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Határtalanul: Természeti és kultu-
rális értékek nyomában Erdélyben

9. oldal

Tudományos szakmai konferencia 
a városi Semmelweis napon 

2. oldal

Gyermeknap az Eszterlánc 
Óvodában

10. oldal

Ismét remekeltek 
a Nánási Focisuli játékosai

12. oldal

Szálloda avatáS a vároSi fürdőben

C saládias környezetben zajlott a für-
dő területén az egykori „kőház” 
kétcsillagos szállodává avanzsált 

épületének avatási ünnepsége június 
26-án délelőtt. Ez a szálláshely kezdet-
től fogva a fürdő vendégeit szolgálta, az 
eltelt mintegy negyven év alatt. De mint 
mindenen, az idő vasfoga ezen is otthagy-
ta nyomait. Az elmúlt évben indult, két 
lépcsős felújítás munkálatok szép, kultu-
rált szállodát varázsoltak belőle. A tavalyi 
földszinti rész átadása után idén már az 
emeleti rész is az ideérkező vendégeket 
szolgálja, akik remélhetőleg nemcsak át-
utazóként jönnek Hajdúnánásra. Minden 
előbbre vivő beruházás fontos a város 
életében, de kiemelt jelentősége van a 
turisztikai fejlesztéseknek – hangsúlyozta 

avatóbeszédében Szólláth Tibor polgár-
mester úr. 

Bár sok minden épül Hajdúnánáson 
is különféle pályázati források bevonásá-
val, ez a szálloda önerőből valósult meg, 
és mellette más egyéb járulékos fejleszté-
sek is történtek. Mindent összeszámítva 
mintegy 100 milliós fejlesztés valósult 
meg a két ütemben. Ebbe beleszámítanak 
a megújult parkolók, terep- és környe-
zetrendezés, nem beszélve a fűtés-hűtés 
költségeiről, amelyet a termálvíz energiá-
jával oldanak meg. Hogy a szálloda egész 
évben tud vendégeket fogadni, nagyban 
hozzájárulhat a költségek megtérülésé-
hez. Mint Rozgonyi Attila az üzemeltető 
HÉPSZOLG Kft. vezetője tájékoztatott, 
a szálloda már 15%-os kihasználtság mel-

Teljessé vált a Hajdúnánási Gyógyfürdőben lévő egykori „kőház” felújítá-
sa; június végétől teljes kapacitással tudja fogadni a vendégeket Hajdúná-
nás legújabb szállodája. Az avatási ünnepségre június 26-án, csütörtökön 
délelőtt került sor.

A kerékpárral való közlekedés egyre in-
kább elfogadottabb szerte Európában. 
Szerencsére napjainkban reneszánszát éli, 
köszönhetően az autózáshoz viszonyí-
tott olcsóságának, illetve a környezetünk 
megóvásáért, a levegő minőségéért érzett 
felelősségnek. Ebben a szellemben indult 
útjára két keréken egy 5 főből álló ustroni 
kerékpáros csapat, akiknek a legfőbb cél-
kitűzése az volt, hogy ne csak a biciklis 
sportot népszerűsítsék, hanem őrizzék, 
és egyben ápolják is a testvérvárosi jó 
kapcsolatokat. A kerékpáros csapat való-
ban igyekezett népszerűsíteni a sportot 
és küldetésüket, hiszen külön erre a célra 
készített sportfelszerelésben utazták végig 
a kitűzött távot. 

A kis csapat igen nagy utat tett meg, 
hiszen Ustronból indulva több várost is 
érintettek köztük Újbudát is, ahol rövid 
pihenőt követően indultak is tovább. Út-
juk során több mint 430 kilométert tettek 
meg, hogy végül településünkre – Hajdú-
nánásra érkezzenek. A biciklis delegáció, a 
három Hajdúnánáson eltöltött nap után 
örömmel jelenthette ki, hogy Hajdúná-
násra és környékére nemcsak turistaként, 
hanem bicikli túra keretében is érdemes 
ellátogatni.

(HNU)

Érdekes módon vannak hagyományok, 
amelyek nem „kopnak” ki a köztudatból; 
így van ez a hajdúnánásiak körében az 
öhön készítésével. Szinte nincs olyan csa-
lád, ahol a jó idő beköszöntével ne kerül-
nének elő a „fínyes vasfazikak, a kolompír, 
száraztíszta”, hagyma, avas szalonna, és 
már készül is az igazi nánási öhön. Ez adta 
annak idején az ötletet, hogy Hajdúná-
nás is csatlakozzon azon települések közé, 
akik szeretnék megmutatni ország-világ 
előtt, hogy hogyan is éltek elődeink, mi is 
főtt a „vasfazikba”. Ezt a fajta étket szerte 
az országban sokan ismerik, de minden-
hol más- és más a neve. És az elkészítési 
módja is eltérő. 

Június 21-én a Ligetben szervezte meg 
Hajdúnánás Város Önkormányzata és a 
Nánás Pro Cultura a IX. Öhönfőző Ver-
senyt, ahol mindenki saját szájaíze szerint 
készíthette a jellegzetes nánási tájételt, 
ahogy éppen szüleitől, nagyszüleitől ta-
nulta. Bár a versenykiírás megengedett 
mindenféle különleges ízesítést, a legna-
gyobb sikere a hagyományos ízvilággal 
készült étkeknek volt.

Mint Juhász Beátától a Nánás Pro 
Cultura vezetőjétől megtudtuk, a verseny-
re közel félszázan neveztek, nemcsak Haj-
dúnánásról. A főzés délután 13 órától 
kora estig tartott, és eközben a kilátogató 
családtagokat, gyermekeket, vendégeket 
az önkormányzat közelmúltban vásárolt 
nagy rendezvénysátrában a Nánási Nóta, 
Népdal és Tánckedvelők Egyesülete, a 
Szalmakalap és Szalmaszálak citerazene-
karok szórakoztatták. Mindemellett volt 
itt bábszínház, és a délután folyamán kéz-
műves foglalkozásokkal múlathatták az  
időt a gyermekek.

Este 18 óra magasságában került sor 
a várva várt eredményhirdetésre. A IX. 

Lengyel biciklis követek Hajdúnánáson
Június 21-én Hajdúnánás Város Önkormányzata és a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. már 9. alkalommal rendezte meg az Öhönfőző Versenyt. A nagyszabású rendez-
vény ezúttal a Ligetben kapott otthont.

IX. Öhönfőző Verseny 

lett nyereséges lehet. A szépen kialakított 
komplexum azonban még önmagában 
nem elég, kell hozzá jó reklám, marketing 
– mondja dr. Horváth Tibor a Hajdúná-
nási Holding Zrt. vezérigazgatója. Sze-
rencsére ezzel nem állnak hadilábon, oly 
annyira, hogy már szinte előfoglalásban 
elkelt az összes hely. Persze a szálláshely 
még mindig nem elég; ha hosszabb ideig 
itt szeretnénk tartani a vendégeket, szóra-
koztatásról, programokról is gondoskodni 
kell. Ezt a különféle sportrendezvények, 
strandröplabda, strandkézilabda bajnok-
ságok, szabadidős programok biztosítják. 

Az avató ünnepség végén a református 
egyház részéről áldást mondott Kocsis 
Áron lelkész úr, míg a római katolikus 
egyház részéről felszentelte Kerekes Lász-
ló káplán atya. Az Isten áldása pedig igen 
elkel ilyen beruházásnál, hiszen a szolgál-
tatások mellett a napsütés, a jó idő tud 
minél több vendéget a fürdőbe csalogatni.

(HNU)

Öhönfőző versenyt a Nánási Betyárok 
nyerték, második helyezett lett Szemes 
Zoltán, harmadik megosztott helyezett 
lett Kéki István és id. Hódos Antal. Kü-
löndíjat kapott Boda Miklós.

A Liget idős fái, bokrai közé ezen a dél-
utánon, estén ismét vidám élet költözött, 
és valószínű boldogan emlékeztek ifjúko-
rukra, amikor nóta, gyermekzsivaj szűrő-
dött ki lombjaik hűvöse alól. Ez most sem 
maradt el, hiszen a délutáni programok 
után a nap zárásaként jó hangulatú tánc-
házban szórakozhattak a vendégek.

(HNU)

Lengyel testvérvárosunkból Ust ronból 
kerékpáros delegáció érkezett városunk-
ba június 19-én. A biciklis csapat kifeje-
zetten azzal a céllal indult útnak, hogy 
magyarországi testvérvárosaikat meglá-
togassák.

Az átadás ünnepi pillanati. dr. Juhász Endre al
polgármester, Szólláth Tibor polgármester. dr. Hor
váth Tibor a Hajdúnánási Holding Zrt. vezér
igazgatója

Ilyen volt a „kőház” felújítás előtt
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Tudományos szakmai konferencia a városi Semmelweis napon 
Június 28-án a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei területi Szervezete, Hajdúnánás Város Önkormányzata és a Máró 
József Emlékbizottság egészségügyi szakdolgozók részére szervezett szak-
mai továbbképző konferenciát a Semmelweis nap alkalmából. A konferen-
cia után  kitüntetések átadására került sor.

Július elseje, Semmelweis Ignác születés-
napja, 2011 óta az egészségügyi dolgozók 
ünnepe. Hajdúnánáson már negyedik al-
kalommal az ünnepség mellett kreditpont 
szerző, tudományos szakmai konferenci-
át szerveztek, elsősorban az egészségügyi 
szakdolgozók részére. A június 28-án 
megtartott városi ünnepségen öt előadás 
hangzott el, közérdeklődésre számottartó 
témákban. Ilyen nagyon is sokakat érintő 
téma a szív és érrendszeri megbetegedések 
okai és a megelőzést szolgáló egészségtu-
datos életmód, amelyről Pavlenka Krisz-
tina a Debreceni Egyetem Kardiológiai és 
Szívsebészeti Klinika diplomás osztályve-
zető ápolója beszélt. A 30 éves Debreceni 
Szív Egyesület munkáját mutatta be Hor-
váth Ildikó a Debreceni Egyetem Kar-
diológiai és Szívsebészeti Klinika vezető 
asszisztense. 

Meghívott előadó volt a konferencián 
dr. Ambrus József orvos-igazgató Székely-
udvarhelyről, aki Hargita Megye Mentés-
irányítási Rendszeréről tartott bemutató 
előadást. Berényi András pszichológus, 
a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés 
és Esélyegyenlőségi Központ vezetője, 
a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum szakmai elnöke, a szenvedélybe-
tegek és környezetükben élők kapcsola-
tairól, problémáikról beszélt előadásában. 
dr. Papp Katalin a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Karának főiskolai docense 
az időskori változásokról és jellemzőiről 
beszélt. 

A tudományos ülést követően a ren-
dezvény ünnepi része következett; rövid 
köszöntőt mondott dr. Juhász Endre csa-
ládorvos-belgyógyász szakorvos, Hajdú-
nánás alpolgármestere, majd a jelenlévők 

A kitüntetettek: Kónya László, Oláh Imréné, Jámbor Tiborné, Dési 
Zoltánné, dr. Francia Boglárka, Szeleczkiné Pénzes Marianna, 
Erdősné Dézsi Ágnes

egy perces néma felállással tisztelegtek az 
utóbbi időkben elhunyt egészségügyi dol-
gozók emléke előtt.

Ezt követően a hagyományokhoz híven 
az évek, évtizedek óta kimagasló szakmai 
munkát végzők jutalmazása következett.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara kitüntető díját, az Év szakdol-
gozója címet Erdősné Dézsi Ágnes, a 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit 
Kft. intézményvezető ápolója vehette át 
30. éves kimagasló szakmai munkája el-
ismeréseként.

Polgármesteri Elismerő 
Címet öten vehettek át: 

Szeleczkiné Pénzes Ma-
rianna a Humán Szolgál-
tató Otthon műszakvezető 
ápolója, dr. Francia Boglár-
ka családorvos, Dési Zol-
tánné bölcsődei és szociális 
gondozó, Jámbor Tiborné, 
a Református Idősek Ott-
hona és Szociális Központ 
munkatársa, Oláh Imréné, 
a Református Idősek Ott-

hona és Szociális Központ nyugalmazott 
munkatársa és Kónya László mentőápoló, 
az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. hajdú-
nánási vezetője. Dr. Ambrus József orvos 
igazgató Székelyudvarhelyről, Hajdú-
nánás város ajándékát, egy bekeretezett 
Bocskai korona címletsort vehetett át.

Az ünnep a Nána Táncstúdió legújabb 
műsorának bemutatójával ért véget.

(HNU)

2014. június 18-án 95. születésnapja al-
kalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Reszegi Miklóst 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város pol-
gármestere. Isten éltesse sokáig Miklós 
bácsit erőben és egészségben családja 
körében!

Köszöntés

A Hajdúnánási Gyógyfürdő ezen a nyáron is várja 
a kikapcsolódni és gyógyulni vágyó fürdővendégeket! 
Vegye igénybe gyógyászati kezeléseinket az 
Aranyszalma Gyógycentrumban!

Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás 
infraszaunánkat is!

Szombati szaunaprogramunk helyett, péntekenként mostantól 
kettő szaunaprogrammal várjuk a kedves vendégeinket!

NáluNk is elkezdődött A Nyár! 
2014 július 1-től, minden nap reggel 8.00-tól este 20.00-ig tartunk nyitva! 

Várjuk mindazon lányok jelentkezését (16–25 év között), 
akik szeretnék megméretni magukat ezen a rendezvényen!

Fődíj egy 50 000 Ft-os 2 személyes társasutazás.
A versenyzők 10 alkalomra szóló bérletet kapnak a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe.

A verseny ideje: 2014. július 26.
Jelentkezni lehet 2014. július 15-ig a hajdúnánási Kéky Lajos Városi 

Művelődési Központban személyesen vagy telefonon a 382-400, 
70-372-1494 számokon.

Jelentkezési lap és bővebb információ a Kéky Lajos Művelődési Központban 
és a Hajdúnánási Gyógyfürdő területén lévő Tourinform Irodában kérhető.

Felhívás – iV. Hajdúknak szépsége szépségverseny
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Népzenei Együttesek Térségi Találkozója 
elnevezésű rendezvényen vehetett részt a 
Szalmakalap és a Szalmaszálak citerazene-
kar az idén már 4. alkalommal.

A találkozónak a Józsai Közösségi Ház 
adott otthont a hagyományoknak megfe-
lelően június 28-án 10 órától. A csopor-
tok a térség 14 városából érkeztek, majd 
a színpadon arató, summás és szerelmi 
dalcsokraikat adták elő, legtöbbjük hang-
szeres kísérettel.

Városunk citerazenekara és utánpótlása 
is ezekből a daltémákból válogatott, s nem-
csak a hangszereikkel (citera, faxilofon, kö-
csögduda, tikfa) színesítették előadásukat, 
hanem a gyerekek táncával is, mely hatal-
mas sikert aratott a közönség körében.

A találkozót minden évben megrendezi 
a Debreceni Művelődési Központ, ahol a 
fellépő együtteseket a közönségen kívül 
egy háromtagú zsűri is meghallgatja és 
értékeli. Fekete Andrea 

Népzenei találkozó Józsán

Természettudományos verseny-
eredmények a Kőrösiből
Biológiából, földrajzból és kémiából is 
kiváló eredményeket értek el a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium tanulói a 2013–
2014-es tanévben.

Maginé Seres Marianna tanárnő két 
11.-es diákja is bejutott az Országos kö-
zépiskolai tanulmányi verseny (OKTV) 
döntőjébe biológiából. Szólláth Eszter a 
11., Kórik Csilla a 19. lett (aki emellett 
Kovács Margit Katalin tanárnő felkészí-
tésével megnyerte az Édes anyanyelvünk 
nyelvhasználati verseny megyei fordulóját 
is, és bejutott az októberi országos dön-
tőbe). A dr. Árokszállásy Zoltán biológia-
versenyen Fehérvári Nándor (7. osztály) 
a 29. legjobb lett az országban.

A Teleki Pál országos földrajzverseny 

megyei döntőjében a 8.-os Borbély Ist-
ván 10. lett, felkészítője Fejér Imre volt.

Kémiából Nagy Zoltánné tanárnő le-
het büszke több tanítványára is. Az Iri-
nyi János verseny megyei fordulójában a 
10.-es Csiki Róbert első, a 9.-es Gergely 
Péter harmadik lett. Az országos döntő-
ben utóbbi végül a 20. helyen zárt, míg 
az előbbi a 34. helyezést érte el. A Curie 
kémia emlékverseny területi fordulóját 
a 9.-es Papp György a második helyen 
zárta, az országos döntőben pedig a kilen-
cedik lett. Majoros Márk (8. osztály) két 
versenyen is kiválóan szerepelt, megyei 
harmadik lett a Hevesy György kémiaver-
senyen, a Lila vegyészbajnokság országos 
döntőjében pedig a 12. helyen végzett.

V. G.

TAR JÓZSEFNÉ HEGEDŰS MÁRIA nyugdíjas óvónő, 
aki 1929. február 10-én Püspökladányban született. Ma-
rika elemi iskoláit Püspökladányban végezte el, majd kö-
vetkezett az Óvóképző 1951–54 között. A 60 évvel ezelőtt 
megszerzett diplomája után következett a munka dandárja. 
Előbb Hajdúnánáson a 2. számú Óvoda vezetője volt közel 
15 éven át. 1968–1983 között a Hajdúnánási Nevelőott-
hon igazgató helyettese, majd 1983–84-ben az Intézmény 
megbízott igazgatója volt. Munkáját mindenhol, minden-
kor a legjobb tudását adva, lelkiismeretesen végezte. Mun-

kássága példaadó volt úgy nevelőtársai, mint a gyermekek számára egyaránt. Szakmai 
írásokat olvashattunk tőle, egy időben a nyugdíjas pedagógusok szakszervezetét is irá-
nyította. Munkásságát számtalan elismerés, kitüntetés fémjelzi. Ezeket koronázta meg 
a mostani ünnepség, amikor átvehette Gyémánt-diplomáját dr. Jávor András rektor-
helyettestől és dr. Kovácsné dr. Bakos Éva dékántól.

PISTAY JÁNOSNÉ BÁRÁNY IRMA óvónő, nyugdí-
jas óvodavezető, 1929. április 24-én Konyáron született. 
Tanulmányait előbb Debrecenben, a Dóczy Leánynevelő 
Intézet Gimnázium Leányiskolájában végezte, majd az 
Állami gr. Brunszvik Teréz Kisdedóvónőképző Intézetben 
folytatta, ahol 1947-ben végzett. Előbb Debrecenben volt 
óvónő, majd Álmosdon folytatta munkáját. Következett 
Újléta, ahonnan 1963-ban került városunkba. Hajdúná-
náson 1963 óta nyugállományba vonulásáig vezető óvó-
nőként végezte áldásos munkáját. Főleg a bábozás terüle-

tén végzett kimagasló munkát, 14 éven át vezette azokat a bábcsoportokat, amelyek 
halmozták a sikereket. Mindennapos munkája mellett részese volt a közéletnek is. 
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk az ünnepségen is 
elhangzott Móricz Zsigmond idézettel, amelyet a dékán asszony mondott el: „Embert 
nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess 
másokat A magad embersége által.”

Gut István

2014. június 21-én került sor a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttkép-
zési Kar diplomaosztó ünnepségére az Egyetem főépületének aulájában. A végzős 
hallgatók mellett 10 gyémánt és 6 arany diploma átadására is sor került. Hajdúná-
násról 2 óvónő részesült elismerésben: Tar Józsefné Gyémánt-diplomát, míg Pistay 
Jánosné Arany-diplomát vehetett át.

GRATULÁLUNK

A „Mi Érted Élünk” Egyesület idén júni-
us 15-én tartotta meg a gyermeknapi ren-
dezvényét egyik tagtársuk Jantek Attiláné 
Teca udvarán.

Szerencsénkre az idő is kedvezett ne-
künk – mesélte lapunknak Majorosné Ács 
Anikó, az egyesület elnöke, aki így foglal-
ta össze a nap eseményeit: A rendezvény 
nagyon tartalmas volt, hiszen a helyszínül 
szolgáló kertben megcsodálhattuk a lova-
kat, malacokat, bárányokat, játszhattunk 
a vendéglátóink kutyáival. A gyerekek 
trambulinoztak az árnyékban miközben 
mi jókat beszélgettünk. Pihenésképpen 
szekereztünk, ill. lovasbemutatót néz-
tünk, melyet Teca keresztfia, Mezei Nor-
bi és barátja tartott. Páratlan élményben 
és látványban volt részünk. A bemutató 
után Lali Papi (Mozi ételbár és palacsintá-
zó) által főzött gulyáslevest fogyasztottuk 
jóízűen. Kis összejövetelünkre vendégeket 
is hívtunk, melyet sok szeretettel fogadtak 

tőlünk. Szólláth Tibor polgármester úr és 
Sípos András ( önzetlenül segít bármikor 
bármiben amire szükségünk van, kiemel-
ten kartonkötözés ill. annak elszállítása-
kor teherautó pakolásban) jelenlétükkel 
megtiszteltek bennünket. Vendégeink 
nem érkeztek üres kézzel, az általuk ho-
zott finomságoknak még volt helye ebéd 
után is. Tartalmasat beszélgettünk vendé-
geinkkel, szakácsunkkal és tagtársainkkal, 
viszont nagyon hiányoltuk azokat akik 
nem tudtak eljönni, hiszen nagyon ritkán 
tudunk így együtt lenni hétköznapi gond-
jaink elfoglaltságaink, teendőink miatt.  
A nyáron tervezünk még kirándulást és 
főzést is ahová reményeink szerint Ők is 
el tudnak jönni.

Köszönjük a beszámolót és hasonló tar-
talmas kirándulást kívánunk az egyesület 
tagjainak a nyárra!

FA

Mi érted élünk

FELHÍVÁS

Hajdúnánás város életében alapvető fon-
tossággal kell, hogy bírjon egy olyan 
mérce, amely nemcsak a mának, hanem 
a múltnak is szól. Az elmúlt évtizedek-
ben, évszázadokban kiváló pedagógusok, 
egyéniségek alakították, formálták, szí-
nesítették és színesítik mind a mai napig 
településünk fejlesztő, nevelő oktatási te-
vékenységét.

Idén májusban 40 éve annak, hogy Vi-
téz Makláry Lajos elment ebből a város-
ból, melyért sokat tevékenykedett, mun-
kálkodott. 

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok 
Önökhöz, hogy együttes összefogással, a 
város pedagógus közössége, intézmény-
vezetőink, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Hajdúnánási Tan-
kerület Járási Központjának vezetőjének 
segítségével méltóképpen emlékezzünk 
meg Vitéz Makláry Lajosról, s ha lehet és 
mód van rá közös támogatással kaphassa 
vissza az Óvoda úti tagintézményünk a 
karvezető nevét.

Abban a városban, ahol a dal, a kar-
éneklés mindig is szerves részét képezte 
településünk kulturális életének, s mely-
ben a zenét szerető kiváló ember, Makláry 
Lajos tevékenykedett, ott meg kell becsül-
ni és tisztelni kell ezeket a ránk hagyott 
értékeket, érdemeket. Lajos bácsi évtize-
deken keresztül élt Hajdúnánáson, kinek 
nevét, talán még a mai napig sokan em-
legetik, hiszen nagyszerű teljesítményeket 
hagyott ránk. Évtizedekkel ezelőtt olyan 
kiváló kórusok voltak ebben a városban, 
amely párját ritkította az egész országban, 
azonban a karéneklés jelenlegi helyzete 
méltatlan az ő emlékéhez. 

Közösen, összefogva tegyünk azért, 
hogy ez a régi, nívós hagyományokat őrző 
énekkar ne vesszen a feledés homályába és 
városunk művészeti tagintézménye kap-
hassa vissza Makláry Lajos nevét. A közös 
út elindulásán Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat maga részéről minden tőle 
telhető segítséget megad, hogy Hajdúná-
náson a korábbiakhoz mérten újra olyan 
karéneklés legyen, amely méltó lehet ismét 
Hajdúnánás hagyományaihoz, illetve Vitéz 
Makláry Lajos munkásságához, életéhez.

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere

tisztelt intézményvezetők, 
Pedagógusok, Hajdúnánási lakosok!
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Közel 10 évvel ezelőtt, 2004. november 
3-án leszerelt az utolsó sorkatona. Egy 
korszak lezárult, ezzel együtt eltűnt egy 
nagyon fontos láncszem a honvédség és a 
civil társadalom közötti kapocsból. 

„A Magyar Honvédség toborzó szak-
embereinek egyik legfontosabb feladata, 
hogy a mai fiatalokkal megismertessék 
az egyenruhások világát. Az év első felé-
ben több mint háromszázan jelentkeztek 
szerződéses vagy önkéntes tartalékos kato-
nának a debreceni Toborzó Irodában. A 
motiváció minden jelentkezőnél más és 
más. Egyrészt a katonai pálya egy biztos 
munkahelyet, szerény, de stabil, kiszámít-
ható egzisztenciát tud kínálni a fiatalok-
nak, jól kiszámítható és nyomon követhe-
tő pályaképpel. Másrészt vannak, akiket a 
hazafiasság érzése, az egyenruha tisztelete, 
a kalandvágy, az izgalmakkal teli külszol-
gálat vezérel.” – tudtuk meg Nagy Zoltán 
alezredestől.

Több fórumon is elhangzott már, hogy 
a Magyar Honvédség amellett, hogy ellát-
ja a haza védelmét és az ehhez kapcsolódó 
feladatait, egy megkerülhetetlen szereplő-
vé lépett elő a régió munkaerőpiacán. A 
megyében működő katonai alakulat, az 
MH 5. Bocskai István Lövészdandár kö-

zel 2000 embert foglalkoztat, és a meglé-
vő fluktuációnak köszönhetően évről-évre 
tud elhelyezkedési lehetőséget biztosítani 
a térség lakosainak. A tervek szerint idén 
ősszel például országos szinten közel 
négyszáz újoncot vonultatna be a hon-
védség, jelentősen támaszkodva az ország 
keleti régióira.

„Valóban nagy létszámmal indulnak 
majd az őszi kiképzések, ehhez azonban 
arra van szükség, hogy az érdeklődők még 
a nyár elején felkeressék a toborzókat 
Debrecenben, a Péterfia utcán található 
ügyfélszolgálaton. Folyamatosan várjuk a 
lövész, felderítő beosztásokra a pályázókat 
– akár nyolc általános iskolai végzettség-
gel is –, de a „C” kategóriás jogosítványt 
igénylő harc- és gépjárművezetői pozí-
ciókra is keresünk alkalmas embereket. 
Fontos azonban megemlíteni, hogy elhi-
vatottság nélkül nem érdemes belevágni. 
Nem titok, a honvédség igen magas köve-
telményt támaszt a pályázókkal szemben. 
A felvételi eljárás kiterjed a jelentkező 
fizikai, pszichikai, egészségügyi állapotá-
ra, valamint feddhetetlen előéletére. Aki 
viszont ezeknek megfelel, az előtt nyitva 
áll a honvédség kapuja” – hangsúlyozta az 
alezredes.

Toborzás

Turbó kutya és a nőstény kullancs

Egyre népszerűbb a katonai hivatás a fiatalok körében, legalábbis ezt tapasztalják a 
katonai toborzók Debrecenben. Az év első felében több mint 300 fő jelezte megyénk-
ben, hogy szívesen vállalna munkát a Magyar Honvédség kötelékében, tudtuk meg 
Nagy Zoltán alezredestől, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilván-
tartó Parancsokság 2. Katonai Igazgatási Központjának parancsnokától.

Fotó: Csehiné Sárkány Beáta

Kedves színpadtársnőm panaszkodott 
a napokban, hogy Turbó nevű imádott 
kutyájából monumentális kullancsot si-
került kioperálnia. Meglepődtem, mert 
azt hittem eme „kedves jószágok” csak a 
városon kívül találhatók erdőkön, mező-
kön. Szaladtam hát dr. Kiss József állator-
vos barátomhoz, hogy egy kis tájékozta-
tást kérjek, hiszen nekem is van kutyám, s 
bizonyára ajánl nekem valami védekezési 
módot.
 Néhány gondolatot először is a fej-

lődési ciklusukról – kezdi a beszélgetést 
kicsit akkurátusan a doktor úr mindjárt 
a probléma legelejéről kiindulva. – Maga 
a kifejlett kullancs – imágó – petéket rak 
le, ezekből lárvák alakulnak ki, s ezek már 
képesek vért szívni. Rákerülnek vadál-
latokra (mókusra, madarakra, vaddisz-
nókra, hüllőkre is). Ezek az állatok pedig 
kihozzák őket az erdőből a mezőkre. Ott 
miután jól teleszívta magát, elengedi a 
gazda állatot, lehuppan a fűbe, s átala-
kul nimfává. A nimfa szintén vért szív, 
keres egy új állatot, s ha ott is jól lakott 
újra leesik, s átalakul a kifejlett imágóvá, 
amely már képes szaporodni. Nos, így 
kerül beljebb-beljebb a városhoz telepü-
léshez, s így fordulhat elő bizony, hogy az 
udvarunkba ver esetleg tanyát. Leggyak-
rabban ezzel a kifejlett állattal szoktunk 
találkozni melyeket vékony kitin páncél is 
véd. A nőstény a vérszívás után képes saját 

méretének hússzorosára megnőni. (Való-
színű Turbót is egy ilyen ádáz nőstény 
támadhatta meg.) Hihetetlen hőérzékelő 
képességgel vannak ellátva, így a melegvé-
rű állatok, s az ember sincs biztonságban 
tőlük. Ugrani nem tudnak, mint a bol-
hák, hanem rápottyannak áldozataikra, s 
onnan már sima az út, hiszen mászni elég 
jól tudnak. A mai állatgyógyászat kémiai 
anyagokkal bőségesen fel van fegyverkez-
ve, különböző jobbnál jobb készítménye-
ket hoznak forgalomba. Hangsúlyoznám 
a kullancsriasztó nyakörveket – kutyákra, 
macskákra – melyek képesek egy egész 
szezont lefedni. Fontos megjegyeznünk, 
hogy a kullancsot a befúródást követő 
6 órán belül célszerű eltávolítani, mert 
utána nagy a veszélye, hogy vírusokat 
juttathat a szervezetbe. Ha kint voltunk 
a természetben 6 órán belül nézzük át, 
vizsgáljuk át testünket, s ha nem talál-
tunk „támadót” biztonságban erezhetjük 
magunkat. A patikában kaphatók speci-
ális kullancs kiszedő kanalak is melyekkel 
igazán praktikusan eltávolíthatjuk a hoz-
zánk ragaszkodó nem kívánt vendégeket.

Lejegyezte: Kócsi Imre

Játékbarlang az Ifiházban: (10–14 éves korosztály)
Július 14. (hétfő): Gazdálkodj okosan!
Július 21. (hétfő): Römi kártyaparty

Tücsök Kuckó az Ifiházban: (alsó tagozatosoknak!)
Július 11. (péntek): Kézműves foglalkozás: Ajtódísz készítése
Július 16. (szerda): Énekeljünk együtt!
Július 18. (péntek): Kézműves foglalkozás: Ujjlenyomat zsiráf készítése
Július 23. (szerda): Tanulságos történetek
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
A pénteki kézműves foglalkozásokra szerdáig várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: Bagoly Beáta, Csuja Dóra 
06-52/381-620; 06-30/427-4536

Moziműsor
Július 12. (szombat) 19 óra: 3 nap a halálig (Szinkronizált, amerikai akciófilm, 
117 perc, 2014, 16 éven aluliak számára nem ajánlott)
Július 19. (szombat) 17 óra: Jégvarázs (Szinkronizált, amerikai animációs film, 
108 perc, 2013, 6 éven aluliak számára nem ajánlott)
Július 26. (szombat) 19 óra: Végzetes hazugságok (Szinkronizált, amerikai-lengyel 
filmdráma, 107 perc, 2012, 16 éven aluliak számára nem ajánlott)

Nyári Utcazene a város főterén
Július 16. (szerda) 20 óra: SQUARE
Július 23. (szerda) 20 óra: KORNÉLKÜL-UNPLUGGED
Július 30. (szerda) 20 óra: KALIBRA KOLLEKTÍVA
Augusztus 6. (szerda) 20 óra: KÜLÖNKIADÁS

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági 
Egyesület programajánlója



5Hajdúnánási Újság2014. július 10.

OTP 
Lakástakarékkal 
könnyebben 
megvalósíthatja 
álmait!

Magas 
hozammal 
és állami 
támogatással

EBKM:
14,38%*

*A 14,38% EBKM állami támogatással, 50%-os számlanyitási díjkedvezmény mellett, 4 éves Hozam Plusz 
szerződéssel (45 havi betét-elhelyezéssel) havi 20 ezer forint betétbefizetés esetén érhető el (EBKM állami 
támogatás nélkül 1,98%). A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A részletes feltételek 
megtalálhatók a bankfiókokban és a honlapon közzétett Általános Szerződési Feltételekben és a Hirdetményekben. 
Az OTP Lakástakarék Zrt. megbízásából az OTP Bank Nyrt. jár el.

Számlanyitási akcióink részleteiről, illetve további termékajánlatainkról érdeklődjön ügyintézőnknél.
Részletek: www.otplakastakarek.hu • 06 1 366 6888

Új rendezvénysátor Hajdúnánáson!

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejleszté-
si Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások jogcím keretében Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2013 júniusában pályázatot nyújtott be „Rendez-
vénysátor beszerzése Hajdúnánás turisztikai szolgáltatásainak 
bôvítése céljából” címmel. A 8546697342 azonosító számon nyil-
vántartott pályázaton 6 444 671 Ft támogatást nyert. A támoga-
tási összegbôl egy 15x20x3 m területû Botent típusú alumínium 
szerkezetû rendezvénysátor került beszerzésre, amely a jövôben 
a turisztikailag vonzó rendezvények szélesítésének körét teszi 
lehetôvé.

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

Az Országos Magyar Vadászkamara 
Hajdú-Bihar megyei területi szervezete

és a Hajdú-Bihar Megyei Vadgazdálkodók 
és Vadászok szövetsége 

2014-ben Hajdúnánáson rendezi meg a

XXiii. Hajdú-Bihar Megyei Vadásznapot,
egybekötve a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási 

Szervezetének

Xii. Hajdúnánási regionális Vállalkozói Napok 
és termékkiállításával,

együttműködve a Hajdúnánási Városi Önkormányzattal, valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamarával és a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségével

időpont: 2014. augusztus 30. (szombat)
Helyszín: Hajdúnánási Városi Gyógyfürdő

A Xii. Hajdúnánási regionális Vállalkozói Napok és termékkiállításra 
várjuk vállalkozók, cégek, gazdák és termelők jelentkezését, akik 

kiállítóként be szeretnének mutatkozni, valamint azon szervezeteket, 
baráti társaságokat, akik megmérettetnék főzőtudományukat a vad- és halételek 

és helyi ízek gasztronómiai főzőversenyen.

A termékkiállításon való kiállítás és bemutatkozás díjmentes a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjainak és a rendezett 

regisztrációval rendelkező vállalkozásoknak, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara tagjainak. 

A főzőverseny nevezési díja minden jelentkező számára ingyenes.

Jelentkezés és bővebb információ a rendezvényről: 
török istván  Tel.: 30/9358752 és a HBKIK Hajdúnánási Területi Irodájában, 

4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 3., tel.: 52/351-785, 20/2670-690, 
e-mail: papp.monika@hbkik.hu

Országos Magyar Vadászkamara
Hajdú-Bihar megyei Területi 

Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei 
Vadgazdálkodók és Vadászok 

Szövetsége

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Hajdúnánási Szervezete

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei Horgász 
Szervezetek Szövetsége Hajdúnánás Városi Önkormányzat

 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Cím: 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1. 
Telefon: +36 (52) 381-411                                 
E-mail: polghiv@hajdunanas..hu                          
Honlap: www.hajdunanas.hu 

 

wwww.ujszechenyiterv.gov.hu 

 

 

 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Cím: 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1. 
Telefon: +36 (52) 381-411                                 
E-mail: polghiv@hajdunanas..hu                          
Honlap: www.hajdunanas.hu 

 

wwww.ujszechenyiterv.gov.hu 

 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36 (52) 381-411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Honlap: www.hajdunanas.hu

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.

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Hajdúnánás, Iskola utca 3–5–7. 
szám alatti intézményegységében ez év nyarán megtörténik az ingatlan épületenergetikai kor-
szerűsítése. A felújítás magában foglalja a külső oldali nyílászárók cseréjét, a homlokzat hőszi-
getelését, a világítási rendszer, a hőközpont és a levegőztetés korszerűsítését valamint a radiátor 
szelepek szabályozhatóvá tételét.
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Pásztorételek főzőversenye
Július 19. (szombat) Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő

9.00 Megnyitó
10.00 Vajda Mária néprajzkutató néprajzi előadása
11.00 Réti-Szabó Sándor és barátai műsora népmesével,  

népzenével
12.30 Jó ebédhez szól a nóta. Közreműködnek a Nánási Népdal, 

Nóta és Tánc Kedvelők Egyesületének tagjai
14.30 Lármafa Együttes gyermekműsora
15.20 Szalmakalap Citera Együttes műsora
16.00 Gasztronómiai versenyek eredményhirdetése

Kísérő programoK:
„Múltidéző” kiállítás és kirakodóvásár
Fotókiállítás az egykori pásztoréletről
Kézműves játszóházak
Helyi ízek kóstolója, bemutatója és vására
Népi játékok
Kovácsolás bemutató
Lovasbemutató

Nótások Baráti Találkozója
Július 21. (hétfő) Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér
17.00 Meghívott nótakörök és nótaénekesek műsora

Testvérvárosi Találkozó július 24–27.
Július 25. (pénteK) Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér
16.00 Testvérvárosi zenekarok bemutatkozása, könnyűzenei koncertek
21.00 Balkán Fanatik koncert

Július 26. (szombat) 
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme

9.00 XI. Nyugdíjas Kórus Találkozó 

Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér
10.00 Egészségnap – előadások, szűrővizsgálatok,  

elsősegélynyújtó tanfolyam, receptverseny
15.00 Családi programok – Óvodai csoportok fellépése,  

zenés gyermekműsorok
18.00 Hajdúknak Szépsége szépségverseny
 Közreműködnek Hajdúnánás testvérvárosainak  

művészeti csoportjai, a Nána Táncstúdió  
és a Hajdúnánási Gimnasztráda Csoport

21.00 Könnyűzenei koncert

Hajdúk Világtalálkozója július 31.–augusztus 3.
Július 31. (csütörtöK)
Helyszín: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

9.00 Történész konferencia, szakmai fórum

augusztus 1. (pénteK) Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő
13.00 Népi Játékok Kavalkádja gyermekeknek (hagyományos kéz-

műves bemutatók és foglalkozások, szalmadancoló, patkódo-
bás, zsákbanfutás, lépegető, köcsögtörés, karikadobálás stb.)

17.00 Hajdú Vír-tus – erős emberek vetélkedője
18.00 Hagyományőrző csoportok érkezése, bemutatkozása
21.00 A Hajdú Rege szabadtéri bemutatója a Naná Színház  

előadásában

augusztus 2. (szombat) Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér
08.00 Hagyományőrző csoportok felvonulása, katonai mustra

10.00–19.00 Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő
 XVI–XVII. századi ételek gasztronómiai bemutatója
 Hagyományőrző csoportok, közösségek bemutatkozása
 Népzenei koncertek
 Pásztoréletet bemutató rajzkiállítás és archív fotók tárlata
 Népművészeti vásár
 Kézműves bemutatók és foglalkozások
 Közben délelőtt és délután: Katonai bemutató, hadi  

mesterségek kérkedése, bajvívók versenye, szablyavívók  
bemutatója, hajdúfegyverek bemutatása és harci  
alkalmazása, íjászbemutató, csatajelenetek

20.00 Hajdú Bál (csak korhű viseletben)

augusztus 3. (vasárnap)
9.00 A Hajdú Szövetség megerősítése, ünnepélyes 
 szándéknyilatkozat aláírása

10.00 Ünnepi istentisztelet a református templomban,  
a Bocskai korona másolatának bemutatása

11.00 Katonai tiszteletadás a Bocskai szobornál

Hazaváró Ünnep és Szent István napi ünnepi programok 
augusztus 19–20.
augusztus 19. (Kedd) Helyszín: Hajdúnánás, Szeles tér
17.00 Id. Hegedűs Lóránt néhai püspök, Hajdúnánás város  

díszpolgára szobrának avatása
Helyszín: Aranyszalma Alkotóház és Galéria
18.00 „Tanyázó” – a Hajdúnánásról elszármazott,  

hazalátogató vendégekkel

augusztus 20. (szerda) Helyszín: Református templom, a templom előtti tér
10.00 Ünnepi istentisztelet
11.00 Az új kenyér megáldása, megszentelése, ünnepi műsor 

15.00–18.30 Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér
 Zenés gyermekműsorok
 Hagyományőrző csoportok bemutatkozása
 Kézműves bemutatók és foglalkozások
 Helyi ízek kóstolója
 Virágkarneválon fellépő csoportok műsora
19.00 PG Csoport koncertje
21.00 Piramis együttes koncertje
22.30 Tűzijáték

NáNási 
Vigasságok 2014.

Támogatók:
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„Múltidéző” kiállítás és kirakodóvásár Hajdúnánáson
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a Pásztorételek főzőversenyének keretein belül hagyományteremtő szándékkal idén első alkalommal rendezi meg 
a „Múltidéző” kiállítást és kirakodóvásárt. Célunk, hogy a rendezvény látogatói a tárgyakon keresztül is megismerjék elődeink életét, mindennapjait. 

A rendezvényre hívjuk és várjuk azokat a gyűjtőket, magánszemélyeket, akik népi hagyományainkkal kapcsolatosan régiségeket gyűjtenek (pl. csengők, kolompok, 
öltözetek, pásztorbotok, háztartási eszközök, munkaeszközök, a paraszti élethez kapcsolódó használati tárgyak, dísztárgyak stb.), vagy rendelkeznek hasonló tárgyakkal.

A rendezvényen lehetőség nyílik a tárgyak kiállítására, értékesítésére és cseréjére is. A kiállítás és kirakodóvásár helyszíne: Hajdúnánás, Hajdúnánási Gyógyfürdő.

Időpontja: 2014. július 19. (szombat) 9 óra
Jelentkezni lehet a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban Szólláth Zoltánnál (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.; telefon: 52/382-400, 70/372-1494)

Jelentkezési határidő: 2014. július 16. (szerda). A tárgyak kiállításához, illetve az árusításhoz asztalokat és székeket tudunk biztosítani.

NáNási KoNyhatitKoK – 2014. július 19.
a versenyszámoK:
1. Hagyományos pásztorétel főzése,
2. Hajdúnánás legfinomabb házi pálinkája,
3. Hajdúnánás legfinomabb házi süteménye. 

1. Hagyományos pásztorétel főzése
A főzőverseny helyszíne: Hajdúnánás, Hajdúnánási Gyógyfürdő. 
időpontJa: 2014. Július 19. (szombat) 9.00–14.00-ig.

Nevezés július 16-ig a jelentkezési lapon. Nevezési díj nincs.  
A versenyre bepakolás 7 óra és 9 óra között! A bepakolás után 
autóval mindenki köteles elhagyni a rendezvény területét és 
a kijelölt parkolóhelyre beállni! Tüzelőről a szervezők gon-
doskodnak. Kérjük a jelentkezőket, hogy a tűzrakáshoz – a fű 
megóvása miatt – gondoskodjanak alátétről. A versenyre sátrat, 
széket és asztalokat nem tudunk biztosítani, kérjük, mindenki 
önmagának gondoskodjon erről!
Idén a hagyományos kategóriákon belül a bio húsos pásztoréte-
lek elkészítése terén is megmérettethetik a jelentkezők a főző-
tudományukat. Ehhez kizárólag ökológiai ellenőrzésen átesett 
és tanúsítvánnyal rendelkező hústermékek használhatók fel.  
A bio kategórián belül az ételek főzéséhez a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat is biztosít ökológiai ellenőrzésből származó húst 
(sertés, marha, kecske vagy juh hús), amelyet a jelentkezési lapon 
előzetesen, legkésőbb július 16-ig lehet megigényelni. Igényel-
hető mennyiség: személyenként 0,5 kg, de csapatonként max.  
5 kg. A hús átvétele: július 19-én a Hajdúnánási Gyógyfürdőben 
7 óra és 9 óra között a regisztrációt követően. Kérjük a verseny-
zőket, hogy az igényelt hús fejében az elkészített étel felét ajánl-
ják fel a rendezőség számára. Ezen felül mindenki saját maga 
határozza meg, hogy hány adag ételt biztosít a kóstoláshoz. Az 
ehhez szükséges kóstolójegyeket a rendezőség árusítja. A kósto-
lójegy árát az étel elkészítője önmaga határozza meg (300 Ft és 
800 Ft között). Az eladott kóstolójegyekből befolyt összegből a 
versenyző 50%-ot visszakap.

A főzőverseny kategóriái:
1. Húsos Pásztorétel; 2. Bio Húsos Pásztorétel; 3. Hús nélküli 
Pásztorétel

A verseny feltételei: Főzés a helyszínen, a megadott időinterval-
lum alatt. Az ételek bármilyen különleges ízesítése elfogadott. 
A versenyzést és a főzés „végeredményét” zsűri értékeli. A zsűri 
a helyezések megállapításánál figyelembe veszi a főzés körülmé-
nyeit, az étel íz harmóniáját, a hagyományosságot, a tálalást és az 
öltözködést is. A helyezettek értékes jutalomban részesülnek. Az 
ételek leadási ideje a zsűrizéshez: 13 és 14 óra között.

 Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a főzés során olyan 
mennyiséggel készüljenek, hogy kóstolási lehetőséget biztosít-
sanak az érdeklődők számára. A szervezők számára mindenki 
köteles 5 adag ételt biztosítani, ezen felül mindenki saját maga 

határozza meg, hogy hány adag ételt biztosít a kóstoláshoz. Az 
ehhez szükséges kóstolójegyeket a rendezőség árusítja. A kósto-
lójegy árát az étel elkészítője önmaga határozza meg (300 Ft és 
800 Ft között). Az eladott kóstolójegyekből befolyt összegből a 
versenyző 50%-ot visszakap. 

Díjazás:
I. díj 20 000 Bocskai Korona (kategóriánként)

II. díj 15 000 Bocskai Korona (kategóriánként)
III. díj 10 000 Bocskai Korona (kategóriánként)

A versenyre jelentkezni kizárólag a kitöltött, aláírt jelentkezési 
lap beküldésével lehet! 

A jelentkezési lap letölthető a www.nanasvmk.hu honlapról, vagy 
személyesen kérhető a művelődési központban. Beküldhető a követ
kező címekre: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., 4080 Hajdúná
nás, Köztársaság tér 6., info@nanasvmk.hu 

2. Hajdúnánás legfinomabb házi pálinkája
A versenyben a Hajdúnánáson, vagy a közvetlen környezetében ter-
mett gyümölcsből készült, legális keretek között előállított pálinka 
vehet részt. Az évjárat nincs meghatározva és a különleges ízesítés is 
megengedett.
A versenyre legalább 0,2 liter pálinkával lehet nevezni. 
Nevezési díj nincs. 
A nevezés helye: Hajdúnánási Gyógyfürdő, regisztrációs sátor.
A nevezés időpontja: 2014. július 19., 9.30–10.00-ig. 
A pálinkákat zsűri értékeli. A zsűrizés után megmaradt pálinkát a 
versenyzők nem kapják vissza. 

3. Hajdúnánás legfinomabb házi süteménye
A házi süteményt sütő verseny egyetlen feltétele, hogy a süteményt 
leveles tésztából kell elkészíteni. Az ízesítés bármilyen formája 
megengedett. (túró, lekvár, mák, stb.) 
A versenyre egy rúd vagy 20 db süteménnyel lehet nevezni. 
Nevezési díj nincs.
A nevezés helye: Hajdúnánási Gyógyfürdő, regisztrációs sátor.
A nevezés időpontja: 2014. július 19., 9.30–10.00-ig.
A süteményeket zsűri értékeli. A zsűrizés után megmaradt sütemé-
nyeket a fellépőknek ajánljuk fel.

A gasztronómiai versenyek értékelése, és a díjak átadása kb. 
16 órakor lesz a színpadon. 

Mindenkit szeretettel várunk érdeklődőként, akár egyéni versenyzőként, 
akár valamilyen csapat tagjaként. További információ kérhető a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban: 52/382400, 70/3721494

A rendezőség.

A rendezvény az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő 
környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat keretén belül kerül megrendezésre.
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Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.
Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net

Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok!
Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony!!!

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk!

Csak egy fotót hozz magaddal!!!

nánás, Ady E. krt. 35. sz.

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

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

MEZEI ANTAL 
halálának 10. évfordulójára

Megemlékezés

Hiába várunk nem jössz már.
Jóságos szíved pihen már.

Virágot viszünk egy néma sírra,
de sajnos téged már nem hozhatunk vissza.

Nehéz az életet élni nélküled,
felejteni téged soha nem lehet.

Hiányod fájdalom elviselni nehéz,
örökké tart szívünkben a rád emlékezés.

Lelkükben örökké gyászolnak: 
Édesanyád, Édesapád, 

Testvéreid: Magdi, Jutka. 
Családtagjaid és menyasszonyod Kata. 

Megemlékezés

Emlékeznek rájuk: 
Lányaik, Fiuk, Menyei, 

Vejei, Unokáik, 
Dédunokájuk 

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 fizetés esetén 5% kedvezmény!

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

DRÁVICZKY SÁNDOR 
és

DRÁVICZKY SÁNDORNÉ
született: Tóth Zsuzsánna 
haláluknak 22. és 14. éves 

évfordulójára.

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

Hűséges kontaktlencse viselőinknek 
akár 30% kedvezmény!

Megéri nálunk rendelnie kontaktlencséjét 
egész évben!

Részletekért érdeklődjön üzleteinkben, 
illetve honlapunkon:

Keressen minket facebook-on is!www.okula-optika.hu
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A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szervezete ismét meghirdeti a Tiszta Vi-
rágos Hajdúnánásért versenyt. A versenyre az alábbi nevezési lapok kitöltésével lehet 
jelentkezni, amelyet legkésőbb július 30-ig lehet eljuttatni a Vöröskereszt hajdúnánási 
irodájához, a Dorogi utca 5. sz. alá.

Nevezési lap „Tiszta Virágos Hajdúnánásért”
Versenyre jelentkező adatai:

Neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

Választott kategória: 
(X-el jelölje)

„Tiszta, virágos kert” „Tiszta, virágos erkély”

Aláírás:

Az értékelés pontozásos módszerrel történik 0-tól 10-ig.
Az értékelő bizottság két alkalommal jelenik meg a benevezett helyszínen, előre nem 

bejelentett időpontban.
Az értékelő bizottság tagjai környezetvédelmi, egészségügyi és szociális területen dol-

goznak ill. a városi Vöröskereszt vezetőségének tagjai.
A nevezési lap visszaküldésének határideje: 2014. 07. 30. 

Nábrádiné Szabó Anett – területi vezető

Július 19-én 17 órakor a helyi moziba egy 
nagy sikerű Disney-mese, a Jégvarázs ér-
kezik. Egy újabb klasszikus Andersen-mű 
került feldolgozásra, és a végeredményre 
most sem lehet panasz. Az események két 
hercegnői testvér körül forognak, az idő-
sebbikre, Elsára száll a trón, azonban átok 
ül a lányon, így az egész birodalomban 
beköszönt a jégkorszak. Ezért testvérének, 
Annának kell megmentenie a királyságot. 
A film gyönyörű látvánnyal és tanulságos 

A Bocskai Iskolában eredményesen lezá-
rult a Nemzeti Tehetség Program kereté-
ben meghirdetett pályázat támogatásával 
megvalósult tehetséggondozó kémia szak-
kör idei tanéve. 

A projekt fő célja volt, hogy szélesebb 
kaput tárjon a gyerekek elé, amin keresztül 
a tanórákon elsajátítottakat olyan ismere-
tekkel egészíthették ki, melyek erősítették 
a természettudományokhoz való kötődé-
süket, ami későbbi tanulmányaikra, va-
lamint pályaválasztásukra is meghatározó 
erejű lehet. A heti két órás szakköri mű-
helymunkába a 7–8. évfolyamosok mel-
lett több érdeklődő 5–6. osztályos is szí-
vesen bekapcsolódott. A Nemzeti Tehetség 
Program pályázatán elnyert 800 000 Ft-os 
támogatásból a következő programok 
megvalósítására nyílt lehetőségünk:
 2014. márciusában, az iskolai Zöld hét 

keretében érdekes kísérleteket végez-
hettek el tanulóink;

 Május 15-én Látványos kémiai kísér-
letek címmel dr. Murányi Zoltán és 

Oldal Vince főiskolai tanárok tartottak 
lenyűgöző bemutatót iskolánkban;

 Május 23-án ellátogattunk a nyíregy-
házi SGS Hungária Kft. Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Laboratóriumába;

 Május 26–27-én kétnapos kirándulást 
szerveztünk Budapestre, ahol ellátogat-
tunk a Csodák Palotájába, a Magyar 
Természettudományi Múzeumba és a 
Budai Várnegyedbe;

 A pályázati összegből lehetőségünk nyílt 
néhány, a kísérletek elvégzéséhez szük-
séges vegyszer és védőfelszerelés beszer-
zésére is.
Az egész éves tehetséggondozó szak-

köri műhelymunka keretében elsajátított 
ismeretek összefoglalásaként témakörön-
ként egy-egy nagyméretű, kreatív tablót 
készítettek a diákok, melyből kiállítást ren-
dezve bemutattak társaiknak, ezzel is köze-
lebb hozva minden diákhoz a természettu-
dományokat, s kedvet csinálva a jövő évi 
szakköri munkába való bekapcsolódásra.

Molnár Imréné – szakkörvezető tanár

A határhoz érkezve az izgalommal vegyes 
kíváncsiság érzése lett úrrá rajtunk. Hosz-
szúnak tűnt az idő, míg a Körös-parti Pá-
rizsba, Nagyváradra érkeztünk. A váradi 
gótikus székesegyház, és az egyéb neve-
zetességek megtekintése után indultunk 
tovább Csucsára, a Boncza-kastélyhoz. 
Utunk következő állomásán, Körösfőn 
már nagyon vártak és szívélyesen fogadtak 
bennünket a helyi általános iskola peda-
gógusai és tanulói és közelebbről is meg-
ismerkedtünk a diákokkal egy futball-
meccs keretében. Vasvári Pál szobrának 
megkoszorúzását követően a református 
templomba mentünk, majd az első napra 
már csak egy úti célunk maradt: Torockó. 
Itt szálláshelyünk, a turistaház tulajdono-
sa, Kati néni szeretettel fogadott minket, 
és mindvégig úgy gondoskodott rólunk, 
mintha az unokái lennénk. Másnap a tor-
dai sóbányába látogattunk el. 

A Tordai-hasadék volt a következő 
célállomás, ahol a kedvezőtlen időjárás 
miatt sajnos csak rövid ideig gyönyörköd-
hettünk a tájban. Nagyenyeden a híres 
kollégiumban is jártunk, megkoszorúz-

tuk iskolánk névadójának szobrát, majd 
visszatérve Torockóra a Néprajzi Múzeum 
gazdag kiállítási anyagát tekintettük meg. 
A Böjte Csaba által létrehozott Kis Szent 
Teréz Gyermekotthonban Iringó néni, az 
egyik nevelő fogadott minket. A legtöbb 
gyerek azért került oda, mert szüleik anya-
gi helyzete nem megfelelő ahhoz, hogy el 
tudják tartani őket. A gyerekekből áradt a 
szeretet, nagyon összebarátkoztunk. 

Kolozsvári látogatásunk során a Há-
zsongárdi temetőben felkerestük az ott 
nyugvó hírességek sírjait. Megnéztük 
Bocskai István és Mátyás király szülőházát, 
és megkoszorúztuk Bocskai emléktábláját. 
Hazafelé még megálltunk a Király-hágó-
nál. Összegezve a három nap élményeit: 
nagyon sok szép helyre eljutottunk, ren-
geteg új ismeretre tettünk szert, csodás 
természeti értékeket, szellemi kincseket és 
tárgyi emlékeket láthattunk, és nagyszerű 
embereket ismerhettünk meg Erdélyben. 

Utazásunk a „Határtalanul!” prog-
ram keretében, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával valósult 
meg.

Az Erzsébet program által meghirdetett 
pályázatra 12 fő adott be pályázatot, me-
lyet megnyertek.

Sajnos a szállásfoglalás igen nehezen 
ment, 1 fő betegség miatt nem tudott el-
menni, így 11-en mentünk.

Elérkezett az indulás napja, melyet 
mindenki nagyon várt. Volt közöttünk, 
aki még soha sem járt a Balatonnál. Vo-
nattal mentünk, 12.45 perckor voltunk 
Balatonszemesen. Az állomástól az Üdü-
lési Alapítvány szállított bennünket az 
Erzsébet Szállodába. Itt elfoglaltuk a szo-
bákat, ahol finom süteményekkel és ás-
ványvízzel fogadtak bennünket. Délután 
megnéztük a vízpartot, mely 80 méterre 

volt a villánktól. Sajnos a víz nem volt 
fürdésre alkalmas, 18 fok volt. 

A szálloda 22 ha területen van. A park-
ban nagyon sokféle fa, bokor és cserje van, 
már ez maga is gyönyörű látvány. Mivel 
még előszezon volt, nem üzemeltek a 
különböző pavilonok, amit hiányoltunk. 
Voltunk hajóval egy sétaúton, busszal át-
mentünk Siófokra, ahol tudtunk vásárol-
ni ajándékokat. Összességében jól éreztük 
magunkat, a csapat összekovácsolódott. 
Megbeszéltük, hogy jövőre ismét pályázni 
fogunk. Jó hangulatban szerencsésen ha-
zaérkeztünk az 5. nap este, vagyis május 
29-én. 

Tóth Ferenc – elnök

Felhívás! Mi megy 
a moziban…?

A Tedeji Nyugdíjas Egyesület 
a Balatonnál

„Kis vegyészek a nagyvilágban” 
tehetséggondozó szakkör

Határtalanul: Természeti és kulturális 
értékek nyomában Erdélyben

Szücs Molli, Kőrösi Gimnázium, 7. A – Torockó, Kis Szent Teréz Gyermekotthon

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 
7.a osztálya sikeresen pályázott a nagy hagyományú Határtalan program kereté-
ben még 2013-ban. A pályázat tematikáját Erdély kulturális és természeti értéke-
inek megismerése adta. Az előkészítő foglalkozások után 2014. nyár elején jártak 
Erdélyben.

mondanivalóval szolgál, a poénokat ezút-
tal is a mellékszereplők hozzák. 

A nánási mozi július 26-án 19 órára a 
dráma kedvelőit várja a Végzetes hazug
ságok című amerikai-lengyel alkotással. 
Robert Miller (Richard Gere) üzletember, 
az amerikai álom megtestesítője, idilli 
családdal és hatalmas céggel. Vagyonát vi-
szont nem tisztességes úton szerezte, ezért 
akar most megválni birodalmától. Az 
ügyet nehezíti egy halott szerető és egy ki-
tartó nyomozó is. Thrillerszerű csavarok, 
feszültség, kiváló színészi alakítások, po-
zitív kritikai fogadtatás jellemzi a filmet.

Murvai Péter
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Sem a fiatal, sem az idősebb korosztály 
körében nem divat, – sőt talán már degra-
dáló is – a valóságshow sorozatok megte-
kintése, de furcsa módon mindenki tudja, 
miről van szó. Lerágott csont már a poén 
mikor valaki azt hangoztatja fennen, hogy 
ő még soha nem látott ilyet, s nem is fogja 
megnézni, mert a múltkor is, amit az az 
Éva művelt már túlmegy minden hatá-
ron. Egyetemista srác írja (kitűnő tanuló), 
hogy az egész napos fárasztó jövés-menés, 
tanulás után neki kikapcsolódást jelent 
a műsor. Sokat nevet, jól szórakozik, de 
másnap nem mer a barátaival róla beszél-
ni, mert az olyan ciki. Egy dolog biztosan 
tény. A média nem azért sugározza ezeket 
a műsorokat, hogy nézzék, hanem azért 
mert nézik (már készül a 7. sorozat). Az 
is tény, hogy a mi nánási hősünk, aki – 
talán hirtelen felindulásból – jelentkezett 
e játékra korántsem hozott szégyent a vá-
rosunkra sőt. Öles betűkkel volt olvasható 
a lapokban városunk neve, mindennap el-
hangzott a tv-ben s Krisztiánról is pozitív 
jelzők sokaságát lehetett hallani (nekem 
a „Nánási igazmondó juhász” tetszett a 
legjobban). Maga a téma külön fejezetet 
érdemelne, én viszont megbeszéltem egy 
találkát az ízes beszédű sráccal, akiért 103 
napig – azért valljuk be mi nánásiak) szo-
rítottunk, szurkoltunk.

Vágjunk azonnal a sűrűjébe! Sokan 
rosszallóan emlegették, hogy a beveze-
tő filmedben nem beszéltél hízelgően 
Hajdúnánásról.
 Eszembe sem volt bántani a szülő-

városomat. A munkavállalásra, a kiugrási 
lehetőségre gondoltam, mikor azt mond-
tam, hogy nincs itt semmi. Sajnos sok fia-
tal elvándorol, és hétvégén is inkább más 
városokba járnak el szórakozni is.

Most hogy érzed magad?
 Köszönöm jól, bár kicsit fáradtan. 

Szerencsére egyelőre elég sok a hakni, 
sokfelé hívnak. Legutóbb Miskolcon, Bö-
szörményben, és Létavértesen is voltam. 
Jól esik az emberek szeretete. Pesten a 
lámpánál is ugrott ki egy férfi a kocsiból, 
hogy lefényképezzen a gyerekével.

Azt tudtad, hogy a győzelemre is esé-
lyes voltál. Többször vezettél.

2014. június 4-én rendeztük meg óvo-
dánkban a gyermeknapot. A feldíszített 
udvarunkon szeretettel vártuk a gyereke-
ket és az érdeklődő szülőket.

Programunkat 9 órakor kezdtük egy 
vidám hangulatú, közös, labdás tornával. 
Ezt követően lehetőséget biztosítottunk 
minden csoportnak egy kis szekerezésre. 

E közben a szülők hozzákezdtek az 
ebédfőzéshez: slambuc készült csoporton-
ként három bográcsban.

Az udvaron különböző programokat 
ajánlottunk a gyerekeknek, melybe ki-ki 
kedve szerint bekapcsolódhatott. A kéz-
műves foglalkozást kedvelő gyerekek ké-

szíthettek katicát, fűzhettek 
nyakláncot. Az alkotni vágyó 
gyerekek bepillantást nyer-
hettek egy ősi mesterségbe, 
a nemez készítésbe. Fekete 
Andrea és Papp Anita taní-
tó nénik irányítása mellett a 
gyapjúból labdát formáztak a 
gyerekek.  

Mivel óvodánk egyik ki-
emelt feladata a biztonságos 
közlekedésre nevelés, a nagycsoportos 
gyermekek óvodánk KRESZ pályáján be-
mutatták milyen ügyesen közlekednek két-
kerekű kerékpárral, a szabályokat betartva.

Barbácsi és Vitézvári báró Simonyi Jó-
zsef, ismertebb nevén Simonyi óbester, 
legendás hírű huszártiszt volt a napó-
leoni háborúk idején, akit kortársai „a 
legvitézebb huszár” kitüntető címmel 
illettek. A Pro Patria Alapítvány néhai 
Báró Vitéz Emődy Dániel kezdeménye-
zésére már több mint másfél évtizede 
tartja életben emlékét, ünnepségekkel, 
koszorúzásokkal, emlékjelek állításával.

Az 1771-ben született legendás huszár 
ezredes, a napóleoni háborúk csataterein 
több alkalommal bizonyította vitézségét, 
s aki Nánáson is toborozta huszárjait. 
Mint tudjuk, az ezredes nem volt problé-
mamentes személyiség, de vitézségét nem 
vonhatta kétségbe senki sem. 1802-ben 
megkapta a legnagyobb katonai elisme-
rést, a Mária Terézia-rendet, amely bárói 
ranggal járt együtt. 1813-ban részt vett a 
lipcsei csatában, ezután nevezték ki ezre-
dessé, azaz óbesterré. Neve később foga-
lommá vált, főként Debrecenben, ahol 
városépítő, szépítő tevékenysége közis-
mert és elismert volt. 

A városi ünnepség a református temp-
lomban istentisztelettel vette kezdetét, 
majd a hagyományokhoz híven a temp-

lom előtti bástyafalnál, Simonyi óbester 
emléktáblája előtt folytatódott a meg-
emlékezés. A megjelenteket dr. Juhász 
Endre, Hajdúnánás város alpolgármeste-
re köszöntötte, aki beszédében Simonyi 
személyiségét, egyéniségét jellemezte. 
A beszédet Gencsi Mihály katonanó-
tákból összeállított nótacsokra követte. 
Ünnepi megemlékező beszédet ezúttal is 
Csohány János professzor úr mondott a 
Pro Patria Alapítvány Simonyi Óbester 
Regionális Szervezetének nevében. Pro-
fesszor úr felidézte azt a nagyszabású 
debreceni zászlószentelést, amely 1819-
ben Simonyi nevéhez kapcsolódott, és 
amelynek emlékét a Pro Patria Alapít-
vány mai napig életbe tartja. Barbácsi 
és Vitézvári báró Simonyi József ko-
rának egyik legnagyobb hőse volt, aki 
megmutatta, hogy egy katona békében 
is válhat hőssé – zárta megemlékezését 
Csohány professzor úr. A Szalmakalap 
Citeraegyüttes népdalokból, katonada-
lokból összeállított műsorral tisztelgett 
Simonyi óbester emléke előtt, majd em-
léktáblájának megkoszorúzásával zárult 
az ünnepség.

(HNU)

A „legvitézebb huszárra” 
emlékeztünk

Hazatért 
VV Krisztián

Június 22-én már 12. alkalommal emlékezett Hajdúnánás a legendás huszár ezre-
desre, Barbácsi és Vitézvári Báró Simonyi Józsefre, a Regionális Simonyi Napok 
keretében tartott ünnepségen Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. szervezésében.

 Nem-nem. Azt hittem, hogy a leg-
gyengébb vagyok. Minden párbajra ugyan-
azzal az izgalommal mentem ki. Végül is a 
célom az első ötbe kerülés sikerült. Nemrég 
volt egy nagy záró ünnepség, ahol minden-
ki ott volt. Ígérték sokan, hogy felhívnak, 
de még senki sem keresett. Van, akivel szí-
vesen találkoznék, s van, akivel nem.

Valakivel azonban igen. Sokan lát-
tak itthon Izával. Hogy tetszett neki 
Nánás?
 Nagyon. Nem is gondolta, hogy 

ilyen szép, ilyen csendes város, s ilyen 
nyugodtak itt az emberek. Egy televízi-
ós műsorban azt mondta, hogy olyan itt 
mintha mindig üdülne. Nagyon imád-
ta a strandunkat is, bár ott nem nagyon 
tudtunk meginni egy kólát, (a kajánk is 
kihűlt) a sok rajongótól. Persze ezt ko-
rántsem panaszként mondom, csak ter-
mészetesen szokatlan még ez a szeretet, de 
mindkettőnket örömmel tölt el.

Indulnál újra egy ilyen versenyen?
 Nem, s nem is ajánlanám senkinek. 

Nagyon nehéz az, mikor hosszú ideig 
vagy bezárva ugyanazokkal az emberek-
kel, s a külvilágról semmit nem tudsz. Ha 
visszagondolok is, szinte összemosódva 
elevenedik fel ez a 103 nap.

Hogyan tovább?
 Egyelőre megyek, ahova hívnak („ad-

dig üsd a vasat”), aztán ha minden jól 
megy, az eredeti szakmámban szeretnék 
dolgozni Debrecenben vagy Pesten. Egy 
kis büfére is gondoltunk – esetleg Izával 
–, de ezek még távlati dolgok.

Csinálnál-e valamit máshogy, ha új-
rakezdhetnéd a villaéletet?
 Nem. Semmit. Én ez vagyok, ilyen 

vagyok.
Kócsi Imre

Gyermeknap az Eszterlánc 
Óvodában

Egy „szekérderék” gyerkőc

Óvodánk másik kiemelt feladata az 
egészséges életmódra nevelés. Meghívott 
vendégünk, Jámbor Miklós szakápoló „A 

gyermekbalesetek megelőzése és az első-
segélynyújtás” címmel tartott előadást a 
szülőknek.

A Kamillás gyerekek az óvodai búcsún 
bemutatott táncukat adták elő, amelybe a 
végén nagyon sok gyerek bekapcsolódott.

Délre elkészült a finom slambuc, melyet 
a szülőkkel közösen, jó étvággyal fogyasz-
tottunk el. Óvodánk ESZTERLÁNC 
Alapítványa egy jégkrémmel járult hozzá 
a mai nap sikeréhez.

Azt gondolom, felejthetetlen élmény 
volt ez a délelőtt. Jó volt együtt lenni, 
közösen énekelni, táncolni, vidámságot 
varázsolni a gyerekek arcára. 

Timári Balázsné
óvodapedagógus
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Korona Patika

Imodium 20x 1332 Ft 1105 Ft
Otrivin orrspray 1698 Ft 1440 Ft
Fenistil gél 50 g 1885 Ft 1785 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

www.szimpatika.hu
Boltunk szombaton 8–12-ig nyitva tart

Érdeklődni a 06-30/248-88-05 telefonszámon 
vagy személyesen a CM-Text Kft

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4. alatt.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Azonnali kezdéssel varrónőket 

keresünk konfekcionált ruházati 
termékeket gyártóhajdúnánási üzemünkbe.

Érdeklődni a 06-30/248-88-05 telefonszámon 
vagy személyesen a CM-Text Kft.

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4. alatt.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Azonnali kezdéssel varrónőket 

keresünk konfekcionált ruházati 
termékeket gyártó hajdúnánási üzemünkbe.

Étkezési búza felvásárlás, bértárolás a HAJDÚ GABONA zRt.-nél 
A múlt évben bevezetett, nagy sikert aratott gyakorlat alapján, ez évben is TAKARÍTSA MEG 

búzája árának 10–15%-át, úgy hogy búzáját ingyen minősítjük, akár egy évig ingyen tároljuk, kezeljük, 
– ha azt napi piaci áron – Részvénytársaságunk felé értékesíti!

Azt azonban Ön dönti el, hogy azonnal, vagy később az év folyamán 
szeretné értékesíteni a termését.

Felvásárló telepeink a megye minden pontján könnyen elérhetőek, nem kis mértékben csökkentve 
a jelentősen megnövekedett szállítási költségeket! 

Ajánlatunk nem csak kistermelők, de nagyüzemek számára is előnyös!

FELvÁSÁrLÓ, TÁroLÓ TELEpEiNK:
Hajdúnánás Malomüzem: 4080 Hajdúnánás, Gohér u.1. Tel.: 52/570-020

polgár raktártelep: 4090 polgár, Hajdú u.37. Tel.: 52/391-269
Érdeklődjön telephelyeinken napi áraink iránt!

Nyári programajánló július 1–augusztus 20.-ig

ÉLŐZENÉS ESTEK
Hétvégeken (augusztus 20-ig) az étterem kerthelyiségében 18 órától
Zenél: Herperger Imre vagy Gábor István

GrILLTErASZ – Kóstolja meg finom Grill-ételeinket!  
Nézze barátaival nálunk a foci vb mérkőzéseit!

AKCIÓ! – Ha Soproni csapolt sört fogyaszt, az 5. pohár sört  
ajándékba adjuk!

Bocskai Étterem és Söröző
Hajdúnánás, Fürdő utca 3. Tel.: 06-30/871-5771 vagy 06-30/871-5772

Részletek a weboldalunkon! Web: www.bocskaietterem.hu

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

Kemencében készített házias ízekkel „A” és „B” menü 
választékkal. Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

 Továbbra is várom kedves vendégeinket, házi süteményekkel 
és három féle menüvel.

Kiskertek takarítása, 
szemét trágya törmelék elszállítása.

Tel.: 06-20/9781-284

Molnár Lászlóné (Ibolya) fodrászatában 
2013. május 30-tól a vendégek 
Bocskai Koronával is fizethetnek.

Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt 7-9.
Nyitva tartás: H-P; 8-18 Tel.: 06 70 324-0346

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

Munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Polgári út 0855/15.

Munkakör megnevezése: Betanított munkás 

Szakterület megnevezése: Könnyű fizikai munka

Főbb feladatok:

Betanulási és elsajátítási folyamatot követően csomagoló anyag 
darabolása, matricával történő ellátása, hungarocell gömbök 
csomagolása, továbbá apró műanyag alkatrészek összeválogatása 
és csomagolása.

Munkakör betöltésének 
feltételei:

Érvényes tüdőszűrési igazolás. ELSŐSORBAN LESZÁZALÉKOLTAK 
(minimum 40 % egészségkárosodásúak) JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

Előnyt jelent:

•	A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv vagy Nemzeti Reha bilitációs 
és Szociális Hivatal szakvéleményével rendelkeznek, amelyen a kö-
vetkező minősítések egyike szerepel: B1, B2, C1, C2, D, E,

•	OOSZI, ORSZI, NRSZH szakvéleménnyel rendelkeznek, amelyen 
nem szerepel minősítés, azonban a következő ellátások egyikét 
folyósítják részére: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, 
rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék.

•	Fogyatékossági támogatással rendelkeznek.

Egyéb megjegyzés: MINDEN megváltozott munkaképességű 
jelentkezését várjuk! 

Szükséges végzettség: Alapfokú (általános iskola)

Munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű

Napi munkaidő: Rész- vagy teljes munkaidős foglalkoztatás

Jelentkezés helyszíne:
Kézmű Nonprofit Kft. Hajdúnánási üzem
(4080 Hajdúnánás, Polgári út 0855/15.)
Telefon: 20/494-12-14 (Szalkáné Molnár Gyöngyi)

Jelentkezéshez szükséges 
dokumentumok:

•	Személyes adatokat igazoló okiratok (TAJ szám, adóazonosító 
jel, személyigazolvány, lakcím kártya)

•	NRSZH (ORSZI) szakvélemény
•	Ellátás megállapító határozat, amennyiben részesül ellátásban

ÁLLÁSHirDETÉS
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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. 

Ismét remekeltek a Nánási Focisuli 
játékosai

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Juhász Beáta ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné • Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda
E-mail: hajdunanasi.ujsag@nanasholding.hu • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Június 21–22.-én két helyszínen is igen 
szép eredményeket értek el a Náná-
si Focisuli 2003 és 2005 korosztályos 
csapatai. A nívós tornákon három alka-
lommal is aranyérmet szereztek, ebből a 
2005-ös korcsoport két helyszínen is első 
helyezést ért el.

Tiszavasváriban megrendezett nemzet-
közi strand homok focitornán a vándor-
serleget a 2003 és a 2005-ös korcsoport 
Hajdúnánásra veretlenül vihették haza.

Vasárnap Tiszaújvároson megrende-

zett gyermeklabdarúgó tornán a 2005-ös 
korcsoport szintén részt vett és a döntőig 
meg sem állt. A döntőben jóval esélye-
sebb Loki Focisuli csapatával mérkőztek 
meg. A mérkőzést jó játékkal 2:0 arány-
ban a Nánási Focisuli győzött. Így a két 
nap leforgása alatt kétszer is aranyérmet 
akaszthattak a Nánási Focisuli 2005-ös 
játékosok nyakába.

Gratulálunk a tehetséges utánpótlás-
nak és edzőiknek! 

Májusban két hegyi futáson is részt vet-
tek városunk hosszútáv-futói. Tizen-
egyedikén rendezték meg a Debreceni 
Kilométerek SE szervezésében a Bánkúti 
Csúcstámadás névre keresztelt futó- és 
kerékpár versenyt. A Miskolc–Királyasz-
talról rajtoló mezőnynek 22 km megtétele 

Alföldi fiúk a „csúcsokon”

(Kép: magánarchívum) A Kékesen

során a 920 m szintkülönbséggel kellett 
megküzdenie, ahol az időjárás sem fogad-
ta kegyeibe indulóinkat. A rajt előtt órá-
kon át tartó esőt fölváltotta a napsütés, 
az így erősen párássá váló levegő tovább 
nehezítette a versenyzők dolgát. Hajdú-
nánásról Harangi Zsolt, Nagy Nándor és 
Domoszlai Attila „gazdagodtak” ezzel az 
élménnyel. 

Május 24-én a „nagy” klasszikus, va gyis 
a 17. alkalommal megrendezett Kékes 
csúcsfutás következett. A Mátrafüredről 
elrajtoló több mint 1700 futónak a 11,6 
km során 671 m szintkülönbséget és a 34 
fokos hőséget is le kellett győznie. Ez gya-
korlatilag folyamatos fölfelé futást jelent 
az ország legmagasabb pontját jelölő kőig. 
A távot városunkból Tar Zsolt 5. Péter Ta-
más és Nagy Nándor 3–3, míg Domoszlai 
Attila 17. alkalommal teljesítette. 

Fekete Andrea

AutÓAlkAtrÉszek A leGJOBB árAkON!
Kenőanyagok, autófelszerelések, akkumulátorok, 

karosszériaelemek, gumiabroncsok, autóvillamosság, 
vegyi termékek, alkatrészek a legjobb árakon, raktárról 

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

ÚJ!
Ajánljuk figyelmébe!

175/65r14 strial, eu nyári gumi 9 800 Ft
205/55r16 strial, eu nyári gumi 13 500 Ft
12V45AH Akkumulátor J.P. 2 év garancia 9 900 Ft

Mannol Germany motorolaj 10W40 4l 3 900 Ft
rowe Germany motorolaj 10W40 4l 4 900 Ft
total Quartz motorolaj 10W40 4l 5 500 Ft

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7. • Tel.: 52/570-575, 52/570-576
Mobil: 06-20/9818-920 • E-mail: mesfem@gmail.com

http://mesfem.uw.hu


