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Mónus József ismét világcsúccsal 
aratott győzelmet

3. oldal

Aratónap a Nyakas Farmon

2. oldal

Napkeleti származásunk őrzői – 
Könyvbemutató a városi könyvtárban

4. oldal

Megnyitotta kapuit a IX. Hajdúnánási 
Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor

5. oldal

Diákmunka

A központilag támogatott nyári di-
ákmunkára az elmúlt évben nyílt 
először lehetőség az önkormány-

zatok és intézményeinél. A program nem 
titkolt célja, hogy a steril iskolai környe-
zetből kikerülő fiatalok életközelből is ta-
pasztalhassák meg a munkavilágát. 

Hajdúnánáson idén eddig 70 diák ka-
pott munkalehetőséget napi 4 órás foglal-
koztatás keretében július 1. és július 31-e 
között. A négy órás foglalkoztatás mellett 
több indok is szólt; egyrészt így több diák 
juthatott munkához, másrészt a fél napos 
foglalkoztatás mellett még nyári vakáció-
ra is marad idő. Polgármester úr kérdésre 
válaszolva elmondta, ha lehetőség nyílik 
rá, akkor még augusztusban folytatódhat 
a diákmunka.

A 70 fiatal közül 10 különleges felada-
tot kapott – tájékoztatott polgármester úr. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium július 1-jétől az idén is meghirdette 
a diákmunka programot, amelynek keretében 16–25 év közötti diákok 
kaphatnak a helyi önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású 
intézményeknél munkalehetőséget. A programra idén is mintegy 1,5 mil-
liárd forint áll rendelkezésre. A támogatással Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata is élt, és a program keretében július 1. és július 31. között 70 
diák kapott munkalehetőséget. A témában július 18-án tartott sajtótájé-
koztatót Szólláth Tibor polgármester úr.

Fotó: illusztráció

Az első világháború és A mAgyAr vidék 

1914. június 28. és július 28. Egy hó-
nap, ami alatt I. Ferencz József osztrák 
császár, Magyarország megkoronázott 
apostoli királya mindent meggondolt és 
megfontolt és hadat üzent Szerbiának a 
trónörökös Ferenc Ferdinánd meggyil-
kolás miatt. Elkezdődött a nagy hábo-
rú, amely négy évig tartott és sok millió 
áldozatot követelt. 

A 100. éves évforduló adott aktuali-
tást a már hagyományosnak mondható 
hajdúnánási „történész” konferenciának, 
amelyet Az első világháború és a magyar 
vidék címmel tartották meg június 11-én, 
a városi könyvtárban. 

A vendégeket elsőként Szólláth Tibor 
polgármester úr köszöntötte, aki kifejezte 
elismerését az intézménynek, hogy sike-

rült egy ilyen nagy jelentőségű programot 
meghonosítani Hajdúnánáson.

Professzor dr. Bartha Elek a Debrece-
ni Egyetem oktatási rektorhelyettese is 
megtisztelte jelenlétével a konferenciát. 
Mint köszöntőjében is elmondta, az egye-
tem számára több szempontból is fontos 
a vidék, a vonzáskörzetben élőkkel való 
kapcsolattartás; az ilyen vidéki szellemi 
műhelyeknek oktatási – nemzetpolitikai 
jelentősége van. 

A tudományos szellemi műhely prog-
ramján számos, a történet- és néprajztudo-
mány kiváló képviselője tartott előadást, a 
háború és a magyar vidék kérdésköréből. 
A változatos témák között számunkra ki-
emelten érdekes volt Püski Levente elő-
adása, aki a hajdúnánási városvezetés fel-

adatairól és lehetőségeiről szólt, illetve az 
a hadtörténeti értekezés, amelyet Kiss Ró-
bert a Debreceni 5. Bocskai Lövészdandár 
39. lövészzászlóalj zászlósa tartott Daróczi 
Ambrus kapcsán a legendás 39. gyalogez-
red hőstetteiről, és az olasz-frontról. Csi-
szár Imre a háborúról, mint a 20. század 
nyitányáról szólt, és a vereség hajdúnánási 
következményeit taglalta előadásában.

A „nagy háború” lassan-lassan az idők és 
a legendák homályába vész, nincsenek már 
köztünk túlélők, személyes adatközlők. A 
helyi gazdasági-társadalmi viszonyokról, a 
mindennapi életről viszont sokat megtud-
hatunk egy-egy ilyen konferencián, amely 
kiváló alkalom a legújabb kutatási ered-
mények megismeréséhez – hangsúlyozta 
Buczkó József, a rendezvény házigazdája.

A konferencia előadásainak anyaga – 
mint eddig mindig – még ebben az évben 
nyomtatásban is napvilágot lát majd, vár-
hatóan az év vége felé.

(HNU)

Harmadik alkalommal szervezte meg Hajdúnánás Város Önkormányzata, a Doktoranduszok Országos Szövet-
sége és a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája történész konferenciáját Hajdúnánáson.  
A konferencia témáját ezúttal a „nagy háború”, azaz az első világháború adta.

Korabeli fotó egy doberdói lövészárokról 
Fotó: anagyhaboru.blog.hu

Hajdúnánás Város Önkormányzata fon-
tos feladatának tartja gondoskodni azon 
rászoruló gyermekekről, akiknek család-
ja nem, vagy csak nagyon nehezen tudja 
megoldani nyári étkeztetésüket, felügye-
letüket. Az önkormányzat 2005 óta pá-
lyázati úton elnyert pénzügyi forrásból, a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, legrászorultabb gyermekek 
számára minden év nyári időszakában 
napi egyszeri meleg étkezést biztosít – 
mondta Szólláth Tibor. Polgármester úr 
hozzátette, hogy a programban, 30 száza-
lékban a kistermelők által a települések 40 
kilométeres körzetében megtermelt alap-
anyagból készített ételt kell adnia. Ezzel 
a cél kettős, hiszen egyrészt a gyerekek jó 
minőségű, egészséges ételhez juthatnak, 
másrészt városunk támogatni tudja a he-
lyi termelőket.

Az idei évben az önkormányzat az 
Emberi Erőforrások Minisztériumától  
6 403 320 forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült, melyet a június 16. 

és augusztus 29. közötti időszakban 297 
gyermek étkeztetésére fordít.

Polgármester úr kiemelte, hogy a nyári 
napközit idén 124 gyermek veszi igénybe, 
amely mintegy háromszorosa a 2010-es 
évhez viszonyítva. Elsősorban azon gyer-
mekek számára biztosítjuk a nyári napkö-
zit, akik otthoni, napközbeni felügyelete, 
a szüleik munkavégzése miatt nem, vagy 
csak nehezen biztosított – tette hozzá 
Szólláth Tibor. Arra törekszünk, hogy 
a gyermekfelügyeleten túl tartalmas el-
foglaltságot nyújtson a napközi minden 
gyerek számára, és a programokkal minél 
színesebbé tegyük a nyári szünet eltölté-
sét. A gyerekek napközbeni ellátásának a 
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Polgári úti intéz-
ményegysége ad otthont, ahol gyermek-
felügyelők, pedagógusok, illetve segítők 
biztosítják majd a felügyeletet.

(HNU)

Sajtótájékoztató keretében jelentette be Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármes-
tere 2014. július 9-én, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat idén is megszervezi 
a szociálisan rászoruló gyermekeknek az ingyenes nyári étkeztetést, valamint a nyári 
napközit. Az önkormányzat június és augusztus között biztosítja az egyszeri meleg ételt 
azoknak a gyerekeknek, akik gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 

Idén is van nyári szociális gyermek-
étkeztetés és napközis ellátás

Tervek szerint egyfajta video-dokumentá-
ciós 3 perces kisfilmeket készítenek, ame-
lyek városunk közelmúltjáról szólnak, az 
elmúlt évtizedek történéseit mutatják be, 
hiteles, élő szemtanúk emlékezéseit rög-
zítve. Az így összegyűlt dokumentációs 
anyag a „Hajdúnánás emlékezet-fala” 
programjaként kerülne fel a világhálóra. 

Szintén a diákmunkások kezdték el fel-
térképezni a hajdúnánási Helyi értéktárat 
képező szellemi és tárgyi örökséget. 

(HNU)
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Aratónap a Nyakas Farmon

Idén már 6. alkalommal szervezte meg a Hajdú Bokréta Hagyományőr-
ző Csoport és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ az arató napot a 
Nyakas Farmon július 5-én. A nevezetes Hagyományőrző Aratók Napjára 
közel 20 csapat nevezett.

Június 16-án a kora délutáni órákban ha-
tárjáráson vettem részt. A gabonaföldeken 
vegyes látvány fogadott; volt ahol még 
arattak a kombájnok, más helyen már 
bálázták és szállították el a szalmabálákat, 
és volt olyan hely, ahol már a letakarított 
föld újbóli megmunkálása zajlott. A ga-
bonatáblák nagy része már le van aratva, 
csak néhány nap és vége e nagy nyári 
munkának. Az aratással kapcsolatban be-
szélgettem néhány gazdálkodó emberrel.

Kelemen Imre, az Agroszoltek Kft. 
egyik vezető szakembere elmondta, hogy 
1–2 napon belül végeznek az aratási mun-
kákkal. Az esőzés miatt egy hét kényszer-
pihenő volt, de sikerül a betakarítás. Őszi 
árpából 6–7 t/ha, őszi búzából kb. 6 t/ha 
és a tavaszi árpából 4–5 t/ha átlagtermést 
tudtak betakarítani. A learatott termés 
biztonságos tárolása megoldott. A továb-
bi időszakban már az őszi növényekre kell 
odafigyelni. A kapás növényeket „helyre 
rakta” a lehullott csapadék mennyiség, pó-
tolta a vízhiányt. A csemege kukorica érté-
kesítését, szállítását hamarosan megkezdik.

Nyakas András, a Nyakas Farm tulaj-
donosa arról adott tájékoztatást, hogy ők 
még az eső beállta előtt sikeresen befejez-
ték az aratást. Elmondta, hogy egyébként 
erre a nagy esőre nagy szükség volt, mert 

így már a kapások biztosan szépen fejlőd-
hetnek és meghozzák a várt termés hoza-
mot. A learatott búzatáblákról átlagban 
59 q/ha termés lett, ami jónak mondható. 
A sikér tartalom 32–33%, míg a fehérje 
14–15%. Augusztus elején kezdődik az 
őszi munka dandárja silózással.

Kelemen Sándor gazdálkodó elmond-
ta, hogy az eső miatt elhúzódott az aratási 
tevékenység. Fájlalta azt, hogy sokan nem 
ismerik el, hogy egy paraszt embernek 
milyen sok munkájába és pénzébe kerül 
az, hogy a lakosság asztalára friss fehér 
kenyér juthasson. Magasak az üzemanyag 
árak, de nagyon alacsony a felvásárlási ár. 
Több kisebb földterületen dolgozó gazdá-
val is beszélgettem, akik szintén hasonló 
termésátlagokról tájékoztattak.

Minden esetre megnyugtató érzés azt 
tudni, hogy az ország kenyere újból biz-
tosított. 

Gut István

Július 5-én szombaton már kora reggel vi-
seletbe öltözött aratók, érdeklődő vendé-
gek gyülekeztek a Nyakas Farmon. A gaz-
da, Nyakas András és felesége Éva asszony 
mint eddig minden alkalommal, most 
is térítésmentesen biztosította az aratás 
helyszínét, a sátrakat, a főzéshez szükséges 
alapanyagokat. 

Reggel nyolc órakor Szólláth Tibor 
polgármester úr, a rendezvény fővédnöke 
köszöntötte a résztvevőket, és szólt arról, 
hogy mennyire összetartó ereje lehet egy-
egy ilyen hagyományőrző programnak, 
amely elsősorban a civil szervezetek és a 
támogatók érdeme, majd egy a régi szo-
kásokhoz híven a ház asszonyának egy na-
gyon szép aratókoszorút adott át. Az ara-
tónapot ezúttal Kocsis Áron tiszteletes úr 
áldotta meg a 67. zsoltárból vett idézettel.

A köszöntők és tájékoztatók után a csa-
patok nótaszóval vonultak a búzatáblára, 
ahol Vad András a szemlebizottság elnöke 

tartott rövid eligazí-
tást, majd pendültek 
a kaszák, dőlt a búza, 
szorgos kezek csavar-
ták a kötelet, szedték 
a markot, kötötték a 
kévét, rakták a keresz-
teket.

Különleges színfolt-
ja volt az idei aratónap-
nak, hogy testvérváro-
sunkból Ustronyból 
is érkezett egy csapat, 
kifejezetten erre a ren-
dezvényre. Hogy ők 

egy más vidék képviselői, csupán abból 
derült ki, hogy a kereszteket nem úgy 
rakják, mint felénk.

Jó tizenegy óra felé már minden csapat 
készen volt; keresztek szépen, akkurátu-
san álltak a helyükön, tarló felgereblyézve. 
Mindeközben a fák hűvösében már igen 
jó hangulat volt, minden üstben főtt a 
marhapörkölt, volt ahol más, beszélgető, 
nótázó csoportok – egyszóval igaz feszti-
vál hangulat uralkodott a farmon – mint 
ahogy egyébként is szokott. A nagy ren-
dezvénysátorban egymást váltották a Ná-
nási Népdal Nóta és Tánckedvelők Együt-
tesének tagjai, majd késő délután minden 
résztvevő csapat elismerésben részesült, 
hiszen mint Veres Sándor, a Hajdú Bok-
réta elnöke többször is hangsúlyozta, itt 
nem versenyről, hanem a hagyományos 
aratás bemutatásáról volt szó. 

(HNU)

A tanulmányi versenyeket tekintve kie-
melkedően sikeres tanévet zárt a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium. A szakmai meg-
mérettetéseken elért eredményekből ki-
derül, hogy a gépészek, a humánosok, az 
informatikusok és a közgazdasági szak-
macsoportos diákok is büszkélkedhetnek 
országos sikerrel.

Csuja Viktor benyújtott pályaművével 
megnyerte a Charles Babbage Országos 
Inventorversenyt, ugyanitt Pálóczi Nán-
dor a 11., Simon Kristóf pedig a 20. 
helyen zárt. A CNC programozó és gép-
kezelési csapatversenyen Sepsi László 9., 
Orosz Krisztián 14., Csuja Viktor 15. 
lett, hármójuk csapata összesítésben pe-
dig a harmadik helyen végzett. A szakma 
kiváló tanulója verseny (SZKTV) orszá-
gos döntőjében gépi forgácsolásban Pető 
Krisztián a harmadik helyet szerezte meg. 
Az országos szakmai tanulmányi verse-
nyen (OSZTV) a gépgyártás-technoló-
giai technikus Pálfi László 14., Kovács 
János 17. lett, így több szakmai modul-
ból vizsgamentességet kaptak. A szakmai 
előkészítő érettségi tantárgyak versenye 
(SZÉTV) gépészet szakmacsoportjában 

Zubor Lajos a 25. legjobb szakközepes 
gépész lett az országban.

Ugyanezen a versenyen, szintén orszá-
gos szinten a szociális szolgáltatások szak-
macsoportos Tóth Nikolett a 11., Éles 
Viktória a 13., Mirkó Zsanett pedig 
a 14. helyet szerezte meg. Holozsnyák 
Nándor a 24., Stefán János a 27. legjobb 
szakközepes informatikus lett a SZÉTV 
országos döntőjében.

A Közép-európai Brókerképző és Ér-
tékpapír-piaci Ismeretterjesztő Alapítvány 
(KEBA) tőzsdejátékot hirdetett közép-
iskolásoknak, amelyen négyszáz induló 
csapatból a tizenkettedik helyen végzett a 
Csiha Vivien, Rab Zoltán, Róka Sándor 
összetételű kőrösis társulás.

A gépész tanulók felkészülését Bakó 
László, Fábián Antal, Harangi Zsolt, 
Kola Sándor, Kovácsné Fekete Gabriel-
la, Skaliczki Imre, Szabó Gábor és Sza-
bó Zoltán segítette, humánból Kozák 
Györgyné Bacskai Ildikó, informatikából 
Darnai István, míg közgazdaságtanból 
Szilágyiné Kovács Mária tanítványai érték 
el ezeket a szép eredményeket.

V. G.

VÉRADÁS
Véradóink között ajándékot sorsolunk ki!
Véradás ideje: 2014. augusztus 2. szombat 11:00-tól–16:30-ig
Véradás helye: Hajdúnánás Városi Fürdő Hajdúnánás, Fürdő u. 7.
Személyi adatait hozza magával!

Szakmai versenyeredmények 
a Kőrösiből

Aratási helyzetkép

Több rendezvényre is invitálta a nevelő-
szülői hálózatunk a nálunk dolgozó ne-
velőszülőket családjaikkal együtt. Először 
egy egész napos, főzéssel egybekötött ren-
dezvényen kapcsolódhattak ki a nevelő-
szülők a mindennapos feladataikból és a 
gyerekek pedig önfeledten szórakozhattak 
a polgári Strandfürdő nemrégiben újjá-
varázsolt játszóterén, köszönhetően Tóth 
József polgármester úrnak, aki segítő köz-
reműködésével támogatta-, és lehetőséget 
adott a nevelőszülői hálózatunknak ren-
dezvényünk kulturált körülmények kö-
zötti lebonyolítására.

Néhány nappal ezután, Hajdúdorogon 
szórakozhattak családjaink, a társ neve-
lőszülői hálózatainknál élő gyerekekkel 
együtt. Majd egy rendhagyó de egyben 
hagyományteremtő szándékkal indított 
„nevelőanyák napját” tartottunk Hajdú-
nánáson a művelődési házban, melynek 

igen nagy sikere volt az ünnepeltek kö-
zött. Meglepetés produkcióval kedves-
kedtek a nevelőszülők a gyerekeknek, egy 
mesét dramatizáltak kolléganőink segítő 
közreműködésével. Ezt pedig a gyerekek 
nézték érdeklődve és olykor-olykor tátott 
szájjal. Szeretném köszönetemet kifejezni 
a művelődési ház vezetésének és alkalma-
zottainak, hogy segítették a helyszín térí-
tésmentes biztosításával és munkájukkal 
rendezvényünk színvonalas és gördülé-
keny megvalósítását.

Most pedig, befejezvén a tanévet, júni-
us 16–19 között élvezhették a jó tanuló 
gyerekek Máriapócson és környékén a 
jutalomtáborozást. Mindenkinek jó pihe-
nést kívánok a nyárra, magam és a kollé-
gáim nevében!

Ferencziné Vámosi Valéria
szakmai vezető

Tanévvégi rendezvénysorozat 
a görögkatolikus nevelőszülői 
hálózatnál
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Törökországban, a Gümüşhacıköyben 
megrendezett 3. Nemzetközi Tradi-
cionális Íjász Fesztivál keretében meg-
tartott török nyílt íjászbajnokságon 
az 50 fontnyira korlátozott húzóerejű 
távlövési versenyszámban Mónus József 
újabb világcsúccsal győzött – jelentette 
be 2014. július 9-én sajtótájékoztató 
keretében. 

2014. június 21-én megrendezett tra-
dicionális íjászversenyen 12 ország 421 
íjász versenyzője mérettette meg magát.  
A résztvevő országok Törökország, Bul-
gária, Kína, Anglia, Németország, Gö-
rögország, Magyarország, Spanyolország, 
Ukrajna, Szlovákia, Pakisztán és Malajzia. 
A népes mezőnyben Mónus József, a Ma-
gyar Turán Szövetség tagja saját készítésű 
íjjal és vesszőkkel 474 méteres távlövési 
világrekordot állított fel, ezzel kategóriá-
jában megnyerte a világversenyt.

A sajtótájékoztatón Szólláth Tibor, 
Hajdúnánás város polgármestere gratulált 
városunk szülöttének, Mónus Józsefnek, 
aki évek óta világcsúcsokat ér el a tradi-
cionális távlövő íjászatban.

Mónus József elmondta: mindamel-
lett, hogy a világ második legjobb lövőjét 
több mint 90 méterrel sikerült legyőznie, 
emögött több éves állandó munka, szor-
galom és kitartás van. Az íjász rekorder 
hozzátette, hogy amikor nem versenyzik, 
naponta 500 nyilat lő ki a különleges 
íjaival, azonban, ha nagyobb versenyre 
készül akár 1000 nyilat is kilő. A több-
szörös világrekorder tradicionális távlövő 
íjász elárulta, hogy az íjai olyan válogatá-
son és készítési folyamatokon mennek át, 
melynek köszönhetően világrekord körüli 
csúcsok érhetőek el velük. A lövéseknél 
három feltételnek kell teljesülnie, folytat-
ta a hajdúnánási íjász. A legjobb íjjal és 
nyílvesszővel kell rendelkezni, valamint az 
íjásznak is a lehető legtöbbet kell kihoznia 
magából. Mindezen kívül lélektanilag egy 
olyan helyzetbe kell kerülnie a lövőnek, 
ami az első három feltételen túlmenően 
az akarat az, amivel a legjobbakká válha-
tunk. Farkas már a jövőbe tekint, hiszen 
az elkövetkezendő 40 napban Kínába, 
Belső-Mongóliába, Törökországba, Ame-
rikába és Dél-Koreába látogat el és mér-
kőzik meg a világ legjobb íjászaival. Vi-
lágbajnokunknak szívből gratulálunk és 
újabb sikereket kívánunk az elkövetkező 
világversenyeken! 

Harsányi Zsolt

Mónus József 
ismét világcsúccsal 
aratott győzelmet

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A rendezvény minden látogató számára ingyenes!

Július 31. csütörtök
Helyszín: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal díszterme
14:00 Történész konferencia, szakmai fórum

Augusztus 1. péntek
Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő
13:00 Népi gyermekjátékok kavalkádja gyermekeknek
17:00 Hajdú Vír-tus – erős emberek vetélkedője
18:00 Hagyományőrző csoportok érkezése, bemutatkozása
Katonai bemutató programja:
18:30 Mustra a táborhelyen
19:15 Csapatok bevonulása a városközpontba ( Jókai utcán)  
 Sorakozó a Bocskai szobornál
20:00 A rendezvény megnyitója
20:15 Muskétalövés a városháza lépcsőjéről a hajdú ősök tiszteletére
20:30 Fáklyás felvonulás a csapatok táborába (gyógyfürdő)
21:00 Hajdú rege a Naná Színház előadásában

Augusztus 2. szombat
Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér
8:00 Hagyományőrzős csoportok felvonulása, katonai mustra

Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő
10:00–19:00 XVI–XVII. Századi ételek gasztronómiai bemutatója
•	 Hajdúvárosok hagyományőrző csoportjainak bemutatása
•	 Népzenei koncertek
•	 Pásztoréletet bemutató rajz- és fotótárlat
•	 Népművészeti vásár
•	 Kézműves bemutatók és foglalkozások
Közben katonai bemutatók:
11:00 „Basta szekere” – Harci bemutató és csata
 hajdú les és rajtaütés a császári zsoldosokon
12:00–14:00 Táborok látogatása, fegyverek, viseletek bemutatása
 az érdeklődők számára
15:00 Császári csapatok portyája
15:30 Hajdú portya
16:00 Gyerekfoglalkoztatás, császári csapatok kiképzésének bemutatója
17:00 Hajdú puskások, tüzérek kiképzése és bemutatója
18:00 Csapatok felkészülése
18:30 Harci bemutató és csata (császáriak támadása a török követ ellen)
20:00 Hajdú Bál (belépés csak korhű ruhában) 
 (tábori mulatozások, korabeli katonazene, táncház)

Augusztus 3. vasárnap
08:30 Csapatok bevonulása a városközpontba
09:00 Csapatok felsorakozása a református templom előtt, 
 Hajdú Szövetség ünnepélyes megerősítése
10:00 Istentisztelet
11:00 A csapatok tisztelgése a Bocskai szobornál
11:30 A csapatok menete a táborba

Hajdúnánás Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit  
az I. Hajdúk Világtalálkozójára!

Meghívó
I. Hajdúk Világtalálkozója 
Hajdúnánás, 2014. július 31.–augusztus 3.
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Játékbarlang: (10–14 éves korosztály)
 Július 28. (hétfő): Tabu
 Augusztus 4. (hétfő): Kártyázzunk!
 Augusztus 11. (hétfő): Jenga, ki tudja 

magasabbra építeni? 

tücsök kuckó: (alsó tagozatosoknak!)
 Július 25. (péntek): Kézműves foglal-

kozás: Meglepetésdoboz készítése
 Július 30. (szerda): Mutogatunk, körül-

írunk, rajzolunk… Activity
 Augusztus 1. (péntek): Kézműves foglal-

kozás: Mancslenyomat pillangó készítése
 Augusztus 6. (szerda): Olvassunk!
 Augusztus 8. (péntek): Méhecske pa-

pírgurigából
 Augusztus 13. (szerda): Mesedélután
 Augusztus 15. (péntek): Kézműves fog-

lalkozás: Polip és katica készítése
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

A pénteki kézműves foglalkozásokra 
SZERDÁIG várjuk a jelentkezéseket!

Jelentkezés és bővebb információ: Ba-
goly Beáta, Csuja Dóra 06-52/381-620; 
06-30/427-4536

MoziMűsor

 Július 26. (szombat) 19 óra: Végzetes 
hazugságok (Szinkronizált, amerikai-
lengyel filmdráma, 107 perc, 2012, 16 
éven aluliak számára nem ajánlott)

 Augusztus 2. (szombat) 17 óra: Gru 
2 (Szinkronizált, amerikai animációs 
film, 98 perc, 2013, 6 éven aluliaknak 
nem ajánlott)

 Augusztus 9. (szombat) 19 óra: Z vi-
lágháború (Szinkronizált, amerikai-
máltai akciófilm, 116 perc, 2013, 16 
éven aluliaknak nem ajánlott)

 Augusztus 16. (szombat) 17 óra: Rep-
csik (Szinkronizált, amerikai animá-
ciós film, 92 perc, 2013, 12 éven aluli-
aknak nem ajánlott)

nyári utcazene a város főterén

 Július 30. (szerda) 20 óra: KALIBRA 
KOLLEKTÍVA

 Augusztus 6. (szerda) 20 óra: KÜLÖN-
KIADÁS

A pályázat célja:
 Hajdú-Bihar megyében előállított ter-

mékek magas minőségi színvonalának 
elismerése, népszerűsítése, piacra jutá-
sának segítése.

 A fogyasztók segítése a minőségtuda-
tos, környezetbarát termék kiválasztá-
sában.

A pályázók köre:
Hajdú-Bihar megyében székhellyel, 

telephellyel rendelkező gazdálkodó szer-
vezetek, természetes személyek, valamint 
társadalmi és civil szervezetek. Egy pályá-
zó csak egy termékre, termékcsoportra 
nyújthat be pályázatot.

A termék:
Kizárólag kereskedelmi forgalomra ké-

pes termék, tárgy, amely a megyére jellem-
ző alapanyagból, illetve helyi hozzáadott 
értékkel a megyében készül, és megjelené-
sében egyediséget hordoz. Amennyiben 
szükséges, a termék rendelkezzen megfe-
lelőségi igazolással (pl. műszaki termékek, 
játékok, orvosi készülékek, stb.), az igazo-
lás másolata a pályázati adatlap mellékle-
tét képezze. A kitüntető díjra pályázott 
termék legyen besorolható a következő 
kategóriák egyikébe:
 kézműves alkotás, kézműipari termék,
 mezőgazdasági-, élelmiszeripari termék,
 ipari termék.

A pályázat benyújtásának módja, 
helye és határideje: 

A pályázat egységes pályázati adatlapon 
nyújtható be, amely a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordiná-
ciós Osztályán szerezhető be (4024 Debre-
cen, Piac u. 54. fsz. 13. szoba) vagy letölt-
hető a www.hbmo.hu internetes oldalról.

A pályázati adatlap kitöltésével kap-
csolatos információkat Tóthné Bobonka 
Magdolna nyújt (elérhetőségei: 52/507-
506, terrend@hbmo.hu, fsz. 13. szoba).

A pályázatot 1 példányban, zárt borí-
tékban, postai úton ajánlott küldemény-
ként a Hajdú-Bihar Megyei Minőségi 
Termék Társaság

Debrecen, Piac u. 54. címre kell elkül-
deni, vagy személyesen a megyei önkor-
mányzat Titkárságán kell leadni (Debre-
cen, Piac u. 54. fsz. 1.).

A borítékon kérjük feltüntetni:
„Minőségi Termék Pályázat 2014”
A pályázatok beérkezésének határideje: 

2014. augusztus 29. (péntek) 12.00 óra. 

Az elbírálás szempontrendszere: 
Az elbírálás az 1. pontban meghatáro-

zott célok, valamint a 3. pontban felsorolt 
feltételek figyelembevételével történik.

Előnyt élveznek a környezetbarát-, bio-, 
valamint ökotermékek, továbbá azok a 
termékek, amelyek előállítása környezet-
barát-, bio-, ökotechnológiával, környe-
zetbarát csomagolásba, illetve környezet-
kímélő anyagok felhasználásával történik. 
Nem kerül elbírálásra a beérkezési határ-
idő után érkezett pályázat, valamint az a 
pályázat, amely nem az erre a célra szolgá-
ló adatlapon lett benyújtva. Amennyiben 
egy pályázó több pályázatot nyújt be, úgy 
az összes pályázatát kizárja az elbírálásból.

Egyéb tudnivalók:
A pályázatok elbírálására a pályázati 

határidő lejártát követően a Hajdú-Bihar 
Megyei Minőségi Termék Társaság ülésén 
kerül sor.

A Társaság döntéséről a pályázók értesí-
tést kapnak. A nyertes pályázók oklevelet 
kapnak, valamint feltüntethetik termé-
keiken a „Hajdú-Bihar Megyei Minőségi 
Termék” védjegy emblémáját. A díjazott 
pályázó részére az embléma elektronikus 
formában az oklevéllel együtt kerül át-
adásra.

A Hajdú-Bihar Megyei 
Minőségi Termék Társaság

Akár azt is mondhatnánk, 2014 a ma-
gyar szürke éve Hajdúnánáson – kezdte 
köszöntőjét Szólláth Tibor polgármester 
úr június 12-én Buczkó József legújabb 
könyvének bemutatóján. A szerző rövid 
idő, alig másfél év alatt írta meg Napkeleti 
származásunk őrzői c. munkáját, amely-
ben a magyar szürke marha hajdúnánási 
létének állít emléket személyes közlések, 

levéltári források, gazdag fotódokumen-
táció formájában. Az igényes kivitelezé-
sű könyvet az idei Ünnepi Könyvhéten 
mutatta be Gencsi Zoltán, a téma kiváló 
kutatója, Hortobágy alpolgármestere, aki 
maga is nagyon sokat foglalkozott/foglal-
kozik e gyönyörű jószágokkal, múltjuk-
kal, amelyek egykoron milliós nagyság-
rendben legelésztek füves pusztáinkon, és 

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Hajdúnánás tisztelt lakosságát, 
hogy a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési napokon az elszállítani kívánt 
hulladékot a megszokott helyen kérjük 
reggel 6.00 óráig helyezzék ki a sárga fe-
delű hulladékgyűjtő edényzetben. 

Az edényzet mellett (lehetőleg) átlátszó 
zsákban elhelyezett szelektíven gyűjtött 
hulladékot is elszállítjuk a meghirdetett 
időpontokban. 

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Igazgatási szünet a Városházán
Tájékoztatom Hajdúnánás város lakos-
ságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 209/2014. 
(VI. 26.) számú Képviselő-testületi Ha-

tározatával igazgatási szünetet rendelt el 
2014. augusztus 4-től 2014. augusztus 
8-ig.

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti. 

A szünet időtartama alatt a Hivatalban 
a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő 
ügyek intézésére ügyelet működik, a za-
vartalan ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás kizárólag a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított. 

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás in-
dítása, ügyeik intézése során vegyék figye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre

jegyző

Önkormányzati hírek
A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MINŐSÉGI 

TERMÉK TÁRSASÁG pÁlYÁzAToT HIRDET 
„Hajdú-Bihar Megyei Minőségi Termék” kitüntető díj 

elnyerésére 2014. évben

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója

Napkeleti származásunk őrzői – 
Könyvbemutató a városi könyvtárban
Ismét egy remek helytörténeti munkával gyarapodott a városunk múltját bemu-
tató, feldolgozó kiadványok sora. Az Ünnepi Könyvhét eseményeként Buczkó Jó-
zsef: Napkeleti származásunk őrzői: A magyar szürke marha az élő emlékezetben 
és családi fényképeken c. munkáját Gencsi Zoltán, a téma kiváló kutatója, ismerője 
mutatta be a szép számú érdeklődőnek június 12-én a városi könyvtárban.

amelynek létszáma az 1960-as évek végére 
200 db. alá csökkent, azaz a kihalás szé-
lére került.

A visszaemlékezésekben nagyon sok, 
főként idősebb ember vall a magyar szür-
kéről, amelyet kivétel nélkül kiváló jószá-
goknak írnak le, s amelyek kormos sze-
mükkel érdeklődve, büszkén tekintenek 
ránk vissza az évtizedekkel ezelőtt rabul 
ejtett pillanat emlékeként. 

A kötetben szó esik a Kendereskertről 
is, amelynek kitüntetett szerepe volt a 
hajdúnánási gazdatársadalomban a 20. 
elejétől megszüntéig – és napjainkban.  
A gazdagon illusztrált, olvasmányos könyv 
a szerző 10. olyan önálló kötete, amely 
Hajdúnánásról szól, s amelyet minden-
kinek szívből ajánljuk. Megvásárolható a 
városi könyvtárban és a múzeumban.

(HNU)
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Az idei esztendőben is számos festőmű-
vész, szobrász és fotóművész együtt, közös 
helyszínen, közös gondolatokon keresztül 
teremti meg azokat az alkotásokat, melye-
ken városunk értékeit, kincseit jelenítik 
meg. A tábort egy indító kiállítás nyitotta 
meg június 27-én, pénteken, melyen Dr. 
Juhász Endre alpolgármester köszöntöt-
te a megjelent alkotókat és vendégeket, 
valamint kiemelte, hogy egy ilyen neves 
alkotótábornak a fő feladata az, hogy ins-
pirációt jelentsen a résztvevőinek. 

Bertalan Ferenc festőművész, a tábor 
művészeti felelőse és a szervezés segítője 
osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel. 

Aknay János Kossuth és Munkácsy-
díjas festőművész, a Magyar Alkotómű-
vészek Országos Egyesületének elnöke 
köszöntőjében hangsúlyozta az alkotók 
egymás munkásságának való megismeré-

sének fontosságát, valamint a közösségte-
remtő folyamatok beindítását. 

Az alkotótábor szervezői két szakmai 
előadással is segítették az alkotómunkát; 
Kopócsy Judit festőművész előadása, 
melyet július 9-én, szerdán hallgathatott 
meg a közönség „A tudatos képszerkesztés 
és a véletlen művészeti szerepe a kortárs 
képzőművészetben” címmel, majd a kö-
vetkező napon, csütörtökön Szemadám 
György, Munkácsy-díjas festőművész, a 
Magyar Művészeti Akadémia Képzőmű-
vészeti Tagozat vezetője tartott előadást.

A tábor célkitűzése, hogy ismert festő-
művészek és a pályájuk elején járó kezdők 
együtt dolgozzanak, ismereteket, tapasz-
talatokat cseréljenek egymással. Az idén 
készült alkotásokat július 12-én, a hagyo-
mányos zárókiállításon mutatták be a tár-
latlátogatóknak. (HNU)

Július 2-án állandó kiállítás nyílt az 1858-
ban a Csege-halomnál előkerült bronz-
kori, azóta csak „Böszörményi kincsnek” 

Napok Időpont Műsor 
Hétfő 19.00–20.50 Heti Sport
Kedd 10.00–11.50 Heti Sport ismétlése
 15.00–16.50 Heti Sport ismétlése
 19.00–19.30 Heti Plusz
 19.30–20.30 Egyéb átvett műsorok
Szerda 10.00–10.30 Heti Plusz ismétlés
 10.30–11.30 Egyéb, átvett műsorok
  ismétlése
 15.00–15.30 Heti Plusz ismétlése
 15.30–16.30 Egyéb, átvett műsorok
  ismétlése
 19.00–20.00 Itthon-otthon
Csütörtök 10.00–11.00 Itthon-otthon ismétlése

Napok Időpont Műsor 
Csütörtök 15.00–16.00 Itthon-otthon ismétlése
 19.00–20.00 Anno…
Péntek 10.00–11.00 Anno ismétlése
 15.00–16.00 Anno ismétlése
 19.00–20.00 Nánási Krónika
Szombat 10.00–11.00 Nánási Krónika ismétlése
 15.00–16.00 Nánási Krónika ismétlése
Vasárnap 09.00–10.00 Itthon-otthon ismétlése
 10.00–11.00 Anno… ismétlése
 11.00–12.50 Heti Sport ismétlése
 12.50–13.50 Heti Plusz ismétlése
 13.20–14.20 Egyéb átvett műsorok ism.
 15.00–16.00 Nánási Krónika ismétlése

Június utolsó hétvégéjén többen talál-
kozhattunk talpig fekete vagy kék színű 
öltözetben jövő-menő fiatalokkal, és ke-
vésbé fiatalokkal a főtér és a Sportcsarnok 
környékén – ők mindannyian az I. Kelet-
Magyarországi Baráti Kendo Találkozó 
résztvevői voltak. A kendo már a 90-es 
években jelen volt városunk sportéleté-
ben, majd mélypont következett, egészen 
a múlt év végéig, amikor újra szerveződött 
a kendo oktatás, létrejött a Hajdúnánási 
Kendo Klub, és egy lelkes csapatnak kö-
szönhetően hihetetlen fejlődésen mentek 
már át e rövid idő alatt is. A klub edzője 
Mihalik Hunor, akit egy rövid távinterjú-
ra kértünk a napokban. 
 Kedves Hunor, egy kicsit szokványos 

a kérdés; hogyan jött létre ez a találkozó? 
 Egyik klubtagunknak – Péter Ger-

gőnek – volt egy javaslata, hogy miért 
ne szervezhetnénk egy kisebb eseményt a 
közeli kendo kluboknak? Erre jött az ötle-
tem, hogy Kelet Magyarországi régiónak 
ilyen eseménye még nem volt. Így első 
körben felhívtam a klubok elnökeit, akik 
szintén jónak tartották az eseményt. Így 
belevágtunk. 
 Mekkora jelentősége van ennek a 

hajdúnánási klub életében? 
 A jelenlegi újrakezdés szempontjá-

ból, ami 9 hónapja volt – ez óriási lépés, 
hiszen így tágulhat a nánási kendos csa-
pat ismerete, ezzel együtt a versenyzést és 
a szervezést is gyakorolják és nem utolsó 
sorban nő a baráti kör. 
 Hány egyesület, csapat nevezett? 
 Ha a Bushido Kendo Egyesületet 

egynek veszem – ami Debrecen és Haj-
dúnánás közös klubja, akkor Szegedről, 
Miskolcról, Tiszaújvárosból, Egerből és 
Gyöngyösről érkeztek résztvevők. Egyéb-
ként egyéniben 25 versenyző és 7 csapat. 
 Hogyan látja; ilyen rövid idő után 

miként értékelhetőek a nánási fiatalok 
eredményei? 
 Nem csak fiatalok, hanem idősebbek 

is eredményesek voltak a versenyen! Itt 
nem volt életkorhatár! Én a verseny előtt 
most is azt mondtam nem a végeredmény 
a fontos, hanem az, hogy önmagukhoz 
képest legyenek legalább egy kicsit job-
bak, vagy legyenek jobbak az előző nap-
hoz képest. Talán éppen ezért nem egy 
eredményhajsza alakul ki bennük, hanem 
egy egészséges versenyszellem – elsősor-
ban önmagukkal szemben. Amit értéke-
lek bennük, az az idáig vezető Úton mara-
dás! Szorgalmasan és kitartóan edzés járni, 

követni az utasításokat, alázattal lenni 
egymás iránt! A konkrét eredmények jól 
esnek, de ezek mind-mind halandó dol-
gok, nincs sok jelentőségük a kendo élet-
módjához és mélységhez képest. 
 A szervezésben kik segítettek, vol-

tak-e támogatók stb. 
 Mint már említettem, a szervezés 

munkáját elsősorban magunk végeztük, 
de a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatalt 
kiemelném, hiszen Ők segítettek a díjak 
elkészítésében és persze az intézményve-
zetők rugalmasságáért is nagyon hálásak 
vagyunk. 
 Nyári programok, edzőtáborozás? 
 Budapesten július 23–27.-e között 

lesz egy nagy rangos nemzetközi esemény 
– Hungária Kendo Kupa és Tábor, ahol 13 
ország van jelen, ahol táborozunk, verseny-
zünk és sokat, sokat tanulunk egymástól! 
 Egy esetleg legközelebbi megméret-

tetés? 
 IGEN! A Hungária Kendo Kupán 

teljes mellszélességgel részt veszünk, egyé-
ni és csapat versenyen is. 

Köszönöm az interjút, szívből gratulá-
lunk mindenkinek, és további szép ered-
ményeket! 

Rigó Tamásné 

Röviden az eredmények: 
MUDAN – Dan alatti – kategória: 
1. Hausel Richárd – Mushin (Miskolc) 
2. PÉTER Gergő – Bushido (Hajdúnánás) 
3. BODA István – Bushido (Hajdúnánás) 
3. BONNAFOUX Kellen–Szeged 

Küzdőszellem díj FÜZ József – Bushi-
do (Hajdúnánás) 

Küzdőszellem díj HAUSEL Veronika – 
Mushin (Miskolc) 

DAN kategória: 
1. TÓTH Balázs (Szeged)
2. POLONKAI Robin – Mushin (Miskolc)
3. KATONA Péter – Bushido (Debrecen) 
3. HORVÁTH László – Mushin (Miskolc)

Megnyitotta kapuit 
a IX. Hajdúnánási Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor
Immár 9. alkalommal várta Hajdúnánás a Nemzetközi Képzőművészeti Al-
kotótáborba a művész vendégeket, külön felnőtt és külön ifjúsági szekcióba. 
Június 27-én indult a felnőttek részére szervezett tábor, ahová több mint 20 
művész érkezett, főként Budapest és környékéről, illetve Toyamából.

Szekeres Gyula múzeumigazgató és Bálint Mari-
anna a régész a kincs egyik gyönyörű darabjával.

Emlékezetes események zajlottak július elején a hajdúböszörményi Hajdúsági 
Múzeumban. Az idén 90-éves intézményben olyan tárlatot nyitottak, amely 
párját ritkítja; hazaérkezett a világhírű „Böszörményi kincs”. 

Évezredek üzenete: 
Hazatért a böszörményi kincs

nevezett leletegyüttes teljes anyagából. 
A régész szakmai körökben „bronzkori 
szeuzo kincsként” is emlegetett tárgyakkal 
ilyen teljességükben, még soha, sehol nem 
találkozhattak a tárlatlátogatók. 

Ez a kiállítás nekünk, hajdúnánásiaknak 
fontos, hiszen ha közvetve is, de mindaz, 
ami itt a Hajdúsági Múzeumban látható, 
az ezen a tájon élők történelmi öröksége. 
Szívből ajánljuk hát mindenkinek; láto-
gassanak el a múzeumba, tekintsék meg 
a „Böszörményi kincset”, és a többi közös 
történelmünket bemutató emlékeket is.

I. Kelet-Magyarországi 
Baráti Kendo Találkozó 

A Hajdúnánási Televízió új műsorrendje 
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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!!!

7 Hajdúnánánásnás, Ady E

Megemlékezés

Emlékezik rá: 
Férje, lányaik, és családjaik

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.

MÁRó JóZSEFNÉ
született: Dombi Julianna 

volt Hajdúnánás, Rákóczy u. 24. sz. 
alatti lakos halálának 3. évfordulójára.

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! 

PóK ZOLTÁN
volt Hajdúnánás, 

Brassay Károly u. 2. sz. alatti lakos 
halálának 12. évfordulójára.

Megemlékezés

Emlékeznek rá: 
Apja és Testvére

Napsugár és csillagok világa
Jó szívének örök álmát őrzik,

Tiszta lelke fönt a magas égben
A síron túl is felettünk őrködik.

Áldd meg Istenem a földnek minden 
porszemét, mely takarja drága 

szerettünk sírhelyét!
Kérünk Téged fogadd kegyelmedbe,
S óvjad, féltsed lépteit mindörökre!

- Ha önnek gondot jelent a gyermek napközbeni elhelyezése
- Ha szeretné könnyebbé tenni a szocializációt, a későbbi óvodai beszoktatást
- Ha visszamenne dolgozni, de gyermekét nem vették fel bölcsődébe, óvodába
Családias, barátságos környezetben várjuk gyermekét, kis létszámú közös
ségünkbe. Nálunk nincs szünidő, nyitva tartásunk egész évben folyamatos!

Sziporka Családi Napközi várja a gyermekeket 20 hetes kortól!

Elérhetőségeink: Hajdúnánás, Kazinczy u. 53. 
Tel.: 0670/2100438 y 0630/5058249

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
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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

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.

Megnyílt az Aktivitás-extrémitás 
szabadidôs pálya Hajdúnánáson

2014. június 21-én az ünnepélyes szalagátvágást követôen a Hajdúná-
nás Skatepark Opening Jam keretében vették birtokukba a fiatalok az 
Aktivitás-extrémitás szabadidõs pályát Hajdúnánáson. A pálya, amelyet 
a kötelezô biztonsági elõírások betartása mellett mindenki térítésmen-
tesen használhat - a hét minden napján 08.00–20.00 óra között várja az 
extrém sportok kedvelôit.

A pálya három új elemét az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület az ál-
tala 2013 júniusában a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-
ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott, 8546693735 
azonosító számon nyilvántartott, „Aktivitás-extrémitás szabadidôs pálya 
fejlesztése Hajdúnánáson” címû pályázatán elnyert 4 393 222 Ft támo-
gatást felhasználva szerezte be, ezzel bôvítve az új helyre, a Ligetbe 
költöztetett szabadidôs pályát.

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

 Kiskertek takarítása, 
szemét trágya törmelék elszállítása.
Tel.: 06-20/9781-284

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

A rendezvény ideje alatt Kiállítóink személyes konzultációval, termékbemutatókkal 
egyedi ajánlatokkal várják a látogatókat.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEK
4220 Hajdúböszörmény, Korona u. 17.

+36 (20) 298 8867   efi@eszv.hu   efi.eszv.hu
www. facebook.com/efihajduboszormeny

Beszélgetés az egészséges 
életmódról, egészségmegőrzésről 
és lelki egészségről, meghívott 
vendégeink aktuális munkáiról.

A partnerekkel Balogh Zsuzsa
az Alföld Televízió műsorvezetője 
beszélget.

Szakszerű szűrővizsgálatok:
vércukormérés
vérnyomásmérés
testsúlymérés
testzsírmérés
BMI index számítás

A mérési eredmények alapján 
rizikófelmérés, életmódváltó 
program javaslata
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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. 

KócsiSztori: Fájós fogra pálinka

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

Remekül helytálltak a bocskais 
lányok a kézilabda Diákolimpián

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

A jó magyar pálinka ma már hungari-
cum. Büszke is rá nemzetünk, s fennen 
hangoztatjuk, hogy e nedű kis mértékben 
fogyasztva gyógyszer („nagymértékben 
meg orvosság” teszik hozzá borízű hangon 
egyesek). Vannak azonban még országunk-
ban is sokan, akik egyáltalán nem kóstol-
ták még eme igazán páratlan ízű és hatású 
italt. Így lehetett ezzel egyik kedves isme-
rősöm – nevezzük Rózsika néninek – aki-
vel többször találkozom a piacon. Néhány 
percre elbeszélgetünk, (állítólag jól ismerte 
anyukámat) s szívesen hallgatom vidám 
történeteit, izgalmas kalandjait, főleg, 
hogy tudom, neki egy kiló krumpli meg-
vásárlása is mindig egy nagy kaland. Meg 
is lepődtem, amikor a minap, a mindig 
mosolygós Rózsika néni nagyon fancsali 
képpel közeledett felém, s ha nem köszö-
nök rá hangosan tán el is megy mellettem.
 Csókolom Rózsika néni! Csak nincs 

valami baj? – érdeklődöm együttérzően.
 Nagyon fáj a fogam. Ez az egy fogam 

van már csak. Nyolcvan évig nem voltam 
fogorvosnál, ezért az egyért sem fogok el-
menni. – hangzott a fájdalmas magyarázat.
 Miért nem tetszik öblögetni egy kis 

pálinkával? – rukkoltam elő egy hirtelen 
ötlettel.
 Mit képzelsz te énrólam? – emelte meg 

a hangját villámló szemekkel. – Nyolcvan 
évig nem ittam pálinkát, már ezután sem 
iszom, pedig mindig van otthon, ha átjön 
a szomszéd vagy az unokák, legyen mivel 
megkínálni őket. Régebben ittam névna-
pokon talán egy kis édeset.

 Nem kell azt meginni – próbálom 
nyugtatni – csak egy picivel öblögetni a 
fájós fogat. Azután nyugodtan kiköpheti.
 Majd meglátom! – motyogta jobb ar-

cát kezébe temetve, majd szó nélkül fakép-
nél hagyott.

Pár nap múlva azonban kitörő örömmel 
üdvözölt s talán a szokásosnál is vidámab-
ban kezdett mesélni.
 Igazad volt lelkem. Kipróbáltam, s 

egy fél kupicával elkezdtem öblögetni a fo-
gam. Amikor a fájdalom valóban enyhülni 
kezdett kiballagtam a kertbe a diófámhoz, 
hogy kiköpöm. Aztán eszembe jutott, 
hogy szegény uram – nyugodjék békében 
– mindig itta nyakra – főre, s nagyobb baja 
sosem volt tőle. Gondoltam lenyelem, ta-
lán nekem sem árthat. Olyan kellemes 
bizsergés szaladt végig a szervezetemben, 
hogy gyorsan megittam a maradékot is, 
ami még a pohárban volt. Jót tett a fogam-
nak is, meg az esti sorozatomat a tévében 
is jobban értettem, mert hatalmasakat ka-
cagtam rajta.
 Akkor megvolt az öröm – válaszoltam 

mosolyogva, (nagyon vigyázva, hogy el 
ne nevessem magam, ami a „szervezetem” 
résznél majdnem sikerült) – Fáj még a 
foga? – kérdeztem meg, nehezen rám eről-
tetett komolysággal.
 Dehogy fáj, hisz már másnap kiesett, 

de azért esténként csak megiszom egy po-
hárkával, hiszen a helyét is fertőtleníteni 
kell. – kacsintott rám huncutul miközben 
gyűrött táskáját hóna alá csapva tovább in-
dult a kijárat felé. Kócsi Imre

A Bocskai István Általános Iskola és AMI 
III. korcsoportos lány kézilabda csapata, 
azaz az 5–6. osztályos lányok bejutottak 
Diákolimpia országos döntőjébe. A dön-
tőt 2014. június 15–18. között rendezték 
meg Pécsett. A nyitó ünnepség után tar-
tották meg a sorsolást, ahol két négyes 
csoportba osztották a csapatokat. Hajdú-
nánás a későbbi aranyérmes Balmazúj-
várossal, Szigetszentmiklóssal és Kistelek 
csapataival került egy csoportba. A hétfői 
napon 2 mérkőzést játszottak a lányok, 
Balmazújváros csapatától 16–9-es veresé-

get szenvedtek, míg a Szigetszentmiklós 
ellen drámai végjátékban 19–18-ra ma-
radtak alul, a keddi nap már nagyobb si-
kert hozott , Kistelek ellen 16-8 arányban, 
magabiztosan nyertek a Bocskais tanulók, 
így szerdán az 5–6. helyért játszhattak, 
ahol a meleggel, s a helyi Kozármisleny 
csapatával egy nagyon jó mérkőzésen 
21–17-re maradtak alul. Összességében 
az ország 258 intézményéből nevezett 
csapatokból az előkelő 6. helyen végeztek. 
Külön öröm, hogy a díjátadó ünnepségen 
csapatunk kapusa Mirkó Ajnácska lett a 
torna legjobb kapusa. 

A csapat tagjai: Mirkó Ajnácska, Varga 
Fruzsina, Pók Lea, Pók Flóra, Veres Bar-
bara, Nagy Dorottya, Nyakas Petra, Tar 
Lotti, Baráth Lúcia, Tóth Jázmin, Balázs 
Emma, Reszegi Panna, Kondora Petra, 
Polyák Eszter és Kecskés Emese.

Edző: Szabó Attila Csapatvezető: Hadas 
Sándor.

Szabó Attila

INTERNET
WS-3	 2500 Ft 3MB/256KB
WS-10 4000 Ft 10MB/2MB 
WS-12 6500 Ft 12MB/3MB
WS-15 8000 Ft 15MB/4MB

PAN-3 2500 Ft 3MB/256KB
PAN-10 3490 Ft 10MB/2MB
PAN-12 4200 Ft 12MB/3MB

4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 17.
E-mail: ugyfelszolgalat@wifisecurity.hu  Web: www.wifisecurity.hu

START
12 csatorna / 6 HD csatorna 1290 Ft
OPTIMAL
44 csatorna / 9 HD csatorna 2990 Ft
MAXIMAL
58 csatorna / 15 HD csatorna 4990 Ft

TV
SZOLGÁLTATÁS

(Családi, valamint kertes házakra vonatkozik, Hajdúnánás, Hajdúvid és Tedej területén.)

(Panelházakra 
vonatkozik 
Hajdúnánás 
területén.)

Az árak az Áfa-t tartalmazzák! A hirdetés nem minősül ajánlatté-
telnek, teljes tájékoztatásért informálódjon ügyfélszolgálatunkon!  
Az árak átutalásos vagy készpénzes havidíj fizetése esetén érvénye-
sek.


