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zólláth Tibor polgármester úr meg
nyitó beszédében többek között 
hangsúlyozta, szó nincs az óvoda 
bezárásáról, melyről kósza, helyi 

szóbeszéd terjed. Ezt erősíti a több mint 
3 milliós forint értékű fejlesztés is – tette 
még hozzá polgármester úr. 

„Ez egy óriási fejlesztés és nagyon nagy 
öröm számunkra, hiszen minden óvodában 
5-6 millió forint értékben kül- és beltéri 
játékok beszerzésére került sor a pályázat 
keretében” – kezdte átadó beszédét a Haj
dúnánási Óvoda intézmény vezetője. Ko
vácsné Bata Éva elmondta, hogy kizárólag 

a Nemzeti Köznevelési törvény által meg
határozott játékeszközökkel rendelkezhet 
egy óvoda – ezek között szerepel a csúsz
da, a kombinált vár, mászó háló, babahá
zak – mondta intézményvezető asszony. 

A pályázat keretében az önkormányzat 
több mint 23 millió forintot fordított 

óvodai játékok beszerzésére, továbbá a 
képzési programoknak köszönhetően az 
óvodapedagógusok hatékony, korszerű 
módszerek segítségével tudják a jövőben 
fejleszteni az óvodás korosztályt.

(HNU)

Az „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” című TÁMOP-os pályázat sajtótájékoztatójára 2014. április 11-én került sor a Hajdúnánási Napsugár Óvodában. 
A projekt keretében Hajdúnánás Város Önkormányzata „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” elnevezésű pályázati konstrukcióban közel 95 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert el a múlt év elején. A pályázat keretében Hajdúnánás 6 óvodájában színvonalas, nevelést segítő programok, szak-
mai fejlesztő tevékenységek, valamint kül- és beltéri eszközbeszerzések valósultak és valósulnak meg a közeljövőben.

A rendezvényt dr. Vincze István r. alezre
des, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság ka
pitányság vezetője nyitotta meg köszöntve 
a megjelenteket. Úgy országos szinten, 
mint Hajdúnánáson is az időskorúak szá
mítanak a legveszélyeztetettebb korosz
tálynak a vagyon elleni bűncselekmények 
vonatkozásában. „Ezért is tartottuk fon
tosnak, hogy egy rendezvény keretében, 
munkatársaimmal együtt, bemutassuk az 
időskorúaknak azokat a típusú bűncselek
ményeket, melyek a leggyakrabban for
dulnak elő városunkban. A résztvevőket 
– példákkal alátámasztva – tájékoztatta 
arról, hogyan kerülhető el, hogy áldoza
tokká váljanak, illetve, ha már megtörtént 
a baj, akkor hogyan és hová kell segítségért 
fordulni.

„A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
nem csak most, de a korábbi években is 
mindig szem előtt tartotta, hogy városunk 
közbiztonsága javuljon, vagy a meglévő 

helyzet ne romoljon.” E gondolatokkal 
kezdte beszédét Kovács Zsolt önkormány
zati képviselő, a Bűnmegelőzési Tanács 
alelnöke. A továbbiakban elmondta, hogy 
városunkban a közel jövőben fog elindulni 
egy egészségnevelési, fejlesztési program. 
Ennek a célja az, hogy különböző csopor
tos tevékenységek és előadások keretében 
olyan segítséget kapjanak a résztvevők, 
amely életminőség javulást eredményezhet.

Halmi Zoltán rendőr őrnagy, a Ren
dőrkapitányság Bűnmegelőzési főelőadója 
általános bűnmegelőzési tanácsokat fogal
mazott meg. Több példát sorolt fel, hogy 
miként is történtek, történnek meg a bűn
cselekmények. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy „leggyakrabban a hiszékenységük és 
jóindulatuk miatt válnak áldozattá a szép 
korúak. Nem szabad, hogy bedőljenek egy 
kedves mosolynak, vagy egy illedelmes 
köszönésnek.” Hozzátette még, hogy „ne 
nyissanak ajtót idegeneknek, mert attól 

Bűnmegelőzési tanácsadás
Hajdúnánás Város Önkormányzata és a Hajdúnánási Rendőrkapitányság 2014. 
április 11-én délután tartott képzést a Művelődési Központ TIT termében a nyug-
díjas klubok vezetőinek és tagjainak. Az előadás célja, hogy megelőzhető legyen az 
időskorúak áldozattá válása.

a pillanattól kezdve megnő az esély arra, 
hogy baj érje őket. Ilyen esetben jó, ha a 
nyomozás érdekében minél pontosabb 
leírást adjanak, vagy éppen gépkocsi rend
számot jegyezzenek meg. Természetesen fő 
fontossággal bír a gyors segítségkérés is.

Csősz Krisztián rendőralezredes, a Ren
dészeti Osztály vezetője felhívta a figyelmet 
az úgynevezett, elszaporodó termékbemu
tatókra, ahova különböző nyereményekkel 
invitálják a vendégeket. Azonban ezeknek 
nagy része csalás és átverés. Olcsó árut sóz
nak a gyanútlan vevőre drága pénzért. El
szaporodott a különböző okokból történő 
pénzadomány gyűjtés. „Pénzt ne adjunk, 
hanem kérjünk csekket, vagy átutalási 
bankszámla számot, amelyeknek aztán 
utána lehet nézni, hogy valósághűeke.”

Seres András rendőrhadnagy, a Közle
kedésrendészeti Alosztály vezetője a biz
tonságos közlekedés szabályairól beszélt. 
Nem csak a gépjármű vezetőknek, hanem 
a kerékpárosoknak és gyalogosoknak is 
be kell tartani a közlekedési szabályokat. 
A kerékpárosok 1/3 része okozója vagy 
elszenvedője a közlekedési baleseteknek. 
A Hajdúnánáson egyenirányított utcák
ban kerékpárral nem lehet a forgalommal 

Birtokba vették az új játékokat a Napsugár Óvodában

szembe haladni. Nem engedélyezett a 
járdán való kerékpározás. Az ellenőrzések 
során ellenőrzik, hogy a kerékpár előírt 
felszerelései megvannake. Kerékpározó
nak is tilos az alkohol fogyasztás. Úgy a 
gyalogosoknak, mint a kerékpározóknak 
fontos, főleg sötétedés után a láthatóság 
biztosítása.

A programhoz a jelen lévők közül né
gyen szóltak hozzá, amelyekre megtörtént 
a válaszadás. Az előadás végén került sor a 
Városi Önkormányzat által finanszírozott 
első és hátsó kerékpárlámpák, illetve biz
tonsági riasztóval ellátott ajtókitámasztó 
ékek kiosztására. A rendezvény résztvevői 
hasznosnak ítélték meg a képzést és a jö
vőben is szívesen részt vesznek hasonló 
képzéseken.

Gut István
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Indul a szelektív hulladékgyűjtés!
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal és a Hajdúsági Hulladékgazdál
kodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja 
a tisztelt lakosságot, hogy az Európai Uni
ós forrásból megvalósuló szelektív hulla
dékgyűjtési projekt részeként Hajdú nánás 
város kertes ingatlanjaihoz ingatlanon
ként 2 db új hulladékgyűjtő edény kerül 
térítésmentesen kiosztásra. A két új kuka 
elkülönített gyűjtésre szolgál. A bio hul
ladékokat (kerti, konyhai nyesedékek stb.) 
a barna tetejű edényzetbe; a hasznosít
ható hulladékokat (csomagolóanyagok, 
papír, fém műanyag, stb.) a sárga tetejű 
edényzetbe kell elhelyezni.

A kiosztásra kerülő új edények a város
ban a szelektív hulladékgyűjtést segítik 
elő, azokba vegyes kommunális szemét 
nem helyezhető, annak elszállítása nem 
történik meg. 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűj
tés júniusban indul városunkban, mely
ről előzetesen értesítjük a lakosságot.

A kukák 2014. május 19. és 2014. 
május 25. között a 4080 Hajdúnánás 
Fürdő u. 22. sz. (volt Kemping) alatt 
mindennap 9–18 óráig térítésmentesen 
átvehetők.

Az átvétel módja:
A kukákat átveheti:

 a kertes ingatlan, illetve a kerttel ren
delkező társasházi lakás tulajdonosa/
használója, melyhez szükséges a sze
mélyi igazolvány és a lakcímkártya be
mutatása.

	akadályoztatás esetén meghatalmazott-
ja, mely esetben a tulajdonos/használó 
nevét, címét, születési idejét, anyja ne

vét, valamint a meghatalmazott adatait 
is tartalmazó meghatalmazás szükséges.

Figyelem! Fontos!
A díjhátralékkal rendelkező ingatlanhasz
náló a kukák átvételét csak a hátralék 
kifizetése után teheti meg! Az ügyintézés 
érdekében az érintettek a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi 
csoportjának (4080 Hajdúnánás, Köztár
saság tér 1. sz., 32. iroda) ügyintézőihez 
fordulhatnak segítségért.

A kiosztással kapcsolatosan további 
információ kérhető a Hajdúnánási Kö
zös Önkormányzati Hivatal (4080 Haj
dúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) 36. sz. 
szobájában vagy a 06 52/381411/162es 
telefonszámon.

Születésnapi mini tárlat – 140 éves a városháza

Április 25én egy rövid reggeli tárlatlá
togatásra invitált a városháza vezetése a 
gyönyörűen felújított épület emeleti ré
szébe, ahol az idén éppen 140 esztendős 
városháza régi fotóiból nyílt kiállítás. 

Buczkó József a Móricz Pál Városi 
Könyv tár és Helytörténeti Gyűjtemény 
igazgatója régi fotográfiák alapján mesélt 
a városháza létrejöttének körülményei
ről, amelynek gondolata már 1847ben 
felvetődött, de akkor a pénzhiány és 
a szabadságharc miatt elhalasztották. 
Majd 1873ban már realitássá vált, és 
építését jóváhagyta a város vezetése. Mint 
elhangzott, Hajdúnánás város nemes ta
nácsa, 1874. november 25i ülésén vette 
birtokba a pompás, két szintes közigaz
gatási épületet, vagy ahogy akkoriban 
nevezték, „palotát”, ahol mindennek volt 
helye. Ezt a máig kiválóan funkcionáló 
épületet Hadas Benjámin, akkori főhad
nagy építtette, akinek kézjegye fennma
radt az eredeti tervrajzon. Az épület tete
jére óratornyot is álmodott a debreceni 
va sútmérnök, Vecsey Imre, ami aztán 
végül még sem épült meg. Érdekessége 
a tárlatnak, hogy most először látha
tóak együtt ezek a több mint száz éves 
fotók, amelyek még az eredeti állapotot 
tükrözik. Mint a város egyik legszebb 
középülete, kedvelt témája volt a foto
gráfusoknak, de sokan fényképezkedtek 
a Kossuth szobor és a városháza előtt is. 
Mindezek a képek értékes, kortörténeti 
dokumentumok, városépítészeti, vagy 
akár viselettörténeti szempontból is.  
A 19–20. század fordulóján készült fo
tók, alapos tanulmányozása során kide
rül, hogy a Dorogi út eleje nagyon szép 
példája a kisvárosi, zártsoros építkezés
nek, de korszak jelölők is egyben, hiszen 
látható olyan fotó is, amelyen a Kossuth 
szobor helyén még a piactéri kút találha
tó, tehát 1904. előtt készülhetett a kép.

(HNU)

Sáros utak, de már áll a Kossuth szobor, és a városházával szemben lévő Dorogi úti sarok-
épület módos polgárra utal

Építészeti és viselettörténeti dokumentum is egyben

Megtartotta április 25-én a rendszerbeállító gyakor-
latát a tavaly megalakult Hajdúnánási Járási Men-
tőcsoport. A gyakorlat céljai között szerepelt a ter-
mészeti, civilizációs, és egyéb eredetű katasztrófák 
során jelentkező védekező, mentési, valamint hely-
reállítási munkálatokra, illetve a majdani nemzeti 
minősítés követelményeire való felkészülés.

A gyakorlatra érkezett mentőszervezet tagjait Szabó 
Imre mk. tűzoltó őrnagy, a HajdúBihar Megyei Ka
tasztrófavédelmi Igazgatóság főfelügyelője, Takács Gá
bor tűzoltó alezredes, a Hajdúnánási Katasztrófavédel
mi Kirendeltség vezetője, valamint dr. Orosz Erika, a 
Hajdúnánási Járási Hivatal vezetője köszöntötte az ön
kéntesség fontosságának kiemelésével. Az elméleti fel
készítés során a tagok munkavédelmi, alapvető vízkár
elhárítási, elsősegélynyújtási oktatáson vettek részt, a 
gyakorlat pedig egy feltételezett esemény szerint történt: 
a több napon át tartó, sokéves átlagot meghaladó nagy 
mennyiségű csapadék következtében a Tisza vízszintje 
hirtelen megemelkedett. A védekezést a Tokajnál mért 
legnagyobb vízállás alapján kellett megkezdeni, mely 
során a mentőcsoport 27 tagja, valamint 5 közösségi 
szolgálatot teljesítő diákja teljesítette a meghatározott 
feladatokat.

A Hajdúnánási Járási Mentőcsoport felkészítése az 
árvízhelyzetekre különösen fontos, mivel a járás terüle
te közvetlenül érintett: a Tisza bal parti gátja felújításra 
szorul, emiatt több mint egy éve munkaterületnek van 
nyilvánítva.

Szabó Imre tűzoltó őrnagy a rendszerbeállító gyakor
lat során végzett munkát megfelelőnek értékelte.

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság – nanasmet.hu 

Rendszerbeállító 
gyakorlatot tartott 
a Hajdúnánási Járási 
Mentőcsoport

A kép érdekessége, hogy a tér közepén, kb. a Kossuth szobor helyén még ott található a pellengér, 
ahová a bűnösnek találtatott embereket kalodába zárva állították, büntetés - és megszégyení-
tésképpen.

„száraz” hulladékgyűjtő

„nedves” hulladékgyűjtő

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!
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Ha végre itt a nyár…

 Május elsején kinyit a strandfürdő, 
beindul a főszezon. A Hajdúnánási Gyógy-
fürdő vezetőjét, Hunka Erikát kérdeztük 
arról, hogyan indul az idei főszezon? 

‒ A strandszezon kezdete mindig izgalmas 
feladat, hiszen a nyitás pillanatában eldől, 
hogy mindent jól és időben szerveztünk e 
meg. Május 1től a nyári pénztár megnyitásá
val veszi kezdetét a nyári szezon. Ez rengeteg 
feladattal jár. A fürdő az úszómedencét és a 
gyermekpancsolót kivéve az összes meden
cével és szolgáltatással rendelkezésére áll a 
vendégeknek. A gyermekpancsolót terveink 
szerint gyermeknapra nyitjuk meg. Ezen 
a napon a 14 év alatti gyermekeket térítés
mentesen várjuk gyermekprogramokkal és 
remélhetőleg jó idővel. A gyógycentrum 
szolgáltatásai a tavalyi évhez képest bővültek. 
A legjelentősebb változás a fürdőorvos alkal
mazása, ami lehetővé teszi az ország bármely 
területéről érkező vendégek számára beuta
ló nélkül is a gyógykezelés igénybevételét. 
Gyógyszolgáltatásaink köre a fürdőgyógyá
szat teljes palettáját lefedik, beleértve a leg
újabb szolgáltatásunkat, a fizikoterápiát.
 Nyári időszakban ideérkező vendégek-

nek – főleg azoknak, akik több napot sze-
retnének itt eltölteni, milyen szórakoztató, 
szabadidős programokat tudnak kínálni?

‒ Elképzeléseink szerint különböző szóra
koztató programok, szolgáltatások bevezeté
sét tervezzük, hogy minél kellemesebb teljen 
vendégeink itt töltött ideje, hogy az egyszeri 
látogatóból rendszeres visszatérő legyen. 
 Hogy ne csak egy napos, tranzit ven-

dégek érkezzenek, szükséges a szálláshelyek 
bővítése – mi újság e téren?

‒ A szállásbővítés folyamatos. Az a mondás 
járja szállodai berkekben, hogy bármekko
ra település is legyen az, ha nem rendelkezik 
három minőségi, kereskedelmi szálláshellyel, 
szállodával, az nem tartozik a kiemelt turiszti
kai desztinációk közé. Mi lassan odatartozunk!

Hajdúnánás, azon belül a fürdő ebben nagy 
lépésekkel haladt előre az eltelt egy évben. 
Hamarosan 23 szobából és egy lakosztályból 
álló komplett kétcsillagos szállodában várjuk 
vendégeinket. A júliusi és augusztusi foglalt
ság már most eléri a 60–70%ot. A sátorozás 
lehetősége is változik; kellemesebb, ligetesebb 
részen, a tó környékén tudnak majd sátrat ver
ni a kempingezést kedvelők. Ennek kialakítá
sa folyamatban van, vizesblokk kibővítésével, 
tereprendezéssel és parkoló kialakításával.
 A strandbelépő mindig meghatározó. Mi-

lyen árakra számíthatnak a fürdő látogatói? 
‒ Ahogy a téli szezon árai sem változtak az 

előző évihez képest, úgy terveink szerint ezen 
a nyáron az elmúlt évi árakon kínáljuk szol
gáltatásainkat.
 Milyen kedvezmények vannak/lesznek? 

– városkártya, Bocskai korona, egyéb ked-
vezmények? 

„…és meleg az idő, az ember strandra jár….” dúdoljuk önkéntelenül is tovább a 
régi slágert. Nincs is jobb, mint a nyári nagy melegben strandok hűs vizében meg-
mártózni, kikapcsolódni. Hajdúnánás abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
több mint ötven éve várja vendégeit városi strandfürdője, a gyógyító termálvíz. Az 
elmúlt évtizedekben különböző fejlesztések, nagyberuházások valósultak meg, ma 
már gyógyfürdői státuszban szolgálja nemcsak a strandolókat, hanem a gyógyulni 
vágyókat is. 

‒ Továbbra is élnek ezek és a meny
nyiségi illetve korosztályosra vonat
kozó kedvezmények, tovább bővült 

mentesen biztosítjuk vendégeink részére hét
köznapokon és hétvégén is. Reméljük, hogy 
az időjárás is kegyeibe fogad bennünket, és 
segítségünkre lesz a szabadtéri programok 
megvalósításában. 
 Ha már szezonnál tartunk; milyen volt 

a tél? 
‒ Úgy gondolom, hogy a téli szezon, bár 

a nyárihoz sosem hasonlítható, sikeresen és 
jól zárult. Megnövekedett a gyógyszolgál
tatásainkat igénybevevők száma, a kezelések 
száma és ebből következően a bevételeink is 
emelkedtek. Új szolgáltatásként vásároltunk 
egy infraszaunát, melyet vendégeink öröm
mel vették birtokba.
 Hogyan állnak a szakképzett személy-

zettel – gondolok itt elsősorban a gyógy-
ászati részlegre. 

‒ Gyógyászati tevékenységet csak szakkép
zett kezelők végezhetnek. Ezt szigorúan ellen
őrzi az OEP is. Büszke vagyok a kollégáimra, 
akik nagy szakmai tapasztalattal, szakmai 
tudással végzik gyógyító, állapotjavító tevé
kenységüket és mindezt kiváló minőségben, 
annak ellenére, hogy a megnövekedett ven
dégszám több terhet ró rájuk is.
 A rövidesen induló nagyberuházás – 

fürdő funkcióbővítő pályázat megvalósítá-
sa – befolyásolja-e a vendégforgalmat, nem 
lesz-e gond a parkolással, a megközelíthe-
tőséggel?

‒ Ez is a Gyógyfürdő komplett megújulá
sának egyik állomása. Színvonalas parkolók 
és létesítmények ölelik körül majd a fürdő 
bejáratát, ami a kulturált kikapcsolódás első 
állomása. Az ideérkező vendége számára az 
első benyomás nagyon fontos, sokszor meg
határozó. A funkcióbővítő pályázat megvaló
sulása során olyan létesítmények, olyan kör
nyezet fogadja majd az idelátogatót, amely 
minden igénynek meg tud felelni. 

Az építkezés, a kivitelezési munkák nyilván 
befolyásolják majd a vendégforgalmat vala
milyen szinten, bár a megbeszéltek szerint a 
zavaró körülmények és munkálatok időzítése 
ütemezett és összehangolt lesz a fürdő nyári 
szezon életével. De ha lesz is némi nehézség 
a várva várt végeredmény feledteti majd min
denkivel az átmeneti kellemetlenségeket.
 Kedves Erika! Mi az a plusz, az a több-

let, amire azt tudjuk mondani; ezért érde-
mes a Hajdúnánási Gyógyfürdőt választa-
ni és nem a szomszédos települések hasonló 
fürdőit?

‒ Gyógyfürdőnk nem az ultramodern 
fürdők közé tartozik, ennek ellenére a térség 
egyik meghatározó fürdője. Úgy gondolom, 
hogy a vonzereje pont az, amit talán mások 
hátrányként definiálnak. Lehet, hogy azért, 
mert 14 hektáron elterülő, hatalmas zöld
övezettel körülvett, város szélén lévő, ligetes, 
csendes, csodás gyógyvízzel rendelkező fürdő 
vagyunk, ahol az emberi értékek számítanak? 
Ahol kedvesen szólnak a vendéghez és segí
tőkészen teljesítik a vendég kérését az auto
matizált rendszerek helyet? Lehet. Én min
denesetre bízom benne, hogy idén is egyre 
több visszatérő vendégünk lesz, és nemcsak 
hétvégére, hanem akár egy hétre is. És ehhez 
már nem kell más, csak csodálatosan szép 
strandidő! 

Így legyen.
Köszönjünk az interjút.

(X) 

az Erzsébet program nyugdíjasok 
részére biztosított fürdőbelépőjével, 
ami ez év március 6án kezdődött. 
 Milyen egyéb programokat ter-

veznek a nyári időszakban, hiszen 
mégis csak ez a fő szezon.

‒ Koncerteket, fesztiválok, gondo
lok itt a motoros és autós találkozóra, 
a sárkányhajó fesztiválra. Folyama
tosan lesznek a sport programok, pl. 
strandröplabda versenyek. Újdonság, 
hogy idén fürdőnkben rendezik meg 
az Eötvös kupa Nemzetközi Strand-
röplabda Találkozót is. A vízi tornát 
és a vízi zumbát továbbra is térítés
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Szinte egyszerre indultak útnak az AMI 
citera tanszakának szólistái és Kincskere
ső citera zenekara a Szivárvány néptánc
együttes és a Bocskai Apródjai csoport 
szólistái az április 345i megmérette
téseire. Gödöllő városa fogadta az ország 
minden pontjáról az Országos Népzenei 
Verseny döntőjébe érkező küldöttsége
ket, ahol egyéni és csoportos hangszeres 
kategóriában mérték össze tudásukat a 
furulya, a koboz, a duda, vagy a citera 
ifjú megszólaltatói. A hajdúnánási ver
senyzők, Orosz Zsuzsa és Barna Anikó 
szólisták és a Kincskereső Citerazenekar 
– Kőmíves Edit felkészítő tanár vezeté
sével – döntőbe jutásukkal fémjelezték 
művészetoktatásunk hírétnevét Gödöl
lőn. Küldöttségünk az óriási mezőnyben 
is felhívta magára a szakmai zsűri és a 
közönség figyelmét, melyet Orosz Zsu
zsa különdíja is igazol. Kőmíves Edit 
elmondása szerint a döntőben való rész

Két kiállítás is vitte Hajdúnánás hírét 
2014. elején. Február 15én nyílt Zsám
békon Nagy Ágnes és, Patai István „Tex
tilmánia” című közös tárlata. A kiállítást 
dr. Tóth Péter nyitotta meg, és Csuja Imre 
Jászaidíjas, Érdemes Művész mondott 
verseket. A megnyitót érdekes beszél
getés követte, mert maga a kiállított, fő
ként batiktechnikával készült negyven 
alkotás is különleges. A magyar mese és 
mondavilágot idézi ez a már Nánáson is 
bemutatott anyag. A két alkotó nem is 
gondolta, hogy Érmihályfalva, Nagyvárad 
után Zsámbékon is sikere lesz a „textilmá
niának”, amely március 15ig volt látható.
Április 2án Nagyváradon a Tibor Ernő 
Galériában nyílt Fűz László fotográfus ki
állítása, amelyet Patai István nyitott meg. 
Tartott egy kis fotótörténeti értekezést, és 
beszélt arról is, milyen óriási átalakuláson 

ment keresztül a fényképészet. Hang
súlyozta: ott kezdődik a fotóművészet, 
ahol a fotográfus olyasmiket tud láttatni, 
amiket más nem vesz észre. Szólt a haj
dúnánási fotós hagyományokról, amelyek 
során felbecsülhetetlen értékű fotódoku
mentumok keletkeztek. Fűz László már 
az újabb fotós nemzedékhez tartozik, te
vékenysége sokrétű, sok mindent meglátó 
fotográfus ő. Váradi kiállításának anyagá
ban megszemlélhetők gyönyörű termé
szetfotók (madarak, növények, a tiszado
bi táj és kastély, a HoltTisza). Láthatók 
parasztemberekről készített portrék, érmi
hályfalvi barangolása során létrejött alko
tások, a nánási patkolókovács életébe is 
bepillantást nyer a tárlatlátogató, és figye
lemreméltók a lovakról készült képek.

Patai István

A Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola ifjú nép-
művészei április első hétvégéjén igen 
rangos megmérettetésen arattak sikert 
több helyszínen is.

TárlaTról TárlaTra

vétel már önmagában kiemelkedő mű
vészi teljesítmény, a különdíj csak hab a 
tortán!

A Szivárvány Gyermek Néptánc Cso
port a hajdúnánási Református Iskola kö
zösségeként – az AMIval közös fenntartá
sában – Kisvárdán, a Református Iskolák 
Országos Népművészeti Találkozóján vív
ta ki a zsűri és a folklór szerető közönség 
elismerését. „Életkorok” című szatmári 
táncaikat Nívódíjjal jutalmazta a szak
mai zsűri. Végül, de nem utolsó sorban a 
Bocskai Apródjai néptáncos szólistáinak 

nyíregyházi sikereiről számolunk be: 
12. alkalommal rendezte a Móra Ferenc 
Általános Iskola a nívós MóraGarabon
ciás Regionális Szóló Néptánc Versenyt. 
40 produkció, közel 80 ifjú néptáncos 
készült a Mezőföld táncaiból összeállított 
kötelező és a szabadon választott táncokkal 
a színpadra. A kiírás a tájegységek impro
vizatív, 2 percbe foglalt élő zenei kísérettel 
előadott táncait rögzítette. A legjobb fiú 
táncosok Bokrétás, a legügyesebb lányok 
Pántlikás táncosi díjakkal térhettek 
haza. Az ennél szerényebb eredményt a 

3 fős zsűri különdíjakkal jutalmazhatta.  
A tavalyi versenyen még csak oroszlán 
körmeiket megmutató táncok az idén 
már a „mancsukkal csaptak a színpad
ra”: Révész Zsanna, Czipa Hanna, Szakál 
Sarolta Pántlikás, Fórizs Márk, Pálóczi 
Gábor Bokrétás táncosi cím boldog tulaj
donosa immár, Papp Levente Jantek Dó
rával az oldalán Különdíjat gyűjtött be. 
Makkai Andrea, Márton Attila és Bistey 
Attila tanítványai újabb dicsőséget sze
reztek iskolájuknak, városuknak.

Fekete Andrea

Tiszta, virágos Hajdúnánásért

Nagy Ágnes, Patai István, dr. Tóth Péter Bányai Szabados Katalin, S. Németh Kata-
lin, Fűz László, Patai István

A BocskAi AMi friss hírei

A „Tiszta udvar – rendes ház” táblács
káért évtizedekkel ezelőtt utcák verseng
tek egymással, hol kapják meg minél 
többen, amely jelzi az arra járóknak: itt 
bizony rendben van a ház környéke. Ezt 
az önkéntes városszépítő, környezetvédő 
mozgalmat élesztette fel az elmúlt évben 
a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Terü
leti Szervezete azzal, hogy meghirdette a 
„Tiszta, virágos Hajdúnánásért” elnevezé
sű pályázatot, melyre helyi lakosok jelent
kezését várták.

Mint Nábrádiné Szabó Anett a Vörös
kereszt Területi Szervezetének vezetője el
mondta, a pályázat értékelése már az elmúlt 
év őszén megtörtént, ez a mostani alkalom 
az önkormányzat elismerését jelenti.

A kertek, balkonok értékelésénél több 
szempontot vettek figyelembe, de elsőd
leges volt a rendezettség, tisztaság. Váro
sunkról általában elmondható, hogy az 
ingatlantulajdonosok rendben tartják 
portáikat; nagy többségben gondozott kis
kerteket találunk. Persze kivételek mindig 
vannak, de mint vezető asszony elmond
ta, a pályázatnak köszönhetően már most 
mutatkoznak a pozitív visszajelzések.

Ezt csak megerősíteni tudta Szólláth 
Tibor polgármester úr, hiszen a családi 
házak kiskertjei, a virágos erkélyek, abla
kok csakúgy, mint a gondozott, megter
vezett közterületek mindmind Hajdúná
nás vonzerejét jelentik.

(HNU)

A díjazottak: Mirkó Imre (II.), Herperger Miklósné- (Tiszta-virágos erkély), Benőcs Attiláné (III.), 
Jónáné Sánta Edina (I.)

Ünnepélyes sajtótájékoztató keretében vehették át Hajdúnánás város önkormány-
zatának díjait a „Tiszta, virágos Hajdúnánásért” verseny helyezettjei április 11-
én. Az elmúlt év tavaszán meghirdetett pályázat legjobbjai virágpalántákat kaptak 
ajándékba, amelyek tovább díszíthetik a kiskerteket, balkonokat.

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!
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KunKovács LászLó: Pásztorembe-
rek, Cser Kiadó, Bp., 2013.

Kunkovács László fotóművész, nép-
rajzkutató népmeséink ösztönző szavát: 
„Eridj, fiam, világot látni!” – komolyan 
vette, s a korunk adta megörökítő szerke
zettel, a fényképezőgéppel fölkerekedett 
megismerni a világot. „Útjaimat egyedül 
róttam… A megismerés vágyával már
tóztam bele földszintes történelmünkbe, 
a népéletbe.” 

Útja során eljutott a pásztoremberek
hez, bebarangolta a Hortobágy mellyékét, 
a Szatmárberegi, az Ecsegpuszta kör

nyéki tájakat, a 
Körös és Maros 
vidékét, meg
fordult a hegyi 
román pász
torok között, 
megismerkedett 
a kárpátaljai fe
jősjuhászokkal, 
ellátogatott az 
esztenák világá
ba. Tájról tájra 
vándorolva az 

eurázsiai füves pusztákat is bejárta. 
A tájban mindig az embert keresve, 

nem pózolva ábrázolja a pásztorokat.
Portréi, fotói a magyar pásztorkultúra 

minden apró részletét, rezdülését, valósá
gát jelenítik meg.

Bemutatja tetőtől talpig a pásztorvise
letet, a kézbeli és övön lévő szerszámo
kat, a pásztorszállásokat, a pásztorfele
ségeket, pásztorünnepeket, a legeltetés 
tudományát.

Albuma forrásértékű fotógyűjtemény. 
Különösen igaz ez a nánási pásztorok vo
natkozásában.

A szerző a 70es években sokszor meg
fordult Hajdúnánáson is. A Nánásiak 
című fejezetben írja a szerző: „A híres 
hajdúnánási vásárokba és a gazdag pász
toréletbe szerelmesedtem bele. Hajdan 
sok szürkemarhát neveltek Hajdúnánás 
óriási határában. Ezért van az, hogy itt 
a marhát és a gulyást előbbre sorolják, 
mint a lovat és a csikóst… Micsoda em
berekkel ismerkedtem meg Nánáson! 
Fekete Miklós gulyásról azt mondták, ő 
az utolsó igazi hajdú. Kinnháló gulyás 
volt…” Bemutatja a Kovácsfamíliát, 
melynek valamennyi férfitagja gulyás 
vagy csordás volt, Máró Mátyás gulyást, 
Erdei Miklós gulyást. Számos fotó a 
tedeji legelőről, a gulyások szállásáról. 

A könyv fotói leletek, egyegy valóság
darab a megjelölt helyről és évből.

Ajánlom e könyvet mindazoknak, 
akiket érdekel a pásztorkultúra, a táj, s a 
benne élő pásztorember. 

Vargáné Papp Júlia

Könyvajánló

Szemes Zoltán a megbízólevéllel

Április 24. Szent György napja – ez idő 
tájt hajtották ki az állatokat a pászto-
rok a téli szálláshelyekről a legelőkre. 
A pásztorok életében ez az esemény 
kiemelkedő, hiszen ekkor fogadják fel 
őket az állatok őrzésére. Behajtásig, 
Szent Mihály napig vagy Szent András 
napig ők felelnek a jószágállományért.

A hagyomány szerint a pásztorok a 
gazdákkal együtt megszámolták a kihajtás 
előtt a jószágokat, ezek számát pedig szög
letes pálcára rótták fel, hogy a behajtásnál 
tudni lehessen hiánytalanul megvane az ál
lomány. A legeltetés folyamán a vadállatok 
által elpusztított és a betegségben elhullott 

állatok számát külön pálcikára rótták fel. 
Az ilyen jószágról vezetett listát nevezték 
dögrovásnak. A dögrovásra azonban nem
csak a már valóban elhullott állatok száma 
került föl, hanem azoké is, amelyek olyan 
betegek voltak, hogy a felépülésükre már 
nem volt remény. Ez az eredete a „dögro
váson van” kifejezésünknek.

Ma már nem rováspálcát kapnak a ju
hászok, gulyások, hanem megbízólevelet 
adnak át nekik.

Ezen ünnepélyes pillanatoknak lehe
tett részese a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is a Bocskai Iskola hagyományőrző 
szakköre. A Kilenclyukú hídon először 

A kis csapat a híres kilenclyukú híd hídfőjénél

 Hogyan lett pásztor?
‒ Olyan helyre születtem, ahol ennek 

múltja van. Amikor én Hajdúnánáson 
világra jöttem, még a születésnél bába 
segített. Édesapám csak egy ideig volt 
pásztor, de ez a rövid idő is elég volt 
arra, hogy megszeressem. Nagyapámék
nál volt 340 juh, ló, pulyka, liba, kacsa. 
Egyszerűen jószágszerető ember lettem. 
Tanyasi iskolába jártam, ahol egy tanító 
tanította összevonva az 1–8 osztályt. És 
mit csinál a tanyasi gyerek? Hét évesen 
elmentem bojtárnak, azaz pásztornak.
 Milyen tárgyakat gyűjtött össze?
‒ A pásztorsággal kapcsolatosan min

dent gyűjtök. Próbálom megmenti őket 
– mondja és kongatja a különböző csen
gőket, kolompokat. A gyűjteményem 194 
darabból áll, vannak benne darabok az 
1800as évekből is. Valamikor híres volt 
a csákvári kolomp, a böszörményi csengő.  
A mintái, az alakja alapján lehet megkü
lönböztetni őket, a vidék jellege adta meg 
a szerszám stílusát. Egy jó csengőt most 40 
ezer Ft. áron számolok. Vásárokon lehet is 
kapni, de nem biztos, hogy jó minőségű.
 Milyen egy jó minőségű csengő?
‒ Egy jó csengő addig szól, míg egy 

igaz magyar asszony és egy igaz magyar 
ember összekoccintja a poharát és meg

issza a borát, – és már csendíti is az egyi
ket, ami tényleg sokáig zeng.
 Manapság talál még munkát a pásztor 

ember?
‒ Hát igen, az a probléma, hogy na

gyon kevés a lehetőség, oda kell menni, 
ahol a gulya van. Hajdúnánáson annak 
idején 24 gulya volt. Nincs terület a pász

torkodáshoz, a villanypásztorok terjedé
se és az, hogy meghatározzák a gazdák
nak a tartható állatok számát, mindez 
csökkenti a munkalehetőséget. Csak ott 
érdemes juhászt tartani, ahol legalább 
400 juh van. Én mostanság marhával 
foglalkozom, vagyis gulyás vagyok. Áp
rilis közepe körül hajtjuk ki a gulyát, 
György napja környékén és hóhullásig 
kinn vagyunk velük a szabadban. Csak 

az csinálja, aki szereti ezt a munkát. Me
sélek valamit. Egyszer kihajtottam reg
gel a 97 dbos csordát, és egyszerre két 
tehén kezdett el elleni. Hát én 11 évesen 
rásegítettem, a karikás ostorommal húz
tam ki a borjút a tehénből. Azt mond
tam, soha nem leszek más, csak pásztor. 
Nyáron iskola után és iskola mellett is 
bojtárkodtam. Este kellett tanulni, fel
mondani a tanítónak a leckét. A hatva
nas években gyerekfejjel is mindig volt 
pénz a zsebemben, bementem a boltba és 
vettem egy üdítőt, vagy egy sört magam
nak, mert a melegben a bojtárgyereknek 
ez megengedett volt. Engem tiszteltek 
a faluban. Oda jutottam, hogy büszke 
voltam arra, hogy fiatalon a magam gaz
dája lettem. Jöttem este egy csokor sza
mócával, Juli néni vagy mari néni már a 
kapuban várt és adott morván kalácsot a 
szamócáért. Nagyobb fejjel az égadta vi
lágon mindent megcsináltam. A harma
dik ember voltam a rátában – 18 ember 
között – akikkel együtt kaszáltam. Pró
báltam mindig egyenes ember maradni, 
arra vigyáztam, hogy a számat hazugság 
el ne hagyja. 

F. Judit
=Gömöri Híradó. 2012. június

Hogy mennyire érdekes emberek élnek közöttünk, arra talán az egyik legjobb bizonyíték Süveges Imre, aki ugyan a vasútnál 
dolgozott, de máig hű maradt ahhoz a munkához, amit már 11 éves korától gyakorol: a pásztorkodáshoz. Gyűjti az ezzel kap-
csolatos tárgyakat, a pásztorbotokat, amely elkészítéséhez maga is ért, terelő kutyák betanításával is foglalkozik, érdeklődik 
a rovásírás iránt és mellesleg nagyon sok pásztornótát ismer.

Süveges Imre – egy kihalófélben lévő 
foglalkozás őrzője

a rackajuhokat terelték át, majd ostor
csattogtatással érkeztek a csikósok. Őket 
a különböző fogatok követték: hatökrös 
szekér, bivalyfogat és az öszvér húzta köny
nyű taliga. Felvezették a Hortobágyon 
őshonos háziállatok legszebb példányait: 
a díjnyertes magyar tenyészbikát, egy gyö
nyörű nóniusz mént, valamint egy kancát 
csikójával. Igazi látványosságot nyújtott a 
csikósok és a pusztaötös bemutatója. Az 
állatok felvonulását színesítette a horto
bágyi gyerekek és néptáncosok előadása, 
valamint lehetőségünk volt a pásztorokkal 
beszélgetni, az állatokat megsimogatni.

Megismerhettük a Hortobágy örökös 
pásztorait, s megtudhattuk, hogy a most 
felfogadott pásztorok között hajdúná
nási is akad. Szemes Zoltán gulyás közel 
háromszáz tehénből álló anyagulyát terel 

idén a hortobágyi legelőkön. Reméljük, 
hogy jó gondját viseli a rábízott állatok
nak, s András nap környékén, amikor visz
szatérnek a téli szállásra, ahogy mondják 
akkor, amikor a jószág havat hoz a hátán, 
„nem szorul a pásztor”.

Vargáné Papp Júlia

Kihajtási ünnep a Hortobágyon
„Mert tavasszal, kihajtáskor, minden ember lehet pásztor.
Hanem ősszel, szoruláskor, az a pásztor, aki számol.”
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Zsibongó, ünneplőbe öltözött kisebbna
gyobb diákok, nevelők, szülők várakoz
tak április 10én a Bocskai Iskola Óvoda 
utcai intézményegységének aulájában, 
hogy megkezdődjön az idei költészet napi 
versmondó verseny. Jeles évfordulóhoz ér
kezett a magyar költészet ünnepe, hiszen 
éppen 50 éve, hogy évenként legalább egy 
napon a verseké, a líráé a főszerep, azaz 
ötven éves a Költészet Napja. Bodnárné 
Varga Márta a projekt házigazdája kö
szöntötte a résztvevőket, bemutatta a két 
zsűri tagjait, majd rövidesen elkezdődött a 
versek és a kis előadók nemes versengése.

A verseny iránt nagy volt az érdeklődés, 
az alsó tagozatban 26 induló volt, míg a 
felső tagozatban 19en mérettették meg 
magukat. A 26 versmondó kisdiáktól 
szám talan kedves verset, értő, szép előadás
ban hallhattunk, pl. Halihó a törpe törté
netét a 2. osztályos Tóth Pannától. A felső 
tagozatban – főként már a 6. osztálytól sok 
versenyző hozott komoly, gondolati verset. 

A versmondó verseny mellett a nap 
másik eseménye volt a Szóforgató – toll
forgató szakkör által meghirdetett vers 
és prózaíró verseny eredményhirdetése. 
Mint Veressné Fehér Erzsébet tanárnő, a 
szakkör vezetője elmondta, 38 alkotó 45 
alkotása érkezett be a megmérettetésre. 
Terjedelmi, műfaji, formai megkötés nem 
volt, így a háromsoros haikutól az 57 ol

dalas regényig változatos műveket küld
tek be a diákírók és a diákköltők közel 
200 oldal terjedelemben. 

A versmondó verseny díjazottjai:
12. osztály
1.Tóth Panna 2.a (Iskola u.)
2.Nábrádi Anna 1.a (Iskola u.)
3.Hallgató Dániel 2.a (Iskola u.)
Különdíj: Varga Fanni (Polgári u.)
34. osztály
1.Tóth Flóra (Görbeháza)
2.Varga Donát 4.a (Iskola u.)
3.Bohács Bence 4.a (Iskola u.)
Különdíj: Burján János 3.d (Polgári u.)
56. osztály 
Varga Laura 5.f (Polgári u.)
Daróczi Panna 5.c (Iskola u.)
Varga Fruzsina 6.c (Iskola u.)
78. osztály
Hajdú Ivett 7.g (Baross u.)
Zubor Boldizsár 7.b (Iskola u.)
Péter Anna 7.c (Iskola u.) és 
Csiszár Milán 7.a (Iskola u.)

A vers-és prózaíró verseny díjazottjai:
I. Tóth Jázmin 6.b

II. Török Natasa Boglárka 5.a
III. Barkóczi Alexandra 7.g
III. László Andrea 6.b
III. Zubor Boldizsár 7.b
Különdíj: Gombos Zsuzsanna 8

Novella, napló, regény
Mesék:

I. Szólláth Gréta Panna 6.a
II. Kecskés Emese 6.a
II. Husvéth Bence 7.a

III. Varga Máté 5.a

I. Hodik Lilla 7.d
II. Daróczi Panna 5.c

III. László Andrea 6.b
Különdíj: Iván Vivien 7.d

A táncház módszer 2013 óta Hungari
kum, a táncházmozgalom hazánkban 
több mint 40 éves. Városunkban is szem
mel láthatóan virágzik a néptánc, egyre 
több a kedvelője, növekszik űzőinek szá
ma, s a táncos sikerek sem hagynak kivet
ni valót, sőt! Látjuk őket ünnepeinken, 
szorítunk nekik versenyeiken, megtapsol
juk őket fellépéseiken. Irigykedve nézzük 
gyönyörű ruháikat, s felnőtt szemmel 
az is önsajnálkozásra adhat okot, hogy a 
mi időnkben nem volt rá alkalmunk és 
lehetőségünk, hogy megtanuljuk ilyen 
formában tájegységeink szebbnél szebb 
táncát. Mára viszont a felnőtteknek sem 
kell visszavonulni a néptánc adta örö
möktől, hiszen Nánási Fonó néven szin
te majdnem minden hónapban kitűnő 
néptáncoktatók segítségével fergeteges 
hangulatban rophatja minden korosz
tály kedve szerint a táncot. Nem mellé

kes, hogy a talpalávalót is élőben kapják 
a résztvevők. A legkisebbek és a táncban 
elfáradtak kézműves foglalkozásokon pi
henhetik ki fáradalmaikat.

Igazán tartalmas, hasznos és szórakoz
tató péntek esti program – próbálja ki 
minden érdeklődő legalább egyszer – utá
na garantáltan szenvedélyévé fog válni ez 
a fajta közös tánc és daltanulás .

Kép és szöveg 
Fekete Andrea

Mint arról február 
6i lapszámunkban 
olvashattak, az év 
elején az AIESEC 
nemzetközi diák
szervezet révén két 
gyakornok érkezett 
Hajdúnánásra. Az 
itt eltöltött hetek 
után a brazil Pedro 
Corrêa de Melo – 

már otthonából – nemzeti ünnepünkön 
egy Facebookbejegyzéssel és egy fotóval 
is kifejezte háláját az itt tapasztalt vendég
szeretetért. Kedves szavait eredetiben itt 
most hely hiány miatt nem tudjuk közöl
ni, csak a fordítást. 

„Március 15. A magyar forradalom 
napja. Magyarországnak, annak a nagy
szerű és csodás országnak az egyik ün
nepe, ahol életem legnagyobb élményé
ben lehetett részem. Van egy különleges 
hely ebben az országban, konkrétan egy 

város, Hajdúnánás, ahol hat hétig volt 
lehetőségem lakni. Kedves emberekkel 
találkoztam, és a lehető legszívélyesebben 
fogadtak, többet nem is kérhettem volna. 
Nagyon szépen köszönöm! Hálás vagyok 
minden embernek, akivel találkoztam, 
még azoknak is, akiknek csak egy ’sziát’ 
köszöntem. Köszönöm minden tanárnak, 
aki beengedett az osztályába, és beszélhet
tem egy keveset a kultúrámról, köszönöm 
az iskola dolgozóinak, akik mindig segí
tőkészek voltak. Köszönöm a gyerekek
nek, és külön köszönöm a három család
nak, akik vendégül láttak, Vargáéknak, 
Molnáréknak és Karóczéknak, hihetetle
nül kedvesek voltak! Nem ilyen lett volna, 
ha egy másik országba jelentkezem, örü
lök, hogy Magyarországot választottam. 
Nagyon hálás vagyok mindenért!

’köszönöm szépen, Magyarország’
Biztosan nem örökre búcsúztam, még 

találkozunk!”
(HNU)

Sok évre visszatekintő hagyománya van a Bocskai Iskolában a költészet napi városi 
versmondó verseny megszervezésének. A versünnep idén kibővült; a résztvevők kö-
zött több görbeházi versmondóval is találkozhattunk.

Versünnep a Bocskai Iskolában Brazil fiú kokárdával

Pedro kokárdával

Simon 

Nánási fonó

Távoli vidékről, 
Indonéziából ér
kezett városunkba 
a másik gyakor
nok, Simon. 

Simon Cristiadi 
22 éves egyetemis
ta Jakartában él 
és hobbi szinten 
tanulja a német 
nyelvet, így né
met nyelvű tan

órákra látogatott el a Bocskai iskolába 
és a Kő rősi Gimnáziumba, ahol mind a 
gyerekek, mind a felnőttek nagy érdek
lődéssel és szeretettel várták és fogadták.  
A tanórák látogatása és az azon való be
szélgetések mellett tartalmas és színes 
programokkal gazdagították az iskolák 
német szakos pedagógusai az ittlétét. Ki
rándulásokra Egerbe, Debrecenbe, Buda
pestre, Nyíregy házára szerveztek számára 
programot, kézilabdázásra, korcsolyázás
ra, farsangolásra, színházi előadásokra vit
ték és hívták újdonsült barátai. Részt vett 
helyi programokon, az ilyenkor aktuális 
disznóvágásokon, meghívták őket külön
féle gazdaságokba, farmokra mindenhol 
a helyi különlegességekre állítva a kedves 

vendég figyelmét. Nagy érdeklődést mu
tatott a speciális – csak a mi vidékünkre 
jellemző érdekességek iránt – a népze
nénk, a kultúránk kifejezetten vonzották 
figyelmét.

A Szalmakalap Citerazenekar hangszeres 
próbáján kipróbálhatta a citerát, az együt
tes nagy lelkesedéssel tanította meg vele a 
Süss fel nap… kezdetű gyermekdalunkat. 
A Szalmaszálak tagjai zenei tudásuk mel
lett a néptáncrepertoárjukat is bemutatták 
Simonnak, akit szemmel láthatóan elvará
zsolt a zenéstáncos élő bemutató.

A kedves, mosolygós fiú meghatóan írt 
élményeiről a Bocskai iskola honlapján 
(bocskai.net), érdemes elolvasni, hogyan 
gondolkodik egy indonéz fiú hazánkról, 
városunkról.

Nehéz és szomorú volt a búcsú, hiszen 
ki tudja, találkozunke még vele valaha?

Mindenesetre ilyen messziről is köszön
jük neki, hogy itt volt és színt vitt a min
dennapokba, bemutatta nekünk országát, 
annak kultúráját, ételeit – volt, ahol még 
főzött is – valamint országa földrajzi és 
történelmi érdekességeit örülünk vala
mennyien, hogy megismerhettük és ven
dégül láthattuk őt.

Fekete Andrea

Simon ismerkedik 
a citerával

A nagy múltra visszatekintő hajdúnánási 
Makláry Lajos Városi Énekkar hívja és 
várja az énekelni tudó és szerető fiatalokat 
és időseket, diákokat és pedagógusokat, 
nőket és férfiakat, dolgozókat és nyug
díjasokat, akik szívesen részt vállalnak a 
154 éves kórus további munkájában.

A négyszólamú Vegyeskar repertoárjá
ban a klasszikus zeneirodalom gyöngy
szemei és a XX. századi népdalfeldolgo
zások, illetve gospel, spirituálé egyaránt 
megtalálható.

Az énekkari próbák helye: a Kéky La
jos Városi Művelődési Központ földszin
ti zongoraterme.

Ideje: hetente kedden este 18.30 óra.
Szeretettel hívunk, várunk és elvárunk 

minden dalkultúráért felelősséget érző és 
a város énekkari hagyományának meg
őrzéséért tenni akaró dalos társat!

Makláry Lajos 
Városi Énekkar

TAGTOBORZÓ
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„Bajban ismerni meg az igaz barátot”, 
„Madarat tolláról embert barátjáról”, s 
még folytathatnánk tovább a szólások, 
közmondások sorát mely a következő, 
cseppet sem vidám történetünkhöz kap
csolható.

Veres Sándor, a Hajdú Bokréta vezető
je, a kiváló orgánumú magyar nóta éne
kes, a Naná színház oszlopos tagja, az 
arató fesztiválok fő szervezője, szíve lelke, 
sokunk Sanyi bácsija kórházba került egy 
sajnálatos izomszakadás miatt. Az operá
ció után kiderült, hogy más, lényegesen 
nagyobb probléma is van. Mire kimond
ták a verdiktet, hogy elveszíti az egyik 
lábát az akkorra igencsak legyengült, ke
serves fájdalmakat átélt, a bizonytalanság, 
az idegesség miatt is kimerült Sanyi bácsi, 
már csak bólintott.
 Mindegy, csak történjen végre valami!
Az aggódó barátok, jó ismerősök amint 

megtudták, hogy az amputációhoz vér
adókra van szükség azonnal megkezdték 
a szervezést. A kijelölt napon közel félszáz 
nánási ült autóba és sietett Debrecenbe, 
hogy ha mással nem, de vérével segíthes
sen. (50 éves cimborám soha életében 
nem adott vért, de erre az alkalomra ő 
is autóba ült). Kiderült, hogy nem csak 
Nánáson, hanem Tégláson a „sógorék” 
is hasonló létszámú csapatot szerveztek 
(hiszen nem múlhatott el ott szüret, hogy 
Sanyi bácsi ne vette volna ki a részét a 

munkából, nem rendezhettek bált, hogy 
énekhangjával ne szórakoztatta volna a 
kertbarátokat). Mivel ez egy irányított 
véradás volt Sanyi bácsi keresztfia Győr
ből, és Budapestről is beszervezett színész
társakat, úgyhogy a végére szerencsére 
bőven elegendő vér gyűlt össze a műtétre.
 Nemcsak az orvosok, a nővérek, a 

tiszteletes úr, de még én is elcsodálkoztam 
azon, hogy mennyien összegyűltek értem 
– mondta Sanyi bácsi, mikor már idehaza 
a gyógyulási időszakban meglátogattam 
egyik este. Jó érzés tudni, hogy ennyien 
szeretnek, folytatja, s látszik, hogy keresi 
a szavakat, a gondolatokat.
 Könnyen leadtam negyven kilót, s 

nagyon nehezen akar visszajönni. A ba
rátokat viszont várom egy kis látogatásra, 
mert a beszélgetés az jólesik, s erőt is ad.

Igaz, hogy elveszítette az egyik lábát 
öreg barátom, de szerencsére a humorér
zékét nem. Ugyanis miközben megkínált 
egy pohárkával házi vörösborából, huncu
tul jó félhangosan ezt a kérdést tette fel 
feleségének:
 Mi történt ezekkel az én jó kutyá

immal, míg távol voltam, hogy már ezt a 
Kócsit is beengedték?

Maradjon is meg a jókedved s épülj fel 
mielőbb Sanyi bácsi, hiszen nagyon sokan 
várnak vissza a művelődési központban a 
színházba, az énekkarba s a színpadra!

Kócsi Imre

Aki ma Hajdúnánás központjában kör
benéz, mindenfelé frissen beültetett vi
rágágyásokkal, gondozott parkrészekkel 
találkozhat. Ám akadnak még üres terüle
tek, ahol talán a fű helyett virágokat lehet
ne ültetni. Ezzel kapcsolatban különleges 
gondolat fogant meg a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársainak fejében; létrehozzák a vi
rágok és kívánságok terét. Mint Buczkó 
József, az intézmény igazgatója meséli, 
arra kérik a lakosságot, hogy akinek van 
otthon olyan egynyári virág, vagy palánta, 
amelyet úgy gondol, hogy nélkülözni tud, 
azt szívesen fogadják a könyvtár előtti 
kerek virágtartóba, illetve a Petőfi szobor 
előtti kis részen. A növények gondozását 
természetesen vállalja az intézmény.

Persze ez így túl egyszerű lenne, és ta
lán könnyen feledhető is, ezért ehhez még 
egy plusz dolgot is kitaláltak, és egyfajta 
spirituális virágoskert is megvalósulhat, 
amennyiben nemcsak a virágaikat hozzák 
el ide, hanem kívánságaikat, álmaikat is. 
Mindezen túlmenően ez a kis tér akár egy 

új zarándokhelye lehetne pl. az újonnan 
házasságot kötött ifjú pároknak is.

S hogy az így elültetett virágok ne ke
rüljenek ebekharmincadjára majd ősz
szel, folytatást is szántak az akciónak, az 
áttelelő virágok a múzeum udvarára ke
rülnének. Sőt, a tervek szerint még egy 
kis kiadványt is terveznek megjelentetni, 
Nagymamáink virágai címmel. 

S hogy milyen virágok dívtak úgy jó 
100 évvel ezelőtt a hajdúnánási kiskertek
ben? Erről Igmándy József Hajdúnánási kis-
kertek c. írásából tudhatunk meg többet, 
de álljon itt néhány közkedvelt virág déd
szüleink virágos kertjéből: peremizs, bü
döske, fodormenta, törökszegfű, rozma
ring, verbéna, petúnia, estike, délignyitó, 
bazsalikom, vagy éppen a szappanvirág. 
Ezek jó része egyben gyógynövény is volt, 
pl. a peremizs, a fodormenta, a rozmaring, 
vagy éppen a szappanvirág, amelyet mo
sáshoz használtak, innen a neve. Ezek a 
virágok valószínű még napjainkban is sok 
nánási kiskertben virítanak változatlanul.

(HNU)

Hajdúnánáson a Tasnádi Nőszövetség 

A két gyülekezet nőszövetségei Hajdúnánáson

Segítség egy jó barátnak

Az idei Föld napja alkalmából különleges gondolat megvalósítását tűzték ki célul 
a városi könyvtár és a múzeum munkatársai: a könyvtár előtt meg szeretnék való-
sítani a virágok és kívánságok terét. 

Virágok és kívánságok tere – 
Föld napi akció a Móricz Pál Városi 
Könyvtárban

A hivatalos meg
nyitóra dél előtt 
10.30 perckor 

került sor, ahol dr. Fazekas Sándor vidék
fejlesztési miniszter és Ganczer Gábor, a 
Hungexpo Zrt. vezérigazgatója köszöntöt
te a kiállítókat és a látogatókat. Városunk
ból a Martinek Vegyesipari és Kereskedel
mi Kft. jelent meg a kiállításon. Martinek 
Miklós, a cég képviseletében válaszolt 
újságunk kérdéseire.

Mennyi időt készültek erre a versenyre és 
milyen darabokkal indultak útnak?

A kiállításra körülbelül 3 hónapot ké
szültünk, s korábbi termékek továbbfej
lesztett verzióját és teljesen új bútorokat 
vittünk.

Milyen előnyökkel járt ez a megmérettetés 
a cég számára a versenyszellem mellett? Mi 
tekinthető a legnagyobb sikernek?

Már amikor építeni mentünk és az au
tóról lepakoltunk egy vevő már megtalált 
minket, így a kiállítás megkezdése előtt 
sikerült az első terméket értékesíteni. Az 
akkor vásárló vevőnk most nagyobb meg
rendelést tett és további megrendeléseket 
is várunk tőle. A kiállításon sok korábbi 
és új partnerekkel találkoztunk, így fel
frissítve a kapcsolatot. Sokan érdeklődve 
nézegették és fotózták az egyedi bútora
inkat, de a 3 nap alatt sok érdeklődő volt, 
akikből sokan már a kiállítás ideje alatt 
megrendelő lett.

Milyen tájegységeinkről érdeklődtek a leg-
többen a termékek iránt?

Az érdeklődőink közül sokan a főváros
ból és nyugatmagyarországról jött, voltak 
Erdélyből és Szerbiából is.

Sok sikert kívánunk a cégnek az eljö
vendő megmérettetéseken is!

Hajdúnánási cég 
egy nemzetközi kiállításon

2014. március 10. és 12. között egy új kiállítás, a SIRHA 
Budapest fogadta az élelmiszeripar, a sütő- és cukrászipar, 
a szálloda- és vendéglátóipar gyártóit, forgalmazóit és 
beszerzőit. Új koncepció alapján szervezett szakvásárral 
várta a HUNGEXPO a korábbi FOODAPEST, UKBA és 
HOVENTA kiállítások partnereit.

A Hajdúnánási Református Nőszövet-
séggel ápol testvéri kapcsolatot a tasnádi 
református gyülekezet nőszövetsége, en-
nek jegyében szerveztek találkozót szom-
baton a Hajdú-Bihar megyei városban.

Április 12én, szombaton a tasnádi refor
mátus gyülekezet nőszövetsége Hajdúná
násra utazott a helyi református nőszövetség 
meghívásának eleget téve. A két település 
gyülekezetei között testvéri kapcsolat áll 
fenn már 4 éve. A vendégeket a helybeliek 
kávéval, teával és süteményekkel kínálták 
érkezéskor. A szeretetvendégség után Paku
lár Julianna tasnádi lelkésznő rövid áhítatot 
tartott, melyben kiemelte, hogy bármilyen 
együttműködés csak akkor lehet krisztusi 
és testvéri, ha követjük Jézus Krisztusnak 
azt a tanítását, amely aranyszabály: „Azt 
cselekedjétek az emberekkel, amit szeretné
tek, hogy veletek cselekedjenek.” /Máté ev. 
7,12/. Az áhítatot követően Asztalos Zol
tán nyugalmazott lelkipásztor, a liebenzelli 
misszió egykori magyarországi vezetője 
tartott előadást a liebenzelli misszióról és 

Molnár Mária református diakonisszáról és 
misszionáriusról. Balogh Erzsébet a tasnádi, 
és dr. Szécsi Anna a nánási nőszövetsége 
elnökee beszámoltak a tevékenységükről, 
mindennapi munkájukról. Közös tervek is 
születtek. Mivel az erdélyi Magyarlapád re
formátus gyülekezete is testvéri kapcsolatot 
ápol mindkét gyülekezettel, ezért a tervek 
szerint a nyár folyamán a három gyülekezet 
nőszövetsége csendes napokat tart majd a 
hadadi Dégenfeldkastélyban, melynek a 
programját a hajdúnánási asszonyok dol
gozzák ki, lévén hogy évekre visszanyúló 
tapasztalatokkal rendelkeznek ezen a téren. 
Az ebéd után a találkozó résztvevői a he
lyi múzeumba látogattak, ahol állandó és 
időszakos kiállításokat tekinthettek meg, 
főképpen a helytörténethez kapcsolódó
an. Ezt követően Istennek hálát adva a 
tasnádiak hazautaztak. A résztvevőknek 
csodás élményekben és sok áldásban volt 
részük ezen a napon.

Részlet a  Szatmári Friss Újság 
2014. 04.16- számából.

Balogh Erzsébet adta át a tasnádiak ajándékát
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Az interneten keresztül rengetegen köt
nek ma már biztosítást, mivel sokan gyors, 
olcsó megoldásokat keresnek. A minap 
egyik ismerősöm panaszkodott, hogy egy 
így kötött biztosítás után, egy nagy vihar 
csúnyán átrendezte lakásuk külsejét, a te
tőt, a teraszt, sőt még a melléképületet is. 
– Sebaj, van biztosításunk! – gondolták. 
Nagy meglepetés érte őket, mikor kide
rült, hogy azokra a károkra az ő biztosí
tásuk nem érvényes, arra nem terjed ki.

Felkerestem hát Ötvös Attilát egy alkusz 
cég vezetőjét – akiről úgy tudom, hogy 
igen régen mozog már a szakmában – be
széljen arról, hogy milyen veszélyekkel jár 
az online biztosítások kötése.
 Kötelező biztosítás váltás, kötés 

esetén kiemelten fontos, hogy a bekért 
adatokat pontosan és teljes körűen adjuk 
meg. Rossz adatok megadásával a biztosító 
váltás elmaradhat, a remélt biztosítási díj

megtakarítás helyett jelentős többletkölt
ségünk és utánajárás lehetséges.

Mik a leggyakoribb hibák, és mik le-
hetnek a következményei?
 Rossz előzmény biztosítót, kötvényszá

mot vagy nem adunk meg semmilyen 
adatot.

 Nem mondjuk fel, vagy rossz adatok 
miatt nem lehetséges a korábbi kötele
ző biztosítás felmondása. 

 Nem igazoljuk az igénybe vett kedvez
ményeket.

 Nem kapunk csekket a rossz személyes 
adatok megadása miatt.
A fentiek csupán a leggyakoribb kötési 

és tarifálási hibák kötelező biztosítás kal
kulátor programban.

Ennek következtében előfordulhat, 
hogy a biztosítók törlik a szerződésünket, 
újra kötésekor viszont jelentős többlet
költségünk keletkezik (fedezetlenségi díj).

A hajdúnánási nyomozók vádemelést 
javasolnak azzal a két férfival szemben, 
akik egy borjút elloptak, egyet pedig el 
akartak lopni egy szarvasmarha telepről. 
A nyomozás adatai szerint egy cég képvi
selője 2013. április 10én 9 óra 40 perc
kor telefonon értesítette a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányságot arról, hogy isme
retlenek a tedeji szarvasmarha telepükön 
egy borjút – valószínűleg eltulajdonítási 
szándékkal – a kerítéshez kikötöttek, de 
az állatot a dolgozók megtalálták. A fel
jelentő elmondta továbbá, hogy a mun
katársai két nappal korábban, éjjel több 
szarvasmarhát találtak a kerítésen kívül, 
a szántóföldön. Az állatok megszámolása 
közben a gondozók felfigyeltek arra, hogy 
az egyik tehén keresi a borját, mely állatot 
a dolgozók is hiába keresték, mivel isme
retlen tettesek eltulajdonították. A beje
lentést követően a rendőrök a helyszínen 
egy Keletifőcsatorna melletti tanya irá

nyába nyomokat találtak. Az adatgyűjtés 
és a tanúkutatás eredményeként az egyen
ruhások látókörébe került egy 40 éves 
férfi, akit a bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja miatt elfogtak és a kapitányságra 
előállítottak. B. Tibort a nyomozók gya
núsítottként hallgatták ki. A rendőrök a 
beszerzett információk alapján később 
azonosították a gyanúsított társát, akit 
elfogását követően előállítottak a kapi
tányságra, ahol a nyomozók a 39 éves O. 
Antalt kihallgatták. A két hajdúnánási 
férfi közül az egyikük részben, míg társa 
részletes beismerő vallomást tett. A Haj
dúnánási Rendőrkapitányság ellenük a lo
pás bűntett, valamint lopás vétség kísérlet 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi
att folytatott nyomozást befejezte és a ke
letkezett iratokat a napokban vádemelési 
javaslattal továbbította az illetékes járási 
ügyészségnek.

Borjút loptak

A rendelkezésre álló adatok szerint 2014. 
április 13án 0 óra 15 perc körüli időben, 
Berettyóújfaluban a strand mellett par
koló gépkocsi ablakát valaki egy beton
darabbal bedobta és a járműből eltulaj
donította a benne található rádiót, majd 
beszaladt a közeli erdőbe. Az esetről az 
egyik helyi polgárőr értesítette a rendőr
séget. A bejelentést követően a helyszínre 
érkező rendőrök a polgárőrökkel közösen 
adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek az 
ismeretlen tettes azonosítása és felkutatása 
érdekében. A járőrök a környező utcákat 
ellenőrizték, amikor egy sötét kabátos fér
fira lettek figyelmesek, aki a rendőrautó 
láttán futni kezdett, majd elbújt egy bo
zótos területen. Az egyenruhások később 

megint meglátták a menekülő tettest, aki 
átugrott egy kerítésen, majd megint meg
próbált elbújni egy bokorba, ahol azon
ban a rendőrök elfogták és előállították a 
rendőrkapitányságra. A nyomozók a 34 
éves V. Tibort gyanúsítottként hallgatták 
ki. A terhelt beismerte a bűncselekmény 
elkövetését, valamint a rendőröknek az 
erdőben megmutatta azt is, hogy hová 
rejtette az eltulajdonított rádiót, melyet a 
nyomozóhatóság a sértettnek még aznap 
visszaadott. A Berettyóújfalui Rendőrka
pitányság a hajdúnánási lakos ellen – 
szabadlábon hagyása mellett – lopás vét
ség elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytatja a nyomozást.

= www.police.hu

Betondarabbal törte be

Nyomozás a rendőrségen

Városunk Rendőrkapitányságának (jelenleg 
még) a régi épületében nyomoztak végső 
állomásként az Emil és a detektívek című 
könyv 3. osztályos bocskais kis olvasói.

A projektben résztvevő 66 tanuló ta
nítóikkal egyetemben elérkeztek az utolsó 

közös találkozásra, mely igazán emlékeze
tesre sikeredett a helyszín kiválasztásának 
jóvoltából. A rendőrség dolgozói Szuromi 
József törzsőrmester vezetésével bemutat
ták a gyerekeknek a helyszínelés eszközeit, 
a rendőrség felszereléseit, melyeket fel il
letve ki is lehetett próbálni.

Az igazi nyomozás kellékeit is bemu
tatták a segítők, ujj és láblenyomatokat 
vettek a résztvevőktől, valamint rendőrsé
gi fotót is készítettek róluk. A nap végén  
egy cukrászdába vonultak a kis „nyomo
zók”, ahol ízletes csokitortával ünnepel
ték meg a sikeres és egyben szórakoztató 
„Nyomozzunk Emillel!” című projekt 
lezárását.

Fekete Andrea
Fotó: magánarchívum

Mi a helyzet a lakásbiztosítással?
Lakás, casco biztosítási piacra több 

szempontból is veszélyes lehet. Félő, hogy 
a díjösszehasonlító portálok „túllőnek” 
az egészséges piaci árversenyen. A kgfb és 
a lakásbiztosítás közötti óriási különbség, 
hogy míg az elsőt az emberek túlnyomó 
része adóként éli meg, a lakásbiztosítás
nál a saját egzisztenciájukra – sok év vagy 
akár egy teljes élet munkájára és értékeire 
– kötnek biztosítást. A kgfbvel szemben 
a lakásbiztosításnál helyenként jelentős 
különbségek lehetnek az egyes biztosítók 
feltételei között. Például van olyan, aki vi
harkár esetén csak akkor fizet, ha a teljes 
tetőszerkezet károsodik, míg van olyan, 
aki akkor is fizet, ha csak részben bont
ja meg a vihar a tetőt. Nagyon sok ehhez 
hasonló példát lehet felsorolni. Ezt egy 
díjösszehasonlító táblázaton nem tudják 
követni az ügyfelek, nem tudják elolvasni 
a biztosítási feltételeket (sok esetben 100 
oldal), az azokban rejlő különbségeket. 
Egy ház, vagy egy lakás fizikai értelemben 
egy ember legintimebb szférája. Ott van 
együtt a család, ott neveljük gyermekein

ket, ott vannak az emlékeink. Ezt kockára 
tenni egy rosszul megválasztott biztosító
val, pár száz forintért? Hát nem!

Mi lehet hát a megoldás?
A megoldás az lehet, hogy olyan érté

kesítési csatornákat és módszereket alkal
mazunk, ahol a személyes kapcsolatokra 
és felkészült tanácsadókra támaszkodunk. 
A tanácsadó és az ügyfél között egy olyan 
élő, személyes kapcsolat kell, ahol lehető
ség van felhívni az ügyfelek figyelmét a 
különbségekre és a veszélyekre. A tanács
adóknak az ügyfeleket a modern techno
lógia segítségével is ki kell tudni szolgálni
uk. Én nem hiszek abban, hogy egy olyan 
fajsúlyú, felelősségteljes döntés, mint egy 
lakásbiztosítás vagy casco biztosítás ese
tében a megfelelő konstrukció vagy biz
tosító kiválasztása három egérkattintással 
elintézhető. Mélységesen hiszek viszont 
abban, hogy ha megfelelő szakértői tanács
adás mellett a döntés megszületett, akkor 
már magát a biztosítási szerződést valóban 
három egérkattintással lehessen kötni.

Lejegyezte Kócsi Imre

Az interneten kötött 
biztosítások veszélyei

Fotó: Füz László

A rendőrkapitányság új épülete a Dorogi úton, ahová május elején költöztek be a munkatársak.
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A Hajdúbihari NAPLÓ az 
idén is meghirdette a LApot a 
DIáKoknak (LADIK) médiavetél
kedőt. A már 8. éve megrendezésre 
kerülő verseny első fordulójában 
a következők vártak a Szikra csa
patra: kritika írása, a hagyományos 
és a digitális Napló összehasonlí
tása, majd az elektronikus Napló 
mintájára egy oldal készítése az iskolánk 
életéről szóló cikkekkel. Az ügyes munka 
eredményeként bekerült a csapatunk a 
megyei fordulóba, ahol 5. helyezést értek 
el a gyerekek. Erre a versengésre 2014. 
április 18án került sor a Méliusz Juhász 
Péter Megyei Könyvtárban. Sokféle érde
kes feladatot kellett megoldaniuk a diá
koknak: bemutatkozás (előzetes feladat), 
tudósítás, riport, jegyzet keresése a Nap
lóban, cikk írása adott témában, képzelet
beli sajtótájékoztatón elhangzottak felidé

verseny feLtéteLeK:
5–8 perces videókat várunk. Bármilyen 

műfajban készülhet (pl. dokumentum
film, videoklip, online tudósítás, video
blog, animáció, stb.)

Típusa szabadon választott (avi, mpg, 
wmv, mp4)

Egyénileg jelentkezhetsz
A videó szóljon Hajdúnánásról: szóljon 

az itt élő fiatalokról (Rólad) az itt élő fia
taloknak! Milyennek látod a települést? 
Hogyan telik egy napod? Mit csinálsz, 
hova jársz szívesen, hogy töltöd a szabad
idődet? Mit tudsz a városról? Mi az, amit 
fiatalként szeretsz vagy szeretnél a város
ban? Mi az, amit szívesen bemutatnál a 
korosztályodnak? A települést ne hagyd ki 
a filmedből!

Ezen kívül add magad: légy fiatalos, 
lendületes, érdekes és trendi!

Korod érje el a minimum 14 évet, de 
ne legyél több 25nél

A beérkezett (személyesen hozd be le
hetőleg a szerkesztőségbe!) videókat szak
mai zsűri értékeli.

Kérdés esetén hívd a következő számo
kat, vagy látogass el szerkesztőségünkbe: 
0670/3756653. Címünk: Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6. (emelet)

A pályamunkák beadási határideje: 
2014. május 30.

DíjaK:
Az első helyezett 50 000 Ft, a második 

helyezett 25 000 Ft, a harmadik helyezett 
15 000 Ft, illetve annak megfelelő ösz-
szegű Bocskai Korona díjban részesül, 
továbbá a legrátermettebb résztvevőknek 
a zsűri egy éven keresztül fiataloknak szó
ló műsor készítését és vezetését biztosítja 
a helyi televízióban. A legjobb pályamun
kát beadók így valódi televíziós gyakorla
tot szerezhetnek.

Hajdúnánási Televízió
Nánás Pro Cultura Kft.

Áprilisban két országos ver
senyen vettek részt a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázi
um, Szakközépiskola, Szak
iskola és Kollégium Baross 
utcai intézményegységének 
tanulói.

Kaposváron április 34
én rendezték meg a Guba 
Sándor Emlékversenyt, ahol 
iskolánkat Gál Erika 11. I 
osztályos tanuló képviselte. 
A hajdúnánási sertéstenyész-
tés vizsgálata kis- és nagyüzemi körülmé-
nyek tekintetében című dolgozatát kü
löndíjjal jutalmazták. A nagykőrösi XII. 
Országos Tudományos Diákkonferencián 
április 45én iskolánkból Horváth Lász-
ló Miklós, 12. I osztályos diák vett részt. 
Dolgozata, mellyel az abszolút kategóriá
ban (legjobb szakdolgozat és előadás) az 
előkelő harmadik helyezést érte el a kö

Címlapon

zése, képcikk írása, interjú készítése híres 
emberrel, apróhirdetés megfogalmazása. 
Miért eladó az osztálynapló? témában, 
tudósítás készítése a megyei vetélkedőről.

Ezen a jó hangulatú versenyen az isko
lánkat: Dombi Viktória, Huszti Boglárka, 
Pálfi Enikő, Szólláth Kornél és Zilahi Va
nessza 7. e osztály tagjai képviselték. Jövő
re is a LADIKban a helyük!!

Czinegéné Daróczi Julianna,
felkészítő tanár

	Május 6-tól május 27-ig tekinthető meg 
„Nemez+az” címmel Fekete Andrea és 
Papp Anita nemezkészítők kiállítása. 

	Május 11. (vasárnap) Hajdú-Bihar 
Megyei Gyermek és Ifjúsági Néptánc 
Fórum, Észak-Alföldi Regionális Gyer-
mek és Ifjúsági Néptáncfesztivál. 

 A belépés díjtalan!
	Június 6. (péntek) 20 óra Magozott 

Cseresznye, 21.30 Nemzeti Hang, 23 óra 
Egészséges Fejbőr. Kapunyitás: 19 óra. 
Belépő: elővételben: 2000 Ft, helyszínen: 
2300 Ft.

Programajánló Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ 

Légy Te a SzTár! 
(Légy Menő Műsorkészítő!)

Kiváló dolgozatok

vetkező címet viseli: Az egészséges táplál-
kozás és élelmiszer-előállítás, valamint ezek 
színterei Hajdúnánáson.

A diákok felkészítésében e sorok írója 
és Ujvárosy Tamás vett részt. Gratulálunk 
mindkét diáknak az elért eredményhez!

Ötvösné Kéki Piroska
Fotó: Gyulai Attila

Szeretnél Tv sztár lenni? Szeretnél a nánási fiatalokért tenni valamit? Szeretnél fia-
taloknak szóló műsorokat készíteni a helyi tv-ben? Ha igen, készíts videót a nánási 
fiatalokról és jelentkezz, ha kedvet és elég bátorságot érzel magadban egy kisfilm 
elkészítésére!

2014. április 1jén Józsi Antalnét, 
április 24én pedig Kovács Ágos
ton Györgyöt 90. születésnapjuk 
alkalmából virágcsokorral, és Or
bán Viktor miniszterelnök úr által 
megküldött emléklappal köszön
tötte Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
város polgármestere.

Születésnapra

Isten éltesse sokáig M argitka nénit és Guszti bácsit, 
eroben és egészségben családja körében!

Május 10. 
10 óra: „Szóljanak a dobok!” – a kőszegi 
Ataru Taiko ütőegyüttes előadása 
Helyszín: Somorjai László Városi Sport
csarnok
10:30: „Karddal, harccal a béke útján I.”  
Karate bemutató
11:00: Ünnepélyes megnyitó
	 A vendégeket köszönti: Szólláth Tibor, 

Hajdúnánás város polgármestere
	 Ünnepi köszöntőt mond: SHIMIZU 

Yutaka MiyakonojóHigashi Gimnázi
um képviselője

	 Meghívott vendég: Őexc. Tadamichi 
YAMAMOTO úr, Japán rendkívüli és 
meghatalmazott budapesti nagykövete 

11:30: „Karddal, harccal a béke útján II.”  
Kendo bemutató
12:00: „Szóljanak a dobok!” – a kőszegi 
Ataru Taiko ütőegyüttes műsora

Május 20-21. 
„Közösségfejlesztés három évtized ja-
pán-magyar kapcsolatainak tükrében” 
- konferencia

Május 20. 
09:00: A konferencia ünnepélyes meg-
nyitója
Helyszín: A Nánás Pro Cultura Non
profit Kft. Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központja

09:30 Japán-magyar kapcsolatok c. fo
tókiállítás megnyitója
09:40 „Közösségfejlesztés három évtized 
japán-magyar kapcsolatainak tükré-
ben”   konferencia
12:45: A Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és Művelődési Központ és a 
Toyamai Kulturális és Művészeti Szövetség 
2013. évi Toyamai Nemzetközi Gyer-
mekrajzpályázatának eredményhirdeté
se  A díjakat átadja Koizumi Hiroshi úr
13:00: Japán mesefeldolgozás – a „Hétal-
vó” című mese a zalaegerszegi Griff Báb-
színház tolmácsolásában

Május 21.
09:00: A Cseresznyevirágzás  III. Haj
dúBihar megyei Japán Napok keretében 
létrejött hajdúnánási „Japán kert” em
léktáblájának megkoszorúzása a magyar
japán barátság jegyében

Kísérő programok:
Május 13-án és 14-én 14:00 órától  
Kézműves foglalkozások óvodások és  ál
talános Iskolák  alsó és felső tagozatosai 
számára. Közben japán édesség kóstoló. 
Helyszín: KLVMK nagyelőcsarnok
Május 15.
10:00: Totoro a varázserdő titka - 
Japán mesefilm vetítése
Helyszín: Süss Fel Nap Ifjúsági Ház

CSereSzNyevIrágzáS
IV. Hajdú-Bihar Megyei Japán Napok 2014. május 10–21.
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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!

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.

KELEMEN IMRÉNÉ 
EMLÉKÉRE. 

volt Hajdúnánás Polgári út 63 sz. alatti 
lakos halálának 5. évfordulójára

Megemlékezés

„Búcsú nélkül hagytad itt a világot,
elvitted magaddal a reményt a boldogságot,

nem vársz már bennünket szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,

Fájó szívvel kérdezzük míg élünk,
Kegyetlen betegséged miért vett el tőlünk.”

Fájó szívvel emlékeznek rád: Férjed, 
gyerekeid, menyeid, unokáid

2014. április 18án 

KÁLLAI GÁBOR és 
BALOG ERzSÉBET 

50 házassági 
évfordulójukat ünnepelték! 

Ezúton köszöntik:
Gyerekeik és unokáik

Jelentkezni:
Puskásné Török Kata: 06-30/925-0933
Szabó Attila: 06-70/372-1527

Férfi kézilabda utánpótlás csapatok 
tagfelvételt hirdetnek a 2003-2004-2005-
2006-2007-2008-ban született fiúk számára.
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Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.

Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net

Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok!

Névnap, Születésnap, Anyák napja, 

Mikulás, Karácsony!!!

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, 

feliratokat készítünk!

Csak egy fotót hozz magaddal!!!

Keresse a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezetet!
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 17.

Tel.: 52/351-483 • Mobil: 30/740-1614

Rendkívül kedvező kamatozású, jelzálogalapú hiteleinkkel megkönnyítjük 
lakásvásárlási, lakás felújítási vagy már meglévő deviza hitelének kiváltási 
nehézségeit!

Induló kamat: 3 havi BUBOR+6% 10 év 15 év
Hitelösszeg (HUF) 2 millió 25 458–20 423 Ft
 3 millió 38 186–30 634 Ft
 5 millió 63 644–51 057 Ft
THM: 10,89%
A hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat kockázatát.
A mutató meghatározása az aktuális feltételek, jogszabályi előírások alap-
ján történt és a feltételek megváltozása esetén a jövőben módosulhat.

Gyors ügyintézés, korrekt kiszolgálás!

web: www.hajdudorogtksz.hu • e-mail: kozpont@hajdudorogtksz.hu

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

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft
adag

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

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Advil Ultra Forte 16x 1535 Ft 1295 Ft
Fenistil gél 50g 1835 Ft 1685 Ft
Voltaren Emulgél Forte 100g 2859 Ft 2620 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Önállóan dolgozni tudó 
víz-gáz-fűtés szerelőt 

keresünk.
Gázuniverzál Kft.

Telefon: 
06-20/9781-284

Otthon végezhető 
munKa!

Termékcsomagolás, 
egyebek

*
Tel.: 06-90/603-607

*
(www.mediafonebt.webnode.hu 

635 Ft/perc, 
06-20/910-4517, 
06-1/222-8397)

Molnár lászlóné (Ibolya) 
fodrászatában 

2013. május 30-tól a vendégek 
Bocskai Koronával is fizethetnek.

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

Kiskertek takarítása, 
szemét trágya 

törmelék elszállítása.
Telefon:

06-20/9781-284
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

A Hajdúnánási Gyógyfürdő adott ott
hont az elmúlt hét végén a magyar ka
jakpóló felnőtt és U21es utánpótlás vá
logatott számára, akik a világbajnokságra 
készülnek. Az „adott otthon” szófordulat 
most valóban szó szerint értendő, hiszen 
nagyon jól érezték magukat városunkban. 
Ennek bizonyítására álljanak itt a váloga
tott edzőjének, Daniel Prekel szavai:

„Kedves Mindenki! Húsvét hétvégéjén a 
Hajdúnánási Dominó Diáksport Egyesület 

adott otthont edzőtáborunknak. Amint azt 
az alábbi képek és videók is tanúsíthatják 
nagyon jól éreztük magunkat, ilyen ked-
ves vendégszeretetben tényleg rég volt már 
részünk. Mindent köszönünk szépen és bí-
zunk a további gyümölcsöző együttműkö-
désben. Külön öröm volt a bő két csapatnyi 
ifjú kajakos próbajátékát látni. Reméljük 
hamarosan újra találkozunk, addig is to-
vábbi sportsikereket kívánunk!”

Szabóné Varga ÉvaTóth Imre

FÉrFIAK
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Kőning
Trade Balmazújvárosi KK 17–23 (11–10)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Száva, 
Szegedi. (március 29.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföl
di (kapus), Ötvös 1, Biró 7/3, Hornyák, 
Bencze, Csonka 3, Oláh 4. Csere: Egri 
(kapus), Csuzda 1, Fülöp 1, Bancsók, 
Fehárvári, Tóth. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 3/3, illetve 2/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc.

Hadas Sándor: Az 50. percig nagyon 
jól tartottuk magunkat, megnehezítettük 
a bajnokesélyes dolgát! Ha a szélső zicce
rünk ebben az intervallumba bemegy és 
hosszabb kispaddal esetleg nem fáradunk 
el, senki nem tudta volna, milyen vég
játékba megyünk bele, egy olyan csapat 
ellen, mely teljesen más körülmények, 
más lehetőségek és feltételek között éli 
mindennapjait, amelyről mi még csak ál
modunk. Akaratukat, hozzáállásukat csak 
dicsérni tudom a fiúknak!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Balmazújvárosi KK 38–33 
(21–16)

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

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TORMA 
(kapus), FÜLÖP 7, BATA R 6/1, TUPICZ 
5, MÉNFŐI L. 9, CSUZDA 4/1, DAN
KÓ 7. Csere: Reszegi (kapus), Bodogán, 
Kelemen, Ötvös, Harsányi. Edző: Labancz 
Mihály

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

Labancz Mihály: Végre teljes csapattal 
álltunk fel! Megmutattuk, hogy így min
denkinek méltó ellenfelei tudunk lenni. 
Gratulálok a csapatnak!

NyírFlop Holding Nyíregyháza–Haj
dúnánás Robzol 2000 KSE 33–29 (15–17)

Nyíregyháza 200 néző. Vezette: Kola
rovszki, Szabó. (április 13.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), BIRÓ 8/3, Csonka 3, Hornyák 
3, Fülöp 5, Bancsók, Takács 2. Csere: Egri 
(kapus), ÖTVÖS 7, Oláh 1, Bencze, Tóth. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 4/4, illetve 3/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc. 

Hadas Sándor: 50. percig tartottuk 
magunkat, majd mind emberanyagban, 
mind fizikailag elfogytunk. A hazai csapat 
nagy testű játékosai felőröltek bennün
ket. A tisztes helytállás miatt dicsérhetem 
„fiaimat”, mert a végletekig küzdöttek a 
bajnokság 3. helyezett csapata ellen.

Juniormérkőzés: Nyírsuli–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 28–34 (15–18)

Nyíregyháza 50 néző. Vezette: Bartha, 
Sajóvölgyi.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Tor
ma (kapus), DANKÓ 13, KELEMEN 

2014. április 1én délben 44 gyerek és 
5 kísérő pedagógus Debrecenbe indult a 
Bocskai István Általános Iskolából, hogy 
az előző évi sikereket megismételve újra 
rajthoz álljon a Diákolimpia megyei me
zei futóversenyen. Csodálatos időben, 
hatalmas izgalommal és elszántsággal vág
tunk neki a korcsoportonként kijelölt táv
nak. Bár a rajtot nehezen találtuk (szerve
zésnek köszönhetően), a célba mindenki 
beért, többkevesebb sikerrel. Rögtön az 
első eredményhirdetést nagy figyelemmel 
kísértük, hiszen I. kcs-ban 600 m-en, 
2. helyezést ért el Horváth Maja 2.c. 
A továbbiakban is születtek szép egyéni 
eredmények a 90–110 fős futamok alatt, 
de éremre már csak a csapatversenyben 
számíthattunk.

Második helyezést értek el:
III. kcs-os lányok, 2000 m: Veres 

Barbara 6.b, Polyák Eszter 6.c, Szendrei 
Melitta 6.d, Erdei Dóra 6.e, Deák Julian
na 5.f;

III. kcs-os fiúk, 2500 m: Hűse Csaba 
6.a, Nyeste Márk 6.a, Lakatos Dániel 5.d, 
Rácz Péter 6.c, Veláczki Ákos 6.c;

IV. kcs-os lányok, 2500 m: Csiha Kit
ti 7.c, Balogh Anna 8.a, Molnár Adrienn 
7.e, Nagy Ágnes 8.b

Így ez a három csapat képviselheti a 
Bocskai Iskolát a Diákolimpia országos 
mezei futóversenyén.

Egyéni eredményeink az első tízben:
III. kcs-os fiúk, 2500 m: Hűse Csaba 

6.a 4. helyezést, Nyeste Márk 6.a 8. he-
lyezést ért el.

IV. kcs-os lányok, 2500 m: Csiha Kit
ti 7.c 5. helyezést, Balogh Anna 8.a 9. 
helyezést ért el.

Gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk 
az országos versenyen!

IV. kcs-os fiúk, 3000 m: Varga Nán
dor 6.b, Ungvári Gábor 8.b, Kranyik 
Martin 7.a, Ruzsom Gergő 7.e, Szilvási 
Marcell 8.a harmadik helyezést értek el, 
amiben nagyon bíztunk, de csak 5 nappal 
a verseny után derült ki. Remélem, azért 
így is örültek a fiúk az érmeknek.

Helyesbítés a Diákolimpia körzeti futó-
verseny c., előző lapszámunkban megje-
lent íráshoz:

I. kcs (2005. és utána születtek) fiúk 
1. Gurbai Balázs Bocskai I. Ált. Isk.
2. Uri Máté Sándor Református Ált. Isk.
3. Hegyi Tamás Újtikos

Győriné Tanner Márta
DSB elnök

7, Tupicza 4, Zihor 6, Németh 2, Nagy 
L.2 Csere: Reszegi (kapus), Fülöp, Ötvös, 
Harsányi, Nyeste. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 4/3, illetve 1/0. Kiállítás: 6 
perc, illetve 6 perc.

Labancz Mihály: Hat serdülő játékos
sal álltunk ki, ez már a jövő csapata volt! 
Két hullámvölgyet sikerült átvészelnünk, 
és így megérdemelten győztünk. Helyen
ként nagyon szép dolgokat csináltak a 
fiúk, erre lehet építkezni. Csak így tovább.

NŐK
Szent István SE Építők–Hajdúnánás Ter
mál SC 24–24 (13–7)

Budapest 55 néző. Vezette: Bujdosó, 
Horváth. (ápr. 4) 

Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ (ka
pus), Darabos, Zihor 4, Martinek 2, Poór 
2, TAKÁCS A 11/2, Takács p 3. Csere: 
Salánki, Simai (kapusok), Csicsószki, Fe
kete 2/2, Kovács, Tóth, Budaházy, Laka
tos, Szőnyi. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/5, illetve 6/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: A hazai pályán veresé
get szenvedtünk ettől a csapattól, így akár 
büszkék is lehetünk a pontszerzésre.

Juniormérkőzés: Szent István SE–Haj-
dúnánás Termál SC 24–24 (12–14)

Budapest 45 néző. Vezette: Kisfalvi, 
Márton.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
Darabos 1, Budaházy 2, Kovács 4, Cson
tos 1, TAKÁCS P. 6, TÓTH 5. Csere: 
Jóna (kapus), PETHE 5/4, Tar, Szőnyi, 
Mekes, Csiki, Lakatos. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 6/3, illetve 4/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: A felnőtt csapat ellen na
gyot küzdöttünk, helyenként még jól is ját
szottunk. Dicséret illeti a lányokat, hiszen 
az 50. percben még 5 gólos hátrányban vol
tunk. Továbbra is tartom, hogy a mezőny 
legjobb junior csapata volt az ellenfelünk.

Hajdúnánás Termál SC–Szeged KKSE 
ChanceExicom 23–32 (9–13) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Búza, 
Pinizsi (április 12) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (ka
pus), Poór 1, Takács P 4/2, Zihor, Takács 
A 5, Kovács 2, Martinek 5. Csere: Salánki, 
Simon (kapusok), Darabos 3, Csicsószki, 
Fekete 2/1, Lakatos, Budaházy, Szőnyi, 
Tóth 1. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Rendkívül bekoncent
ráltan játszottunk a mérkőzés 60 perce 
alatt és talán még ilyen nem volt, hogy 
senkit sem tudok a csapatból kiemelni. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás TSC–
Szeged KKSE 28–23 (15–9)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 
Szilágyi.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
Csontos 1, Pethe 1, Darabos 3, KOVÁCS 

KÉZILABDA NB I/B 6, Takács P, Budaházy 1. Csere: Jóna (ka
pus), Szőnyi 4, Tóth 4/1, Csiki 2, Lakatos 
3, Lengyel 1, Tar 2, Péter, Mezei. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 2/1, illetve 5/3. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: A győzelmünk egy percig 
sem forgott veszélyben, ezzel bebiztosítot
tuk a bronzérmünket, ami sorozatban az 
5. érmünk az NBI/B junior bajnokságban.

Kovács Balázs

Diákolimpia megyei mezei futóverseny

Kajakpóló válogatott Hajdúnánáson!


