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Köszöntő: 80 éves 
soós zoltán költő

4. oldal

Finnországban jártak 
gimnasztrádás lányaink

3. oldal

Napozz és lapozz! Strandkönyvtár 
a Hajdúnánási Gyógyfürdőben

4. oldal

Viharos szépségverseny

8. oldal

Stratégiai megállapodáS a debreceni egyetem 
éS HajdúnánáS között

Az oktatást, a kutatást és a gazdaságfejlesztést is érintő együttműködési megállapo-
dást kötött a Debreceni Egyetem és Hajdúnánás Város Önkormányzata, melynek 
ünnepélyes, sajtótájékoztatóval egybekötött aláírására 2015. július 23-án került sor 
az egyetem rektori tanácstermében 

Hajdúság évtizedek óta jelentős 
felvevőpiac a Debreceni Egyetem 
képzései számára, fontos, hogy 

ezt a szép hagyományt tovább ápoljuk, 
és a jövőben még több hajdúnánási fiatal 
folytassa tanulmányait Debrecenben – je-
lentette ki Szilvássy Zoltán rektor az ün-
nepélyes szerződés aláírás kapcsán tartott 
csütörtöki sajtótájékoztatón.

A rektor hozzátette: az egyetem meg-
határozó küldetése, hogy a felhalmozott 
tudás hasznosításával a környék gazdaság-
fejlesztéséhez is hozzájáruljon, ez Hajdú-
nánás esetében a mezőgazdaság, az élelmi-
szeripar és az egészségipar területén lehet 
jelentős.

Szilvássy Zoltán beszélt arról is, hogy a 
Debreceni Egyetem és a Kenézy Kórház 
integrációja révén a térség legjelentősebb 
betegellátó intézménye jön létre Debre-
cenben, a rendszer olajozott működésé-

Csiszár Imre, Jávor András, Szólláth Tibor és Szilvássy Zoltán

hez pedig elengedhetetlen a jó kapcsolat 
a környékbeli települések betegellátó in-
tézményeivel.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármes-
tere kiemelte, hogy Magyarország egyik 
legnagyobb tudásbázisára ők is szeretné-
nek építeni, ezért örülnek annak, hogy az 
együttműködést magasabb szintre emel-
hetik az intézménnyel. 
 Hajdúnánás komolyan áldoz arra, 

hogy a képzési színvonal magas maradjon, 
a település a tizedik helyen áll a Debrece-
ni Egyetem beiskolázási listáján, ráadásul 
Debrecenből talán könnyebb hazacsábí-
tani a fiatalokat, főleg ha Hajdúnánáson 
töltik a gyakorlatukat – vélekedett Szól-
láth Tibor.

Jávor András rektorhelyettes rámuta-
tott, hogy a 18 ezres hajdúváros lakossá-
gának 10 százaléka szerzett diplomát vagy 
tanul jelenleg is a Debreceni Egyetemen, 

ez pedig jelentős utánpótlást jelent az 
egyetem alumni szervezetének.

Csiszár Imre, Hajdúnánás alpolgármes-
tere felidézte, hogy a város és az egyetem 
évek óta dolgozik a kapcsolat erősítésén, 
aminek keretében közös kiállításokat, 

konferenciákat szerveztek, idén pedig a 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karának támogatásával szervezik meg a 
Hajdúk Világtalálkozója Hajdúnánáson.

Forrás: DE Sajtóiroda – TPL

Tanyasi életkép a Kendereskertben Aratás után

A kiállítás azzal a céllal 
nyílt, hogy ízelítőt nyújt-
son a majorsági életfor-
mából a mindennapi 
használati eszközök segít-
ségével. A kiállítás egyben 
betekintést nyújt a város 
határának egykori tanyai 
lakáskultúrájába is, hiszen 
a majorsági életkörülmé-
nyek hasonlatosak voltak 
a tanyasihoz. A kiállítá-
son elhelyezett tárgyak az 
1920–50-es évtizedeket 
idézik, azt az időt, amikor 
ezen a helyen folyamatosan szolgálatot 
teljesítettek a majorgazdák, családtagjaik-
kal együtt.

A kiállítás létrehozója, szervezője Bucz-
kó József, a hajdúnánási Móricz Pál Hely-
történeti Gyűjtemény igazgatója, valamint 
Darócziné Bordás Andrea néprajzkutató.

Az állandó kiállítás megnyitóján dr. Ju-
hász Endre alpolgármester és Szilágyi Er-

A múzeumok éjszakáján, július 16-án állandó kiállítás nyílt a Kendereskert tanya-
épületében „Majorkerti lakáskultúra Hajdúnánáson” címmel.

zsébet megbízott ügyvezető köszöntötte 
a népes számú megjelenteket, A Szalma-
kalap Citeraegyüttes műsora után Bucz-
kó József mesélte el a kiállítás történetét, 
majd közös sétára invitálta a résztvevő-
ket a berendezett kiállítótermekbe, ahol 
szinte „hazatalálva” érezhették magukat 
a résztvevők az ismerős tárgyak, bútorok, 
fényképek között.

Fotó: magánarchívum

Úgy a gazdálkodók, mint a közvélemény 
érdeklődéssel várták az aratással kapcso-
latos híreket. Nem is csoda ez, hiszen az 
év eddig eltelt időszaka túlságosan szá-
raz volt, kevés eső esett, pedig a földnek 
nagyon el kelt volna egy legalább 40–60 
mm-es csapadék mennyiség. Kiss Zoltán, 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
földművelési igazgatója elmondta, hogy 
„a tél nem volt kemény, ám nem múlt el 
nyomtalanul. A csekély fagykárral szem-
ben nagyobb problémát jelentett a szá-
razság. A hiányzó csapadék miatt meny-
nyiségében kevesebb volt az átlagtermés, 
viszont a minőség jó.”

A gazdák egyik szeme sír, a másik meg 
nevet, amikor az árpa meg a búza alacsony 
szárát látja. Sír, mert pontosan tudja, 
hogy így kevés és drágább lesz az alomnak 
való szalma, és nevet, mert ha aratáskor 
nem fekszik le a kalász, biztos a kevesebb 

szemveszteség is. Hasonlóképpen van a 
parasztember mostanság az esővel is. Ha 
esik az a baj (minőséget ront), ha nem, 
akkor az a baj (a kukorica, a napraforgó, 
a cukorrépa nehezen viseli a nagy hőséget, 
a szárazságot).

Az aratás után megkérdezett gazdálko-
dók a hajdúnánási aratás átlagterméséről 
elmondták, hogy annak mennyisége őszi 
árpából 60 q/ha, őszi búzából 55–60 q/ha 
és tritikáléból 60 q/ha körüli volt. A meg-
termett kenyérgabona, a búza nagyobbik 
hányada étkezési minőségű. Ezek az ada-
tok alátámasztják Fazekas Sándor minisz-
ter véleményét: „Magyarország kenyere 
biztosított. Az országban 5 millió tonna 
őszi búzát sikerült betakarítani az aratók 
fáradságos munkájának köszönhetően.”

Aratás után a gazdák figyelme az őszi 
betakarítású növényekre terelődik. Sajnos, 
de városunk határában kevés a csapadék, 
amely nagyon megviselik főleg a kukori-
ca és cukorrépa táblákat. Ahol öntözésre 
van lehetőség, ott szebb az állomány, de 
a nagyobb területre nagyon kellene az áz-
tató eső. A szárazságot talán a napraforgó 
bírja legjobban, mely szép termésátlaggal 
kecsegtet.

Gut István

A megnyitó után közös tanyázáson ele-
veníthették fel élményeiket, gyermekkori 
emlékeiket bográcsban főtt birkapörkölt 
kóstolgatása közepette a vendégek.

Fekete Andrea
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Pályázati felhívás

A Hajdúnánási Óvoda – 4080 Hajdú-
nánás Magyar utca 104. – a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályá-
zatot hirdet az alábbi álláshelyek betöl-
tésére:
 Tagintézmény-vezető (magasabb ve-

zető) beosztás ellátására. 
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 A vezetői megbízás időtartama: A ve-

zetői megbízás határozott időre, 2015. 
09. 01.–2020. 06. 30.-ig szól. 

 A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 
Hajdúnánási Óvoda Napsugár-Hét-
színvirág Tagintézmény, Attila utca 26. 

 A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: A beosztás legkorábban 2015. 
szeptember 1. napjától tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 17. 

 A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Postai úton, a Hajdúnánási Óvoda 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Magyar utca 104.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 150-3/2015., valamint a beosztás 
megnevezését: Tagintézmény-vezető – 
Elektronikus úton Kovácsné Bata Éva 
részére hajdunanasiovoda@gmail.com 
e-mail címre. 

 További részletes információk Kovács-
né Bata Éva intézményvezetőtől kér-
hetők a 06 52/381-557-os telefonszá-
mon.

 Tagintézmény-vezető (magasabb ve-
zető) beosztás ellátására. 

 A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony. 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A vezetői megbízás időtartama: a ve-

zetői megbízás határozott időre, 2015. 
09. 01.–2020. 06. 30.-ig szól. 

 A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 
Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert Tag-
intézmény, 4080 Hajdúnánás, Dorogi 
út 24. 

 A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: 2015. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 17. 

 A pályázatok benyújtásának mód-
ja: Postai úton, a Hajdúnánási Óvoda 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Magyar utca 104.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: 150-4/2015., valamint a beosztás 
megnevezését: Tagintézmény-vezető. 
Elektronikus úton: Kovácsné Bata Éva 
részére a hajdunanasiovoda@gmail.com 
e-mail címre. 

 További részletes információk Ko-
vácsné Bata Éva intézményvezetőtől 
kérhetők a 06 52/381-557-os tele-
fonszámon.

 Intézményvezető-helyettes és tagintéz-
mény-vezető (magasabb vezető) beosz-
tás ellátására. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A vezetői megbízás időtartama: a ve-

zetői megbízás határozott időre, 2015. 
09. 01.–2020. 06. 30.-ig szól. 

 A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 
Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc Tagin-
tézmény, Kasza utca 3. 

 A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: 2015. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 17. 

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nási Óvoda címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 
104.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 150-2/2015., valamint 
a beosztás megnevezését: Intézményve-
zető-helyettes és tagintézmény-vezető. 
Elektronikus úton Kovácsné Bata Éva 
részére a hajdunanasiovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül.

 További részletes információ Kovácsné 
Bata Éva intézményvezetőtől kérhető 
a 06 52/381-557-os telefonszámon.

 Intézményvezető-helyettes és tagintéz-
mény-vezető (magasabb vezető) beosz-
tás ellátására. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A vezetői megbízás időtartama: A ve-

zetői megbízás határozott időre, 2015. 
09. 01.–2016. 12. 31-ig szól. 

 A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 
Hajdúnánási Óvoda Szivárvány Tagin-
tézmény, Nikodemusz István u. 17–21.

 A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: 2015. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 17. 

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nási Óvoda címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 
104.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 150-2/2015., valamint 
a beosztás megnevezését: Intézményve-
zető-helyettes és tagintézmény-vezető. 
Elektronikus úton Kovácsné Bata Éva 
részére a hajdunanasiovoda@gmail.com 
e-mail címen keresztül.

 További részletes információ Kovács-
né Bata Éva intézményvezetőtől kér-
hető a 06 52 381-557-os telefonszá-
mon.

 Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony 

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2015. július hónapban búcsút vettünk:Gratulálunk a 2015. július hónapban házasságot 

kötött pároknak!
2 Balogh Imre–Reszegi Rita
2 Nábrádi Péter–Kiss Annamária
2 Löfcsik Dávid–Rab Ágnes Anna
2 Pál-Kovács Szabolcs–Fekete Tímea
2 Pruma Lajos–Kovács Mária Tünde
2 Vágner Zoltán–Vincze Ágnes
2 Kónya Miklós Gergő–Rubos Vivien
2 Dovics Arnold–Zágonyi Rita
2 Horváth György–Varga Katalin Zsófia

1 Borbély Miklós
1 Csuja Sándor
1 Csurka Lászlóné
1 Deák Ferenc
1 Dr. Ilyés László István
1 Kolozsi Jánosné
1 Molnár József

1 Nyakas Sándor
1 Reszegi István
1 Szabó János
1 Szólláth István
1 Tímári Andrásné
1 Tóth Andor
1 Vadnai Lászlóné

A hajdúnánási szállásadó vállalkozók ha-
marosan használatba vehetik a HAVER-t, 
azaz a Hajdúnánási Vendégnyilvántartó 
Rendszert. A HAVER mozaikszó, mely 
egy online értékesítő szoftvert takar, ami a 
hajdúnánási szállástulajdonosok értékesí-
tését segíti. A hajdúnánási szállásadók most 
ingyenesen csatlakozhatnak a rendszerhez, 
bármiféle rendszerhasználati díj nélkül.

Köztudott, hogy a város bevételeinek 
jelentős része származik a turizmusból, a 
város lakosai jelentős számban foglalkoz-
nak turizmushoz kapcsolódó tevékenysé-
gekkel, ezért a fejlesztésre áldozott min-
den egyes forint a város további fejlődését 
szolgálja, és a rendszer felállítása rövid 
időn belül bizonyosan megtérülő befek-
tetéssé válik.

A befektetés megtérülését erősíti az 
a tény is, hogy a Magyar Turizmus Zrt. 

kutatásai szerint a kikapcsolódásra vágyó 
fogyasztók amellett, hogy egyre árérzéke-
nyebbek, szükségük van a gyors informá-
ciószerzésre, tehát egy szállásadó célja nem 
lehet más, mint folyamatosan a turisták 
szeme előtt maradni.

A szoftver egyik alapvető célja épp ez, 
másrészt az, hogy növelje a Hajdúnánáson 
eltöltött vendégéjszakák számát. A szoft ver 
további előnye, hogy csökkenti a szállás-
adók terheit a vendégek nyilvántartásában, 
adminisztrációjában. 

A szállásadók felkeresése folyamato-
san zajlik. Azok, akik még nem kaptak 
megkeresést, de érdeklődnek a szoftver 
iránt, vagy kérdésük merült fel a rend-
szer működésével kapcsolatban, hívják a  
06-20/266-6916-os telefonszámot, ahol 
hétfőtől péntekig 8–18 óra között állunk 
az érdeklődők rendelkezésére. 

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: Hajdúnánás–

Tedej, Hajdúnánási Óvoda Hétszínvi-
rág Tagintézmény, Előháti utca 1. 

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2015. szeptember 1. napjától 
tölthető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 17. 

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nási Óvoda címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 
104.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 150-5/2015., valamint 
a munkakör megnevezését: Óvodape-
dagógus. Elektronikus úton Kovácsné 
Bata Éva részére a hajdunanasiovoda@
gmail.com e-mail címen keresztül. 

 További részletes információk Kovács-
né Bata Éva intézményvezetőtől kér-
hetők a 06 52/381-557-os telefonszá-
mon.

 Óvodapedagógus munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozott idejű 2015. 10. 01.–

2017. 10. 31.-ig tartó közalkalmazotti 
jogviszony.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A munkavégzés helye: Hajdúnánás, 

Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc Tagin-
tézmény, Kasza utca 3. 

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2015. október 1. napjától tölt-
hető be. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. augusztus 17. 

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nási Óvoda címére történő megküldé-
sével (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 
104.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: 150-6/2015., valamint 
a munkakör megnevezését: Óvodape-
dagógus. Elektronikus úton Kovácsné 
Bata Éva a hajdunanasiovoda@gmail.
com e-mail címen keresztül. 

 További részletes információk Kovács-
né Bata Éva intézményvezetőtől kér-
hetők a 06 52/381-557-os telefonszá-
mon.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a városi 
játszótereinken, de főként a homokozók-
ban és azok közvetlen környékén a kutya 
ürülékek okozta paraziták jelentősen elsza-
porodtak, mely gyermekeink egészségét is 
veszélyezteti. Az élősködők továbbszapo-
rodásának megakadályozását Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Közterület-felügye-
lői megelőző célú jelenlétével ellenőrzik. 

Tisztelt Ebtartók!

Értékesítést segítő szoftver készül 
a hajdúnánási szállásadók számára

Amennyiben megelőzési törekvéseink rövid 
időn belül nem vezetnek eredményre, úgy a 
település tisztaságáról, a közterületek és in-
gatlanok rendjéről szóló 24/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet szerint a rendele-
tet be nem tartókkal szemben helyszíni bír-
ság kiszabását kell alkalmaznunk. 

Kérjük az ebtartókat, hogy kedvenceiket 
a közterületi játszóterek elkerülve sétáltas-
sák! Együttműködésükre és megértésükre 
számítunk! Dr. Kiss Imre jegyző
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Lehet-e kétszer 467 métert lőni ? 
Mónus kezében megint a győztes 
jogán lobogott a magyar zászló 

Finnországban jártak gimnasztrá-
dás lányaink

Jó dolog hajdúnánási gimnasztráda tán-
cosnak lenni, hiszen az elmúlt években 
számtalan verseny, fesztivál részesei le-
hettek köszönhetően ez a fiatal lányok 
tehetségének, hozzáállásuknak, akarat-
erejüknek. Néhány napja egy világtalál-
kozóra utazhattak el, mely 4 évente kerül 
megrendezésre, mint az olimpiai játékok.

Július 11–19 között rendezték a 15. 
World Gymnaestrada Világtalálkozót Finn-
országban – Helsinkiben, melyen 52 or-
szág 25 000 sportolója, tornásza és tánco-
sa vett részt és képviselte hazáját.

Városunk üdvöskéi a Magyar Torna 
Szövetség Általános Szakágához tartozva 
jutottak ki a tiszaújvárosi csapattal együtt 
és képviselték hazánkat, városunkat.

Rozgonyi Melittát a csapat művészeti 
vezetőjét kérdeztük, hogy meséljen ne-
künk e páratlan élményről.
 Izgatottan, sok-sok hónapja készül-

tünk erre az eseményre. A 10 éves jubile-
umi gálánkra való készülődés mellett fo-
lyamatos próbáink még hétvégén is zajlot-
tak. Magyarországot 54 fő képviselte (35 
fő Tiszaújvárosból, 19 Hajdúnánásról) Az 
utazás repülővel történt, mely azért is volt 
izgalmas, mert a csapatnak legalább a fele 
most ült először repülőn. Ez a rendezvény 
csakúgy, mint az olimpiai játékok nyitó 
ünnepséggel kezdődik, ahol az országok 
egymás után vonulnak be a stadionba 
nemzeti zászlajukkal s táblájukkal együtt. 
A látványos műsor után kezdetét veszi, a 
találkozó ahol 200 órán keresztül 1000 
előadást láthatnak a nézők. A 10 magyar 
bemutatóból ötöt a mi csoportunk adott 
elő. Két negyedórás előadással készül-

Fehér Farkas Mónus Józsefet már itthon 
kérdeztük erről a nehéz versenyről.
 Újabb győzelem, most Törökor-

szágban. Elképesztő és elképzelhetetlen 
zsinórban ennyi győzelem. Hónapról hó-
napra mindenkit legyőzni! Hogyan jelle-
mezné a mostani utazását?
 Megint nagyon nehéz volt minden. 

A verseny, a felkészülés, az utazás. pl csü-
törtökön délelőtt 10-kor indultunk és, 
másnap pénteken este 23-kor voltunk a 
szállásunkon. A körülmény sem volt egy-
szerű. Gondoljatok bele; 40 fokos hőség-
ben két napig a napon lenni, és amikor 
kell, az izzadságtól csepegve a legprecízeb-
ben ráillesztve a nyilat a húrra lőni a vilá-
gon mindenkinél a legtávolabbra. Úgy is 
mondhatom, most is nagyon nehéz volt. 
Mint mindig! De ezt az utat én válasz-
tottam, ezen az úton végig kell mennem! 
Végigmenni ma és végigmenni holnap is.

Még belül azt érzem, nem lehet elégszer 
felemelni a magyar zászlót ezeken a tör-
ténelmi hadszíntereken, hogy ezzel tiszte-
legjek a nemzeti múltunknak! Tiszteleg-
jek a rengeteg kiontott vérnek és szenve-
désnek. Azok előtt, akik ezért meghaltak 
és azok előtt, akik élve maradtak, hogy 
elmondhassák ezt nekünk. Persze, hogy 
könnybe lábad a szemem, amikor megyek 
ki, hogy láthassam azt a nyílvesszőmet a 
földbe fúródva, aki legyőzött mindenkit a 
világon, megint!
 Azért, hogy okot adjon a zászlónk-

nak, hogy felemelkedhessen.
 Azért azt józan ésszel látni kell, hogy 

egyre inkább nem szeretik látni ellenfe-
leim azt a zászlót ott fenn. Egyre több a 
korlát, egyre több a nehézség, azaz egyre 
próbálnak szorítani. De a Farkas az ek-
kor is Farkas marad, ahogyan a magyar 
is mindig magyar marad. Többet kell 
dolgoznom azon, hogy a világ legjobb 
íját holnap is meg tudjam csinálni, vagy 
a világ legjobb nyílvesszőjét holnap is a 
legtávolabbra tudjam lőni. 
 A versenyről mondana pár szót?
 4 nyílvesszővel lehetett versenyezni. 

Az íjak korlátlan erejűek lehettek. AZ 
tény amikor lőttünk akkor szembe szél 
lassította a kilőtt nyílvesszőimet. Ráadá-
sul, amikor kilőttem az első nyílvesszőmet 
és a következő lövésen gondolkodtam, 
rám szól a rendező, hogy 2 perc van ösz-
szesen. Tehát próbálnak korlátozni, hi-
szen tudják, lassan lövök, mert minden 
apró részletnek fontosságot tulajdonítok. 
Azt azért elmondom, szinte nem volt még 
verseny, ahol nyugodtan tudtam volna 
lőni, mert valami mindig nehézzé tette. 
Ráadásul nagyon sok íjhasználati kategó-
riában vagyok első és ezekben mindig a 
legjobbat lőni nagyon nehéz.

Az idén 10 éves a Hajdúnánási Gim-
nasztráda Csoport, és az elmúlt egy év-
tized kemény munkájának gyümölcsei 
egymás után „érnek be”, bajnokságok, 
versenyek, és legutóbb július 11–19. 
között részt vehettek a 15. Gimnasztrá-
da Világtalálkozón, Helsinkiben.

tünk. Egy beltéri lírai moderntáncos pro-
dukciót mutattunk be az Expo területén 
lévő színpadokon és egy kültéri vidám di-
namikus műsorral is készültünk, melyben 
pom-pomos, akrobatikus táncok és aero-
bikok szerepeltek. Részt vettünk még, egy 
óriási World Team bemutatón is melyet 
az olimpiai stadionban mutathattunk be 
kétszer. Ez egy hónapokkal ezelőtt leadott 
koreográfia volt, melyet itthon tanultunk 

be és több mint 30 ország 2400 résztvevő-
jével együtt táncolhattunk el az óriási sta-
dion füvén. Mondhatom, hogy páratlanul 
nagyszerű élmény volt.

A hét folyamán nemzeti esteket nem-
zeti délutánokat kis és nagycsoportos be-
mutatókat láthattunk, melyek nagyon sok 
ihletet, ötletet és további csodás élményt 
nyújtottak. A bemutatók, fellépések mel-
lett kirándulásokra is volt lehetőségünk. 
Elutaztunk komppal a Balti tenger partjá-
ra és a város egyéb nevezetességeit is meg-
tekinthettük. Számos magyar származású 
finn, svéd, és kanadai kapcsolattal lettünk 
gazdagabbak. Sokan jöttek el minket 
megnézni, tapsolni nekünk.

A záró ceremónián újra felléptünk a 
World Team csapattal a stadionban, és 
ünnepélyes keretek között adták át a FIG 
(Federation Internationel Gymnastics) 
zászlaját Ausztriának a 4 év múlva meg-
rendezésre kerülő következő helyszín há-
zigazdáinak.

Bátran mondhatom el a csapat nevé-
ben, hogy életre szóló élményben volt 
részünk mind fizikálisan, mind lelkileg. 
Igazi családként szerepeltünk ezen a nagy 
volumenű rendezvényen s színvonalas 
produkcióval léphettünk fel olyan nagy 
csoportos bemutatók között, ahol több 
százan táncoltak tornáztak akrobatikáztak 
egyszerre országok és nemzetek.

Ha valaki szeretne ebbe a családba tar-
tozni, azt szeretettel várjuk szeptember 
7.-én a művelődési központba, ahol a 
táncolni vágyóknak tartjuk az újabb be-
iratkozást csoportjainkba.

Lejegyezte Kócsi Imre

Július 25–26-án rendezték a IV. Nemzetközi Hagyományos Íjász Bajnokságot Török-
ország Amasya / Gümüshaciköy városában, 432 nevezővel. Mónus József – megismé-
telve korábbi sikerét – ezúttal is pontosan 467 méteres eredménnyel nyerte a korlátlan 
erejű íjak kategóriáját, csak ezúttal jelentős ellenszélben, 62 méterrel megelőzve a me-
zőnyt. Ezzel a győzelemmel Mónus József tiszteletére már ötödször lengett a magyar 
zászló Törökországban.

Szó, ami szó, a sors megadta számomra 
azt, hogy 2013 után pont ebben a város-
ban újra, de most egy másik íjkategóriá-
ban, de megint 467 métert lőttem! Na-
gyon elképesztő és hátborzongató tény ez, 
aminek elmondhatatlanul örülök!
 Voltak még magyar sikerek?
 Céllövészetben a Balogh Csaba –Ba-

logh Kristóf-Csabai Gyula –Szabó József 
magyar csapat, a tartalék Józsa Gyurival 
kiegészítve bronzérmet szerzett. A távlövő 
versenyen pedig Pozsgai Tivadar a bronz-
érmet szerezte meg.
 Azt hallottam megsérültek a nyílvesz-

szői. Mi történt?
 Sajnos a pálya köves volt és gyakorla-

tilag minden kilőtt nyílvesszőm eltört. Ez 
azt jelenti, lehet, egy évig sem tudok majd 
4 ilyen tökéletesen repülni tudó vesszőt 
készíteni. Ez a tény, egy ideig korlátozza 
majd az ilyen, nagyon erős íjam további 
használatát! Egyelőre. Készítenem kell 
újakat, azaz megint több ezer nyílvesszőt 
kell gyalulnom, hogy megkeressem az iga-
ziakat,
 Akkor most mi lesz a 900 méteres 

lövésével?
 Annak a nyilai és íjai máshol vannak, 

azt nem használom, csak azon az egy ver-
senyen. Úgyhogy remélem hamarosan, 
szeptember 5.-kén lecseréltethetem ru-
hámra hímzett 653 méteres feliratot!
 Mit érez most ebben a pillanatban?
 Ha tegnap kérdezi, akkor azt mon-

dom, nagyon elfáradtam. Viszont ma kér-
dezte és most azt mondom: Merre men-
jek? Mert harcolni akarok! Magyarnak 
születtem, ezért büszkén, szabadon, de 
már tudatosult bennem nagy felelősséggel 
a vállamon, hiszen egy nemzetért harco-
lok, azaz a nemzeti múltunk tiszteletével 
a tarsolyomban megyek legyőzni továbbra 
is mindenkit a világon. Annak a magyar 
zászlónak lobognia kell, hirdetve, vannak 
sokan, akiknek szeme könnybe lábad, ha 
büszkén feltekintenek rá! 

(HNU)

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket arról, hogy a Hajdúnánási Holding 
Zrt.a Bocskai Korona Általános Üzleti Feltételeit a 2013. évi CCXXXV. 
törvény rendelkezéseivel összhangban módosította.
A módosított Bocskai Korona Általános Üzleti Feltételeinek 
hatálybalépése 2015. október 1.
Az Általános Üzleti Feltételek a www.bocskaikorona.hu 
WEB oldalon,illetve a Hajdúnánási Holding Zrt. székhelyén érhető el.

BOCSKAI KORONA
Hajdúnánás



4 Hajdúnánási Újság 2015. augusztus 6.

A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlója

Köszöntő: 
80 éves 
soós zoltán költő

 Szeptember 15-ig tekinthető meg a II. 
Hajdúnánási Ifjúsági Alkotótábor kiál-
lítása a művelődési központ kis előcsar-
nokában.

 Szeptember 15-ig tekinthető meg a X. 
Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművé-
szeti Alkotótábor zárókiállítása a műve-
lődési központ galériájában.

 „Hajdúnánás 2015” fotópályázat:
 A művelődési központ fotópályázatot 

hirdet Hajdúnánás város bemutatására 
az alábbi kategóriákban:
   I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük a fotókat nagy felbontásban ké-
szítsék el. A fotók mindegyikének a 2015-
ös esztendőben kell készülnie Hajdúnánás 
közigazgatási határán belül. 

Beküldési határidő: 2015. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

1935. július 6-án látta meg a napvilágot 
Soós Gábor és Muraközi Klára gyermeke, 
aki a keresztségben a Zoltán nevet kap-
ta. Idén 80 éves lett, sok sok évtized per-
gett le az idő rostáján azóta, hogy búcsút 
mondott az akáclombos kisvárosnak, a 
Kasza-köznek, és beszippantotta a nagy-
város. Vasesztergályosként kezdte, volt 
könyvtáros, népművelő szülővárosában, 
raktári munkás Pesten, műszaki előadó, 
rádiózott, újságot írt, és mindeközben a 
60-as 70-es években sorra jelentek meg 
kötetei. Nem tisztünk, hogy költészetét 
megitéljük, nekünk Soós Zoltán, a köl-

A könyvek is szabadságra jöttek, napozz 
és lapozz – hirdeti az aprócska kis stand 
szórólapja a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
főbejárata mellett elhelyezett alkalmi 
könyvespolcok és kölcsönző pult mel-
lett. Rékasiné Zágonyi Margit a könyvtár 
szakmai vezetője meséli, hogy hogyan is 
tudták megvalósítani – az egyébként már 
több éve felmerült elképzelést – a Kőrösi 
Gimnázium diákjainak bevonásával, akik 
az érettségi megszerzéséhez szükséges ön-
kéntes közösségi szolgálat keretében tölte-
nek el itt átlagosan 20 órát. 

A strandkönyvtár működtetése termé-
szetesen a könyvtár munkatársainak is 
jelent némi plusz feladatokat, mint pl. 
naponta kijárni a fürdőbe, ránézni a diá-
kokra, rendbe megye-e minden. De mint 
Rékasiné Zágonyi Margit, a könyvtár szak-
mai vezetője meséli ez az együttműködés 
minkét fél számára hasznos; a diákok 
megszerezhetik a szükséges óraszámot, a 
könyvtár pedig egy újabb szolgáltatást tud 
nyújtani a könyvtár falain kívül.

Természetesen nem vaskos regényfo-
lyamok kerülnek az alkalmi polcokra. 
Könnyed, rövid, olvasmányos lektűrök, 
folyóiratok, magazinok.

	KREATÍV KÉZMŰVES KLUB
 2015. augusztus 6. (csütörtök) 17:00 Matyó 

mintás medál
 2015. augusztus 13. (csütörtök) 17:00 Borí-

téktáska
Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb infor-

máció: Deme Mariann 06-52/381-620; 06-
20/919-0838

Ides Nagyanyám, Országh Ágnes,
Nagyapám, Muraközi Sándor,
emléketek gyengülő mágnes:
szóljatok rám a túlvilágról!
Túl közel az elkallódáshoz,
egy-igában a széteséssel,
kancsal daccal családhoz, párthoz,
párbajban sok képzelt veszéllyel:
Kikulcsolom az emlék-tékát.
Ott kocogok a Kasza-közben,
megmászom az eperfát,
porzok mezítlábas örömben.
A moslékkeverővé nyamvadt
hős számszeríj tusát csudálom.
(Nagyapám ejtett véle vadkant
tán a tanyán – unoka-álom.)
– Téli, családi tanyázások
emléket adó melegében

viháncolok újra a vásott
unokák közt. – Megint megélem:
körülöttem zizegő szalma,
„kalapot kötök” – örvendezve.
Tüskés fonat-kígyók hatalma
csavarodik kölyök-szívemre.
Mocorgok a kemence-sutban,
látom: Szűcs néném nagyot ásít,
s mondja, mondja – hinni de tudtam –
didergően szép babonáit.
S balladát hallok, míg a vének
nyesik a fonat tüskés szálát.
Szavatok s minden régi ének
lábadozó lelkembe száll át…
Idegbaj, félsz – már nem uralnak,
s szavakkal holnap vernek-e:
meséitektől nyer nyugalmat
a föld, a gyár a felhők gyermeke.

Viháncolok újra

tő, aki Hajdúnánáson született, és akinek 
több olyan verse van, amely a szívünkig 
hatol, hiszen a szülőföldről, az itt élőkről 
szól. Születésnapi megemlékezésképpen 
álljon itt egyik ilyen gyermekkori emléke-
ket felidéző verse.

Napozz és lapozz! Strandkönyvtár 
a Hajdúnánási Gyógyfürdőben

„PALÓC BOKRÉTA” Néptánc tanszakos 
tehetségek nyári szakmai tábora Nagyvisnyón

A strandkönyvtár nem túl régi kezdeményezés a könyvtárak életében, és jelleme-
zően az idegenforgalomban érdekelt települések fürdőiben találhatjuk meg őket, 
főként a Balaton mellett. A Móricz Pál Városi Könyvtár az elmúlt évben gondolt 
egy nagyot és a maga szerény eszközeivel, de elkezdte a strandkönyvtár működte-
tését a Gyógyfürdőben.

Az olvasnivalóhoz nagyon egyszerűen 
hozzájuthatnak az érdeklődők, csupán 
egy egyszerű regisztráció szükséges hozzá 
és teljesen ingyenes. Ennek ellenére min-
den kikölcsönzött dokumentum visszake-
rül, egyetlenegy sem tűnt még el eddig. 
Szerény eszközökkel ugyan, de gondoltak 
a gyermekekre is, rejtvények, kifestők, 
rajzlapok, színes ceruzák, zsírkréta várja 
az éppen alkotni vágyó apróságokat. Mint 
Rékasiné Margó meséli jövő nyárra sze-
retnék a választékot bővíteni és az alkalmi 
könyvtár „megjelenésén” is szeretnének 
javítani.

A strandkönyvtár június végétől au-
gusztus végéig várja a vendégeket, napon-
ta, hétvégén is, 10-től este 18 óráig.

(HNU)

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület programajánlója

Az EMMI által meghirdetett „Nemzeti 
Tehetség Program” NTP-AMI-14 elneve-
zésű pályázat alapján sikeresen elnyert tá-
mogatás segítségével a Hajdúnánási Bocs-
kai AMI néptánc tanszakának válogatott 
közössége a palócság népi kultúrájának 
gyöngyszemeit – népdalokat, hagyomá-
nyos paraszti táncokat, szokásokat – fűzte 
fel öt nap alatt egy szép kalárisba.

A palóc népi kulturális örökség két kü-
lönálló tájegységének eredeti anyagainak 
feldolgozását tűzte célul a 4 fős néptánc 

pedagógus munka-
közösség. A Nóg-
rád megyei Rimóc 
községre és a több 
falu zenei- és tán-
canyagát magába 
foglaló Felvidéki 
Gömöri tájegység-
re esett a választás.  
A táborozáson részt-
vevő hajdúnánási 
általános iskolások 

3 nevesített csoportja tagjainak 45 fős vá-
logatottja érkezett meg a meseszép Bükk 
hegység északi lábánál, – a Nagyvisnyó 
községet követő völgy mélyén – fekvő Bo-
róka Táborba (a Keleti palócság ősi lakhe-
lyére) június végén.

Köszönjük a pályázati támogatást a 
Nemzeti Tehetség Programnak, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának, a Tá-
mogatáskezelőnek, és az OFI-nak.

Bistey Attila 
tagintézményvezető

	TÜCSÖK KUCKÓ
 2015. augusztus 7. (péntek) 14:00 Kézmű-

ves foglalkozás: Pillangós függődísz
 2015. augusztus 12. (szerda) 14:00 Mesél-

jünk együtt!
 2015. augusztus 14. (péntek) 14:00 Kézmű-

ves foglalkozás: Csipeszfigurák

 2015. augusztus 19. (szerda) 14:00 Ügyessé-
gi játékok

 2015. augusztus 21. (péntek) ZÁRVA
 2015. augusztus 26. (szerda) 14:00 Készülj 

velünk a tanévre!
 Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

A pénteki kézműves foglalkozásokra 
SZERDÁIG várjuk a jelentkezéseket!

Jelentkezés és bővebb információ: Deme 
Mariann és Zsuga Anett 06-52/381-620;  
06-20/919-0838
	FILMKLUB
 2015. augusztus 10. (hétfő) 17:00 Fogadom
 2015. augusztus 24. (hétfő) 17:00 Démo-

nok között

Újra Filmklub az Ifiházban! Várunk szere-
tettel minden érdeklődőt, a program ingyenes.
	DARTS OKTATÁS
 2015. augusztus 11. (kedd) 16:00
 2015. augusztus 18. (kedd) 16:00
	NOSZTALGIA FILMLUB
 2015. augusztus 17. (hétfő) 14:00
BABA-MAMA KLUB
 2015. augusztus 25. (kedd) 17:00

Gyere el és légy tagja te is a Baba-Mama 
Klubnak! A belépés díjtalan!

Bővebb információ: 06-52/381-620-as és a 
06-20/919-0838-as telefonszámon. 

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület
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X. Hajdúnánási Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor

Milyen szép a világ!

 Hány fővel működött 
az alkotótábor és honnan 
érkeztek a résztvevők?

Immár 10. alkalom-
mal nyitotta meg ka-
puit alkotótáborunk. 
Ebben az évben 31 fő 
vett részt a 10 napos 
munkánkban. Az alko-
tó művészek között ta-
lálkozhattunk festővel, 
grafikussal, szobrásszal, 
fotóművésszel és tűzzo-
máncossal. Vendégeink 
között üdvözölhettünk 
2 hölgyet Japánból, 4 főt 
Lengyelországból, 2 főt a 
romániai Nagyváradról 
és természetesen hazai 
művészeket Budapestről, 
Szentendréről, Pomáz-
ról, Győrből, Hajdúdo-
rogról és Hajdúnánásról. 
Programjainkat angol 
nyelven is közreadtuk, a 
személyes kontaktust pe-
dig a művészet nyelve és 
a helybeliek nyelvismere-
te segítette.
 Melyek voltak az al-

kotótábor főbb céljai?
Kötelező tematikánk nem volt. Fő cé-

lunk egymás megismerése, a közös mun-
ka és kölcsönös tapasztalatszerzés volt.  
A magas színvonalon végzett alkotótevé-
kenység mellett igyekeztünk bemutatni 
Hajdúnánás nevezetességeit, mintegy 
élményt adni lakókörnyezetünk életé-
ből. Bízunk benne, hogy az itt és most 
megszerzett ismeretek egész életre kiható 
nyomokat hagytak a táborlakókban. Az 
élmények, ha nem is azonnal, de a jövő-
ben biztosan a felszínre fognak kerülni 
egy-egy alkotásban.
 Az alkotó tevékenység mellett milyen 

események színesítették a programot?
A munka mellett természetesen rendez-

vényeken, ismeretszerzésen, kiránduláson 
és baráti találkozókon is részt vettünk. 
Ezek körében említem meg a városlátoga-
tó sétánkat, a nyitó és záró kiállításainkat, 
a kendereskerti programot, a város temp-
lomainak a megismerését, a közös fagyizá-
sokat, a Nyakas farmi vacsorát és Szólláth 
Tibor polgármester úr vacsora meghívá-
sát. Természetesen a programot szakmai 
előadások is színesítették.
 Kik segítették, szponzorálták a tábor 

sikeres tevékenységét?
Szakmai téren Szemadám György, 

Munkácsy díjas festőművész, Érdemes 
Művész, a Magyar Művészeti Akadé-
mia vezetőségi tagja segítette szakmai 
munkánkat, és az elkészült művek zsű-
rizésében is közreműködött. A szervező 

A látó ember kíváncsisága óri-
ási. Őt célok vezérlik, ő néz, fi-
gyel, érzékel, tapasztal, s ezeket 
szereti elraktározni, egybegyűj-
teni, hogy ő is és más is okuljon 
belőlük. Többször visszavágyik 
oda, ahol ezt megérezte, az a 
hely lesz a „szíve csücske”, a 
Föld azon szeglete, ahol lelke 
feltöltődik, s szíve visszavágyik.

Csángóföld íze, szépsége, 
hangja, zúgása azoknak az ér-
zékszerveknek SZÓL, amik 
meghallják a ki nem mondott szót, értik a 
nem kért kérést. Aki egyszer eljut a csángó 
magyarokhoz, az amellett, hogy hálát ad a 
sorsnak s a teremtőnek, hogy megtörtént 
vele ez a csoda, rabja is marad ennek az 
érzésnek. Ott az ember másik idősíkba 
kerül, a természet megfoghatatlan szépsé-
ge mellett a tárgyi világ mintha régi fo-
tókon a szemünk láttára elevenedne meg. 
A kis házikók, a kerítések, az udvarok, 
a porták egyszerre szépek és szomorúsá-
gosak , olyanok, mint az emberek arca, 
akik nem tudják, örvendjenek-e nekünk 
idegeneknek, vagy féljenek tőlünk, mert 
nem tudják, miért mentünk hozzájuk. 
Egy-két szó azonban helyrehozza a ké-
telyt, hamar megered a nyelvük, szívesen 
mesélnek, főleg, amikor látják, hogy sza-
vaik halló fülekre találtak. Hát hogyne, 
mikor úgy nem beszél a világon senki, 
mint ők. . ízesen magyarosan, székelyesen 
egyszerűen, na és a humoruk! Egyszerű 
kis életük mellett bennük van az a ke-
serédes életszeretet, pedig mennyi nehé-
zséggel kell megküzdeniük…! Olyankor 
az ember átértékel, velük beszélgetve az 
értékrend is billeg, majd felemelkedik a 
mérleg nehéznek vélt serpenyője velünk 
együtt, hisz hol vannak a mi kis apró 
gondjaink az övékhez képest!

És a gyerekek! A sok kicsike „leánka”, 
fiúcska és buba! Szépek, kedvesek és egy-
szerűek, és milyen boldogok voltak, hogy 
újra találkoztunk! Megmutatták a legíz-
letesebb vadalma- és szilvafákat, melyek 
termése számukra egész napos eledelül 
szolgál! Még a zsebemet is megtömték 
vele! Felvittek újra a Giligor hegy tetejére, 
ahonnan „látszik a világ”, ahonnan lefelé 
gurulva kell jönni, közben persze vadvi-

2015. július 19–29. között végezte munkáját az X. Hajdúnánási Nemzetközi Kép-
zőművészeti Alkotótábor, amelynek a Hajdúnánási Aranyszalma Alkotóház adott 
otthont. E hírrel kapcsolatos kérdéseimmel kerestem meg a tábor művészeti veze-
tőjét, Bertalan Ferenc festőművészt, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesü-
letének tagját.

Ehhez a megállapításhoz látónak kell lenni, utazgatni széles e világban, széjjel-
nézni ott, ahol szeretnénk, ahova vágyunk, amit tapasztalni is vágyunk nyitottan, 
több rétegen és érzékszerven keresztül. Sokfélék vagyunk mi emberek – szeren-
csére. Utazási szokásaink is mások, vannak, akik tengerpartra, vannak, akik a he-
gyekbe, s sorolhatnánk még hosszasan, kinek milyen fokú kíváncsisága vetül az 
ismeretlen ismerős, a távoli s közeli helyek látványa iránt.

munkában dr. Draviczky Gyöngyi adott 
hathatós segítséget. További támoga-
tóink, akiknek köszönettel tartozunk: 
Városi Önkormányzat, Hajdú-Bihar 
Megyei Közgyűlés, Szólláth Tibor, Haj-
dúnánási Ipartestület, Hódos Antal, 
Nyakas farm, Nyakas András, HÉP-
SZOLG Kft., Sebestyén teázó, Közét-
keztetési Nonprofit Kft., Gál Lajos, Pál 
Kovács Dezső, Fazekasné Erzsike, Nagy 
Sándor, Fehér Bot Alapítvány.

A tábor záró kiállítására július 28-án 
került sor a Művelődési Központ Galé-
riájában. E rendezvényen azon alkotások 
kerültek kiállításra, amelyet itt készítet-
tek a művészek és azokat városunknak 
ajánlottak fel ajándékként. Kiállítás kö-
szöntőjében Szólláth Tibor polgármester 
úr elmondta, hogy a hangulatosan eltelt 
10 nap után „szomorúság az elválás, de 
jövőre visszavárunk mindenkit. További 
sikereket kívánva megköszönöm ittlétü-
ket.” Szemadám György rövid megnyitó 
beszédében azt emelte ki, hogy jó az al-
kotótábor, hiszen a magányosan dolgozó 
művész belekóstolhat a társakkal végzett 
munkába, tapasztalatokat cserélhet. Rá 
lehet ismerni a hely szellemére, meg le-
het ismerni annak múltját és jelenét.  
„A művész, ha rádöbben, hol jár, munká-
ját áthatja a hely szelleme…Jó érzés, hogy 
a helyi vezetés a kultúra felemelkedését 
szolgálja.” Gut István

Fotók: Török Zoltán 

rágot kell szedni. Megmutatták az iskolá-
jukat is, amiknek az udvarán ilyenkor is 
lehet játszani, hisz’ a focikapunak elneve-
zett farudakon még hintázni is lehet, sőt, 
a madarak is ott pihennek, ha elfáradtak 
a röpülésben. Falunézés közben ők engem 
figyeltek: mi az, ami engem megragad az 
ő kis birodalmukban. Erre hamar rájöt-
tek, s már előreszaladva hívták fel figyel-
memet az elhagyott házakra, a düledező 
górékra, az itatókútra- közben persze járt 
a szájuk egyfolytában, meséltek életükről, 
iskolájukról itt-ott keresgélve a szavakat.

Lábnyikban mesterembereink a hő-
ségben a hollandok által felépített vizes-
blokkot szigetelték az itthonról kapott 
szigetelőanyaggal, Csíkfaluban játszóteret 
barkácsoltak hintával és csúszdával, Ma-
gyarfaluban pedig homokozót készítet-
tek, melyeknek a falu lakói nagyon örül-
tek. Helyi segítőink is akadtak, akikkel a 
gyermekek mellett öröm volt beszélgetni, 
hiszen tanulandó egyszerűségük humorba 
van épülve, minden szavuk örömünkre 
szolgált.

Jó volt ott lenni velük, ez a pár nap 
„belénkivódott”, s újabbnál újabb örök 
feladatot adott: ne hagyjuk őket sorsuk-
ra, őrizzük meg az ő nyelvüket, ahogy 
azt himnuszuk is sugallja:…” Mert mi is 
magyarok vagyunk, Még Ázsiából szakad-
tunk. Úristen, sorsunkon segíts, Csángó 
magyart el ne veszítsd!”

(Köszönet segítőinknek: Nikecell Hő-
szigetelőanyag Gyártó Kft., Nyak-Ép Kft., 
Bata Tüzép, Szerszámbirodalom, Mes-
fém Kft., Keletfa Kft., Harsányi Orsolya, 
Krupánszki Béla, és a nánási lakosok, akik 
ruhaneműket, könyveket, játékokat aján-
dékoztak.) Fekete Andrea

60 éves 
osztálytalálkozó
A Hajdúnánási Állami Általá-
nos Leányiskola 1955. évben 
végzett 8/B. osztálya 60 éves 
osztálytalálkozóját tartotta 
2015 június 26.-án a jelenlegi 
Református Iskola épületében. 
Felidézték az elmúlt 60 év tör-
ténéseit, beszélgettek a mai éle-
tükről és közös ebéddel zárták 
a kellemesen eltöltött napot.
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Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/358-5891
Weboldal: www.nanaspc.hu

a Honvédelmi Minisztérium Légierők tartalékos tisztje,Hajdúnánás Városi Tanács 
VB. Műszaki Osztályának egykori mb. vezetője, az MSZMP Városi Bizottságának 

nyugalmazott osztályvezetője, a Hajdú-Bihari Napló egykori külsős tudósítója,
a volt Nánási Újság szerkesztőbizottságának tagja

Hajdúnánás, Köztársaság tér 17–18. szám alatti lakos 82 éves korában elhunyt. A szerető 
férjtől, a gondos édesapától, nagyapától, testvértől, sógortól, rokontól, baráttól, osztály-
társtól és katonatárstól végakaratának megfelelően szűk családi körben 2015. július 30-án 
1100 órától a Városi Köztemetőben polgári szertartással vettünk végső búcsút.

Dr. Ilyés László István
középiskolai tanár, bölcsészdoktor

(1932–2015)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és tisztelték, hogy

A gyászoló család.

Gyerekeknek 
ajándék tartalék 
szemüveGlencse
Gyermeke szemüvege legyen:
 törésálló
 karcálló
 könnyen tisztítható
 könnyű és vékony
 teljeskörű UV védelemmel ellátott

iskolakezdési 
akció az 

Okulánál!

az akció szeptember 14-ig tart. Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!
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Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

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

720 Ft
adag

Korona Patika

Advil Ultra Forte lágy kapszula 16x 1650 Ft 1440 Ft
Kitonail gyógyszeres körömlakk 3,3ml 5283 Ft 4360 Ft
Panthenol külsőleges spray 130 g 1676 Ft 1385 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Országos Magyar Vadászkamara
Hajdú-Bihar megyei Területi 

Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei 
Vadgazdálkodók és Vadászok 

Szövetsége

Meghívó
XXIV. HAJDú-BIHAR MEGyEI 

VADÁSZNAP
ÉS A XIII. HAJDúNÁNÁSI VÁLLALKOZÓI NAP

vadászok, horgászok, vállalkozók és termelők találkozója 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Hajdú-Bihar Megyei Horgász 
Szervezetek Szövetsége Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait, ismerőseit
és minden érdeklődőt a 2015. augusztus 15-én megrendezésre kerülő

XXIV. Hajdú-Bihar Megyei Vadásznapra
és a XIII. Hajdúnánási Vállalkozói Napra,

vadászok, horgászok, vállalkozók és termelők találkozójára
Helyszín: Hajdúnánási Gyógyfürdő

A rendezvény fővédnöke:
Jakab István

az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke

A rendezvény védnökei:
Pechtol János az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
Miklóssy Ferenc a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Dr. Veres Ferenc a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke
Szabó Sándor a NAK Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke

Majoros János az IPOSZ alelnöke
Dr. Forgács Barna az OMVK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetének elnöke

és a Hajdú-Bihar Megyei Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetségének elnöke
Szólláth Tibor Hajdúnánás város polgármestere

PROGRAMOK:
8.00 Vad és halételek, valamint a helyi ízek 

gasztronómiai főzőverseny kezdete
9.00 Vadászkürtös térzene
9.15 A Magyarországon vadászható vadfajok 

elejtett példányainak behozatala
 – a teríték elkészítése és bemutatása
10.00 Ünnepélyes megnyitó
 Himnusz, előadja: Belkovics Zoltán 

énekművész
 A megjelenteket köszönti: 
 dr. Forgács Barna
 Ünnepi beszédet mond: 
 Jakab István
 Védnöki köszöntők
 Vadászati kitüntetések átadása
 Új vadászok avatása
 Vadászhimnusz, előadja: 
 Belkovics Zoltán énekművész
 A Hortobágyi Madárkórházban meg-

gyógyított ragadozó madarak szabado-
nengedése

12.00 Szórakoztató programok a szabadtéri 
színpadon

15.00 A főzőversenyek eredményhírdetése – 
a díjak átadása

16.00 Sztárvendég: Muri Enikő énekes
17.00 Tombolasorsolás
18.00–22.00 Élőzene, tánc

Kísérő programoK:
•	 Erős emberek versenye Kovács Imre testépí-

tő európabajnok és a Hajdúnánási Spartacus
 Súlyemelő és Body Club szervezésében
•	 Hajdúnánás Flexo-2000 FK–Hajdú-Bihar 

megyei vadászok baráti labdarúgó mérkőzése

Információ: Török István – főszervező, az OMVK Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezetének vezetőségi tagja, a Hajdúná-
nás Természetbarát Vadásztársaság elnöke, a HBKIK vidéki alelnöke és Hajdúnánási Szervezetének elnöke. Tel.: 06-30/935-
8752  Papp Mónika HBKIK területi munkatárs, HBKIK Hajdúnánási Területi Iroda, 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 3. 
Tel./fax: 52/351-785, 06-20/267-0690, e-mail: papp.monika@hbkik.hu – A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!

•	 Hajdú-Bihar	 megyei	 Dianák	 gyermek-
programjai

•	 INGYENES arcfestés, rodeobika, ugráló vár
•	 Egészségnap:	 vérnyomás-,	 vércukorszint-,	

koleszterinmérés, egészségügyi tanácsadás

szervezeteK programjai:
Országos Magyar Vadászkamara Hajdú-Bihar 
megyei Területi Szervezete és a Hajdú-Bihar 
Megyei Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége
•	 Trófea kiállítás, teríték bemutató, a vadász-

társaságok egyedi bemutatkozása
•	 Egércincogástól	a	szarvasbőgésig	–	vadhí-

vó bemutató
•	 Skeet koronglövő verseny eredményhírdetése
•	 Solymász	és	vadászkutya	bemutató
•	 Íjászverseny,	légpuska	lövészverseny
 gyerekeknek
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Hajdúnánási Szervezete
•	 XIII.	Hajdúnánási	Vállalkozói	Nap
•	 Helyi	ízek	gasztronómiai-	főzőverseny
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
•	 Bocskai	Korona	–	Városunk	értéke,	közös-

ségünk ereje!
•	 Nánási	Portéka	védjegyhasználat	előnyei,
 termékkóstolás
Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek
Szövetsége
•	 Horgászok	baráti	találkozója,	halételek	fő-

zőversenye
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezete
•	 Termeléstől	a	feldolgozásig	–	agrárszakem-

berek találkozója
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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, 
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Viharos szépségverseny

A délelőtt kommunikációs tréninggel, a 
színpadi mozgások elsajátításával kezdő-
dött Mart P. Ildikó vezetésével. A hosz-
szadalmas frizura és smink készítés után 
Görög Réka Dorottyától már a koreog-
ráfiát tanulhatták a lányok, melynek 
meg is lett az eredménye, hiszen való-
ban a legjobb formájukat hozták az esti 
felvonulásra. A nevezőket idén is egy 9 
tagú zsűri értékelte, melyben helyt kap-
tak a szépségverseny támogatói, akik 
számtalan ajándékot ajánlottak fel a leg-
szebbeknek.

Először utcai ruhában vonultak fel 
a hölgyek a szépszámú közönség taps 
kíséretében, majd következet a fürdőru-
hás bemutatkozás, melyet már hangos 
ováció fogadott, elsősorban a férfinézők 
köréből. Közben, míg a lányok átöltöz-
tek a Nána Formációs Társastánc Stúdió 
csoportjai szórakoztatták a közönséget 
impozáns és lendületes táncaikkal. A ki-
tűnő hangulatú programot azonban 
megzavarta az időjárás. A hölgyek ag-
gódva tekingettek ki a főtérre félve, 
hogy a hirtelen kerekedett hatalmas szél 
tönkreteszi a csodás frizurákat, s mivel 
az esőfelhők is vészesen közeledtek, a 
szervezők úgy döntöttek, hogy a szín-
házteremben folytatódik a rendezvény. 
Így	hát	 az	 estélyi	 ruhás	 felvonulás	már	
a színházteremben történt. Amíg az 
átállás folyt, addig Szatmári Tóni a Kü-
lönkiadás zenekar frontembere próbálta 

lekötni a közönség figyelmét egy szál gi-
tárjával, s mint kiderült sikerrel.

A lányoknak azonban nem csak a 
szépségükkel kellett megnyerniük a 
zsűrit, hanem néhány izgalmas kérdésre 
is felelniük kellett. Szerencsére ez sem 
hozta zavarba a hölgyeket, és frappáns, 
jópofa válaszaikkal többször nevetésre 
sarkallták a nézőket, s néha meglepték 
Nagy Róbert konferansziét is. A zsűri 
rövid tanakodás után meghozta dönté-
sét, s a közönségszavazatokat is megszá-
molták. Az eredmények tehát:

I. Lakatos Fanni
II. Harangozó Krisztina

III. Ambrus Alexandra
Közönségdíj: Harangozó Krisztina
Napkelet Ajándék és Ékszerüzlet kü-

löndíja: Seres Anita.
Hajdúnánás Város Önkormányzat 

különdíja: Harangozó Krisztina.
Bertalan Ferenc festőművész külön-

díja: Ruzsom Adrienn.
Spartacus Súlyemelő és Body Klub 

ajándéka: 1. Lakatos Fanni, 2. Haran-
gozó Krisztina 3. Ambrus Alexandra

Továbbá minden lány kapott egy 7 
alkalmas fürdő belépőt, illetve a Bizsu-
mánia bolt egy-egy ajándékcsomagját.

Az est méltóképpen zárult, hiszen a 
sztárvendég Bereczki Zoltán énekeltette 
és táncoltatta meg az igazán remek han-
gulatú közönséget.

Kócsi Imre, fotók: Török Zoltán

V. alkalommal került megrendezésre a Hajdúknak Szépsége szépségverseny vá-
rosunkban. Ezúttal 8 szebbnél szebb hölgy jelentkezett a megmérettetésre, akik 
közül több szempont figyelembevételével választotta ki a zsűri a királynőt és 
két udvarhölgyét. 

Hajdúknak szépségei – középen, 8. rajtszámmal a későbbi győztes, Lakatos FanniA népszerű Bereczki Zoltán a színpadon


