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Japán harcművészet oktatás 
Hajdúnánáson

3. oldal

Pedagógusnap 2014

3. oldal

Tűzoltók horgászversenye 

2. oldal

Kiállítás megnyitó a Galériában

2. oldal

Nemzeti Összetartozás Napja 2014.

A z idei Nemzeti Összetartozás Nap 
városi programja már június 2-án 
elkezdődött, amikor Raffay Ernő, 

történész, a téma kiváló és elkötelezett 
kutatója tartott érdekes előadást Trianon 
okairól és következményeiről. Előadásá-
ban sorra hozta fel azokat az elsősorban 
nemzetközi nagyhatalmi, s mellette a bel-
ső okokat is, amelyek együttesen vezettek 
Trianon tragédiájához. Mint mesélte, a 
gyökerek, egészen a 19. század közepé-
ig vezethetők vissza, és következményei 
máig hatnak. 

Június 4-én a hagyományos városi meg-
emlékezést harangszó vezette fel, majd 
az Erdélyhez, Kolozsvárhoz örökké hű 
Reményik Sándor: Három szín című ver-
sét Dulavics Dóra a Kőrösi Gimnázium 
tanulója tolmácsolta. 

Ünnepi emlékező beszédet Szólláth 
Tibor polgármester úr mondott, aki a 
nemzeti összetartozás fontosságáról be-
szélt, arról, hogy az anyagi veszteségeknél 
is nagyobb veszteséget okozott a lelkekben 
bekövetkezett tragédia. Emlékeztetett arra 
is, hogy volt idő, amikor számolatlanul 
hullottak eleink a csatatereken a hazáért, 

1920-ban június 4-én, délután budapesti idő szerint 16.32-kor a francia-
országi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély folyosóján, íratták alá 
Magyarországgal azt a békediktátumot, amely olyan veszteségekhez veze-
tett területben, emberfőkben, néplélekben, amelyet a magyar nemzet az-
óta sem tudott igazából kiheverni. A sebek gyógyításában jelentős szerepe 
lehet, van a Nemzeti Összetartozás Napjának, amelyen már 4. éve emléke-
zünk a trianoni tragédiára.

Hajdúnánáson mindig is nagy hagyomá-
nya volt a minőségi állattartásnak, mely 
az elmúlt évtizedekben háttérbe szorult.
Ezeket a tradíciókat, gyökereket éleszti 
fel városunk a Kendereskert újjáépíté-
sével, melynek nem titkolt célja, hogy 
közelebb hozza az emberekhez a pász-
torhagyományokat, a régmúlt szokásait. 
A Kendereskert fejlesztése egy újabb ál-
lomásához érkezett el, melynek eredmé-
nyeként a város lakossága megtekinthette 

a kert talán legszebb ékkövét, a magyar 
szürke szobrot.

Az ünnepélyes szoboravatásra a hama-
rosan pásztormúzeumként is szolgáló 
Kendereskertben került sor, ahol elsőként 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere köszöntötte a megjelenteket, 
majd L. Simon László, országgyűlési kép-
viselő beszédében örömét fejezte ki, hogy 
városunk a mezőgazdasági fejlesztések te-
rén kimagaslóan teljesít. Hozzátette, hogy 

amiért most nem meghalni, hanem élni 
kell/kellene. Gondolata szerint, ha szob-
rot kellene állítani a mai kor hőseinek, 
akkor ő egy édesanyát karján gyermekével 
mintázna meg, mert manapság a legna-

„Szeméből a történelmi magyar múlt tekint vissza ránk”
Magyar szürke szoboravatás Hajdúnánáson
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásának köszönhetően, a köztéri 
szobrok állítását támogató pályázatából valósult meg Hajdúnánáson Bíró 
Lajos szobrászművész „Magyar szürke” című alkotása. A szobrot L. Simon 
László kormánybiztos, országgyűlési képviselő avatta fel május 23-án.

a múltból táplált szellemi örökségeink 
tudják előre vinni nemzetünket, melyen 
Hajdúnánás is jó úton halad, s ezeket a 
tradíciókat kell átörökíteni a következő 
nemzedék számára is.

Az ünnepi beszédek után a képviselő- 
testület tagjai, Nam Gwan Pyo, a budapes-
ti Koreai Köztársaság Nagykövetségének 
nagykövete, L. Simon László, országgyű-
lési képviselő, dr. Tiba István, térségünk 
országgyűlési képviselője, valamint a ma-
gyar szürke szobor megalkotója Bíró La-
jos, szobrászművész avatták fel a bronzból 
készült műalkotást. 

A bronzból készült két alakos szobor, 
nem csupán a szürke óriásnak, az 1936. 
évi Országos Mezőgazdasági Kiállítás és 
Vásáron díjnyertes Békés nevű bikának 

állít emléket, hanem a helyi állattartó pa-
raszti társadalomnak és a Kendereskertben 
folyó nagyszerű állatgondozói tevékenysé-
geknek is.

Ezt követően Kocsis Áron, református 
lelkipásztor áldotta meg az emlékművet.

A magyar szürke szobor leleplezése után 
egy több évtizedes múlttal rendelkező mun-
kásság elevenedett meg az érdeklődő előtt, 
hiszen a Balogh Rudolf-díjas fotóművész, 
néprajzkutató: Kunkovács László képeiből 
nyílt kamara kiállítás „Hajdúnánás pász-
toréletéből” címmel, melyet dr. Tiba Ist-
ván, térségünk országgyűlési képviselője 
nyitott meg.

A beszédek és a leleplezést követően a 
nap további részében jó hangulatú zenés, 
táncos mulatságra hívták az érdeklődőket, 
vendégeket, mely az egész este folyamán 
kitartott. (HNU)

gyobb csatákat a mindennapok „hábo-
rúiban” az anyák, az asszonyok vívják, 
nap mint nap. Utalt arra is, hogy miért 
is lett a trianoni gyásznap helyett június 

4-e a Nemzeti Összetartozás Napja; mint 
mondta, búsonghatunk ugyan újabb 100 
esztendőkig is, de az nem hoz megoldást a 
nemzet tragédiájára; inkább azokat a lehe-

tőségeket kell megkeresni, amelyek előbb-
re tudják vinni, szorosabbá tudják tenni 
a magyar-magyar kapcsolatokat, amikor 
valós nemzeti összetartozás alakul ki ha-
táron innen és túl élő magyarok között.

Trianon után sokan elhagyták Erdélyt, 
de sokan maradtak, mint pl. Reményik 
Sándor, aki reménytelenül is csillagokkal 
népesítette be az erdélyi éjszakákat, s aki-
nek híres soraira hivatkozott megemléke-
zésében polgármester úr is, amikor arról 
beszélt; miért hagyjuk, hogy fiataljaink 
elhagyják szülőföldjüket, az esetleges jobb 
élet reményéért.

Trianon sebeinek gyógyításában so-
kan sokat tesznek, így pl. Hajdúnánás 
közössége is, többek között a Bocskai Is-
kolában működő Szórvány-program ke-
retében, de több más szállal is kötődik 
városunk a partiumi települések szórvá-
nyában élőkhöz éppúgy, mint a távolabbi 
székelységhez.

A megemlékezésen adta át polgármes-
ter úr Vitéz Lovag Nyakas Imre nemzetőr 
dandártábornok a Polgármesteri Elismerő 
Címet a nemzetőrként végzett meghatá-
rozó és példaértékű tevékenységének elis-
meréseként.

Az emlékezést a Nánási Népdal, Nóta 
és Tánckedvelők Egyesülete hazafias da-
lokkal színesítette, amelyek főként Tria-
non után keletkeztek nagy számmal.

A nemzeti összetartozás napi városi 
megemlékezés a trianoni emlékmű meg-
koszorúzásával zárult.

(HNU)
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A Nánási Oláh Mihály Általános Iskola 
1983/84-es tanévben végzett növendé-
kei 30-éves osztálytalálkozót rendez-
tek a Bocskai Étteremben május 17-én 
délután. Ebben a 
találkozóban az a 
különös, hogy a 26-
fős osztály városi és 
nevelőotthonos ta-
nulókból tevődött 
össze. A nevelőott-
honos gyerekek 8 
éven át nevelkedtek 
a korszerű nevelő-
otthonunkban. 30 
év eltelte után nagy öröm és boldogság 
volt viszontlátni volt növendékeinket. 
Nagyon örültünk annak, hogy mind-
nyájan megállják a helyüket az életben. 

A 26-fős osztályból 13-an jelentek meg a 
találkozón 7 városi és 6 volt nevelőottho-
nos tanuló. Megérdemlik a megjelentek, 
hogy név szerint is megemlítsük őket: 

Városi tanulók: 
Dombi Julia, Har-
sányi Julia. Pálóczi 
Zsolt, Sebestyén Zsó-
fia, Szücs Sándor, 
Tóth Mária, Varga 
Tibor. 

Nevelőotthonosak: 
Balla Sándor, Batiz 
Ferenc, Ferenczi Ju-
dit, Lesku László, 

Makula Tibor, Szabó Mária.
A találkozót Harsányi Julia szervezte. 

Tar József

Hajdúnánás és Érmihályfalva fotósai kö-
zötti együttműködés a tavalyi évben kez-
dődött. Akkor a Nánási Fotóklub láto-
gatott el Érmihályfalvára és mutatták be 
válogatott képeiket. Most, közel egy évvel 
később a közös kapcsolatok ápolása érde-
kében városunk meghívására érkeztek hoz-
zánk az Érmelléki Fotóklub munkatársai.

A vendégeket Szólláth Tibor, Hajdúná-
nás város polgármestere köszöntötte, aki 

megnyitójában elmondta, hogy városunk 
életében kiemelten fontos a testvérváro-
sokkal való kapcsolattartás, amely igazán 
csak akkor működhet jól, ha nemcsak 
önkormányzati, de a civilek szintjén is ki-
alakulnak kapcsolatok, kötelékek.

Az Érmellék Fotóklub 2009-ben ala-
kult, azzal a céllal, hogy bemutassa és 
népszerűsítse az Érmellék értékeit a fotó 
technika eszközeivel – kezdte megnyitó 
beszédét az Érmellék Fotóklub vezetője. 
Bíró Károly hozzátette, hogy magát a 
fotóművészetet, mint művészeti ágat is 
próbálják népszerűsíteni, mindemellett 
fo tóversenyeket, fotókiállításokat ren-
deznek saját és vendégalkotók műveiből. 
A most kiállított anyag a 2013-as eszten-
dő termése, melyet sok szeretettel tárnak 
a hajdúnánási közönség elé. 

(HNU)

Rangos esemény vendége és résztvevője 
volt a Szalmakalap Citeraegyüttes június 
első vasárnapján.

Az évente megrendezésre kerülő Re-
gionális Népzenei Találkozó és Országos 
Citerazenekari Fesztivál olyan együttesek 
találkozóhelye, akik szakmai zsűri előtt 
kívánnak megmérettetni, illetve minő-
sítésüket, vagy értékelésüket szeretnék 
kérni. A találkozót óriási felkészülés előzi 
meg, hiszen a színvonal szinten tartása, 
vagy ennek felülmúlása a tét, s nem is 
beszélve a neves zsűri véleményéről, taná-
csairól, mely az együttesek megfelelő to-
vábbhaladása és fejlődése szempontjából 
nem lényegtelen.

A Szalmakalap Együttes 3. alkalommal 
vesz részt az egri eseményen, tavaly a zsű-
ri aranyminősítésével térhettek haza, az 

idén „csak” fesztiválzenekarként indultak, 
hiszen minősítést minden 2. évben lehet 
kérni.

Az együttes utánpótlása, a Szalmaszá-
lak Gyermek Citerazenekar a tavalyi jeles 
értékelés után idén a minősítésért indult, 
s szakmai zsűri ezüst minősítéssel értékel-
te a bemutatójukat.

A „Szalmakalapék” a zsűri nagydíjával 
tértek haza, mely a hatalmas öröm mellett 
újabb lendületet adott az együttesnek.

A nyári pihenést kiegészítik majd a 
helyi és vidéki fellépések, melyek a közös 
gyakorlások előmozdítói, hiszen a követ-
kező évi minősítő bemutatkozás „léce” 
igen magasra, az arany minősítés szinten 
tartására – vagy túlszárnyalására – állító-
dott citerazenekarunk számára.

Fekete Andrea

A nagy hagyományokkal rendelkező ver-
senyre 27 tanuló érkezett: Hajdúböször-
ményből, Téglásról, Tiszalökről, Görbehá-
záról és a szervező Bocskai István Általános 
Iskolából. A gyerekeket és kísérőiket Szabó 
Sándor igazgatóhelyettes és Erdei Erzsébet 
projektvezető köszöntötte, majd két te-
rembe kísérték a versenyzőket, ahol már 
„várták őket” a 4 területből (szövegértés, 
matematika, környezetismeret és nyelv-
tan-helyesírás) összeállított feladatlapok.

A szokásoknak megfelelően a verseny 
elején regisztrációs lapot töltöttek ki a 
gyerekek, melyeket borítékba zártak, így 

a feladatok javításáig egy-egy számmal 
szerepeltek.

A versenyfeladatok megoldására – me-
lyeket az alsós tanítónők állítottak össze 
– 2x45 perc állt a rendelkezésükre. A fe-
ladatlapok összeállításánál fő szempont 
volt a meglévő ismeretek mellett az átla-
gosnál magasabb szintű tájékozottság az 
adott tantárgyból, területből.

Az összteljesítményben legtöbb pontszá-
mot elérő 3 tanulót jutalomkönyvvel díjaz-
ták, a többi versenyző emléklapot kapott.

A verseny eredménye a következő:
 I. Ivancsó Andrea II. Rákóczi Ferenc 

Baptista Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Téglás

 II. Kállai Richárd Róbert II. Rákóczi 
Ferenc Baptista Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Téglás

III. Bohács Bence Bocskai István Általá-
nos Iskola és AMI Hajdúnánás

Kép és szöveg: Fekete Andrea

A Hajdúnánás Flórián SC szervezésében 
került sor 2014. május 31-én arra a hor-
gászversenyre, amelyet a város határában 
lévő Tuskós horgásztavon rendeztek meg. 
A versenyre 2 fős csapatok illetve szemé-
lyek jelentkezhettek nevezési díj befizeté-
sével. A versenyen 1 bottal, egy horoggal 
lehetett horgászni. Az időjárás nem fogad-
ta kegyeibe a horgászokat, fújt a szél, mor-
cos volt az idő. De ez nem szegte kedvét 
a horgászoknak. Ahogy azt ifj. Hadházi 
Zsigmond, a Flórián SC részéről elmond-
ta, 14 csapat jelezte részvételi szándékát. 
A reggeli „bemelegítés” után ismertette a 
verseny szabályait. Felsorolta a versenyt 
támogatókat (szponzorok). Ők a követ-
kezők voltak: Ménfői Zoltán és családja, 
a Hobby Center (Hadadi Imre), Nyakas 
András, Bata Sándor (Tüzép), Horváth 

Annamária, Joly Joker italbolt, Szabó Zol-
tán és Vass Zsolt. Elmondta megnyitójá-
ban, hogy az első 3 helyezett illetve a leg-
nagyobb halat kifogó horgász kap díjként 
kupát és ajándékcsomagot. Kisorsolásra 
kerültek a horgászhelyek. Maga a verseny 
dudaszóra indult 8 órakor. Ismertette azt 
is, hogy vendégek érkeztek Nyíregyházá-
ról, Hajdúböszörményből, Balmazújvá-
rosból, Debrecenből és Tiszaújvárosból. 
A versenyen folyamatos mérlegelés után 
a halak visszakerültek a tóba. A 14 óráig 
tartó verseny után, még a közös ebéd elfo-
gyasztása előtt kihirdették az eredménye-
ket. A kupákat és az ajándékcsomagokat a 
Flórián SC részéről Fekete István és Had-
házi Zsigmond adták át a győzteseknek. 
Eredmények:
 Első helyezett: Oláh László 17,22 kg 

kifogott hallal
 Második helyezett: Dósa Tamás 8,9 kg 

kifogott hallal
 Harmadik helyezett: Popovics Tibor és 

Popovics Imre 7,5 kg kifogott hallal
A legnagyobb hal kifogásáért járó díjat 

Oláh László vehette át az általa kifogott 
4,2 kg-os amurért.

Az eredményhirdetés után a verseny 
résztvevői elfogyasztották a finom babgu-
lyást, a túrós bélest, és a frissítő italok mel-
lett elbeszélgettek élményeikről. Biztosan 
tudom, hogy egy-egy hasonló esemény se-
gíti az összekovácsolódást és a barátságot.

További sikereket kívánunk a Hajdú-
nánás Flórián SC tagjainak.

Gut István 

Tűzoltók horgászversenye 
Még az 1990-es évek elején id. Hadházi Zsigmond kezdeményezte azt, 
hogy a Tűzoltóság keretében hozzanak létre egy sport klubot. Így alakult 
meg a Hajdúnánás Flórián SC, amely szabadidős tevékenység, sportese-
mények szervezésével és rendezésével foglalkozik. Rendszeres kapcsolatot 
tartanak a környék hasonló klubjaival, kölcsönösen meghívják egymást 
rendezvényeikre.

Kiállítás megnyitó a Galériában
Az Érmellék Fotóklub tagjainak munkáiból nyílt kiállítás „A mi Érmellé-
künk” címmel május 30-án, pénteken a Kéky Lajos Művelődési Központ 
Galériájában.

18. alkalommal rendezték meg a Bocskai Iskola Polgári úti Intézményegység-
ben a 4. osztályosoknak szóló tanulmányi versenyt 2014. május 22-én délután.

Megyei Komplex Tanulmányi Verseny

Ködellik a Mátra…

Egy megható 30 éves osztálytalálkozó

Fotó: Füz László

Fotó: Füz László

Fotó: Kovás Balázs
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Pedagógusnap 2014
Hazánkban már több mint 60 éve ünnepeljük a pedagógusokat, a TANÍ-
TÓKAT egy 1951-es minisztertanácsi határozat értelmében június első 
vasárnapján. Ezen a napon kerülnek átadásra a kimagasló oktató-nevelő 
tevékenységet végzőknek a szakmai elismerő díjak is. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara Hajdúdorogi Szervezete 
a település önkormányzatával együtt-
működve idén is megrendezte a XVIII. 
Hajdúdorogi Vállalkozói Napok és Ter-
mékkiállítást, melyen a megyében mű-
ködő vállalatok szakmai előadásokat hall-
gathattak meg olyan témákban, melyek 
segíthetik őket abban, hogy sikeresebben 

Városunkban a Ja-
pán Napok idején 
a Bushido Kendo 
Egyesület hajdú-
nánási csoportjá-
nak színvonalas 
bemutatóit tekint-
hettük meg, akik 
csak a Bocskai Is-
kolában 3 tanóra 
alatt több mint 
300 iskolásnak tar-
tottak bemutatót a kard útjának művésze-
téből. Ennek apropóján kérdeztük meg 
Mihalik Hunort a Magyar Kendo, Iaido 
és Jodo Szövetség főtitkárát az újraalakuló 
hajdúnánási kendó csoportról. 

A csoport Mihalik Hunor edzősé-
ge alatt 2013 októberében indult újra 
az Iskola utca 2. alatt ahol minden hé-
ten, kedden és csütörtökön tartották az 
edzéseket. (Jelenleg teremfelújítás miatt 
edzőhelyet ideiglenesen át kellett tenni a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium (Jókai 
u. felőli bejárat) kis tornatermébe kedd, 
szerda, csütörtöki napokra). A csoport ki-
tartásának és szorgalmának köszönhetően 
nagyon gyorsan fejlődött és ez év márci-
us 22-én már a Budapesti Sakura Kupán 

bizonyíthatták a 
rátermettségüket, 
ahonnan is 1 első, 
2 harmadik díjat 
valamint a Küzdő-
szellem különdíjat 
is hazahozták. 

Ahogy Mihalik 
Hunor lapunknak 
elmondta a cso-
port hosszú távú 
tervei között sze-

repel az is hogy a nánási gyerekek iskolai 
keretek között is tanulhassák a kendót, 
valamint a június 28-i Kelet Magyarorszá-
gi Kendó versenyen való részvétel. Remél-
te, hogy idővel minél több és több hajdú-
nánási fiatal kap kedvet a „kard útjához”, 
a kendó eszméje az emberi természet fe-
gyelmezése a japán kard alapelveinek el-
sajátítása által. Ezáltal a kendó gyakorlója 
képessé válik, hogy szeresse hazáját, em-
bertársait, hozzájáruljon a kultúra fejlődé-
séhez, és előmozdítsa a békét és a jólétet 
minden ember között. 

Az egyesület facebook oldala: 
https://www.facebook.com/hajdunanasikendo

Szabó Endre

Városunkban 2014. május 29-én a Városi 
Önkormányzat meghívása alapján peda-
gógusokkal telt meg a Kéky Lajos VMK 
színházterme. Szólláth Tibor polgármes-
ter úr ünnepi köszöntőjét így kezdte: 
„Egy olyan közösség előtt állhatok ma 
itt, akikre ez a város büszke lehet, hiszen 
olyan pedagógiai munka zajlik Hajdúná-
náson, amely dicséretet érdemel…Azokat 
az embereket ünnepeljük, akik a min-
dennapokban teszik dolgukat.” Felidézte, 
hogy az elmúlt időszakban sok minden 
változott városunk oktatási rendszerében 
is. Szólt arról is, hogy a járási központ-
tá válás is sok változás hordozója lehet: 
„Ezáltal városunk nem csak közigazgatá-
si, hanem oktatási központtá is válhat...
Olyan fejlesztéseket valósítottunk meg az 
elmúlt időszakban, melyek jelentős mér-
tékben előre lendíthetik városunk oktatá-
si szerepét a térségben. Azzal, hogy újra 
közigazgatási központtá váltunk, számos 
lehetőség nyílik arra, hogy Hajdúnánáson 
újra erős oktatási központ épülhessen ki.” 
A köszöntőt kultúrműsor követte, mely-
ben Lukács Liza 7.c osztályos gimnáziumi 
tanuló ismeretlen szerző versét mondta el, 
majd a Bocskai Iskola tanulói népdal-cso-
korral és citeramuzsikával kedveskedtek a 
közönségnek. A műsort követően Polgár-
mesteri Elismerő Címek átadására került 

Japán harcművészet oktatás 
Hajdúnánáson
A kendó – vagyis a kard útja – a vívás japán harcművészete. Fizikailag és 
szellemileg is erőt próbáló tevékenység, mely a kemény harcművészeteket 
ötvözi a sportos fizikai elemekkel. Gyakorlásának célja: az elme és a test 
formálása, az életerős szellem művelése a helyes és szigorú gyakorlás révén, 
a fejlődésre való törekvés, a másokkal való őszinte bánásmód és az emberi 
becsület és udvariasság tiszteletben tartása.

Idén 18. alkalommal került megrendezésre a „Hajdúdorogi Vállalkozói Na-
pok és Termékkiállítás” június 6–7. között. A rendezvényen a Hajdú-Bihar 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díjai is kihirdetésre kerültek, melyen 
a Nánási Portékások az első helyezett díját vehették át a 23 kiállító közül.

Első helyezést értek el Nánási Portékások

Fotó: Harsányi Zsolt

sor azok számára, akik kimagasló munká-
jukkal, tevékenységükkel tűntek ki.

Polgármesteri Elismerő Címet vehet-
tek át:
 Hajdúnánási Óvoda: Ádám Károlyné, 

Ádám Sándorné, Vadászi Zoltánné, 
Molnár Lászlóné, Nagy Jánosné és Var-
gáné Fehér Erzsébet

 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium: 
Kola Sándor, Maginé Seres Marianna, 
Nagy Zoltánné, Kórikné Magi Zsu-
zsanna, Urgyánné Tószegi Erika

 Bocskai István Általános Iskola és AMI: 
Bistey Attila, Márton Attila, Márton 
Lászlóné, Makkai Andrea, Kőmíves 
Edit

 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Ter-
mészettudományos csoport: Józsi-Tóth 
Magdolna, Kissné Semsei Mária, Pet-
rus Tamás, Seres Tímea, Farkas Ferenc

 OFI Komplex művészeti nevelés csoport: 
Szabóné Berencsi Irén, Kaprinyákné 
Ádám Edit, Zágonyiné Ormós Judit, 
Máté Erzsébet, Fábián Andrea, Oláh 
Júlia

 A Bocskai Iskola Szórvány-program-
ban résztvevő pedagógus közössége és 
vezetője: Csillikné Szólláth Júlia

 A Református Általános Iskola igazga-
tóhelyettese: Buczkóné Magi Irén

 A Református Óvoda vezetője: Csuja 
Beáta.
Az elismerő címek átadása után Gel-

lért Gyula, nyugalmazott bihardiószegi 
református esperes „Karácsonyi Sándor 
hagyatéka” című előadása zárta a városi 
ünnepséget, majd a református temp-
lomban Thurzó Zoltán és Thurzó Sándor 
József nagyváradi művészek koncertjét 
hallgathatták meg az érdeklődők. 

Gut István

Fotó: Harsányi Zsolt

és költséghatékonyan végezhessék tevé-
kenységüket.

A június 6–7. között megrendezett 
18. kiállítás a régió településein működő 
cégek, vállalkozások számára biztosít be-
mutatkozási lehetőséget, továbbá kiváló 
alkalmat teremt a gazdasági kapcsolatok 
erősítésére és új kapcsolatok építésére. 

A Hajdúnánási Termelői Piac vezetője 
elmondta, hogy az első alkalommal részt 
vevő nánási termelők külön indultak a 
megmérettetésen, azonban a zsűri nem 
tudott dönteni a magas minőségű és 
színvonalú termékek között, így az első 
helyezett díját megosztva a Nánási Por-
téka termelői Jádi Norberttől, a HBKIK 
Hajdúdorogi Szervezetének elnökétől ve-
hették át. Fűz Andrásné hozzátette, hogy 
minél nagyobb közönségnek szeretnék 
megmutatni, bemutatni a Nánási Porté-
ka termékeit, melyhez elengedhetetlen 
az, hogy jelen legyünk és megmérettessük 
magunkat a különböző rendezvényeken, 
kiállításokon. 

(HNU)

Két év után a 2013/14 évi megyei bajnok-
ságban ismét első helyezést ért el a Hajdú-
nánási Spartacus SE férfi csapata. Az egész 
szezonban kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtottunk, 17 győzelem és 3 vereség az 
eredmény listánk.

Megyei bajnok a Hajdúnánási 
Spartacus SE férfi asztalitenisz 
csapata 

A csapat siker mellett meg kell említe-
ni egy egyéni sikert is, Balogh Zsigmond 
szintén első helyezést ért el a megyei 
TOP-12 egyéni versenyen.

Ezek a sikerek nem jöhettek volna létre 
a Városi Önkormányzat anyagi, a Körösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-
Szakképző és Általános Iskola Tagintéz-
ményének eszköz támogatása nélkül, amit 
ezúton is köszönünk.

Reméljük, hogy az elkövetkező szezon-
ban is hasonló eredményeket érünk el.

A bajnok csapat tagjai: Magyar Levente 
cs.v, Cserép Tibor, Szentesi Ferenc, Ba-
logh Zsigmond.

Magyar Levente
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Ideggyógyászat:
H, K: 15.30–19.00
Cs:  16.00–19.00 dr. Bedő György Beutaló szükséges!
Nőgyógyászat:
H: 12.00–16.00 dr. Tarczali Dezső időpont szükséges
K: 13.00–18.00 dr. Demeter Miklós időpont szükséges
Sz: 14.00–19.00 dr. Székely Péter időpont szükséges
Cs: 13.00–18.00 dr. Korláth Zoltán időpont szükséges
P: 12.00–18.00 dr. Birinyi László időpont szükséges
szemészet:
H: 13.00–17.00 dr. Hódos Márta
K: 13.00–17.00 dr. Pálfi Edit
Sz: 13.00–17.00 dr. Katona Irén
Cs: 13.00–17.00 dr. Czakó Attila
  Időpont kérése rendelési időben az intézet telefonszámain
RöNtgeN:
H, K, Cs, P: 8.00–14.00 dr. Laskay Erika, Beutaló szükséges!
  dr. Kézsmárki Zsolt, 
  dr. Bohátka Gábor
UltRahaNg: Előjegyzés alapján. Időpont kérés a röntgenből Beutaló szükséges!
laboRatóRIUm:
H–P: 7.30–15.30 dr. Nagy Gábor Beutaló szükséges!
belgyógyászat:
H, K:  13.00–16.00
Sz, Cs, P: 8.00–13.00 dr. Borbély János Beutaló szükséges!
  Időpont kérés az intézet telefonszámain.
sebészet, tRaUmatológIa:
H: 8.00–14.00 traumatológia
K: 8.00–13.00 traumatológia
Sz: 15.00–18.00 traumatológia
Cs: 8.00–13.00 traumatológia
 15.00–19.00 általános sebészet
P: 8.00–13.00 traumatológia
  dr. Horkay Péter, dr. Arabpour Mohamed Reza, dr. Kathy Sándor,
  dr. Nagy András, dr. Kiss Árpád, dr. Bokor László
KaRdIológIa:
H, K: 8.00–12.30 dr. Borbély János Beutaló szükséges!
  Időpont kérés rendelési időben az intézet telefonszámain
Fül-oRR-gége:
H–P: 7.30–13.30 dr. Szécsi Anna
oRtophédIa:
K, Cs: 8.00–15.00 dr. Prodanov Vaszil Beutaló szükséges!
FIzIKhoteRápIa:
H–P: 8.00–16.00 dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!
ReUmatológIa:
H, Sz, P: 8.00–12.00
K, Cs: 12.00–16.00 dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!
URológIa:
H, Cs: 16.30–20.00 dr. Tóth György, dr. Osváth Péter
bőRgyógyászat:
K, Cs.: 9.00–14.00 dr. Páldeák László, dr. Kósa Ágnes
P: 9.00–12.30 Időpont kérése rendelési időben a 06-30/562-3291, 
  ill. az intézet telefonszámain
tüdőgoNdozó:
H, Sz: 8.00–15.00 dr. Kurucz Edina, dr. Kurucz Anikó
K: 10.00–17.00 Időpont kérése rendelési időben 06 52/382-250
üzemegészségügy:
Vizsgálatok előkészítése:
H–P: 9.00–12.00 (hiv. jogosítvány, munkaköri alk., lőfegyver alk. vizsgálatok)
Orvosi szakrendelés:
H, Sz: 14.00–16.00 dr. Kovács Tibor
gyógytoRNa:
H–P: 7.00–17.00 Pók Marianna, Józsiné Gimesi Andrea Beutaló szükséges!
psychIátRIa: 
Sz: 13.00–17.00 dr. Takács Judit
FogászatI ReNdeléseK:
dr. Horai Zsolt: H, Sz: 11.00–17.00
 K, Cs: 7.30–13.30
 P–páros: 11.00–17.00
 páratlan: 7.30–13.30
dr. Abafalvi Zsuzsa: H, Sz: 11.00–17.00
 K, Cs: 7.30–13.30
 P–páros: 11.00–17.00
 páratlan: 7.30–13.30

dr. Varga Sándor: H, Sz: 7.30–13.30
 K, Cs: 11.00–17.00
 P–páros: 7.30–13.30
 páratlan: 11.00–17.00
dr. Dancsó Beáta: H, Sz: 7.30–13.30
 K, Cs: 11.00–17.00
 P–páros: 7.30–13.30
 páratlan: 11.00–17.00

oRvosI ügyelet (helye: Mentőállomás)
Hétköznapokon: 18.00–8.00  Hétvégén, ünnepnapokon: folyamatosan

Telefon: 06 52/311-104, vagy 104
Rendelőintézet elérhetőségei: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

Tel.: 06 52/381-659; 381-598; 381-811  Fax: 06 52/570-658  E-mail: hnvri@nanaskabel.hu

VÁROSI RENDELŐINTÉZET–SZAKRENDELÉSEK

Országgyűlési 
képviselői
fogadóóra

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2014. július 3-án (csütörtök) országgyű-
lési képviselői fogadóórámat a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal I. 
emeleti kis tanácstermében 10 órától 12 
óráig tartom.

Minden érdeklődőt szeretettel várok, 
kérem, forduljanak hozzám bizalommal! 

Üdvözlettel:
Dr. Tiba István

országgyűlési képviselő
Tel.: 06 (20) 214-6789

Az Isteni műszak című magyar fekete ko-
médiát június 21-én 19 órakor vetíti a 
nánási mozi. A film 1992-ben játszódik, 
a délszláv háború idején. Milán (Ötvös 
András) Jugoszláviából szökik át Ma-
gyarországra, és egy bizarr mentős páros 
mellett kap állást. A férfi célja, hogy meg-
mentse külföldön ragadt menyasszonyát, 
ezért beszáll az illegális eutanázia-biznisz-
be. A filmet jó kritikai visszhang fogadta, 
a morbid, groteszk humor és a Kontroll 
rajongóinak figyelmébe ajánlott. 

A romantikus filmek kedvelőinek a Sze-
relem a felhők felett című francia alkotás 
érkezik június 28-án 19 órakor. A történet 
szerint Julie (Ludivine Sagnier) és a nőcsá-
bász Antoine (Nicolas Bedos) már régen 
szakítottak, de a sors úgy hozza, hogy a 
New Yorkból Párizsba tartó repülőgépen 
egymás mellett kell utazniuk. Persze újra 
kezdenek fellángolni közöttük az érzel-
mek, de egyikük épp a közelgő esküvője 
miatt indult útnak… Könnyed, aranyos 
és szórakoztató mű várja a párokat a ná-
nási moziba. Murvai Péter

Mi megy 
a moziban…?

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2014. május hónapban 
házasságot kötött pároknak!

3 Csiha Ágnes és Dézsi Norbert
3 Ferenczi Ildikó és Farkas Miklós
3 Reszegi Renáta és Lugosi Mihály Roland
3 Csengeri Tímea Krisztina és Nagy László
3 Bordás Enikő és Mezei Gergő
3 Szegedi Mariann és Dinnyés Árpád
3 Kórik Valéria és Bacskai Ádám
3 Brendza Andrea Judit és Reszegi Imre
3 Kerecsen Zsuzsanna és Gupcsó László
3 Jónás Csilla és Mile Stefan Zsolt
3 Pataki Annamária és Csapó Viktor
3 Bunda Beáta és Papp Péter Tamás

Akiktől május hónapban búcsút vettünk

1 Berei-Nagy László
1 Borbély Istvánné
1 Boros Lászlóné
1 Gyuró Miklós
1 Jenei Imre
1 Kelemen László Gábor
1 Kéki Antalné
1 Krasznai Józsefné
1 Papp Lászlóné
1 Révész István
1 Szabóné Szalka Erzsébet
1 Szincsák Antal
1 Szombati Gáborné
1 Timári Zsigmond Mátyás
1 Tóth Lajos Miklós
1 Vad Imréné
1 Varga Gábor

Szépkorúak köszöntése

2014. május 15-én Nagy Lászlót, május 
30-án pedig Gál István Miklósnét, Zsu-
zsa nénit 90. születésnapjuk alkalmából 
virágcsokorral, és Orbán Viktor minisz-
terelnök úr által megküldött emléklappal 
köszöntötte Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
város polgármestere.

Isten éltesse még sokáig Zsuzsa nénit 
és Laci bácsit erőben és egészségben csa-
ládja körében!

Gál István Miklósné és családja. 
Fotó: Harsányi Zsolt

Szelektív hulladék-
gyűjtéSi Naptár 2014

MÁJUS JÚNIUS

Hétfő 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Kedd 6 13 20 27 3 10 17 24

Szerda 7 14 21 28 4 11 18 25

Csütörtök 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Péntek 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Szombat 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Vasárnap 4 11 18 25 1 8 15 22 29

JÚLIUS AUGUSZTUS

Hétfő 7 14 21 28 4 11 18 25

Kedd 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Szerda 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Csütörtök 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Péntek 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Szombat 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Vasárnap 6 13 20 27 3 10 17 24 31

SZEPTEMBER OKTÓBER

Hétfő 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Kedd 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Szerda 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Csütörtök 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Péntek 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Szombat 6 13 20 27 4 11 18 25

Vasárnap 7 14 21 28 5 12 19 26

NOVEMBER DECEMBER

Hétfő 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Kedd 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Szerda 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Csütörtök 6 13 20 27 4 11 18 25

Péntek 7 14 21 28 5 12 19 26

Szombat 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Vasárnap 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Jelmagyarázat:

A sárga fedelű kukák tartalmának elszállítási időpontja. 
A barna fedelű kukában tároltak elszállításának napjai.
Ez a jelölése azokat a napokat jelenti, amikor mindkét 
szelektív hulladékgyűjtő tartalmát elszállítják.

FIgyelem!
A vegyes kommunális hulladék gyűjtése továbbra is a meg-
szokott napokon és gyakorisággal történik majd hetente.
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Veterán Magyar Bajnok
2014. március 29-én Miskolcon került 
megrendezésre az országos Kötött és Sza-
badfogású Veterán Magyar Bajnokság. Az 
egyetemi sportcsarnok és a BAZ megyei 
Birkózó Szövetség méltó helyszínt és kö-
rülményt biztosított a színvonalas rendez-
vényhez. Több mint 30 sportegyesület 
236 versenyzője volt jelen. A Hódos Imre 
SE-t dr. Kiss József képviselte, akinek si-
került mindkét fogásban a dobogó legfel-
ső fokára állni.

Március 30-án csapatunk 10 verseny-
zője utazott Nyíregyházára. A verseny 
célja: lehetőséget biztosítani Kelet-Ma-
gyarország utánpótlás korú birkózóinak 
versenyen való szereplésre, a határon túli 
birkózó szakosztályok kapcsolatainak erő-
sítésére, különös tekintettel a magyar-ma-
gyar kapcsolatok ápolására, a sportág nép-
szerűsítésére. Nyírsport Kupa Legszebb 
Birkózó lánya néven volt meghirdetve egy 
szépségverseny, melyet Ambrus Alexandra 
(nánási birkózónk) nyert meg.
Eredményeink: Kocsis Ferenc I.  Vitá-
nyi Gábor I.  Ambrus Alexandra I.  Cse-
repes Ádám I.  Pongor Tamás I.  Rácz 
Richard III.  Oláh Gergő III.
2014. 04. 05. Földes 
Eredmények: Tikász Attila I.  Pongor 
Tamás I.  Kéki János I.  Jámbor Kristóf 
II.  Ambrus Alexandra III.  Kocsis Ferenc 
III.  Pénzes Áron III.  Oláh Gergő III.

Utrechtben (Hollandia) 4. lett 
Cserepes Ádám

Easter Wrestling Tournament április 19–
20–21.
Húsvéthétvégén Cserepes Ádám a Nyír-
sport SE birkózóival együtt Hollandiá-
ban lépett szőnyegre. A minden évben 
Utrechtben megrendezésre kerülő Easter 
Wrestling Tournament Nyugat-Európa 
legnagyobb nemzetközi birkózó versenye. 
Ádám itt magasabb súlycsoportban, 75 
kg-ban lépett szőnyegre és végül az elő-
kelő negyedik helyet szerezte meg. A nagy 
megmérettetésre 26 országból, több kon-
tinensről 470 versenyző érkezett. Ádám 
súly- és korcsoportjába 18-an mérlegeltek 
be. Ádámot hazaérkezése után kérdeztük; 
hogyan élte meg ezt a nagy versenyt?
 Kicsit izgultam mert ha nem nyerem 

meg, kiesek és be kell fejeznem a versenyt. 
Látva az ellenfelemet, bizakodni kezdtem, 
mert nem volt erős testalkata. Az első fél 
percben bementem derékra és onnan ki-
emelve 4 pontos dobást hajtottam végre. 
Majd következőleg karkizárásos levitellel 
mögé kerültem. Ezzel az eredmény 10:0 
lett, ami technikai tus győzelmet jelentett 
számomra. Nagy élmény volt, hogy repü-
lővel utazhattunk, különlegesen szép volt 
a verseny rendezése. Sok új fogást láttam, 
tetszetősek voltak a küzdelmek. Összessé-
gében óriási élmény volt számomra ez a 
hatalmas nemzetközi verseny. Az utazás, 
a társaság, az elért 4. helyezés. Úgy érzem 
megérte az 5 éves kemény munka és a sok 
áldozat, hisz birkózás nélkül nem lehet-
tem volna részese mindennek.

Ambrus Alexandra

A Hódos Imre SE Birkózó Szakosztály hírei

Tragédia a baromfiudvarban

FérFiAK: Békési FKC–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 26–22 (12–9)

Békés 250 néző. Vezette: Bócz, Wiede-
man. (május 17.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), Bancsók, Biró 8/1, Csonka 3, 
Csuzda 1, Hornyák 4, Fülöp. Csere: Egri 
(kapus), Oláh 3, Bencze 3, Ötvös, Tóth. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 3/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
16 perc, illetve 6 perc. 

Hadas Sándor: Aki látta a meccse-
inket az tudja, hogy milyen okok miatt 
nem tudtuk kiharcolni a bent maradást. 
Köszönöm a szurkolóknak az egész éves 
biztatást, a támogatóknak pedig, hogy le-
hetővé tették NB I/b-s tagságunkat. 

Juniormérkőzés: Békési FKC–Hajdú-
nánás Robzol 2000 KSE 45–23 (17–12)

Békés 100 néző. Vezette: Kocsis, Mezei.
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 

(kapus), Dankó 2, Tupicza 4, Potóczky 4, 
Kelemen 4, Bodogán 3, Nagy 4/1 Csere: 
Reszegi (kapus), Körtvélyesi 2, Ötvös, 
Csuzda, Fülöp. Edző: Labancz Mihály

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

Labancz Mihály: Papírforma ered-
mény. Az első félidőben megint jól tar-
tottuk magunkat, viszont nekünk jóval 
rövidebb a kispadunk. A serdülők megint 
sok tapasztalatra tettek szert, reméljük ez 
jól fog kamatozni a jövőben.

NőK: Nyíradonyi VVTK–Hajdúnánás 
Termál SC 31–20 (15–11)

Nyíradony 150 néző. Vezette: Vágó B, 
Vágó I. (május 10.) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (ka-
pus), Csicsószki 1, Darabos, Martinek 
5, Takács A 5/1, Takács P 2/1, Zihor 1. 
Csere: Salánki, Simai (kapusok), Kovács 
3, Fekete 1, Tóth 1, Szőnyi 1, Budaházy, 
Csontos. Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/3, illetve 3/2. Kiállítás: 2 
perc, illetve 6 perc. 

Juniormérkőzés: Nyíradonyi VVTK–
Hajdúnánás TSC 13–32 (9–11)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Móré, 
Székely.

Hajdúnánás TSC: JÓNA (kapus), 
Budaházy 1, Csontos, Darabos 2/2, Ko-
vács, Szőnyi, TÓTH 4. Csere: VARGA 
(kapus), TAR 3, Csiki 1, MEZEI 5, LEN-
GYEL 7, MEKES 4, Lakatos 2, HUSZTI 
2, PÉTER 3. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 1/1, illetve 4/2. Kiállítás: 6 
perc, illetve 0 perc.

Nagy Attila: Bronz, arany, bronz, 
arany, bronz. Ha a sorminta folytatódik, 
jövőre újra bajnokok leszünk! Gratulálok 
a serdülő játékosainknak, szép jövő előtt 
állnak. Sok sikert kívánok két „balla-
gómnak”, Budaházy Petrának és Dara-
bos Erikának!

Kovács Balázs

KÉZILABDA NB I/B
Lassan itt a nyár, s a tavaszra sem lehet 
igazán panaszunk. Volt eső bőven, nap-
sütés még több s a nagyobb viharok sze-
rencsére elkerültek bennünket. Ilyenkor 
borulnak virágba a hobbitelkek, szárba 
szökken a kukoricák, érni kezd a borsó, 
s új jövevényektől lesz hangos a barom-
fiudvar.

Így volt ezzel kedves barátom Feri bá-
csi is, aki a szépen kelt kiscsibéi mellé tíz 
kiskacsát is beszerzett, főleg az unokái 
kedvére. Nincs is annál nagyobb öröm, 
mikor délután megérkeznek a visongó 
gyerkőcök, s együtt gyönyörködnek a kis 
szárnyasok lubickolásában. Némelyiknek 
már nevet is adtak, s ha valamelyikük ösz-
szeveszett egy csalánlevélen, vagy csak úgy 
hanyatt esett nagy igyekezetében hangos 
kacagásban törtek ki mindannyian. Lát-
szólag a délutáni felhőtlen szórakozásnak 
semmi sem szabhatott gátat. Sajnos azon-
ban nem így történt. Egyik reggel, mikor 
öreg cimborám kibaktatott a kert végébe, 
hogy a reggelit szervírozza a kis állatok-
nak, bizony hűlt helyüket találta. Csak a 
kis csirkék pislogtak értetlenül, ártatlanul 
s hiánytalanul. Sokan – jómagam is – át-
éltük már ezt az érzést, s nem kívánjuk 
senkinek sem. Amiért dolgoztunk, amibe 
pénzt fektettünk, amit szerettünk most 
elviszi valaki, vagy valami. Az ügy hamar 
felgöngyölítésre került hisz a nyomokból 
s az egyik ott maradt áldozat vizsgálatából 
kiderült, hogy az elkövetéssel megalapo-
zottan gyanúsítható Rattus norvegicus, 
azaz a vándorpatkány.

Másnap mikor találkoztunk, s bána-

tosan mesélte a történetet mélységesen 
együtt éreztem vele.
 Hogy lehet, hogy a kiscsirkéket nem 

bántotta? – kérdezte még mindig zakla-
tottan.
 Te mesélted, hogy ott szoktad hagyni 

a krumplit a tányér szélén, s inkább a húst 
eszed meg – próbáltam vigasztalni – ő is 
biztosan válogatós.
 A fene a finnyás gusztusát! – doho-

gott még mindig.
 Gondolom milyen hatással volt ez az 

unokákra. Pici szívük megsajdult, bizto-
san sírtak is egy kicsikét, próbáltam saj-
nálkozva másra terelni a szót.
 Dehogy sírtak. Délután talán még 

jobban szórakoztak rajtuk.
Értetlen tekintetemet látva elmesélte, 

hogy ő már nyolc órakor a piacon volt, 
s vett másik tízet. Csak nem hagyja tán, 
hogy a gyerekek szomorkodjanak. Mond-
juk a nagyanyjuk csóválgatta a fejét a 
háttérben, hogy ez egy kicsit becsapás, de 
végül őt is meggyőzte a gyerekek öröme. 
A lyukat ahol a tettes bement betömte, 
úgyhogy nem jöhet semmi probléma.
 Csak huncut vagy te nagypapa! Min-

dent megteszel az unokákért. De nem is 
gyanakodtak? – érdeklődtem mosolyogva.
 A legnagyobbik azt mondta, hogy 

látja, mennyire szeretem a kacsákat, meg 
törődöm velük, meg mindig enni adok 
nekik. Mikor kérdeztem, hogy mire ala-
pozza mindezt, csak ennyit válaszolt nagy 
kikerekedett szemekkel: 
 Mert tegnap óta hatalmasat nőttek.

Kócsi Imre

MEGHÍVÓ
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
szeretettel hív és vár mindenkit 

a VIII. ÖHÖNFŐZŐ VERSENYRE 
2014. június 21-én, szombaton

aki szeretné megmérettetni főző tudományát, szeretne részt venni 
a versengésben, megmutatni, hogyan is készül az igazi öhön. 

A főzőverseny helyszíne: Liget, Hajdúnánás, Magyar u.
Időpontja: 2014. június 21. 13.00–17.00 óráig

Programok:
13.00 A verseny megnyitása. 

Köszöntőt mond Szólláth Tibor polgármester
13.30 Nánási NNTE nótaműsora, közreműködik Sarkadi Imre nótaénekes

15.15 A Szalmakalap Citeraegyüttes Szalmaszálak citeracsoportjának műsora
15.30 Az Aranyszalma Ifjúsági Néptáncegyüttes műsora

16.00 A Szalmakalap Citeregyüttes műsora
16.30 A Pergő Együttes: Kolontos Palkó és a csutora c. műsora

A műsor után táncház!
18.00 Az öhönfőző verseny eredményhirdetése

Kisérő porgramok 13–18 óráig: 
népi kismesterségek tanítása: nemezelés, szalmafonás, bőrözés, 

szövés és különböző kézműves foglalkozások.

Nánási Portéka termékek bemutatója és kóstolója!
Mindenkit szeretettel várunk, akár egyéni versenyzőként, 

akár valamilyen csapat tagjaként.
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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. 

 
Mozi Ételbár és Palacsintázó (Lali Papi) 

Tel.: 06-30-525-9676

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

Nyitva tartás: Hétfőtől–Csütörtökig 8.00–19.00
Péntek–Szombat–Vasárnap 8.00–20.00

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!

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.

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!!!

nás, Ady E. krt. 35. sz.· 4087 Hajddúnáúnánánás Ady
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Új komplex lakossági és üzleti számlacsomagok, akciós 
kedvezményekkel, tavaszi akció keretében!

Lakossági és vállalkozói számlacsomagok széles választékával és a hozzá-
juk igényelhető teljes körű szolgáltatásokkal (Netbank, SMS szolgáltatás, 
csoportos beszedések) várjuk meglévő és új ügyfeleinket!
Kedvező számlanyitási feltételek, akciós bankkártya szolgáltatások min-
den korosztály számára.

pl.:  Hajdu Alap számla havi: 299 Ft/hó, ingyenes számlanyitással!
	  Hajdu Standard számla: bankkártya első éves díja ingyenes. 
 Akció: 2014.07.28-ig*
	  Üzleti Alap számla: már havi 1990 Ft/hó, ingyenes számlanyitással!

Web: www.hajdudorogtksz.hu • E-mail: kozpont@hajdudorogtksz.hu

Gyors ügyintézés, korrekt kiszolgálás!

További részletekért érdeklődjön kirendeltségünkön:
Hajdúnánás, Kossuth u. 17. Tel.: 52/351-483 Mobil: 30/740-1614

*Hirdetményben meghatározott bankkártyák esetén

Korona Patika

Visine Classic 1798 Ft 1465 Ft
Calcium Sandos pezsgőtabletta 1356 Ft 1140 Ft
Venoruton Gél 1482 Ft 1265 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

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

SaJtÓKÖzlemÉNy

Komplex vállalati technológia-fejlesztés az Északhajdúsági Beruházó Zrt-nél
2014.06.02.

Az Északhajdúsági Beruházó Zrt. 1991-ben alakult. A 100%-ban magyar 
tulajdonban lévő vállalkozás megalakulásánál a cél olyan elsődlegesen 
építőipari tevékenységet végző cég létrehozása volt, mely szakértelmé-
nek köszönhetően meghatározó szerepet tölt be a térségben.

Vállalkozásunk 2013 őszétől folyamatosan korszerűsítéseket hajtott 
végre, hogy tevékenységi profilját tovább bővítse. A fejlesztések eredmé-
nyeként egy, a Hajdúnánás-Tedeji Észak-hajdúsági Agrár Ipari-parkban 
bérelt üzemcsarnokban garázsipari gépműhelyt alakítottunk ki és kor-
szerű, modern technológiai eszközöket szereztünk be gépkocsijavítási 
szolgáltatásunk bevezetéséhez.

A minőségi, magas hatékonyságú szolgáltatás nyújtása érdekében töb-
bek között gumiszereléshez szükséges eszközöket, kenőolaj kiadó rend-
szert, hidraulika tömlőgyártó prést, hőkamerát és hibafeltáró berende-
zést szereztünk be.

A gépjavítási munkálatok célcsoportja elsődlegesen a térség mezőgaz-
dasági tevékenységet végző kis- és középvállalkozásai. Fejlesztéseink-
nek köszönhetően egy jó minőségben, korszerűen, rövid határidővel 
dolgozó gépjavító műhelyt sikerült létesítenünk, mely hosszú távú költ-
séghatékony üzemeltetést biztosít és térségünkben hiánypótló beruhá-
zásnak minősül.

Társaságunk rendelkezik a szükséges szaktudással és tapasztalattal 
bíró munkaerővel, valamint a működésünkhöz nélkülözhetetlen napra-
kész ismeretekkel, információkkal egyaránt. Megbízóink igényeit és el-
várásait folyamatosan figyelemmel kísérjük, próbáljuk minél egyedibbé 
és komplexebbé tenni a tevékenységünket.

A fejlesztésnek köszönhetően tizennégy munkahely megőrzése vált biz-
tossá és egy új munkahely jött létre.

A GOP-2.1.1-12/B-2013-2063 azonosítószámú projekt keretében 60% 
saját erő mellett, 40%-os mértékű, 9.637.188,- Ft azaz kilencmillió-hat-
százharminchétezer-száznyolcvannyolc Forint vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesültünk.

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.

ÉSZAKHAJDÚSÁGI BERUHÁZÓ ZRT.
Cím: 4080 Hajdúnánás, Hunyadi út 18.
www.ujszechenyiterv.gov.hu



8 Hajdúnánási Újság 2014. június 19.

Im
pr

es
sz

um

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. 

Elfogyott az erő, s a csapat is a végére

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

 Nagyon jó ősz után egy halványabb 
tavaszt sikerült produkálnunk. A cél, 
hogy az első tízben benn legyünk, az si-
került – mondta Daróczi Péter edző a 
befejező forduló utáni beszélgetésünkkor. 
Mentségünkre legyen mondva – folytatta 
– az utolsó mérkőzések a dobogós csapa-
tokkal kerültek sorra, s mi már szinte 11 
embert is alig tudtunk pályára küldeni. 
Úgy gondolom azonban, hogy ez a csapat 
képes előrébb végezni a tabellán, s a jövő 
szezonban új erővel új célkitűzéssel látunk 
neki a munkának. Köszönjük a támoga-
tók, s a szurkolók kitartását és segítségét, 
s külön köszönjük a háttérmunkások ál-
dozatos munkáját, akik nélkül – ahogy 
mondani szoktuk – nincs mérkőzés. 
(Kondoráné Anikó, Pálfi László, Puskás 
Lajos).

Téglás VSE.–Hajdúnánás GBFK. 3:1
Vezette Gyarmati I. (Erdei Z., Erdei T)
Hajdúnánás: László T. – Andorkó Pál., 

Tímári G., Szilágyi Á., Jóna G., (Fábián 
Sz.), Oláh Zs. Kántor T., Fodor T., (Nagy 
D.), Bárány L., Oláh T., Szemán P.

Edző: Daróczi P.
Góllövőnk: Szilágyi Á.
A mérkőzés összképe alapján megérde-

melt győzelem született. A 60. percben 
szerezték meg a téglásiak a vezetést, s mi 
már csak futottunk az eredmény után.

Hajdúnánás GBFK.–Derecske 0:2
Vezette: Csíszár K. (Dobi Zs., Erdei P.)
Hajdúnánás: László T.–Andorkó Pál., 

Tímári G., Szilágyi Á., Jóna G., (Fábián 
Sz.), Oláh Zs. (Dobos I.), Kántor T., Csi-
szár I., Bárány L., Oláh T., Szemán P.

Edző: Daróczi P.
Szerettünk volna győzelemmel búcsúz-

ni a lelkes hazai közönségtől, de sajnos 
nem sikerült. Az első játékrészben bőven 
akadtak lehetőségeink, de nem tudtuk 

kihasználni. A 42. percben azonban, egy 
talált gól megpecsételte sorsunkat.

Hajdúsámson–Hajdúnánás GBFK: 3:1
Vezette: Buczkó B. (Eszterhai B. Orosz K.)
Hajdúnánás: Imrő L.–Csatári D. (Fá-

bián Sz.) Tímári G., Szilágyi Á., Jóna G., 
Oláh Zs., Kántor T., Csiszár Imre., Bá-
rány László., Oláh T., Szemán P.

60 percig ellenfelei voltunk a bajnok 
aspiránsnak. A végére azonban az erőnk, 
s az egyetlen cserénk is elfogyott.

Sárrétudvari–Hajdúnánás GBFK. 2:0
Vezette: Puskás Z. (Butt T. László J.)
Hajdúnánás: László T.–Csatári D., Tí-

mári G., Szilágyi Á., Jóna G., Oláh Zs. 
Kántor T., Csiszár I., Fodor T (Fábián 
Sz.).,Oláh T., Szemán P.

Edző: Daróczi P.
Az aranyérmes után következett az 

ezüstérmes. Az első 60 percet szintén jól 
játszottuk, s ismét sok helyzet maradt ki-
használatlanul. Cserénk szintén csak egy 
volt a sérülések miatt, s a végére az erőnk 
is elfogyott.

Hajdúszoboszló–Hajdúnánás GBFK 7:2
Vezette:Takács A. (dr. Bendik T. Vali T.)
Hajdúnánás: Imrő L.–Csatári D. (Fá-

bián Sz.) Tímári G., Szilágyi Á., Jóna G., 
Oláh Zs., Kántor T., Csiszár Imre., Bá-
rány László., Oláh T., Szemán P.

A legnehezebb dolog a 11 játékos össze-
szedése volt. Szinte ifistákkal álltunk fel. 
Ami probléma tavasszal megmutatkozott, 
az most mind előjött ezen a meccsen. Rá-
adásul, a Szoboszló egy nagyon jó, és mo-
tivált csapat benyomását keltette. Sajnos 
mi csak asszisztáltunk. Csapatunk végül 
a 9. helyen végzett 59:50-es gólaránnyal.

A következő szezonban is szeretettel 
várjuk szurkolóinkat, barátainkat. Hajrá 
Nánás!

Kócsi Imre

Hajdúnánást és Ustront régi szoros testvér-
városi kapcsolat fűzi egymáshoz, mely az 
elmúlt hónapokban még tovább erősödött, 
a szélesebb körű együttműködéseknek kö-
szönhetően. A kapcsolatok bővülését je-
lentheti a különböző sportrendezvények is. 
Ezen az úton haladva május utolsó napján 
rendezték meg a hagyományos testvérvá-
rosi labdarúgótornát Ustronban, melyen a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat labda-
rugó csapata mellett több hazai és nemzet-
közi csapat képviseltette magát.

A szombat reggeli sorsolást követően 
csapatunk négy mérkőzést játszott remek 
eredményekkel, hiszen három győzelem-
mel és egy döntetlennel megszerezték a 
torna első helyét.

A remek hangulatú találkozók bebi-
zonyították, hogy a sport kifejezetten jó 
összekötő kapocs a testvérvárosi együtt-
működés terén is. A játékok közben az 
embernek nemcsak a teste, hanem a lelke 
is erősödik, nemesedik, amely a csapatjá-
tékokban többszörösen megmutatkozik. 
Az egymásra figyelés, az alázatosság elen-
gedhetetlen a játékosok részéről, a közös 
siker érdekében. 

A hajdúnánási csapat tagjai: Kondora 
József, Tóth Imre, Imrő László, Bohács 
Ferenc, Kovács Imre, Varga Zsolt, László 
Tibor, Tóth László

A csapatnak szívből gratulálunk az elért 
eredményhez. 

(HNU)

Hajdúnánási győzelemmel zárult 
a testvérvárosi labdarúgótorna
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a lengyelországi Ustronban azt 
a nemzetközi testvérvárosi labdarúgótornát, ahol a városunkat képviselő 
csapat az első helyen végzett. 

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


