a megjelentek. Elsőként Gellért 
Gyula, Bihardiószeg volt esperese beszélt 
a szeretetről. Megindító szavait követően 
Alföldiné Ragyák Andrea pszichológus 
beszélt a generációk közötti különbsé-
gekről, az időskori boldogságkeresésről.

A szakmai előadásokat követően a 
Gyermekeink a Hagyományainkért Ala-
pítvány csoportjai Ilyés Ilona vezetésével 
szívet melengető, színes műsorral ked-
veskedtek a vendégeknek.

A műsor után elfogyasztottuk az egye-
sületünk soraiban lévő kitűnő szakácsok 
által készített vacsorát, majd a táncos 
lábú vendégek jó zenére ropták a táncot.

A rendezvénynek késő este lett vége. 
Fájó szívvel vettünk búcsút a mielőbbi 
viszontlátás reményében kedves vendé-
geinktől, mert az idő rövid volt, hiszen 
számtalan mondanivalónk lett volna 
még egymásnak.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik támogatták rendezvényünket, el-
sősorban a Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzatnak, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzatnak, és mindazoknak a 
vállalkozóknak, valamint magánszemé-
lyeknek, akik hozzájárultak a találkozó 
sikeres és színvonalas lebonyolításához.

Jenei István
az egyesület titkára

VIII. Regionális Nyugdíjas 
Találkozó Hajdúnánáson

Egyszer volt, 
hol nem volt… 

Köszöntjük őket

A Budapest Sportiroda idén 28. alkalom-
mal szervezte meg a 21 930 résztvevőt 
felvonultató 28. Spar Budapest Maraton 
elnevezésű futóversenyét. A nagy számú 
induló annak volt köszönhető, hogy a 
klasszikus 42 195km mellett lehetőség 
volt a távot 4 fős váltóban is lefutni, vagy 
a 30 km-es versenyszámot választani.  
A teljes távot idén Hajdúnánásról Tar 
István Zsolt, Péter Tamás, és Domosz-
lai Attila teljesítette. Zsolt az 5. Tomi a 
3., Attila a 40. maratont futották ezen a 
megmérettetésen. Nagy Nándor 30 km-
en indult, ő is „maratont viselt” ember, de 
most nem érezte „egyben” magát.

A nagy célba érkezés és a sebeik „nya-
logatása” után már a „futó” jövőjüket 
tervezgették, mely még nem körvonalazó-
dott, de mindenképpen lesz.

Nem utolsó sorban, Attila kollegáitól a 
40. maraton emlékére egy kupát kapott 
ajándékba, mely ott díszeleghet az érmek-
kel ellepett „dicsőségpolcon”.

Szívből gratulálunk maratonosok, 
büszkék vagyunk rátok!

Kép és szöveg
Fekete Andrea

Budapest Maraton
Fehér Imréné Murvai Ilona nyugdíjas 
tanítónő a 2013/2014-es tanévnyitó ün-
nepségen vehette át gyémánt diplomáját. 

60 évvel ezelőtt 
végzett a Debre-
ceni Református 
Tanítóképzőben. 
Együtt ünnepel-
hette ezt az alkal-
mat ugyancsak 
nyugdíjas-peda-
gógus férjével, 2 
lányával, 4 uno-
kájával és a kis 
dédivel. A peda-

gógus pályán eltöltött hosszú évtizedek 
után lett nyugdíjas. A városi tanévnyitó 
ünnepségen méltán vehette át Szólláth 
Tibor polgármester Úrtól a gyémánt 
diplomát, valamint a Polgármesteri Elis-
merő Oklevelet.

Tar József 2013. szep tem ber 14-én, 
a jubileumi diploma átadó ünnepségen 
vehette át 65 éve befejezett tanulmányai 

után a vasdiplo-
mát. A Debre-
ceni Református 
Kollégium Ora-
tórium termében 
dr. Fekete Ká-
roly, a Hittudo-
mányi Egyetem 
Rektora adta át 
az elismerést. 
Józsi bácsi közel 

60 éve kezdte hajdúnánási tevékenysé-
gét. Aktív közreműködésével épülhe-
tett városunkban korszerű nevelőott-
hon. Személyében a Hajdúnánási Újság 
alapítótagját is üdvözölhetjük. Rengeteg, 
életében elkészített fotóval járult hozzá 
városunk múltjának megismeréséhez. 
Nevéhez fűződik az immár „felső ta-
gozatba” lépett Nyugdíjas Internetező 
Klub megalakítása.

További jó egészséget kívánunk ün-
nepeltjeinknek. Kívánjuk, hogy még 
sokáig érezhessük jelenlétüket. Egyre 
fénylőbb diplomákat vehessenek

Gut István

nem utolsósorban felkészítő tanáraik-
nak, szüleiknek is.

Zubor Boldizsár,
Szeleczki József

Farkas Mária, 
Urgyán Vivien
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„Itthon vagy! - Magyarország, szeretlek!”
Szeptember utolsó hétvégéjén váro
sunk is színes programokkal gazdagí
totta a Belügyminisztérium támogatá
sával több, mint 1300 településen egy 
időben megrendezett „Itthon vagy! 
– Magyarország szeretlek!” elnevezésű, 
Szent Mihály napi országos program
sorozatot. 

A Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat szervezésében megvalósuló kétnapos 
rendezvény első napján a Nánási Portéka 
védjegyhasználói kóstoltatással egybekö-
tött piaci napot tartottak. Az immár 45 
védjegyhasználóval büszkélkedő termelői 
piacon az érdeklődők vásárolhattak Bocs-
kai Koronát, és nyereményjátékokon ve-
hettek részt. A Bocskai István Általános 
Iskola felső tagozatos diákjai 10 feladat-
ból álló „Hajdúnánás értékei” szellemi 
vetélkedőn mérhették össze tudásukat. 
A vetélkedőt követően az idén húszéves 
Nána Táncstúdió csoportjainak előadá-
sában keringőt és bajor táncot láthatott a 
közönség. 

A rendezvény második napján a Fürdő 
utcai sporttelepen első alkalommal került 
megrendezésre az Extrém futóverseny, 

amelyre négy kategóriában nevezhettek a 
sportágat kedvelők. A Hajdúnánási Do-
minó Diáksport Egyesület a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő területén található Csónaká-
zó tavon 10 csapat részvételével tartotta 
meg a sárkányhajó versenyt. 

A programok a főtérén folytatódtak. 
Elsőként Réti Szabó Sándor népi mese-
mondó, majd a Gyermekeink a Hagyo-
mányainkért Alapítvány Aranyszalma 
Gyermek és Csicsergő csoportja lépett 
színpadra. 

Ezt követően került sor a szellemi és a 
sportvetélkedők ünnepélyes eredmény-
hirdetésére, a dobogós helyeken végzők 
számára az érmek és az ajándékcsoma-
gok átadására. A Bocskai Korona nyere-
ményjátékai mindkét napon nagy sikert 
arattak, a totó kitöltésében közel százan 
vettek részt. 

Az este folyamán a Jump Rock Band 
szórakoztatta a közönséget, a koncertet 
követően a rendezvény zárásaként az or-
szágosan összehangolt Szent Mihály napi 
tűz meggyújtására került sor. 

Tóthné Varga Ildikó

Nagyot, vagy inkább merészet gondolt 
idén a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ vezetősége, s úgy döntöttek, 
hogy a Szüreti Sokadalom című – évről 
évre egyre népszerűbb – programjukat ez-
úttal a nagy múltra visszatekintő ligetben 
rendezik meg.

A szüret a különböző történelmi ko-
rokban mindig ünnepnek számított, s 
városunkban ünnepnek számít ma is. Jó 
előre megkezdődtek a jelentkezések, fel-
iratkozások az eseményre, a felvonulásra, 
a csergető versenyre, az esti bálra. Az idén 
közel negyven feldíszített szekér, és több 
mint tizenöt lovas részvételével indult el a 
felvonulási menet a nem túl kegyes időjá-
rás asszisztálásával kora délután az Ifjúság 
utcából. Az út felénél bizony megtörtént, 
amitől mindenki tartott, s szép kis zu-
hét kaptunk a nyakunkba. A bor istene 
azonban mintha csak tréfát űzött volna 
velünk, mire visszaért a menet, elfújta 
a felhőket. Kezdődhettek a műsorok a 
felállított színpadon. Előbb a Szalmaka-
lap, majd a Szalmaszálak citera együttes 
szórakoztatta a kicsit átázott közönséget, 
majd a Naná színház tagjai Boka Gábor 
színész és játékmester közreműködésével 
adták elő „A helység kalapácsa” című Pe-
tőfi remeket. (A különösen vidámra, szó-
rakoztatóra sikeredett előadást a délelőtt 

folyamán tanulták be 
a Nanások). Eközben 
az egyik sátor alatt javában 
folyt a szőlőpréselés, majd a 
must s minden kedves láto-
gató kedvére fogyaszthatott a 
finom ingyen nedűből. Szerencsére nem 
vitte túlzásba senki, nem volt sorban állás 
a „mobilépületeknél”. Este felé kezdődhe-
tett a várva várt csergetőverseny melyen 
– nem először – ld. Kelemen László di-
adalmaskodott. Érdekes színfoltja volt a 
megmérettetésnek, hogy ezúttal az egyik 
feladatban egy feldobott labdát kellet a 
levegőben eltalálniuk a résztvevőknek, 
nem kis derültséget okozva a szépszámú 
közönségnek. Az est fénypontjaként meg-
érkezett Sipos F. Tamás (nem Trabant-
tal) az Exotic együttes frontembere s a 
publikum együtt énekelte vele a hajdani 
nagy slágereket. 20 órától a művelődési 
központ színháztermében kezdetét vette 
a Szüreti Bál, mely idén is teltházas volt. 
A finom vacsora után a zenekar hajnalig 
húzta a talpalávalót, a vidám társaság a 
mustot felcserélte jóízű borra, a tombola-
nyertesek kacajától zengett az előcsarnok, 
s a hangulat mindvégig a nánási sudár to-
rony magasságában tanyázott.

Kócsi Imre

Esős szüreti mulatság

Az egyéves pályázat során létrehoztuk a Hajdúsági Önkéntes Pontot, amely a haj-
dúböszörményi székhelyen kívül két alponttal kezdte meg a működését. A Zöld 
Kör a hajdúböszörményi, a Vidi-ér Vidért Közhasznú Egyesület a hajdúvidi, az Ok-
kal – Más – Okkal Ifjúsági Egyesület a hajdúnánási pont üzemeltetését vállalta. 

Az önkéntes pontok a következő szolgáltatásokat biztosították és biztosítják még 
a továbbiakban is az érdeklődők számára: tanácsadás, információszolgáltatás, 
önkéntesek toborzása és közvetítése, fogadó szervezetek felkeresése és felké-
szítése önkéntesek fogadására.

A projekt futamideje alatt a fogadó szervezetek állandó vagy alkalmi tevékeny-
ségeket biztosítottak az önkéntesek számára. Állandó jelleggel volt lehetőség 
többek között adminisztrációs feladatok végzésére, klubok működtetésére, felü-
gyelőszolgálatban és házi segítségnyújtásban való részvételre. Több alkalommal 
nagyobb szabású programok megrendezésére került sor: faültetés, szemétsze-
dés, felújítási munkák, parlagfű-mentesítési akcióhét, valamint különböző egyéb 
programok szervezése.
Összesen 3 alkalommal közösségi, települési szintű rendezvényeken jelentünk 
meg információs standunkkal és kulturális programokkal, amelyek alkalmával 
tájékoztatást nyújtottunk az önkéntességéről, a gyerekeknek játszóházat bizto-
sítottunk.

A programba összesen több mint 160 önkéntest vontunk be, akik tevékenysé-
gükkel hozzájárultak a társadalmi aktivitás növeléséhez, érezhették az önzetlen 
segítségnyújtás örömét. Továbbra is várjuk az önkéntesek jelentkezését az ön-
kéntes pontokon!

UNIÓS TÁMOGATÁSSAL AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSÉÉRT
2013. október 9.

2012 októberétől a Zöld Kör Európai Uniós támogatás révén lehetőséget kapott az önkén-
tesség szélesebb körű népszerűsítésére. Ahogy a projekt címe is mutatja – „Az önkén-
tesség elterjesztése a Hajdúságban” –, célunk volt, hogy a Hajdúság településein élőkkel 
megismertessük az önkéntességben rejlő lehetőségeket, előnyöket.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Zöld Kör – a Föld Barátai Magyarország tagja
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.
Telefon: +36 (52) 280-038
E-mail: info@zoldkor.net
Honlap: www.zoldkor.net/onkentes 
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

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

ELADÓ!
Hajdúnánáson a Csokonai út 16/2 

alatt részben felújított 55m2-es 
lakás eladó!

Alacsony rezsi, mérhető
energiafajták. 

Tel.: 06-30/525-9676 

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, 

légkondicionált részben 
felújított panellakás.

Ugyanitt emeletes ágy és antik 
szekrény eladó.

Érd.: 06-70/524-2201
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Tájékoztatjuk kedves olvasóin kat, hogy a 
hagyományokhoz híven Hajdúnánás Vá-
ros Önkormányzata idén is megszervezi 
a HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKE
ZÉST, ÖKUMENIKUS ISTENTISZ
TELET KERETÉBEN.

A megemlékezés a Városi Köztemető 
ravatalozójánál 2013. november 1-jén 
(pénteken) 14.00 órakor kezdődik

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy Hajdúnánás Város Önkormány
zata idén is indít temetői autóbuszjára
tokat a köztemetőbe november elsején.

A „KISKÖRÚTI JÁRAT” első járata 
november elsején délelőtt tíz órakor in-
dul, visszafelé féltizenkettőkor jön. A má
sodik járat délután fél kettőkor indul és 
viszafelé félnégykor jön.

Mindkét járat a volt Morgó csárda elől 
indul és a következő helyeken áll meg
Megállóhelyek:
1. volt „Morgó” Halászcsárda
2. Batthyány u./Bethlen G. krt. sarok
3. Bartók Béla krt. 4. sz. előtti autóbusz 

megállóhely
4. Sportcsarnok–Irányi u.
5. Széchenyi u.–Petőfi u. „Y’ kereszteződés

6. Ady Endre krt. Élelmiszer bolt előtti 
autóbusz megállóhely

7. Tüdőgondozó–Tulipán u.
A nagykörút mentén is indul két járat, 

amelyek a Kossuth–Magyar utca sarki 
Takarmánybolt elől indulnak november 
elsején, pénteken. Az első járat délelőtt fél 
tízkor indul és visszafelé 11 órakor jön.  
A második járat délután 13 órakor indul 
és 15 órakor jön visszafelé.
A járatok az alábbi helyeken állnak meg:
1. Kossuth u./Magyar u. sarok–Takar-

mánybolt – ez az induló állomás
2. Árpád u. 80. szám–IKR 
3. Árpád u. 50. sz.–NASI Vegyiáru bolt
4. Zrínyi u. 46.–Boglár Élelmiszer bolt 
5. Rákóczi u. 49. sz.–Boglár Élelmiszer 

bolt
6. Baross u. 11. sz.–Gimnázium
7. Attila u.–Állategészségügyi Centrum
8. Attila u./Alma u. sarok–Napsugár 

Óvoda
9. Attila u./Tégláskert u. sarok–Kertvá-

rosi ABC
10. Magyar u. 104. sz.–volt Általános Iskola
11. Magyar u. 46. sz.–Hajdúnánási Hu-

mán Szolgáltató Otthon

Napjainkban elszaporodtak a vagyon el-
leni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez 
szeretnénk néhány jó tanáccsal szolgálni.

Gyakori módszer egyes bűnözőknél a 
besurranás. Az esti vagy éjszakai órákban 
járják az utcákat és megpróbálnak észre-
vétlenül besurranni a kiszemelt házba. 
Ez gyakran sikerül is nekik, mivel gyak-
ran nyitva hagyjuk az ajtót, ha otthon 
vagyunk. Ezt használják ki a besurranó 
tolvajok és a legnagyobb nyugalommal 
mennek be a nyitva hagyott ajtókon és 
az értékesnek tűnő tárgyakat gyorsan ösz-
szeszedik, majd angolosan távoznak. Ha 
esetleg rajta kapjuk őket, akkor különbö-
ző ürüggyel (rosszullétre vagy ismerősre, 
szomszédra hivatkoznak) magyarázzák ki 
magukat, majd gyorsan távoznak.

Ne adjuNk Nekik esélyt:
 mindig zárjuk be a bejárati ajtót, vagy a 

kertkaput, ha jön valaki, csengessen!
 ne hagyjunk az ajtó közelében értékes 

dolgokat, pénztárcát, kulcscsomót, (ké-
sőbb a saját kulcsunkkal törhetnek be!)

 idegen személyt ne engedjünk be a la-
kásba

 ha mégis akar bejönni, addig ne enged-
jük be a lakásba, amíg nem bizonyo-
sodtunk meg a szándékáról, jövetele 
céljáról

 Másik elterjedt módszer, hogy valami-
lyen ürüggyel bejutnak a bűnözők a 
lakásunkba és a figyelmünket elterelve 
lopnak meg minket. 

külöNböző módszerekkel próbálNak 
bejutNi a lakásba:
 Polgármesteri hivatal munkavállalójá-

nak 

 villanyóra leolvasónak/karbantartónak, 
elektromos művek dolgozójának 

 tüzelőanyag árusítást folytató vállalko-
zónak

 jelzáloghitel ügyintézőjének
 hulladék fém, fa, bútor felvásárlásával 

foglalkozónak
 a társadalombiztosító, vagy nyugdíjbiz-

tosító munkatársának
 rendőrnek
 alapítvány, segélyszervezet, illetőleg a 

segítő szféra valamely szervezetének 
munkatársának adják ki magukat, 

 egy pohár vizet kér gyógyszer bevétel, 
vagy szomjoltás címén, 

 pénzváltás ürügyén keresi fel a potenci-
ális sértettet, 

 létező, vagy nem létező közös ismerősre 
hivatkozik stb.

VédekezzüNk elleNük:
 ha idegen személy akar bejönni, ne en-

gedjük be a lakásba, házba
 ha mégis be kell engednünk, előtte 

hívjunk egy ismerős személyt (rokont, 
szomszédot), mindig legyünk többen, 
mint az idegenek!

 bizonyosodjunk meg a szándékáról, 
jövetele céljáról, kérjünk tőle hivatalos 
iratot, esetleg fényképes igazolványt

 ne hagyjuk magára a lakásban, ne en-
gedjük hogy elterelje a figyelmünket

 ne váltsunk fel neki nagycímletű pénzt, 
mert vagy becsap minket a váltásnál, 
vagy kifigyeli a megtakarított pénzünk 
rejtekhelyét és megpróbálja ellopni

 a szolgáltatók (E-on, Tigáz stb.) nem 
küldenek vissza pénzt személyesen, 
hanem jóváírják a következő számlán, 
vagy postán küldik meg

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a gazdál-
kodókat néhány aktualitásról:
 október közepétől indul a területala

pú támogatás előlegfizetése
Idén október közepétől kezdi el az 50 

százalékos előleg kifizetését a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). 
A támogatás előlegének utalása minden 
olyan kérelemnél elindul, ahol kalkulál-
ható az előleg összege, ellenőrzésekkel 
lezárt a megállapított terület és megfelel 
a jogszabályokban előírt valamennyi fel-
tételnek.
 gazdálkodási napló, nitrát jelentés 

esedékessége
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-

lesztési Alapból nyújtott agrár-környezet-
gazdálkodási támogatások igénybevételé-
nek részletes feltételeiről szóló 61/2009. 
(V. 14.) FVM rendelet 18. § (7) bekez-
dése kimondja a „web-GN” elektronikus 
adatszolgáltatási kötelezettséget, azaz a 
gazdálkodási napló bizonyos adatainak 
elektronikus feltöltését.

A gazdálkodási napló meghatáro-
zott adatainak elektronikus benyújtása, 
amely az ÚMVP Irányító Hatóságának 
12/2011. (II. 15.) közleményében talál-
ható, minden agrár-környezetgazdálko-
dási támogatásban résztvevő gazdálkodó 
számára kötelező. A gazdálkodási napló-
kat papír alapon nem lehet beküldeni. 

A vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes 
szabályairól, valamint az adatszolgáltatás 
és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. 
(IV. 29.) FVM rendelet 10. § (2) bekez-

désében meghatározott adatszolgáltatási 
kötelezettséget a 2009/2010. gazdálko-
dási évtől kezdődően elektronikusan is le-
het teljesíteni, az adatlap adattartalmával 
megegyező elektronikus adatszolgáltatás 
keretében.

Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a 
„webGN” esetében a negyedik gazdálko-
dási évre vonatkozóan rendelkezésre álló 
időszak 2013. szeptember 1től novem
ber 30ig tart. A Nitrát adatszolgál tatást 
2013. szeptember 1től 2013. december 
31ig kell teljesíteni. Az adatokat mind-
két esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az 
ebből a célból működtetett elektronikus 
felületen keresztül.

Gazdálkodási napló esetében a ha-
táridőn túli adatszolgáltatásra nincs 
lehetőség. A nitrát adatlap esetében 
amennyiben az ügyfél felszólítást kap 
a Hatóságtól, hogy nem teljesítette az 
adatszolgáltatási kötelezettségét határ-
időben, akkor lehetőség lesz a határidő 
letelte után is elektronikusan eleget ten-
ni ezen kötelezettségének.
 nitrát érzékeny területek

Ezúton értesítjük a gazdálkodókat, 
hogy bővült a nitrát érzékeny területek 
listája! A teljes lista a kamarai tanácsadó 
irodában megtalálható. 

Kérünk minden gazdálkodót a határ-
idők pontos betartására! Forduljanak bi-
zalommal kamarai tanácsadójukhoz!

Kerékgyártóné Mislovics Anita és 
Pogácsás Antal

ÚMVP tanácsadók

Tisztelt Gazdálkodók!

TiSzTElT Szőlőföld-
TulajdoNoSok!

Az Újszőlőben és a Csepűsszőlőben az 
önkormányzat tulajdonát képező dűlő-
utak mellé ültetett fák ágai sok helyen 
benyúlnak az út űrszelvényébe, akadá-
lyozva ezzel a járművek közlekedését, 
nem ritkán károkat is okozva bennük. 

A helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 
rendelettel kiadott Szabályzat 3.8. a) 
pontja értelmében „az útpadkán, az 
árokban, továbbá a közút határán belüli 
területen (ideértve a földutat is) a forga-
lom biztonságát zavaró növényzetet el 
kell távolítani”.

Az útügyi műszaki előírások szerint a 
közút koronaszélessége felett 4,50 m ma-
gas szabad teret kell hagyni. 

Tekintettel arra, hogy az akadályo
kat képező fák nem az önkormányzat 
által ültetett növények, a fenti előírá
sok érvényre juttatása céljából felhí
vom a Tisztelt Tulajdonosok figyelmét, 
hogy az utak fölé 4,50 m magasság 
alatt benyúló ágakat eltávolítani szí
veskedjenek.

fElhíváS!
Kérjük a Csepűsszőlő mögött elhelyez-
kedő szántóföld tulajdonosait, illetve 
bérlőit, hogy a terület rendezettsége ér-
dekében gondoskodni szíveskedjenek a 
Csepűsszőlő mögött elhelyezkedő szántó-
föld és a szőlőskert keleti oldalán levő ke-
rítés közötti terület művelés alá vonásáról. 

Az érintett tulajdonosokat önkormány-
zatunk levélben is megkeresi.

A tulajdonosok és a bérlők segítő 
együttműködését köszönjük!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

ÉRTESíTÉS
Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakos-
ságát és a jogi személyeket, hogy 2013. 
november 1jén (pénteken) a hulladék-
szállítás a halottak napjára való tekintettel 
elmarad!

A fenti időpont helyett 2013. novem-
ber 2-án, szombaton történik a hulla-
dékszállítás.

A megszokott helyre az elszállítani kí-
vánt hulladékot kérjük reggel 6.00 óráig 
helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Önkormányzati hírek

Tanácsok bűnmegelőzéshez: 
Besurranás, trükkös lopások megelőzése

Halottak napi megemlékezés 
és temetői járatok
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Sárkányhajó Magyar Nagydíj
Sulisárkányok Országos Bajnoksága

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ

2013. szeptember 23-án, vasárnap hajnali 
5 órakor egy 40 főből álló lelkes kis csa-
pat indult útnak a Velencei-tóhoz, ahol 
ezen a napon került megrendezésre a 
Sulisárkányok 2013. – Országos Döntője. 
A sárkányhajó versenyre az ország minden 
területéről érkeztek gyerekek és felnőttek. 
Hajdúnánásról három csapat nevezett a 
4–6. osztályosok kategóriájában, és egy 
csapat indult a 7–8. osztályosok között. 
Az előfutamokon, és reményfutamokon 

keresztül húzódó viadalon szinte egész 
nap versenyeztek a mieink, míg végül 
minden „Bocskais” hajóegység bekerült 
az országos nagydöntőbe, a legjobb 6 csa-
pat közé. A 4–6 osztályosok döntőjében 
két csapat végzett a dobogón, az egyik 
második, a másik harmadik lett, míg a 
7–8. osztályosok között a hajdúnánásiak 
a negyedik helyen zártak

Bakó Dóra, Bakó László

Birkózás

Fenti címmel általános iskolások számára 
nyílt lehetőség a Múzeumok Őszi Feszti-
válja országos rendezvény keretében vá-
rosunk értékeivel ismerkedni.

Kicsit másképp- azaz kerékpárral lehe-
tett kimenni a szőlőskertekbe, ahol több 
országos műemléki védettség alatt álló 

csőszház áll, melyek a csőszök életébe való 
betekintést hordozzák magukban.

A látogatás helyileg a Csepüsszőlőre 
irányult, azokra a csőszkunyhókra, mely 
a város legősibb épületei. A gyerekeket 
Buczkó József, a Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője és Darócziné Bor-
dás Andrea kalauzolta is ismertette meg 
a szőlőskert ezen részével és a 3 felújított 
csőszházzal. Elmesélték a csőszök életét, 
törvényeit, feladatait, a csőszházak ren-
deltetését, beosztását.

A tudományos ismertetővel egybekötve 
a gyerekek énekelhettek és játszhattak egy 
jót a gyönyörű őszi napsütésben, valamint 
a legelterjedtebb helyi ételünket, az öhönt 
is megkóstolhatták a gyűjtemény munka-
társainak jóvoltából.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

„Hajdúnánás 
kicsit másképp” A Honvédség és Társadalom Baráti 

Kör Debreceni Szervezete, a Debreceni 
Honvéd Horgász és Szabadidő Sport
egyesület, valamint a Simonyi Óbester
ről elnevezett Toborzó Iroda szervezé
sében 2013. szeptember 23án hatodik 
alkalommal tartottak emlékfutást a 
HajdúnánásDebrecen útvonalon. 

A sport, a futás és a katonai pálya nép-
szerűsítése céljából rendezett váltófutás-
hoz városunk tanintézményeinek diákjai, 
pedagógusai is csatlakoztak. A Bocskai 
István Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, a Református 
Általános Iskola és Óvoda, valamint a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak-
közép, Szakképző Iskola és Kollégium 
tanulói felsorakozva hallgatták Szabóné 
Marth Éva intézményvezető köszöntőjét, 
aki a csatlakozás szimbólumaként helyez-
te el városunk emlékszalagját a stafétán.

Az ünnepélyes útba indítást követően 
a fiatalok testnevelő tanáraik közremű-
ködésével kísérték el a Simonyi Óbes-
terről elnevezett emlékfutás résztvevőit 
a Dorogi úti Hajdúnánás végét jelző 
tábláig.

Simonyi Emlékfutás

Képeinken a Bocskai István Általános Iskola 3. d 
osztályát láthatjuk, akik tanítóikkal és néhány 
szülővel vettek részt a programban.

 Tóth Etelka Edit „A betű hatalma” 
című kiállítása (kalligráfia) november 
8-ig tekinthető meg a művelődési köz-
pont galériájában.

 október 24. 17 óra Irodalmi Teaház: 
vendégünk Jókai Anna írónő. Elő-
adásának címe: Jelenünk 1956 tükré-
ben. A belépés díjtalan! Dedikálás és 
könyvvásárlás a helyszínen lehetséges. 

 október 25. (péntek) a Historica zene-
kar koncertje. Belépő: 1300 Ft, vagy 
1100 Bocskai Korona

 október 31én 19 órától a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színházban tekintjük 
meg a Tamási Áron Énekes Madár című 
művét. A jegy és az útiköltség ára: I. 
helyár: 3100 Ft/fő; II. helyár: 2700 Ft/
fő. Számítunk a mielőbbi visszajelzések-
re, hiszen a létszámot rövidesen véglege-
sítenünk kell! Telefonszámunk: 52/382-
400 és 70/ 372-1494. Jó szórakozást! 
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

 november 3. 17 óra Elhurcoltak Ke
gyeleti Emléknapja. Megemlékezés az 
erődfalnál a Hajdúnánásról a benderi 
munkatáborba hurcoltakra.

 november 6. 10.30 Miskolci Csodama
lom Bábszínház: Csipkerózsika – gye-
rekszínházi előadás. Belépődíj: 450 Ft

 december 1. 18 óra Ghymes zenekar: 

Mendika című karácsonyi műsora a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban. Belépő: I. helyár 3000 Ft, 
vagy 2700 Bocskai Korona; II. helyár 
2500 Ft, vagy 2300 Bocskai Korona.
„Hajdúnánás 2013” fotópályázat:
A művelődési központ fotópályázatot 

hirdet Hajdúnánás város bemutatására az 
alábbi kategóriákban:

I. Hajdúnánás (Hajdúnánás épített és 
természeti környezetének, rendezvényei-
nek, eseményeinek bemutatása)

II. A világ (Hajdúnánás határán kívül 
készült fotók – épített és természeti kör-
nyezet, rendezvények, események bemu-
tatása)

III. Hangulatok (arcok, portrék, tárgy-
fotók, élőlények, kísérleti képek stb.)

Pályázni digitális és papíralapú képek-
kel is lehet. A fotók mindegyikének a 
2013-as esztendőben kell készülnie. 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.

Ötven éves találkozó

Az egykori 3. sz. Általános Iskola 50 éve 
végzett tanulói találkoztak az alma ma-
ter falai között a polgári úti Iskolában. 
Az 1959-ben épült iskola első ötödik osz-
tályosai voltak Ők. Az új iskolához való 
szeretetük, ragaszkodásuk szavaikból 
most 50 év után is érezhető volt. Segí-
tették az iskola tradícióinak kialakítását, 
sok szabadidős programon vettek részt, 

nagyon szerették iskolájukat. Tisztelettel 
emlékeztek azon osztálytársaikra és ta-
náraikra is, akik már nem lehettek jelen. 
A tanárok közül Sebestyén Miklós volt 
osztályfőnökük és Mónus Imre jöttek 
el. A tanárok szavaiból is érezhető volt a 
szimpátia, a régi munkahelyhez való kö-
tődés és szeretet.

Mónus Imre

Kelet-magyarországi kötött fogású rang-
sor birkózó versenynek adott otthont a 
városi sportcsarnok 2013. szeptember 
15-én. A rangsorverseny súlya az, hogy 
csupán csak az első három helyezett ver-
senyző nyer jogot az országos magyar 
bajnokságon való részvételre.

Igen sikeres volt a nánási csapat sze-
replése, hisz 17 csapat közül a második 
helyezést sikerült elérni hat arany, két 
ezüst és három bronz éremmel a nyakuk-

ban. Az olimpiai bajnok Repka Attila 
csapata előzött meg bennünket. Feleme-
lő érzés volt számunkra, hogy a versenyt, 
olimpiai-, világ- és európa bajnokok tisz-
telték meg, mintegy példát mutatva és 
motivációt adva a felnövekvő nemzedék-
nek. A legtehetségesebb nánási verseny-
zőnek (Cserepes Ádámnak) Kovács Imre 
senior fekvenyomó európa bajnokunk 
pénzdíjat ajánlott fel. Szponzorainknak 
köszönjük az odaadó támogatást, így a 

Városi Önkormányzatnak, Orosz Lász-
lónak, Nyakas Andrásnak, Molnár And-
rásnak, Domán Attilának. 

Érmeseink: 
Arany: Ambrus Gábor, Kocsis Ferenc, 

Tóth István, Tikász Attila, Csere-
pes Ádám, Kiss Sándor

Ezüst: Jámbor Kristóf, Oláh Gergő
Bronz: Pongor Tamás, Burján János.
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A Hajdúnánási Fürdő továbbra is várja 
a kedves fürdővendégeinket!

Melegedjen nálunk!
Újrainduló színvonalas Szauna programjainkkal 

várjuk az érdeklődőket! 

A programok időpontja: péntek és szombat. 
A szolgáltatás ára: 300 Ft

Mindenkit szeretettel várunk! 

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.

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

Köszöntet mondunk 
mindazoknak, 
akik édesapánk 

CSIHA GyULA

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, 

virágot helyeztek, bánatunkban 
részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család

Megemlékezés

halálának 30. évfordulójára
„A temető kapuja szélesre van tárva, 
útjait naponta sok-sok ember járja.

Van aki virágot, mécsest visz kezében, 
s olyan is ki bánatot szomorú szívébe,

Harminc éve már hogy ezt az utat járjuk, 
megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk.

Sírod előtt állunk, körülötted van 
ma is szerető családod.

Még most is fáj, s örökre úgy is marad, mindig 
velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Szerető felesége, fiai, menyei, unokái.

RADÓ JÓZSEF
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www.szimpatika.hu

Korona Patika

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

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Az igénylési akció időtartama: 
2013. szeptember 18. – 2013. december 8.
Részletek:
www.otpbank.hu/americanexpress

American Express® 
kártyájával örömmel fogadják, 
bármerre is jár

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Az állandó 1%-os visszatérítésen 
felüli +2%-os vásárlási visszatérítés maximuma 10 000 Ft. Az akcióval, a vásárlási visszatérítés 
maximumával, valamint a szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételekről kérjük, tájékozódjon 
az OTP Bank fiókjaiban, illetve a www.otpbank.hu oldalon közzétett vonatkozó 
Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Az American Express bejegyzett védjegy. A kártya 
kizárólagos kibocsátója az American Express felhatalmazásából az OTP Bank.

0 Ft
• első éves kártyadíj
• teljes összegű beszedési megbízási díj
• szolgáltatói csoportos beszedési megbízási díj 
• kártyagyártási díj

•  vásárlási visszatérítés 
az első két hónap kártyás 
vásárlásai után!3% American Express Gold

American Express Blue

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MÁS-KÉP a családi közösségekért a Fehér Bot Alapítványnál
2013.10.21.

A Fehér Bot Alapítvány 49 433 875 Ft európai uniós támogatást nyert 
a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A családi közösségi kez-
deményezések és programok megerősítése” című kiírás keretében a 
TÁMOP 5.5.1.B-11/2-2011-0313 azonosítószámú, „MÁS-KÉP a családi 
közösségekért” című program megvalósítására. 
A projekt megvalósításának célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyer-
mekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi 
élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció. A pályázat 
során a Hajdúböszörményi Kistérségben élő magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegséggel, illetve fogyatékossággal élő személyek és 
családtagjaik részére nyújtottunk széleskörű szolgáltatásokat. A program 
ideje alatt klienseink számára 1119 szolgáltatást biztosítottunk: szo-
ciális-, pszichológiai-, jogi tanácsadás; gyermekfelügyelet; tájékoztató 
előadások célcsoportot érintő témákban. Különböző tréningeket szer-
veztünk: kommunikációs és személyiségfejlesztő-, konfliktuskezelési és 
együttműködést kialakító-, álláskeresési-, családi életre nevelést segítő 
tréning; állásinterjúra felkészítő foglalkozás. A projekt során 14 rendez-
vényt valósítottunk meg, melyek a családi közösségek építését szolgálták. 
Helyi munkáltatók részére tájékoztató előadásokat tartottunk a családba-
rát munkahely megteremtésével kapcsolatban. Eltérő tantervű közoktatá-
si intézmények tanulói számára felelős párkapcsolati attitűdöt támogató 
előadásokat szerveztünk. Három önsegítő csoport létrejöttét segítettük, 
drámapedagógus vezetésével dráma és színjátszó klubot működtettünk.

További információ:
Szakál Julianna – projektmenedzser 
+36-52/572-079
www.csalad-maskep.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

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

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Balassa-
gyarmati Kábel SE 34–27 (17–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Kola-
rovszki, Szabó. (október 6.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Fülöp 6, Csonka 2, 
Hornyák 2, BÍRÓ 11/5, Takács 2, Ötvös. 
Csere: Egri (kapus), Póser 4, Bata, Tóth 2, 
Fehérvári, Bencze, Oláh T 3, Oláh B 1, 
Csuzda 1. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 5/4, illetve 2/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 10 perc.

Mérkőzés alakulása: 8 perc 4–1, 16 perc 
7–3, 24 perc 12–8, 32 perc 18–13,

50 perc 29–19, 58 perc 34–24.
Primavera Mizse KC–Hajdúnánás 

Robzol 2000 KSE 29–23 (17–10)
Lajosmizse 100 néző. Vezette: dr. Janá-

ky, dr. Serfőző. (október 12.)
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Egri 

(kapus), Fülöp 7, Csonka 2/1, Hornyák 
1, Bíró 6/2, Takács 2, Ötvös 3. Csere: 
Felföldi (kapus), Póser, Bata 2, Fehérvári, 
Bencze, Csuzda 1. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 1/1, illetve 3/3. Kiállítás: 
16 perc, illetve 6 perc. 

Mérkőzés alakulása: 8 perc 5–3, 16 perc 
9–7, 25 perc 14–8, 36 perc 19–13, 50 
perc 25–17, 56 perc 26–21.

Hadas Sándor: Tartalékosan érkez-
tünk, Oláh, Csuzda, Tóth hiányát meg-

Férfi kézilabda NB I/B

Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás Termál 
SC 17–33 (5–16)

Kecskemét 100 néző. Vezette: Bartus, 
Gál. (kt. 6) 

Hajdúnánás Termál SC: VARGA (ka-
pus), Fekete 1, Martinek 2, Darabos 2, 
Takács P 5/1, Zihor 4, POÓR 7. Csere: 
Juhász (kapus), Nyitrai, Lakatos E, Takács 
A 4, CSICSÓSZKI 8/3, Budaházi, Sző-
nyi, Tóth. Edző: Molnár András

Hétméteres: 9/5, illetve 6/4. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc. 

Mérkőzés alakulása: 9 perc 3–3, 18 perc 
5–10, 24 perc 8–15, 35 perc 11–20,

44 perc 14–25, 51 perc 16–30.
Molnár András: Ez volt az a mérkőzés, 

amelyen 60 perc alatt maradéktalanul vé-
gigcsinálta a csapat, amit megbeszéltünk.

Hajdúnánás Termál SC–Gyömrő 
VSK 35–14 (16–5)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kiss Cs., 
Kiss O. (okt. 12)

Hajdúnánás Termál SC: VARGA (ka-
pus), Fekete 4, MARTINEK 3, Dara-

bos, Takács P 2, Zihor 2, POÓR 7. Cse-
re: Nyitrai, Lakatos E 1, TAKÁCS A 5, 
Csicsószki 5, Budaházi 2, Szőnyi 1, Ko-
vács 1, Tóth 2. Edző: Molnár András

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

Mérkőzés alakulása: 8 perc 3–0, 20 perc 
10–1, 26 perc 14–4, 36 perc 21–6,

44 perc 26–11, 50 perc 30–12.
Molnár András: Ismét büszke vagyok 

a csapatra a nagyarányú győzelemmért.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás TSC–
Gyömrő VSK 37–26 (19–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Ker-
tész, Kocsmáros.

Hajdúnánás TSC: Varga (kapus), Da-
rabos 1, Tóth 4, Takács P 1, Lakatos 
F 3, Kovács 5, Pethe 4 (1). Csere: Tar 2 
(1), Budaházi 2, Csíki 3, Péter 2, Szőnyi 
3, Balogh 2, Csontos 2, Mezei 3. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 3/2, illetve 6/5. Kiállítás: 
12 perc, illetve 10 perc.

Kovács Balázs
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ÉS SZoLGÁLTATÓ KfT.

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
www.nanaskabel.hu
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Választékunk:
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Nyak-Ép Tüzép
Készüljön fel 
a télre velünk! 

érezte a csapat. Mindemellett gyengébben 
játszottunk, mint az előző fordulóban. 
Talán amit a legjobban tudtunk volna 
alkalmazni az ellenfél ellen, a gyors indí-
tást, lerohanást nem tudtuk végre hajtani 
a játékvezetők a gyors középkezdést állan-
dóan visszafújták. 

Sajnálatos módon a szeptember 26.-ai 
számban több mérkőzés játéknapjai rosszul 
jelentek meg, ezért elnézést kérünk. Íme, a 
hivatalos hátralévő játéknapok listája.

2013. október 19. 17:00 óra FTC-
Bástyamillenium–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE

2013. október 26. 18:00 óra Hajdú-
nánás-Robzol 2000 KSE–SBS Eger Esz-
terházy SZSE

2013. november 8. 18:00 óra Kőnig-
Trade-Balmazújvárosi KK–Hajdúnánás-
Robzol 2000 KSE

2013. november 15. 18:30 óra Hajdú-
nánás-Robzol 2000 KSE–Nyír-Flop-Hol-
ding Nyíregyháza

2013. november 24. 14:30 óra Gödöl-
lői KC–Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE

2013. november 30. 18:00 óra Hajdú-
nánás-Robzol 2000 KSE–CLAAS-Török-
szentmiklósi KE

2013. december 8. 17:00 óra Ózdi 
KC–Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE

2013. december 14. 18:00 óra Hajdú-
nánás-Robzol 2000 KSE–Békési FKC

Kovács Balázs


