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Hajdúnánáson, a Gyógyfürdő környezetében jelentős turisztikai fejlesztések valósulnak meg 
2015-ben, Európai Uniós pályázati támogatásból (ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014, ÉAOP-
2.1.1/A.I.-12-2012-0099).
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Megvalósulóban a látványterv

Mint ismeretes, a 2015–2020-as pá-
lyázati ciklusban az önkormány-

zatok már nem tudnak vissza nem téríten-
dő turisztikai fejlesztésekre pályázni, így 
Hajdúnánás sem. Ezzel kalkulált a város-
vezetés, ezért volt stratégiai jelentőségű az, 
mekkora támogatást tud szerezni Hajdú-
nánás addig, amíg lehet. Ennek a mun-
kának az eredménye az a több, mint 650 
millió forint támogatás, amely a Fürdő 
környékének fejlesztését szolgálja. 

Ha valaki tavaly óta nem járt a fürdő 
környékén, nagyon meg fog lepődni, ha 
mostanság arra jár. Ma még por, rendet-
lenség, munkagépek várják, de már szem-
mel láthatóak a nyomai az új környezet-
nek, amely kulturált, városias jelleget ad 
a környéknek, a fürdővendégek számára 
kényelmes parkolást, bokatörés nélküli 
járdákat biztosít. A fürdő közvetlen kör-
nyezetében szabadtéri színpad és park ki-
alakítására kerül sor. 

A fejlesztés a Fürdőtől a Horgásztó irá-
nyába halad. Ezen a területen wakeboard 
pálya épül, valamint szabadidő eltöltésére 

Mozdulj. Milyen könnyű bármelyikünk-
nek ezt mondani és meg is tenni. Moz-
dulunk, emeljük a lábunkat, karunkat, 
megyünk előre, haladunk; de belegondol-
tak már kedves olvasóink abba, hogy mit 
jelent ez olyan sérült embereknek, akik 
mozgásukban, mentalitásukban korláto-
zottak? Nekik ez sokszor óriási erőfeszítés-
be kerül, ám annál boldogabbak, amikor 
egy-egy mozdulat sikerül, hiszen a moz-
gás öröme, a célirányos testgyakorlás szá-
mukra is létfontosságú. Ezt célozta meg 
az a sportpark is, amelynek ünnepélyes 
átadására április 9-én délelőtt került sor a 
HAHUSZO Magyar utcai telephelyén. A 

Velünk teljes világ elnevezésű projekt ne-
gyedik rendezvényén Soltész Lászlóné a 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon 
intézményvezetője köszöntötte a vendé-
geket, az otthon lakóit, és röviden szólt a 
projekt eddig megvalósult programjairól. 
Ezt követően Verdó György, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Hajdú-
Bihar Megyei Kirendeltségének igazgatója 
mondott rövid avatóbeszédet. Igazgató úr 
őszinte örömének adott hangot, egyrészt 
annak okán, hogy mennyit fejlődött az 
intézmény, másrészt pedig azért, hogy egy 
kicsit hazajöhetett, hiszen hosszú évekig 
irányította a HAHUSZO-t. 

Ezt követően az avatószalagot Verdó 
György és Prek Sándorné, a Bihari és 
Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonpro� t 
kft. ügyvezetője vágták át, majd a Segít-
séggel élők otthon lakóinak vezetésével 
mindenkit megmozgató zumbázással 
vette kezdetét az egész délelőttös játékos 
sportvetélkedő. Mint Pálmainé Magos 
Judit projektmenedzsertől megtudtuk, 
nemcsak a korszerű „kondigépeket” adták 

át rendeltetésüknek, hanem az elektroni-
zált hátsó bejárati kaput is, ami nagyon 
nagy segítség az otthon lakóinak.

Ezt a verőfényes, bolondosan szeles áp-
rilis eleji napot egy egész délelőttös játé-
kos sportvetélkedővel tették még emléke-
zetesebbé az otthon lakói és a napközisek 
számára az intézmény dolgozói, ahol hat 
csapat versengett, különböző ügyességi 
játékokban. 

alkalmas pihenőövezet játszótérrel, sporto-
lási lehetőségekkel, felnőtt és gyerek szimu-
lációs játéktérrel.

Mint mindig, most is bizonyosan fel-
merül a kérdés: kell ez nekünk, jó ez ne-
künk?

Nem! Ha nem fontos számunkra az, 
hogy nánási vállalkozók vesznek részt 
ezekben a beruházásokban is, akik nánási 
embereket foglalkoztatnak.

Nem! Ha nem fontos számunkra az, 

hogy nő a vendégéjszakák száma, ettől 
nem zárnak be büfék, éttermek, panziók, 
akik nánási embereket foglalkoztatnak. 
A fejlesztéssel a város új turista célcsopor-
tokat tud megszólítani, akik szabadidejük 
eltöltéséhez Hajdúnánást választják, ami 
többletbevételhez juttatja a várost.

A projektmegvalósításban részt vesznek 
a HIDAK (Hajdúnánási Integrált Diák-
akadémiai Képzés) Hallgatói is.

A HIDAK Gyakornoki Program 6 hó-
nappal ezelőtt indult. Az a felismerés hívta 
életre, amivel számtalan vidéki kisváros 

szembesül: nehéz helyben tartani a � ata-
lokat, komoly nehézséget jelent számuk-
ra, hogy otthon találjanak munkát, meg-
élhetést.

A HIDAK Program az intenzív tanu-
lás lehetőségét ötvözi, a munka világába 
való bepillantással, egy olyan dinamiku-
san fejlődő és a jövőben is jelentős súllyal 
képviselt területen, mint a vidékfejlesztés 
és településmarketing. Olyan szakembe-
rek fejlesztése tehát a cél, akik gyakorlati 
tudással és újszerű látásmóddal felvértezve 
lehetnek ezen a szakmai területen a város 
hasznára, hiszen gyakorlati tudásuk hi-
ánypótló lehet.

Kell ez nekünk, jó ez nekünk?
A válasz az olvasóé.

Mint arról már többször is tudósítottunk a Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi 
Fogyatékosok Otthona Lakóiért Alapítvány még az elmúlt évben nyert meg egy 
pályázatot, amelyben integrált és egyenlő esélyű hozzáférést biztosító kulturális, 
művészeti, szabadidős és sportprogramok megrendezését vállalták fel. A Velünk 
teljes világ című projekt negyedik rendezvényét április 9-én délelőtt tartották a 
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Magyar utcai telephelyén.

Hogyha virág lennék,
ölelnélek jó illattal;

hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;

hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüstholddal,

beragyognám életedet csillagokkal.
Virág vagyok: ékes,

piros szirmú, gyönge rózsaág;
madár vagyok: fényes

dalt fütyülő csöpp rigócskád;
eged is: szépséges

aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életed csillagokkal.
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Hajdúnánásiként és Kölcsey utcai lakosként 
nem értek egyet az utca egyirányusításával, 
de jogkövető polgárként igyekszem betartani. 
Azonban szeretnék néhány ezzel kapcsolatos 
problémát megosztani. 
1. Az egyirányusítás óta a forgalom ideterelő-

dött, megduplázódott. 
2. A dorogi úti kereszteződéstől egészen a ke-

nyérgyár kapujáig – gyakran azon túl is – az 
autósok felparkolnak a járdára. A gyalogosok 
és a kerékpárjukat toló emberek kénytelenek 
az úttesten közlekedni. Nem beszélve azok-
ról a kismamákról, akik a babakocsikkal te-
szik ugyanezt. A KRESZ előírása szerint az 
egyirányú utcában a parkolás a menetirány 
szerinti bal oldalon lehetséges, ahol kijelölt 
parkolási lehetőség van. 

3. Az ellenőrzések hiánya miatt esetenként a 
forgalommal szemben is közlekednek. Lát-

tam már példát erre épp a parkoló autók 
esetében, akik a kenyérgyár kapujában meg-
fordulnak és végighajtanak az utcán az ellen-
kező irányba. 

4. Az az észrevételem, hogy a hajdúnánási köz-
lekedés nem mondható kerékpár-barátnak. 
Az illetékes hatóságnak jogában állna enge-
délyezni az egyirányú utcákban a forgalom-
mal szembeni közlekedést is. Erre még sehol 
sem láttam példát. Az egyébként környezet-
barát közlekedő így kénytelen gyalogossá 
válva folytatni útját, vagy ha nagyon siet, 
akkor szabálytalankodóvá válni. 
Törvény- és jogkövető polgár lévén inkább 

kérném, hogy a Kölcsey utcában ill. más helye-
ken is tegyék lehetővé a forgalommal szembeni 
közlekedést. Biztos vagyok benne, hogy nem-
csak a magam nevében beszélek. 

Tisztelettel: Nagy Zsigmond

A nyolcosztályos gimnáziumok területi 
versenyére jelentkezett tanulók március 
20-án reggel busszal indultak Nyíregy-
házára, ahol ebben az évben a Szent Imre 
Katolikus Gimnázium volt a verseny házi-
gazdája. Az utat izgatottan és kissé álmo-
san tettük meg, utoljára még egy-egy füzet 
is átlapozásra került. 

Nem sokkal érkezésünk után elkezdő-
dött az ünnepélyes megnyitó, melynek 
során az iskola igazgatónője és az ott ta-
nuló diákok köszöntöttek minket. Ezután 
megkezdődtek a versenyek, ahol min-
denki tudása legjavát igyekezett nyújtani. 
Másfél óra után mindannyian végeztünk 
a versenyszámunkban, kivéve a nyelvek-
ből indult tanulókat, akik még a szóbeli 
fordulóra vártak. Az időnk további részét 
a kézműves kuckóban tölthettük el, ahol 
agyagozás, húsvéti tojás- és befőttesüveg-
díszítés várt ránk, saját munkáinkat pedig 
haza is vihettük. Ezen kívül megnézhettük 
a Légy jó mindhalálig musical változatát, 
valamint a versenyre beküldött rajzokat. 
Az eredményhirdetés során mindenki fe-
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Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, 
hogy 2015. május 1-én (pénteken) a hulladékszállítás 

az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2015. május 2-án szombaton történik a hulladékszállítás.

A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük 
reggel 6 óráig helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Hulladékszállítás május 2-án!Hulladékszállítás május 2-án!Hulladékszállítás május 2-án!Hulladékszállítás május 2-án!Hulladékszállítás május 2-án!Hulladékszállítás május 2-án!

Hajdúnánás Város Önkormányzata az áp-
rilis 9-én megjelenő Hajdúnánási Újság-
ban felhívással jelezte, hogy április 12-én 
vasárnap a Városi Rendelőintézet előtt 
levő nagyméretű fenyőfák, és egyéb fásszá-
rú növények kerülnek kivágásra. A hiva-
talos indoklás szerint egy részük koruknál 
fogva kiszáradásnak indultak, míg voltak, 
amelyek magasságuknál fogva gátolták a 
rendelőintézeten elhelyezett napelemek 
hatékony működését. A felhívásban ígéret 
történt a fák és egyéb növények azonnali 
pótlására.

A fákat 12-én, vasárnap kivágták, s az-
óta már a pótlások nagyrésze is megtör-
tént, ám mindezek ellenére az interneten 
meglehetősen erős kommentek olvasha-
tók, pl. a fákon tanyázó erdei fülesbag-
lyokkal kapcsolatban. A politikai töltetű, 
személyeskedő megjegyzésekről itt most 
ne essék szó. Természetkárosítás és bagoly 

ügyben a helyzet az, hogy ezek a szigorúan 
védett madarak – erdei fülesbagoly - való-
ban itt töltötték téli pihenőjüket, kb. no-
vembertől február végéig. Ezek a fák nem 
fészkelőhelyül, csak pihenőhelyül szolgál-
tak számukra. A városközpontban más 
fákon is láthatjuk őket télidőben, és talál-
kozhatunk létük nyomaival a fák alatt, kö-
petek formájában, pl. a MODE előtt lévő 
hatalmas juharlevelű platán alatt. Költeni 
azonban általában elhagyott varjúfészek-
ben, vagy nagy fák odvaiban szoktak, 
csendes, városi zajtól mentes helyeken. A 
fák nem tartoztak a védett fajok közé.

– Az erdei fülesbagoly hazánkban stabil 
állománnyal rendelkező ragadozó madár, 
amely novembertől márciusig kisebb cso-
portokba összeverődve telel, rendszerint 
városias környezetben. Ilyenkor a hazai 
állományhoz Európa északabbi részéről is 
csatlakoznak madarak, amelyeknek külö-

Ismét az országos sajtó fókuszába került városunk, most azonban meglehetősen ne-
gatív megvilágításban; a rendelőintézet előtt lévő fák egy részének kivágása miatt. 
Nem ez az első eset, hogy a lakosság egy része háborog a kivágott fák miatt. Van 
is igazuk, valóban meg kell becsülni minden zöld felületet, különösen Nánáson, 
hiszen nálunk valamilyen ok miatt igen nehezen indult a fásítás. A közel 100 éves 
városfotókon jól látszik, bizony a téren egy szál fa nem sok, annyi nem fedezhető fel. 
Előtte a piactéri kút mellett árválkodott két akácfa, amelyek anno Kossuth szobrunk 
miatt kivágásra kerültek. Majd csak az 1930-as években indult el szerény fásítás a 
téren, Dr.Nagy Imre főjegyző úr vezérlete mellett. Ennyit a múltról,  nézzük a jelent.
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nösen kedvelt telelőhelyet jelentenek az 
alföldi mezővárosok. Előszeretettel válasz-
tanak idős örökzöld fákat, facsoportokat 
(fenyőket, tujákat). Tavasszal a telelőhe-
lyüket elhagyva párokba rendeződve fog-
lalják el a fészkelő helyüket zömmel kül-
területi mezővédő erdősávokban, kisebb 
erdőfoltokban. Ezért feltételezhető, hogy 
a kérdéses helyszínen az erdei fülesbaglyok 
nem költöttek, csak teleltek, így azzal, 
hogy az önkormányzat csak ezt követően 
vágta ki a fákat, inkább a példányonként 
50 ezer forint eszmei értékű faj fennma-
radását szolgálta – tájékoztatott Mol-
nár Antal, a Zöld Kör Egyesület elnöke. 
(www.haon.hu)

Egyébként az utóbbi évtizedek min-
denkori városvezetése megkapta a magá-
ét fakivágások okán; emlékezzünk csak a 

volt 2.sz. Iskola melletti fákra, 1992-ből, 
a Nyíregyházi úti esetre 1994-ből, de volt 
panasz már 1987-ben is, nem beszélve a 
főtér első átalakítási hullámáról, majd 
a teljes zöldfelület cseréjére. Gondolom 
mindig oka volt ennek, szórakozásból 
senki nem tesz ilyen népszerűtlen intéz-
kedést. Nem vitatom, hogy a rendelőin-
tézet jelen állapotában nem éppen vonzó 
látvány, és abban csak reménykedni lehet, 
hogy előbb-utóbb ennek a közintézmény-
nek a felújítására is sor kerülhet, és a gyor-
san növő facsemeték – díszcseresznyék, és 
nem hársak! - ismét hangulatossá teszik 
majd a teret. 

Tisztelettel
 Rigó Tamásné, 

mint hajdúnánási lakos

szülten � gyelt, és 
minden kőrösis diák 
nevének elhangzása-
kor tapsvihar tört ki. 
A nyertesek okleve-
let és könyvjutalmat 
kaptak. 

A rendezvény vé-
gén iskolánk büszke 
lehetett, mert min-
den második ver-

senyzője helyezést ért el. A nap végére 
a társaság kimerülten, de szép emlékek-
kel gazdagabban tért haza, és reméljük, 
hogy a Kőrösi hírnevét jövőre is öregbít-
hetjük majd.

Az eredmények (zárójelben a felkészítő 
pedagógus nevével):

1. helyezést ért el biológiából a 8.-os 
Fehérvári Nándor és a 10.-es Kecskés 
Anna (Maginé Seress Marianna), � zi-
kából a 8.-os Stefán Erik (Fehérváriné 
Szakál Ildikó), a 10.-es Halász Dániel 
(Varga Sándor) és a 11.-es Tóth Péter Pál 
(Balogh Tibor és Gömöri József ), rajzból 
a 10.-es Csorvási Alíz (Kórikné Magi 
Zsuzsa) és történelemből a 11.-es Molnár 
Hajnalka (Bencze Andrea).

A 2. helyen végzett biológiából a 12.-es 
Kórik Csilla (Maginé Seress Marianna), 
� zikából a 7.-es Kecskés Emese (Varga 
Sándor) és a 9.-es Majoros Márk (Gömö-
ri József ), helyesírásból a 7.-es Szólláth 
Gréta (Vargáné Sárosi Ildikó), kémiából 
a 11.-es Csíki Róbert (Nagy Zoltánné), 
németből a 8.-os Nagy Viktória (Tóthné 

Harsányi Anikó) és szövegértésből a 10.-es 
Molnár Dorka (Vékony Gábor).

3. lett bibliaismeretből a 8.-os csapat: 
Kovács Ágnes, Szakál Dóra, Szakál Vi-
rág (Szaplonczai Gergely), informatiká-
ból a 8.-os Hernyák István, a 9.-es Erdei 
Ferenc és a 11.-es Tóth Árpád (Fehérvá-
riné Szakál Ildikó), matematikából a 7.-es 
Pók Flóra és a 11.-es Szabó Krisztián 

(Kozmáné Mórocz Mónika), németből a 
11.-es Varga Julianna (Tóthné Harsányi 
Anikó), rajzból a 10.-es Varga Janka (Kó-
rikné Magi Zsuzsa), szép magyar beszéd-
ben a 11.-es Nagy Fanni (Kovács Margit 
Katalin) és történelemből a 7.-es Veláczki 
Ákos (Vargáné Sárosi Ildikó).

Nagy Anna Veronika (10. A)

Tér-Fél: Tér-Fél: Tér-Fél: Egyirányúság kerékpáros szemmelEgyirányúság kerékpáros szemmelEgyirányúság kerékpáros szemmel
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A költészet napi programot, mint sok éve 
már, Marth P. Ildikó, a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ művelődésszervezője 
koordinálja, tőle kérdeztük, hogyan, mi-
ként állt össze az idei versünnep programja.
 A magyar nyelv kivételesen gazdag, ta-

lán képi világának köszönhetően. Ha más-
ban nem, is de költészetben biztos nagy-
hatalom vagyunk. Illő, hogy ezt tovább 
adjuk, hogy legalább évente egyszer meg-
álljunk, és tisztelegjünk közös kincsünk 
előtt, hiszen ezzel magunknak tartozunk.

Reggel óta folyamatosan megzenésített 
verseket és szavalatokat hangosítottunk ki 
a főtérre. A legnagyobb költők arcképeit 
és idézeteit helyeztük ki az épület elé. Az 
aszfaltra színes krétákkal idézeteket írtunk.

A műsoros program három órakor kez-
dődött. Az iskolákból érkező gyerekek 
és � atalok verseket hoztak, amit a város 
versfalán helyeztek el. Versillusztrációkat 
rajzolgattak, idézeteket írhattak fel, mi-
közben illatos meleg teát kortyolgathattak 
és hallgatták, énekelték a megzenésített 
verseket.

Büszkén állíthatjuk, hogy nagyon sok mű-
vészeti csoport él és mozog a művelődési 
központ keretein belül s azon kívül is Haj-
dúnánáson. E csoportok tagjai lelkesen 
járnak próbákra, képzik magukat s a szi-
gorú munkarend mellett, nem igazán jut 
idejük egymásra, egy közös beszélgetésre, 
együtt töltött szórakozásra. Különböző 
sportszervezetek, iskolák, alapítványok ezt 
egy évenkénti összejövetellel, bállal sike-
resen kompenzálják. Ezért is születhetett 
meg az ötlet egy évvel ezelőtt városunk – 
idén jubiláló 10. éves – Gimnasztráda cso-
portjának fejéből, hogy a táncos művészeti 
csoportok is rendezzenek egy a� éle családi 
hangvételű bált.

Hogy mennyire sikeres volt az elképze-
lés méltán jelzi, hogy a tavalyi 180 fős ösz-
szejövetel létszáma idén a duplájára emel-

A Magyar Költészet Napjához közeledve 
ez évben is megrendeztük hagyományos 
versünnepünket. A 2015. április 9-i terü-
leti versmondó versenyt iskolánkban több 
házi, intézményegységi, valamint iskolai 
forduló előzte meg, ahol sok tehetségígé-
ret örvendeztette meg diáktársait, tanárait 
értő, szép előadásával.

Meghívásunkat elfogadva örömmel 
üdvözöltük területi versenyünkön a haj-
dúnánási Református Általános Iskola, a 
hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Isko-
la és AMI, a szorgalmatosi Deák Ferenc 
Általános Iskola, valamint a polgári Vá-
sárhelyi Pál Általános Iskola versbarátait 
is.

A délután során 4 kategóriában mint-
egy ötven verskedvelő diák mondta el 
szebbnél-szebb választott költeményét.

A program keretében került sor a „Szó-
forgató tollforgató” tehetséggondozó 
szak kör felhívására beérkezett irodalmi 
pályaművek (versek, novellák, mesék) 
értékelésére. Az alkotásokat az iskola au-
lájában felállított paravánokon el is olvas-
hatták az érdeklődők.

A versünnephez kapcsolódva az alsó 
tagozatosok minden intézményegységben 
versbe öltöztették a folyosókat, kitűzve 
a saját, vagy az általuk szépen, kézírással 
lemásolt kedves költeményüket, így meg-
osztva azt a többiekkel.

A jelenlévő versmondók, az őket elkí-
sérő szüleik, nagyszüleik, felkészítő peda-
gógusok ismét egy szívet-lelket melenge-
tő, élményekkel teli délutánt tölthettek 
együtt a versek bűvöletében.

A zsűri tagjai nagy megelégedéssel és 
elismeréssel szóltak a gyerekek kitűnő 

KÖLTÉSZET NAPJA 2015KÖLTÉSZET NAPJA 2015KÖLTÉSZET NAPJA 2015

Ötvenegy esztendeje immár, hogy április 11-én – a Magyar Költészet Napján – 
országszerte emlékezünk József Attilára, a 20. század talán legnagyobb magyar 
költőjére, születésnapja alkalmából. Ezen a napon szerte e hazában sokan vesznek 
kezükbe verseskötetet, olvasnak, mondanak verseket, akár többszázan is együtt, 
kicsit kilépve a szürke mindennapok monotóniájából. Idén az előző évekhez ha-
sonlóan a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ szabadtéri versünneppel készült. 

„Szükséges, hogy vers irassék, különben „Szükséges, hogy vers irassék, különben „Szükséges, hogy vers irassék, különben „Szükséges, hogy vers irassék, különben „Szükséges, hogy vers irassék, különben „Szükséges, hogy vers irassék, különben 
meggörbülne a világ gyémánttengelye" meggörbülne a világ gyémánttengelye" meggörbülne a világ gyémánttengelye" meggörbülne a világ gyémánttengelye" meggörbülne a világ gyémánttengelye" meggörbülne a világ gyémánttengelye" 

A szép szó ünnepén

Kiss Barna és 
Utcazenekara a sza-
badtéri színpadon 
lépett fel Pető�  Sán-
dor, Weöres Sándor, 
Villon verseivel, il-
letve saját szerzemé-
nyeikkel. A gyerekek 
lelkesen énekeltek 
együtt a rendkívül 
szimpatikus, tehet-
séges együttessel. Az 
időjárásunk is ke-

gyes volt hozzánk, így az idei első szabad-
téri programunk tartalmas és hangulatos 
lehetett. Köszönet mindazoknak a peda-
gógusoknak, akik együtt voltak velünk és 
elhozták a gyerekeket!

A vers, a rímek varázsa sokakat ejt ra-
bul, bűvöl el az a csoda, amely a maga 
szigorú szabályaival tud olyas valamit te-
remteni, amely az olvasót, a versmondót 
és hallgatóságát egy nevezőre tudja hozni, 
mint ahogy József Attila mondja; a költő 
az adott világ varázsainak mérnöke. Ezen 
a verőfényes, melengető áprilisi délutánon 
nagyon kevés felnőtt állt meg és hallgatott 
bele a programba, de a gyermekek lelké-
ben talán visszhangra találtak a dallamok, 
a verssorok, és higgyünk abban, hogy 
közülük is kikerül majdan néhány tehet-
séges zenész, versíró, akik majd az akkori 
kor életérzéseit, igazságait mondják el. 

Mert: „…szükséges, hogy vers iras-
sék, különben meggörbülne a világ gyé-
mánttengelye.”

Kócsi Imre

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

versválasztásáról, s azok hibátlan, értő, 
magas szintű tolmácsolásáról.

Mindannyian emléklapban részesül-
tek, s a legkiemelkedőbbek könyvjutal-
mat vehettek át. Gratulálunk nekik!
1–2. évfolyam 
 I. Kovács Alíz 2.e Bocskai Iskola
 II. Kőrösi Róbert László 2.b Bocskai 
  Iskola
 III. Mircse Zoltán 2.d Bocskai Iskola
Különdíjak: 
  Tikász Dénes 2.o. Református Iskola
  Varga Kincső 1.b Bocskai Iskola
3–4. évfolyam
 I. Hallgató Dániel 3.a Bocskai Iskola
 II. Tóth Hanna 3.a Bocskai Iskola
 III. Horváth Dorina 3.b Bocskai Iskola
Különdíj:
  Patai Petra 4.o. Református Iskola
5–6. évfolyam
 I. Daróczi Panna 6.c Bocskai Iskola
 II. Mirkó Anna 5.c Bocskai Iskola
 III. Varga Laura 6.f Bocskai Iskola
7–8. évfolyam
 I. Smid László 7.a Bocskai Iskola
 II. Kovács Adél 8.f Bocskai Iskola
 III. Csiszár Milán 8.a Bocskai Iskola

A rendezvény a TÁMOP 3.1.4. B – 
13/1-2013-0001 számú „Köznevelés az 
iskolában” projekt, Partnerség és hálózato-
sodás modul eseményeként valósult meg.

Köszönjük a KLIK Hajdúnánási Tan-
kerülete és a Bocskai Iskola Diákönkor-
mányzatának támogatását!

Bodnárné Varga Márta

Táncosok báljaTáncosok báljaTáncosok báljaTáncosok báljaTáncosok báljaTáncosok bálja kedett, pedig hirdetve sem volt. A Gim-
nasztráda csoport, a Nána Táncstúdió, a 
Phoneix Fusion, az Aranyszalma I� úsági 
Néptánc Együttes és azok szülei barátai 
voltak a résztvevők. Rozgonyi Melitta a 
főszervező gimnasztrádás lányok vezető-
je mond néhány gondolatot a kimagasló 
hangulatúra sikeredett rendezvényről.
 A tánc világnapjához próbáljuk min-

dig igazítani a mulatságot (április 29.) de 
most a húsvét miatt nem akartuk igazán 
eltolni. A bálon mindig olyan jellegű 
programokat próbálunk szervezni, ami a 
csoportok ízlését kielégíti, mivel tánco-
sok báljáról van szó. Idén José Rey y su 
grupo Tropical táncegyüttest hívtunk Bu-
dapestről, akik a kubai salsa és az ottani 
társastánc elemeit képviselik. Nem csak 
egy bemutatót tartottak nekünk, hanem 
interaktív módon bevonták a vendégeket 
is. Nagyon élvezték a � atalok a rögtönzött 

közönség táncoltatást. A vacsorát mindig 
Kerezsi Sándor készíti – nagyon meg va-
gyunk elégedve vele. A zenészünk is állan-
dó, hisz Toronyai Csaba minden korosz-
tály zenei ízlésére fel van készülve. Plusz 
meglepetés volt, hogy idén elhívtuk Fűz 
László fotóst, s az egyik teremben beren-
deztünk egy úgynevezett fotószobát, s itt a 
csoportok barátok külön tudtak készíttet-
ni magukról képeket. A tombola sorsolás 
idejéig – melyre szép számmal kaptunk 
ajándék felajánlásokat – egy kicsit pihent 
a társaság, de aztán reggel 5 óráig tartott 
a mulatság. Rendkívül sok pozitív vissza-
jelzés érkezett azóta (többen felvetették, 
hogy miért nem félévente, csinálunk ilyen 
bulit). Érthető, hiszen sok gimnazista, aki 

különböző művészeti csoportba jár, s bará-
ti kapcsolatot ápol társaival, ilyen rendez-
vényeken tud igazán közösen kikapcso-
lódni. Külön-külön működünk, de mégis 
meg van a családias hangulat, s úgy érzem 
ezért is fontos egy ilyen összejövetel

Mindenképpen szeretném kiemelni, 
hogy a bálon a költségeken kívüli fennma-
radó bevételt a gimnasztrádás lányok júli-
usi Finnországban – Helsinkiben – tartan-
dó tánc világtalálkozóján való részvételére, 
az utazásra használjuk fel. Ez így egyfajta 
jótékonysági rendezvény is volt. Termé-
szetesen a sikeren felbuzdulva jövőre újra 
várunk mindenkit, nagy szeretettel.

Kócsi Imre
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Szent Gyögy nap és a tavaszi Szent Gyögy nap és a tavaszi Szent Gyögy nap és a tavaszi Szent Gyögy nap és a tavaszi Szent Gyögy nap és a tavaszi Szent Gyögy nap és a tavaszi 
kihajtáskihajtáskihajtás

A húsvét egyik legnagyobb egyházi ün-
nepünk, melyre lelkünk, szellemünk, há-
zunk- portánk megtisztulásával 40 napig 
készülünk.

Sok, az ünnephez kapcsolható, már-
már feledésbe merülő hagyományunk lát-
szik újjáéledni a rendeltetésének megfele-
lően, ám még mindig van mit tanulnunk 
eleinktől. A tavaszi ünnepkör népszokásai 
tananyagként bekerültek az oktatásba, így 
a dalok, a locsolóversek, a leginkább „di-
vatosnak” nevezett hagyományok ismer-
tek a legtöbb gyerek tudatában.

A „Nánási Fonó” is erre hivatott- a tán-
con kívül olyan hagyományok felelevení-
tése, melyek már a tévében sem láthatók, 
esetleg archív kép- és hanganyagok szol-
gálhatnak hiteles múltidézőként.

A táncos rendezvény, melyet minden 
évszakban megrendeznek városunk nép-

A Bocskai AMI néptánc tanszaka nagy 
érdeklődéssel várta a hagyományos szóló 
néptánc verseny februári kiírását, mely-
nek elolvasása után nagy lendülettel kezd-
tek hozzá táncosaink és a felkészítő taná-
rok a somogyi táncanyag, mint kötelezően 
bemutatandó improvizáció és a szabadon 
választott táncok gyakorlásához. 4 páros 
és 2 � ú szóló produkció stílusgyakorlatai, 
a tájegységi motívumkincs elsajátítása, a 
párkapcsolat rejtelmei és a színpad törvé-
nyei tették próbára a versenyre indulókat. 
Név szerint Szabó Csaba és Máró Vivien, 
ill. Gál Miklós Révész Zsanna oldalán 
dél-alföldi táncokkal, Gál Virág és Er-
dei Réka rábaközi improvizá cióval, nem 
is beszélve a Fórizs Márk–Czipa Hanna 
páros hajdúsági táncairól. A lassan már 
fér�  táncosnak nevezhető Pálóczi Gábor 
és Erdei Ferenc pásztortáncai ill. széki fér-
� táncai tarkították a kínálatot.

Sárkányölő Szent György évszázadokon 
át a lovagok, lovas katonák, fegyverková-
csok, szíjjártók, vándorlegények és utóbb 
a cserkészek patrónusa volt. Legendája 
szerint legyőzi a sárkányt és kiszabadítja 
a fogságból a királylányt. Az igazi tavasz 
kezdetét a néphagyomány e naptól szá-
mítja. A rómaiak e napon ünnepelték 
Paliliát, mely pásztorünnep volt. E ha-
gyomány továbbélése mutatható ki a ha-
zai állattartás szokásaiban is. Az állatok 
első kihajtásának napja, amikor az álla-
tok egészségét, szaporaságát, tejhozamát 
hiedelmekkel és szokásokkal igyekeztek 
biztosítani. Gonoszelhárító, termékeny-
ségvarázsló célzattal a marhákat láncon, 
fejszén, ekevason, tojáson, a gazdasszony 
kötényén stb. hajtották át. Nagy jelentő-
séget tulajdonítottak annak a vesszőnek, 
zöld ágnak is, amellyel az állatokat elő-
ször hajtották ki a legelőre. Szent György 
napon volt a pásztorok, béresek szegőd-
tetésének ideje, amely általában Szent 
Mihályig volt érvényben. Hagyományo-
san Szent György napjához kapcsolódó 
jellegzetes pásztorszokás Kalotaszegen az 
ún. tejbemérés. Ilyenkor állapítják meg, 
hogy a gazdák a nyár folyamán lemért 
tejmennyiségnek megfelelően milyen sor-
rendben, mennyi tejet kapnak. Evés-ivás, 
táncmulatság zárta a napot.

E napot a magyar néphit rontásra, 
varázslásra alkalmas időpontnak tartot-
ta. Jellegzetes megnyilvánulása ennek a 

A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig is Szent György napjától, április 
24-től számította. Az állattenyésztéssel foglalkozó népek körében, az időjárástól és 
a legelők állapotától függően ez idő tájt hajtották ki a jószágokat a téli szálláshe-
lyekről, ekkor történt a pásztorok, béresek megfogadása, vagy a juhbemérés

Húsvéti FonóHúsvéti FonóHúsvéti FonóHúsvéti FonóHúsvéti FonóHúsvéti FonóHúsvéti FonóHúsvéti FonóHúsvéti Fonó

Nem is árulunk töb-
bet zsákba macskát: a 
Szabó–Máró párost ki-
véve minden táncosunk 
a legmagasabb egyéni 
elismerésben részesült. 
A lányok Pántlikás, a � úk 
Bokrétás táncosi címet 
vihettek haza. Pálóczi Gá-
bor összteljesítményéért 
egy valódi kanász fokost 
vehetett át különdíjként. 
A 3 fős, országosan elis-

mert koreográfusokból, táncpedagógu-
sokból álló zsűri elismerését fejezte ki a 
felkészítő tanároknak, akik megosztották 
örömüket a versenyre gyermekeiket el-
kísérő és a viseleteket mindig gondosan 
előkészítő szülőkkel. Makkai Andrea és 
Bistey Attila néptánc pedagógusoktól és 
a Bocskai Apródjai szólistáitól a sárospa-
taki, debreceni, nyíregyházi versenytársak 
főhajtva búcsúztak. A Művészeti Tagin-
tézmény vezetője, a néptánc pedagógusok 
és a szülők ezúton is köszönik a hajdúná-
nási Tankerület, mint fenntartó anyagi 
támogatását, mely a teljes költség fedezé-
sét jelentette a versenyre. Megszolgáltuk. 
Az együttes tagjai már készülnek a Duna 
Televízió által meghirdetett Fölszállott a 
páva népzenei és néptáncos tehetség kuta-
tó verseny debreceni selejtezőjére.

Bistey Attila

hitnek a harmatszedés. 
Az Ószövetség az ég ál-
dásának, a termékenység 
jelképének és eszközének 
tekintette a harmatot. 
Hajnali harmatot szed-
tek a tejhaszon érdeké-
ben vászonabrosszal vagy 
a köténnyel, miközben 
mondogatták: Mind 
szedem…, vagy Vaját vi-
szem, tejét nem, vaját vi-
szem, tejét nem. A harma-

tos ruhadarabot a tejesfazékba facsartak 
ki, hogy sok vajuk legyen. Közismert hi-
edelem, hogy a boszorkányok különböző 
tárgyakból (pl. kútágas, lepedő, kötény) 
tejet tudnak fejni. A boszorkányok rontá-
sa ellen zöld ágakkal, füstöléssel, fokhagy-
mával védekeztek. Szent György napját a 
néphit alkalmasnak tartotta a földbe rej-
tett kincs keresésére, melyről úgy hitték, 
hogy minden hetedik évben ezen a napon 
lángot vet. Az egész magyar nyelvterü-
leten hittek abban, hogy az e nap előtt 
fogott gyíkkal megelőzhető a torokgyík, 
ha megkenegetik a torkukat vele. Általá-
ban ilyenkor vetették a kukoricát, babot, 
uborkát. Ha a varjú nem látszott ki a bú-
zából, jó termésre számítottak. Időjárás-
jósló hiedelmek is kapcsolódnak a Szent 
György napja körüli időszakhoz, pl. úgy 
vélték, hogy ha e nap előtt megszólalnak 
a békák, az korai tavaszt és nyarat jósol. 
Általánosan elterjedt hiedelem szerint a 
Szent György nap előtti mennydörgés a 
bő termés előjele. (www.sulinet.hu)

A Hortobágyon ezt a napot már sok-
sok éve az ún. Kihajtási Ünneppel teszik 
emlékezetessé. A gazdag programok közt 
szerepel a Hortobágy örökös pásztorai-
nak köszöntése, amely számunkra azért 
jelentős, hiszen Máró Gábor tagja a 12 
tagú, nagytekintélyű testületnek. Az idei 
programra április 25-én kerül sor, a már 
megszokott helyszíneken.

táncpedagógusai, egyre népszerűbb a gye-
rekek körében.

A tavaszi természetesen a húsvéthoz 
kapcsolódik, a táncok, a kézműves foglal-
kozás is a legnépszerűbb szokásokat eleve-
nítik fel ill. tanítják meg.

A táncokat Bistey Attila és Makkai 
Andrea vezetésével tanulhatták meg a 
résztvevők a Szalmakalap Citeraegyüttes 
segítségével, a tavaszi díszek készítésének 
fortélyait Papp Anita mutatta meg kicsik-
nek és nagyoknak.

Pihenésképp egy archív felvételen derül-
hettek a jelenlévők a locsolkodás és a tojás-
festés hagyományainak felelevenítésével.

Kellemes estét tölthettek a jelenlévők a 
Fonóban, mely igazi felkészülésül szolgált 
a húsvét ünnepére.

Fekete Andrea

RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNYRENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNYRENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNYRENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNYRENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNYRENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY
Felhívjuk a tisztelt lakosság � gyelmét, hogy 
nyomozásunk folytatunk kifosztás bűncse-
lekmény miatt. A nyomozás eddigi adatai 
szerint 2015. márciusától kezdődően több 
idős személy ingatlanára jutott be egy ille-
téktelen személy. A fér�  általában a kulcsra 
nem zárt kisajtókon ment be az ingatlanok-
ra, de az is előfordult, hogy kiskapura, ka-
pura felakasztott kulcsot használta bejutásra, 
amit visszaakasztott a helyére. Több esetben 
ezután bejutott a házba, ahol olykor már 
csak a szekrényben kutatva észlelték jelenlé-
tét. Ilyen módon egy alkalommal készpénzt 
tulajdonított el. A személy, ha észrevettél, a 
lakók kérdéseire általában olyan válaszokat 
adott, hogy ház körüli munkát szeretne vál-
lalni vagy vásárolna valamit. Stílusa barátsá-

gos volt, olykor értetlennek mutatta magát. 
Az elmondások alapján mindig kerékpárral 
és egyedül közlekedett.

Kérjük, hogy amennyiben hasonló bűn-
cselekmény áldozatává vált Ön vagy hozzá-
tartozója, azt jelezzék a Hajdúnánási Rend-
őrkapitányság Bűnügyi Osztályán Tanyi 
István r. századosnak!

Ezúton is kérjük továbbá a lakosságot, 
hogy zárják ingatlanjaik kiskapuit! Idegen 
személyeket ne engedjenek be! Amennyi-
ben kérésüknek nem tennének eleget úgy 
értesítsék a rendőrséget a 06-52-570-050-es 
telefonszámon vagy a 112-es ingyenes se-
gélyhívón!

Segítő közreműködésüket előre is kö-
szönjük!
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A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlójaKözpont programajánlójaKözpont programajánlója

 Április 24–25. (péntek–szombat): 
Kaktuszok és pozsgás növények ki-
állítása és vására, amely harmadik al-
kalommal kerül megrendezésre a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban 
a Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság 
Közhasznú Egyesület tagjainak segítsé-
gével. A kiállítással egybekötött vásá-
ron az érdeklődők nem csak számtalan 
kaktusz-fajjal megismerkedhetnek, de 
kedvező árakon számos faj közül is vá-
logathatnak a vásárolni szándékozók. 
A kiállítás és vásár nyitva tartási ideje 
péntek–szombat: 9–17 óra A belépés 
díjtalan!

 Április 25. (szombat) 10.00: Weöres 
Sándor XXIV. Országos Gyermek-
színjátszó Fesztivál Hajdú-Bihar Me-
gyei Találkozója a Nemzeti Művelődési 
Intézet, a Nánás Pro Cultura Nonpro-
� t Kft. és a Magyar Drámapedagógiai 

Társaság szervezésében. Helyszín: Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ. 
A belépés díjtalan!

 Április 24. (péntek) Tánc Világnapja
 17.30-tól fellépnek: Dégi Zoltán For-

mációs Tánccsoport Országos és Euró-
pa bajnok csapat, valamint a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ mű vészeti 
csoportjai: Nána Formációs Tár sastánc 
Stúdió Junior és Gimnazista csoportja, 
a Hajdúnánási Gimnasztráda csoport 
Junior és kezdő csoportja, a Phoenix 
Fusion Tánciskola haladó és középha-
ladó csoportja

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ

 Belépő: 200 Ft
 Május 7. (csütörtök) 17.00: a Nánás 

Fotó Club kiállítása a művelődési köz-
pont galériájában. 

Szólláth Zoltán közönséget köszöntő szavai 
utaltak arra, hogy a művész utóbbi éveinek 
alkotásaiból kívánja bemutatni alkotó tevé-
kenységét. Tóth Erika tanárnő zongorajáté-
ka után Szabóné Marth Éva, a Hajdúnánási 
Szellemi Műhely elnöke nyitotta meg a 
kiállítást.

Gondolataiból idézek: „Öröm megnyit-
ni egy ismert alkotó kiállítását, aki immár 
29 éve aktív alkotója városunknak. Tanítvá-
nyok, barátok, ismerősök és sorolhatnánk 
tovább, akik jelenlétükkel megtisztelték az 
alkalmat.” Elmondta, hogy „a szépség pilla-
natai jelennek meg előttünk… A kiállított 
képek címei alapján a gondolataink mint-
egy szabad verssé formálódnak… Az alkotá-
sok utalnak a mindennapok színeire, ahogy 
az alkotó keresi a fényeket, a napszakok pil-
lanatait… Verssorok, gondolatok juthatnak 
eszünkbe a látható képek alapján… Látjuk, 
hogy az alkotó igyekszik megláttatni a sö-

tétségben a fényt, miközben lelki élményt, 
felüdülést ad, miközben el is gondolkoztat 
bennünket, a szemlélőt…” Az alkotások 
bizonyítják, hogy a művész „kikénysze-
ríti a fényt a ködből, a színtelennek tűnő 
világból, azért, hogy meglássuk a fényt.” 
A kiállítás megnyitása után Fejér Imre el-
mondta: „Az alkotáshoz a mindennapok 
lelki nyugalmára van szükség… Nyugodt 
lelki állapotot adhat a mindennapi lelki-
ismeretes munka, de a művészi alkotások 
megszületéséhez „pillanatokra” van szük-
ség. Aki az alkotásokat, a képeket szereti 
nézni, annak az adjon lelki boldogságot…
Egy-egy alkotás ne üzenet, inkább élmény 
legyen a néző, a befogadó személy számára. 
Elkészült műveimmel nem akarok üzenni, 
élményt akarok adni.”

További sikereket kívánunk Fejér Imré-
nek, akinek mostani kiállítása május 5-ig 
látogatható. Gut István

 Az ötlet az én fejemből pattant ki egy 
régóta dédelgetett vágy folyományaként – 
kezdi a beszélgetést Koroknai Zoltán kö-
zépiskolai tanár. Amikor elmentem igen 
ambíciózus � atal barátomhoz s vázoltam 
neki tervemet ő azonnal igent mondott. 
Az éjszakákba nyúló beszélgetések során 
arra a döntésre jutottunk, hogy színház 
jellegében mindenképpen szórakoztató 
legyen, másik célja pedig, hogy a szű-
kebb környezet után az országhatáron túli 
magyaroknak is színvonalas szórakozta-
tást nyújtson. Ezután jött az ötlet, hogy 
bővítsük ki ezt kulturális és művészeti 
tevékenységek szélesebb körével is. Ha 
például egy tehetséges ember ki akar adni 
egy könyvet, vagy egy ismeretlen kivá-
ló zenész egy CD-t, annak segítő jobbot 
tudjunk nyújtani a kibontakozásban. Az 
egyesület neve egy mozaik szó, a három 
elnökségi tag vezetékneveiből. Az alakuló 
gyűlésen a színtársulatnak az „Április else-
je” nevet adtuk, mely egyrészt utal jelle-
günkre, s alapításunk napjára is. 

Azt mindenképpen meg kell említe-

nünk, hogy semmiképpen nem konku-
renciája akarunk lenni az általunk nagyra 
becsült, Naná Színháznak. Marth P. Ildi-
kóval ezt megbeszéltük, s arra az álláspont-
ra jutottunk, hogy segíthetjük egymást, 
sőt közös munkánk is lehet. Hajdúnánás 
mellett mi inkább külföldön (Ausztria, 
Németország, Anglia) kívánunk fellépni.
 Elsősorban az a legfontosabb, hogy 

mindenki nagyon jól érezze magát ezeken 
az előadásokon – csatlakozik a beszélge-
téshez Bodnár Robin elnök is, aki közgaz-
dász doktor és tanár – hiszen nevünk is 
erre utal, hogy javarészt vidám, kacagtató, 
darabokat kívánunk előadni. Az alap el-
gondolás az, hogy egy színházi előadáson, 
egy táncesten, vagy koncerten mindenki 
felhőtlenül boldognak érezze magát. A 
másik nagy célunk pedig, remélhetőleg 
kinövi annyira magát a társulat, hogy 
nemzetközi szinten is ismertek legyünk. 
Szeretnénk munkánkkal a külföldön élő 
magyarok részére fenntartani a magyar 
identitást.

Kócsi Imre

Nem áprilisi tréfa: Új színtársulat Nem áprilisi tréfa: Új színtársulat Nem áprilisi tréfa: Új színtársulat 
HajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánáson

2015. április 14-én nyílt meg Fejér Imre gra� kus-rajztanár kiállítása a Kéky Lajos Váro-
si Művelődési Központ Galériájában.

„LÁSSUK A FÉNYT!” – kiállítás megnyitó„LÁSSUK A FÉNYT!” – kiállítás megnyitó„LÁSSUK A FÉNYT!” – kiállítás megnyitó„LÁSSUK A FÉNYT!” – kiállítás megnyitó„LÁSSUK A FÉNYT!” – kiállítás megnyitó„LÁSSUK A FÉNYT!” – kiállítás megnyitó

Mindenképpen meglepő az ötlet, az elképzelés, de mivel április elsején megtör-
tént a hivatalos alapító taggyűlés, úgy tűnik mégis komolyan gondolják az eltökélt 
szervezők. Koroknai Zoltánnal és Bodnár Robinnal, a BOREKO nevű kulturális 
és művészeti egyesület két elnökségi tagjával ültünk le beszélgetni a váratlan beje-
lentésről, hiszen városunknak már van egy 15 éves méltán népszerű színtársulata.

Sportversenyek:
 11.00 futóverseny: Óvodások (600 m), 

I.–II. korcsoport (1200 m), III.–IV. kor-
csoport (1800 m), V.–VI. korcsoport 
(2400 m), felnőtt nők; fér� ak (3600 m), 
fér� -női egyéni (4200 m) Előnevezési 
lehetőségek a művelődési központban 
Szólláth Zoltánnál: Hétköznap 800-tól 
1630-ig. Helyszíni nevezés a rajt előtt 15 
perccel fejeződik be. A nevezés alkalmá-
val minden indulni vágyó korosztálynak 
megfelelő jelzéssel ellátott, a rendezők ál-
tal biztosított rajtcédulát adunk, értelem 
szerinti kitöltés után, köteles a futás után 
célba érkezéskor leadni, mivel ez adja a 
beérkezés sorrendjét. Minden versenyző a 
saját korosztályában, vagy hosszabb távon 
indulhat. A csapatverseny helyezését az 
egyéni mért idők összege adja. A helyezé-
sek eldöntése a Magyar Atlétikai Szövet-
ség szabályai szerint.

 Díjazás: az 1–3 helyezett versenyzők 
éremdíjazásban részesülnek.

 12.00: Skate Park Opening Jam II. – 
skate-pálya évadnyitó extreme sportver-
seny (roller, görkorcsolya, bmx, gördesz-
ka). Nevezés a helyszínen.

 14.00 tollaslabda bajnokság: Női fel-
nőtt és fér�  felnőtt kategóriában. Lebo-
nyolítás a jelentkezők számának függ-
vényében körmérkőzéses vagy kieséses 
rendszerben. Helyszíne: a Ligetben talál-
ható aszfalt tollaslabda pálya. Tollaslabda 
ütőről a versenyzőknek kell gondoskod-

niuk. Díjazás: az 1–3 helyezett verseny-
zők éremdíjazásban részesülnek. Csak 
előzetes jelentkezést fogadunk el április 
28-ig. A versenyt csak megfelelő időjárási 
körülmények között tartjuk meg.

 13.00: Kézműves játszóház az Okkal-
Más-Okkal I� úsági Egyesület szervezésében

 13.00: a Happy gitár (Ádám Sándor, 
Incze Ferenc, Orosz Imre, Varga Zoltán) 
műsora

 14:00: a „Hajdúnánás hangja” énekver-
seny I. fordulója

 15.30: Bartha Tóni Bábszínháza: Papri-
ka Jancsi c. előadása

 16.30: a „Hajdúnánás hangja” énekver-
seny II. fordulója

 17.30: Maksa Zoltán humorista műsora
 18.15: a „Hajdúnánás hangja” énekver-

seny eredményhirdetése
 19.00: Hien műsora
 20.00–22.00: zenés tábortűz az OKÉ 

Party Zenekarral (Csiki Bandi – Tóth 
László) A programra várjuk azokat a 
családokat, baráti társaságokat, közössé-
geket, akik a helyszínen szívesen bográ-
csoznának, főznének. Számukra előzetes 
bejelentkezés alapján (határidő április 
28.) tűzifát tudunk biztosítani. 

Mindenkit szeretettel várnak 
a rendező-szervező 

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
munkatársai!

Május elsejei programok: Majális a LigetbenMájus elsejei programok: Majális a LigetbenMájus elsejei programok: Majális a Ligetben

Mint arról februárban már tudósítottunk május 
1-3. között kerül megrendezésre Hajdúnánáson 
a 7. Nemzetközi Heki Taikai – Kyudo Világkupa. 
A rendezvény helyszíne a Somorjai László Városi 
Sportcsarnok lesz, ahol a gyakorlatilag május 2-án 
és harmadikán zajlanak a programok. 
Május 2. szombat
• 9:30 Rei és Yawatashi/első vessző ceremónia
• 10:15 a csapat verseny kezdete. 3 csapat lő   
   egymással párhuzamosan – 12 vessző 
   (4 vessző/íjász) 

• 14:00 Csapatverseny folytatása ameddig minden 
íjász le nem lőtte a 20 vesszőt

Május 3. vasárnap 
• 9:00 Rei 
• 9:15 7 íjász/ lősor versenye 5 körben 
  (4 vessző /íjász)
• 12:00 Heki ceremoniális lövés a győztes csapat 
   által
• 12:30 Rei 
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Bocskai Koronával történő fi zetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

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. síremlék tisztítását.• járda készítését 

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

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

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

720 Ft
adag

 Termál medencefürdõ
 Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs)
 Szénsavas kádfürdô
 Iszappakolás
 Súlyfürdõ

 Gyógytorna
 Gyógymasszázs
 Víz alatti gyógytorna
 18 év alatti csoportos gyógyúszás
 Termál kádfürdõ

Korszerû gyógyászati épületünkben várjuk fürdõgyógyászati 
kezeléseinkkel régi és új vendégeinket! 

Pihenjen és gyógyuljon nálunk 2015-ben is!
A hajdúnánási lakosok részére a fürdőgyógyászati kezelések önrészét május 1-ig tudjuk átvállalni. 

Május 1 és szeptember 1 között csak önrész megfi zetése mellett vehetik igénybe kezeléseinket. 
Használják ki most a lehetőséget!

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

A Hajdúnánási Gyógyfürdõ újra megnyitotta kapuit! 

A hiteligénylés teljesen díjmentes lehet!

A futamidő során nincsenek kezelési költségek!

A kamat a teljes futamidő alatt változatlan (fix kamat) marad!

Amennyiben már van hitele nálunk, még gyorsabb és 
egyszerűbb elbírálásra számíthat!

fix 3,9%-os
kamatozású, állami 
támogatású 
hitelprogramok

Szeretné üzleti elképzelését megvalósítani és 
ezzel vállalkozását sikeresebbé tenni?

Tisztelt Vállalkozó!

A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál lehetősége van 

          fix 3,9 %-os kamatozású, állami támogatású hitelprogramok             
             igénybe vételére, 1–10 millió forintos összegig!

             Hitel célja: beruházás (gép, berendezés, jármű, ingatlan 
          vásárlás,  felújítás, átalakítás) vagy forgóeszköz, akár saját 
     erő nélkül!

Ügyfélszolgálat:  
4029 Debrecen, Csapó u. 26.
Telefon: (52) 500-330;  
(06-30) 503-2333;  (06-30) 503-2300

w w w.t a m o g a t o t t h i t e l . h u
info@tamogatotthitel.hu

JENEI IMRE
volt. Hajdúnánás Batthyány u. 31/A 

alatti lakos halálának 1 évfordulójára.

Megemlékezés

„Kit őriz a szívünk nem hal meg soha,
Kit lelkünkben látunk nem hagy el soha,
Fájdalom költözött egy éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.”

Szerető családja

„Sorsodat nézem, a szépségedét:
Útja a romboló időn visz át,

Hisz mind búcsúzik az édes, a szép,
S hal, oly gyorsan, ahogy mást nőni lát;

S csak gyermeked véd a kaszás Kor ellen,
Hogy dacolj vele, mikor elvisz innen.”

Megemlékezés

Halálának huszadik évfordulóján 
kegyelettel, szeretettel emlékezik 
VARGA LAJOSRA 
– volt Pető�  utcai lakosra –  

felesége, gyermekei , veje és négy unokája.
2015. május 2. 

19.00

Helye: Hajdúnánás, 
KHT Bocskai út 6.

 Jegyvásárlás: 
06 30 325-5713

Termelői Bál
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Továbbra is várom vendégeinket, házi süteményekkel 
húsz féle pizzával és három féle menüvel.

Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és szerviz bérelhető.

Korona Patika

Advil Ultra Forte lágy kapszula 16 db 1652 Ft 1410 Ft  
Corsodyl alkoholmentes szájvíz 300 ml 1498 Ft 1250 Ft
Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20 db 1448 Ft 1169 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

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

Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

MOZIMŰSOR . MÁJUS

HAJDÚNÁNÁS, BOCSKAI FILMSZÍNHÁZ

Pénztárnyitás: Az előadás előtt egy órával! 
Jegyárak: Normál � lmekre: Felnőtt 1000 Ft, Gyerek: 800 Ft (12-éves korig)
 3D-s � lmekre: Felnőtt: 1300 Ft, Gyerek: 1100 Ft (12 éves korig)

Május 9. 17:00 
(szombat)

Sam a kismadár 
3D

6

Május 9. 19:00 
(szombat)

Bosszúállók 2
3D

12

Május 13. 17:00 
(szerda)

Sam a kismadár 
3D 

6

Május 13. 19:00 
(szerda)

Bosszúállók 2
3D

12

Május 23. 17:00 
(szombat)

Dínó kaland
3D 

12

Május 23. 19:00 
(szombat)

19.00 Argó 2 16

Május 27. 17:00 
(szerda)

Dínó kaland
3D

12

Május 27. 19:00 
(szerda)

Csábítunk 
és védünk

12
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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: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. megbízott ügyvezetője • 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

Férfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB II

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B

Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás Rob-
zol 2000 KSE 21–20 (11–14)

Putnok 150 néző. Vezette: Kovács, 
Major. (március 14.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Fehérvári, Csonka 4/1, Bancsók 
2, Ötvös 4, Hadadi 2, Takács 5. Csere: 
Reszegi, Torma (kapusok), Bata, Póser 1, 
Szabó 2, Madai, Tupicza, Dankó. Edző: 
Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: A szerencsésebb csapat 
győzött. Talán, ha többen vagyunk meg-
nyertük volna a mérkőzést.

Juniormérkőzés: Kazincbarcikai KSE–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 29–26 
(19–12)

Putnok 57 néző. Vezette: Csörgő, Do-
bák. (március 14.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), NAGY 6/1, Kelemen 4, MÉNFŐI 
7/2, Tupicza, NÉMETH 4, Dankó 2. 
Csere: Reszegi (kapus), Zihor 3, Harsányi, 
Fazekas, Molnár. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/3, illetve 5/3. Kiállítás: 6 
perc, illetve 6 perc. 

Madai Tamás: Sajnos nem mindenki 
érezte át a mérkőzés fontosságát. Akik 
azonban ott voltak, az első félidő felejt-

hető játéka után egy bíztató 2. félidőt 
játszottak egyik nagy riválisunk ellen. 
Tanulság, hogy ekkora előnyt nem szabad 
adni egyik csapatnak sem!

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–VKK 
Nyírbátor 22–29 (11–15)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Szécsi, 
Szőke. (március 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Hadadi 5, Csonka 5/3, Póser 4, 
Bancsók 1, Szabó, Ötvös. Csere: Reszegi, 
Torma (kapusok), Bata 3, Takács 2, 
Fehérvári 1, Tóth 1, Madai, Tupicza. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 5/3, illetve 5/4. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.

Hadas Sándor: A támadójátékunk hi-
báit a vendégek könyörtelenül kihasznál-
ták. Gratulálok a Nyírbátornak!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–VKK Nyírbátor 28–24 (13–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay. (március 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Nagy 2, Kelemen 2, NÉMETH 
5, Dankó 1, Harsányi 2, BODOGÁN 
7/1. Csere: RESZEGI (kapus), FAZEKAS 
1/1, Molnár 1, Ménfői 2, Körtvélyesi, 
Tupicza, Zihor 2, Daróczi 2, Szabó 1. 
Edző: Madai Tamás

Balmazújvárosi NKK–Hajdúnánás SK 
20–25 (7–10)

Balmazújváros 300 néző. Vezette: Ha-
raszti, Machtmann. (március 14.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
Poór 1, LENGYEL, Zihor 3, SOM 7/1, 
TAKÁCS P 6/1, UMANETS 4. Csere: 
Szilágyi (kapus), Kovács 1, DARABOS 
3, Szőnyi, Budaházy, Tóth, Mekes, Mar-
tinek. Edző: Molnár András.

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

Molnár András: Fér� as küzdelemben 
arattunk győzelmet. További sok sikert 
kívánok az Újvárosnak.

Juniormérkőzés: Balmazújvárosi NKK–
Hajdúnánás SK 20–31 (8–15)

Balmazújváros 100 néző. Vezette: Móré, 
Tömöri. (március 14.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
MEKES 3, Takács P, Kovács 1, Tóth 7/1, 
Lengyel 1, Szőnyi 4. Csere: Jóna 1 (ka-
pus), CSONTOS 4, TAR 7/3, Csiki, La-
katos, Nagy, Mezei 1, PÉTER 2/1. Edző: 
Nagy Attila.

Hétméteres: 1/1, illetve 9/5. Kiállítás: 
2 perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Komolyan vettük a ta-
lálkozót 10–1-es vezetésünk után nyu-
godtan cserélhettem. Egy lépéssel megint 
közelebb a célhoz, gratulálok a csapatnak.

HUFBAU AKKER Kecskemét–Haj-
dúnánás SK 27–24 (14–16)

Kecskemét 100 néző. Vezette: Hardi, 
Ho� mann. (március 28.)

Hajdúnánás SK: SZILÁGYI (kapus), 
Poór 2, Darabos 1, Zihor 3, Som 2, Ta-
kács P 3/1, UMANETS 10. Csere: Juhász 
(kapus), Kovács, Lengyel, Szőnyi, Buda-
házy, Tóth 2/2, Mekes 1, Martinek, Du-
dás. Edző: Molnár András.

Hétméteres: 4/3, illetve 5/3. Kiállítás: 
8 perc, illetve 14 perc.

Molnár András: Remekül játszott a 
csapat, csak gratulálni tudok nekik. Azt 
gondolom, hogy rajtunk kívül álló okok 
miatt szenvedtünk vereséget.

Juniormérkőzés: Kecskeméti NKSE–Haj-
dúnánás SK 20–30 (7–15)

Kecskemét 100 néző. Vezette: Paska, 
Vastag. (március 28.)

Hajdúnánás SK: Varga (kapus), Mekes 
2/1, KOVÁCS 4, TÓTH 6/1, SZŐNYI 6, 
DUDÁS 6, Csontos 1. Csere: Jóna, Juhász 
(kapusok), Tar 1, Lakatos 3, Nagy 1, Len-
gyel, Takács P, Péter. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 3/3, illetve 3/2. Kiállítás: 
4 perc, illetve 0 perc.

Nagy Attila: Egy újabb lépéssel köze-
lebb a célunkhoz. Magabiztos játékkal 
arattunk sikert. Gratulálok a lányoknak.

-kábé-

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
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Autóalkatrészek a legjobb árakon!
Egyedi árak – legjobb kedvezmények!

Mezőgazdasági, ipari és munkagépek olaj, levegő, 
üzemanyag, hidraulika és kabinszűrők

a legjobb árakon!
Kérje ajánlatunkat!

MESFÉM Kft.

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7.

Pogácsás Tibor köszöntőjében a sport, a 
mozgás fontosságán túl kiemelte: a tele-
pülésekért folyó munka mellett az ország 
különböző tájairól érkezett települések kép-
viselőinek lehetősége nyílik arra, hogy job-
ban megismerjék egymást, mely jó alkalmat 
adhat az eszmecserékre, akár az életre szóló 
barátságok kialakulására is.

A keleti országrész több megyei jogú 
városának, Budapest „keleti” részének és 
nagyobb településének köztük Hajdúná-
nás válogatottja is önkormányzati kispályás 
csapattal képviseltette magát. A nyugati or-
szágrész számára tavaly évvégén rendeztek 
hasonló tornát.

A 36 csapatos focitorna hat csoportban a 
selejtezőkkel indult. Csapatunk a „C” cso-
portban elsőként a Budapest VII. kerületi-
ekkel mérkőzött meg, később pedig a kecs-
keméti, bátonyterenyei, szentesi és a XVIII. 
kerületi játékosokkal vívták meg csatájukat.

A mérkőzések között igen jó hangulatban 
telt az idő, hangos nevetések közepette vár-
ták a soron következő megmérettetéseket.

Az út során a csapat kiértékelte a meccse-
ket, s számtalan élménnyel gazdagodva, fá-
radtan értek haza, megfogadva, hogy jövőre 
ismét megmérettetik magukat.

A csapatnak szívből gratulálunk! 

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

Madai Tamás: Kellemetlen stílusú 
ellenféllel találkoztunk, de a második fél-

idei hatékony támadójátékunk, illetve a 
feljavuló kapusteljesítmény meghozta a 
várt eredményt.

-kábé-

Szép eredménnyel zárta Hajdúnánás a Szép eredménnyel zárta Hajdúnánás a Szép eredménnyel zárta Hajdúnánás a 
Magyar Önkormányzatok Foci KupájátMagyar Önkormányzatok Foci KupájátMagyar Önkormányzatok Foci Kupáját
Ismét útjára indult a Magyar Önkormányzatok Foci Kupája 2015. március 28-án, 
szombat reggel a Vasas Fáy utcai Sportközpontjában, melyet a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára nyitott meg.


