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Újabb két fényes érem a megyei 
Prima díj előtt

3. oldal

„Egyszer volt, hol nem volt…”

2. oldal

A Hajdúság legjobb ché� e 
2014-ben: Boda Miklós

5. oldal

Művészetek sátra a Fürdőben

5. oldal

165 évvel ezelőtt 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 
honvédtábornokát. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterel-
nököt, Batthyány Lajost Pesten. Október 6-át a magyar kormány 2001-ben a magyar 
nemzet gyásznapjává nyilvánította.

Az aradi vértanuk kivégzésének 165. év-
fordulóján rendezett megemlékezésen 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgár-
mestere Karinthy Frigyes szavaival kezdte 
ünnepi beszédét: „Új Bábelt élünk, a fo-
galmak pokoli zűrzavarát. Gyalázatos ha-
zugok megrontották a szavak becsületét.” 
Polgármester úr elmondta, az a kor, ahol 
minden értéket viszonylagossá tettek, ott 
mi magunk is képesek vagyunk eltévedni. 
„Az elmúlt években nagyon sok utat keres-
tünk, s találtunk arra, hogy hogyan lehet 
feldolgozni a mögöttünk álló évtizedek 
időszakát, hogyan lehet olyan értékrendet 
mutatni az utánunk jövő gyerekeknek, s 
� ataloknak, amely egyenesebbé, világo-
sabbá és értékválasztóvá teszi az életüket.”

Városunk főterén a 13 aradi vértanú 
tiszteletére tartott ünnepségre valameny-
nyi alapfokú és középfokú oktatási intéz-
ményből érkeztek diákok, pedagógusok 
mécsesekkel a kezükben, fejet hajtva az 
életüket és vérüket a hazáért áldozó hon-
védtisztek emléke előtt.

Jakab István, a magyar parlament al-
elnöke, a MAGOSZ elnöke emlékező 

beszédében kiemelte a 13 aradi vértanú 
hősies helytállást, akiknek oly sokkal tar-
tozunk.

„Azokat a bátor fér� akat, akik harcol-
tak és meghaltak a magyar szabadságért, 
hazánkért, nemzetünk függetlenségéért. 
Akiktől megtanultuk, hogy büszkék le-
gyünk és hajthatatlanok, ha nemes csa-
tában legyőznek bennünket, de amikor 
győzünk, akkor nagylelkűek legyünk. Azt 
is megtanították nekünk, hogy ne a köny-
nyebbik utat keressük, hanem azt, ami a 
nemzet javát szolgálja, még akkor is, ha az 
mérhetetlenül több áldozatot, erőfeszítést 
követel tőlünk. S arra is megtanítottak 
bennünket, hogy előbb önmagunk urai 
legyünk, mielőtt másoké lennénk.”

A megemlékező szavak után a Bocskai 
AMI néptánc tanszaka, a Bocskai Ap-
ródjai, az Aranyszalma I� úsági Néptánc-
együttes tagjai, valamint a Kőrösi Gimná-
zium két pedagógusa Haranginé Simon 
Tímea és Nagy Róbert adtak ünnepi 
műsort, majd a megjelentek elhelyezték a 
kegyelet koszorúit a Kossuth szobor talap-
zatánál. (HNU)

árom a magyar igazság! – mond-
hatjuk, hiszen ebben az évben há-
romszor sikerült Hajdúnánáson a 

FIDESZ-KDNP-nek nagyarányú sikert 
elérni! 2014. október 12. napja Magyaror-
szág települési önkormányzatainak szem-
pontjából kiemelten fontos dátum volt, 
mikor is a választók felhatalmazást adhat-
tak érdekeik helyi képviseletére. Elsőként 
is szeretném köszönetemet kifejezni min-
denkinek, aki ezen a vasárnapon szavaza-
tával véleményt nyilvánított, a választáson 
induló valamennyi képviselő- és polgár-
mesterjelöltnek pedig gratulálok az elért 
eredményhez!

A FIDESZ-KDNP jelöltjei nevében 
szeretnénk mindenkinek megköszönni, 
aki szavazatával támogatott bennünket, és 
akitől újra felhatalmazást kaptunk a már 
megkezdett munka folytatására.

A polgármesteri tisztség mellett mind a 
nyolc egyéni választókerületet megnyer-
tük, amely fontos eredmény számunkra, 

hiszen ezáltal megkaptuk megbízatásun-
kat arra, hogy az újonnan megalakuló 
képviselő-testületben ismét képviseljük 
az Önök érdekeit és a polgári értékrendet 
Hajdúnánáson.

A választási kampány időtartama alatt 
elmondott és kiadványba foglalt progra-
mok, tervek, feladatok teljesítésével meg-
szolgáljuk a választóink bizalmát, de 
természetesen mindazokért is építeni és 
fejleszteni kívánjuk városunkat, akik szu-
verén döntésük szerint nem rám, illetve 
képviselő-jelöltjeinkre adták le voksukat.

Az eredményeket számszerűsítve látha-
tó, hogy nem minden hajdúnánási város-
lakó értett egyet a FIDESZ-KDNP céljai-
val, elképzelésével és programjával. Ennek 
természetesen számos oka lehet, de a ma-
gam részéről azt sajnálom a legjobban, ha 
a tényleges koncepció és program nélkü-
li, féligazságokon és rágalmakon alapuló 
vádaskodással lehetett elbizonytalanítani 
embereket. A tanulságokat nekem és a 

H
Választási eredmények:
A 2014. évi önkormányzati választásokon az alábbi eredmények születtek, amelyek lapzártánk 
idején még nem tekinthetőek véglegesnek, az esetleges óvások, vagy visszalépések miatt. Az 
adatok a Nemzeti Választási Iroda honlapjáról származnak.

Szavazásra jogosultak: 14 227
Megjelent szavazó: 5662
Érvényes szavazatok száma: 5539

Polgármester választás eredménye:

Sorszám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 
szavazat %

1 Papp Gáborné JOBBIK 1065 19,23%

2 Klepács Györgyi Független jelölt 1339 24,17%

3 Szólláth Tibor Zoltán FIDESZ-KDNP 2721 49,12%

4 Török István HESZE 414 7,47%

A képviselőtestület tagjainak száma: 11 fő
Egyéni választókerületben megválasztható: 8 fő
Kompenzációs listáról mandátumhoz jutó: 3 fő

Az önkormányzat összetétele:
A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Egyéni választókerület

Kovács Zsolt FIDESZ-KDNP 01

Szabóné Marth Éva FIDESZ-KDNP 02

Dr. Juhász Endre FIDESZ-KDNP 03

Ötvös János Attila FIDESZ-KDNP 04

Nagyné Juhász Krisztina FIDESZ-KDNP 05

Buczkó József FIDESZ-KDNP 06

Tóth Imre FIDESZ-KDNP 07

Szólláth Tibor Zoltán FIDESZ-KDNP 08

Bódi Judit MSZP Kompenzációs lista 

Dr. Éles András HTFE Kompenzációs lista

Papp Gáborné JOBBIK Kompenzációs lista
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
sok szeretettel meghívja Önt, kedves családtagjait, munkatársait

2014. október 23-án az 
1956-os forradalom és szabadságharc

58. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi megemlékezésre.

A PROGRAM:
10.00 „…mert csorgó véred lemossa földünk gyalázatát és halottaid 

nyomában biztos lábbal indul a szabadság” – a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium tanulóinak műsora

Helyszín: a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme

10.30 ünnepi megemlékezés
Beszédet mond: Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere

Koszorúzás
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ melletti tér

frakciónak is le kell majd vonnunk az el-
következendő időben, de abban bizonyos 
vagyok, hogy válaszokat már a közeljövő 
hozhat, hiszen előbb-utóbb az igazság 
mindig a felszínre kerül.

Fontosnak tartom azt, hogy a szavazók 
többsége most is a lendületes fejlődésre, 
a valódi értékeket hordozó program meg-
valósítására, a biztonságra és a kiszámít-
hatóságra adta le voksát. Az előttünk álló 

öt esztendőben azon leszünk, és azért dol-
gozunk, hogy teljesítsük vállalásainkat, 
és ne okozzunk csalódást a hajdúnánási 
embereknek!

A megkezdett lendületes munkát most 
folytatjuk, és bízom abban, hogy ezzel az 
összefogással, együtt további siker eket ér-
het el városunk!

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere
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Ez év október 5-én Tar Zsolt és Domosz-
lai Attila hosszútávfutóink a 90. születés-
napját ünneplő Kassa Béke Maratonon 
vettek részt. Talán kevesen tudják, hogy a 
Boston Maraton után ez a világ második 
legrégebben megrendezett futóversenye 
ezen a távon. A rendezvény szervezői az 
idén is mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy a Hernád parti város minden 
odalátogató sportbarát számára emlé-
kezetes maradjon – mesélte lapunknak 
D. Attila. A szokásos tészta parti elma-
radhatatlan kelléke a maratoni versenyek-
nek. Emellett élőzenével szórakoztatták 
a versenyzőket és az érdeklődőket. Az út 
menti kerthelyiségekben a söröskorsóikat 
emelgető hangulatkeltők ugyanúgy hoz-
zájárultak a színes kavalkádhoz, mint az 
feledhetetlen utolsó kilométer a sétálóut-
cán, ahol a szurkolók tömege köszöntötte 
a célba érőket. A hideg őszi napon, bo-
rongós időben nehezen indult a kilométe-

rek elleni küzdelem. Kicsit belegörcsölve, 
de versenyzőink szépen „hozták a távot”: 
Zsolt a 6., Attila a 41. célba érkezését 
könyvelhette el.

Hat nap elmúltával, október 11.-én  
újra rajthoz álltak, a 29. Spar Budapest 
Nemzetközi Maratonon. Tökéletes szer-
vezés, ideális időjárás, fantasztikus han-
gulat volt a versenycentrumban és a rajt 
zónában, egyszóval minden adott volt 
egy jó eredményhez. Az a 6 nap viszont 
természetes módon kevés volt a regenerá-
lódásra, a 33–34 km-nél elfogytak a tarta-
lékok és utána következett a „nagy” szen-
vedés. „Azt hiszem, hogy mindketten, 
de legalábbis én a „pályafutásom” eddigi 
legrosszabb időeredményét is felülmúl-
tam” – mesélte Attila. – „Viszont Zsolt 
a 7. jómagam pedig a 42. maratonomat 
hagytuk magunk mögött!”

Gratulálunk a két versenyzőnek! 
Lejegyezte: FA

(Kép: magánarchívum)

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az 
ORFK Országos Baleset-megelőzési Bi-
zottság idén is útjára indítja a „Látni és 
látszani” nevet viselő országos közlekedés-
biztonsági kampányt, melynek keretében 
a személy-, illetve tehergépkocsik és mo-
torkerékpárok, továbbá kerékpárok veze-
tői október 2. napjától egészen december 
12. napjáig ingyenesen élhetnek azzal 
lehetőséggel, hogy a kampányban részt 
vevő szervizekben járművüket szakem-
berek átvizsgálják. A kampányban opti-
kusok is részt vesznek, akik térítésmentes 
látásellenőrzéssel, valamit hasznos taná-
csokkal látják el a járművezetőket. 

2014. november 6. és december 12. 
között tart majd az országos fokozott köz-
úti ellenőrzés, melynek során a rendőrség 
teljes körűen és kiemelten vizsgálja a sze-
mély-, illetve haszongépjárművek, a mo-
torkerékpárok és kerékpárok világítását, 
láthatóságát, továbbá a vezetői engedély-

ben szereplő szemüveg viselését, illetve a 
kiegészítő szemüveg meglétét.

A tél közeledtével kiemelten fontos a 
látás és a láthatóság kérdése, ugyanis jelen-
tősen romlanak a látási viszonyok és hosz-
szabb a sötétedés utáni időszak is. Így min-
den autós saját érdeke is, hogy átvizsgál-
tassa gépjárművét és ellenőriztesse látását. 

2013 évben több mint kétszáz autós 
szakszerviz és mintegy száz optika állt a 
„Látni és látszani” szlogen mögé, míg 
a másik oldalon csaknem 15 ezer autós 
csatlakozott a kampányhoz és közel ezer 
ingyenes látásvizsgálatot végeztek el, ily 
módon is kifejezve milyen fontos szá-
mukra a biztonságos közlekedés. 

A kampányban résztvevő szervizekről 
és optikusokról a www.latnieslatszani.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.

Balesetmentes közlekedést kíván a 
Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság

Látni és Látszani Kampány 2014Látni és Látszani Kampány 2014Látni és Látszani Kampány 2014Látni és Látszani Kampány 2014Látni és Látszani Kampány 2014Látni és Látszani Kampány 2014

Gratulálunk a 2014. szeptember–október 
hónapban Hajdúnánáson házasságot 
kötött pároknak!
• Horváth László–Tamási Angelika
• Jámbor János–Popovics Mária
• Balogh Zsigmond–Ruda Franciska
• Nagy Csaba–Molnár Fruzsina
• Balogh László Gyula–Fazekas Klára
• Kórik János–Vitányi Enikő Éva
• Baja Ferenc Arnold–Pásztor Erika
• Kiss Lajos Csaba–Bartucz Ágnes
• Szabó Tamás–Orosz Beáta
• Rozmán Tamás–Daróczi Anna
• Hadházy Imre Lajos–Kovalik Beáta
• Taliga Gábor–Bak Valéria
• Hegedüs Csaba–Nagy Marietta
• Balogh Imre–Kiss Katalin

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
hónapban Hajdúnánáson házasságot 

Köszönjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Domán Zoé
• Navazandeh Anahita
• Dobos Lili
• Bodó Andrea Zsuzsanna

Akiktől 2014. szeptember hónapban 
búcsút vettünk
• Boda Imre
• Horváth Miklós
• Jalkóczi Györgyné
• Kovács Gábor
• Kovács Gáborné
• Nagy Miklósné
• Nagy Imre
• Rab András
• Sofi a Schwabbauer (Nyakas Zsófi a)
• Sebestyén Sándor József
• Sebő László

A 40 év körüli nő valami különös, titok-
zatos mosollyal lépett be a szavazóhelyi-
ségbe. Egy farmerben, s egy pólóban ér-
kezett s nagyon lassan szinte sejtelmesen 
lépett a bizottság elé. Átadta iratait, aláirt, 
majd miközben átvette a szavazólapokat 
ugyanolyan titokzatos mosollyal végig-
mért bennünket. Mintha sajnálna, vagy 
szánna minket majd megfordult s eltűnt 
az egyik szavazó fülke mélyében. No, ő 
kész tervvel jött gondoltam, de tűnődé-
semet újabb szavazók zavarták meg. Egy 
� atal házaspár érkezet két kisiskolás gyer-
kőcükkel. Vidáman, jókedvűen fogadták 
köszönésünket s azonnal élettel töltötték 
meg a termet ezen az álmos vasárnap dél-
utánon. Gondolom ebéd utáni családi 
programnak szánták a szavazást s a srá-
cok is derűsen csimpaszkodtak szüleikbe. 
Anyuka egyikükkel a még szabad fülkébe 
apa a másikkal pedig a sarokban elhelye-
zett asztalhoz fáradt, s a kimadzagozott 
tollal végrehajtották állampolgári joga-
ikat, ha úgy tetszik kötelességüket. Még 
egy kis vita az urnánál, hogy melyikbe 
dobják (én mondtam, poénkodva hogy a 
jobboldali a női) s ezen vidulva ha lehet 
még vidámabban távoztak. Ekkor vettem 
észre, hogy a titokzatos mosolyú hölgy 
még mindig nem végzett. Már-már szólni 
akartam, hogy szívesen segítünk, ha va-
lamit nem ért – mint azt kötelességünk 
szerint már többször is tettük a nap folya-
mán – de mire levegőt vettem papírzör-

gés, papírhajtogatás hangjai szűrődtek ki a 
fülkéből. Sikerült választania gondoltam, 
de meglepődésemre a hajtogatás hangjai 
nem szűntek meg. Olyan sokáig tartott, 
hogy már szóltam félhangosan, hogy nem 
muszáj a borítékba tennie, de nem érke-
zett válasz. Végre csak előtűnt a függöny 
mögül, s ha lehet még titokzatosabb, még 
sejtelmesebb mosollyal járult az urnák elé 
majd illedelmesen köszönve, szép napot s 
jó munkát kívánva ugyanolyan lassan el-
hagyta a helyiséget. El is felejtettem volna 
az egészet, ha az esti szavazat számláláskor 
nem akad a kezembe egy furcsa kövér bo-
ríték. Kibontva nagy meglepődésemre egy 
takarosan összehajtogatott papírcsónak 
került a kezembe melyet az állampolgár az 
egyik szavazólapból kreált. Kihajtogatva a 
lapot még üzenetet is találtunk rajta, meg 
új karikákat, kiegészítéseket, a választás-
ról. Ez is egy vélemény, mondta csende-
sen az elnökünk. Természetesen nem tud-
tuk elfogadni, hiszen hivatalos ikszet nem 
tett sehova. helyette jegyzőkönyveztük az 
esetet. Azért én elgondolkoztam, hogy mi 
lehetett a célja az ilyen vasárnapi prog-
ramnak, hiszen csak minket „szórakozta-
tott” vele. Otthon gondolom, kacarászik, 
hogy jól megjárta a bizottság. Nem értem, 
viszont sejtésem van, hogy ki csinálhatta 
ezt a jópofa „viccet”. Reméljük, legköze-
lebb kész döntéssel érkezik, vagy ha nem, 
legalább egy kis origami madarat hajtogat 
nekünk. Kócsi Imre

Fenti címmel népmesemondó versenyt 
rendezett a debreceni Újkerti Közösségi 
Ház, melyen városunkból is vettek részt 
mesemondó gyerekek. A Bocskai Iskola 
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Polgári úti Intézményegységének 
7 alsós tanulója kedvenc meséjé-
vel indult útnak, hogy igazi szín-
padon, neves zsűri értékelésével – 
a Csokonai Színház színművésze 
Vranyecz Artúr és a Vojtina Báb-
színháztól  Reschovszky György 
zenész-színművész – megméresse 
mesemondó tudományát. A ver-
senyen összesen 32 induló volt, 9 
óvodás és 23 általános iskolás. Az 
erős mezőnyben sok szép dicsérő 
szavakkal és két kisgyerek – Varga 

Fanni és Oborzil Norbert – a zsűri külön-
díjával térhetett haza a Népmese Napján. 
Büszkék vagyunk rájuk!

Kép és szöveg: FA

EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!
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Jelentős magyar sikerekkel zárult Dél-Korea Danyang városában a hagyományos 
íjászok nyolcadik világbajnoksága. 35 ország 296 íjásza indult a 12 éremért és 
ezekből hatot magyarok nyertek.

A hat éremből kettőt a „Farkas”, azaz 
Mónus József szerzett, hozta ismét győz-
tes formáját. Idei nagy világversenyeinek 
utolsó helyszínén, a dél-koreai Danyang 
városában mindkét versenyét 
megnyerte, amelyen indult. 
A távlövés mellett a távcél-
lövő – Claut – kategóriában 
is győzelmet szerzett. Így 
Olaszország – Törökország – 
Kína – Mongólia – Magyar-
ország – Törökország – USA 
után a távoli ázsiai országban 
is magabiztosan hozta a tőle 
már szinte „kötelezően” el-
várt győzelmeket. Erősen 
elszántan, és jól felkészülten 
indult a versenyen, és szinte 
maximális találattal lőtt 165 
méterről és szerezte meg két 
újabb világbajnoki címét.

Aztán alig ért haza és egy egészen más 
elismerés várta, igaz itt már nem a harco-
sok közösségében. Az idei évad mintegy 
megkoronázása volt az az ünnepség, ame-
lyen a megyei Príma-díjat vehette át ok-

Újabb két fényes érem a megyei Újabb két fényes érem a megyei Újabb két fényes érem a megyei 
Príma-díj előttPríma-díj előttPríma-díj előtt

November 3-án, az Elhurcoltak Kegyeleti 
Emléknapja keretében mutatjuk be Bucz-
kó József–Hadas Ferenc: Akiknek sír 
sem jutott című kötetét, amely a 70 évvel 
ezelőtt málenkij robotra elhurcolt civil ál-
dozatok sorstörténetét tárja fel. A könyv 
két részből tevődik össze. Az első fejezet 
több mint ötven személyes visszaemlé-
kezést tartalmaz, s e fejezet különleges 
értéke az is, hogy az áldozatokról fenn-
maradt fényképek is helyet kaptak benne, 
valamint sok esetben azokról a személyes 
tárgyakról készült fotók, melyeket a csa-
ládtagok mindmáig megőriztek. A má-
sodik fejezetben Hadas Ferenc Hol sírjaik 
domborulnak… című visszaemlékezése 
olvasható.

A könyvbemutató helye: Móricz Pál 
Helytörténeti Gyűjtemény, Bocskai u. 13.

Időpontja: 2014. november 3. 16 óra
Köszöntőt mond: Szólláth Tibor polgármester
A könyvet bemutatja: dr. Havasi Já-

nos hadisír kutató, az MTVA határon 
túli különmegbízottja

A könyvbemutatót az elhurcoltak fény-
képeiből, valamint hátrahagyott szemé-
lyes tárgyaikból összeállított dokumen-
tum kiállítás egészíti ki.

Várjuk erre az alkalomra mindazokat, 
akik visszaemlékezéseikkel segítették a 
könyv megszületését, s minden kedves ér-
deklődőt.

Az esemény az elhurcoltak emlékfalához 
történő átvonulással végződik, ahol közös 
főhajtással és gyertyagyújtással em lékezünk 
a hét évtizeddel ezelőtti tragédiára.

Buczkó József
intézményvezető

„Akiknek sír sem jutott”: „Akiknek sír sem jutott”: „Akiknek sír sem jutott”: „Akiknek sír sem jutott”: „Akiknek sír sem jutott”: „Akiknek sír sem jutott”: 
Könyvbemutató és főhajtásKönyvbemutató és főhajtásKönyvbemutató és főhajtás

Mindannyian egyetértünk abban, hogy 
ha HIDAKat szeretnénk létrehozni, 
azoknak elég erős alapon kell állnia! Az 
ígéretek nem elég erősek! Ezért találkoz-
tak október 10-én Hajdúnánás tettre kész 
egyetemistái, főiskolásai a Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében, hogy megalapoz-
zák jövőjüket és városuk fejlesztésének 
irányát. A 22 megjelent � atalt Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere 
köszöntötte, majd az EMKA Tanácsadó 
Kft. vezetői ismertették velük a Hajdú-
nánási Integrált Diák Akadémiai Képzés 
részleteit és kitűzött céljait.

A találkozót már hónapokkal ezelőtt 
komoly szakmai munka alapozta meg. 
A városvezetés napjaink egyik legégetőbb 
problémájára, a � atalok elvándorlására 
kívánt megoldási lehetőségeket találni. 
Ennek szellemében elindult egy ponto-
san felépített program, melynek célja az 
értelmiségiek helyben tartása, a város tu-

és egy másik dobogó – megyei Prima-díj átvétele, 2014. október 11.

A magyar csapat Danyangban,

tóber 11-én, Debrecenben, a 
Kölcsey Központban. Az or-
szágos Príma Primissima dí-
jat a VOSZ elnöke, Demján 
Sándor még 2003-ban alapí-
totta, és 2007 óta a Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének megyei szer-
vezete is kitünteti a megye 
– általuk legjobbnak tartott 
–, alkotóit, sportolóit. Ebben 
az évben 36 jelölés érkezett. 
A jelöltek közül végül három 
díjazott maradt. A Magyar 
zeneművészet kategóriában a 

Tankcsapda zenekar, a Magyar tudomány 
kategóriában E. Kövér Katalin, a Debre-
ceni Egyetem vegyész tanára, akadémikus, 
míg a Magyar sport kategóriában Mónus 

József vehette át a Hajdú-Bihar Megyei 
Területi Príma díjat. Szívből gratulálunk 
a Farkasnak kiváló eredményeihez, és az 
igen megtisztelő Príma-díjhoz.

(HNU)

Hajdúnánás idén is csatlakozott Hajdúnánás idén is csatlakozott Hajdúnánás idén is csatlakozott Hajdúnánás idén is csatlakozott Hajdúnánás idén is csatlakozott Hajdúnánás idén is csatlakozott 
a Magyarok Kenyere, illetve a a Magyarok Kenyere, illetve a a Magyarok Kenyere, illetve a 
Testvérvárosi Búzacsere programhozTestvérvárosi Búzacsere programhozTestvérvárosi Búzacsere programhozTestvérvárosi Búzacsere programhozTestvérvárosi Búzacsere programhozTestvérvárosi Búzacsere programhoz
A „Magyarok Kenyere” program 2011-ben indult, melyet Pécs városa idén ne-
gyedik alkalommal szervezett meg. 

„Kezünkben a lehetőség!” „Kezünkben a lehetőség!” „Kezünkben a lehetőség!” „Kezünkben a lehetőség!” „Kezünkben a lehetőség!” „Kezünkben a lehetőség!” 
dásbázisának erősítése. A programban új 
ismeretek elsajátításával betekinthetnek a 
közszféra és a versenyszféra működésébe 
a projektmenedzsment, az arculatterve-
zés, a közösségfejlesztés, vagy akár a mé-
diakapcsolatok gyakorlati megismerése 
nyomán. 

A felsőoktatásban tanulók miután távol 
kerülnek az otthonuktól, nehezen talál-
nak vissza a város vérkeringésébe, legyen 
szó munkahely kereséséről, az egziszten-
cia megalapozásáról, vagy a közösségbe 
való visszatalálásról. Most esély nyílik 
ennek a megváltoztatására, ahogy az egyik 
Debreceni Egyetemen tanuló résztvevő 
is elmondta „Örül, hogy Hajdúnánáson 
elindult valami”! Elindult egy program, 
melynek a képzett helyi � atalok a fősze-
replői, ők lehetnek, akik hosszútávon te-
hetnek a város és önmaguk sikeréért. 

A programról információkat és folya-
matosan frissülő híreket találhatnak Haj-
dúnánás honlapján (www.hajdunanas.
hu/hidak), illetve a facebookon is (www.
facebook.com/hidak). (HNU)

Közismert e nemes program célja, mely-
nek keretében az egész Kárpát-medence 
magyar lakta településeiről összegyűjtött 
több száz tonna búzából augusztus 20-
án Pécsett készül el az a jelképes kenyér, 
amelyet a város polgármestere méltó ün-
nep keretében szeletel fel, továbbá a Ma-
gyarok Kenyere programból adják az au-
gusztus 20-ai Szent Jobb Körmenet nagy, 
5 kg-os kenyerét. 

Az egyébként is példás kezdeményezést 
– a nagy érdeklődésre tekintettel – idén 
a szervezők szerették volna az adakozáson 
túlmenően kibővíteni, főként azokkal a 
településekkel, akiknek határon túli ma-
gyarlakta területeken testvértelepüléseik 
vannak. Ezen kezdeményezés a „Testvér-
városi Búzacsere program” elnevezést 
kapta. Ekképp érkezett el Szólláth Tibor 
polgármester úrhoz az a megtisztelő fel-
adat, hogy felkérje testvérvárosainkat a 
csatlakozásra. Kérésünkre a romániai Ér-
mihályfalva is adakozott, így a testvérvá-
rospár összesen 300 kg liszttel járult hozzá 
ehhez a szép eseményhez.

2014-ben 210 tonna búza adomány 
gyűlt össze határainkon innen és túlról, 
összesen 1438 támogatótól és 484 tele-
pülésről. Ahogyan a Magyarok Kenyere 
program búzaadomány gyűjtése sem áll 
meg az országhatároknál, hanem kör-
beöleli Magyarországot, így a jótékony 
vonulat sem áll meg a határon belül: a 
sütéseken felül megmaradt lisztet úgy, 
ahogyan a korábbi években is, a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány 2500 erdélyi 
árva gyerekének étkeztetésére ajánlták 
fel. Az erdélyi gyermekeken kívül az idei 
évben egy kárpátaljai gyermekotthont is 
támogatják: a kárpátaljai Irgalmas Sza-

maritánus Református Gyermekotthon 
70 leánygyermekét. A szervezők bizto-
sak benne, és büszkén állítják, hogy ez 
a mennyiség a két gyermekotthon egész 
éves liszt szükségletét biztosítani tudja. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat is közremű-
ködhetett a megvalósításban.

Ezzel a politikamentes kezdeményezés-
sel sajátos, még szebb színt adhattunk az 
államalapítás időpontjával egybeeső ÚJ 
Kenyér ünnepének, mely még jobban 
erősíteni a nemzet összetartozásának, 
szolidaritásának szellemiségét, továbbá ez 
által sikerül tovább emelni az ünnep mél-
tóságát.

(HNU)
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HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnere-
ket, hogy a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 
37. § (1) bekezdésben foglaltaknak meg-
felelően Hajdúnánás Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a 281/2013. 
(VI.28.) számú Képviselő-testületi Hatá-
rozattal, illetve 22/2013. (VI.30.) ÖKT. 
számú rendelettel jóváhagyott település-
rendezési tervét és helyi építési szabályza-
tát módosítani kívánja 4 területre vonat-
kozóan.

A módosítások elhatározását a 252/ 
2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testü-
leti Határozat rögzíti, mely alapján a ren-
dezés alá vont területek az alábbiak:
1. Zsuga Zsanett és Czirják Imre kérelmé-

re, Hajdúnánás, 0979/49 hrsz.-ú kül-
területi ingatlant érintően annak terü-
let-felhasználásváltozás, illetve övezeti 
átsorolás módosítása 

2. Csányi Imre kérelmére, Hajdúnánás, 
Gohér u. 3. (hrsz.: 505, 506) alatti bel-
területi ingatlanokat érintően azok lakó 
övezetté való átsorolása. 

3. Sőrés Sándorné kérelmére, Hajdúnánás 
külterület 049/68-69, 049/36, hrsz-ú 
ingatlanokat érintően azok terület-fel-
használás változása, illetve övezeti átso-
rolás módosítása. 

4. Tóth László kérelmére Hajdúnánás 
külterület 01073/1–2 hrsz-ú és a 
01074/91–98 hrsz-ú ingatlanokat érin-
tően azok terület-felhasználás változá-
sa, illetve övezeti átsorolás módosítása. 
A településrendezési eszközök mó-

dosításának nyilvánossága érdekében az 
Önkormányzat szabályzatot alkotott a 
partnerségi egyeztetésről, mely szerint a 
módosítással érintett településrészeken 
tulajdonnal, lakó, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező természetes személyek 
vagy telephellyel rendelkező gazdálko-
dószervezetek a rendezési terv egyezte-
tési eljárásában partnernek tekintendők, 
ha írásban jelzik részvételi szándékukat 
a 412/2013. (X. 31.) számú Képviselő-
testületi Határozattal (továbbiak szerint: 
Szabályzat) elfogadott Hajdúnánás Város 
településfejlesztéssel összefüggő partner-
ségi egyeztetés szabályai szerint.

Az Önkormányzat – a teljes körű nyil-
vánosság biztosításának érdekében az elő-
zetes tájékoztatási szakasz dokumentáció-
ját közzétette a http://www.hajdunanas.
hu honlapon valamint a hirdetőtábláján.

A véleményezés módja: a Szabályzat 
szerinti Partnerek bejelentkezhetnek a vé-
leményezési eljárásba és közölhetik írásos 
észrevételeiket, javaslataikat, véleményei-
ket írásban a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám címre vagy a kissne@hajdunanas.
hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek 
megküldeni.

Vélemények beérkezési határideje: 2014. 
október 31. Jelen hirdetményt az „R” 37. 
§. (1–4) bekezdés és a „ Szabályzat” II/2. 
pontja alapján került közzétételre.

Szólláth Tibor polgármester

FELHÍVÁS
HAJDÚNÁNÁS VÁROS 

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉ-
NŐ EBÖSSZEÍRÁSRA

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szó-
ló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) 
bekezdése alapján Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal ebrendészeti fel-
adatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira tekintettel Hajdúnánás város 
közigazgatási területén tartott ebek vonat-
kozásában ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás 2014. október 20-tól 
2014. december 31-ig terjedő időszak 
alatt az ebtulajodnos/ebtartó részéről 
önbevallásos módszerrel történik. Az 
önbevalláshoz erre a célra rendszeresített 
adatlapot a Hajdúnánási Újság mellék-
leteként megküldtük. További adatlapok 
2014. október 20-tól Hajdúnánás Közös 
Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1. szám) információs 
irodájánál, a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatal 
Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-el-
lenőrző Hivatalnál (4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 12–14. szám) szerezhetőek 
be, illetve az önkormányzat honlapjáról 
(www.hajdunanas.hu) letölthetőek. 

Az ebösszeírás során az ebtartóknak 
ebenként egy, a hivatkozott jogszabály-
ban meghatározott adattartalmú adat-
lapot „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitöl-
teni és azt (azokat) az önkormányzathoz 
visszajuttatni. Kérjük, hogy a bevallást 
mindenképp a rendszeresített adatlapon 
tegyék meg, s azt aláírásukkal lássák el. 

Az ebösszeíró adatlapot (ebenként ki-
töltve) az alábbi módon lehet benyújtani:

Postai úton Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám címre, személye-
sen az Önkormányzat Városfejlesztési és 
Gazdálkodási Irodájának 28. számú iro-
dáján, 06-52/381-087 fax számra, vagy 
elektronikusan: dagusztinne@hajdunanas.
hu levélcímre. 

Felhívjuk a � gyelmet, hogy az ebösz-
szeírás minden kül-, és belterületi ingat-
lant érint.

Felhívjuk továbbá a � gyelmet arra is, 
hogy az önbevallás azokat az ingatlano-
kat is érinti, ahol ebet nem tartanak, így 
ezen felhívással egyidejűleg kérjük Hajdú-
nánás város lakosságát, hogy amennyiben 
nem tartanak ebet, úgy arról is nyilatkoz-
zak, az adatlapon szereplőek szerint.

Az ebösszeíró adatlapok eljuttatásá-
nak határideje: 2014. december 31. 

Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok 
� gyelmét, hogy:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról 
és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II. 26.) 

Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése ér-
telmében 2013. január 1. napjától a négy 
hónaposnál idősebb eb csak transzpon-
derrel (mikrochip) megjelölve tartható, 
ezért kérem, amennyiben a jogszabályban 
meghatározott kötelezettségének még 
nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transz-
ponderrel nem rendelkező ebeket állator-
vosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellá-
tott és az állatorvosnál korábban beje-
lentett, a központi nyilvántartásban már 
szereplő, valamint a bilétával rendelkező 
és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket 
is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást kö-

vetően is kötelesek az adatokban bekövet-
kezett változásokat, szaporulatot írásban 
bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség telje-
sítését és a benyújtott adatlapok valóság 
tartalmát a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat munkatársai ellenőrizni fogják.

Az ebösszeírás elmulasztásának jog-
következménye – az állatvédelmi bírság 
mértékének megállapításáról az állatvé-
delmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet alapján – minimum 
30 000 Ft pénzbírság. 

Együttműködésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre 

jegyző 

Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt Lakos-
ságát, hogy Hajdúnánás közigazgatási 
területén a 2014. július 1-től érvényben 
lévő Hulladékkezelési Közszolgáltatási 
Szerződés, valamint Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
a települési hulladékgazdálkodásról szó-
ló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati 
Rendelete értelmében a Közszolgáltató 
2014. november 1-től ingatlanonként 1 
db szabványos 120 literes hulladékgyűj-
tő edényzetben kihelyezett kommunális 
hulladékot szállít el!

Egyéb nem szabványos edényzetben, 
mint például hordóban, vödörben, va-
lamint zsákokban kitett hulladék nem 
kerül elszállításra a jövőben.

Az ezen felül keletkezett kommunális 
hulladékot csak a Hajdúsági Hulladék-
gazdálkodási Nonpro� t Kft. emblémá-
jával ellátott műanyag hulladékgyűjtő 
zsákban lehet kihelyezni. A hulladék-
gyűjtő zsák bruttó 370 Ft/db egységáron 
és a 120 literes műanyag hulladékgyűjtő 
edényzet bruttó 8500 Ft-ért a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat (Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.) Adóügyi Csoport Iro-
dájában (31. szoba) ügyfélfogadási idő-
ben megvásárolható. A ki� zetett edény-
zetet a bizonylattal 2014. október 28-tól 
(keddenként) 1330 és 1600 között a 4080 
Hajdúnánás, Mártírok u. 14. szám alatt 
lehet átvenni.

A pénteki hulladékszállítás rendje 
nem változik!

A lakosság körében is használatos 240 
literes hulladékgyűjtő edényzetet csak 
kétszeres hulladékszállítási díj meg� zeté-
se ellenében áll módunkban elszállítani, 
melynek igénybevételéről az ingatlanhasz-
nálónak külön írásban kell nyilatkoznia.

Hulladékszállítással kapcsolatos észre-
vételekkel, esetleges panaszokkal szintén az 
Adóügyi Csoport Irodájához fordulhatnak 
(31. szoba), ahol 2014. november 1-től a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro-
� t Kft. ügyfélfogadást tart.

 Ügyintézők: Baloghné Kiss Ágnes és 
Tacsi Katalin

 (Hétfő: 0800–1200 és 1300-1600, Szerda, 
Csütörtök és Péntek: 800–1200)

 (Telefon: 06-52/381-411/147 mellék)

Ezúton felhívjuk a Lakosság � gyel-
mét, hogy 2014. szeptember 1-től meg-
változott a hulladékszállítás számlázási 
rendje. Ezt követően az ingatlan haszná-
lók évente három alkalommal közvetle-
nül a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonpro� t Kft-től kapnak számlacso-
magot postai úton. Egy számlacsomag 
kettő darab számlából és kettő darab 
csekkből áll. Egy számla, melynek össze-
ge 2.946,- Ft (2014. évre vonatkozóan), 
kéthavi hulladékszállítási díjat tartalmaz 
és a � zetési határideje a második hónap 
utolsó napja.

A kertes ingatlanok részére az első 
számlával együtt mellékelünk egy Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro-
� t Kft. logóval ellátott matricát, melyet 
kérnénk, hogy ragasszák fel a kommu-
nális hulladékgyűjtő edényzet jól látható 
részére (elülső oldal, fedő).

A jövőben csak a matricával ellátott 
kommunális hulladékgyűjtő edényze-
tek kerülnek kiürítésre!

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!
Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási 
Nonpro� t Kft.

ÉRTESÍTÉSÉRTESÍTÉSÉRTESÍTÉSÉRTESÍTÉSÉRTESÍTÉSÉRTESÍTÉS

Fotó: Füz László

VÉRADÁS
Ezúttal is hív 

és vár minden 
lehetséges donort 

a Vöröskereszt 
Hajdúnánási 
szervezete a 
centenáriumi 

véradásra a 
mûvelôdési 
központba – 

október 22-én.
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Az idei versenyen ismét hajdúnánási siker 
született. Boda Miklós, aki immár a haj-
dúszoboszlói Béke Hotel szakácsa, a pro�  
szakácsok számára meghirdetett versenyen 
indult, két kategóriában is. Elsőként a 
Pro�  szakács kategóriában mérettette meg 
magát, ahol Marhapofa zöld fűszeres-vörös 
boros mártásban hagymás dödöllével házi 
tejföllel locsolgatva című ételével jelentke-
zett, és ezüst fokozatot ért el. A Legjobb 
fakanálforgató chéf csatára, pro�  szakács 
kategóriában Grillezett csirkemellet, meleg 
beluga lencsesalátát és fokhagymás karot-
ta pürét készített. Ebben a chéf csatában 

is ezüst fokozatot ért el, és az összesített 
pontszámok alapján elnyerte a Hajdúság 
legjobb ché� e címet, ezzel a Hajdúbö-
szörményi Gasztronómiai Egyesület által 
alapított vándorserleget, valamint az egy 
hetes 5 főre szóló nyaralást Horvátország 
Rab-szigetére. A zsűri neves, ismert, nem-
zetközi hírű hazai szakemberekből állt. 
A rendezvény szakmai szervezője: a Haj-
dúböszörményi Gasztronómiai Egyesület. 
A rendezvény szakmai fővédnöke: Rédai 
Attila Világbajnoki aranyérmes mester-
szakács és executive chéf.

(HNU)

2014. október 4-én délután 15 órakor 
vette kezdetét a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ színháztermében az a 
meghitt ünnepség, amely városunk szép 
korú lakosait köszöntötte.

A zsúfolásig megtelt színházteremben 
előbb az ünnepség házigazdájaként, Kó-
csi Imre adta elő nagy sikerrel Csernay 
József novelláját „Hány éves vagy nagy-
apa?” címmel. A közönség nagy tapssal 
jutalmazta meg az élvezetes előadást. A 
bevezető műsorszám után városunk pol-
gármestere, Szólláth Tibor köszöntötte 
szép gondolataival az idősebb nemzedék 
tagjait. Azokat, akik „példát adtak és 
adnak ma is az őket követő nemzedék 
számára.” A Városi Önkormányzat nevé-
ben szívből köszöntötte az ünnepelteket, 
úgy a jelenlévőket, mint a város minden 
idősebb korú tagjait, akik ma már a jól 
megérdemelt munkáséveik után nyugdí-
jasként élik mindennapjaikat. „Aktivitá-
sukkal még ma is szép példáját adják a 
munkának, a kultúra ápolásának”. Min-
denkinek jó erőt és egészséget kívánt a 
következő évekhez.

A polgármesteri köszöntő után Kócsi 
Imre színpadra szólította az ünnepség 

2014. szeptember 26-án rendezték meg 
a Kutatók éjszakáját. Háromnegyed 12-
kor indultunk el Debrecenbe: 39 gyerek 
– főleg 7. és 8. osztályos – és 5 felnőtt – 
Seres Tímea, Józsi-Tóth Magdolna, Varga 
Zoltánné, Kissné Semsei-Tóth Mária és 
Petrus Tamás. 

Megérkezésünk után első programunk 
az Élettudományi tanszéken volt: Az or-
chideák csodálatos világa című előadást 
hallgattuk meg. Megtudtuk, hogy 1500 
féle orchidea fajta létezik és sok más érde-
kes dolgot hallottunk. Majd átmentünk a 
főépületbe, s egy lego kiállítást tekintet-
tünk meg. Csuja Bendegúz egy lego-építő 
versenyen is részt vett, ahol még helyezést 
is ért el. Nagyon érdekesek voltak a prog-
ramozható legorobotok. Aztán az épület 
előtt környezetbarát járműveket tanul-
mányozhattunk. Varga Fruzsina bele is 
ült egy oxigénnel működő autóba. Ezek 
után átsétáltunk a Kémiai intézet pincé-
jébe, ahol egy óriási terepasztalon a folyó 

munkavégző képessége, és a szélcsatornák 
munkája tárult elénk. Utána visszamen-
tünk a főépületbe és két csoportra vál-
tunk. Az első csapat mikroszkopizálásra 
ment, míg a második városnéző kisvona-
tozásra. Ezután következett a hőkamerás 
felvételek és 3D-s képek készítése. Utunk 
ezután a sejtbiológiai tanszékre vezetett, 
ahol sejtekkel foglalkoztunk, nyálmin-
tát vettek tőlünk és megnézhettük a fel-
nagyított kromoszómáinkat. Az utolsó 
programunk egy 250 fős előadóteremben 
történt, ahol nagyon élvezetes másfél órás 
kémiai kísérletsorozaton vettünk részt. 
Annyira jó volt, hogy sokkal kevesebbnek 
éreztük.  Véget ért debreceni programja-
ink sora, így elindultunk haza. Az út so-
rán betértünk még a Mc Donald’s-ba, s 
éjjel fél 12-re értünk a suli elé. Nagyon 
jól éreztük magunkat, s ha lehet, jövőre 
is elmegyünk.

Balázs Emma, 
Reszegi Panna 7.A

A rendezvényre a Hajdúnánási Gyógyfür-
dőben a Bocskai Korona Házban került 
sor. Az egyesület meghívta a Hajdúná-
náson élő és Hajdúnánásról elszármazott 
művészeket, alkotókat valamint, a váro-
sunkban művészetek iránt érdeklődő pol-

Szeptember 6-án immár 5. alkalommal rendezték meg Hajdúböszörményben a 
Bezermeni Vigasságok 2014. Gasztronómiai Nap elnevezésű rendezvényt. A Gaszt-
ronómiai Nap elsődleges célja; hagyományteremtő jelleggel felkutatni, megismer-
tetni a hajdúság és környékére jellemző magyar őshonos állatok húsából készült 
népi ételek elkészítésének módját.

A Hajdúnánási Szellemi Műhely 2014. szeptember 27-én rendezte meg a 
Művészetek Sátra Hajdúnánáson című programját. A program az ÉAOP-
5.1.1/D-12-2013-0014 számú „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funk-
cióbővítő fejlesztése” című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített 
programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására, helyi 
identitást ösztönző programok, kisrendezvények tárgyában benyújtott pályázat 
keretében valósulhatott meg.

A Hajdúság legjobb ché� e 2014-ben: A Hajdúság legjobb ché� e 2014-ben: A Hajdúság legjobb ché� e 2014-ben: A Hajdúság legjobb ché� e 2014-ben: A Hajdúság legjobb ché� e 2014-ben: A Hajdúság legjobb ché� e 2014-ben: 
Boda MiklósBoda MiklósBoda MiklósBoda MiklósBoda MiklósBoda Miklós

Művészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a FürdőbenMűvészetek sátra a Fürdőben

Fotó: Füz László

IDŐSEK 
VILÁGNAPJA

művész vendégeit: Korda Györgyöt és Ba-
lázs Klárit. A még mindig csodálatos han-
gú házaspár gyönyörű műsorral kedveske-
dett a közönségnek, úgy szóló, mint közös 
éneklésükkel. Egy-egy slágerszámuk után 
a közönség felállva, vastapssal jutalmazta 
meg előadásukat.

Köszönet mindenkinek mindenért, 
amit ez alaklomból a szép korúak kaptak e 
szerény, de tartalmas ünnepség keretében.

Művész vendégeink, a Korda házaspár 
üdvözli lapunk olvasóit is.

Gut István

gárokat is. A közel 
egész napos ren-
dezvény reggel 9 
órakor vette kezde-
tét Szabóné Marth 
Évának a Hajdú-
nánási Szellemi 
Műhely elnökének 
köszöntő szavaival. 
A program a Re-
Film Stúdió bemu-
tatkozásával foly-
tatódott. Lukács 
László a Hajdúná-
nási Református 
Általános Iskola 

ReFilm Stúdiót vezető tanára rövid be-
mutatkozás után két országosan is elis-
mert díjnyertes � lmet vetített le: „Farsang 
2013” és Chaplin Hajdúnánáson” Ezután 
a vidékről érkezett „nánási” költők mu-
tatták be legújabb köteteiket és olvasták 

fel verseiket: Oláh András Mátészalkáról, 
Dusa Lajos Debrecenből jött el a rendez-
vényre. Ezt követően a Hajdúnánáson élő 
alkotók, versírók olvastak fel műveikből, 
mutatták be köteteiket, tájékoztatták a 
jelenlévőket munkásságuk jelenlegi ese-
ményeiről: Áfra Piroska, Marth P. Ildi-
kó, Holocsi Mária Anna, Máró Gábor, 
Péteri Lajos. A költők, versírók után a 
festőművészek – Demeter Imre, Bertalan 
Ferenc, Nagy Ágnes, Patai István, majd a 
fotósok – Molnár Andrásné, Fűz László, 
Pók Éva – képeiből készült rögtönzött 

kiállítások tárlatvezetése következett az 
alkotók közreműködésével. Az esemény 
zárásaként 14 óra körül a Bocskai Étte-
remben egy � nom ebéd várta a rendez-
vény résztvevőit, amit követően az alko-
tók és az érdeklődők kötetlen beszélgetése 
szolgált levezetésként. Művészetekben, 
művészi élményben gazdag volt ez a ba-
ráti találkozó, ami mind a bemutatkozó 
művészeknek, mind az érdeklődő, művé-
szete ket pártoló közönségnek emlékezetes 
marad.

Szabó Endre

Kutatók éjszakájaKutatók éjszakájaKutatók éjszakájaKutatók éjszakájaKutatók éjszakájaKutatók éjszakája
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ÔSZI VÁSÁR!
 Örökzöld növények  Tuják
 Cserjék, rózsák  Díszfák
 Gyümölcstermôk vására!

Itt a gyümölcsfa szezon!

Szolgáltatásaink:
Kertépítés, öntözéstechnika, 

földmunkák végzése.

Honfoglalás u. 56.  Tiszavasvári u. 62.

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 fi zetés esetén 5% kedvezmény!

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

Hajdúnánásért 
Európai Szemlélettel Egyesület

Köszönjü k azoknak a Választóknak, akik ránk szavaztak 
Október 12.-én. Sajnos kevesen voltunk.

Gratulálunk Szólláth Tibor Polgármesternek és a bejutott önkormányzati képviselőknek.
Irányítsák tisztességgel és odaadással a Várost, mert Hajdúnánás TÖBBET érdemel.

LAZÍTSON!
A masszőr házhoz megy.

Láb és talp masszázs 60 perc 2000 Ft
Svéd masszázs 60 perc 2500 Ft

Nidáné Pók Éva 06-70/329-1344

Német nyelvből korrepetálást Német nyelvből korrepetálást Német nyelvből korrepetálást 
vállalok! vállalok! vállalok! 

06-52/480-641606-52/480-641606-52/480-6416

Német nyelvből korrepetálást Német nyelvből korrepetálást Német nyelvből korrepetálást 

TEXTIMATEXTIMATEXTIMA
ipari varrógépek eladók!ipari varrógépek eladók!ipari varrógépek eladók!

06-52/480-641606-52/480-641606-52/480-6416
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Korona Patika

Rhinospray plus 1748 Ft 1470 Ft
Aspirin Protect 100 mg 50 db 1185 Ft 990 Ft
Triactin Wick 10 db 1984 Ft 1625 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

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

 
Továbbra is várom kedves vendégeinket, házi süteményekkel 

húsz féle pizzával és három féle menüvel.

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. 

INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS INGYENES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

720 Ft720 Ft
adagadagadagadag

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

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

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

Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás 
infraszaunánkat is!

Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, 
szerdán, pénteken és szombaton is!

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

Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink Színvonalas szaunaprogramjaink 
mellett próbálja ki fényterápiás mellett próbálja ki fényterápiás mellett próbálja ki fényterápiás 
infraszaunánkat is!

Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, Próbálja ki színvonalas szauna programjainkat, 
szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!szerdán, pénteken és szombaton is!

Várjuk önöket TÉLI pénztárunknál!
Nyitva tartás: H–Cs: 8.00–19.00, P–V: 8.00–20.00

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!!!
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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. 

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

AutÓAlkAtrÉSzek A leGJOBB árAkON!
Kenőanyagok, autófelszerelések, akkumulátorok, 

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

vagy 4 órán belül több ár és minőségi kategóriában!

ÚJ!Ajánljuk figyelmébe!

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

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

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

Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: 
a vidéki területekbe beruházó Európa

Pályázati forrásból újul meg az IPOSZ székház 
A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében a Hajdúnánási Ipartestület Egyesület 2013 
júniusában pályázatot nyújtott be „A Hajdúnánási Ipartestület székházának korszerûsítése, szolgáltatásainak fejlesztése” címmel. Az IPOSZ a 8546688164 azonosító számon nyilvántartott pályázatán 16 711 724 Ft 
támogatást nyert, melybõl a szervezet Attila utcai székházának energetikai korszerûsítése és felújítása történik meg.

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

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

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

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

TV
SZOLGÁLTATÁS

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

(Panelházakra 
vonatkozik 
Hajdúnánás 
területén.)

Az árak az Áfa-t tartalmazzák! A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, 
teljes tájékoztatásért informálódjon ügyfélszolgálatunkon! Az árak át-
utalásos vagy készpénzes havidíj fizetése esetén érvényesek.

Formációs TánccsoporTok
22. éves, alakuló megbeszélését

Hajdúnánáson, a Művelődési Központban, 2014. szeptember 7-én, 
vasárnap, 10 órától tartjuk.

Kezdőknek, gimnáziumi korosztálynak is!

Minden érdeklődőt szeretettel vár:
Kacsora Tibor táncpedagógus * Tel.: 06-30/28 73 168

„NÁNA”

Újra Csángó-földön
Az előző évekhez hasonlóan ismét útra 
kelt városunkból az a többé-kevésbé már 
megszokott tagokból álló kis  csapat, akik 
a csángó magyarok segítését tűzte ki célul. 
Az út szervezése hosszú hónapokba telt, 
hiszen a finanszírozáshoz, az adományok 
összegyűjtéséhez időben el kellett kezdeni a 
„munkát".

Városunk iskoláinak tanulói, a pedagógu-
sok, a szülők és a lakosság ám sajnos kevés 
vállalkozó) szívesen támogatták a gyűjtést, 
hiszen a jó ügy érdekében sok olyan „kincs" 
került elő a padlásokról,tárolókból, melyek 
örömet okoztak egy másik családnak, ahol 
nem állnak hasonló dolgok rendelkezésre.

A csángók segítése a fő indíttatás természe-
tesen- egy olyan falu lakóinak a meglátogatá-
sa és megajándékozása, ahol az anyagi jólétet 
még csak hírből sem ismerik. (Szándékosan 
írtam a jólét elé az anyagi szót, mivel a többi – 
szellemi, lelki – nem ennyire nyilvánvaló egy 
idegen számára.) Lábnyik – első látásra a vi-
lág vége; a másodikra egy csodaszép mesebeli 
kis falucska Bákó megyében – a legkeletibb 
magyarok lakta falu Moldva közepében. A 
szakirodalom szerint a székelyes csángó falvak 
közé tartozik, mivel alapítói székelyek voltak. 

A hosszú odaút fáradalmait pillanatok 
alatt elfelejti az, akit örömmel fogadnak, 
vagy ha oda érkezik, ahová vágyott. Mi már 
első este „megérkeztünk”, hiszen tudtuk: jó 
helyre mentünk, oda, ahova elfér a segítség.

Az érkezésünk utáni reggelen csapatunk 
egyik része elkezdte az itthonról szállított fá-
ból, gerendákból készülő játszótér építését, a 
másik fele  disznóvágásba fogott. A 120 kg-os 
„alapanyag”-ot a közeli faluban vásároltuk, 
tulajdonosával előre egyeztetve. A jókora 
húsmennyiség nemcsak a mi élelmezésünket 
szolgálta, hanem minden nap vendégül lát-
tuk a falu apraját-nagyját: húsleves, tepertő, 
oldalas, hurka-kolbász, sült szalonna, töltött 
káposzta, pörkölt  került az asztalra igazi jó 

„nánási-disznótoros” receptek szerint – sza-
kácsunk  és felesége gondoskodott erről .

A szorgos munkálkodások mellett jutott 
idő a gyerekekkel való foglalkozásokra is, 
akik amellett, hogy izgatottan várták a ké-
szülő játszóterük birtokba vételét szívesen 
vették a kézműves foglalkozásokat is. A 
szövés, fonás, nemezelés rejtelmei mellett 
fontos célunk volt – nemcsak tanítónőként 
– hogy a gyerekekkel magyarul beszélges-
sünk, énekeljünk, hiszen ebbéli ismereteik 
igencsak hiányosak. Szüleik, nagyszüleik be-
szélnek ugyan magyarul, de a kisebbek már 
nem annyira- csak kevés helybéli gyerek érti 
és beszéli a magyar nyelvet. 

Hazautazásunkat megelőző napon ellá-
togattunk Magyarfaluba, ahol két évvel ez-
előtt teljesített csapatunk egy része  hasonló 
küldetést. Vendéglátónk Pogár László volt, 
aki a Moldvai Csángó Magyar Szövetség 
elnöke minden nap ellátogatott hozzánk, 
így szívesen mutatta be nekünk családját és 
az ő otthonát, gazdálkodását. Meglátogat-
tuk ottani barátainkat, valamint egy közös 
„patronáltunkat”, akinek évről évre viszünk 
ajándékot.

Erről szólt a mi 5 napunk. Sok játékot és 
ruhaneműt ajándékoztunk mindezeken kí-
vül Lábnyik lakóinak, valamint könyveket, 
újságokat, melyeket a Gyermekek-házában 
hagytunk, hogy azokhoz minden magyarul 
tanuló falulakó hozzáférhessen. Sokat be-
szélgettünk velük, énekeltünk,  sőt táncol-
tunk is velük. 

Köszönet a helyi támogatóinknak: Gacsá-
lyi Gábor református lelkész, Szerszámbiro-
dalom, Színvonal, Prónay Sándor, Harsányi 
Orsolya,Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft, 
Szabó János, Kelet-Fa Kft., Start Munka-
program Mezőgazdasági Kertészet, Pálfi 
László, valamint a csapatunk elkötelezett, 
lelkes tagjai.

Fekete Andrea
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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 érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

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

Óriási Osram izzó és BOSCH ablaktörlőlapát 
AKCIÓ a Mesfém KFT. Autósboltjában. 

Autóalkatrészek a legjobb árakon!
Fagyállók, téli felszerelések, téli gumik

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

ÚJ!

-40%–50% Kedvezmények!
Látni és látszani! 

Autóalkatrészek a legjobb árakon!

Látni és látszani! 

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

START
12 csatorna / 6 HD csatorna 1790 Ft
AKCIÓ!
Az első 6 hónapban a havidíj mindössze 990 Ft/hó!

OPTIMAL
44 csatorna / 9 HD csatorna 3990 Ft
AKCIÓ!
Az első 6 hónapban a havidíj mindössze 2990 Ft/hó!

MAXIMAL
58 csatorna / 15 HD csatorna 6490 Ft
AKCIÓ!
Az első 6 hónapban a havidíj mindössze 5190 Ft/hó!

TV
SZOLGÁLTATÁS

Az árak az Áfa-t tartalmazzák! A hir-
detés nem minősül ajánlattételnek, 
teljes tájékoztatásért informálód-
jon ügyfélszolgálatunkon! Az árak 
átutalásos vagy készpénzes havidíj 
fi zetése esetén érvényesek.

INTERNET
WS-3 2500 Ft 3MB/256KB
WS-10 4000 Ft 10MB/2MB 
WS-12 6500 Ft 12MB/3MB
PAN-3 2500 Ft 3MB/256KB
PAN-10 3490 Ft 10MB/2MB
PAN-12 4200 Ft 12MB/3MB

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

(Panelházakra 
vonatkozik 
Hajdúnánás 
területén.)

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

Nyírbátor 72 néző. Vezette: Kertész, 
Ungvári. (október 11.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: 
TOR MA (kapus), Nagy 1, Kelemen 
2, Németh 3, Bata 6/1, DANKÓ 
6/1, TUPICZA 2. Csere: RESZEGI 
(kapus), Harsányi 1, Csuzda, Nyeste, 
Topa. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/1, illetve 3/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Az esőfélidei jó játé-
kunk után a második félidőben már 
rengeteg hibával játszottunk és így lehe-
tőséget adtunk a játékvezetőknek, hogy 
befolyásolják a mérkőzés kimenetelét.

Kovács Balázs

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Tisza-
vasvári SE 34–25 (17–9)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Száva, 
Szegedi. (október 4.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), CSUZDA 4, CSONKA 
8/5, Takács 5/1, Bancsók 3, FEHÉRVÁRI 
3, Tóth 2. Csere: Reszegi, Torma (kapu sok), 
HADADI 6, Póser 1, Ötvös 2, Szabó, Madai, 
Tupicza, Dankó. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 7/6, illetve 3/1. Kiállítás: 
2 perc, illetve 2 perc.

Hadas Sándor: Nagyon jól kezdtük a 
mérkőzést, úgy érzem, ha nem cserélek 
bele nagyobb különbség is, kialakulhatott 
volna, de ezt nem lehet megtenni azok-
kal szembe, akik itt edzenek, megpróbál-
tam nekik is játéklehetőséget biztosítani. 
A csapat szépen lehozta a harmadik mér-
kőzést is, gratulálok a � úknak. 

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Tisza-
vasvári SE 38–34 (19–13)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay. (október 4.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI (kapus), Nagy 3, Bodogán 3, 
Németh 1, Tupicza, DANKÓ 12/2. 
BATA 12. Csere: Torma (kapus), Csuzda 
2, Kelemen 3, Harsányi 1, Topa 1, Mezei. 
Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: A mérkőzést ismét 
álmosan kezdtük, rengeteg technikai hi-
bával, kihagyott ziccerrel. Az időkérés is-
mét rendbe tette a fejeket és az első félidő 
végére, komolyabb előnyre tudtunk szert 
tenni. A második félidő a végére szoro-
sabb lett, így is gratulálok a csapatnak. 

VKK Nyírbátor–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 23–20 (10–11)

Nyírbátor 150 néző. Vezette: Dohány, 
Nagy. (október 11.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Hadadi 1, CSONKA 
5/3, Fehérvári, Bancsók 3, TÓTH 2, 
ÖTVÖS 5. Csere: Reszegi, Torma (kapu-
sok), Szabó 1, Takács 3, Csuzda, Póser, 
Dankó, Tupicza. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 4/3, illetve 3/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 2 perc.

Hadas Sándor: A vereséget magunk-
nak köszönhetjük, nem bújhatunk az aka-
dályozó tényezők mögé. Pontosítani kell a 
felállt fal elleni játékunkat, a szélső védők 
helyezkedését, bátrabban kell felvállalni 
az 1:1 elleni játékot mind védekezésben, 
mind támadásban és még gyorsabban 
átjátszani a pálya középső részét! Van fel-
adatunk, dolgozunk keményen tovább!

VKK Nyírbátor–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 22–21 (10–13)

Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.

Sportnap 2014. szeptember 20.Sportnap 2014. szeptember 20.Sportnap 2014. szeptember 20.Sportnap 2014. szeptember 20.Sportnap 2014. szeptember 20.Sportnap 2014. szeptember 20. Fotó: Füz László


