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Pedagógusnap 2015
2015. június 8-án a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színháztermébe ünnepre voltak hivatalosak a városunkban aktívan dolgozó- és nyugdíjas pedagógusai.
megjelentek üdvözlése után Szólláth Tibor polgármester úr mondott ünnepi beszédet. Gondolataiból idézzünk fel néhányat: „Az ünnepek
nélkülözhetetlenek életünkben. Különös
rendszerességgel vannak jelen, lelki életünket erősítik, élményt jelentenek, gondolatok megfogalmazására ösztönöznek.
Így van ez ma is, a Pedagógusnap alkalmából.” Hangsúlyozta, hogy a különböző
oktatási intézmények tanulói, hallgatói
„akkor lesznek teljesen készen az úgynevezett nagybetűs életbe való kilépésre, ha
megtanulták, elsajátították s elmélyítették
választott szakmájuk, hivatásuk legkülönfélébb fortélyait…” Szólt arról, hogy
rohanó világunkban „a pedagógusoknak
is sok esetben diákká kell válnia”, hogy el
tudja sajátítani az új és átadásra váró ismereteket. „Önöknek van a legnehezebb dolguk…, hogy a diákok higgyenek magukban, tanáraikban és abban, hogy a jövőt
ők alakítják az Önök segítségével.” Felelősségteljes munka meggyőzni a tanulókat
egyrészt arról, hogy a jövőben ők gyarapíthatják lakhelyünket, másrészt pedig arról, hogy tanulással, szorgalommal bárki
eljuthat a csúcsra háttértől független. „…

az oktatás minősége nemzetünk megmaradásának, létének, s jövőjének kulcsa,
melynek záloga a kiváló, küzdeni akaró
pedagógus…” Reményét fejezte ki, hogy
városunk ennek a térségnek a központi
településévé válhat, de ehhez összefogásra
van szükség. „Tisztelt pedagógusok! Kérem, fogadják el őszinte köszönetemet a
város vezetése nevében. Hálával és megbecsüléssel tartozunk munkájukért, gondoskodásukért, amellyel vezetik és óvják
városunk gyermekeit, fiataljait.”
Az ünnepi köszöntő után Polgármesteri Elismerő Címet vehetett át: Fejér Imre,
Kozák Györgyné Bacskai Ildikó, Kelemen
Judit, Martinek Mária, a Mentoráló Intézmény pályázati csoport 4 tagja: Czinegéné
Daróczi Julianna, Löfcsikné Rékasi Ilona,
Székelyné Nádas Zsuzsanna és Székely
Barnabás, Szabó Sándor, Szabóné Berencsi Irén, Deilinger Józsefné és Deilinger
József nyugdíjas házaspár és Török Aliz.
Éles Béláné, a KLIK Hajdúnánási Tankerületének igazgatója köszöntőjében úgy
fogalmazott, hogy „A Pedagógusnap is egy
olyan ünnepnap, amely régi hagyományként él közöttünk. Erkölcsi kötelességemnek tekintem, hogy ebből az alkalomból

Önkéntesek a Fürdő utcán
Június 14-én több civil szervezet összefogásával újabb szépen megtervezett zöldfelület
valósult meg a Gyógyfürdőhöz vezető út mentén a vasúti átjárótól a buszfordulóig.
Hajdani társadalmi munkás hétvégét idézhetett sokak emlékezetébe, amikor június
14-én, vasárnap kora reggel fiatalok és kevésbé fiatalok egész serege érkezett a Fürdő
utcára, hogy a Gyógyfürdő környezetében
szépen megtervezett zöldfelületet varázsoljanak, virágokból, talajtakaró és örökzöld
növényekből.
Az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 „Haj
dúnánás Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című városrehabilitációs projekt keretében az Okkal- Más- Okkal
Ifjúsági Egyesület, a Nánási Népdal, Nóta
és Tánckedvelők Egyesülete, a Hajdúnánási
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, a Mi Érted
Élünk Egyesület és a Hajdúnánási Dominó
Diáksport Egyesület, közel 160 fővel, barátságossá, széppé tették a fürdőhöz vezető út
mentét.

A szorgos kezek az előre meghatározott
tervek szerint telepítették a különféle növényeket, amelyeket a Horváth Kertészet és a
Domán Kertészet biztosított.
Hogy minden a rendjén haladjon természetesen szakmai vezetőre is szükség volt,
hiszen bizonyára akadt egy-két önkéntes,
aki talán soha nem palántázott, ültetett.
A szükséges szakmai ismereteket a telepítéshez nélkülözhetetlen vízzel együtt Helmecziné Arnócz Rita és Szabó Szilvia nyújtottak.
Napjaink fiataljainak nem túl sok alkalma nyílik ilyesfajta munkálatokhoz, sokak
úgy érzik, hogy az önkéntes, régebben úgy
mondtuk, „társadalmi munka” az elmúlt
rendszer hagyatéka, és mint ilyen nem igazán szalonképes. Pedig saját lakóhelyünk
építése, szépítése nem politikai kategória,
sokkal inkább jól felfogott önnön érde-

Deilinger József átveszi a kitüntetést Szólláth Tibortól

is hálával és szeretettel gondoljak azokra,
akik elindítottak bennünket a tanítói pályán.” Beszédének további részében azon
ismérveket sorolta fel a teljesség igénye
nélkül, amelyek által egy pedagógus megmaradhat az emlékezetekben. „Az emberi
fejlődés szolgálatát választottuk, a nemzet
gyermekeinek sorsa, jövője függ attól,
hogyan végezzük a nevelő-oktató munkánkat.” Kossuth Lajos szavait idézte:
„A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az
iránt is, amely lehet, s lesz.” „A nemzet
szellemi hagyatékát őrizzük meg és vigyük tovább, hogy értelmes emberfőket

nevelve méltó helyünk legyen a világban.”
Beszéde után a Bocskai István Általános
Iskola és AMI 10 pedagógusát köszöntötte Elismerő Oklevéllel. Ők: Bodnárné
Varga Márta, Czinegéné Daróczi Julianna, Jámborné Murvai Mária, Józsi-Tóth
Magdolna, Kaprinyákné Ádám Edit,
Kovács Mónika, Labanczné Fekete Marianna, Makkai Andrea, Molnár Imréné és
Székelyné Nádas Zsuzsanna.
Az ünnepségen műsorral működtek
közre a kolozsvári székhelyű HARMADIK zenekar és a Bocskai Általános Iskola
és AMI néptáncos tanulói.
Gut István

künk, ez nagyon régen is így volt.
És a közös, értelmes, jól elvégzett
munka meg is hozza a maga örömét, mint ami itt is megtapasztalható volt, amelyet egy finom ebéd tett
teljessé raguleves formájában, amit
az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület tett az „asztalra.” A jó hangulat
fokozásáról az NNNTE tagjai gondoskodtak, nóta és muzsika formájában, természetesen mindezt szintén „társadalmi munkában.”
Az egyesületek nagy létszámú
megjelenése, a tenni akarás a városért és annak környezetéért szép
látványt varázsolt a Fürdő utcára. Jó
lenne, ha az ilyesfajta akciók minél
többször megismétlődhetnének, ha
minél több fiatal érezné, hogy ott
a helyük. Mert a közösen végzett
munka a közösségépítés egyik alappillére az, amikor megtapasztalják
azt az örömöt, amit a két kezükkel végzett
munka jelent, amikor megérzik az általuk
teremtett értékek jelentőségét.

Ezúton is köszönet a sok lelkes és dolgos
kéznek, hogy mind ez megvalósulhatott.
(HNU)
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Tájékoztatás forgalmi rend
módosításáról
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érintettek!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Református Általános Iskola melletti zsákutca forgalmi rendje 2015. július 3-tól alábbiak
szerint módosul:
A tárgyi zsákutca menetirány szerinti
jobb oldalán a Hunyadi utcai kereszteződésétől 70 méteres szakaszon gépjárművel
várakozni Tilos!

A Kossuth utcára vezető gyalogút kereszteződésétől a zsákutca végéig gépjár
művel behajtani TILOS! Az újonnan
felfestett várakozóhelyeken várakozási
tilalommal jelölt terület biztosítja a megfordulás lehetőségét. Kérjük a forgalmi
rend fokozott betartását!
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

A Kéky Lajos Városi Művelődési
Központ programajánlója
Motorok földön vízen levegőben
 2015. július 2–5.: Moto-rock Weekend
a Hajdúnánás Gyógy és Strandfürdőben
Fellépő zenekarok:
– Július 2.: Nemzeti Hang, Egészséges
Fejbőr, Omen, SenoR
– Július 3.: Retronom, Betonlégy, ABCD, Ossian, Blues Company
– Július 4.: Különkiadás, Matrix,Where
Is Cooper, Deák Bill, Radar
Egyéb programok:
Vízi bemutató, légi show, siklórepülő, bungee Jumping, motorblokk dobáló
verseny, street fighter show, oldalkocsis
bemutató, motoros felvonulás, Nánási Betyárok-csikós bemutató, karaoke, siklóernyőzés, sárkányrepülés, tandemrepülés és
más nagyon sok színes, érdekes program.
 Felhívás az V. Hajdúknak Szépsége
Szépségversenyre
Várjuk mindazon lányok jelentkezését
(16 és 25 év között), akik szeretnék
megméretni magukat ezen a rendezvényen!
A helyezettek értékes jutalomban részesülnek.
Minden jelentkező, aki a versenyen
szerepel, 7 alkalmas strandbelépőt kap
a Hajdúnánási Gyógyfürdőbe.
A verseny ideje: 2015. július 17.
Jelentkezni lehet 2015. július 7-ig a hajdúnánási Kéky Lajos Városi Művelődési
Központban személyesen vagy telefonon:
382-400, 70/372-1494 számokon illetve
az info@nanasvmk.hu e-mail címen.
Jelentkezési lap és bővebb információ a
Művelődési Központban kérhető.
Támogatónk: Hajdúnánás Építő és
Szolgáltató Kft. – Hajdúnánási Gyógyfürdő, Bizsumánia Ajándék, Divatkollek-

ció Boltja, Alakformáló Szalon, Spartacus
Súlyemelő és Body Club, Demeter Imre
festőművész, Mojito-Lemon
„V. Hajdúknak Szépsége” szépségverseny, 2015. július 17-én 18 órától
ismét megméretnek Hajdúnánás legszebb
lányai. Utcai ruhás, fürdőruhás és estélyi
ruhás viseletben láthatjuk őket. Közreműködik a Nána Formációs Társastánc
Stúdió, Kó-Csiki duó és Szatmári Antal.
Sztárvendégünk: Bereczki Zoltán.
Helyszín: Hajdúnánás főtere.
 Budáné Ladányi Margit boszorkány
figuráiból álló „Boszorkányvilág”
című kiállítása július 12-ig tekinthető
meg a Művelődési Központ galériájában.
 „Hajdúnánás 2015” fotópályázat:
A művelődési központ fotópályázatot
hirdet Hajdúnánás város bemutatására
az alábbi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet bemutatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, foglalkozások, rendezvények stb. bemutatása)
III. A táj ( a természeti környezet bemutatása)
Pályázni csak digitális képekkel lehet.
Kérjük a fotókat nagy felbontásban készítsék el. A fotók mindegyikének a 2015ös esztendőben kell készülnie Hajdúnánás
közigazgatási határán belül.
Beküldési határidő: 2015. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb
pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alkotásokból decemberben a Város Napján kiállítást szervezünk. További információk a
művelődési központban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

Múzeumok éjszakája a Kendereskertben
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft, valamint
a Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény
szeretettel vár minden érdeklődőt a Múzeumok Éjszakája rendezvény keretében
szervezett Majorkerti lakáskultúra Hajdúnánáson című állandó kiállítás megnyitójára.
Időpontja: 2015. július 16., 20 óra
Helyszín: A Kendereskert.

A tanyázás hangulatát idéző eseményt
öhönfőzés, szürke fogatos kocsikázás
egészíti ki. Kerékpárosok jelentkezését is
várjuk, akikkel 19.30-kor indulunk a múzeum elől az esemény helyszínére.
Bővebb felvilágosítás a 06-30/4454038-as telefonon.
A szervezők nevében:
Buczkó József intézményvezető

2015. július 2.

Tedeji lakosság figyelem!
Tisztelettel értesítjük Tedej lakosságát, hogy – tekintettel a nyári szabadságokra – a rendelés a háziorvosi rendelőben 2015. június, július és augusztus hónapokban minden kedden
és csütörtökön 11.00–12.00 között van megtartva. A többi napokon a rendelés a Hajdúnánási Rendelőben az előírt rendelési időben történik.
Dr. Balogh Elemér háziorvos

2015. július 2.
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Látogatás a Kossuth
Vadásztársaság pihenőházában

Év végi összegzés a Kőrösi
Gimnáziumban – Számolni kell velük

A Bocskai István Általános Iskola Magyar
utcai tantestülete az utolsó tanítási héten
vendégségben volt a Kossuth Vadásztársaság vadász-pihenőházában, amely a
Róka és a Nefelejcs utca kereszteződésében található. Szívélyes fogadtatásban
volt részünk. Megismerkedtünk a társaság
múltjával és jelenével. 1950-ben alapították, jelenleg 25 tagjuk van. Megcsodáltuk
az igényesen kialakított és berendezett új
pihenőházat, a trófeákat és kellemesen
elbeszélgettünk a vadászokkal. A program végén őzpörkölttel vendégeltek meg
minket. Másnap gyerekcsoportok részére
szerveztek programokat. Tapasztalt és kiváló vadászok előadásában ismerkedtünk
meg környezetünk vadállományával, a
trófeákkal, távcsövekkel, amelyeket kézbe is vehettek, kipróbálhattak a gyerekek.
Kérdéseket tehettek fel. Az elhangzottak
alapján egy tesztet töltöttek ki. Mindenki
jutalomban részesült, a legjobbak csokoládét kaptak. A természet egy és oszthatatlan. A vad és a vad élőhelye a természet része. Minden vadásznak természetvédőnek
is kell lennie. Talán ez volt az előadások,
bemutatók egyik legfontosabb gondolata.
„Szerintem nagyon érdekes volt a bemutató, sok-sok tudással gazdagodtunk.
A távcsövek is nagyon érdekesek voltak.
A fiúk számára természetesen a fegyverek
és az agancsok voltak a legérdekesebbek.”
Legány Tündi 6.g.
„Nagyon tetszett a vadászház, nagyon
sok ismeretet szereztünk. Sok mindent
megmutattak.” Martinek Petra 6.g.
„Hálás vagyok a lehetőségért, hogy elvi-

Az idei tanév során is születtek kiemelkedő eredmények matematikából és fizikából a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakiskola és Kollégiumban.
Az Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny megyei fordulójában a 8.-os
Stefán Erik Fehérváriné Szakál Ildikó felkészítésével a 14. helyen végzett.
A még októberben megrendezett megyei matematikaversenyen a 10.-es Papp
György Bence – akinek felkészítője Baloghné Baranyi Judit volt – harmadik
lett. A Bolyai matematika csapatversenyen, amelyet még januárban rendeztek,
a Girus Tamás-Keserű Máté-Majoros
Márk-Varga Lehel összetételű 9.-es csapat hetedik lett a kelet-magyarországi
mezőnyben, ami országos szinten a 13.
helyezést jelentette. Felkészítőjük Gömöri József volt.
A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen a 10.-es Hernyák Katalin megyei 6. lett Varga Sándor felkészítésével.
Szintén az ő diákja a 8.-os Major Ágnes,
aki 184 indulóból végzett a 18. helyen a
megyében, eredménye az országosan versenyző közel háromezer nyolcadikos között is a mezőny felső tíz százalékába tartozik. Baloghné Baranyi Judit tanítványa,
a 10.-es Horváth Anna 61 gimnazista
induló közül lett megyei nyolcadik.
A legfrissebb eredmény pedig, hogy
Kozmáné Mórocz Mónika tanítványa, a
7.-es Pók Flóra, miután első helyen jutott tovább az Alapműveleti matematikaverseny körzeti fordulójából, ami megyei
szinten a második helyet jelentette, a
május közepén Marcaliban megrendezett
országos döntőben a 16. helyet szerezte

hettem a negyedikeseket erre a programra! Azt tapasztaltam, hogy a 10 éves korosztályt már egy az egyben teljes mértékig
lefoglalta az előadás. Remek, hogy kézbe
vehettek mindent, amiről elhangzott egyegy gondolat. Köszönök mindent!” Kovács Mónika, a 4.e osztályfőnöke.
„Az előadás tetszett a gyerekeknek. Jó
volt, hogy kézbe vehettek mindent (agancs,
távcső), látták közelről a preparátumokat,
mert ezeket tanulták. Sok érdekességet
hallottak.”Labancz Mihály, a 6.g osztályfőnöke.
A tantestület és tanulók nevében szeretnénk megköszönni a Kossuth Vadásztársaságnak a gyerekek részére szervezett
élményekben gazdag, gyakorlatias és tudásukat, ismereteiket bővítő programját.
Külön köszönet illeti a lehetőségért Hadadi Imrét, a vadásztársaság elnökét, a
programok megvalósításáért idősebb Vajas Imre vadászmestert, Gál Miklós rendezvényfelelőst, ifjabb Vajas Imre vadőrt
és Papp Imrét, a társaság titkárát. További
sikereket kívánunk munkájukhoz.
Papp Imréné

Megemlékezés a magyar hősök
emléknapján

meg. A 8.-os Kovács Ákos, Varga Sándor
diákja szintén körzeti első lett, de ez nem
jelentett számára továbbjutást. Az eredményekhez gratulálunk!
Versengő természettudományok
A nemrég véget ért tanévben is remek
helyezésekkel gyarapodott a Kőrösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szak
iskola és Kollégium eredménylistája. A ter
mészettudományi tantárgyak közül földrajzból Fejér Imre tanár úrnak eddig kétszer jutott be tanítványa a legrangosabb
megmérettetés, az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőjébe.
Idén a 12.-es Szép Regőnek is sikerült ez
a bravúr, eredménye értékét növeli, hogy
egyedül ő képviselte Hajdú-Bihar megye
diákságát. Regő – aki a Budapesti Corvinus Egyetem kertépítő mérnök szakán készül folytatni tanulmányait – Hajdúnánás
területhasznosítási múltja és jelene címmel
nyújtott be pályamunkát. Dolgozata és a
hozzá kapcsolódó szóbeli „védés” végül a
32. helyet érte.
A Curie kémia emlékverseny májusi
országos döntőjén három kőrösis diák is
részt vehetett. Mindhárman megyei első
vagy második helyezettként jutottak a
szolnoki végső megmérettetésre, és szereplésükkel nem is okoztak csalódást. A 9.-es
Majoros Márk és a 10.-es Gergely Péter is
a 10. helyen végzett a saját évfolyamán.
A 12.-es Kaskötő Ferenc a 11–12.-esek
között a 16. lett. Mindhármukat Nagy
Zoltánné tanárnő készítette fel. A döntőben csak írásbeli feladatsort kellett megoldaniuk a versenyzőknek, amely a tárgyi
tudás mellett a kémiatörténeti tájékozottságot is mérte.
V. G.

2015. június 15-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral és Orbán Viktor,
miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Kövecs Imre Jánosnét
Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere. Isten éltesse sokáig Ella nénit erőben és egészségben családja körében. (HNU)

Május utolsó vasárnapján a háborúkban
elesett katonákra emlékezik az ország.
A hősök hivatalos, törvény által szentesített napja ez, melyet 1925. május 1-jén a
honvédelmi miniszter nemzeti ünneppé
nyilvánított.
Az idei ünnepi megemlékezés hagyományosan a Hajdúnánási Református
templomban emlékező istentisztelettel
vette kezdetét. Kocsis Áron, református
lelkipásztor igehirdetésében kiemelt egy
régi bölcsességet, mely szerint senki sem

születik hősnek, de adott helyzetben,
történelmi pillanatban azzá válhat.
Az istentiszteletet követően a templom
előtti téren folytatódott a megemlékezés.
Ünnepi beszédet Csiszár Imre, Hajdúnánás város alpolgármestere mondott, aki
a történelmi pillanatok felidézése mellett hangsúlyozta, hogy nemzetünknek
szüksége van ilyen ünnepekre, megemlékezésekre és szükség van arra is, hogy
utódaink sok-sok emberöltőn keresztül
ugyanígy tiszteljék, s ápolják ezeket a ha-

gyományokat. Alpolgármester úr szavai
után Kiss Róbert, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár zászlósa a 39-es gyalogezred történetét mutatta be, melynek
keretében bejártuk együtt, gondolatban
a régi harcmezőket. Kiss Róbert magával hozott egy, az olasz frontról származó
sziklát, abból az állásból, amely vis�szavételével beírták magukat katonáink
a hadtörténelembe, a nánási Daróczi
Ambrussal az élen. Zászlós úr elmondta: a nánási emlékművön szereplő hősök

jelentős része harcolt ennek a sziklának
a származási helyén, a dolomitokban,
Doberdónál, akikre emlékezzünk tisztelettel, s valamennyi bajtársukra, akik
a magyar hadtörténelem során életüket
adták a hazáért.
Az ünnepi beszédeket követően a jelenlévők az emlékezés koszorúit, virágait
helyezték el a világháborús hősök emlékének tiszteletére.
(HNU)
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KócsiSztori: Kendereskertben jártam Fényes tehetségeink – Budapesten
Megkaptam a testhezálló harci feladatomat; a felújított, megszépült s őshonos
állatokkal benépesített Kendereskertben
kell afféle házigazdaként fogadni a vendégeket, bemutatni a projektet, szórakoztatni, kalauzolni a látogatókat.
Ki is kerekeztem viharvert bringámon
– népviseletben – s a majorgazda kb. 3 perc
40 másodperc alatt már vázolta is feladataimat. Felhívta figyelmemet a problémákra, veszélyekre (melyeket lehetőség
szerint lokalizálnom kell) s már rohant
is tovább dolgára. Gondolom látva fölöttébb értelmes arckifejezésemet biztos volt
benne, hogy nem lesz gond, bár futtában
még visszakiabált, hogy a szamarakhoz ne
engedjek senkit, mert csacsi módon engedik magukat simogatni, s aztán előszeretettel rúgkapálással fejezik ki hálájukat.
No szépen vagyunk – gondoltam – de
mire önsajnálatra adtam volna a fejemet,
már meg is érkezett az első csoport aztán
a második majd a harmadik. Az óvodás
gyerkőcök állandóan a kezemet próbálták
fogni, és sorozatban tették fel butuska
kérdéseiket. Egy kislány például afelől
érdeklődött, hogy kik szokták begöndöríteni a mangalica sertések szőrét, mire én,
hogy reggelente külön fodrász jár hozzájuk. A legfurcsább, hogy el is hitte. Egy
fiúcska azt kérdezte, hogy a malacok mamája nem szidja-e le a kicsiket, hogy egész
nap a sárban fetrengenek.
Egy holland társaság váltig azon könyörgött, hogy másszak fel velük valami
farönkökre, mert közös fotót akarnak készíteni velem. Mikor a tolmácsuknak elmagyaráztam, hogy gyerekségnek tartom
a dolgot ő csak annyit mondott, hogy
a rönkök tetején integető nagybajuszú
beneluxi úr a múlt héten volt 85 éves.
Nosza, nekem sem kellett több, úgyhogy
gyorsan magasabbra másztam vagy 40
centivel (a fotó kedvéért). Ám ahogy szétnéztem a magasból a gyönyörű kerten,
megfagyott ereimben a vér. Egy fiatal pár

ugyanis éppen az egyik veszélyes szamarat
készült megsimogatni. Azonnal hangos
óbégatásba kezdtem, s közöltem, hogy
nem kéne, meg, hogy menjenek távolabb,
meg, hogy kiszámíthatatlan meg stb.
Értetlenül bámultak felém, de valahogy
csak megértették, s visszafordultak. Csak
amikor a nyuszi simogatónál találkoztunk
értettem meg miért. Angolul beszéltek az
eszemadták (hát hogyan is érthettek volna). Nosza, elő is kaptam titkos angol tudásomat, s a lehető legarisztokratább kiejtéssel odabiggyesztettem nekik: Beautiful
rabbits (gyönyörű nyulak) mire az angol
srác a hatalmas anyanyúlra mutatva ezt
válaszolta: Big rabbit (nagy nyúl). – Nagy
bizony – mondtam magyarul s megelégedéssel konstatáltam, hogy milyen jól tudok angolul. Follow me! (kövessetek engem) kiáltottam nekik – most már lezserebben, gondoltam megmutatom nekik
a hatalmas mangalicákat, had tátsák el a
szájukat, hiszen ekkorákkal nem találkoznak brit földön. A hatás nem is maradt el,
viszont a srác egymásután szinte hadarva
olyan kérdéseket tett fel, hogy még a kötőszavakat sem értettem.
 Big pig (nagy disznó) hebegtem egyre
zavartabban majd hirtelen ötlettől vezérelve magyarul a következőt, kérdeztem:
 Mindketten angolok vagytok?
 Nem-nem, én nánási vagyok – válaszolt kitűnő magyarsággal a lány.
Igaz, hogy kicsit megizzasztottak, de
a pálmát egy nánási óvodáscsoport szőke szeplős kislánya vitte el. A szamarak
és pónik kifutóját nézegetve azt vették
észre ugyanis, hogy a fiú csacsi (hogyan
is mondjam 18-as karika nélkül) beleszeretett a lány csacsiba, s eme szándékának
azon nyomban tanújelét is adta. Ezt látva
a csöppség csak ennyit mondott a fülig
vörösödő óvó nénijének:
 Nézd óvó néni! Az egyik csacsi viszi a
hátán a másikat!
Kócsi Imre

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület
programajánlója
2015. július 15. (szerda) 14:00 Mese NOSZTALGIA FILMLUB
2015. július 6. (hétfő) 14:00
 DARTS OKTATÁS
2015. július 7. (kedd) 16:00
2015. július 14. (kedd) 16:00
 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB
2015. július 2. (csütörtök) 17:00 Gyerekjátékok
2015. július 9. (csütörtök) 17:00 Kony
hai tálaló
2015. július 16. (csütörtök) 17:00 Óriás dália
Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb
információ: Deme Mariann 06-52/381620; 06-30/427-4536
 TÜCSÖK KUCKÓ
2015. július 3. (péntek) 14:00 Kézműves foglalkozás: Minion figurák
2015. július 8. (szerda) 14:00 Activity
party
2015. július 10. (péntek) 14:00 Kézmű
ves foglalkozás: Virágos asztaldísz

délután
2015. július 17. (péntek) 14:00 Kézműves foglalkozás: Kutyuska
Minden gyereket sok szeretettel várunk!
A pénteki kézműves foglalkozásokra
SZERDÁIG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: Bagoly Beáta és Csuja Dóra 06-52/381-620;
06-30/427-4536
 FILMKLUB
2015. július 3. (péntek) 17:00 Gettómilliomos
Újra Filmklub az Ifiházban! Várunk
szeretettel minden érdeklődőt, a program ingyenes.
 BABA-MAMA KLUB
2015. július 28. (kedd) 17:00
Gyere el és légy tagja te is a Baba-Mama Klubnak! A belépés díjtalan!
Bővebb információ: 06-52-381-620-as
és a 06-20-919-0838-as telefonszámon.
Okkal-Más-Okkal
Ifjúsági Egyesület

A Nemzeti Tehetség Program „Fényes tehetségeink” című pályázat keretén belül
kétnapos kiránduláson vehettünk részt
Budapesten, ahol 32 tanuló és négy pedagógus felejthetetlen élményekben részesült. Programok között elsőként a Csodák
palotájában játszottunk, kísérleteztünk,
vizsgáltuk a különböző fényjelenségeket és
próbára tettük logikai készségeinket.
A sok móka és kacagás után utunk a
Planetáriumba vezetett, ahol egy képzeletbeli 3D-s utazásba volt részünk. Eljutottunk a közeli és távoli bolygókra, megismerkedhettünk a különböző csillagképekkel is Egy bőséges éttermi vacsora után
elfoglaltuk Budán a szállásunkat az Attila
Hotelben. Mint mindig az éjszaka most is
hosszúra sikeredett. A jobb alvás érdekében egy éjszakai sétával gyönyörködhettünk Budapest fényeiben. Másnap reggeli
és pakolás után, buszra ülve Etyekre vettük
az irányt. Itt a Korda Filmstúdióban egy
fergetegesen fiatalos idegenvezetésben volt
részünk. Végigsétáltunk például Róma,
New York utcáit megjelenítő díszletek

között, de láttunk nyomornegyedet és a
jövőben játszódó színhelyeket is. A névadó
életével és munkásságával is megismerkedhettünk a Filmstúdióban lévő kiállításon.
Kipróbálhattunk különböző filmes trükköket. Mivel, mint minden kirándulásról
innen sem térhettünk haza ajándékok nélkül, így a finom ebéd után mindenki kapott egy kis szabadidőt, hogy vásárolhassunk. Végül a Természettudományi Múzeum hűs falai között kis csoportokban
nézelődtünk és gyűjtöttünk információkat
Magyarország különböző területeinek növény és állatvilágáról. Sajnos az idő elég
rövid volt, még szívesen maradtunk volna.
Élményekkel tele, megfáradva értünk haza
az esti órákban. Reméljük a jövőben is
lesznek hasonló nyertes pályázatok, amelyekben ezek után is szívesen dolgozunk.
Köszönjük a munkát és szervezést tanárainknak, Magdi néninek, Timi néninek,
Marika néninek és Tamás bácsinak, hiszen
nélkülük mindez nem jöhetett volna létre.
Kondora Petra, Polyák Eszter,
Varga Fruzsina 7.c

Szalmakalap aranyeső
Június 5–7 között „KÖDELLIK A MÁTRA…” címmel Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztivál zajlott Egerben.
Ez a fesztivál hangversenyek, népdalkörök és népzenei együttesek bemutatkozását és megmutatkozását jelenti országos
és térségi szinten, melyet minden évben
ilyentájt rendeznek meg. Az idei találkozó
már a 18. országos és térségi minősítésű,
népzenei fórum volt,melyet gálaműsor,
népzenei CD- és kottabörze, valamint
szakkönyvek kiállítása is tarkított.
Örvendetes tény, hogy városunk népzenei életében szereplő csoportok és egyéni
előadók egyre többen gondolják szívügyüknek azt, hogy szakmai zsűri előtt is
megmutatkozzanak, hiszen tőlük olyan
értékelést kapnak, mely segíti további
kulturális tevékenységüket.
A Szalmakalap Citerazenekar évek óta
jár erre a megmérettetésre, ahol már begyűjtött egy arany minősítést és egy fesztivál nagydíjat. A Szalmaszálak, az utánpótlást alkotó gyermek citerások pedig kiváló
térségi, valamint ezüst minősítést kaptak
az elmúlt években.

Az idei versenyre is szokásukhoz híven
Bence Lászlóné Dr. Mező Judit népzenekutató gyűjtéséből vittek magukkal
dalcsokrokat, melyben egy ballada is szerepelt, ami igazán ritkaság számba megy
ilyen jellegű megmutatkozásokon, hiszen
a műfaj nehézsége mellett ennek külön
dramaturgiája is van. A ballada előadása
mai nyelven szólva „odavágott” a hallgatóságnak, hiszen a nézőtéren kialakult
csönd kifejezte a ballada hangulatát és
egyben átérzését. A műsort néptánc előadással is színesítették, hiszen a gyermek
citerások kiválóan tudják ropni is a táncot, melyet a közönség mindig nagyra
értékel. A zsűri is így gondolta, hiszen
mindkét együttes országos arany minősítésben részesült. Szép eredményük Kovács
Imréné Marika munkáját fémjelzi, hiszen
még töretlen lendülettel és nagy energiával szakmailag teljes odaadással készítette
fel az együttes gyermek és felnőtt tagjait.
Köszönet érte!
Fekete Andrea
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Csillag vagy liliom: Egy jubileumi
előadás utózöngéi

le az a – szintén szubjektív – véleményem,
hogy az összes általam eddig látott Marth
P. Ildikó rendezés közül most volt először
egységesen magas színvonalú a fő- és mellékszereplők színpadi játéka. A jelmezek
egyszerűek, korhűek és gyönyörűek voltak. A díszlettervezőknek (a világítástechnikával karöltve) sikerült adekvát módon
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követni a darab aktuális hangulatait, nem
kis részben a végig hangsúlyos jelenlétű
szimbólumrendszernek köszönhetően.
A zeneszámok nem kiegészítőként, hanem a darab koherens részeként szolgálták a szereplők érzés- és gondolatvilágának közvetítését.
Koroknai Zoltán

Országos siker – ezúttal történelemből
Fotók: Török Zoltán

Ambivalens érzésekkel készültem megnézni június 4-én este a nánási Naná
Színház legújabb ősbemutatóját. Marth
P. Ildikó eddigi munkássága, sajátos és
egyedi írói-rendezői látásmódja számomra szinte garancia volt a sikerre, ám azt elképzelni sem tudtam, hogyan lehet zenés
történelmi játékot írni Szent Margitról…
Őszintén szólva az összes magyar szent
(beleértve Gellértet és Imrét is) életét érdekesebbnek találtam, mint a 13. századi
magyar királylány rövid földi pályafutását….Szerencsére nem is nekem kellett

tatott egyéneket, csoportokat, lassan-lassan társadalmakat. Itt nincs szükség egyéniségekre, önálló véleménnyel rendelkező
„rendbontókra”, csak a játékszabályokat
elfogadó, sőt megváltozhatatlannak tekintő engedelmes és terelhető tömegekre.
Ha olykor-olykor a lelkük mélyéről
felszínre bukkan valami nehezen körülírható hiány, akkor rögtön ott a javaslat a
pótlására: jó étel, ital, látszat – közösség a
NET-en, TV-sorozatok és valóság-show-k
egyszóval bármi, ami megakadályoz abban, hogy végre magadba nézz, és felte-

A Bocskai Iskola 4 tanulója 2015. május 28án a debreceni Benedek Elek Általános Iskola
által szervezett, az EMMI által is támogatott
országos történelmi verseny döntőjén vett
részt. A vetélkedő ősszel kezdődött, melyen
72 csapat indult az ország miden szegletéből.
A két írásbeli forduló után a legjobban teljesítő 12 csapatot hívták meg a végső küzdelemre. Intézményünket Fehér Gyöngyi (8.
d), Horváth Bianka (8. d), Kondora Petra (7.
c) és Varga Fruzsina (7. c) tanulók képviselték és a 3. helyezést értek el.
A vetélkedő témája: A három részre szakadt ország. A 150 évet átölelő korszak történelme mellett a zene és a képzőművészet
világában is el kellett mélyülniük. Mindkét
írásbeli fordulóhoz kreatív feladatok is kapcsolódtak. (térkép, tabló, album készítése,
krónikaírás, a végvári élet bemutatása, levélben egy várostromról beszámolni, egy híres
ember bemutatása stb.) A döntőre is kaptak

előzetes feladatokat (városunk, ill. iskolánk
bemutatása tablón, kiegészítve néhány jellegzetes tárggyal, mellyel a három országrész
uralkodóját kellett megajándékozni, bemutatkozó vers, egy korabeli monda dramatizálása és egy regény elolvasása). A csapatok
verssel történő bemutatkozása után változatos, sokrétű, érdekes feladatokkal birkóztak meg eredményesen diákjaink. (TOTÓ,
térkép, trimino a híres emberekből, torpedó a korszak évszámaiból, képfelismerés,
igaz-hamis állítások, események sorrendbe
állítása, idézetek felismerése, keresztrejtvény
stb.). A hosszú, kitartó, becsületes felkészülés
meghozta gyümölcsét, hisz 3. helyen végeztek (csupán egy ponttal lemaradva a dobogó
második fokáról). Büszkék lehetünk teljesítményükre! Szép volt lányok!
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Demeterné Vajda Piroska
felkészítő tanár

Ezer torokból szólt a magyar nóta
Budapesten és számos helyszínen zajlott az idén ötödik alkalommal megrendezett „Magyar Világtalálkozó”, melyen május 30-án a SYMA Csarnokban a Nánási Népdal, Nóta
és Tánckedvelők Egyesülete is fellépett igen nagy sikerrel.

megírnom a darabot, és szerencsére nem
is egy profán történelmi játékot láttunk.
Amit én láttam, az egy drámai köntösbe öltöztetett lírai vallomás volt sorsról,
nemzetről, szerelemről, erkölcsről, hatalomról, de mindenek előtt az EMBERRŐL. Ahhoz, hogy minden aspektusát kibontsuk ennek a sokrétegű műnek, nem
egy rövid recenziót, hanem tanulmányt
kellene írni.
Így nincs mód elemezni IV. Béla király
uralkodói és apai dilemmáit, a hatalom
jellemre gyakorolt hatását Ottokár cseh
király sorsát nyomon követve, a női szerepek merőben eltérő mivoltát és megélését
egy családon belül, és a kiszolgáltatottság
méltósággal végigjárt kényszerpályáját
egy zárt egyházi közösség mindennapjaiban. Természetesen a fentieken kívül még
számos fel- felvillanó és továbbgondolásra ösztönző utalás gazdagítja a művet, de
terjedelmi okokból csak egyetlen - általam önkényesen kiragadott – vonulathoz
fűződő érzéseimet, gondolataimat osztom
meg a Tisztelt Olvasóval.
„Hová rohansz, Emberiség?” – kérdezhetnénk a 21. sz. elejének őrült tudományos és technikai fejlesztéseit látva, amelyek szinte kivétel nélkül az egyre növekvő
és növekvő fogyasztásra ösztönzik, manipulálják az önálló gondolkodásról leszok-

gyél néhány alapvető kérdést: Ki vagyok
én? Mi a feladatom ebben a földi életben?
Kiért és miért kell felelősséget vállalnom?
Döbbenetes, hogy a Csillag vagy liliom
című történelmi játék főszereplője men�nyire egyértelmű választ ad példájával
minden kérdésre. Életfeladatának biztos tudatában számára kisimul minden.
Bárki, bármilyen eszközzel próbálja ettől
eltántorítani, úgy tud önmaga maradni,
hogy egynek érzi magát az isteni erővel,
ezzel biztonságot ad magának és környezetének, miközben árad belőle a szeretet
és az alázat.
Amikor a ma embere szembesül Szent
Margit példájával, természetesen a saját
világlátásának szűrőjén keresztül vonja le
a következtetéseit. Máshová teszi a hangsúlyt egy mélyen vallásos, egy kétségek
által gyötört, vagy a transzcendens gondolatokat elutasító ember. Senki számára
nincs viszont kiskapu. Egyén, nemzet, és
emberiség egyaránt elveszett, ha nem indul el azokon a belső utakon, amelyek az
önmegismerés és önazonosság jelenleg elveszettnek látszó minőségei felé vezetnek.
Elsősorban erre tanított engem ez a darab,
és ebben nagy segítség volt a színészi játék.
Kifejezett önmegtartóztatást igényel,
hogy ne emeljek ki remek alakításokat név
szerint is, viszont így hitelesebben írható

Egy szabolcsi kis településen, az „Aranyosszigeti Gyermek- és Ifjúsági Tábor” átadásával
kezdődött, majd a SYMA Rendezvényközpontban felépített Világfaluban ért véget az
idén ötödik alkalommal megrendezett Magyar Világtalálkozó tíz napos sikeres rendezvénysorozata. Mindeközben konferenciák
sorozata zajlott rangos és elismert előadókkal, izgalmas témakörökkel. A különféle
eseményekre összesen több mint harmincezren látogattak el mintegy hetven országot,
államot képviselve, a „határtalan összefogás
értékeinkért” jelmondat szellemében.
Az idei esztendőben a szervezők meghívására a Nánási Népdal, Nóta és Tánckedvelők
Egyesületének tagjai is részt vettek a találkozón a „Legszebb magyar nóták 1000 torokból” című mega-programon, melyre 2015.
május 30-án került sor Budapesten a SYMA
Csarnokban. A nagyszabású rendezvényen a
világszerte szavazók által kiválasztott legnépszerűbb 10 magyar nóta került előadásra.

A hajdúnánási NNTE elsőként lépett
színpadra és a több, mint 1000 ember előtt
vezető kórusként, kihangosítva énekelhette,
hogy „Halljátok cigányok, valahogy ma oly
jó kedvem van”, „Vörös bort ittam az este”.
„Az éneklő csoportok közös fináléján
mintha egy óriási baráti társaság énekelt volna a színpadon. Csodálatos érzés volt együtt
énekelni a közönséggel, akik közel 1500-an
voltak. Az előadás a Syma csarnok egész
területén hallható volt, ahol még további
2000 fő tartózkodott!” – nyilatkozta a csoport egyik lelkes tagja.
Az NNTE ezzel a fellépéssel újabb elismerést szerzett nemcsak tagjainak, hanem
Hajdúnánás városának, valamint erősítette
a világ magyarságában az összetartozást, a
magyar nóta szeretetét.
A találkozóról készült kisfilmet az alábbi
oldalon tekinthetik meg (az NNTE műsora
a 0:28-tól kezdődik): https://www.youtube.
com/watch?v=xGwwXLZf7bc
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Kedves Vásárlóink!
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás!

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

Weboldal: www.nanaspc.hu

Válasszon most
akciós kereteink közül

50-70%

kedvezménnyel!
Az ajánlat részleteiről érdeklődjön
üzletünkben illetve honlapunkon!

Az akció július 31-ig tart!

Keressen minket facebook-on is!
Megemlékezés

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18.
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.hu

Megemlékezés

9. 9:51:02

Nábrádi Lászlóné
született Gencsi Erzsébet
halálának 10. évfordulójára.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,
Rég nem dobbant családjáért
messze vitted Istenem,
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
kik igazán szeretnek nem felednek Téged!”
Szerető Gyerekei és családtagjai

Máró Józsefné

volt Hajdúnánás, Rákóczy u. 24. sz.
alatti lakos
halálának 4. évfordulójára.
„Kit őriz a szívünk nem hal meg soha.
Kit lelkünkben látunk nem hagy el soha,
Fájdalom költözött négy éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre.”
Emlékeznek:
Szerető Férje, Lányaik, és Családjaik

• 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.
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Korona Patik a

Advil Ultra forte 16X

1697 Ft

1389 Ft

Nagy Svédcsepp Naturland 500 ml

1520 Ft

1349 Ft

1295 Ft

999 Ft

Szúnyog és kullancsriasztó spray
Naturland 100 ml

Bocskai Korona elfogadóhely!

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

Sajtóközlemény

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

FoglalkozTatás-bővítés
a HAJDÚ FORMA Szociális
Szövetkezetnél
A hajdúnánási székhelyű HAJDÚ FORMA Szociális Szövetkezet az elmúlt évekhez hasonlóan ismét sikeresen pályázott a szociális gazdaság fejlesztését célzó
európai uniós támogatásra.
Az új pályázati program egyrészt a Szövetkezet tevékenységi körének bővítését,
másrészt új munkavállalók, köztük hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatását tette lehetővé.
A pályázat 11 álláskereső foglalkoztatásával járult hozzá a munkanélküliség csök
kentéséhez Hajdúnánáson.

Z ÖMérnöki
L DIroda
T EKft.R V
 Energetikai tanúsítvány  Építészeti tervek
• adásvételhez
 Pályázatok
• szocpol-hoz
Társ pályázatíró cég honlapja:
• használatbavételhez
regioterv.hu
• bérbeadáshoz
Kérje ingyenes pályázati hírlevelünket, vagy a jelenleg futó pályázatok
listáját a: zoldterv2011@gmail.com email címen.
Tel.: +36-20/984-1617  Iroda: 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 24.
Email: zoldterv2011@gmail.com  Nagyné Szakál Andrea

A szövetkezet a pályázati program keretében a gépi földmunkavégzést, pályázatírást és pályázati programok menedzsmentjét emelte be a szolgáltatásai közé.
A foglalkoztatás kereteinek megteremtése mellett a pályázati program fontos elemei voltak azok a közösségi programok, amelyeken a szövetkezet tagjai, munkavállalói helyi civil szervezetek, oktatási-nevelési intézmények javára végeztek
önkéntes munkát.
A pályázati program címe: A munkanélküliség csökkentése Hajdúnánáson szövetkezeti FORMÁBAN (TÁMOP-2.4.3 D.2-13/1-2013-0180)
Hajdú Forma Szociális Szövetkezet
Hajdúnánás, Bocskai u. 2–4.
E-mail: hajduforma@gmail.com

150 kg-os mangalica
hízó eladó!
Tel.: 06-70/592-3478

INGYENES EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
720 Ft
adag

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

Seres Erika  Tel.: 06-70/378- 0817
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IX. Öhönfőző Verseny a Ligetben

Az első helyezett Badics János átveszi a díszesen faragott fakanalat Máró Gábortól.

Immár IX. alkalommal került megrendezésre városunkban a – remélhetőleg hamarosan Hungarikummá váló – öhönfőző verseny. Ezúttal is a Liget adott otthont
e nemes gasztronómiai vetélkedőnek,
mely már kora reggel kezdett benépesedni
a megmérettetésre vágyó csoportok felszereléseitől. Innen is, onnan is sündisznóra
hasonlító utánfutók jelentek meg, rajtuk
bográcstartók, sátorrudak, asztalok, lócák
lábai kandikáltak ki s perceken belül barátságos kis „tanyák”, „majorok” nőttek ki
a földből jelezvén, hogy idén is komolyan
gondolják a nánásiak a versenyt. Ebben az
évben csak regisztrációs díjat kellett fizetni a versenyzőknek s egyéb gondjuk már
csak a főzésre volt. 26 csapat regisztráltatta magát, – bár voltak bőven többen is, de
ők versenyen kívül próbálták bemutatni
tudásukat.
A „szigorú” zsűri tagjai: Gajdán Tibor (olimpiai bronzérmes, világbajnoki
ezüstérmes, háromszoros magyar bajnok)
szakács, a zsűri elnöke – Máró Gábor a
Hortobágy örökös pásztora – dr. Varga
Miklós a Hajdúnánási Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi osztály vezetője.
Amíg az aspiránsok a barátságos füstoszlopok mögött aprították a hagymát,
vagdosták az illatozó húsos szalonnát,

hámozták a burgonyát, vagy netalán egy
kupica pálinkával köszöntötték egymást,
addig a szervezők gondoskodásának jóvoltából egy hatalmas erre a célra felállított sátor alatt a vendégek, a nézők sem
unatkoztak. Először az Ortiki Bábszinház
Kökény Matyi című műsorán szórakozhattak, majd Kriston Milán a Miskolci
Nemzeti Színház művészének zenés műsorát láthatták. Ezután városunk dalosaival az NNTE nótáscsoporttal énekelhettünk együtt, majd az eredményhirdetés
után Péter Szabó Szilvia remekbe szabott
slágereire tapsolhatott a szépszámú közönség. A hangulat kitűnőre sikeredett
s bár le a kalappal a fellépő művészek
előtt, a csoportok, a versenyzők ezúttal is
amolyan nánási módon kiválóan hangulatba hozták magukat s egymást, jelezve
a szervezőknek, hogy jövőre – sőt azután
is – igényt tartanak ilyen és ehhez hasonló
rendezvényekre.
A főzőverseny eredménye:
 I. helyezet Badics János
 II. helyezet Tedeji Nyugdíjas Egyesület
 III. helyezet Csuja Zsolt
 Különdíj: Gyermekkert óvoda II. csoport
 Különdíj: Bocskai Ált. Iskola II. csoport
 Különdíj: Spartacus Body Klub
Kócsi Imre

Sikeres szereplés a Magyar Bajnokságon
Június 6-án került megrendezésre Tatabányán a Diák I-es korcsoport Birkózó Magyar Bajnoksága. A versenyre két hajdúnánási birkózó kvalifikálta magát, Oláh
Gergő és Kocsis Ferenc.
ri rogyasztással hátára vitte az ellenfelet,
és aratott győzelmet. Második ellenfele
Monorról érkezett, akivel igen izgalmas
versenyt vívott. Folyamatos támadásokkal
8–5-ös eredményt alakított ki, fél perccel
a mérkőzés vége előtt. Az ellenfél 9–8-ra

Impresszum

A selejtező fordulójában Oláh Gergő
egy törökszentmiklósi versenyzővel lépett szőnyegre, mely mérkőzés során folyamatosan uralva az ellenfelet 4 pontos
akciókat is végrehajtva határozott pontozásos fölényt alakított ki, majd meste-

módosította az állást egy négy pontos akcióval. Mindössze 20 másodperc maradt
a mérkőzésből. Ha Gergőnek nem sikerül legalább 1 pontot szereznie, akkor a
mérkőzést elveszti. Érzékelhető volt, hogy
az ellenfelet a 4 pontos akciója kissé megszédítette. Gergő ezt kitűnően megérezte
és egy remek derékra támadással hátára
fektette. A 3. forduló mérkőzésének tétje
a döntőbe kerülés volt. Itt egy szombathelyi fiúval került szembe, akinek támadásait Gergő sokáig hárította, de az ellenfél
mégis pontozásos győzelmet alakított ki,
így ő került a döntőbe. Gergő a bronzéremért birkózhat tovább. Következett a
4. forduló a budapesti versenyzővel, ahol
már Gergőn látszott a fáradtság hisz támadásai hiába voltak jól megformáltak,
látszott a gyorsaság hiánya, így az ellenfél mindannyiszor egérutat nyert. A rohamok mégsem voltak hiábavalók, mert

folyamatosan emésztette az ellenfél fizikai
és szellemi erőnlétét,
és egy szerencsés levitel
után sikerült két vállára fektetni. Így megérdemelten Gergő lett a
bronzérmes.
Kocsis Ferenc sorsolása előnyös volt, küzdelmeit az elődöntőben kezdhette. Ceglédi
ellenfelével mérkőzés
közben határozott a
pontozásos előnye, minek után villámgyors akciókkal rendre
meglepte ellenfelét. Egy váratlan fordulat
következtében Feri hiába tusolta ellenfelét, az mindig kibillent a két váll helyzetéből, majd hirtelen felülkerekedett és olyan
szerencsétlenül fogta meg versenyzőnket,
hogy tust ítéltek ellene. Második fordulóban az ország egyik legerősebb csapata,
Dorog versenyzőjével került szembe. Feri
többször rohamozta válldobással az ellenfelet, míg egy váratlan csípődobással
földhöz teremtette, amiből hamarosan
kétvállas győzelmet sikerült formálnia.
Ezzel megnyílt az útja a bronzmérkőzés
irányába. Egy ferencvárosi versenyző lett
az ellenfél. Mindketten ügyesen támadtak és védekeztek, egyszer azonban olyan
veszélyes fogásba keveredett, amiből nem
tudott kijönni. Így Ferinek meg kellett elégednie egy magyar bajnoki 5. helyezéssel.
Kiss József
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