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F ebruár 9-én törvényi kötelezett-
ségének eleget téve közmeghall-

gatást tartott a 2015 évi költségvetés 
témakörében Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata a művelődési központban. 
Szólláth Tibor polgármester úr először 
röviden ismertette az elmúlt év kiemelt, 
fontos beruházásait, költségvetési vonza-
taival együtt. Mint elhangzott, 2014-ben 
soha nem látott fejlesztések valósultak 
meg, mintegy 900 millió forint összeg-
ben. Az elmúlt évben megkezdett beru-
házások közül több áthúzódott az idei 
esztendőre, így pl. a fürdő funkcióbővítő, 
illetve az élővízi attrakciós fejlesztései. 
Ez a két nagy, közel egymilliárdos pro-

jekt komoly önrészt igényel, amelyeket 
azonban szükséges megvalósítani, mert 
ilyen támogatottságú uniós pályázatokra 
már nem számíthatunk, ám a turisztikai 
fejlesztések, és ezáltal a város gazdasága 
szempontjából ezek megvalósítása na-
gyon fontos. 

2015-ben Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata több mint három milliárd fo-
rintnyi költségvetéssel számolhat, ami 
természetesen némileg még módosulhat 
a végleges elfogadásig. Bevételi oldalon 
összességében mintegy 14%-al nőttek 
a támogatások, az adóbevételek terén is 
növekedéssel számolnak. Polgármester úr 
ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy 

2012-ben született meg a Hungarikum törvény, amely a magyar kultúra évezredes 
értékeit, a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta 
értékeit átfogó értéktárban összesíti. A törvény értelmében az alulról építkező ún. 
hungarikum piramis legalsó szintjét képezik a helyi, települési értéktárak, ame-
lyekbe az adott települések szedik szerbe-számba értékeiket. A gyűjtő-feldolgozó 
munka városunkban is elindult, és helyi értékeink közül a közelmúltban négy be-
került a megyei értéktárba is. 

Szólláth Tibor, Oláh Tamás, Mónus József

Ha Hajdúnáná-
son megkérdez-
nénk az embere-
ket, soroljanak fel 
legalább öt helyi 
értéket, ezek kö-
zött valószínű ott 
lenne a reformá-
tus templom, vagy 
a Kossuth szobor, 
de a szobor előtt 
álló – egyébként védett – páfrányfenyő 
már nem biztos, hogy említésre kerül-
ne. Hajdúnánásnak a közhiedelemmel 
ellentétben sok olyan értéke van, ami 
megőrzésre, megismertetésre érdemes. 
Ezért is jött létre 2013-ban a Hungari-
kum törvény értelmében a Hajdúnánási 
Települési Értéktár Bizottság, amely ez 
év elején hat helyi értéket továbbított fel-
vételre a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár-
ba. A megyei bizottság döntése alapján 
a következő négy kapott helyet a megyei 
értéktárban: a hajdúnánási gyógyvíz, a 
közel 200 éves múltra visszatekintő szal-

mafonás, mint ha-
gyományos kéz-
műipari termék, 
a Bocskai korona 
hasonmása és a 
Bocskai Korona, 
mint fizetőeszköz. 
A Csiha-malom és 
az öhön bizonyos 
kiegészítés után 
újra pályázhat a 

bekerülésre. A bizottság a Bocskai Ko-
rona fizetőeszközt továbbította a Magyar 
Értéktárba.

A helyi értéktári bizottság a közeljö-
vőben szeretné a gyűjtő tevékenységet 
minél szélesebb körű alapokra helyezni, 
és a lakosság bevonásával tovább gyara-
pítani Hajdúnánás értékeinek tárházát, 
hiszen számtalan olyan tárgyi-szellemi 
örökség birtokában vagyunk még ma is, 
amelyek mind-mind az itt élők közös ér-
tékei, amelyek összekötnek múltat-jelent 
és jövőt.

(HNU)

A japán-magyar kapcsolatok erősítésének 
egyik állomása lesz az a nemzetközi sport-
esemény, amelynek megrendezését sajtó-
tájékoztatón jelentették be február 6-án 
délelőtt a városházán. A 7. Nemzetközi 
Heki Taikai Kyudo Világkupát Hajdú-
nánáson rendezik meg, 2015. május 1–3 
között. 

Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tőjében utalt arra, hogy ennek a világver-
senynek jelentős kulturális, de gazdasági 
hozadéka is lehet Hajdúnánás számára, 
túl azon, hogy erősíti, és mélyíti az egyéb-
ként is jó japán-magyar kapcsolatokat, és 
óriási megtiszteltetés, hogy az első ilyen 
magyarországi világkupa helyszínéül ép-

Gyógyvíz, szalmafonás, 
Bocskai korona – Nánási értékek 
a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárban

VII. Nemzetközi Heki Taikai – 
Kyudo Világkupa Hajdúnánáson
Nem minden napi sportesemény megrendezését jelentették be február 6-án a vá-
rosházán; ez év május első napjaiban Hajdúnánáson rendezik meg a 7. Nemzetközi 
Heki Taikai Kyudo Világkupát. A sajtótájékoztatón jelen volt a rendezvény szerve-
zőbizottságának elnöke, Oláh Tamás, a Bukyukai Kyūdō Dojo vezetője, valamint 
Mónus József íjász világbajnokunk is.

pen városunkat választotta a 
szervezőbizottság.

Oláh Tamás, a világkupa 
szervezőbizottságának elnöke 
röviden tájékoztatott a kyu-
do mibenlétéről, erről a több 
mint ezer éves tradicionális 
japán íjászatról. Mint meg-
tudtuk, hazánkban a kyudo a 
’90-es évek elején jelent meg, 
és hogy ilyen világversenyt 
Magyarország még nem ren-
dezett, ez az első alkalom.

Hogy ezt a világkupát Hajdúnánáson 
rendezik meg, abban nem kis szerepe volt, 
Mónus József íjász világbajnokunknak, 
illetve annak az összetartó íjász közösség-
nek, amelyben a „harcosok” egy nagy csa-
ládot alkotnak. 

A kyudoval egyébként a hajdúnánásiak 
már 2012-ben megismerkedhettek, ami-
kor városunkba látogatott és bemutatót is 
tartott a világhírű mester, Matsuo Maki-
nori sensei és csapata.

A verseny tehát különleges lesz a maga 
nemében, hiszen nem minden nap lehe-
tünk részesei egy ilyen sporteseménynek, 
amely már önmagában is garantálja a 
színvonalat és a tartalmas szórakozást.

a bevételek terén mintegy 65 millió Ft. 
bevételt terveztek az újonnan bevezetett 
települési adóból, amely egyrészt a kül-
területi utak karbantartására fordítódna, 
illetve egy bizonyos részt pedig a jövőbeni 
fejlesztési források önerő alapjainak meg-
teremtésére használnának fel.

Tájékoztatás hangzott el többek között 
az átalakuló közfoglalkoztatásról, és a 
megváltozó szociális ellátásról is. A tervek 
között szerepel többek között pl. a Soós 
–ház felújítása, oktatási intézmények vi-
zesblokkjainak felújítása, de várhatóan a 
városi sportpálya lelátója is megújul.

Az átfogó tájékoztatás után hozzászó-
lások következtek, amelyek inkább konk-
rét lakossági problémákról szóltak. Így 
pl. a lakótelepi szerviz utak állapotáról, 
parkolási gondokról, az ez évi közfog-
lalkoztatásról, gyalogátkelőhelyek felfes-

téséről, közbiztonságról. Volt, aki kérte, 
ha megoldható, mindenhol kerítsék be a 
szeméttárolókat, hogy rendezett legyen a 
környékük. Más hozzászóló azt tudakolta, 
hány ember tud majd a közfoglalkoztatás 
keretében dolgozni ebben az esztendő-
ben. 

Tedeji nyugdíjasok érdeklődtek, hogy 
a térfigyelő kamerákból jut-e hozzájuk is, 
mert sok idős tedeji lakos retteg a szinte 
folyamatos betörések miatt, nem érzik 
magukat biztonságban, félnek. 

A kérdések többségére polgármester úr 
azonnal reagált, és ígéretet tett arra, hogy 
a felvetett problémákat az önkormányzat 
megvizsgálja, és megoldásukra igyekszik 
forrásokat találni. A közbiztonság kérdé-
sében konzultálni fognak a rendőrséggel, 
illetve a polgárőrséggel. 

(HNU)
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Legszebb konyhakertek

Tájékoztatom a kiskereskedelmi tevé-
kenységet végző vállalkozókat, hogy a kis-
kereskedelmi szektorban történő vasár-
napi munkavégzés tilalmáról szóló 
2014. évi CII. törvény 2015. március 
15-i hatálybalépését követően a törvény 
rendelkezései betartásának ellenőrzése a 
fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe 
tartozik. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhiva-
tal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége jelez-
te, hogy a törvény végrehajtását folyama-
tosan ellenőrizni fogja. 

A vasárnapi munkavégzés tilalmára vo-
natkozó főbb jogszabályi előírások megta-
lálhatók a www.hajdunanas.hu honlapon. 

Dr. Kiss Imre 
jegyző

Szólláth Tibor, Hajdúnánás Város pol-
gármestere – csatlakozva Kovács Szilvia 
ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A 
legszebb konyhakertek” – Magyaror-
szág legszebb konyhakertjei országos 
programhoz – meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” 
című programot/versenyt.

A program célja: A lakosság ösztönzése 
arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai ud-
varán, kertjében alakítson ki konyhaker-
tet, gondozza azt, termesszen benne maga 
és családja számára minél több konyha-
kerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel fel-
tételei: 
 az illető a programhoz önként kíván 

csatlakozni,
 rendelkezik saját tulajdonú vagy számá-

ra megművelésre átengedett balkonnal, 
kerttel, udvarral, telekkel, földterület-
tel, ahol

 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 
termeszt.
Nevezési kategóriák:

 Balkon: Erkélyen kialakított 
 Mini: 10–50 m2 
 Normál: 50 m2 felett
 Zártkert 1.: Zöldség
 Zártkert 2.: Gyümölcsös
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi: Csoportok, szervezetek által 

megművelt kertek.
Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap 

kitöltése és leadása.
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 

 A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal fszt. 36. Irodájában.
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, 

telek, földterület tulajdonosa, vagy an-
nak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny ide-
jén szívesen veszünk fotók készítését a 
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók 
munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez 
elengedhetetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szem-
pontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/

balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 
különböző konyhakerti növény ter-
mesztése történjen.

2. A növények megválasztása szabadon 
lehetséges, mindenki igényének megfe-
lelően.

3. A megművelt terület legyen ötletesen 
kialakított, szép, megfelelően gondo-
zott, gyommentes, és egyben hasznos.

4. A kert rendezett környezetben helyez-
kedjen el.

5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök 
minősége megfelelő legyen.

6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a 
naprakészen, szabályosan vezetett Per-
metezési napló.

7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio 
módszerek alkalmazása, öntözésnél 
csatorna/esővíz használata, a madár-
barát kert kialakítása: található benne 
madáretető, madáritató, és madáro-
dú. (A kertet madárbaráttá lehet mi-
nősíteni – de nem kötelező – a www.
mme.hu oldalon található útmutatás 
alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kertben mi-
nél több féle fűszer és gyógynövény 
található.
Díjazás: Kategóriánként az első három 

helyezés és indokolt esetben különdíjak 
odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kap-
csolódó „Magyarország legszebb kony-
hakertje” díjra történő jelölésre, minden 
kategória első helyezettje lesz jogosult a 
helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 
 Bronz kisplasztika – Györffy Sándor 

szobrászművész (Karcag), Munkácsy 
és Magyar Örökség díjas, érdemes mű-
vész alkotása.

 Oklevél – Miniszteri aláírással, melyet 
az Országos Eredményhirdetésen 
ünnepélyes keretek között dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter úr 
ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.
A kertek megtekintése: 2 alkalom-

mal (május 1–augusztus 15-ig) történik 
előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés várható időpont-
ja: 2015. augusztus 25.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs 
termesztő kertművelő jelentkezését!

Hajdúnánás, 2015. február 16. 

Szólláth Tibor
polgármester

2015. | 02. | 25.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

projektzáró Sajtóközlemény
MEGÚJULT ÉPÜLETRÉSZ, KORSZERŰ ESZKÖZÖK – 
VéGet ért a „terméSzettudományok oktatáSa 
a JÖvőnKÉRT” cíMŰ PROJEKT.

332 739 564 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, 100%-os támogatási intenzi-
tás mellett 2013 áprilisában a Hajdúnánás városi Önkormányzat, együttműködve a 
KLIK Debreceni Tankerületével az Új Széchenyi Terv Társadalmi megújulás Operatív 
Programnak köszönhetően - a „Természettudományok oktatása a jövőnkért” című 
pályázaton. az iskolával partnerségben a Kőrösi csoma Sándor Gimnázium Szakkö-
zép-, Szakképző Iskola és Kollégiumban természettudományi laboratórium kialakítá-
sára, korszerűsítésére, felszerelésére és működtetésére került sor.

A program keretében egy központi laboratórium került kialakításra, amely a Kőrösi Cso-
ma Sándor Gimnázium Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégiumban tantermeinek, 
meglévő helyiségeinek átalakításával valósult meg, lehetővé téve a természettudományos 
tantárgyak közötti interakciót. A kialakításra került modern technológiával felszerelt és a 
korszerű szemléltetés minden elvárásának megfelelő oktató/kutatólabor speciális lehető-
séget nyújt a diákok természettudományos kompetenciáinak fejlesztéséhez az innovatív, 
kísérleti tevékenységek végzésével.
A projekt hosszú távú célja, hogy növeljék a természettudományos területeken továbbtanu-
ló hallgatók arányát, felkeltsék a diákok érdeklődését a természettudományos pályák iránt, 
valamint, hogy megalapozzák a környezettudatos magatartást a fiatalok körében. A projekt 
11 működő iskola tanulóit vonja be az együttműködés folyamatába, melynek köszönhetően 
több ezer diák számára válik elérhetővé a természettudományos laboratórium. A tanulás a 
két részre osztott laborban egyszerre 36 diák számára biztosított, emellett minden techni-
kai, technológiai felszereltség a rendelkezésükre áll, hogy a természettudományos tárgya-
kat hatékonyan lehessen oktatni számukra.
A pályázati program szerves részét képezte a természettudományos ismereteket közvetítő 
pedagógusok módszertani képzése, mely egyfajta szemléletformálást biztosított a prog-
ramban részt vevő pedagógusoknak, az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevéte-
lével.
A beruházásnak köszönhetően még szorosabb együttműködés alakulhat ki városunk és a 
térségben működő oktatási intézmények között, melynek révén nemcsak a pedagógusok, 
de a diákok is megoszthatják egymással tapasztalataikat, tudásukat.
A diáklaboratórium az interneten is elérhető a http://labornaplo.hrtd.hu oldalon, ahol külön-
böző kísérletekhez tartozó tananyagokat, videókat tekinthet meg az érdeklődő.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Tájékoztatás vasárnapi nyitvatartásról

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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Tájékoztató települési szociális 
támogatások változásairól Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési 

Bizottság felmenő rendszerű gyermekrajz-
pályázatot hirdet 

„Biztonságos közlekedés gyermek-
szemmel” címen, három kategóriában: 
óvodások (3–6 éves), valamint alsó tago-
zatos (7–10 éves) és felső tagozatos (11–
15 éves) általános iskolai tanulók részére. 
A rajzoknak a biztonságos közlekedést 
kell bemutatnia illetve propagálnia.

Az alkotások mérete kizárólag A/4 
vagy A/3 méret lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes 
ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, 
diópác, szénrajz. 

Az első fordulóban a pályamunkákat 
a Megyei/Fővárosi Balesetmegelőzési 
Bizottságokhoz kell beküldeni az alkotó 
adatainak (név, életkor, lakcím, iskola meg-
nevezése) feltüntetésével. A helyi beküldési 
határidőt a bizottságok határozzák meg.

2015. március 1-jétől jelentős változások 
lépnek életbe a szociális ellátások területén.

Az ellátó-rendszer átalakul, melynek 
következtében minden települési önkor-
mányzatnak 2015. február 28-ig kell 
rendeletet alkotnia azokról a pénzbeli és 
természetbeni ellátásokról, melyeket fi-
nanszírozni és biztosítani kíván a rászoru-
ló lakosság számára. 

A változások az alábbiak szerint foglal-
hatóak össze: 

A 2014. évben megállapított, 2015. 
évre áthúzódó lakásfenntartási támoga-
tások, méltányossági közgyógyellátások 
a határozatban szereplő időtartamig 
továbbra is élnek, azokban a jogosult-
ságokban nem következik be változás. 

Az aktív korúak ellátása (foglalkoz-
tatást-helyettesítő támogatás, illetve a 
rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás) 2015. március 1-jétől a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdúnánási Járási Hivatalának ha-
táskörébe kerül át, tehát az ügyintézés 
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal Szociális Csoportjánál teljes 
egészében megszűnik, az érintetteknek 
a Járási Hivatalnál szükséges a továbbiak-
ban ezen ügyekben intézkedniük. 

A korábbiakban normatív lakásfenn-
tartási támogatás néven nyújtott ellátás 
helyébe a lakhatási támogatás lép. Erre az 
ellátásra az a kérelmező szerezhet jogosult-
ságot, akinek az egy fogyasztási egységre 
jutó jövedelme a 71 250 Ft-ot nem éri el. 

A támogatást továbbra is tüzéphez, vil-
lamosenergia szolgáltatóhoz, gázszolgál-
tatóhoz, vízszolgáltatóhoz, vagy a HÉP-
SZOLG Kft-hez lehet kérni. 

A támogatás összege az alábbiak szerint 
változik: 

Azon háztartás, ahol az egy fogyasz-
tási egységre jutó jövedelem a 37 050 

Ft-ot nem éri el: 3000 Ft, vagy Bocskai 
Korona/hó, azon háztartás, ahol az egy 
fogyasztási egységre jutó jövedelem  
37 051–71 250 Ft közé esik: 2000 Ft, 
vagy Bocskai Korona/hó.

Tájékoztatjuk azon kérelmezőinket, 
akik a támogatást természetben, tüze-
lőben kérik megállapítani, esetükben a 
támogatást kizárólag Bocskai Koronában 
folyósítjuk. Kérelmezőinknek emiatt 
nem kell külön Bocskai Koronát vásá-
rolniuk, hiszen a támogatás folyósítása az 
érintett tüzép és az önkormányzat között 
közvetlenül történik. 

A méltányossági közgyógyellátá-
sok helyébe a gyógyszertámogatás lép.  
A támogatás összege 5000 Ft/hó, melyre 
azon kérelmezők szerezhetnek jogosultsá-
got, ahol az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 42 750 Ft-ot, egyedül élő 
kérelmezők esetében a 71 250 Ft-ot, és a 
havi gyógyszerköltségük a 8550 Ft-ot el-
éri. A gyógyszerköltséget a gyógyszertárak 
árazzák be, a háziorvosok által kiállított 
igazolás alapján. 

Természetesen önkormányzatunk to-
vábbra is biztosítja a létfenntartást ve-
szélyeztető rendkívüli élethelyzetben 
nyújtható egyszeri pénzbeli támogatást, 
melyre azok a kérelmezők szerezhetnek 
jogosultságot, akiknek az egy főre jutó 
jövedelmük a 37 050 Ft-ot, egyedül élők 
esetében az 57 000 Ft-ot nem haladja 
meg, és dokumentumokkal alátámasztva 
igazolják a rendkívüli élethelyzetet. 

Az ügyfélfogadás helyszíne a továbbra 
sem változott, továbbra is a Hajdúnáná-
si Közös Önkormányzati Hivatal udvari 
épületében várjuk Önöket. 

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
Szociális Csoportja

Idén 7 célcsoport számára 68 pályázatot 
hirdetett január 9-én a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány. A pályázatok beadása 
lépcsőzetesen történik, hogy kellő idő áll-
jon mindenki rendelkezésére.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy 
a nagycsaládosok számára kiírt pályá-
zatok február 12-től elérhetőek. 

A pályázatok benyújtására kizárólag 
online formában van lehetőség. Pályázni a 
www.erzsebetprogram.hu honlapon talál-
ható elektronikus pályázati adatlap kitöl-
tésével lehet. A pályázatokhoz digitalizált 
formában csatolni kell a pályázati kiírás-
ban megjelölt kötelező mellékleteket is.

A támogatási feltételek a pályázati 
keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 
2015. március 12. napjáig állnak 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 hozzáféréssel, 
vagy nem boldogul az elektronikus adat-
lap kitöltésével, valamint a pályázathoz 
szükséges mellékletek digitalizálásával és 
feltöltésével, forduljon bizalommal a Te-
leház munkatársaihoz.

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

Itt – az előző évekhez hasonlóan – hét-
köznapokon 10–18 óráig bővebb felvilá-
gosítást adnak a pályázattal kapcsolatban, 
illetve térítésmentesen segítenek annak 
elkészítésében.

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

Térítésmentes segítségnyújtás 
az Erzsébet-program pályázataiban
a Teleházban 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sokan őrzünk kisgyermekkori emlékeket 
arról, amikor még a család idősebb tagjai, 
a rokonok, vagy éppen az utcabeli embe-
rek történeteit hallgattuk szájtátva, szól-
jon az babonás hiedelmekről, katonakori 
emlékekről, hadifogságról vagy éppen a 
helyi vásárokról, piacokról. 

Ma már ez a fajta közösségi élmény 
kikopóban van életünkből, nem nagyon 
van már hol és kinek mesélni. Hogy 
megőrződjön városunk még élő emléke-
zettel elérhető története, mindennapja-
inak eseményei, a kezekben, idegekben, 
emlékekben őrzött tudás, létrehozták a 
Hajdúnánás Élő Emlékezet Falát a város 
honlapján, ahová jelenleg már több mint 
200, pár perc terjedelmű videofelvétel ke-
rült feltöltésre. 

A filmarchívumban egyszerű, hétköz-
napi emberek, sokunk ismerősei mesél-
nek az elmúlt évtizedek eseményeiről, 
hagyományokról, saját megélt élményeik 
alapján. A helyi emlékezet megörökítésé-
nek ötletéről, céljairól, megvalósulásáról 
tartott sajtótájékoztatón Szólláth Tibor 
polgármester úr elmondta, az ötlet már 
a 2000-es évek elején megfogalmazódott, 
de akkor még nem állt rendelkezésre 

olyan technika, amellyel bárki elkészít-
hette volna ezeket a felvételeket. Ezt a 
gondot megoldotta a napjainkban már 
teljesen hétköznapinak számító „okos 
telefonok” elterjedése, amellyel bárki 
egészen jó minőségű felvételt tud készí-
teni. Az archívumban négy témában ke-
reshetnek az érdeklődők: helyi gazdaság, 
helytörténet, történelem, hétköznapok. 
Mint megtudtuk, az elmúlt év nyarán a 
diákmunka körében foglalkoztatott diá-
kok egy része ezt a munkát végezte, ke-
restek fel idős embereket, és meséltették 
őket. Sok érdekes, „saját „történelmet” 
ismerhetünk meg ezekből a vágatlan do-
kumentumfilm-percekből. Polgármester 
úr felhívta a figyelmet arra, hogy a gyűjtés 
nem fejeződött be, hiszen ennek éppen az 
a lényege, hogy az idő múlásával újabb 
és újabb történetek kerüljenek fel az Élő 
Emlékezet Falára.

Aki tehát úgy érzi, hogy a kisebb-na-
gyobb közösség számára van mondandója, 
őriz megosztásra váró emlékeket az elmúlt 
évtizedek nánási történéseiről, az bátran 
küldje el az emlekezetfala@gmail.com  
e-mail címre, vagy érdeklődjön személye-
sen a városházán. (HNU)

Régóta dédelgetett terv valósult meg az elmúlt hetekben; Hajdúnánás város ön-
kormányzatának honlapján elérhető lett az ún. Hajdúnánás Élő Emlékezet Fala.  
A jelenleg több mint 200 kisfilmet tartalmazó weboldal létrejöttéről, céljáról tar-
tott sajtótájékoztatót január 29-én Szólláth Tibor polgármester úr. 

Üzenet a jövőnek 

A megyék és a főváros által zsűrizett és 
kiválasztott legjobb alkotásokból kategó-
riánként 6–6 pályaművet kell beküldeni 
a második fordulóra az ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsághoz 2015. 
május 4-ig.

Az OBB szakmai zsűrije által kivá-
lasztott pályaművek alkotóinak díjátadó 
ünnepségéről (időpontról és helyszínről) 
később küldünk értesítést.

Az alkotók díjazásáról az FBB-n és az 
MBB-ken keresztül értesítést küldünk.

1. díj: kategóriánként 1–1 kerékpár, 
2.–6. díj: kategóriánként tárgyjutalom.

A pályaműveket nem őrizzük meg és 
nem küldjük vissza.

Köszöntjük az idei 
esztendő első hajdú-
nánási kisbabáját

2015. február 4-én köszöntötte 
a 2015-ös esztendő első hajdú-
nánási babáját, Nagy Evelint a 
város polgármestere és jegyző-
je. Ezúton is kívánunk a Nagy 
család számára sok örömöt és 
boldogságot! Isten éltesse soká-
ig Evelint erőben és egészség-
ben szerettei körében!
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Szép Magyar Beszéd járási döntő 
a városi könyvtárban

Koncz Gábor szeret hozzánk jönni

Az idén, Móra Ferenc: Rab ember fiai 
című regényének feldolgozására vállal-
kozott a negyedikesekből álló csoport. 
Az első, még novemberben lezajlott ta-
lálkozót, 2015. január 28-án követte a 
második találkozó. Előzetes feladatként 
az Ecsedi-lápról szóló útleírás, útifilm 
vagy plakát készítését kapták az alsósok. 
A regény két fejezete szól a lápi világról, 
ennek megismerésére került sor ezen a 
délutánon.

A gyerekek szeretik a természetet, kí-
váncsiak a titkaira, állat- és, növényvi-
lágára. Gyönyörű tájképeket, videókat, 
bemutatókat, makettet, tablót tekintet-
tünk meg ezen a délutánon, ismeretet 
szereztünk az Ecsedi-láp elhelyezkedésé-

ről. Megtudtuk, hogy az 1300-as években 
hatalmas várat építettek ide. Betekintést 
nyertünk az egykoron itt élők munkájá-
ról, ruházkodásáról, szokásairól. Képet 
kaptunk a terület természeti – és kultu-
rális értékeiről. Humoros riportot hall-
hattunk „Nagyecsed idős lakóinak” visz-
szaemlékezésében. Családi programként, 
egy képzelet szülte utazási iroda, szintén 
az Ecsedi-láp térségébe kalauzolt bennün-
ket. A lápi világból vett idézetek meghall-
gatása a XVII. századi Erdély valós leírásá-
ban erősítette meg a hallgatóságot. 

Tartalmas délutánt zártunk. Március 
végén ismét találkozunk!

A szervező tanító nénik

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
vendégeskedett városunkban Koncz Gá-
bor színművész. A Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színháztermében 
a szép számú nézőközönség hatalmas 
tapssal köszöntötte a Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas Érdemes Művészt. „Gyorsvo-
nat” volt műsorának a címe, s valóban 
gyorsvonati sebességgel fűzte egymásba 
a verseket, drámai monológokat, szinte 
tapsra kiéheztetve a nézőket. Arany János 
Walesi bárdjának gyönyörű s egyedi elő-
adása után viszont kicsit „csapdába” esett 
(mivel ismertük a ballada utolsó sorát) s 
mire belekezdett volna a következő műbe 
kitört a hatalmas tapsvihar. Meg is hálálta 
lelkesedésünket, hiszen műsorába olyan 
humoros novellákat, esszéket, és sztorikat 
is beiktatott, hogy gyermektől a felnőtte-
kig – ahogy mondani szokták – szem nem 
maradt szárazon a kacagástól. Mikor az 
előadás után hátra lopakodtam az öltö-
zőjébe, hogy szignót kérjek újságunk szá-
mára, határozottan rám szólt mikor meg-
látta, hogy zavartan topogok az ajtóban, 
mint liba a jégen.

Hagyomány már, hogy az évente tantervi 
keretek között meghirdetett Szép Magyar 
beszéd városi, városkörnyéki versenyét 
a Móricz Pál Városi Könyvtárban tart-
ják meg. Idén első alkalommal, bővült a 
résztvevők köre, a járás iskoláinak felsőta-
gozatosaival. Így üdvözölhettük a görbe-
házi és a polgári diákokat is a február 5-i 
versenyen. A zsűriben hárman foglaltak 
helyet, Vasné Dömötör Rozália a Hun-
niareg Pedagógiai Intézet munkatársa, a 
zsűri elnöke, File Gáborné a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Hajdúná-
nási Tankerületének tanügy-igazgatási re-
ferense, illetve Rékasiné Zágonyi Margit a 
könyvtár szakmai vezetője. 

A szép szavak, mondatok értő tolmá-
csolásának nemes vetélkedése az 5–6, il-
letve 7–8.osztályos korcsoportban zajlott. 
Elsőként mindenki a szabadon választott 

szövegét olvashatta fel, majd ezt követően 
került sor a kötelező szövegeket tartal-
mazó borítékok bontására, és tíz percnyi 
tanulmányozás, némi gyakorlás után kö-
vetkeztek az újabb produkciók. A verseny 
végül az alábbiak szerint zárult.

Eredmények:
5–6. osztályos korcsoport:

1. Legány Tünde, Bocskai István Általá-
nos Iskola és AMI 5. A.

2. Kondás Tímea 5. C, és Gólya István  
6. A, mindketten a polgári Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola növendékei. 
7–8. osztályos korcsoport:

1. Tóth Jázmin, Bocskai István Általános 
Iskola és AMI 7. B.

2. Csiszár Milán, Bocskai István Általános 
Iskola és AMI 8. A.

3. Jakab Klaudia, Vásárhelyi Pál Általános 
Iskola, Polgár, 8. A.

Az elmúlt napokban egy olyan ember tá-
vozott, akinek az édességei nélkül a világ 
minden bizonnyal egy sokkal keserűbb 
hely lenne. Február 14-én elhunyt Mi-
chele Ferrero. Nem csoda, ha a név isme-
rős, hiszen a 89 éves korában elhunyt idős 
cukrászmester életműve olyan édességek 
megalkotásáról híres, mint a Ferrero Ro-
cher, a Kinder Tojás, a Kinder Csokoládé 
a Tic-Tac és persze mindenki nagy ked-
vence, a Nutella. Legnagyobb sikerében a 
Nutella megalkotásában – az akkor még 
kezdő cukrásznak – érdekes módon a  
II. világháború segített. Az egyre égetőbb 
csokoládéhiány idején ugyanis Ferrero öt-
lete volt az, hogy a csokoládét – szükség-
megoldásként – mogyoróval dúsítsa fel. 

Az így elkészült, akkor még Pasta Gian-
duja majd a háború vége felé Supercrema 
nevezett termék olyan jól sikerült, hogy 
a csoki ínség megszűnése után is keresett 
áru maradt. Végleges nevét végül 1964-
ban nyerte el. Az édesség – érdekes módon 
– világgazdasági változásokat is okozott. 
Ferrero ugyanis a Nutellához szükséges 
mogyorót Törökországból importálta.  
A cég támogatta a mogyoró elterjedését 
és a helyi mogyorótermesztőket, aminek 
köszönhetően ma Törökországban terem 
a világ mogyorótermésének háromnegyed 
része. Az olasz posta 2014. május 14-én, a 
Nutella megjelenésének 50. évfordulójára 
bélyeget adott ki.

Szabó Endre

A Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 2014–2015. 
tanévre is meghirdette a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt 
az általános iskolák 5–8. évfolyamai számára. Ebben a tanévben a járási (város-
környéki) fordulóra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási 
Tankerülete és a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény közös 
szervezésében február 5-én került sor a városi könyvtárban. 

– Gyere be bátran!
Később – meglepetésemre – elmondta, 

hogy nagyon szeret Nánásra járni, hiszen 
sok barátja van itt, s vadászni is szokott 
nálunk néha. Örömmel tölti el, hogy vá-
rosunkban egy immár 15 éves amatőr 
színtársulat is működik, mert az ilyen me-
legséggel tölti el a szívét. Elmenőben még 
utánam kiáltott jellegzetes hangján, hogy 
szinte zúgott az öltöző: – Aztán jó képet 
tegyél fel rólam gyerekem! 

Kócsi Imre

Az idei tanév egyik kiemelt feladata az iskolában az olvasóvá nevelés. A tanítási 
órákon túl, délutánonként tehetséggondozás keretében is igyekszünk eleget tenni 
ennek a kihívásnak. Harmadik éve, projekt keretében is segítjük diákjainkat ab-
ban, hogy az olvasás valóban élmény legyen számukra. 

Olvasóvá nevelés a Bocskai Iskolában

Színes sarok
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 Február 28. (szombat) Városi Gyerek-
farsang

 14.00: az általános iskolák legjobb jel-
mezeseinek felvonulása

 kb. 16.00: a Nána Táncstúdió műsora
 kb. 16.30: tombolasorsolás
 kb. 17.00: eredményhirdetés, díjkiosztás
 kb. 18.00–21.00: Tini diszkó a résztve-

vőknek
 Belépődíj: a farsangra: 200 Ft, a Tini 

diszkóra: 400 Ft.
 Március 3. (kedd) 18.00: Az egészség 

új perspektívái – Dr. Francia Boglárka 
előadássorozata. 4. A Grabovoj mód-
szerről bővebben. A belépés díjtalan!

 Március 8. (vasárnap) Városi Nőnap
 15.00 Regenerálódás és szépülés, (talp-

masszázs, energetizálás, csontkovácso-
lás, masszírozás) A szolgáltatások min-
den számára ingyenesek. Böngészés és 
vásárlás kozmetikai és egyéb termékek 
közözött.

 18.00 Köszöntő
 SOMA MAMAGÉSA előadása a Nők-

ről – A női szerepek megélése, a nőies-
ségünkben való kiteljesedés lehetősége 

 Divatbemutató Hajdúnánás szép lá-
nyaival és asszonyaival. Közreműkö-
dik a Nána Táncstúdió. Belépés hölgyek 
részére ingyenes! Regisztrációs jegyek a 
művelődési központ információjában 
vehetők át!

 Március 10-ig tekinthető meg a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ ga-
lériájában Füz László fotográfus kiál-
lítása.

 Március 13. (péntek) 17.00: Nánási 
Lakodalmas – Veres Sándor emlékére

 Máté Lajos 1899 gyűjtése alapján a 

30-as években dr. Nagy Imre az akkori 
nánási jegyző gyűjtötte és dolgozta fel.

 A lakodalmas az ismerkedéstől a csiga-
csináláson át a lakodalomig kíséri végig 
és mutatja be, hogy egykoron és nyo-
mokban még ma is mi történt ha egy 
lány és egy fiú szerelembe estek.

 Helyszín Kéky Lajos VMK
 Március 13. (péntek) 18.00 Patai Ist-

ván festőművész kiállítása a művelő-
dési központ galériájában.
Hajdúnánás Hangja – tehetségkuta-

tó énekverseny felhívás
Jelentkezni lehet bármilyen könnyű-

zenei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) zenei alapra tör-
ténő dal énekes előadásával. Minden elő-
adó a fenti kategóriába tartozó két dal el-
éneklésével vehet részt a versenyen. Zenei 
alapot (CD vagy hangszer) mindenkinek 
magának kell biztosítania!

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

kerül 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 elektronikus 
formában. (4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 6., info@nanasvmk.hu) A jelent-
kezési lap kérhető a művelődési központ-
ban, vagy letölthető a www.nanasvmk.hu 
honlapról.

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

A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlója

NOSZTALGIA FILMKLUB:
	2015. március 2. (hétfő) 14.00.
NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
	2015. március 9. (hétfő) 14.00.
DARTS OKTATÁS: 
	2015. március 4. (szerda) 16.00
	2015. március 11. (szerda) 16.00.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
	2015. február 27. (péntek) 16.30 Busó 

álarc készítése
	2015. március 6. (péntek) 16.30 Nő-

napi készülődés
	2015. március 13. (péntek) 16.30 

Gyöngy kokárda készítése.
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
A kézműves foglalkozásokra SZER-

DÁIG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: Ba-

goly Beáta, Csuja Dóra 06-52/381-620; 
06-30/427-4536.

KREATÍV KÉZMŰVES KLUB: 
	2015. február 26. (csütörtök) 17.00 

Ruhavirágok
	2015. március 5. (csütörtök) 17.00 Vi-

rágok kaspóban (Nőnap alkalmából)
	2015. március 12. (csütörtök) 17.00 

Fonalszöveg.
Ütős kikapcsolódásra vágysz?
	Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesü-

let amatőr PINGPONG, DARTS, BI-
LIÁRD bajnokságot szervez, az alábbi 
időpontokban:

	2015. március 4. 16.30: Darts
	2015. március 11. 16.30: Biliárd
	2015. március 18. 16.30: Pingpong.

A nevezés díjtalan. Az alsó korhatár 10 év.

Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesü-
let programajánlója

Gyermekzsivajtól volt hangos a megyehá-
za máskor csendes Árpád-terme február 
4-én délután. Ekkor került sor ugyanis a 
megye diák-olimpikonjainak kitüntetésé-
re, illetve a megyei Jó tanuló-jó sportoló 
címek átadására. Hajdúnánást a kajak-ke-
nu sportág kiválóságai képviselték, akik az 
elmúlt tanévben diákolimpiai aranyérmet 
szereztek, illetve tanulmányi eredményük 
legalább elérte a 4,8-es átlagot.

A megjelent több száz gyermeket, fel-
készítőiket, szüleiket elsőként Pajna Zol-
tán a megyei közgyűlés köszöntötte. 

Ezt követően Pajna elnök úr és Daragó 
Lászlóné a Megyei Diáksport Szövetség 
elnökségi tagja adták át a Hajdú-Bihar 
megye jó tanulója, jó sportolója 2013–
2014-es tanév pályázat díjazottjainak. 
Hajdúnánásról ebben a szép kitüntetés-
ben Seres Petra részesült, aki kitűnő tanu-
ló, és az elmúlt tanévben két aranyérmet is 
begyűjtött, egyet a sukorói diákolimpián 
kajak 500 MK-1 gyermek kategóriában, 
illetve a tavaly őszi Országos Sárkányhajó 
bajnokságon, csapatban. 

Az ünnepség második részében követ-
kezett a diákolimpikonok díjazása. 

Hajdúnánásnak nem volt szégyenkez-
ni valója, hiszen kajak-kenu sportágban 
három kategóriában 10 kisdiák vehette át 
megérdemelt elismerését. Egyéni (MK-1) 
Iván Bence és Rácz Péter a Bocskai István 
Általános Iskola, illetve Csiki Gergely a 
Református Általános iskola tanulója.

Páros hajó (MK-2) Veláczki Ákos-Zsu-
ga Patrik, illetve a Nyeste Márk-Rácz Péter 
összetételű páros, mindannyian a Bocskai 
Iskola jelenlegi, illetve volt növendékei.

Négyes hajó, azaz MK-4ben hozta el 
az országos bajnoki címet a Bata László 
(Református Ált. Isk.) – Csegöldi Kolos – 
Iván Bence – Oláh Zoltán összetételű csa-
pat, akik szintén a Bocskai Iskola tanulói 

A gyerekek mellet a két edző, Bardó-
czi Krisztián és Varga Lajos is elismerést 
vehetett át Pajna Zoltántól és Daragó 
Lászlónétól. 

Szívből gratulálunk mindenkinek, to-
vábbi eredményes munkát, és legalább 
ilyen szép sikereket! (HNU)

Jó tanuló, jó sportoló diákok 
kitüntetése a megyeházán
2015. február 4-én délután került sor Debrecenben a megyeháza Árpád-termében 
a hagyományos Hajdú-Bihar megye jó tanulója – jó sportolója, illetve a Hajdú-Bi-
har megye diákolimpiai bajnoka elismerések átadására. Hajdúnánást a díjátadón 
tíz kajak-kenus olimpikon és egy jó tanuló-jó sportoló diák képviselte.

Moziműsor 2015. március
Hajdúnánás, Bocskai FilmszínHáz

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

Március 14. 17:00 
(szombat)

A Tenger Dala 
(90 perc)

6

Március 14. 19:00 
(szombat)

Amerikai 
mesterlövész  (134 perc)

16

Március 18. 17:00 
(szerda)

Spongyabob 3D! 
(93 perc)

6

Március 18. 19:00 
(szerda)

Üzlet bármi áron
(91 perc)

16

Március 28. 17:00 
(szombat)

Hamupipőke 6

Március 28. 19:00 
(szombat)

Elemi szerelem
(81 perc)

12

Április 1. 17:00 
(szerda)

Hamupipőke 6

Április 1. 19:00 
(szerda)

A szomszéd fiú 16
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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.

CSUKA GÁBORNÉ 
született Gencsi Ilona

volt Hajdúnánás, 
Mátyás király út 19. sz. alatti lakos 

halálának 6. évfordulójára.     

Megemlékezés

Szerető édesanyád, gyermekeid, 
testvéred és családja.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
de még szomorúbb élni nélküled.

Amit nem mondtál el nekem,
hogy ne fájjon a szívem,

a Te jó szíveddel elvitted a mélybe.
Itt hagytál mindent amiért kűzdöttél,

elváltál tőlünk, kiket szerettél.”

volt. Hajdúnánás, Hajdú út 60. sz. alatti lakosok haláluk
22 éves                                       32 éves

évfordulója és névnapjuk alkalmából sok szeretettel és fájó szívvel 
emlékezünk rájuk. 

Megemlékezés

Szerető családjuk.

BALOGH SÁNDORNÉ 
született Kis Zsuzsánna

BALOGH SÁNDOR

Megemlékezés

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is,

Nélküled nem lesz ugyanaz! Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. 
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 

Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. 
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,

lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

Szívünkben élni fogsz örökre. Szerető feleség voltál, drága jó édesanya, 
boldog nagymama, bánatos családod nem felejt el soha.

Szerető családod.

BORBÉLY SÁNDORNÉ
született Molnár Zsófia halálának 6. évfordulójára.  

ÖZVEGY FÜLÖP LAJOSNÉ  
született Kovács Margit Zsófia

volt Hajdúnánás, 
Kürt u. 7. sz. alatti lakos

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett édesanyám, 

nagymamánk és dédnagymamánk,

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot  helyeztek, 
bánatunkban részvéttel osztoztak.

A gyászoló család.

Férjével ketten tősgyökeres hajdúnáná-
siak. Az itt élők természetét, szokásait, 
hagyományait ismerték, mint család-
jukét. Sokat segített munkáséveikben, 
később a pihenésre rendelt évek értelmes 
kitöltésében helyi kötődésük. Klubve-
zetés: önként vállalt szolgálata hasonló 
életkorúaknak, szeretetteljes azonosulás 
örömeikkel, gondjaikkal. Köszönő szó és 
viszonzott szeretet jár elismerésül.

1991 nyarán kerültem közeli kapcso-
latba Fülöpékkel egy tervezett bemutató 
ürügyén. Lajos bácsi már 1974-ben is 
szorgalmazta, segítette a szalmafonás 
színpadra vitelét. Földink – Soós Zol-
tán – gyönyörű versét (Ének a szalmáról) 
válogatottan szép népdalokkal, igaz tör-
ténetekkel, játékokkal fontuk csokorba.  
A színpadon ízes „beszídű” asszonyok, 
tréfálkozó férfiak „tanyáztak”, szórakoz-

tak. Valamennyien nyugdíjasok, Lajos 
bácsi háziipari munkatársai voltak a 
legtöbben. Többszöri itthoni bemutat-
kozást követően Debrecenben, Buda-
pesten, Sopronban, Pécsett, Fonyódon, 
szerte az országban vittük közösség elé 
műsorunkat: Ének a szalmáról. 

Röviddel az ezredforduló után elvesz-
tettük Lajos bácsit, vele tréfálkozó, jó-
kedvre hangolt szokásainkból is jókora 
hányadot. Gyászból ocsúdva, Mancika 
megözvegyülve is folytatta az összeforrott 
közösség életének irányítását, mélyülő 
mederben megtartva szokásokat, új és ré-
gebbi hagyományokat. A közös progra-
mokat követően Kürt utcai lakásán is so-
kan felkeresték. A gyümölcsök, virágok, 
lugasok még megőrizték Lajos bácsi keze 
nyomát, a konyha és a két apró szoba az 
egyedül maradt asszony igényességéről 

árulkodtak. Karnyújtásnyira a polcokon, 
szekrényekben a kis- és „nagycsalád” 
megőrzött „dokumentumai”: szépen, 
sorjában. Fényképek, újságcikkek, elszá-
molások: dióhéjban a nyugdíjas klub 
élete és az övé, családjáé. Egyenes tartá-
sa, energikus mozgása, mosolya mögött 
nem láthattuk rakoncátlankodó szívét, 
belső szorongásait. Panasz és önsajnálat 
mindig is távol álltak tőle.

Alig észrevehetően, csöndben adta át 
a „szolgálatot” jelenlegi klubvezetőnk-
nek, Tímári Balázsnak. Emelt fővel, 
mint tette előde, Tóth Lászlóné (Katika). 
Mindent híven megőrzött, megtartott, 
ami éltetője lehet egy idős közösségnek, 
fennmaradásának. Sűrűsödtek az orvosi 
kezelések, megritkultak a klubban tett 
időzései. Aggódtunk egészségéért. Utol-
só alkalommal betegvisszatartó járványt 

sikerült megúsznia. Boldogan tért övéi 
közé, de távolodott a teljes gyógyulástól. 
Később már odahaza is zárt ajtó fogadta 
az érkezőt, csengőhangra, telefonhívásra 
nem jött válasz. Akadoztak a hírek, mint 
nagybetegek szívdobbanásai… A refor-
mátus otthonban lakik… Kórházban 
van, romlik az állapota.

Ködös, februári estén érkezett a lesúj-
tó, reményeket kioltó: Meghalt…Na-
gyon bíztunk benne, hogy közénk állhat 
jövőre, legalább egy közös fényképre, a 
30. évfordulón – mondta ki gondolata-
inkat Balázs. Alkonyatba hajló életünk 
fényeit, marasztaló, közös élményeinket 
megköszönjük és könnyezünk.

Hajdúnánás, 2015. február

Sebestyén Miklós

Klubvezetőnk Fülöp Lajosné (Mancika) emlékére
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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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Mészáros Sándor és 
Szabó Ilona Mária 

50. házassági évfordulója alkalmából. 
Gratulálnak: 

Fia, Lánya és családtagjaik.

Gratulálunk

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 1445 Ft
Béres Magnézium 250 mg+ B6 filmtabletta 60 db 1795 Ft 1490 Ft
ACC 200 granulátum 30x3 g tasak 1760 Ft 1460 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.
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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?
 Amióta kiestünk az NB I/B-ből a 

vezetőség úgy döntött, hogy az eligazol-
tak játékosok helyett hazai játékosokkal 
próbáljuk feltölteni a keretet. Így a két 
idegenlégiós, Felföldi Róbert kapus illetve 
Csonka Péter játékos mellett 16 hajdúná-
nási játékos kapott szerepet. Külön öröm 
volt számunkra, hogy Hadadi Lászlót sike-
rült visszaigazolni, illetve Madai Tamás és 
Szabó Attila is visszatért a csapathoz. Így 
egy ütőképes keretet sikerült kialakítani. 

Az volt cél, hogy alakítsunk ki egy olyan 
csapatot, amely legalább az első 5. helyben 
benne van. Bíztam mindenképpen a haj-
dúnánási fiatalokban, akik már szerepet 
kaptak az NB I/B-s csapatban. Így kezd-
tük a bajnokságot, melyben a tizenegy 
fordulóból kilencet megnyertünk ezért 18 
ponttal a másodikak vagyunk. Alapjában 
véve elégedett vagyok, de még mindig le-
hetne feszesebbé tenni a védekezést és még 
jobban ki kellene használni a meglévő 
gyorsaságot, az eredményesebb játék érde-
kében. December 5-én volt az utolsó baj-
noki fordulónk, utána kaptak a játékosok 
több mint egy hónap szünetet, a tavaszi 
felkészülést január 12-én kezdtük el. 
 Kit emelnél ki a csapatból?
 Én azt mondanám, hogy ezt a sikert 

a csapat közösen érte el, illetve óriási se-
gítséget nyújtottak azok a hazai szurko-
lók, akik nem csak a hazai mérkőzésre, 
hanem idegenbe is szép számmal elkísér-

ték bennünket. Ezen kívül meg szeret-
ném köszönni azoknak támogatóknak a 
munkáját, akik a hátterében segítettek, a 
csapat vezetőségének, és azoknak a vállal-
kozóknak, akik erkölcsileg és anyagilag is 
támogatnak bennünket. 
 Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
 Hat hetes felkészülésünk van a feb-

ruár 21-i rajtig. Ez idő alatt rengeteget 
dolgoztunk azon, hogy hogyan tudnánk 
még állóképesebbé tenni a csapatot, gon-
dolok itt elsősorban a rengeteg lábmun-
kára. A mai kézilabdában már nem csak 
védekezésben, hanem támadásban is üt-
közni kell, hiszen csak így tudok helyzetet 
teremteni a társamnak. Ezt nehéz meg-
szoknunk, de nagyon remélem, átlendü-
lünk rajta. Emellett átlövésben lehetnénk 
masszívabbak, erősebbek. Nagy öröm szá-
momra, hogy Bata Róbert, még ha nem 
is teljes edzéslátogatottsággal, visszatért 
hozzánk és remélem, minél hamarabb be-
épül a csapatba. 
 Mi a vezetőség elvárása a csapattal 

szemben?
 Én nagyon szeretném és gondolom 

a vezetőség is, hogy dobogón végezzünk. 
Hogy melyik fokán, az már más kérdés. 
Ahhoz, hogy valaki bajnokságot nyerhes-
sen, gazdaságilag, játékosilag is erősíteni 
kellene a klubot, de én mindenképpen bí-
zom abba, hogy az első háromba leszünk. 
 Köszönöm és kívánok sok sikert ehhez 

a munkához.
Kovács Balázs

Férfi kézilabda NB II
Megkezdte felkészülését a férfi NB II-es kézilabda csapatunk, amely a február 21-
én induló tavaszi idényt a 2. helyről várja. Az őszi szezon tapasztalatairól kérdez-
tük Hadas Sándort, a felnőtt csapat edzőjét.

I. HUN-IOR NEMZETKÖZI KÉZILABDA KUPA 2015. február 7-8.

Idén február 14-én immáron III. alka-
lommal került megrendezésre a házi 
sertés tradicionális levágását és feldolgo-
zását megelevenítő Hajdúnánási Disznó-
tor. A rendezvény talán csak annyiban 
tért el az eddig megszokottaktól, hogy 
az „áldozat” most saját lábán érkezett a 
Kéky Lajos Művelődési Központ par-
kolójába. Míg azonban szegény pára 
elgyönyörködött a felállított faházak és 
sátrak között jókedvűen fogó pálinkával 
koccintó emberek sokaságán, már meg is 
történt a „tragédia”. Néhány perc múlva 
már szalmával letakarva várta sorsát, s a 
szorgos kezek tüstént munkához láttak. 
Időközben lassan gyülekeztek a vendé-
gek, akiket a művelődési központ nagy 
előcsarnokában helyi csoportok műsora 
szórakoztatott.

A rendezvény fővédnöke, Szólláth Ti-
bor Hajdúnánás város polgármestere kö-
szöntőjében hangsúlyozta: fontos, hogy 
a következő generációkra is átörökítsük 
azokat a hagyományokat, melyeket szü-

Férfi kézilabda NB II Északkelet 2014–2015 tavaszi bajnoki szezon fordulói
12. febr 21-e (sz) 17:00 (19:00) óra. Bőcs KSC–Hajdúnánás KSE 
13. márc 1-e (v) 18:00 (16:00) óra. Hajdúnánás KSE–Mátészalkai MTK
14. márc 7-e (sz) 18:00 (16:00) óra. Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE
15. márc 14-e (sz) 18:00 (16:00) óra. Kazincbarcika–Hajdúnánás KSE
16. márc 21-e (sz) 18:00 (16:00) óra. Hajdúnánás KSE–VKK Nyírbátor
17. márc 28-a (sz) 17:00 (15:00) óra. Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE 
18. ápr 10-e (p) 19:00 (17:00) óra. Hajdúnánás KSE–Fehérgyarmati VSE
19. ápr 17-e (p) 18:15 (16:15) óra. Debreceni EAC–Hajdúnánás KSE
20. ápr 24-e (p) 19:00 (17:00) óra. Hajdúnánás KSE–Hajdúböszörmény
21. máj 9-e (sz) 18:00 (16:00) óra. Hajdúnánás KSE–Rádió M Miskolc
22. máj 16-a (sz) 18:00 (16:00) óra. Kisvárdai KC SE–Hajdúnánás KSE
Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időpontját tüntettük fel. A változtatás jogát a csapat fenntartja. 

A hajdúnánási férfi junior csapat az U19-es 
kategóriában versenyzett, ahová összesen 8 
csapat nevezett. Szombaton a csoportmérkő-
zések zajlottak Nyírbátorban, ahol először a 
Szatmárnémeti, majd a Nyírbátor és végül a 
Tiszavasvári csapatát győzték le a nánási ju-
niorok. Ez azt jelentette, hogy vasárnap a fiúk 

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Vasas SC–Hajdúnánás SK 31–27 (15–16) 
Budapest 100 néző. Vezette: Hardi, Hoffmann 
(február 7). 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
Poór 3, Som 6, Zihor 3, UMANETS 7, Mar-
tinek, Budaházy. Csere: Szilágyi, (kapus), Tóth, 
Dudás, KOVÁCS 4, SZŐNYI 3, Lengyel 1, 
Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/2, illetve 3/1. Kiállítás: 6 perc, 
illetve 4 perc. 

Molnár András: A második félidő közepén 
a hazai csapat a jó cseréinek köszönhetően meg 
tudta fordítani a mérkőzést. Sajnálom, mert 
egy nyerhető mérkőzést rontottunk el.

Juniormérkőzés: Vasas SC–Hajdúnánás SK 
25–21 (11–11)

Budapest 50 néző. Vezette: Kovács, Wenzel. 
(február 7)

Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus), Cson-
tos, Kovács 7/2, Tóth 5, Dudás 5/1, Lakatos, 
Szőnyi 3. Csere: Varga (kapus), Huszti, Mekes, 
Lengyel, Tar 1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 4/3, illetve 5/3. Kiállítás: 10 
perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: Sajnos a pályán az ellenkezője 
történt, mint amit megbeszéltünk. Nagyon sok 
gyerek játszott a felnőtt mérkőzésen így a vé-
gére elfáradtunk. Megérdemelt Vasas győzelem 
születet. Kovács Balázs

Először került megrendezésre a HUN-IOR nemzetközi kézilabda kupa, ahol hazai csapatok 
mellett Román, Ukrán, Szlovák csapatok is szerepeltek. A mérkőzéseket fiú és lány csapa-
toknak egyaránt, több kategóriában, összesen 32 csapat részvételével rendezték Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye több sportcsarnokában. A vasárnapi döntőknek a nyíregyházi Bujtosi 
Sportcsarnok adott otthont.

III. Hagyományos Hajdúnánási 
Disznótor

leinktől, nagyszüleinktől örö-
költünk. Odakint a perzselést 
követően, amíg a férfiak a déli 
menü alapanyagait készítet-
ték elő, az asszonyok reggelire 
hagymás vért, pecsenyét kínál-
tak a kíváncsiskodóknak. Délre 
már a hagyományos disznótor 
ételei, a toros káposzta és az 
orjaleves rotyogott a kondérok-
ban, mindeközben a böllérek 
töltötték a kolbászt, a hurkát, 
az asszonyok, pedig fűszerezték 

a pecsenyéket. Hamarosan a tér is meg-
telt az ebédre érkező vendégekkel, s bi-
zony csak egy kimaradt adag árválkodott 
a hatalmas kondérban; jelezve, hogy idén 
sem volt érdeklődőkben hiány. 

A disznóölés már kellemesebb, végső 
mozzanata, amikor sor kerül a közös va-
csorára, azaz „disznótorra”. Idén ez kicsit 
korábbi időpontban volt, de ugyanúgy 
friss hurka, kolbász, sült hús várta a láto-
gatókat, no meg persze az elmaradhatat-
lan forralt bor. 

A jó hangulatról a szervezők folyama-
tosan gondoskodtak; délelőtt a Rokolya 
Néptánccsoport, a Vidám Asszonyok, 
Kócsi Imre, a Hajdú Bokréta, a Szalma-
kalap Citera Együttes, az Aranyszalma 
Ifjúsági Néptáncegyüttes, a Lente Lajos 
Magyar Nóta Egyesület, az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület, Tóni és a Sárgaró-
zsák szórakoztatták a látogatókat, déltől 
pedig Tordai Zoltán és cigányzenekara 
gondoskodott a megfelelő hangulatról.

Kócsi Imre

döntőt játszhattak a román 
CS MARTA BAIE MARE 
csapatával. A döntő nagyon 
jó hangulatban nagyon sok 
néző előtt zajlott. A nánási 
fiúk azonban csapategység-
ből, küzdeni tudásból jelesre 
vizsgázva 14–13 arányban 
győzni tudtak. Külön öröm, 
hogy a torna gólkirálya Bata 
Tibor, a torna legjobb játé-
kosa Csuzda Máté és a torna 
legjobb kapusa Torma Antal 
mind a hajdúnánási csapatból 

került megválasztásra. A kupáról nagyon nagy 
örömmel, büszkeséggel, rengeteg jó élmény-
nyel és sok-sok tapasztalattal térhettünk haza.  
A torna rangját jelzi, hogy a díjakat Vetési Iván 
a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke adta át.

Madai Tamás edző


