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Bronzba öntött pásztormúlt – 
Szoboravatás a Kendereskertben

3. oldal

Anyák napja a Fehér Bot 
Alapítványnál

2. oldal

Csak az hal meg igazán, 
akit elfelejtenek!

3. oldal

800 gyerek focizott Hajdúnánáson

8. oldal

Konferencia a háztáji gazdálKodás 
és öngondosKodás jegyében 

Május 10-én a Somorjai Sportcsarnok-
ban megrendezett nyitó ünnepségnek az 
apropóját egy örvendetes, kapcsolatokat 
bővítő esemény adta, hiszen ezen a napon 
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és a 
Miyakonojo-Higashi Gimnázium között 
együttműködési megállapodás aláírására 
került sor. 

A japán delegáció nevében jelen volt 
Shimizu Yutaka a Miyakonojo-Higashi 
Gimnázium vezetője, Simizu Yukiko a fe-
lesége, Wee Brian és Abe Kecisu. 

A vendégeket Szólláth Tibor polgár-
mester, Pappné Gyulai Katalint, a Deb-
receni Tankerület igazgatója és Pappné 
Fülöp Ildikó, a Kőrösi Gimnázium igaz-
gatónője fogadta.

A rendezvényt, a kőszegi Ataru Taiko 
ütős együttes tradicionális zenéje és a 
hajdúnánási Hódos Imre Sportegye-
sület shotokan karate szakosztályának 

rövid harcművészeti bemutatója vezette 
fel.

Polgármester úr üdvözlő mondatai 
után a japán delegáció tagja Wee Brian 
köszöntötte a jelenlévőket, és örömét 
fejezte ki, hogy két ilyen nagy múltú in-
tézmény megosztja egymással, két nagyon 
különböző, de mégis rokon ország kultu-
rális értékeit. Ezt követően kendó forma-
gyakorlatokat láthattunk, a hajdúnánási 
és a miskolci kendósok előadásában. 

A több mint tíz napos rendezvénysorozat 
kiemelkedő eseménye volt a május 20-án 
megrendezett „Közösségfejlesztés három 
évtized japán-magyar kapcsolatainak tük-
rében” elnevezésű konferencia, amelynek 
fő célkitűzése volt, hogy bemutassa a nagy-
közönségnek az 1980-as évek elején indult 
folyamatokat. A történelmi kapcsolat kiala-
kításának első állomása New York volt, ami-
kor Pinczés István és Koizumi úr egy szín-

Cseresznyevirágzás – IV. Hajdú-Bihar 
Megyei Japán Napok
Idén már negyedik alkalommal rendezte meg Hajdúnánás városa a Hajdú-Bihar 
Megyei Japán Napokat. A május 10. és 21. közötti időszakban zajló rendezvényso-
rozat gazdag programot kínált az érdeklődőknek. 

M integy 50 polgármester, al-
polgármester, városvezető vett 
részt azon a vidékfejlesztési 

konferencián, amelyet a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége rendezett május 
8-án Hajdúnánáson. A konferencia ven-
dégeit elsőként a szövetség szakmai titkára, 
Pelyhe József köszöntötte, majd Szólláth 
Tibor polgármester úr nyitotta meg a ren-
dezvényt.

Mint a köszöntőben is elhangzott a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
elkötelezett a vidék fejlesztése, a jó gya-
korlatok, a közmunkaprogramok során 
előállított élelmiszerek, helyi készítésű 
termékek iránt. 

A vidékfejlesztésnek nagy szerep jut 
elképzelések szerint a következő uniós 
pénzügyi ciklusban – erről szólt Szokai 
Szilvia, a Magyar Nemzeti Vidéki Há-
lózat Hajdú-Bihar megyei referensének 
előadása.

Mint Szólláth Tibor polgármester úr 
előadása, és a Nánási Portékáról készült 
kisfilm is bizonyította, Hajdúnánás egy 
jó lépéssel előbbre jár, hiszen nálunk már 
azok az irányok, elképzelések valósultak 
meg az elmúlt időszakban, amelyek or-
szágos szinten megvalósítandó célokként 
fogalmazódnak meg az elkövetkező évek-
re. A településvezetők érdeklődve hallgat-
ták a hajdúnánási példákat, amelyekben 

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége Háztáji gazdálkodás és öngondos-
kodás, helyi termelés kapcsolata az értékesítéssel, kiváltképpen a közétkez-
tetéssel címmel tartott konferenciát május 8-án Hajdúnánáson a városhá-
za dísztermében. Az országos programsorozat hajdúnánási rendezvényére 
elsősorban Hajdú-Biharból érkeztek városvezetők, polgármesterek, akik 
élőben is kíváncsiak voltak a Startmunka mintaprogram hajdúnánási jó 
gyakorlatára. 

Lázár Leó, Szokai Szilvia, Szólláth Tibor, Pelyhe József

talán nem kis szerepe van annak a szemlé-
letnek, amely a jó gazda józan, szakszerű, 
rendszerszintű gondolkodását jelenti, s 
ötvözi a tradíciót az innovációval. A kon-
ferencia vendége volt Lőrincz Leó úr is, 
a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási 
és Vízügyi Igazgatóság Közigazgatási főta-
nácsadója, aki elismeréssel szólt a nánási 

gyakorlatról és szívből gratulált a város ve-
zetésének és a közfoglalkoztatottaknak is. 

Az előadások után a vendégek a kicsit 
csepergő esőben a helyszínen is megta-
pasztalhatták, milyen munka folyik a 
Kendereskertben, vagy éppen a kertészeti 
ágazatban.

(HNU)

házi fesztiválon találkoztak, ahol ugyanazt a 
Csehov színdarabot rendezték. A kapcsola-
tok elmélyítésének egy ideig Debrecen adott 
otthont, majd ez a kapcsolatrendszer tovább 
fejlődött, gyarapodott, melynek köszönhe-
tően immáron 4. alkalommal ad otthont 
váro sunk a Japán Kulturális Napoknak.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás város 
polgármestere megnyitó beszédében ki-
emelte, hogy a konferenciát egy olyan 
találkozásnak szánták, ahol azokkal az 
emberekkel tud találkozni Koizumi úr és 
kollégái, akik az elmúlt 35 évben részesei 
voltak ennek az együttműködésnek. 

„Tudjuk azt, hogy kultúra nélkül egy 
nemzet nem tudna működni igazi kö-
zösségként” – kezdte beszédét az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának kultúráért 
felelős államtitkára Halász János, aki hang-

súlyozta, hogy az erős nemzeti kultúrák 
együttműködése új értéket tud teremteni.

Koizumi úr köszöntőjében kiemelte, 
hogy ez a japán-magyar barátság nagyon 
jó példa világszerte arra, hogy így érdemes 
az ehhez hasonló kapcsolatokat, együtt-
működéseket kialakítani. 

A köszöntők után a „japán-magyar 
kapcsolatok” című fotókiállítás megnyitó-
jára került sor a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési központ aulájában, majd az elmúlt 
három évtized, történéseiről, élményeiről, 
eseményeiről szóló konferenciát tartottak 
interaktív formában az érdeklődő közön-
ség számára.

A konferenciát követően a délután fo-
lyamán a Nemzeti Művelődési Intézet 
Hajdú-Bihar megyei Irodája valamint a 
Tojama Megyei Művészeti és Kulturális 
Szövetség 2013. évi Toyamai Nemzetközi 
Gyermekrajzpályázatának eredményhirde-
tésére került sor, ezt követte a zalaegerszegi 
Griff Bábszínház előadása, akik a „Hétal-
vó” című japán mesefeldolgozást adták elő. 

Május 21-én a rendezvénysorozat a ma-
gyar-japán barátság jegyében létrehozott 
japán-kert emléktáblájának megkoszorú-
zásával zárult. 

(HNU)

A rajzpályázat nyertesei és Hiroshi Koizumi, 
Izumi Yoshida és Yukihito Funamoto urak
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Pályázati felhívás
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási 
Területi Szervezete pályázatot hirdet az 
alábbi témakörben:

2014. október 25-én 100 éves lesz a 
hajdúnánási Vöröskereszt. Ez alkalom-
ból pályázatot hirdetünk a város lakói 
körében egy Centenáriumi embléma 
elkészítésére. Az emblémán szerepeljen a 
Vöröskereszt és a 100-as szám. 

A pályázat beadási határideje 2014. 
szeptember 1.

A pályázók közül az első 3 helyezett 
díjazása mellett a nyertes embléma fog 
megjelenni a 100 éves hajdúnánási Vö-
röskereszt Centenáriumi rendezvényein, 
kiadványain és hirdetményein.

Versenyfelhívás
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási Te-
rületi Szervezete versenyt indít az alábbi 
témakörökben:

1. „Én így látom a Vöröskeresztet” 
területi rajzverseny óvodás és általános 
iskolai korcsoportban.

2. „Vöröskereszt életképek” területi 
fotópályázat általános, – középiskolás és 
felnőtt korcsoportban.

A versenyzők közül az első 3 helyezett 
díjazásban részesül. Beküldési határidő: 
2014. szeptember 30. Az eredményhir-
detés és díjátadó a Centenáriumi Emlék-
ülésen lesz 2014. október 25-én.

Felhívás
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánási 
Területi Szervezete kéri Hajdúnánás la-
kosságát, hogy a „Vöröskereszt a láda-
fiából” című 100. évfordulónkra készülő 
kiállításunkra adja kölcsön vöröskeresztes 
emléktárgyait, pl régi fotók, kiadványok, 
könyvek, táblák, jelvények, kitüntetések, 
érmék, stb. Az ily módon összegyűlt em-
lékekből egyhetes kiállítást tartunk 2014 
október 20–26. között. Az emléktárgya-
kat a Vöröskereszt irodába várjuk (Doro-
gi u. 5. sz.) 2014. szeptember 30-ig.

Nábrádiné Szabó Anett
területi vezető A tudomásukra jutott információ leel-

lenőrzése érdekében, a nyomozók a hely-
színre mentek, ahol a 31 éves helyi férfi 
lakásán házkutatást tartottak, mely során 
a fürdőszobában, a garázsban, a számító-
gépházban, a hifi berendezésben és még a 
szőnyeg alatt is kábítószergyanús növényi 
származékot, tablettákat és más anyago-
kat, valamint a kristály fantázianéven is-
mert, új pszichoaktív anyagnak minősülő 
szert találtak. Az egyik szobából a nyomo-
zók a kiadagoláshoz szükséges eszközöket, 
digitális mérleget, méretre vágott alufóli-
át is lefoglaltak. A rendőrök észrevették, 
hogy a nyomtatóban és a matrac alatt 
több darab hamis 500 forintos bankjegy 
van, valamint találtak a hamisításhoz 
szükséges eszközöket is. A bűnügyi osz-
tály munkatársai elfogták és a rendőrka-
pitányságra előállították S. Gábort, akit 
kábítószer-kereskedelem bűntett, vala-
mint új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt gyanúsítottként kihallgattak.

Ezt követően a városban további 
adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek a 
Hajdúnánási Rendőrkapitányság mun-
katársai, melynek eredményeként a látó-
körükbe került három helyi lakos, akik 
S. Gábortól kábítószert vásároltak. A 23 
éves férfit, valamint a 15 és 17 éves lá-
nyokat az egyenruhások elfogták és előál-
lították a rendőrkapitányságra, ahol a G. 
Richárddal és a két fiatalkorúval szemben 
alkalmazott kábítószer gyorsteszt pozitív 
eredményt mutatott. A nyomozók ká-
bítószer birtoklása vétség elkövetésének 

megalapozott gyanúja miatt a három tet-
test kihallgatták. Ők az eljárás során sza-
badlábon védekezhetnek.

A rendőrök 2014. május 28-án 0 óra 
körüli időben további házkutatást tartot-
tak Hajdúnánáson V. Krisztán lakásán.  
A beszerzett adatok szerint a 27 éves férfi 
több alkalommal vásárolt kábítószert, va-
lamint új pszichoaktív anyagot S. Gábor-
tól, melyet tovább értékesített. A járőrök 
V. Krisztiánt elfogták és előállították a 
rendőrkapitányságra, ahol pozitív ered-
ményt jelzett a vele szemben alkalmazott 
kábítószer gyorsteszt. A nyomozók a férfit 
új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűn-
tett, valamint kábítószer birtoklása vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att kihallgatták.

A rendőrség által megkezdett akció 
aznap 7 órakor Tiszalökön folytatódott.  
A nyomozók az otthonában vontak intéz-
kedés alá egy 21 éves férfit, aki a gyanú 
szerint rendszeresen értékesített kábító-
szert S. Gábornak. A Hajdúnánási Rend-
őrkapitányságra előállított B. Tamást a 
nyomozók kábítószer-kereskedelem bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt kihallgatták.

A rendőrség által bűnügyi őrizetbe vett 
S. Gábort, V. Krisztiánt és B. Tamást a 
Debreceni Járásbíróság 2014. május 29-
én előzetes letartóztatásba helyezte.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság a 
gyanúsítottakkal szemben szakértők be-
vonásával folytatja a nyomozást.

=www.police.hu

2014. május 8-án egy Anyák Napi elő-
adással zárult a CSP-KÖZG-13-12060 
azonosítószámú „Együtt egymásért” című 
pályázat, melyet a Nemzeti Családpoliti-
kai Intézet támogatott.

A rendezvény a Fehér Bot Alapítvány 
Esélyek Háza klubtermében, az Esély-
egyenlőségi klubbal karöltve Hajdúdoro-
gon, a Fogadó u. 3–5. szám alatt valósult 
meg. Rendhagyó esemény ez az alapítvány 
életében, hiszen gyermeknapot, családi 
napot, sportnapot, esélyegyenlőségi napot 
tartunk rendszeresen, de Anyák Napja 
még nem volt. Nagy érdeklődéssel várták 
a meghívott édesanyák, nagymamák a 
műsort, melyet a hajdúnánási Reformá-
tus Óvoda Napocska csoportos óvodásai 
adtak elő. A középső-nagycsoportos gye-
rekek egy rendkívül tartalmas és megható 
műsorral készültek, melyet még szebbé 

tett, hogy a Hajdúsági Jelnyelvi Tolmács 
Szolgálat munkatársa, Gáspár Mónika vé-
gig lefordított jelnyelvre. 

A műsorban elhangzottak gyönyörű 
anyák napi versek, dalok, gazdagította 
ezt még sok táncos jelenet. Köszönettel 
tartozunk a csoportot vezető két óvónő-
nek, Csige Istvánnénak és Molnár And-
rásnénak, akik fáradhatatlan lelkesedéssel 
felkészítették a gyerekeket a műsorra és 
szívesen fogadták felkérésünket. A műsor 
közben, és a végén is végignézve a közön-
ségen, mindenki meghatódva és könnyei-
vel küzdve hallgatta a gyerekek előadását. 
Reméljük ezzel sikerül egy újabb hagyo-
mányt teremteni alapítványunk életében, 
és minden év májusában megtartjuk 
Anyák Napi ünnepségünket.

Szabó Krisztina

A tavalyi évekhez hasonlóan idén nyáron is gyűjtést szervezünk a Bákó megyében élő 
csángó-magyaroknak – elsősorban gyerekeknek.

Kérünk minden olvasót, nézzen széjjel otthoni raktárhelyiségeiben és a már nem 
használt, de jó állapotban lévő játékokkal, tanszerekkel, esetleg újságokkal, könyvek-
kel, kerékpárral támogassa az ott élő gyerekeket.

Az összegyűjtött csomagokat a Diófa csárdába kérjük bevinni július 8-ig.
A támogatásokat előre is köszönjük!

Szép eredményekkel zárják a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium diákjai a tan-
évet matematikából és fizikából. A Nem-
zetközi Kenguru Matematikaversenyen 
idén indultak először az intézmény tanu-
lói. Békési Patrik 10. osztályos szakkö-
zepesként megyénkben a legjobb ered-
ményt érte el, ez országos besorolásban a 
19. helyet jelentette. A 9.-es Kiss Zoltán 
a matematika tagozatosok között megyei 
nyolcadik lett, mindkettejük felkészítője 
Varga Sándor volt. Puskás Flávia pedig 
Gömöri József diákjaként a gimnazisták 
mezőnyében zárt a nyolcadik helyen. 
Rajtuk kívül még tizenhárom fő végzett 
saját kategóriájában az első húsz között 
a megyében. 

Az Alapműveleti Matematikaverseny te-
rületi fordulójában a 8.-os Girus Tamás ha-
todik lett (felkészítője Gömöri József volt), 
a 7.-es Kovács Ákos, tanára, Varga Sándor 
segítségével a második helyen végzett. Ezzel 
bejutott Marcaliba, az országos döntőre, 
ahol végül a 18. helyet szerezte meg.

A Mikola Sándor Országos Tehetség-
kutató Fizikaverseny megyei fordulójába 
jutott a 9.-es Papp György és a 10.-es 
Tóth Péter Pál, felkészítőjük Fehér-
vári János, illetve Gömöri József volt. 
Fehérváriné Szakál Ildikó az Öveges 
József Fizikaversenyen indította Majo-
ros Márkot, aki a 7-8.-os kategóriában 
a tizenhetedik legjobb lett a megyében. 
Valamennyiüknek gratulálunk!

V. G.

A rendőrök hat gyanúsítottat 
fogtak el Hajdúnánáson és Tiszalökön.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletére 2014. május 27-én 10 óra 
53 perckor állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy az egyik hajdúnánási csalá-
di házban tartózkodik egy férfi, aki feltehetőleg kábítószert tart magánál.

Anyák napja a Fehér Bot Alapítványnál

Gyűjtés a csángó magyaroknak

Kőrösisek matematika- és fizikaversenyeken
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A „Hatszínvirág” – dinamikus személyi-
ségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak 
a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési 
Ház szabadidős tevékenységében című pá-
lyázat keretében május 14. és 16. között 
kulturális örökségeinkről tartott temati-
kus foglalkozásokat a Kőrösi gimnázium. 
A három nap eseményeit egy-egy tanuló 
foglalta össze.

y Szép Regő (11. B): Iskolánk néhány 
diákjának, köztük a földrajz fakultáció-
ra járóknak lehetőségük nyílt arra, hogy 
részt vegyenek a kirándulásokon. Az első 
út a tokaji borvidékre, a második túra a 
Hortobágyi Nemzeti Parkba vezetett. Ah-
hoz, hogy a kirándulások során jobban 
megértsük és felismerjük az ott látottakat 
és hallottakat, előzetes anyaggyűjtéssel 
és kiselőadásokkal készültünk. Informá-
ciót kerestünk az adott táj élővilágáról, 
nevezetes városairól, falvairól, folyóiról, 
tavairól, az ott található talajokról és kő-
zetekről, valamint a területek éghajlatáról. 
Az anyaggyűjtés során megtudtuk, hogy a 
Tokajban és környékén előállított bornak 
az ottani mikroklímának, talajnak, vala-
mint a pincékben élő nemes penésznek 
köszönhetően van a világon egyedülálló 
íze. Hortobágy egyediségét pedig az ot-
tani szikes puszták növény- és állatvilága 
adja. Munkánkban segítségünkre voltak 
különböző szakkönyvek, az iskola egyik 
számítástechnikai tanterme, és természe-
tesen a szaktanáraink 

y Molnár Hajnalka (10. A): A toka-
ji kirándulásra május 15-én került sor. 
Programunkban szerepelt a Tokaji Múze-
um meglátogatása. Az ide vonatkozó be-

számolókat elkészítő diákok előadását itt 
hallgathattuk meg, ezek témája elsősorban 
Tokajhoz volt kapcsolható, pl.: Kopasz-
hegy, Tokaj védett állat- és növényvilága. 
Az előadások másik része a Magyarorszá-
gon, illetve a világ többi részén található 
világörökségekről szólt, valamint az ezeket 
veszélyeztető tényezőkről. A beszámolók 
után a négyszintes múzeumot tekintettük 
meg. Számtalan információt kaptunk To-
kaj régi arcáról, szőlészetéről, borászatáról. 
Innen pincelátogatásra mentünk a Benkő 
Borházba, a családi pincészet egyik tagja 
részletesen beszélt a világhírű tokaji aszú-
ról. A szeles-esős idő ellenére mindenki jól 
érezte magát, sok élménnyel és informáci-
óval gazdagodtunk.

y Martinek Boglárka (10. B): Május 
16-án délelőtt indultunk busszal a Horto-
bágyra. Az idő ugyan kedvezett nekünk, 
bár mindenkinél volt esernyő az előző 
napi „özönvízre” való tekintettel. Amikor 
megérkeztünk, első utunk a táj legjelleg-
zetesebb pontjához vezetett, a Kilenclyu-
kú hídhoz. Itt hangzottak el kiselőadása-
ink, melyekben említésre került a puszta 
népe, élővilága és látványosságai. A kiál-
lításon saját szemünkkel nézhettük meg 
a tárgyi és írásos emlékeket a pásztorok, 
gulyások, csikósok és kondások életéről. 
Majd, hogy ne csak hallomásból ismerjük 
meg a vidéket, felszálltunk a halastavak 
mentén járó kisvasútra. A vízparton sok 
védett növényt és állatot fedezhettünk fel 
mi magunk is. Bár sokan úgy gondolták, 
hogy jól ismerik a Hortobágyot, haza már 
biztosan több tudással és szép emlékkel 
érkeztek.

Bronzba öntött pásztormúlt – 
Szoboravatás a Kendereskertben
Május 23-án került sor a Kendereskert látogatóközpont első állomásának átadási ün-
nepségére, ekkor avatták fel Bíró Lajos szobrászművész Magyar szürkemarha c. alkotá-
sát. A rendezvényről részletesen következő lapszámunkban tudósítunk. 

Doberdo, Isonzó, Piave, Galícia, Kárpá-
tok, Don-kanyar, – katonanóták, katona-
történetek szólnak a 20. századi két nagy 
világégés gyászos emlékű helyeiről, ahol 
sok százezer magyar katona lelte halálát. 
Akik visszatértek soha nem feledték. De 
soha nem feledték a szülők, a feleségek, az 
apa nélkül maradt gyermekek sem. Emlé-
küket mindörökre ébren tartani született 
a Hősök Napjának több törvényi rendel-
kezése, először 1917-ben, legutóbb pedig 
2001-ben.

Idén május 25-én 1945 óta második 
alkalommal emlékezett Hajdúnánás vá-
rosa katonahőseire, akik közül ki Dober-
dónál, ki Galíciában, ki a végtelen orosz 
hómezőkön, ki a Don örvényes vizében, 
ki a Kárpátok sziklái alatt lelte halálát. 
Legtöbbjüket a közös sír fogadta magába. 
Vagy egy jeltelen fűvel benőtt halom rejti 
örökre haló poraikat. 

A közös főhajtás a református temp-
lomban istentisztelettel kezdődött, ahol 
Gacsályi Gábor nagytiszteletű úr emlé-

„Hajdúnánás Pásztoréletéből” címmel kamara kiállítás Kunkovács László Balogh 
Rudolf-díjas fotóművész képeiből. Fotó: Harsányi Zsolt

Szobor leleplezés előtt. Fotó Harsányi Zsolt

Bíró Lajos szobrászművész alkotása a Kendereskertben. Fotó Fűz László

Kulturális örökségek diákszemmel

Csak az hal meg igazán, akit elfelejtenek!

kezett odamaradt honfitársainkra, a kato-
nahősökre. Ezt követően a Hősök szobra 
előtt folytatódott az emlékezés, a Him-
nusz hangjai után Vihar Béla Egy katona 
megy a hóban c. versciklusából hangzott 
el részlet Harsányi Zsolt tolmácsolásában.

Az örök, az ismeretlen katonáról szóló 
poéma után Szólláth Tibor polgármester 
úr emlékezett és emlékeztetett elődeink 
hősies helytállására, azokra a 20. század 
eleji háborús évekre, és az azt követő 
időkre, amikor megszületett a gondolat a 
Hősök Emléknapjának törvénybe iktatá-
sáról. Polgármester úr emlékeztetett arra, 
hogy katonahőseinkre sokszor gondolunk 
úgy, mint akik valami harcos szellemtől 
vezérelve álltak készen a halálra. Pedig ez 
egyáltalán nem így volt. Haza akart on-

nan mindenki jönni, hiszen várta őket 
a család, a város az otthon, a haza. Csak 
azt nem tudták, ki lesz aki már soha nem 
tér vissza. A két gyilkos háború örvénye 
több mint ezer hajdúnánási férfit nyelt 
el, akik az évtizedek távlatából is példát 
mutatnak, akik értünk, kései utódokért is 
meghaltak.

Magyarország, a népek országútján hősi 
harcokat vívott, hogy megőrizze határait, 
megőrizze függetlenségét. Ezen a végtelen 
országúton sok nánási katona is helyt állt, 
közel 1300-an már örökre odamaradva.

A hősöknek szóló tisztelgés üzenet 
mindenkinek; legyen béke a sírok felett, 
– legyen vége az öldöklésnek a világ bár-
mely táján, – a katonasírok, az emlékjelek 
legyenek a béke prédikátorai!
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Önkormányzati hírek

TájéKozTATó BAnKKárTyáS 
AdóFizeTéSről

Tisztelt Adózó!
2014. májusától már lehetőség van – 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Adó-
hatóságánál – az adófizetési kötelezettség 
bankkártyával történő teljesítésére is!

Jelen tájékoztató segítségével kívánjuk 
megismertetni a Tisztelt Adózókkal az 
Adócsoport egyik szolgáltatását, a bank-
kártyával történő adófizetést.

Bankkártya használatával adófizetést 
valamennyi – a helyi adóhatóság hatáskö-
rébe tartozó – adóra lehet teljesíteni.

Ügyfélfogadási időben teljesíthet az 
adózó bankkártyás adófizetést.

A bankkártyával történő adófizetés a 
napi vásárlásoknál már jól ismert termi-
nálon keresztül történik.

A bankkártyával történő adófizetés so-
rán az ismert logókat viselő összes bank-
kártya elfogadott – függetlenül attól, hogy 
melyik bank bocsátotta ki, mint például a
 American Express
 MasterCard
 MasterCard Elektronic 
 Maestro 
 Visa és 
 Visa Elektron kártyák.

Befizetést teljesíthet az adózó saját ne-
vében vagy képviselője, illetve meghatal-
mazott képviselője, meghatalmazottja, 
pénzügyi képviselője útján, amennyiben 
képviseleti jogosultságát igazolja.

Azok az ügyfelek is teljesíthetnek adó-
befizetést bankkártyával, akik egyébként 
számlájukról átutalással teljesítik adófize-
tési kötelezettségüket.

Adóhatóságunk az adózó nyilatkozatá-
nak figyelembevételével teljesíti a bank-
kártyával befizetett összeg adónkénti el-
számolását.

A bankkártyás adófizetés költségei az 
önkormányzatot terhelik.

Amennyiben további információra van 
szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, 
kérjük keresse a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája 
Adóügyi Csoportjának munkatársait.

Telefonszám: 52/381-411/147, 
148, 149, 123 mellék
Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Szerda–Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Anyakönyvi hírek

1 Bónis László
1 Dombi Lajos György
1 Daróczi Antal József
1 Dér Józsefné
1 Fekete Imre
1 Hajdú László
1 Hágen Jánosné

1 Horváth Hajnalka
1 Kapronczi János
1 Kiss Tibor
1 Kovács Balázs
1 Kovács Gábor Imre
1 Kónya Imre
1 Nagy Géza

1 Szebenyi Istvánné
1 Varga Antalné
1 Vágó Lászlóné
1 Váradi József
1 Zilahi István

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Bacskai József
3 Horváth Sára
3 Reszegi Szabolcs
3 Rézműves Attila Dominik

Gratulálunk a 2014. április hónapban 
házasságot kötött pároknak!

3 Kelemen Anikó és Buda Tibor Ernő
3 Kiss Mária és Váradi Ernő
3 Bezzeg Andrea és Katona Csaba
3 Nyakó Magdolna és Ádám Imre
3 Reszegi Ildikó és Szakál Zsolt
3 Csuka Mária és Móré Lóránt BalázsAkiktől 2014. április hónapban búcsút vettünk

I. Körzet: Dr. Francia Boglárka
hétfő (páros hét), 
szerda, péntek: 12.30–16.30
kedd, csütörtök: 8.00–12.30
hétfő (páratlan hét): 12.30–18.00

II. Körzet: Dr. Juhász Endre
hétfő, szerda: 12.30–16.30
kedd, csütörtök: 7.30–12.30
péntek: 14.00–18.00

III. Körzet: Dr. György Katalin
hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30
kedd, csütörtök
(páratlan hét): 12.30–16.30
csütörtök (páros hét): 12.30–18.00

IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba
hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30
kedd, csütörtök 
(páros hét): 12.30–16.30
csütörtök (páratlan hét): 12.30–18.00

2014. május 1-től érvényes rendelési idők
Felnőtt háziorvosi rendelések: V. Körzet: Dr. Császi Éva

hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.30
kedd: 12.30–18.00
csütörtök: 12.30–16.30

VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona
hétfő (páratlan hét), 
szerda, péntek: 12.30–16.30
kedd, csütörtök: 8.00–12.30
hétfő (páros hét): 12.30–18.00

VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér
hétfő: 13.00–16.00 Tedej: 12.00–13.00
kedd: 8.00–11.00 Tedej: 11.00–12.00
szerda: 15.00–18.00 Tedej: 14.00–15.00
csütörtök: 8.00–11.00 Tedej: 11.00–12.00
péntek: 13.00–16.00 Tedej: 12.00–13.00

Dr. Suhajda Éva
hétfő, kedd, péntek: 8.00–12.00
szerda, csütörtök: 13.00–17.00
Foglalkozás egészségügy (Ventifilt) 
hétfő, kedd: 14.00–18.00
csütörtök: 9.00–12.00

Gyermekgyógyászat
Dr. Marosi Csaba
Hétfő: 8.00–11.00
Kedd: 11.00–14.00
Szerda: 14.00–17.00
Csütörtök: 8.00–11.00
Péntek páros hó: 14.00–17.00
Tanácsadás: szerda 10.00–12.00

Dr. Gócs Viktor
Hétfő: 11.00–14.00
Kedd: 14.00–17.00
Szerda: 8.00–11.00
Csütörtök: 11.00–14.00

Péntek páratlan hó: 14.00–17.00
Péntek páros hó: 11.00–14.00
Tanácsadás: kedd 10.00–12.00

Dr. Kátai Ibolya
Hétfő: 14.00–17.00
Kedd: 8.00–11.00
Szerda: 11.00–14.00
Csütörtök: 14.00–17.00
Péntek páratlan hó: 8.00–11.00
Péntek páros hó: 8.00–11.00
Tanácsadás: hétfő 10.00–12.00

A Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat első alkalommal 
meghirdeti a „Tiszta környezet – 
Jó közérzet 2014." 
helyi környezetszépítő versenyét

1. A verseny célja: Egy kulturált és 
vonzó városkép kialakítása, a fenntartha-
tó fejlődés következetes alkalmazása, kör-
nyezettudatos gondolkodás és szemlélet 
erősítése, a természet adta értékeink meg-
őrzése. Cél a házak, utcák rendezettsége, 
mely rendezetté teszi a várost.

2. A versenyre a következő kategó-
riákban lehet nevezni:
 családi házak
 társas vagy lépcsőházak, lakótelepek
 legszebb tanyák

3. A nevezés feltételei:
 családi házak és legszebb tanyák esetén 

természetesen egyéni jelentkezéseket 
várunk,

 a lakótelep kategóriában legalább 5 
lépcsőház vagy a lakótelepi lépcsőhá-
zaknak legalább 50%-a csatlakozzon és 
írja alá a jelentkezési lapot,
4. A jelentkezési lehetőségek:
A versenyben való részvételi szándé-

kukat a nevezési lap kitöltésével jelezzék. 
A jelentkezési lapokat 2014. 06. 13-ig a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
főbejárati aulájában kihelyezett gyűjtőlá-
dában gyűjtjük. A nevezési lapok átvehe-
tők a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal információs helyiségében.

5. A benevezett helyszíneket az aláb-
bi szempontok alapján értékeli a zsűri:
 tisztaság (10 pont)
 gondozottság (10 pont)
 kreativitás (15 pont)
 növénykiültetések harmóniája a kör-

nyezettel (15 pont)
6. A versenyben lévők bírálata, ered-

ményhirdetés, díjazás:
A versenyre benevezett helyszínekre a 

szakemberekből álló bizottság 2014. 07. 
14. és 2014. 08. 15. között látogat el, elő-
zetes egyeztetés után. A bírálati szempon-
tok alapján 0–10-ig történik a pontozás, 
majd az összesített eredmények alapján 
állítja fel a zsűri a helyezési sorrendet.  
A „Tiszta környezet – Jó közérzet 2014.” 
helyi környezetszépítő verseny ünnepé-
lyes eredményhirdetésére 2014. szeptem-
ber 30-ig kerül sor a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal dísztermében.  
A nyerteseket, vagyis minden kategóriá-
ban az első három helyezettet a „Tiszta 
udvar – Rendes porta 2014.” táblával, va-
lamint értékes ajándékokkal jutalmazzuk 
meg. Várjuk jelentkezésüket! További in-
formációkat a következő elérhetőségeken 
kérhetnek: 06-30/435-6059.

Szólláth Tibor
polgármester

MESÉS nap és ÉJSZAKA a tájházban
2014. június 21. 15-22 óra között

CSALÁDI PROGRAMOK
főzés, kemencében sütés: hamuban sült pogácsa, vajas pánkó, kőleves, kreatív foglalkozások: kalei-
doszkóp, viaszkép, nemezlabda készítése, ügyességi játékok, diafilm vetítés, éjszakai tárlatvezetés

VENDÉG: Réti Szabó Sándor mesemondó 
A NAP VÉGÉN: tanyázás, citerázás, tűzugrás

Szeretettel várjuk azon családok előzetes jelentkezését, 
akik aktívan vennének részt a programokban, szívesen bográcsoznának velünk.

Helyszín: Hajdú Ház és Kovácsműhely Szervező: Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény
Bővebb felvilágosítás: Darócziné Bordás Andrea  06/52/381-941, +36/70/372-1509,

moricz.helytorteneti@gmail.com, facebook
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A debreceni Kós Károly Művészeti Szak-
középiskola és Kollégium megyei képző-
művészeti rajzpályázatára egy-egy bekül-
dött műve alapján hat kőrösis diák kapott 
meghívást. Végül öten tudtak elmenni, 
és közülük három tanuló ért el helyezést 
azzal a csendéletével, amelyet a helyszínen 
készített. Kategóriájában első lett a 9.-es 
Szatmári Szonja, harmadik a 11.-es Szabó 
Ferenc, akiket Kórikné Magi Zsuzsa ké-
szített fel. A szintén 11.-es Urgyán Renáta 
az ötödik helyen végzett, Urgyánné Tósze-

gi Erika felkészítésével. A dobogósok díjat 
és oklevelet vehettek át, műveik két hétig 
voltak kiállítva az egyik debreceni bevá-
sárlóközpontban.

Lovas rajz- és fotópályázatot hirdetett a 
Szekszárd melletti szedresi Lovas Udvar-
ház és az I. Béla Gimnázium Szedresi Be-
zerédj István Általános Iskolája. Itt Szat-
mári Szonja mellett ikertestvére, Szabina 
lett díjazott, valamint a kiállítás anyagába 
bekerült Szabó Ferenc egy alkotása is.

V. G.

Megfestett csend

Programajánló Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
június 

 Június 6. Rockzenei koncertek: Ma-
gozott Cseresznye, Nemzeti Hang. Ka-
punyitás: 19 óra Belépő: elővételben: 
1200 Ft, helyszínen: 1500 Ft.

 Június 7. Nána Táncstúdió évadzáró 
gálaműsora. Az Érmellék Fotóklub ki-
állítása június 17-ig tekinthető meg a 
művelődési központ galériájában.

 VIII. Öhönfőző Verseny 2014. június 
21.
Hajdan, amikor esténként pásztortü-

zek gyúltak a nánási határban, előkerült a 
száraztíszta, a kolompír és valami zsírozó, 
öhönt főztek estebédre a pásztorok. Na 
persze a tűzrevalóról is a természet gon-
doskodott taposott ganyé, vagy marha-
lepény formájában. Ez és talán a nyáron 
megavasodott szalonna adott különleges 
ízt az öhönnek. Öhön és nem slambuc, 
mint azt nagyon sokan hívják manapság. 

Évekkel ezelőtt Baján a halászlé népsze-
rűsítésére halászlé főzőversenyt szervez tek. 
Azóta ezen a rendezvényen ma már több 
ezer bográcsban rotyog a halászlé. Körül-
belül ezt a célt tűzte maga elé a Nánás 

Moziműsor:
 Június 7. (szombat) 19.00: A kolónia 

(szinkronizált kanadai akcióthriller, 16 
éven aluliak számára nem ajánlott)

 Június 14. (szombat) 17.00: A szörny 
mentőakció (szinkronizált amerikai-
kanadai animációs kalandfilm, 6 éven 
aluliak számára nem ajánlott)

 Június 21. (szombat) 19.00: Isteni 
műszak (magyar fekete komédia, 16 
éven aluliak számára nem ajánlott)

 Június 28. (szombat) 19.00: Szerelem 
a felhők felett (szinkronizált francia 
romantikus film, 12 éven aluliak szá-
mára nem ajánlott)

Klubok:
 Június 16. (hétfő) 13.00: Nyugdíjas 

Internet Klub
 Június 23. (hétfő) 14.00: Nosztalgia 

Filmklub

Kézműves foglalkozások:
 Június 6. (péntek) 16.30: Képkeret ké-

szítés
 Június 13. (Péntek) 16.30: Asztali lám-

pás készítése

Játékbarlang és Tücsök kuckó
Az Ifiház kitárja kapuit a nyári szünet 
alatt is. Nem szeretnéd egyedül tölteni a 
délutánokat? Unatkozol? Szólj szüleidnek 
és nézz be hozzánk! Izgalmas programok-
kal és játékokkal várunk titeket. 
 Minden hétfőn JÁTÉKBARLANG 14 

órától a 10–14 éves korosztály számára.
 Minden szerdán és pénteken TÜ-

CSÖK KUCKÓ 14 órától az alsó tago-
zatos iskolásoknak. 

 Sőt a TÜCSÖK KUCKÓ keretein be-
lül minden pénteken kézműves foglal-
kozáson vehetsz részt.

Tücsök Kuckó: (alsó tagozatosoknak)
 Június 18. (szerda) 14.00–18.00 Mi is 

az a Tücsök Kuckó?
 Június 20. (péntek) 14.00–18.00 Pa-

pírsárkány készítése
 Június 25. (szerda) 14.00-–18.00 Já-

tékcsokor
 Június 27. (péntek) 14.00–18.00 Her-

nyócska készítése
Játékbarlang: (10–14 éves korosztály)
 Június 16. (hétfő) 14.00–17.00 Römi 

kártyaparty
 Június 23. (hétfő) 14.00–17.00 Acti-

vity party
 Június 30. (hétfő) 14.00–17.00 Fájer és 

Zsír kártyaparty 
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

Jelentkezés a foglalkozás előtti szerdai na-
pig. Jelentkezés és bővebb információ: Ba-
goly Beáta, Csuja Dóra 06-52/381-620; 
06-20/919-0838

Bababörze–használt baba- és gye-
rekholmik vására
2014. június 14-én (szombaton) 9–13 
óráig az Ifiházban.

Várunk mindenkit szeretettel, aki ol-
csó, de jó állapotban lévő kismama-, 
baba- és gyerekruhákat, babakocsit, ba-
bakelengyét, játékokat, könyveket, kiegé-
szítőket, és sok más kinőtt, vagy megunt 
„kincset” keres és/vagy kínál. 

A belépés és az árusítás ingyenes, de 
a korlátozott férőhely miatt az árusítás-
hoz asztalt kell foglalni. 

Asztalfoglalás június 10-től hétköz-
napokon 9–17 óráig személyesen, vagy a 
381-620-as és a 06-20/919-0838-as tele-
fonszámon lehetséges. A börzét kizárólag 
magánszemélyek számára rendezzük, ezért 
kereskedők jelentkezését nem fogadjuk!

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

Ifiház programajánló

A hajdúnánási mozi ezúttal az akcióthril-
lerek rajongóinak kedvez, ugyanis júni-
us 7-én 19 órától A kolónia című kana-
dai film kerül vetítésre. Az események a 
poszt-apokaliptikus jövőben játszódnak, 
ahol az emberek egy új jégkorszak miatt 
föld alatti kolóniákba kényszerülnek. Az 
egyik csoport segítségére indulók a hi-
degnél is veszélyesebb ellenféllel találják 
szembe magukat. Leginkább durva akció-
jelenetek és feszült atmoszféra jellemzi a 
filmet, mely az Alien és A dolog rajongói-
nak figyelmébe ajánlott.

Június 14-én 17 órától a mozi a kicsik-
nek is szórakozást nyújt, ekkor érkezik  
A szörny mentőakció című amerikai-kana-
dai animációs kalandfilm. A történet űrlé-
nyekről szól, a hősies Üstökös Izmónak a 
Földre kell mennie egy segélyhívás miatt, 
de a főhős Brutál tábornok csapdájába sé-
tál, így az inkább eszéről híres testvérének, 
Elmónak kell őt megmentenie. A szereplők 
jelleme vicces szituációkat tartogat a gyere-
keknek, a szülők számára pedig szórakoz-
tató kikacsintásokat. Egy jegy ára 600 Ft.

Murvai Péter

Szatmári Szonja csendélete

Mi megy a moziban…?

Pro Cultura Nonprofit Kft. az Öhönfőző 
versennyel. Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat és a Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. ÖHÖNFŐZŐ VERSENYT 
rendez, melyre tisztelettel meghív min-
denkit, aki szeretné megmérettetni főző 
tudományát, szeretne részt venni a ver-
sengésben, megmutatni, hogyan is készül 
az igazi öhön. 

A főzőverseny helyszíne: Liget, Haj-
dúnánás, Magyar u. 

Időpontja: 2014. június 21. 13.00 
órától.

Nevezés: 2014. június 18. 16 órá-
ig a művelődési központban, illetve az 
52/382-400, 70/372-1494 telefonszámo-
kon, vagy az info@nanasvmk.hu e-mail 
címen. Nevezési díj nincs. A versenyzők 
a nevezés fejében minimum 5 adag ételt 
kötelesek felajánlani, amelyet a művelő-
dési központ a rendezvény látogatóinak 
kóstolásra kiárusít. Tüzelőről a szerve-
zők gondoskodnak. A verseny feltételei: 

Öhönfőzés bográcsban a helyszínen, 
a megadott időintervallum alatt (9 órától 
13 óráig). Az öhön bármilyen különleges 
ízesítése elfogadott. A versenyzést és a fő-
zés „végeredményét” zsűri értékeli. A zsűri 
a helyezések megállapításánál figyelem-
be veszi a főzés körülményeit, az étel íz 
harmóniáját, a hagyományosságot, az öl-
tözködést és a tálalást is. A helyezettek 
értékes jutalomban részesülnek. Felhívjuk 
a jelentkezők figyelmét, hogy a főzés so-
rán olyan mennyiséggel készüljenek, hogy 
kóstolási lehetőséget biztosítsunk az ér-
deklődők számára. Mindenki saját maga 
határozza meg, hogy hány adag ételt biz-
tosít a kóstoláshoz (ezt a regisztrációnál 
kell jelezni), az ehhez szükséges jegyeket 
a rendezőség biztosítja. Mindenkit sze-
retettel várunk, akár egyéni versenyző-
ként, akár valamilyen csapat tagjaként.

A legjobb szakácsokat díjazásban ré-
szesítjük:

I. helyezett – 50 000 Bocskai Korona
II. helyezett – 30 000 Bocskai Korona

III. helyezett – 20 000 Bocskai Korona
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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!

TóTH LAJOSNÉ 
KÉKI ZSuZSANNA

volt hajdúnánási lakos halálának 
10. évfordulójára.

Megemlékezés

„Nem vártok már minket ragyogó szemekkel, 
nem örültök már nekünk szerető szívetekkel.
De egy könnycsepp a szemünkben Értetek él,

egy gyertya az asztalon Értetek ég.
S bennünk él egy arc végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet,
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

szívből szeretünk s nem feledünk titeket.”

TóTH LAJOS
volt Hajdúnánási lakos 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 

TíMÁRI ZSIGMOND 
volt. Hajdúnánás, Petőfi út 34. sz. 

Köszönetnyilvánítás Köszönetnyilvánítás 

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik Édesapánk 

Tóth Lajos 
volt Hajdúnánási lakos temetésén 

megjelentek, utolsó útjára elkísérték, 
ravatalára koszorút virágot helyeztek, 

bánatunkban részvéttel osztoztak. 

Szerető családja

alatti lakos temetésén 
megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek 
és bánatunkban részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család

• 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.

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

A Hajdúnánási Építő 
és Szolgáltató Kft. 

műköves részlege vállalja:

Bocskai Koronával történő fizetés 
esetén 5% kedvezmény!

 ÚJ 
IKON

AZ

Prémiumlencsék alkalmazkodó

CRIZAL® TRANSITIONS® SIGNATURE™ VII MOSTANTÓL SZÜRKÉSZÖLD SZÍNBEN IS

Szeretne szemüvegével jól látni minden fényviszony mellett kültéren és 
beltéren egyaránt? Fényre sötétedő lencsék mostantól szürkészöld szín-
ben is! Az új színárnyalat divatos megjelenést kölcsönöz viselőjének, 
miközben valódi színérzékelést biztosít.

AZ úJ LENCSÉK MÉG CSAK NáLUNK ELÉRHETőEK!

Bevezető akciónk keretében most 20% kedvezménnyel az Öné lehet!

Részletekről érdeklődjön: 06-20/577-4444, valamint üzleteinkben, 
illetve honlapunkon: www.okula-optika.hu

Keressen minket facebook-on is!

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

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

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Új komplex lakossági és üzleti számlacsomagok, akciós kedvezmé-
nyekkel, 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

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.

Önállóan dolgozni tudó 
víz-gáz-fűtés szerelőt 

keresünk.
Gázuniverzál kft.

Tel.: 06-20/9781-284

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

Új helyen, új eszközökkel kibôvülve várja az extrém sportok 
rajongóit az aktivitás-extrémitás szabadidôs pálya Hajdúnánáson.

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejleszté-
si Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások jogcím keretében az Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület 2013 júniusában pályázatot nyújtott be „Ak-
tivitás-extrémitás szabadidôs pálya fejlesztése Hajdúnánáson” 
címmel. A 8546693735 azonosító számon nyilvántartott pályáza-
ton 4 393 222 Ft támogatást nyert. 
A támogatási összegbôl három új skate pálya elemmel bõvül 
a szabadidõs pálya, amelynek ünnepélyes átadásra 2014. jú-
nius 21-én (szombaton) kerül sor.
Ezen a napon extrém sport bemutatókkal és versenyekkel, vala-
mint Goldsprint kerékpáros gyorsulási bemutatóval 
és bajnoksággal várunk minden érdeklôdôt az új 
aktivitás-extrémitás szabadidõs pályán!

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

Kiskertek takarítása, 
szemét trágya törmelék 

elszállítása.
Tel.: 06-20/9781-284



8 Hajdúnánási Újság 2014. június 5.

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. 

800 gyerek focizott Hajdúnánáson
A Nánási Focisuli Egyesület vezetősége 
igazán kitett magáért a VIII. Pharma-
Sano nemzetközi gyerek labdarúgó tor-
nán mely a Keleti régió egyik legnagyobb 
tavaszi rendezvénye volt május 24–25-én. 

A torna színvonalát emelte, hogy ma-
gyar csapatok mellett Szlovákiából és Ro-
mániából is érkeztek nevezések. Összesen 
a hat korcsoportban 78 csapat nevezett, 
közel 200 mérkőzést 780. gólt láthattak a 
hozzátartozók és szurkolók. A nívós tor-
nán a csapatok igen komoly erőt képvisel-
tek több alkalommal is a döntőbejutásért 
és a döntők kimenetelét büntető rúgások 
döntötték el. A díjakat Szólláth Tibor pol-
gármester és dr. Tiba István országgyűlési 
képviselő adták át az ifjú játékosoknak.

Helyezések: 2007: 1. Borsod Volán, 
2. Tápiószecső FC. 3. Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő, … 6. Nánási Focisuli sár-
ga, … 16. Nánási Focisuli piros

Legjobb játékos: Rem Domonkos 
Borsod Volán 

Legjobb védő: Tábori Zoltán Tápiószecső
Gólkirály: Boros József Balmaz Kamil-

la Gyógyfürdő 
Legjobb hazai játékos: Vadászi Ádám, 

Szilágyi Roland
2006: 1. Loki Focisuli fehér, 2. Tisza-

újváros FC. 3. Bozsik Akadémia, … 7. 
Nánási Focisuli 

Legjobb játékos: Siket Sándor Bozsik 
Akadémia, 

Legjobb kapus: György Kristóf Tisza-
újváros FC. 

Gólkirály: Szokodi Erik Loki Focisuli 
fehér 

Legjobb hazai játékos: Kocsis Attila, 
Pók Bence

2005: 1. Plútó Eger kék, 2. Bozsik 
Akadémia, 3. Nánási Focisuli

Legjobb játékos: Ónodi Péter Bozsik 
Akadémia, 

Gólkirály: Prepuk Martin Nánási 
Focisuli 

Legjobb kapus: Gyetván Márk Plútó 
Eger

Legjobb hazai játékos: uri Sándor
2004: 1. Bozsik Akadémia, 2. Sajó-

völgye FS. 3. Balmaz Kamilla Gyógyfür-
dő, … 11. Nánási Focisuli, 

Legjobb játékos: Botlik Bernát 
Sajóvölgye FS. 

Legtechnikásabb játékos: Sipos Sza-
bolcs Balmaz Kamilla Gyógyfürdő, 

Gólkirály: Vasvári Zoltán Bozsik Aka-
démia

Legjobb hazai játékos: Gurbai Balázs.
2003: 1. Bozsik Akadémia, 2. Nánási 

Focisuli, 3. Szatmárnémeti LP. 
Legjobb játékos: Bohács Bence Ná-

nási Focisuli
Legjobb kapus: Csiobankan Marius 
Gólkirály. Bényei Ágoston Nánási 

Focisuli
Legjobb hazai játékos: Keserű Bálint
2002: 1. Sajóvölgye FS. 2. Debrecen 

SI. 3. Nánási Focisuli 
Legjobb játékos: Simon András Deb-

recen SI. 
Legjobb kapus: Memaj Altin Nánási 

Focisuli 
Gólkirály: Fészki Norbert Sajóvölgye FS.
Legjobb hazai játékos: Bohács Bence 

Horváth Imre

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Gödöl-
lői KC 20–25 (11–13)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kiss Cs, 
Kiss O. (április 26.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Csuzda 3, Hornyák 2, Csonka, 
Biró 2/2, Oláh 7/4, Fülöp 1. Csere: Egri 
(kapus), Takács, Bancsók 1, Bencze 1, Öt-
vös, Fehérvári 3, Tóth. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 9/6, illetve 2/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc.

Hadas Sándor: A tavasz leggyengébb 
játékával rukkoltunk elő. Mindenkinek 
kedvét szegte, hogy olyan eredmények szü-
letnek hétről-hétre, amelyek számunkra 
megkérdőjelezhetők, és rólunk is döntenek.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Gödöllői KC 26–42 (13–20)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Németh 1, Kelemen 1, Bata 
10/1, Tupicza 1, Csuzda 1, Dankó 5. Cse-
re: Reszegi (kapus), Zihor, Bodogán 3/1, 
Nagy 2/1, Harsányi 1, Ötvös 1. Edző: La-
bancz Mihály

Hétméteres: 3/3, illetve 1/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 6 perc.

Labancz Mihály: A megérdemelten 
nyert a csoport egyik legjobb csapata el-
lenünk. Mi még messze vagyunk ettől a 
szinttől, de a játékosok nagy részének még 
4-5 éve van a junior korosztályban. Lehet 
hova fejlődni!

CLAAS-Törökszentmiklósi KE–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 30–25 (12–8)

Törökszentmiklós 250 néző. Vezette: 
Murvai, Szilvási. (május 2.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), BIRÓ 8, Csonka 5, Oláh 2, 

Hornyák 1, Csuzda, Fülöp. Csere: Egri 
(kapus), Fehérvári, Bancsók, Bencze 5, 
Ötvös 1, Tóth 3. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 0/0, illetve 1/0. Kiállítás: 8 
perc, illetve 2 perc. 

Hadas Sándor: Mindkét félidőt igen 
álmosan kezdtük, amit a dobogóra pályá-
zó hazai csapat ki is használt. Az etapok 
végére találtuk meg önmagunkat, de ez 
kevés volt az üdvösséghez. Tartalékosan 
játszó együttesem megérdemli a dicséretet, 
mert egyetlen percre sem adta fel a küz-
delmet. A hosszabb kispad döntött, sajnos 
nem először már ebben a bajnokságban.

Juniormérkőzés: Törökszentmiklósi KE– 
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 28–35 
(16–17)

Törökszentmiklós 50 néző. Vezette: 
Major, Takács.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), DANKÓ 13, CSUZDA 5, 
Tupicza 3, FÜLÖP 12, Nagy L. 1, Har-
sányi. Csere: Reszegi (kapus), Fórizs, Öt-
vös, Körtvélyesi 1, Ménfői. Edző: Labancz 
Mihály

Hétméteres: 3/3, illetve 0/0. Kiállítás: 0 
perc, illetve 4 perc.

Labancz Mihály: Jól működött a 2 
beállós játékunk, ugyanis a lövőknek sok 
helyük volt, amivel éltek is. Emellett volt 
egy szenzációs kapusunk, aki a védések 
után remekül indított és így sok „köny-
nyű” indításgólt lőttünk. Ez tényleg szép 
volt fiúk!

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–ózdi 
KC 20–22 (11–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Alapi, 
Kovács. (május 10.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl-
di (kapus), Fülöp 2, Fehérvári, Biró 8/2, 
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Hornyák 3, Csonka 1, Csuzda 1. Csere: 
Egri (kapus), Oláh 4, Bancsók, Ötvös 1, 
Bencze, Tóth. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 2/2, illetve 1/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc.

Hadas Sándor: A szerencsésebb és a 
kritikus helyzetekben kevesebbet hibázó 
csapat nyert.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Ózdi KC 37–29 (14–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh E, 
Szikszay J.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-

MA (kapus), Kelemen 1, FÜLÖP 9/2, 
Tupicza 2, Németh 2, CSUZDA 4, 
DANKÓ 14/1. Csere: Reszegi (kapus), 
Bodogán 2, Harsányi 3, Körtvélyesi, Öt-
vös. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 5/2, illetve 5/4. Kiállítás: 2 
perc, illetve 16 perc.

Labancz Mihály: Kissé kaotikus kez-
dés után a 2. félidőben már tervszerűbben 
támadtunk és szépen búcsúztunk lelkes 
közönségünktől. Köszönjük az egész éves 
biztatást.

Kovács Balázs
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Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok!

Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony!!!

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk!

Csak egy fotót hozz magaddal!!!
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