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„Velünk teljes a világ”

4. oldal

Lelkek találkozása Sződemeteren

3. oldal

Emlékezés 

4. oldal

Tanyázó

5. oldal

Európai ElismErés a NáNási portéka médiakampáNyáNak

A Nánási Portéka piacra jutását 
és megismerését szolgáló mar-

ketingkampányt, „A közösség/nyilvánosság 
felé kommunikáció” kategóriában nevezte 
az EMKA Tanácsadó Kft., amely a meg-
születés pillanatától vitte a Nánási Porté-
ka marketing munkáját.

A brüsszeli ünnepi eseményről, és az 
elmúlt két év munkájáról tartottak saj-
tótájékoztatót február 4-én a városházán 
Almádi Krisztina az EMKA szakmai igaz-
gatója, Herperger Babett a cég stratégiai 
igazgatója és a Nánási portéka védjegy-
tulajdonosa, Hajdúnánás város önkor-
mányzata képviseletében Szólláth Tibor 
polgármester úr. 

Az évente odaítélt KAP Kommunikáci-
ós Díj célja a közös agrárpolitikával kap-
csolatos legjobb kommunikációs projek-
tek bemutatása. Mint megtudtuk, a szak-
mai zsűri a döntését azzal indokolta, hogy 
a magyar projekt olyan uniós elveknek fe-
lel meg, amelyek jövőbe mutatóak; segítik 
a fenntartható fejlődést, környezettudatos 
fogyasztásra ösztönöznek, családi gazdasá-
gokat segítenek, továbbá, hogy a projekt 
minimális költségvetésből valósult meg, 
10 hét alatt. Ehhez képest jelentős, konk-

Városunk első márkája, a Nánási Portéka, 2014-ben a magyar programok közül egyedül jutott be az európai Közös Agrárpolitika Kommunikációs Díj három legjobbja 
közé. Brüsszelben, a január 29-i díjátadón végül a projekt a 2. helyet szerezte meg, minimális, 3%-al lemaradva az első helyezettől. A brüsszeli siker után február 4-én, a 
városházán tartottak sajtótájékoztatót Almádi Krisztina és Herperger Babett az Emka Tanácsadó Kft. vezetői, illetve Szólláth Tibor polgármester úr.

Az idei Magyar Kultúra Napján két program is várta a művészetek, az irodalom kedve-
lőit a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban. Elsőként a Hajdúnánási Művésztelep 
közel 40 évnyi terméséből válogatott alkotásokból nyílt kiállítás a művelődési központ 
kisgalériájában, majd este 6 órától Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész 
Gyorsvonat című előadóestjét hallgathatta meg a lelkes közönség.

Megálló

…és a boldog csapatA díj

A Magyar Kultúra Napja számtalan lehető-
séget nyújt a kisebb-nagyobb közösségeknek 
arra, hogy művészeti, irodalmi értékeinkből 
válogassunk, ráirányítsuk figyelmünket nem-
csak a nagy klasszikusokra, hanem helyi alko-
tóinkra is. A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban ezúttal az egykori hajdúnánási 
művésztelep, majd nemzetközi alkotótábor 
gazdag anyagából készült tárlattal várták az 
érdeklődőket a városi ünnepség nyitánya-
ként. A kiállítást Szabóné Marth Éva, a Mű-
velődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsá-
ga elnöke nyitotta meg, aki méltató szavak-
kal emlékezett, és emlékeztetett arra, hogy 
városunkban mindig is nagy hagyománya 
volt az alkotóművészetnek, és a város szerető, 
befogadó közösség volt úgy a múltban, mint 
a jelenben. A művésztelep első periódusában 
is kiváló helyi és vendég művészek alkottak, 
csakúgy mint a 2006-ban újra indult, immár 
nemzetközivé bővült alkotótáborokban. 

A tárlat megnyitó után este 18 órakor 
kezdődött a sokak által várt Koncz Gábor 
előadóest. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Ér-
demes Művész Gyorsvonat című összeállítása 
megidéztette életünk képzeletbeli vonatát, 
amely kezdetben nagy lendülettel robog, néha 
kitérők jönnek, ismerős-ismeretlenek várnak 
az állomásokon, néha vakvágányra futunk, sí-
runk, nevetünk. Ezen az estén bőven kijutott 
a nevetésből, de a komoly percekből is. 

A művész úrral már a vastapsos percek 
után, az elcsendesült színházteremben váltot-
tunk néhány szót az önálló estről, hitvallásról, 
előadó művészetről. Mint mesélte, mindig is 
vonzotta ez a fajta kihívás, amikor egyedül áll 
a pódiumon, nincsenek társak, csak a tolmá-
csolt szöveg, a vers, a próza, amellyel estéről 
estére meghódíthatja a hallgatóságot, immár 
több mint ötven éve.

Aztán szó kerül arról, hogyan is indult út-
nak annak idején az alig 18 éves mezőkeresz-
tesi fiatalember meghódítani a filmvásznat, 
színpadot, pódiumot. Mint mesélte, tudta, 
hogy neki el kell jönnie otthonról, hogy az 
egész országot szolgálhassa; tízmillió magyar 
színésze akart lenni. Elmesélte, hogy vidé-
künkre, ide a Hortobágy „mellyékére” nagyon 
régóta jár, egyrészt film- forgatásai okán, más-
részt pedig másik nagy szenvedélye, a vadászat 
kapcsán, és több nánási barátja is van. 

Koncz Gábornak még megadatott, hogy 
személyesen is ismerje a 20. századi magyar 
irodalmi, művészeti élet kiválóságait, játsz-
hatott nagy színészóriásokkal, mint Tolnay 
Klári, Ruttkay Éva, vagy éppen Páger Antal, 
akihez különösen erős baráti szálak kötötték, 
de ugyanígy baráti kapcsolatokat ápolt/ápol a 
nagy író-költő nemzedékkel, mint pl. Csukás 

István, Illyés Gyula, vagy éppen Szabó Magda.
Búcsúzóul még megkérdezem; ebben a bölcs 
korban miért vállalja még mindig újra és újra 
ezeket az előadóesteket? A jól ismert kis mosoly-
lyal a szája sarkában mondja; őt már sem anya-
gi sem semmilyen más szempont nem készteti 
erre, kizárólag a „szerelem”, ami ehhez a pályá-
hoz köti már sok évtizede. A közönség estéről 
estére megnyilvánuló szeretete, amely semmivel 
sem pótolható. Mert ez egy ilyen szakma, ebbe 
bele lehet szeretni – teszi még hozzá.

Életünk „gyorsvonatának” ezen az estén jól 
esett lassítani, szép szót hallgatni, és elgon-
dolkodni azon, vajon megállunk-e időben 
mindenhol, észrevesszük-e vakvágányainkat, 
a kitérőket, vagy robogunk tovább, sodor 
magával a rohanó élet, és már csak egy villa-
násnyi időre látjuk a vonatablakból szerette-
ink egyre zsugorodó alakjait, életünk elsuha-
nó stációit. Rigó Tamásné

rét számokkal igazolható gazdasági és 
társadalmi hatást ért el. A zsűri kiemelte, 
hogy a projektmegvalósítás adaptálható, 
olyan eszköztárral dolgoztak, amely más 
településen is használható. Segít a mun-
kanélküliség csökkentésében is, hiszen 
többeket ösztönöz az őstermelői jogvi-
szony létesítésére. Fontos szempont volt a 
költséghatékonyság is, míg a nagy európai 
versenytársak több millió eurós költségve-

téssel, több szervezet bevonásával dolgoz-
tak, addig a Nánási Portéka marketingjére 
és védjegyeztetésére mindössze 3 millió 
forintot költöttek.

A Nánási Portéka beváltotta a hozzá-
fűzött reményeket, munkahelyeket te-
remtett, egészségesebb ételhez juttatta a 
helyi családokat, helyi értéket teremtett, 
és helyben tartotta a megtermelt értékek 
árát, ezzel is segítve a helyi gazdaságot. 

Ez a magas európai elismerés nemcsak 
az EMKA Tanácsadó kft.-nek jelent sokat, 
hanem Hajdúnánásnak is; hozzájárulhat 
ahhoz, hogy még szélesebb körben meg-
ismerjék a Nánási Portékát, városunkat, 
amely újabb gazdasági folyamatokat indi-
kálhat, segíthet a helyi gazdaság megerősö-
désében, az emberek boldogulásában. Ez 
fontos cél és eredmény, és nem is kevés.

(HNU)
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A Tedej Zrt. 
elmúlt évi gazdálkodásáról

40 éves osztálytalálkozó
Jó hangulatban zajlott a kisiskoláskori emlékek, és a ballagás óta eltelt 40 év ese-
ményeinek fotókkal elbeszélésekkel való felidézése, az egykori Polgári út III. sz. 
Általános Iskola 1974-ben végzett 8. B osztály tanulóinak január 17-én megtartott 
osztálytalálkozóján.

 A Tedej cégcsoport fő tevékenysége 
az állattenyésztés, ezen belül a tejelőtehén 
tartás, sertéshízlalás, húsmarha tenyésztés, 
baromfinevelés, lótenyésztés és halhús 
előállítás. Minden más tevékenységünk 
ezen ágazatok igényeinek kiszolgálását 
biztosítja. Növénytermesztésünk, mely-
nek fő feladata a takarmány szükséglet 
előállítása, 2014-ben jó évet zárt. Szeren-
csére tavaly elkerült bennünket a kora ta-
vaszi fagy, nem szenvedtünk nagy belvi-
zektől és a nyári kánikula idején sem volt 
hosszantartó aszály. A jó terméshozamok 
miatt kedvező önköltséggel állítottuk elő 
a takarmánynövényeket, melynek hatása 
az állattenyésztésben 2015. évben jelent-
kezik. A jó termést a szakszerű öntözés 
alapozta meg. Az öntözött kultúrák mint-
egy másfélszer annyi termést adtak, mint 
az öntözetlenek.

2014. az előző 7 éves uniós ciklus utol-
só éve volt, sok fejlesztéssel. Közel 1 milli-
árd forintot költöttünk korszerű mező-
gazdasági gépek vásárlására. Fejlesztettük 
az állattenyésztés tartási rendszerét (sertés, 
szarvasmarha, baromfi), korszerű alma te-
lepítést hajtottunk végre és a hűtőházak 
kapacitását is megdupláztuk. Az öntöző-
telep fejlesztésére és az úthálózatra mint-
egy 450 millió forintot költöttünk. Nö-
vénytermesztésünk néhány múlt évi 
adata: szemre termő takarmány kukoricá-
ból 9,6 t/hektár üzemi átlagot-, silókuko-
ricából 44 t/hektár, étkezési búzából 6,5 
t/hektár, árpából 7,3 t/hektár, lucernából 
9,6 t/hektár, napraforgóból 3,2 t/ha, ét-
kezési almából 88 to/hektár rekordtermés 
átlagot értünk el. Felújított sertéstele-
pünkről 3200 tonna élő sertést értékesí-
tettünk 2,7 kg fajlagos abrak felhasználás-
sal és 750 gramm/napos súlygyarapodással. 
Tejelő tehenészeteinkben 10 millió litert 
meghaladó tejet értékesítettünk. A 2014-
ben felújított baromfi telepünkön 1900 t, 
685 000 db broiler csirkét értékesítet-
tünk, 1 kilogramm testtömeget 1,8 kg 
takarmányból előállítva. 

Egy-egy gazdasági év lezárásakor számvetésre kerül sor. A közelmúltban a Tedej 
Zrt. vezérigazgatóját, Bódi László urat kereste fel munkatársunk, hogy tájékozód-
jon: hogyan sikerült a 2014-es gazdasági év.

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola nagyszabá-
sú tudományos konferenciával zárta janu-
ár 23-án Öveges-programját. Mint isme-
retes, az intézmény az önkormányzattal 
közösen még 2012-ben pályázott a Ter-
mészetudományok oktatása a jövőnkért el-
nevezésű – közismert nevén Öveges-prog-
ramra. A pá lyázat során mintegy 100 mil-
lió forintból, uniós előírásoknak megfele-
lően alakították ki a Hajdúnánási Regio-
nális Természettudományi Diáklabort, 
ahol 11 iskola diákjainak tartanak órákat, 
szakköröket, bemutatókat.

A konferencia vendégeit elsőként Szól-
láth Tibor polgármester úr köszöntötte, 
aki kiemelt feladatnak tekinti, hogy Haj-
dúnánás egyfajta iskolaváros szerepét tölt-
se be a térségben, és ehhez, mint mondta, 
nagymértékben hozzájárul ez a fejlesztés, 
és az önkormányzat további támogatásá-
ról biztosította az iskola vezetését.

A szerteágazó, nagyszabású program 
projektmenedzsere Harangi Zsolt, aki 
érdekes előadásban kísérte végig a megva-
lósulás kissé rögös útját, és mint többször 

utalt rá, a konkrét projektzárás éppenség-
gel egy újabb folyamat kezdetét jelenti.

A fenntartó Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Debreceni Tanke-
rületét Karika Rozália tanügyigazgatási 
referens képviselte, aki többek között 
elismerését fejezte ki a nagyszerű megva-
lósításért Hajdúnánás városának, az is-
kolának és kiemelte a megvalósítás eddig 
elért kiváló eredményeit. 

A rendezvény egyik nagy előadója Gaz-
da István professzor úr, tudománytörté-
nész volt, aki a múlt és a közelmúlt kiváló 
magyar tudósairól mesélt olyan formá-
ban, amely alkalmazása akár az oktatás 
részese is lehetne, hogy a gyermekek még 
inkább megkedveljék a tudományokat.

Ezzel a konferenciával lezárult egy pá-
lyázat megvalósítási időszaka, azonban a 
megkezdett munka, a természettudomá-
nyok népszerűsítésének folyamata nem áll 
meg, hiszen mint ahogy Öveges professzor 
úr mondta; „Az oktatás célja nem az, hogy 
befejezett tudást adjon, hanem hogy szilárd 
alapot teremtsen a tovább tanulásra.” 

(HNU)

Projektzáró a Kőrösi Gimnáziumban
Projektzáró konferenciáját tartotta a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Szakiskola január 23-án délután. A Természettudományok oktatása 
jövőnkért elnevezésű, vagy közismert nevén Öveges-program megvalósításának 
végéhez érkezett az intézmény. A konferencián résztvevők átfogó információkat 
kaptak a közel két éves projekt előkészítéséről, a megvalósítás folyamatáról, a Haj-
dúnánási Regionális Természettudományi Diáklabor létrejöttéről.

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2015. január hónapban búcsút vettünk:Gratulálunk a 2015. január hónapban 

házasságot kötött pároknak!

2 Oláh Csilla–Laurinyecz Imre
2 Oláh Rita Ilona–Juhász György

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Záhonyi Emese
3 Csuka Regina Ilona

1 Harangozó Lászlóné
1 Horváth Gáborné
1 Kovács Sándor
1 Krupánszki János
1 Oláh Zsigmond

Lászlóné
1 Papp Sándor
1 Reszegi Miklós
1 Richter Éva

1 Sebe Lajos
1 Süveges Imréné
1 Szenes Mihály
1 Szűcs Sándor 

Jánosné
1 Tímári Miklós
1 Tóth András
1 Váradi Györgyné
1 Veres Sándor

 A gazdasági évben hány fő volt a dolgo-
zói létszám és hogyan alakultak a keresetek 
és egyéb juttatások?
 A cégcsoportban átlagosan 250 fő 

alkalmazott és 50 fő kölcsönzött mun-
kavállaló dolgozik. Ezen felül mezőgaz-
dasági idénymunkák, gyümölcs betaka-
rítás idején esetenként 275 főt is elérő 
egyszerűsített foglalkoztatottat alkalma-
zunk. Társaságunk dolgozóit zömében 
teljesítménybérben foglalkoztatja. 2014-
ben a járulékokkal együtt összességében 
egymilliárd forintot meghaladó összegű 
bérjellegű kifizetés történt. A fizetések a 
végzettséggel, beosztással, teljesítménnyel 
arányosak. Az egy főre jutó havi bruttó 
átlag kereset 210 000 Ft. Egy traktoros, 
tehenész vagy sertéstenyésztő 400 000 Ft-
ot is kereshet havonta.
 Melyek a 2015-ös gazdasági év fő céljai?
 2015-ben a támogatási rendszer át-

alakításával közel 400 millió Ft területa-
lapú támogatás csökkenéssel számolunk, 
melyet csak részben kompenzálnak az 
állattenyésztés megnövekedett dotációi. 
2015 legnagyobb kihívása az lesz, hogy 
a kieső támogatásokat a tevékenység át-
szervezésével, úgy tudjuk kigazdálkodni, 
hogy ne kelljen munkahelyeket megszün-
tetni. Főbb célkitűzéseink közé tartozik 
az elért növény- és gyümölcstermesztési 
színvonal megtartása, a tejelő tehenészet 
tehénlétszámának 600 db-al való növelé-
se. A sertéskibocsájtás is nőni fog, barom-
finál szinten tartást tervezünk.

Fajlagos költségeinket csökkenteni sze-
retnénk, erre a minden részegységében 
megújult termelési technológia adja az 
alapot, természetesen a növekvő szakmai 
tudással egyetemben. Dolgozóink és a ve-
zetők továbbképzése folyamatos, és igyek-
szünk minél több korszerű tudással ren-
delkező, fiatal szakembert foglalkoztatni. 
A dolgozók keresetét mintegy 6%-al ter-
vezzük növelni.

Összességében a megnövekedett terhek 
(földalapú támogatás csökkenés, helyi 
földadó) ellenére is bizakodóak vagyunk. 
Reméljük, hogy az állati termékek piaca 
javulni fog, és az orosz embargó megszű-
nésével az intenzívebb kereslet is beindul 
a jó minőségű termékek iránt.

Lejegyzte: Gut István
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Kettős céllal érkezett lelkes kis nánási 
csapatunk 2015. január 22-én délután a 
Kölcsey-család által építtetett sződemeteri 
református templomba. Egyrészt, hogy 
Kölcsey Ferenc szülőhelyén emlékezzünk 
a Himnusz megírására, annak költőjére, 
másrészt, hogy újabb adományokkal tá-
mogassuk a méltatlan állapotban lévő kis 
templomot.

Sok helyről sokféle ember ült együtt a 
kékre festett fa padokban, az omladozó 
falak között, a beszakadt tető alatt, ünne-
pélyes szívvel. A zsoltáréneklés után Forró 
László a Királyhágómelléki Egyházkerület 
tanácsosa hirdetett igét, olyan kérdésekre 
keresve a választ, hogy kik is vagyunk, 
mi az egyház, mi a magyar kultúra. Arról 
beszélt, hogy milyen sokfélék is vagyunk 
mi emberek, de ami közös bennünk, 
az a lélek. S mi ide azért jöttünk, hogy 
a lelket keressük, nem számít, hogy sze-
gény vagy gazdag, tanult vagy tanulatlan 
valaki. Ezek a kettősségek csak akkor lé-
teznek, ha nem a lelket látjuk egymásban. 
A prédikáció után nagytiszteletű Pakulár 
István a Tasnád-sződemeteri gyülekezet 
lelkipásztora magyarul és románul kö-
szöntötte a jelenlévőket, majd a meghí-
vottak megemlékező szavai hangzottak 
el. A hajdúnánási református gyülekezet 
köszöntését nagytiszteletű Kocsis Áron 
lelkipásztor tolmácsolta. A gyülekezet 
nevében Dombi Imre gondnok úr, a Ná-
nás portéka képviseletében Fűz Andrásné 
adta át a templom felújítására gyűjtött 
adományokat. A gondnok úr bejelen-
tette, hogy Hajdúnánás város polgárai 
személyes felajánlásokat tettek a Kölcsey 
család székének rendbehozatalára. Majd a 
helybeli gyerekek énekelték a Himnuszt, s 
tiszta szép magyarsággal olvastak fel írók, 
költők gondolataiból a magyar nyelvről, 
magyarságunkról. Az ünnepség a Him-
nusz közös éneklésével és a Kölcsey szobor 
megkoszorúzásával ért véget. Sződemeter 
román polgármestere és magyar alpol-
gármestere együtt helyezték el az emlé-
kezés virágait nemzeti imánk szerzőjének 
szobránál. Ezek után részt vettünk egy 

szeretetünnepségen. Minden alkalom-
mal meghatódom a partiumi magyarok 
vendégszeretetéről, akik a semmiből is a 
legkedvesebb vendégfogadást varázsolják 
elénk.

Útban hazafelé a romos kis templom, a 
40–50 fős nehéz sorban élő sződemeteri 
magyarok iránt érzett sajnálkozásunkat 
a tenni vágyás váltotta fel. Azon ötletel-
tünk, hogy hogyan tudunk újabb adomá-
nyokat gyűjteni. Az ott élő emberek prob-
lémáit ugyan nem tudjuk megoldani, de 
azért sokat tehetünk, hogy a templomot 
méltó állapotába segítsük.

Az első lépéseket már megtették a 129. 
Sz. Soós Gábor Cserkészcsapat tagjai. 
Kezdeményezésükre a hajdúnánási Refor-
mátus Általános Iskola és Óvodában a 
Teremtésvédelem hetében rendezett jóté-
konysági vásár bevételét a mi református 
templomunkban adták át Pakulár István 
lelkipásztornak. A Nánás Portéka ételosz-
tásának, valamint református egyházköz-
ségünk által szervezett karácsonyi jóté-
konysági koncertnek bevételei voltak a 
következő lépések. Az Országos Cserkész-
szövetség, és az RMDSZ már csatlakoz-
nak a nemzeti gyűjtéshez. Minden erre a 
nemes célra adakozni kívánó egyén, szer-
vezet eljuttathatja adományait, melyet a 
Református Hitéletért Alapítvány elkülö-
nítve gyűjt számláján, a beérkező összege-
ket pedig névvel vagy jeligével ellátva a 
Hajdúnánási Református Általános Iskola 
és Óvoda honlapján tüntetjük fel. Az ado-
mányok kezelője Pakulár István lelkipász-
tor. Felajánlásaikat 2015. augusztus 8-ig, 
Kölcsey Ferenc születésének 225. éves év-
fordulójáig a következő számlaszámra vár-
juk: 11738077-20012072. A közlemény 
rovatba kérjük írják oda „Kaláka Sződe-
meterért”, valamint ugyanitt jelezzék, ha 
nevüket nem kívánják nyilvánosságra 
hozni.

Hálásan köszönjük meg minden jóté-
kony léleknek az adományát, aki tenni sze-
retne nemzeti emlékhelyünk felújításáért.

Lukácsné
Tompa Zsuzsanna

Lelkek találkozása Sződemeteren

A Hajdúnánási Holding Zrt. 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. tagvállalatánál 

vezetoi pozícióba munkatársat keres.

A JELöLTTEL SZEMbEn TáMASZTOTT ELVáRáSOK:
 Felsőfokú végzettség (pénzügyi, gazdasági és/vagy jogi)
 3 éves vezetői és projektmenedzsment területen szerzett tapasztalat
 Rendszerszemlélet, problémamegoldó gondolkodás
 Pontosság, precizitás, lojalitás
 Szervezeti elkötelezettség, dinamikus és kreatív személyiség
 Szükséges informatikai szoftverek készségszintű ismerete

AMIT KínáLunK:
 Innovatív cégkultúra
 Folyamatos kihívások
 Megbízható háttér

JuTTATáSOK:
 Megállapodás alapján

EGyÉb InFORMáCIó:
 Várjuk fényképes önéletrajzát és motivációs levelét 
 az info.holding@nanasholding.hu e-mail címre.
 Jelentkezési határidő: 2015. március 1.

Munkavégzés helye: HAJdúnánáS
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A szavazás február elsején zárult le, mely-
nek eredményeként kiderült, kik vehetik 
át díjukat a február 10-én, kedden meg-
rendezendő ünnepségen. A közönségsza-
vazatok alapján az elmúlt év legnépsze-
rűbb felnőtt férfi sportolója Hajdú-Bihar 
megyében Mónus József (2898 szava-
zat) lett, aki közel 10-szer több szavazatot 
kapott mint a második helyezett.

Mónus József köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik hozzásegítették, hogy a kö-
zönségszavazatok alapján „2014 Hajdú-
Bihar megye legnépszerűbb sportolója” 
cím birtokosa lehessen.

Mint arról lapunk is folyamatosan be-

számolt, az elmúlt év folyamán világbaj-
nok íjászunk harcolt Olaszországban, két 
alkalommal Törökországban, Kínában, 
Mongóliában, Magyarországon, Dél Ko-
reában és Amerikában – mindenhol, min-
denkit legyőzve. Lőtt 2 világbajnoki cí-
met, 6 világrekordot és egy olasz rekordot.

A Farkas bizakodva tekint a 2015-s 
évre, hiszen több világversenyen való 
megmérettetés mellett szeretné meglőni a 
907 métert a pozsonyi csata tiszteletére, 
valamint a világ legnagyobb lövését akarja 
túlszárnyalni, mely jelenleg 2100 méter. 
Farkasnak szívből gratulálunk! 

(HNU)
Az egyhangúlag elfogadott határozat 
hangsúlyozza „az emlékezés és a tanítás 
kötelességét”, hogy a jövő nemzedékei 
megismerjék a hatmillió, túlnyomórészt 
zsidó áldozatot követelő náci tömeggyil-
kosságok történetét.  Körülbelül minden 
tizedik, a holokauszt idején meggyilkolt 
áldozat magyarországi zsidó volt, az ő szá-
muk 500 ezer és 600 ezer közöttire tehető.

 Először is szeretném 
megköszönni Hajdú-
nánás Város Önkor-
mányzatának, hogy a 
szűkös költségvetési 
keretből is támogatják 
a labdarúgás utánpót-
lását. 2014-ben kiváló 
eredményeket ért el a 

Nánási Focisuli Egyesület. Egyesületünk-
nek köszönhetően városunkban továbbra 
is nagy népszerűségnek örvend a gyermek-
labdarúgás. Fontos feladatunknak tartjuk 
a megváltozott mozgásszegény világban a 
szabadidő értelmes, hasznos eltöltését, a 
fegyelemre való nevelést, rendszerességet, 
de mindenekelőtt sportra neveljük a fiatal 
labdarúgókat. Az elmúlt évben bővítettük 
a korosztályainkat, ma már 7 korcsoport-
tal foglalkozunk, 5-től 13 éves korig. Nö-
veltük az edzők létszámát (jelenleg 8 fő 
foglalkozik a gyerekekkel).

A város általános iskoláival a kapcso-
latunk jó. Általuk szervezett Diák Olim-
piák alkalmával a Focisuli mérkőzések 
levezetésével, érem és kupák felajánlásával 
támogatjuk a diáksportot. 

Az egyesület edzői minden lehetőséget 
megragadnak annak érdekében, hogy ifjú 
labdarúgóink minél magasabb képzést 
kapjanak. Három edzőnk is felvételizett 
az MLSZ Felnőttképzési Intézet UEFA 
„C” továbbképzésére, Pénzes Imre, Gön-
czi János és ifj. Horváth Imre, és felvételt 
is nyertek. Én pedig, mint a Focisuli el-
nöke, UEFA „B” edzői licenc megújító 
továbbképzésen vettem részt, ahol sikeres 
vizsgát tettem. 

Az elmúlt évben sikeresen beindítottuk 
a női labdarúgás képzését. Az életkor sa-
játságának megfelelően téli időszakban az 
edzéseket a Bocskai István Általános Isko-
la Polgár úti és Iskola úti intézményegysé-
gében, és a Református Általános Iskola 
tornatermeiben tartjuk, külön minden 
korcsoport számára heti két alkalommal. 
Korosztályos csapataink rendszeres meg-
hívást kapnak országos és megyei szintű 
versenyekre. A téli időszakban is folyama-
tosan tudtuk versenyeztetni a játékosain-
kat. A Focisuli 2003-as korosztályával be-
neveztünk a megyei Futsal bajnokságba, 
ahol az alsóházi rájátszást megnyertük.

A munkánk és elért eredményeink el-
ismeréseként a Nánási Focisuli Egyesület 
lehetőséget kapott 2014/2015 MMS Baj-
nokságba való indulásra. Ebben a bajnok-
ságban három megye legjobb utánpótlás 
nevelő egyesületei vesznek részt, ahol 
NBI, NBII, és NBIII-as utánpótlás neve-
lő egyesületekkel találkozunk őszi- tavaszi 
fordulós rendszerben.

Egyesületünk évente két alkalommal 
szervez labdarúgó tornát. A Keleti régió 
legnagyobb tavaszi tornájára rekord neve-
zés érkezett, 78 csapat adta le jelentkezé-
sét. A Város Napi sport rendezvényünk is, 
a IX. Hajdúvárosok Téli Terem Tornára 
77 csapat jelentkezését tudtuk elfogadni. 

2014 évben a Nánási Focisuli Egye-
sület igazán kitett magáért a mérkőzések 
lebonyolításában, (közel 500 mérkőzést 
rendeztünk meg). Reméljük az idei év is 
ilyen hasznos és sikeres lesz fiatal s nagy 
reményekkel teli sportolóink számára!

Kócsi Imre

Erre a programra pályázott a Hajdúnánási 
Humán Szolgáltató Otthon által 1996-
ban létrehozott „A Hajdúnánási Pszichi-
átriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona 
Lakóiért” Alapítvány. A FOF2014/77 
kódszámú, „Velünk teljes a világ” című 
pályázat integrált és egyenlő esélyű hozzá-
férést biztosító kulturális, művészeti, sza-
badidős és sportprogramok megrendezé-
sét vállalta fel. Az Alapítvány 2 450 000 
Ft-ot, vissza nem térítendő támogatást 
nyert a pályázat megvalósítására.

Január végén első rendezvényüket láto-
gattam meg a Magyar utcai telephelyen, 
ahol a projekt menedzsere, Pálmainé Ma-
goss Judit tájékoztatott a rendezvénysoro-
zatról. „Jelen első rendezvényünk a kéz-
műves foglalkozás, amelyet több helyiség-
ben végeznek a résztvevők: az otthon la-
kói illetve gimnáziumunk diákjai.” Négy 
technika alapjainak elsajátítása volt a cél, 
természetesen hozzáértő szakemberek se-
gítségével. Nemezelés folyt Papp Anita 
vezetésével, a szalmafonás rejtelmeibe Re-
szeginé Nagy Mária igyekezett bevezetni a 
résztvevőket, a zsugorozást Fercsák And-
rásné irányította, míg a famintázás alapja-
it Löfcsik Tamásné vezette.

Horváth Imrét a Nánási Focisuli Egyesület elnökét kértem fel a napokban egy be-
szélgetésre. Ő az, aki a város ifjúságának testnevelése és sportkultúrájának fejlesz-
tése, valamint a futball utánpótlás érdekében végzett tevékenységének elismerése-
ként a Város Nap alkalmából Polgármesteri Elismerő Címet kapott. Arra kértem, 
hogy meséljen nekünk a 2014-es év munkájáról, eredményeiről. 

Jó irányban a Nánási Focisuli „Velünk teljes a világ”
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 2014-ben egy pályázatot hirdetett meg a fogya-
tékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek működési és szakmai 
programjainak támogatására. 

A legjobbak között Mónus József
Befejeződött a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online „Év sportolója” játéka: az 
olvasók és a honlap látogatóinak voksai alapján – közel egy hónapon át tartó sza-
vazás után kiderült, kik lettek megyénk legnépszerűbb sportolói.

Emlékezés 
Január 27-ét, az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját 2005. no-
vember 1-jén nyilvánította a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává az 
ENSZ-közgyűlés. Ebből az alkalomból Hajdúnánás városa megemlékezést szerve-
zett az áldozatok emléktáblájánál a Mártírok utcán. 

A rendezvénysorozat következő prog-
ramjai:
 Tengerihántó a Fürdő utcai Öregek 

otthonában. A régi tanyázók hangula-
tát próbálják feleleveníteni. Lesz ka-
lácssütés, mese, zene, ének és hagyomá-
nyok, természetesen tengerihántás köz-
ben. A helyi Szalmakalap citerásai ze-
nélnek. A rendezvény időpontja: febru-
ár 19-én 10 órától.

 „Mi és Ti” az Ifjúsági Házban március 
10-én 10 órától várják az érdeklődőket 
a rendezvényre. A különféle fogyaték-
kal élőkről és saját életutak bemutatása 
mellett lehetőség nyílik a fogyatékkal 
élő emberek által használt segédeszkö-
zök kipróbálására. A nyitott rendez-
vény ingyenes és bárki látogathatja.

 Április 9-én, a HAHUSZO udvarán 
kerül átadásra a felnőtt játszótér. 

 Május 21-én 13.30 órakor a Városi 
Művelődési Központ színháztermében 
kerül sor a hozzátartozói találkozóra 
„Én is jó Vagyok” címmel. 

 A projekt zárására május 28-án kerül 
sor az Otthon ebédlőjében.

Gut István

Az évforduló alkalmából megem-
lékezést tartottak az áldozatok em-
léktáblájánál, ahol Radnóti Miklós: 
„Sem emlék, sem varázslat” című 
versét Szólláth Zoltán szavalta el, 
majd városunk alpolgármestere 
mondott megemlékező beszédet.

Dr. Juhász Endre felhívta a figyel-
met: ne essünk a felejtés, az ismétlés 
bűnébe. Emlékezni és emlékeztetni 
kell az utókort, hogy a nácizmus 
soha ne térhessen vissza. Alpolgár-

mester úr kiemelte, hogy a zsidóság halála 
a társadalmi immunitás kialakulásához 
kell, hogy vezessen – immunitás a gonosz-
szal, a rosszal, a fasizmussal szemben.

Az emlékező mécsesek fényénél Beck 
Jenőné Váradi Erzsébet: „És mégis” című 
verse szólalt meg az elhurcolásról, a fájda-
lomról és a hazatalálásról Szólláth Zoltán 
előadásában. (HNU)

Felnőtt FérFi Összesen HAJDÚ Online nAPlÓ

MÓnus JÓzseF (Hajdúnánás, íjász) 2898 2817 81

biczó bence (dSC-SI, úszás) 297 284 13

Varga József (dVSC, labdarúgás) 274 265 9

Tabaka József (debrecen Speedway SE, salakmotor) 265 253 12
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 Február 13. (péntek) 10.30: Nektár 
Gyerekszínház: Jégkirálynő Belépő-
díj: 500 Ft

 Február 13. (péntek) 18.00: Mandala 
Dalszínház: A csúnya lány – kisope-
rett. Belépődíj: 1500 Ft, 1700 Ft.

 Február 17. (kedd) 17.00: Füz László 
fotográfus kiállítása a Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ galériájában. 
Megtekinthető március 10-ig.

 Február 17. (kedd) 20.00: dr. Francia 
Boglárka: Az egészség új távlatai – 
előadássorozat. 3. Grabovoj módszer. 
A belépés díjtalan!

 Február 18. (szerda) 17.00: „Múlt-
idéző” Helyszíne: a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ tárgyalóterme. 
Szeretettel várjuk egy kötetlen beszél-
getésre mindazokat, akik szívesen néze-
getnek régi hajdúnánási fotókat, meg-
osztják azokkal kapcsolatos emlékeiket 
a többiekkel. Kérjük, hozza el Ön is a 
várossal kapcsolatos régi fotóit, tárgyi 
emlékeit, vagy mondja el gondolatait, 
élményeit a régmúlt időkről!

 A beszélgetés kiemelt témái: 
• egykori május elsejék, 
• cigányzenészek, cigányzenekarok 

Hajdúnánáson. A részvétel díjtalan!
 Február 24. (kedd) 18.00: Vers, szó és 

zene címmel Irodalmi Teaházat ren-
dezünk a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban, ahová olyan embereket 
várunk, akik maguk is alkotók, művé-
szek vagy a művészet valamelyik ágával 
foglalkoznak. Arra kérjük őket, hozzák 
el kedvenc versüket, novellájukat, hu-
moreszkjüket, esetleg saját alkotásukat 
stb., és olvassák fel azt. A zenészeket arra 
kérjük, játsszák el kedvenc darabjukat. 
Részvételi szándékukat kérjük, legké-
sőbb február 17-ig juttassák el hozzánk!

 Február 25. (szerda) a Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapja

 16.30: Tedej – koszorúzás az egykori 
munkatábor emléktáblájánál. Emléke-
ző beszédet mond: Csiszár Imre alpol-
gármester. (A programra Hajdúnánás-
ról autóbuszt indítunk.)

 17.30 koszorúzás Hajdúnánáson a 
Wass Albert emléktáblánál

 18.00 „…vigyétek őket, mutassátok 
meg nekik, mi a kommunizmus!” – 
Diktatúrák és ideológiák áldozatai a 
20. századi magyar történelemben –. 
Dr. Kerepeszki Róbert egyetemi ad-
junktus előadása a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ kamaratermében.

 Kérjük, amennyiben koszorút szeret-
nének elhelyezni Tedejen vagy a Wass 
Albert emléktáblánál, esetleg mind-
kettőnél, részvételi szándékukat legké-
sőbb február 20-ig legyenek szívesek a 
művelődési központban jelezni!

 Február 27. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és na-
gyoknak. Táncoktató: Bistey Attila és 
Makkai Andrea. A belépés díjtalan!

 Hajdúnánás Hangja – tehetségkuta-
tó énekverseny felhívás

 Jelentkezni lehet bármilyen könnyűze-
nei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) zenei alapra 
történő dal énekes előadásával. Minden 
előadó a fenti kategóriába tartozó két 
dal eléneklésével vehet részt a versenyen. 
Zenei alapot (CD vagy hangszer) min-
denkinek magának kell biztosítania!

 A verseny időpontja: 2015. május 1. 
 A versenyt megelőzően előzsűrizésre ke-

rül sor, melynek időpontjáról a jelent-
kezőket értesítjük!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Liget, szabad-
téri színpad.

 Jelentkezni csak 14 éves kort betöltött 
személyeknek lehet!

 A kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. címére 
kell eljuttatni papíralapon vagy elekt-
ronikus formában. (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 6., info@nanas-
vmk.hu) A jelentkezési lap kérhető a 
művelődési központban, vagy letölt-
hető a www.nanasvmk.hu honlapról.

 Jelentkezési határidő: 2015. április 19.
 A verseny győztese értékes díjban részesül.

A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programjai:

BABABÖRZE–HASZNÁLT BABA- ÉS 
GYERMEKHOLMIK VÁSÁRA
	2015. február 21-én (szombaton) 

9–13 óráig az Ifiházban.
 Várunk mindenkit szeretettel, aki ol-

csó, de jó állapotban lévő kismama-, 
baba- és gyerekruhákat, babakocsit, ba-
bakelengyét, játékokat, könyveket, ki-
egészítőket, és sok más kinőtt, vagy 
megunt „kincset” keres és/vagy kínál. 

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

 Asztalfoglalás február 16-tól hétköz-
napokon 9–20 óráig személyesen, vagy 
a 06-52/381-620-as és a 06-20/919-
0838-as telefonszámon lehetséges. 

 A börzét kizárólag magánszemélyek 
számára rendezzük, ezért kereskedők 
jelentkezését nem fogadjuk!

TÉRÍTÉSMENTES SEGÍTSÉGNYÚJ-
TÁS AZ ERZSÉBET-PROGRAM PÁ-
LYÁZATAIBAN A TELEHÁZBAN
	Idén 7 célcsoport számára 68 pályázatot 

hirdetett január 9-én a Magyar Nemze-
ti Üdülési Alapítvány. A pályázatok be-
adása lépcsőzetesen történik, hogy kellő 
idő álljon mindenki rendelkezésére.

 Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 
a nagycsaládosok számára kiírt pá-
lyázatok február 12-től elérhetőek. 

 A pályázatok benyújtására kizárólag 
online formában van lehetőség. Pályáz-
ni a www.erzsebetprogram.hu honla-
pon található elektronikus pályázati 
adatlap kitöltésével lehet. A pályáza-
tokhoz digitalizált formában csatolni 
kell a pályázati kiírásban megjelölt kö-
telező mellékleteket is.

 A támogatási feltételek a pályázati 
keretösszeg kimerüléséig, de legké-
sőbb 2015. március 12. napjáig áll-
nak fenn.

 A pályázatok elbírálásánál előnyben ré-
szesül az a pályázó, aki a 2014-es évben 
nem nyert támogatást az Alapítványtól.

 Amennyiben Ön szeretne pályázni, de 
nem rendelkezik internet hozzáférés-
sel, vagy nem boldogul az elektronikus 
adatlap kitöltésével, valamint a pályá-
zathoz szükséges mellékletek digitalizá-
lásával és feltöltésével, forduljon biza-
lommal a Teleház munkatársaihoz.

 A Teleház címe: Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 16. (Bocskai Filmszínház épülete).

 Itt – az előző évekhez hasonlóan – hét-
köznapokon 10–18 óráig bővebb felvi-
lágosítást adnak a pályázattal kapcsolat-
ban, illetve térítésmentesen segítenek 
annak elkészítésében.

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági 
Egyesület

December utolsó napjaiban a hagyo-
mányaihoz híven záró összejövetellel 
búcsúzott az óévtől a Szalmakalap Ci-
terazenekar, ahol elsősorban az együttes 
utánpótlása, a Szalmaszálak mutatták be 
citeratudásukat szüleiknek, hozzátartozó-
iknak, a megjelent vendégeknek.

A zenekar 2014-ben több, mint 20 fel-
lépést tudhat maga mögött, melyben jó-
tékonysági fellépések, kiállítás és előadás 
megnyitók, népzenei műsorok, Egerben 
a „Ködellik a Mátra…” népzenei találko-
zón való minősítő részvétel (Szalmaszálak 
minősítése Országos Ezüst, a Szalmakalap 
Citerazenekar Fesztivál nagydíjas lett). Az 
együttes közel 20 taggal működött az el-
múlt évben, amikor 5 éves születésnapját 

is ünnepelhette. A vezetőség az év máso-
dik felében változott, de lelkesedésük, va-
lamint a próbáik, a városi rendezvényeken 
való aktív részvételük továbbra is töretlen 
maradt.

A jó hangulatú évzáró közös citerázás 
mindig emlékezetes a tagok életében, hi-
szen a zenélés és éneklés mellett a közös 
beszélgetések során a jövő év terveire, az 
együttes céljaira is alkalmat kerítenek 
ilyenkor.

Nem mellékes az Önkormányzat rend-
szeres támogatása sem, mely a hangszerek 
karbantartása és az utaztatások finanszíro-
zása mellett a fellépéseken való igényes és 
méltó megjelenést is szolgálja. 

(FA)

2014 év végén sem volt ez másként, s a 
résztvevők száma igazolta fenti állításo-
mat, hiszen telt ház fogadta az új, a 14. 
kalendárium bemutatását. Baráti hangu-
latban, sok, a város iránti szeretetüket ki-
fejező emberek „találkozója” volt ez az est, 
ahol olyan emberek is részt vettek, akik 
több száz kilométert utaztak, hogy részt 
vehessenek az eseményen.

A könyv szerkesztője Rigó Tamásné, 
aki a köszöntésük mellett elmondta a 
résztvevőknek, kik vettek részt az alkotói 
munkában, s a már megszokottak mellett, 

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója

„Szalmakalapos” évzáró

Tanyázó
A város napi rendezvények szerves része 
már a „Tanyázó” estéje, hiszen alkotó 
és olvasó egyaránt egyre nagyobb izga-
lommal várja minden év végén a Nánási 
Kalendáriumot.

(adattár, statisztikai adatok, önkormány-
zati rendeletek, díjazottak) milyen újdon-
ságokkal jelent meg a könyv. Örömmel 
köszöntötte a Gedeon-családról szóló írás 
szerzőjét, Vass Évát, városunk többszörös 
táv- és céllövő íjász világbajnokát, Mónus 
Józsefet, valamint minden résztvevőt, 
aki írásával hozzájárult a könyv megje-
lenéséhez.

Mint mindegyik kalendáriumot, ezt is 
őszintén ajánlom azoknak, akik szívesen 
olvasnak városunk történelméről, múlt- 
és jelenbeli büszkeségeinkről, az elmúlt év 
kiemelkedő eseményeiről.

A 2015-ös Nánási Kalendárium meg-
vásárolható a Móricz Pál Városi Könyv-
tárban és Helytörténeti Gyűjteményben.

Fekete Andrea 
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A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 130 000 Ft +áfa áron 
(a betűvésést az ár nem tartalmazza)

• síremlékek helyreállítását, kiemelését 
• járda készítését • sírhely gondozását • síremlék tisztítását.

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

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

HARSÁNYI MIKLóSNÉ 
született Seres Zsófia 

volt, Hajdúnánás Vörösmarty u. 4. sz. 
alatti lakos halálának 

2. évfordulójára. 

Megemlékezés

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,

örökké szeretünk
nem feledünk téged.”

VERES SÁNDOR 
volt Hajdúnánás, Kazinczy u. 15. sz. 
alatti lakos temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
bánatunkban részvéttel osztoztak.

Köszönetnyilvánítás

Szerető Feleséged, fiad, lányod 
és testvéreid.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

„Akiket szerettünk, 
s már sírban nyugszanak

igazi nyughelyük a szívünkben marad…
Bárhogy múlnak az évek 

a lélek nem feled,
mert összeköt minket az örök szeretet.”

MÁRTON JÁNOSNÉ HALMI ERZSÉBET 
halálának 1 évfordulójára.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezik: Férje, fia, unokái és testvérei.

Dekorinfo Reklámiroda · 4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz. · Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net
Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok! Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony! 

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, feliratokat készítünk! Csak egy fotót hozz magaddal!!!

neteetettDDe Dekorinfo Reklámiroda
4087 Hajdúnánás, Ady e. krt. 35. sz.

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

Valentin-napi AKCIóK!

Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket,
feliratokat készítünk!

Csak egy fotót hozz magaddal!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okulaoptika.huKeressen minket facebook-on is!

ÖN SZÍNTÉVESZTŐ? Mi megoldjuk problémáját: 
SZÍNTÉVESZTÉST KORRIGÁLÓ SZEMÜVEG 

a megyében csak nálunk!

Kérjen időpontot vizsgálatra, jöjjön el hozzánk!
Részletekről érdeklődjön üzletünkben, illetve honlapunkon: 
www.okula-optika.hu

VARILUX szemüveglencsék most 
akár 25% kedvezménnyel!
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Korona Patika

Algoflex Forte 20 db tbl. 1554 Ft 1298 Ft
Natur C-Vitamin csipkebogyóval 1200 mg 80 db tbl. 2296 Ft 1980 Ft
Béres Magnézium 250 mg + B6 60 db tbl. 1795 Ft 1490 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

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

Továbbra is várom vendégeinket, 
házi süteményekkel 

húsz féle pizzával és három féle menüvel.
Rendezvényekre (200 főig) 

evőeszközök és szerviz bérelhető.

Gépírás oktatás indul 
számítógépen

 (akár intenzív formában is)!
Várjuk jelentkezését azoknak, 

akik szeretnének tíz ujjal, 
vakon megtanulni gépelni.
Részvételi díj: 35 000 Ft

(Részletfizetés  lehetséges!)
Jelentkezni a tanfolyam 

vezetőnél
KéKi évánál 

a 06-30/608-7351 
telefonszámon lehet

Megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat keresünk 
könnyű fizikai, betanított, 

adminisztratív jellegű munkákra! 

Érdeklődni:
Munkaerőpiacon Maradás Egyesület, 

4024 Debrecen, Batthyány u. 12. fsz. 1. 
Tel.: 52/782-056  www.mpme.hu 

email: tamop538@mpme.hu

Hajdúnánáson 
a Szérűskert utca 8. sz. alatt 

kertes ház, szerelőaknás 
garázzsal, 

melléképülettel 
és ipari árammal eladó!

Tel.: 06-30/399-4241

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

	Termál	medencefürdõ
	Tangentor	(vízalatti	vízsugármasszázs)
	Szénsavas	kádfürdô
	Iszappakolás
	Súlyfürdõ

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

Korszerû fürdôgyógyászati kezeléseinkkel várjuk 
régi és új vendégeinket! 

Pihenjen és gyógyuljon nálunk 2015-ben is!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: nánás Pro Cultura nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofit 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: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

 Hogyan sikerült megvalósítani a kitű-
zött célt?
 Az ősz csalódás számomra, hiszen 

úgy kezdtük, hogy az egyik bajnok as-
piránst hazai pályán meg tudtuk verni, 
de sajnos utána olyan kiszámíthatatlan 
dolgok együttállása alakult ki, amelynek 
következtében minden hétvégén más ösz-
szeállításban kellett pályára lépni a csapat-
nak. Tulajdonképpen a helyezésünkkel, 
a nyolcadik hellyel elégedett vagyok, vi-
szont a megszerzett pontszámmal egyálta-
lán nem, sajnos ki kell jelentenünk, hogy 
veszélyben vagyunk, és hátrafele kell néz-
nünk. Rangadóinkat nem sikerült mindet 
megnyernünk, pedig nagyon fontos lett 
volna, hiszen fogadtuk a vetélytársainkat 
és négy pontot is három mérkőzésen itt-
hon elveszítettünk. Két döntetlen és egy 1 
gólos vereség. Bebizonyosodott, hogy va-
lóban nagyon fiatal ez a társaság, és szin-
te mindig voltak hiányzóink, így sajnos 
nem volt kiegyensúlyozott teljesítmény, 
de meggyőződésem, hogy ez a jó út és ez 
a jövő útja. Ami probléma továbbra is, 
hogy a szoros mérkőzéseket nem tudjuk 
megnyerni, hiszen az ősz folyamán nem 
volt igazán vezéregyénisége a csapatnak. 
 Kit emelnél ki a csapat őszi szezonjából?
 Én azt gondolom, hogy a csapatból 

az ősz folyamán senki nem nyújtott iga-
zán kiemelkedő teljesítményt. Ami öröm-
teli, hogy a nagyon fiatal 16 éves játéko-
sok, Lengyel Leonetta és a Mekes Mónika 
már bizonyítottak a felnőtt csapatban, de 
nem hiszem, hogy valakit is ki lehetne 
emelni az őszi teljesítmény alapján, ebbe 
beletartozom én is természetesen.
 Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
 Ahogyan szoktunk. Ami baj az az, 

hogy most csak öt hét állt rendelkezésre 
a felkészülésre, ez nagyon rövid idő, és rá-
adásul nem is abban a fázisban tartunk, 
mint ahol kellene. Ez alatt az idő alatt 
mindössze csak harmincszor tudtunk 
edzeni, illetve edzőmérkőzéseket játszani. 
Ami örömteli, hogy három napot a csapat 
együtt tudott edzőtáborozni, illetve két 
napot ismét együtt töltöttünk Egerben a 
Dobó kupán. Teljesen át kellett alakítani 
az eddigi felkészülési programjainkat, és 
hál’ istennek úgy tűnik, hogy erősítés is 
történt a csapatnál. Az újonnan érkezők-
nek még be kell épülniük a csapatba, ez 
látszódik játékunkon, hiszen többször ke-
rülünk olyan hullámvölgyekbe, amit nem 
feltétlenül az edzetlenség vagy a fáradtság, 
hanem leginkább az összeszokatlanság 
okozott. 
 Változások a csapatnál? Lesznek-e új 

játékosok?

 Sajnos Takács Andreáról kiderült, 
hogy súlyos betegségben szenved, hóna-
pok óta ágyban fekszik Ő mindenfélekép-
pen hiányozni fog a csapatnak. Lassacskán 
kezdenek felépülni a sérültjeink, Darabos 
Erikára és Mikula Dórára a beállósaink-
ra továbbra sem számíthatok és Lakatos 
Erika is lábadozik. Két igazolásról viszont 
beszámolhatok; Som Ildikó Debrecenből, 
Umanets Olena az Ungvár első osztályból 
érkezett, azt gondolom, hogy Ő komoly 
erősítést jelent a csapatnak, azonban egy 
más kézilabda kultúrából érkezett és idő 
kell ahhoz, hogy megszokjuk egymást, és 
eredményesek tudjunk lenni.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?
 Mindenféle képpen az, hogy több 

megszerzett pontja legyen a csapatnak. 
Nagyon nehéz előre lépni mivel hat pont-
ra van az előttünk lévő, bár ez sem kizárt. 
Szeretnénk egy olyan csapatott építeni, 
ami a következő évben eredményes lehet, 
és ismét bele tud szólni a bajnoki érme-
kért való küzdelembe. 

Köszönöm és kívánok sok sikert ehhez 
a munkához.

női kézilabda nB i/B. 2014–2015-
ös tavaszi szezon bajnoki fordulói

14. febr 7-e (sz) 16:00 (18:00) óra. Va-
sas SC–Hajdúnánás SK

15. febr 13-a (p) 16:00 (18:00) óra 
Hajdúnánás SK–Szent István SE

16. febr 22-e (v) 17:00 (15:00) óra 
Gödi SE–Hajdúnánás SK

17. febr 28-a (sz) 16:00 (18:00) óra 
Hajdúnánás SK–Kispesti NKK

18. márc 7-e (sz) 13:00 (11:00) óra 
Szeged KSE–Hajdúnánás SK

19. márc 14-e (sz) 16:00 (14:00) óra 
Balmazújvárosi NKK–Hajdúnánás SK

20. márc 28-a (sz) 18:00 (16:00) óra 
Kecskeméti SE–Hajdúnánás SK

21. ápr 11-e (sz) 16:00 (18:00) óra 
Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC

22. árp 19-e (v) 17:00 (15:00) óra 
DVSC II.–Hajdúnánás SK

23. ápr 25-e (sz) 16:00 (18:00) óra 
Hajdúnánás SK–Nyíradonyi VVTK

24. máj 3-a (v) 15:00 (17:00) óra Abo-
nett KC–Hajdúnánás SK

25. máj 9-e (sz) 17:00 (15:00) óra 
Inárcs-Örkény KC–Hajdúnánás SK

26. máj 16-a (sz) 16:00 (18:00) óra 
Hajdúnánás SK–Orosházi NKC

Zárójelben a juniormérkőzés kezdési i-
dőpontját tüntettük fel.

A mérkőzések változtatás jogát a csapat 
és a vezetőség fenntartja.

Kovács Balázs

Női kézilabda NB I/B

Török István a vadásztársaság elnöke – aki 
1986-ban lett vadásztag – idén 24. alkalommal 
nyitotta meg az elmaradhatatlan, mindig nagy 
érdeklődéssel kísért bált. Később mikor leül-
tünk kicsit beszélgetni elmondta, hogy nem 
csak célja, hanem komoly üzenete is van ennek 
a rendezvénynek.

– A vadászbál eleinte a vadászok s azoknak 
szűkebb baráti köreire korlátozódott, azonban 
az idők folyamán ez kinőtte magát, ma már 
szinte mindenkit várunk, aki jól akarja érezni 
magát. Természetesen szűk határok között, 
hiszen 300 fő fölött helyhiány miatt idén sem 
tudtunk több vendéget fogadni. Büszke vagyok 
arra, s örömmel tölt el, hogy az utóbbi időben 
egyre jobban megkedvelik a vadászbálokat, hi-
szen tudomásom szerint városunk más vadász-
rendezvényein is állandó a teltház. 

1997 óta a földtulajdonosok rendelkeznek 
vadászati joggal, ők döntik el, hogy tulajdonosi 
alapon, vagy vadásztársaságoknak bérbe adva 
gyakorolják jogukat. A bálnak olyan jelentősé-
ge is van, hogy a vadásztársaságok, a vadász-
társadalom, a vadászemberek messzemenőkig 
igyekszenek kedveskedni a földtulajdonosok-
nak. Több százan vannak ők városunkban, mi 

inkább azokkal vagyunk inkább kapcsolatban, 
akik művelik a földjüket, nagyobb földtulaj-
donnal rendelkeznek, hiszen a vadak ott tud-
nak igazából kárt tenni, erre kell nekünk maxi-
málisan odafigyelni. 

Másik célunk a vadásztársadalom népsze-
rűsítése, amely igen jó úton halad, hiszen kör-
nyezetünkben a természetet szerető, kedvelő, 
az állatvilággal harmóniára törekvő emberek 
vannak túlsúlyban. Az estről csak annyit, hogy 
a Jánosi Imre féle (fácán, gyöngyi, tyúk) húsle-
ves most is megtette jótékony hatását. Vaddisz-
nó pörkölt mindig van (minőségi húsból, erre 
nagyon odafigyelünk), ha tehetjük dámvadat is 
készítünk, hiszen ennek legfinomabb a húsa, 
vagy ennek híján szarvas pörkölt kerül az asz-
talra. A pezsgő, a torta az elmaradhatatlan, s a 
rengeteg ajándékcsomag felajánlásból az éjféli 
svédasztalos menü után következhet a nagy ér-
deklődéssel és izgalommal várt tombolahúzás. 
A fődíj idén is vadásztársaságunk felajánlása, 
egy őzbak kilövésére feljogosító engedély volt. 
Ezután, kellemes zene mellett hajnal 5 óráig 
táncolt, mulatott a társaság. 

Lejegyezte Kócsi Imre

Megkezdte felkészülését a női NB I/Bs kézilabda csapatunk, ennek apropóján kér-
deztük Molnár Andrást a felnőtt csapat edzőjét, értékelje az őszi szezont, szóljon a 
tavaszi idény terveiről. 

Vízkereszt után kezdődik és Húsvét előtt negyven nappal ér véget a farsang, vagy ma haszná-
latos kifejezéssel: a báli szezon. Városunkban is sokan csatlakoznak azok csoportjába, akik 
mulatsággal kívánják elűzni a téli hétköznapok szürkeségét. 2015-ben a nánási báli szezont a 
MEVADHAL Kft. által képviselt Hajdúnánási Földtulajdonosok Közössége és a Hajdúnáná-
si Természetbarát Vadásztársaság közös megrendezésű vadászbálja nyitotta. 

Újra siker volt az idei első vadászbál


