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A hajdúnánási Szociális Földprogramról az ország számtalan fórumán tartott már 
bemutató előadást úgy a programot létrehozó és működtető Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat, mint az operatív kivitelező, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat, Városi Bölcsőde. A program folyamatos és sikeres megvalósítása sok telepü-
lés vezetését, szakember érdeklődését felkeltette már, és többen a gyakorlatban is 
kíváncsiak arra, mitől tud ilyen jól, és hatékonyan működni ez a rendszer. Leg-
utóbb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kis község, Kántorjánosi polgármestere 
dr. Péter Zoltán, és az ottani Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, Rostás 
Gusztáv látogattak el hozzánk egy kis tapasztalatcserére. 

dén már éppen ötödik éve annak, 
hogy a város peremén, az Eszlári-
Nyúl utca kereszteződésben levő, 

egykori pedagógus földeken Hajdúnánás 
Város Önkormányzata kezdeményezé-
sére elindult a Szociális Földprogram. 
Mára már mintegy 180 rászoruló család 
tudja megtermelni a legfontosabb zöld-
ségféléket, burgonyát, miegymást, ami 
nélkülözhetetlen a háztartásban. 

A program gyakorlati megvalósítását a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
végzi, olyan kiváló eredménnyel, hogy 
mára már az ún. jó gyakorlatok közé 
sorolják és számtalan szakmai rendez-

vényen tartottak, tartanak bemutatókat 
módszereikről, eredményeikről. Egy ilyen 
budapesti bemutató után határozta el a 
Kántorjánosi Önkormányzat is, hogy el-
jönnek és megtekintik, miben is rejlik a 
nánási Szociális Földprogram sikerének 
titka. Dr. Péter Zoltán polgármester és 
Rostás Gusztáv önkormányzati képviselő, 
az ottani Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat tagja, május 12-én látogattak el hoz-
zánk. Nagyné Juhász Krisztina a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi 
Bölcsőde intézményvezetője és dr. Juhász 
Endre alpolgármester úr bemutatták ven-
dégeinknek a program eddigi eredménye-

it. Intézményvezető asszony előadásában 
kitért arra is, hogy az idei esztendőben a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2 mil-
lió Ft összegben támogatja a program sike-
res megvalósítását, így összesen a pályázati 
forrással együtt közel 3 millió forint áll 
rendelkezésre. A részletes tájékoztató után 
vendégeink Nagyné Juhász Krisztina és 
dr. Juhász Endre alpolgármester úr veze-
tésével a helyszínen is meggyőződhettek 
mindarról, amit a tájékoztatóban hallottak. 

Az alapos terepszemle után a Kenderes-
kertbe is ellátogattak, hiszen az meg egy 
olyan program, ahol szervesen illeszkedik 

egymásba a közfoglal-
koztatás, az idegenfor-
galom és a hagyomány-
őrzés. Vendégeinket le-
nyűgözte a környezet, 
a gondos gazdálkodás, 
miközben mindent ala-
posan körbejártak. 

Dr. Péter Zoltán 
polgármester úr el-
mondta, hogy Kántor-
jánosi Önkormányzata 
is valami hasonló rend-
szerben gondolkodik, 

hiszen a kistelepülés lakóinak nagy szá-
zaléka roma származású, munkalehetőség 
nincs helyben, viszont nagyméretű kertek 
vannak, amiket szeretnének bevonni egy 
hasonló programba. De a legfőbb cél az, 
hogy a helyi lakosság nagy részét rávegyék 
az öngondoskodásra, hogy ne hagyják 
parlagon heverni kertjeiket. Mint em-
lítette már megtették az első lépéseket, 
sok kertben elvégezték a talajelőkészítést, 
kecsketartásba kezdtek, és remélik, hogy 
az itt szerzett tapasztalatokat nagyon jól 
tudják majd otthon is hasznosítani. 

(HNU)
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Idén 5. alkalommal került megrendezésre április 28-án a Belügyminisztérium irá-
nyítása alá tartozó  két szervezeti egység, a rendőrség és a katasztrófavédelem ünne-
pi megemlékezése a Magyar Rendőrség és Tűzoltóság napja alkalmából. 

Hajdú-Bihar megyében 2015. április 28-
án a Rendőrség Napja, Szent György nap 
alkalmából tartott rendezvény az ünnepi 
állománygyűléssel vette kezdetét Hajdú-
böszörményben. Ünnepi beszédet dr. 
Gyurosovics József r. dandártábornok, 
Hajdú-Bihar Megyei rendőrfőkapitánya 
mondott, aki kiemelte, hogy az elmúlt öt 
év alatt mintegy 20 ezerrel kevesebb bűn-
cselekmény történt Hajdú-Bihar megyé-
ben, csökkent a vagyonelleni bűncselek-
mények, s a közterületi jelenlétet is meg 
tudták erősíteni, az állampolgárok bizton-
ságérzetét pedig megszilárdítottuk.

Az állománygyűlésre érkező katasztró-
favédők is elismerésben részesültek: ők a 
tűzoltók védőszentje Szent Flórián napja 
alkalmából kaptak kitüntetéseket. Kovács 
Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Hajdú-
Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója köszöntőjében elmondta, 
hogy sikeres éveket tudhatnak maguk 
mögött, hiszen a különböző technikai fej-

lesztések mellett, tűzvédelmi területen is 
komoly javulások � gyelhetőek meg, mely 
egyrészt a tűzvédelmi szakembereknek, 
másrészt pedig a lakosságnak is köszön-
hető.

Az ünnepi beszédeket követően az elis-
merések átadása vette kezdetét.

Hajdúnánás közösségéért kifejtett ki-
magasló tevékenységének elismeréseként 
Hajdúnánás város polgármestere Polgár-
mesteri Közösségi Díjat adományozott 
Tóth Viktornak, a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdú-
nánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
tűzoltó főtörzsőrmesterének. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság Ve-
zetője - kiemelkedő szakmai munkája el-
ismeréseként tárgyjutalomban részesítette 
Erdeiné Nagy Róza Tündét, a Hajdúná-
nási Rendőrkapitányság dolgozóját. 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főka-
pitányság Vezetője – kitüntetést kapott 
kiemelkedő szakmai munkája elismerése-

ként Kelemen Sándor r. alezredest, a Haj-
dúnánási Rendőrkapitányság Hajdúdoro-
gi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Pósa Zsolt r. 
főtörzsőrmester, a Hajdúnánási Rendőrka-
pitányság Rendészeti Osztály beosztottja, 
valamint Gyurján András r. törzsőrmester, 
a Hajdúnánási Rendőrkapitányság Polgá-
ri Rendőrőrs beosztottja. 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
elismerésben részesítette Ádám Péter r. 
törzsőrmestert, a Hajdúnánási Rendőrka-
pitányság Rendészeti Osztály beosztottját. 

Polgár város önkormányzata pedig Mo-
noki Viktor r. alezredest, a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság Polgári Rendőrőrs 
őrsparancsnokát részesítette elismerésben. 

A díjátadó ünnepség színes progra-
mokkal és bemutatókkal folytatódott 
Hajdúböszörmény főterén. A nyilvános 
eseményen rendőrök és tűzoltók közösen 
szórakoztatták a megjelenteket kutyás és 
fegyveres bemutatóval, tűzoltási és kataszt-
rófavédelmi látványosságokkal. 

(HNU)
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Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás); Ügyelet Nonprofi t KFT. 
Hétköznap: 18.00–8.00  Hétvégén: folyamatosan  Telefon: 06 52/311-104 vagy 104

Rendelőintézet elérhetőségei: Tel.: 06 52/381-659; 06 52/381-598; 06 52/381-811
Fax: 06 52/570-658; hnvri@nanaskabel.hu, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

Ideggyógyászat:
hétfő, kedd: 15.30–19.00
csütörtök: 16.00–19.00 Dr. Bedő György Beutaló szükséges!

Nőgyógyászat:
hétfő: 12.00–18.00 Dr. Tarczali Dezső (időpont szükséges)
kedd: 13.00–18.00 Dr. Demeter Miklós (időpont szükséges)
szerda: 14.00–19.00 Dr. Székely Péter (időpont szükséges)
csütörtök: 13.00–18.00 Dr. Korláth Zalán (időpont szükséges)
péntek: 12.00–18.00 Dr. Birinyi László (időpont szükséges)

Tanácsadás:
kedd, csütörtök: 12.00–13.00; szerda (Hajdúdorog): 13.00–14.00

Szemészet:
hétfő: 13.00–17.00 Dr. Hódos Márta
kedd: 13.00–17.00 Dr. Pálfi  Edit
szerda: 13.00–17.00 Dr. Katona Irén
péntek: 13.00–17.00 Dr. Deák Tamás

Röntgen:
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 08.00–14.00
szerda:  10.00–17.00 Beutaló szükséges!
(Dr. Laskay Erika, Dr. Kézsmárki Zsolt, Dr. Bohátka Gábor)

Ultrahang: előjegyzés alapján. Időpontkérés a röntgentől. Beutaló szükséges!

Laboratórium:
hétfő–péntek: 07.30–15.30 Dr. Nagy Gábor Beutaló szükséges!

Belgyógyászat:
hétfő, kedd:  13.00–18.00
szerda, csütörtök, péntek: 08.00–13.00 Dr. Borbély János
Beutaló szükséges! (időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain)

Sebészet, Traumatológia:
hétfő: 08.00–14.00 traumatológia
kedd: 08.00–13.00 traumatológia
szerda: 15.00–19.00 traumatológia
csütörtök: 08.00–13.00 traumatológia 
  15.00–19.00 általános sebészet
péntek: 08.00–13.00 traumatológia
(Dr. Horkay Péter, Dr Arabpour Mohamed Reza, Dr. Kathy Sándor, Dr. Nagy András, 
Dr. Kiss Árpád, Dr. Bokor László)

Kardiológia:
hétfő, kedd: 08.00–12.30 Dr. Borbély János
Beutaló szükséges! időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain)

Fül-orr-gége:
hétfő–péntek: 07.30–13.30 Dr. Szécsi Anna

Orthopédia:
kedd, csütörtök: 08.00–15.00 Dr. Prodanov Vaszil Beutaló szükséges!

Fiziotherápia:
hétfő–péntek: 08.00–16.00 Dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!

Reumatológia:
hétfő, szerda, péntek: 08.00–12.00 Dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!
kedd, csütörtök: 12.00–16.00

Urológia:
hétfő, csütörtök: 16.30–20.00 Dr. Tóth György; Dr. Osváth Péter; Dr. Murányi 
Mihály (időpontkérés az intézet telefonszámain, illetve személyesen a portán)

Bőrgyógyászat:
kedd, csütörtök: 09.00–14.00 Dr. Páldeák László; Dr. Kósa Ágnes
péntek: 09.00–12.30 
(időpontkérés rendelési időben a 06 30/562-3291, illetve az intézet telefonszámain)

Tüdőgyógyászat és gondozás:
hétfő, szerda: 08.00–15.00 Dr. Kurucz Edina, Dr. Kurucz Anikó
kedd: 10.00–17.00  Beutaló szükséges!
(időpontkérés rendelési időben; tel.: 06-52/382-250) e-mail: hnanastudo@nanaskabel.hu

Üzemegészségügy: vizsgálatok előkészítése hétfő–péntek: 09.00–12.00
(hiv. jogosítvány, munkaköri alk., lőfegyver alk. vizsgálat)
Orvosi Rendelési idő: hétfő, szerda: 14.00–16.00 Dr. Kovács Tibor

Gyógytorna:
hétfő–péntek: 07.00–17.00 Pók Marianna Beutaló szükséges!
   Józsiné Gimesi Andrea

Psychiátria: szerda: 13.00–17.00 Dr. Takács Judit

(időpontkérés rendelési 
időben az intézet tele-
fonszámain)

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

2015. 04. 30.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
48 981 081 FORINTBÓL VALÓSULT MEG 
HAJDÚNÁNÁSON A BOCSKAI ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA ENERGIAELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE 
NAPELEMES RENDSZER KIÉPÍTÉSÉVEL

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hajdúnánás, 
Óvoda utca 2–10. szám és az Iskola utca 3–7. szám alatti ingatlanain meg-
történt az épület energiaellátásának fejlesztése, amelynek során az épületek 
tetőszerkezetein összesen 176 db napelem került elhelyezésre, amelyek a köz-
intézmény villamos energia ellátásának nagy részét biztosítják.

Hajdúnánás város újabb állomásához érkezett a közintézményeinek energiahaté-
konyságát célzó fejlesztésekben. 

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program KEOP-
4.10.0/A/12-2013-1110 azonosító számú, „Hajdúnánás, Bocskai István Általános 
Iskola, Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ener-
giaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” című projekt keretében 
az iskola két épületének környezettudatos és költséghatékony energiaellátása való-
sult meg. Az intézmény érintett épületei a fejlesztést megelőzően teljes egészében a 
közcélú villamoshálózatra csatlakozott, innen vette igénybe az épületek működteté-
séhez szükséges villamos energiát, amelynek jelentős részét a fejlesztés megvaló-
sítását követően napenergia biztosítja.
A projekt célja a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Bocskai István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola villamos energia költségének csök-
kentése a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. A nyertes projektnek köszönhe-
tően csökken a környezetet hátrányosan érintő károsanyag-kibocsátás, amelynek 
révén hozzájárulunk környezetünk fenntarthatóságához.

A 41 633 918 Ft összegű Európai Uniós pályázati támogatásnak köszönhetően az 
intézmény épületeinek tetőszerkezetein elhelyezett napelemek környezettudatosan 
és költséghatékonyan biztosítják a város oktatási intézménye villamos energia ellá-
tásának nagy részét.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: +36 (52) 381 411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Honlap: www.hajdunanas.hu

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Akiktől 2015. május hónapban búcsút vettünk:

Gratulálunk a 2015. május hónapban 
házasságot kötött pároknak!

• Kiss Péter Zoltán–Papp Tímea Erzsébet
• Katonka László–Köpöczi Anna
• Tistyán György–Ádám Katinka
• Sajó Sándor–Fazekas Emma
• Szabó József–Gyulai Andrea
• Martinek Imre–Kállai Éva
• Reszegi László–Balázs Mónika
• Horváth Sándor–Szabó Bettina

• Fejes Ferenc
• Fekete Gábor
• Gábor Ferencné
• Ilyés János Gábor
• Katona Istvánné
• Kántor Sándor
• Kovács Gábor

• Kónya Lászlóné
• Nehéz Lőrinc
• Pálóczi Sándor
• Pongor Lajosné
• Sallai Sándor
• Tokaji László
• Tóth Lajos

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit! 
• Dráviczki Máté
• Molnár Zselyke Gvendolin
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Ez a fajta kulturális bemutató, amelyet 
két évente szerveznek meg 1993-ban in-
dult. Lelkiismeretes, rendszeres próbák 
előzték meg a fellépést, amit szívvel-lélek-
kel vállalt fel minden szereplő: az otthon 

lakói, a napközisek és az intézmény dol-
gozói. Ahogy azt megfogalmazták: „Ez a 
nap azért olyan különleges életünkben, 
mert ilyenkor megmutathatja mindenki 
szeretteinek tehetségét.” A műsorszámok 
is bizonyították, hogy mennyi erő és aka-
rat kellett az elmúlt hónapokban ahhoz, 
hogy sikert, elismerő tapsot érdemeljenek 
ki a közönségtől. Egy-egy műsorszám 
után a fellépők arcán is a megelégedettség 
mosolya jelent meg. Az egész rendezvény 
meghatottságot, örömöt okozott, olykor 
könnyeket csalt a nézőtéren helyet fogla-
lók szemébe. 

Elsőként a már hagyományos nővér-
táncot mutatták be, amely ezúttal hajdú-
sági néptánc volt, kísért a Bürkös zenekar. 
Makó Anna nagy sikert aratva énekelte el 
Cserháti Zsuzsa: Árva � ú című slágerét. 
Középsúlyos és súlyos értelmi sérültek és 
mozgásukban akadályozott otthonlakók 
kedves produkciója volt a Csibetanya 

című zenés jelenet. Pető Krisztián szintén 
nagy sikerrel adta elő Máté Péter: Te ott 
állsz az út végén című örökzöldjét. Őt a 
színjátszók követték, akik ezúttal „A rátó-
ti asszonyok esete” című népi komédiájá-

val arattak osztatlan si-
kert. Mint megtudtuk 
ezzel a darabbal a IX. 
Pszichiátriai Betegek 
Országos Színjátszó 
találkozóján ezüst mi-
nősítést nyertek. Oláh 
Zoltán, aki színjátszás-
ban, vers- és mesemon-
dásban érzi jól magát, 
Marjori Chappel: Sé-
rült emberek boldogsá-
ga című versét mondta 
el. A napközis csoport 

a Békét és reménységet  című dalt adta 
elő. Jelnyelv segítségével tették képszerűvé 
a dalt, és mozgásos koreográ� ával tették 
teljessé a színpadképet. Kelemen Gábor 
szintén szavalt, Szikszai Béni: Apám és 
anyám című versét adta elő. Az őt követő 
kis közösség a Kis Herceg megrendítő-
en szép történetét jelenítette meg, majd 
csoportos éneklés következett; Pál Dénes: 
Széltől is óvsz című dalával újra éreztették 
mire nincs szó. Gitáron közreműködött 
Kócsi Imre. Ezt követően képes élmény-
beszámolót tekinthettünk meg a pályá-
zatban vállalt, előző 4 eseményről. A záró 
ének előtt angol keringővel kedveskedtek 
a közönségnek.

A műsor felkészítői voltak: Pálmainé Ma-
goss Judit, Löfcsik Tamásné, Fercsák And-
rásné, Kovács Tünde és Simon Viktória.

A pályázat értékelésére és zárására 
2015. május 29-én kerül sor.

Gut István

Megújult környezetben, de változatlan 
céllal tisztelegtek a 125 éve született Mak-
láry Lajos emléke előtt. Az 1922-ben a 
város karnagyává választott kántor tanító, 
zenepedagógus mind a mai napig megha-
tározó zenei életet adott az intézménynek, 
s városunknak egyaránt. Az ő munkássága 
előtt hajtottak fejet május 20-án szerda 
délután.

Az ünnepség Makláry Lajos emlék-
táblájánál vette kezdetét, ahol Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere, a 
Bocskai Iskola vezetése, diákjai, valamint 

A Hajdúnánási Pszichiátriai és Értelmi Fogyatékosok Otthona Lakóiért Alapít-
vány „Velünk teljes a világ” című pályázatával 2 450 000 Ft-ot nyert, amint azt 
február 12-i lapszámunkban közöltük. Az elnyert összegből kulturális, művészeti 
és sportprogramok megrendezését vállalták fel. A pályázat 5 programjából már 4 
megvalósult. A pályázat 5. programja az „Én is jó vagyok” címet kapta, amelyet 
május 21-én a Művelődési Központ Színháztermében, telt ház előtt rendeztek meg. 

„Én is jó vagyok”„Én is jó vagyok”„Én is jó vagyok”
A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola idén május 20-án 
ünnepélyes keretek között a tantestület és a tanulói� úság közösen emlékezett meg 
Makláry Lajos karnagy úrról az Iskola utcai tagintézmény tornatermében.

Makláry Lajosra emlékeztünkMakláry Lajosra emlékeztünkMakláry Lajosra emlékeztünkMakláry Lajosra emlékeztünkMakláry Lajosra emlékeztünkMakláry Lajosra emlékeztünk

a Makláry család tagjai 
is elhelyezték az emlé-
kezés koszorúit. 

Horváthné Bózsár 
Irén a tagintézmény 
vezető helyettese ünne-
pi beszédében kiemelte 
városunk országos hírű 
karnagyának példaér-
tékű életútját, az évti-
zedek alatt elért magas 
színvonalú szakmai te-

vékenységét. Makláry Lajos a dal, a zene 
művészetén keresztül olyan értékeket 
teremtett, amelyeket napjainkban is át 
tudnak örökíteni városunk pedagógusai a 
� atalság számára.

Ezt követően az ünnepi megemlékezés 
a Bocskai István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulói� úságának 
színes, kulturális műsorával folytatódott, 
melyen a hallgatóság többek között trom-
bita, verses, zongora, gitár, a Bel Canto 
kórus és az Aranyvessző néptánccsoport 
előadását kísérhették � gyelemmel. (HNU)

Intézményünkben évek óta plusz feladat-
ként vállaljuk, hogy gyakorló óvodapeda-
gógusokat mentorálunk, és felkészítjük 
őket az államvizsga foglalkozásra.

Nem történt ez másként 2015-ben sem. 
Nyolc hetes intenzív együttműködés, 

gyakorlati feladatmegoldások, pedagógiai 
diskurzus előzték meg a sikeres zárást.

A Gyermekkert Intézményegység Nap-
raforgó csoportjában Tamás Nikolett 
hallgatót Máróné Zubor Gizella óvodape-
dagógus látta el útravalóval. Másik Hall-
gatónk Mirkó Mirjam a Kasza úti Esz-
terlánc Intézményegység Szivárvány cso-
portjában ismerte meg a szakma alapjait. 
 Első óvodapedagógiai szárnypróbálgatásai 
koordinátora Nagy Jánosné.

Mindkettejük jeles eredményéhez gratu-
lálunk, további kitartást és sikert kívánunk 
az előttük álló szóbeli államvizsgához.

Az intézményegységeinkben tapasztal-
ható magas szakmai nívót már megszok-
tuk. Igényként elvárásként fogalmazódik 
meg ez a vezetőség részéről. Elsődleges 
nyertesek pedig az óvodáskorú gyermekek 
és szüleik. Ilyen eredmények láttán mél-
tán örülhetünk együtt kicsik és nagyok.

Megragadom az alkalmat, hogy min-
denkit invitáljak a hagyományos „Ovi Ju-
niális” programunkra 2015. június 12-én 
16 órától a város főterére, „Játsszunk most 
együtt, amíg csak lehet”.

Kovácsné Bata Éva intézményvezető

Az elmúlt időszakban három olyan orszá-
gos versenyen vettek részt a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakis-
kola és Kollégium tanulói, ahol dolgoza-
tuk témája a Nánási Portéka volt. 

Szekszárdon március 19–20-án rendez-
ték meg a Csapó Dániel Emlékversenyt. 
Iskolánkat Horváth László Miklós 10. D 
osztályos tanuló képviselte Modern vidék-
fejlesztés és hagyományőrzés Hajdúnánáson 
című dolgozatával. Laci Nagykőrösön, a 
XIII. Országos Tudományos Diákkon-
ferencián folytatta a versengést Hagyo-
mányőrzés Hajdúnánáson, avagy a Nánási 
Portéka története című dolgozatával. Az 

abszolút kategóriában (legjobb dolgozat 
és előadás) az előkelő 3. helyezést sikerült 
megszereznie. A versenyek sorát Kádár 
Ildikó 12. I osztályos tanuló zárta, aki áp-
rilis 9–10-én Hajdúnánás védjegye, a Ná-
nási Portéka című dolgozatával Kaposvá-
ron mutatkozott be a XVII. Guba Sándor 
Emlékversenyen. 

A megmérettetésekre Ötvösné Kéki 
Piroska és Ujvárosy Tamás készítette fel 
a tanulókat. Ezúton is köszönjük a városi 
önkormányzat együttműködését, támo-
gatását, hogy eljuthattunk Szekszárdra, 
Nagykőrösre és Kaposvárra. 

Ötvösné Kéki Piroska

A Nánási Portékát A Nánási Portékát A Nánási Portékát A Nánási Portékát A Nánási Portékát A Nánási Portékát 
népszerűsítettük…népszerűsítettük…népszerűsítettük…Dupla jeles a Hajdúnánási ÓvodábanDupla jeles a Hajdúnánási ÓvodábanDupla jeles a Hajdúnánási Óvodában

Nagy népszerűségnek örvend városunk-
ban is szerencsére a kerékpározásnak. 
Évek óta egyre többen vannak-vagyunk, 
akik nemcsak egyéb más indokok miatt, 
de egészségünk védelme érdekében is nye-
regbe pattanunk. Tesszük ezt a családdal, 
gyerekekkel az iskolában is, hiszen több 
pedagógus vállalja a hosszabb-rövidebb 
túrákat a városban és azon kívül. Sajnos, 
azokat is megértem, akik nem teszik ezt, 
hisz egyre többet tapasztalom, hogy nem 
vigyáznak kellőképpen az autóvezetők – 
de főleg a nagyobb járművek vezetői – a 
kerékpárosokra, nagyon közel mennek 
hozzájuk előzéskor, nem veszik észre őket 
tolatáskor, stb. Ezeket nap mint nap lát-
ni, sőt tapasztalni lehet. A Tedejre vezető 

úton sajnos kész életveszély végigtekerni 
a nagy forgalom miatt. Jobb esetben bal-
eset nélkül csak nagyobb ijedtséggel éljük 
túl a nagy járművek túlzott közelségét, de 
mindig ott van a hajszál híján… Bizonyá-
ra olyanok is vannak köztük is, akik nem 
tartják be a közlekedési szabályokat, de 
azokra is nevelnünk kell őket – mármint a 
gyerekeket (is!). A rájuk való vigyázás fo-
galmába ez is beletartozik, hiszen otthon 
és az iskolában is beszélünk, beszélnünk 
kell róla.

De gépkocsivezetőként még nagyobb 
felelősséggel: 

VIGYÁZZUNK RÁJUK!
FA

Vigyázzunk rájuk!Vigyázzunk rájuk!Vigyázzunk rájuk!Vigyázzunk rájuk!Vigyázzunk rájuk!Vigyázzunk rájuk!
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A konferenciát Kiss Attila 
Hajdúböszörmény polgármes-
tere nyitotta meg, aki köszön-
tőjében beszélt az Idősek Hó-
napja rendezvénysorozatról, 
annak közösségformáló sze-
repéről, valamint arról, öröm 
számára, hogy megyénkben az 
idősek aktívan vesznek részt az 
egészségvédelmi szűréseken, 
előadásokon. Ezt követően a 
térség négy legidősebb orvosát 
köszöntötték: Hajdúnánásról 
dr. Jakab Mátyás gyermekgyó-
gyász, Hajdúböszörményből 
dr. Deseő Emil fül-orrgégész, Balmazúj-
városról dr. Mazurka Balázs háziorvos, 
Hajdúdorogról pedig dr. Oláh Imre fog-
orvos vehetett át elismerést. Ezt követően 
dr. Tiba István térségünk országgyűlési 
képviselője mondott ünnepi beszédet, 
melyben a betegségek megelőzése mellett, 
a sport és a mindennapi mozgásra hívta 
fel a � gyelmet. A konferencián dr. Veres 
Margit Balmazújváros polgármestere és 
dr. Juhász Endre Hajdúnánás alpolgár-
mestere ismertették településeik egészség-
védelmi, idősügyi tevékenységét. Juhász 
Endre beszédében elmondta, hogy váro-
sunkban a szociális gondoskodást nyújtó 
szociális ellátórendszer teljes palettája 
megtalálható. A kiegészítő szolgáltatások 

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

Immár nyolcadik alkalommal rendezték 
meg Budapesten a Szakma Sztár Fesz-
tivált. Az április 27. és 29. között zajló 
rendezvényen 39 szakmában a Szakma 
Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) és az 
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 
(OSZTV) hazai legjobbjai mérték össze 
tudásukat. A Kőrösi Csom a Sándor Gim-
názium, Szakközép-, Szakiskola és Kollé-
gium Baross utcai intézményegységének 
negyven tanulója nézhette meg testkö-
zelből, hogyan is zajlik egy ilyen verseny. 
A kirándulásnak volt még egy apropója: 
Mirkó Norbert 12. J osztályos szerkezet-
lakatos tanuló bejutott a döntőbe, ahol 
végül a 8. helyezést érte el, s így minden 
tantárgyi modulból vizsgamentességet ka-
pott. Eredményéhez gratulálunk! (A ké-
pen a versenymunka, egy malom látható.)

Ötvösné Kéki Piroska

2015-ben is a napfényes Szeged városa 
adott otthont az Irinyi János középiskolai 
kémiaverseny országos döntőjének, ahová 
a megyei forduló eredményei alapján lehe-
tett bekerülni. Hajdú-Bihart a 9. és a 10. 
évfolyamból két-két gyerek képviselhet-
te. Azt gondolom, nem szerénytelenség 
annak hangsúlyozása, hogy a megyéből 
a Fazekas Mihály Gimnázium és a Tóth 
Árpád Gimnázium mellett csak a Kőrösi 
neve szerepelt a döntőbe jutottak listáján. 
A 9. évfolyamból Majoros Márk, a 10. év-
folyamból e sorok írója vívta ki a jogot, 
hogy így öregbíthesse iskolánk hírnevét. 
(Hajdúnánási Újság, 2015. április 9.)

A háromnapos országos döntőre ápri-
lis 24. és 26. között került sor. Az érkezés 
napján, pénteken az ünnepélyes megnyi-
tó után elfoglaltuk szállásunkat és üdvö-
zöltük egymást néhány régi ismerőssel, 
akikkel már más versenyeken találkoz-
tunk. Másnap délelőtt az írásbeli forduló 
feladatait oldottuk meg, amely nemcsak 
a tárgyi tudást tette próbára, hanem a 
problémamegoldó képességet is. A dél-
utáni gyakorlati feladatot már rutinosan 
végeztük, hiszen a Kőrösi laborjában erre 

kellően fel tudtunk készülni. (Nekem ez a 
feladat 40 pontból 39-et jelentett, ennél 
többet az én korcsoportomban még az 
első helyezett sem tudott szerezni. Köszö-
net az új laborért az iskolavezetésnek és a 
pályázat lebonyolítóinak.)

Szombat délután szabad program ke-
retében sétáltunk Szeged központjában, 
majd megcsodáltuk a Szegedi Tudomány-
egyetem épületét. Előadásokat hallgathat-
tunk a kémia gyakorlati alkalmazásairól 
és más, minket érintő témákról, például 
a drogok veszélyeiről.

Az eredményhirdetésen megtudtuk, 
hogy Márk 57 versenyző közül a 30., én 
pedig 72-ből a 27. helyezést értem el. 
Úgy gondolom, hogy a háromnapos ver-
seny nemcsak tudásunkat és gyakorlati 
tapasztalatunkat bővítette, hanem szá-
mos más élményt is nyújtott számunkra. 
Megismerkedtünk Szeged városával, sok 
új ismerősre, barátra tettünk szert. Mind-
ezekért köszönettel tartozunk Nagy Zol-
tánné tanárnőnek, aki kitartó munkával 
készített fel, bátorított bennünket, és a 
versenyre is elkísért minket.

Papp György Bence (10. B)

Tizenharmadik alkalommal rendezte meg Hajdúböszörmény Város Idősügyi Ta-
nácsa a Térségi Idősügyi Konferenciát május 21-én, a Városházán. A rendezvény fő 
témája az egészségvédelem volt.

A kitüntetett gyógyítók, balról a második dr. Jakab Mátyás 
gyermekorvos

A második világháború előtti évtizedekben 
a Coca-Cola egyetlen igazi nemzetközi sike-
rét a németországi terjeszkedés jelentette. Itt 
1939-ben, a világháború kitörése előtt 43 pa-
lackozóüzeme volt a cégnek, a németek pedig 
imádták a kólát. Aztán a háború és az azzal 
járó kereskedelmi embargó hatására megszűnt 
az anyacégtől áramló titkos recept alapján ösz-
szeállított Coca-Cola-sűrítmény utánpótlása, 
így a németeknek nem volt mit palackozniuk, 
és piacra dobniuk. 1941-re addig romlott a 
helyzet, hogy a Coca-Cola németországi le-
ányvállalata muszáj volt új üdítőitalt kitalálni 
a kóla nélkül maradt népnek. A Fanta név a 
német fantasie, azaz fantázia szóból jött, és elég 
találó is volt. A német Coca-Cola vegykony-

hájában a szakemberek fantáziáját eléggé meg 
kellett erőltetni, hogy kitaláljanak valamit, ami 
a szűkös erőforrások mellett is gyártható nagy 
mennyiségben. A sebtében kikísérletezett új 
ital narancsos ízesítést kapott, mivel a szövet-
séges Olaszországból még mindig nagy meny-
nyiségben lehetett beszerezni ezt a gyümölcsöt. 
A háború után a Coca-Cola azonnal beszüntet-
te a náci korszakra emlékeztető Fanta gyártását, 
és csak 1955-ben vezette be újra a piacra óvato-
san, csak Európában, a máig ismert narancsízű 
kivitelben. Amerikában viszont sosem lett iga-
zán sikeres. Világszerte viszont azóta is hódít, 
Japánban különösen imádják, ott több mint 70 
féle ízben kapható.

Szabó Endre

Színes sarok: Színes sarok: Színes sarok: 
A II. világháború és a FantaA II. világháború és a FantaA II. világháború és a FantaA II. világháború és a FantaA II. világháború és a FantaA II. világháború és a Fanta

Idén május 8-án volt 70 éve annak, hogy véget ért II. világháború, amely kitörölhetetlen nyomot 
hagyott az emberiség történelmében, ugyanakkor olyan nyomokat is hagyott, amire talán nem is 
gondolnánk. Hiszen ki gondolta volna, hogy a közkedvelt üdítőital, a Fanta is a háború terméke?

közül kiemelte a „Segítő Kezek” országos 
mintaprogramot, a Szociális Földprogram 
jelentőségét, valamint az Adományház 
működését. Majd hozzátette: Hajdúná-
náson a szociális intézményrendszer mel-
lett 3 civil nyugdíjas szervezet működik 
aktívan, amelyek a magány enyhítésében, 
a közösségi összetartozásban, kulturális, 
művelődési, társas szükségletek kielégítés-
ében nyújtanak segítséget az idős korosz-
tály számára. A rendezvény további rész-
ében Szalayné Kónya Zsuzsa dietetikus 
az egészséges, étrend előnyeiről, dr. Erdős 
András főorvos a vastagbéldaganat meg-
előzéséről és szűréséről tartott előadást.

(HNU)
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 NOSZTALGIA FILMKLUB:
 2015. június 8. (hétfő) 14.00
 DARTS OKTATÁS: 
 2015. június 10. (szerda) 16.00
 2015. június 17. (szerda) 16.00
 JÁTÉKOK ÉJSZAKÁJA
 2015. június 26. (péntek) 19.00–22.00
 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
 2015. június 5. (péntek) 16.30 Manó-

ház készítése
 2015. június 12. (péntek) 16.30 Ház-

szám készítése mozaik technikával
 2015. június 19. (péntek) 16.30 Simi-

labda és szélforgó készítése
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
A kézműves foglalkozásokra SZER-

DÁIG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: 

Bagoly Beáta és Csuja Dóra 06-52/381-
620; 06-30/427-4536
 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB: 
 2015. június 4. (csütörtök) 17.00 Ma-

darak a falra

 2015. június 11. (csütörtök) 17.00 Vi-
lágítós virággömb

 2015. június 18. (csütörtök) 17.00 Vi-
dám ajtódísz
Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb 

információ: Deme Mariann 06-52/381-
620; 06-30/427-4536
 FILMKLUB:
 2015. június 5. (péntek) 17.00 Ütközések
 2015. június 19. (péntek) 17.00 Nem 

vénnek való vidék
 Újra Filmklub az I� házban! Várunk 

szeretettel minden érdeklődőt, a prog-
ram ingyenes.
 BABA-MAMA KLUB:
 Első alkalom: 2015. június 30. (kedd) 

17.00
Gyere el és légy tagja te is a Baba-Ma-

ma Klubnak! A belépés díjtalan!
Bővebb információ: 06-52/381-620-as 

és a 06-20/919-0838-as telefonszámon. 
Okkal-Más-Okkal I� úsági 

Egyesület
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A Muzsikás együttes a Bocskai A Muzsikás együttes a Bocskai A Muzsikás együttes a Bocskai A Muzsikás együttes a Bocskai A Muzsikás együttes a Bocskai A Muzsikás együttes a Bocskai 
IskolábanIskolábanIskolábanIskolábanIskolábanIskolában
Május 14-én rendhagyó ének-
órát tartott a hagyományőrző 
Muzsikás együttes a Bocskai 
Iskola Polgári úti tornatermé-
ben, melyen közel 400 diák 
vett részt. Az alsós gyerme-
kekhez csatlakozott a Bocskai 
Apródjai, a Cinegelábúak nép-
tánccsoport és a Református 
Általános Iskola Aranyalma és 
Szivárvány csoportja. 

A Kossuth-díjas zenekar 
tagjai már több mint 40 éve népszerű-
sítik a hagyományos népzenét, őrzik 
értékeinket. Évek óta célul tűzték ki, 
hogy a mai kor gyermekeinek ilyen for-
mában mutatják be csodálatos népzenei 
kincsünket, az ebben kifejezett ősi népi 
hagyományainkat. Tagjai – Sipos Mi-
hály, Porteleki László, Éri Péter és Ha-
mar Dániel percek alatt elvarázsolták az 
egybegyűlteket. A zeneórán bemutatták 
– Kodály Zoltán és Bartók Béla népzenei 
munkájának méltatása mellett – a távoli 
tájak, emberek zenei szokásait, hétköz-
napi és ünnepi hagyományait. Zenéjü-
kön keresztül megelevenedett a csángók 

 Június 6. (szombat) 18.00: Évadzáró 
táncgála. Fellépnek a Nána Formációs 
Társastánc Stúdió csoportjai: formációs, 
utánpótlás, junior. Helye: a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ színházter-
me. Belépődíj: 800 Ft
 Június 8. (hétfő) 17.00: Városi Peda-

gógus Nap Beszédet mond Szólláth 
Tibor polgármester. Az ünnepi mű-
sorban közreműködik Boros Erzsébet 
népdalénekes, a Harmadik zenekar és 
a Bocskai AMI Néptánc Tanszaka. He-
lye: a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színházterme.
 Június 21-ig tekinthető meg a műve-

lődési központ galériájában a Hajdúná-
nási Református Egyházközség Idősek 
Otthona és Szociális Gondozási Köz-
pontja lakóinak és a nappali ellátásban 
részesülő idős testvéreinek munkáiból 
nyíló kiállítás.
 Június 27-én (szombaton) VII. Ha-

gyományőrzők Arató Találkozója a 
hajdúnánási Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Csoport és a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ rendezés-
ében. Fővédnök: Szólláth Tibor Házi-
gazda: Nyakas András és felesége Éva 
asszony. Olyan 10 fős közösségeket 
várunk, amelyek magukba foglalják a 
főzőket és aratókat (kaszás, kévekötő, 
marokszedő). Két kategóriában – kez-
dő és haladó – várjuk a jelentkezőket. 
A kezdők kérhetnek szakmai segítőket-
mentorokat. Várjuk kertbarátkörök, 
baráti csoportok jelentkezését, akik be 
tudják mutatni a kézi aratás eredeti 
munkafolyamatait! Regisztrációs díj 
nincs! Az aratófesztivál látogatása in-
gyenes! Program: 7 órától – gyülekezés, 
regisztráció, felkészülés, aratópálinka 
elfogyasztása 8 óra: az aratás kezdése 

A csoport létszámát legkésőbb 2015. 
június 15-ig kérjük jelezni a szervezők-
nek, hogy a megfelelő húsmennyiség 
rendelkezésre álljon! A jó hangulatról 
a Hajdú Bokréta csoportja és Tordai 
Zoltán cigányzenekara gondoskodik, 
Jó ebédhez szól a nóta címmel.

 Lehetőség nyílik az arató csoportok-
nak vagy kísérőiknek kulturális mű-
sor előadására max. 8–10 percben. 
A helyszín, mint előző években a Nya-
kas Farm. (Hajdúnánásról Polgár felé 
vezető úton a Keleti főcsatorna után 
balra) Bővebb felvilágosítás: Veres Sán-
dorné 06-30/773-0356, 52/382-178 
e-mail: veresneicus52@gmail.com, 
Varga Lajos 70/372-1502 Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak a szervezők!
 Motorok földön vízen levegőben! 

2015 július 2–5.: Moto-rock Wee-
kend a Hajdúnánás Gyógy és Strand-
fürdőben!

 Fellépő zenekarok: 
 – Július 2.: Nemzeti Hang, Egészséges 

Fejbőr, Omen, SenoR
 – Július 3.: Retronom, Betonlégy, AB-

CD, Ossian, Blues Company
 – Július 4.: Különkiadás, Matrix, Whe-

re Is Cooper, Deák Bill, Radar
 Egyéb programok: Vízi bemutató, légi 

show, siklórepülő, bungee Jumping, 
motorblokk dobáló verseny, street � -
ghter show, oldalkocsis bemutató, mo-
toros felvonulás, Nánási Betyárok-csi-
kós bemutató, karaoke, siklóernyőzés, 
sárkányrepülés, tandemrepülés és más 
nagyon sok színes, érdekes program.

 Az időjárás viszontagságai ellen 300 
négyzetméteres sörsátor védi a fesztivá-
lozókat!

 Strand belépő csak 300 Ft a fesztiválo-
zóknak!

A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlójaKözpont programajánlójaKözpont programajánlója

lakodalma a több száz éves, eredeti hang-
szerek segítségével.

Az élő zene elvarázsolta a hallgatóságot, 
együtt énekeltek és csujogattak az együt-
tes vezetésével, hisz az elejétől kezdve iz-
gő-mozgó lábaknak is nehéz volt paran-
csolni ülő állapotban, de a „Járd ki lábam, 
járd ki most…” kezdetű ritmus találó volt 
a vidám hangulatra. 

A zenekar tagjai szívesen vállalták ezt a 
pompás bemutatóórát, hiszen már jártak 
az iskolában 3 éve, ahonnan nagyon jó 
érzésekkel indultak haza. Az idén is meg-
ígérték, hogyha idejük engedi, újra eljön-
nek. Várjuk őket! Fekete Andrea

A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. idén 
is megrendezi az Öhönfőző versenyt, melyre 
tisztelettel meghív mindenkit, aki szeretné 
megmérettetni főző tudományát, szeretne 
részt venni a versengésben, megmutatni, 
hogyan is készül az igazi öhön. A főzőver-
seny helyszíne: Liget, Hajdúnánás, Ószőlő 
u. Időpontja: 2015. június 13. 9.00–13.00-
ig. Eredményhirdetés: kb. 13.30.

Nevezés: 2015. június 9. 16 óráig a mű-
velődési központban, illetve az 52/382-400, 
70/372-1494 telefonszámokon, vagy az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen. Nevezési 
díj: 1000 Ft/bogrács. 

Tüzelőt a szervezők biztosítanak. Minden 
jelentkező köteles gondoskodni a tűzrakás-
hoz megfelelő, peremmel ellátott alátétről, 
a versenyen ennek elmulasztása esetén nem 
indulhat! Kérjük a jelentkezőket, hogy gon-
doskodjanak a főzéshez szükséges eszközök-
ről (sátor, asztalok, székek). 

A verseny feltételei: 
Öhönfőzés bográcsban a helyszínen, a 

megadott időintervallum alatt (9 órától 13 
óráig). Az öhön bármilyen különleges íze-
sítése elfogadott. A versenyzést és a főzés 

„végeredményét” zsűri értékeli. A zsűri a 
helyezések megállapításánál � gyelembe veszi 
a főzés körülményeit, az étel íz harmóniá-
ját, a hagyományosságot, az öltözködést és 
a tálalást is. A helyezettek oklevél és tárgyju-
talomban részesülnek. Mindenkit szeretettel 
várunk, akár egyéni versenyzőként, akár va-
lamilyen csapat tagjaként.

A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. a 
IX. Öhönfőző verseny keretében első alka-
lommal rendezi meg a Hajdúnánási Régi-
ségvásárt. 

A vásár időpontja: 2015. június 13. 
(szombat) 9.00–14.00-ig

Érkezés, kipakolás: 7.00–9.00
Helyszíne: Hajdúnánás, Liget, Ószőlő u. 
Területfoglalás: érkezési sorrendben
A vásárra csak régiségeket árusító magán-

személyeket és kereskedőket fogadunk! To-
vábbá várjuk azokat a gyűjtőket, akik a nap 
folyamán szívesen bemutatnák gyűjteményü-
ket! Használt ruha árusítása nem lehetséges!

Jelentkezni előzetesen lehet a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban 2015. júni-
us 9. 16 óráig. (52/382-400, 70/372-1494, 
infoanasvmk.hu)

2015. június 13.: IX. Öhönfőző Verseny 2015. június 13.: IX. Öhönfőző Verseny 2015. június 13.: IX. Öhönfőző Verseny 

Mozgásban az egészség! 
Közösségi sportprogramok
A kistérségi Egészségfejlesztési Iroda programjai 
közül a mostani cikkben a kistérség 
„Életmód – Sportklub” – a mozgás népszerűsítése klubot mutatjuk be, 
amely számtalan kalandos és egészséges programot nyújt mindhárom településen.

A rendszeres testmozgás az egészséges életmód egyik alappillére. Számtalan elő-
nye közül itt csak néhányat soroltunk fel, miért fontos testnek és léleknek egyaránt:
– A mozgás extra kalóriát éget el, mely segít testsúlyunkat normalizálni;
– Az állandó testmozgás segíthet abban, hogy megelőzzük a szív- és érrendszeri 

megbetegedések, a magas vérnyomás, a magas koleszterin szint, a kettes típusú 
cukorbetegség, s egyes rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát;

– A mozgás segíti csontjaink, izmaink és ízületeink karbantartását, megelőzve ezzel 
a törések, fi camok, húzódások kockázatait;

– Az aktív életmód segít bizonyos öregedési folyamatok megelőzésében;
– Azok, akik folyamatosan mozgással teljes életmódot követnek, sokkal energikusab-

ban, kiegyensúlyozottabban birkóznak meg a mindennapi élet megpróbáltatásaival;
– A mozgás segít a nyugodtabb éjszakai pihenésben.

A program keretében olyan közösségeket igyekszünk kialakítani, akik rendszeresen 
összegyűlve közösen hódolnak a testmozgásnak. Azokon a napokon, mikor klubfog-
lalkozás van, általában kirándulásokat, kerékpár túrákat, fürdő-napokat szerveznek. 
Klubvezetőink szakképzett testnevelők, így a tagoknak személyre szabott testmoz-
gás tanácsadást is tudnak nyújtani.

A klubfoglalkozások időpontjai: Hajdúböszörményben minden hónapban, Hajdúdo-
rogon és Hajdúnánáson kéthavonta kerülnek megrendezésre. A foglalkozások idő-
pontjairól tájékozódhat az EFI iroda kiadványban szereplő elérhetőségein, folyama-
tosan megújuló plakátjainkon, szórólapjainkon, az eseménynaptárban. A foglalkozá-
sok minden érdeklődő számára ingyenesek!

A klubvezetők Hajdúböszörményben Molnár Róbert, (06-20/563-9004), 
Hajdúnánáson Hadas Sándor, (06-30/296 6458), 
Hajdúdorogon pedig Drén Gábor (06-30/3887-586)

A kistérségi Egészségfejlesztési Iroda 
elérhetőségei:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Korpona u. 17.
Telefonszám: +36-20/298-8867
E-mail: efi @eszv.hu 
Honlap: http://efi .eszv.hu
Facebook: 
https://www.facebook.com/hajduboszormenyefi 
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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

2015 JÚNIUS 13-RA 
A HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
„7 holdas” taván (Fürdő u.) 

Városi Horgászverseny kerül megrendezésre! 
A versenyre érvényes állami jeggyel rendelkező 
hajdúnánási horgászok, jelentkezhetnek. (Max. 40 fő)
A versenyen 2 végszerelék és 1–1 horog engedélyezett.
Nevezési díj: 2000Ft

A nevezési díjat a Polgármesteri Hivatal 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 
pénztárában május 26-tól június 10. 
12 óráig lehet befi zetni. 

Gyülekezés június 13-án 
reggel 6.30 perckor. 
A verseny 8.00-tól 12.00-ig tart.

Az első három helyezett és a legnagyobb 
halat kifogó horgász, díjazásban részesül. 

Hirdessen Ön is 
a megújult Hajdúnánási 

Újságban!

Hirdetés feladás: 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Telefon: Szabó Endre hirdetés szervezőnél 
a 06-30/523-6848-as telefonszámon.

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
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Részletekről érdeklődjön üzletünkben
illetve honlapunkon!

AJÁNDÉKAJÁNDÉKAJÁNDÉK
DIOPTRIÁSDIOPTRIÁSDIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEGLENCSE!NAPSZEMÜVEGLENCSE!NAPSZEMÜVEGLENCSE!

Egyfókuszú és multifokális szemüveghez is!
Válasszon akciós szemüvegkereteink közül 
akár 50–70% kedvezménnyel!

Az akció június 15-ig tart!

Most igazán 
megéri betérni 

hozzánk:

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!
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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 1440 Ft
Panthenol külsőleges spray 130 g 1676 Ft 1395 Ft
Sperti végbélkenőcs 25 g 1692 Ft 1389 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
INGYENES INGYENES INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

Kemencében készített házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft

adag

Bocskai Koronával történő fi zetés esetén 
5% kedvezmény!

Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 
vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

• 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.

BUSZKIRÁNDULÁS! 
Június 30–Július 4-ig Bécsbe, Burgenlandba 
és Nyugat-Magyarországra tervezünk utat, amelyhez 
az érdeklődőknek még lehet csatlakozni. 

A tervezett látnivalók: Bécs: Schönbrunni kastély, belváros, 
Fertőd: Esterházy kastély, Nagycenk: Széchenyi kastély
Látogatást teszünk Frankón, Ruszton, Feketevárosban, 
Badenben, St. Pöltenben és Sopronban is.
Az út ára kb. 47 000 Ft/fő, ami az utazást, és a szállást 
félpanzióval (reggeli+vacsora) tartalmazza.

További információk: Szólláth Zoltán 
(napközben: 06-70/372-1494, esti órákban: 52/390-049)

TÍMÁRI ZSIGMOND
volt Hajdúnánás, Pető�  u. 34. sz. 

alatti lakos halálának 
1 évfordulójára.

Megemlékezés

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

Szerető családja

KÁNTOR SÁNDOR 
volt Hajdúnánás Szabadság u. 81. sz. 

alatti lakos

Köszönetnyilvánítás

SZINCSÁK ANTAL
volt. Hajdúnánás Sarló u. 35. sz. 

alatti lakos halálának 
8. évfordulójára.

Megemlékezés

„Nem integet többé elfáradt kezed,
nem dobog már értünk jóságos szíved.

Téged elfeledni soha nem lehet,
sajnos meg kell tanulni élni nélküled,

Csak az hal meg akit elfelejtenek,
örökké él akit igazán szeretnek,
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,

örökké szeretünk nem feledünk téged.”
Emlékezik: Felesége és gyermekei 

Köszönetet mondunk 
mindazoknak akik 

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

A gyászoló család
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
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Talán egy jókor, s jó időben jött pofon pozi-
tívan járult hozzá a csapat további játékához, 
mindenesetre a következő 3 mérkőzésre nem 
lehet panaszunk. Daróczi Péter edző segítsé-
gével mazsolázunk újfent, s következő lapszá-
munkban pótoljuk az utána következő mérkő-
zések összefoglalóit is.

Hajdúnánás Flexo 2000–Hajdúsámson 
0–6 (0–3)

100 néző, vezette: Losonczki F. (Papp F., 
Kiss P.)

Hajdúnánás: László T. (Imrő L.) – Csatári 
D. (Dávid T.), Kovács M. (Daróczi P.), Félegy-
házi Z., Szemán P., Fodor J., Fábri D., Bálint 
T., Tímári G. (Kállai M.), Fodor T. (Fábián 
Sz.), Oláh T. Edző: Daróczi Péter.

Nagyon rossz napot fogtunk ki. Tartaléko-
san, gyengén játszva, kiütéses vereséget mért 
ránk a vendég hajdúsámsoni alakulat Húsz 
perc után sajnos már 3–0-ra vezettek. Az egyé-
ni hibák eldöntötték a mérkőzés végkifejletét. 
Reméljük, ez volt az utolsó ilyen rossz mecs-
csünk a szezonban.

Monostorpályi–Hajdúnánás Flexo 2000 
2–2 (1–1)

150 néző, vezette: Csiszár K. (Kovács Á., 
Dobi Zs.)

Hajdúnánás: László T. – Csatári D., Kovács 
M. (Dávid T.), Félegyházi Z., Szemán P., Kál-
lai M., Fábri D., Bálint T. (Fábián Sz.), Tímári 
G., Hogya Á., Oláh T. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Pataki E. (2), illetve Kovács M., Oláh T.
A találkozó összképe alapján két pontot 

hagytunk Monostorpályiban. Kétszer is vezet-

tünk, de mindkétszer pontrúgás után egalizált 
az ellenfél, ezért keserű maradt a szánk íze. 

Hajdúnánás Flexo 2000–Ebes 3–1 (0–1)
100 néző, vezette: Pap E. (Szűcs N., Szűcs N.)
Hajdúnánás: László T. – Csatári D., Félegy-

házi Z. (Jóna G.), Fodor T., Szemán P., Fábri 
D., Bálint T., Tímári G., Kállai M. (Dávid T.), 
Hogya Á. (Fábián Sz.), Fodor J. (Imrő L.). 
Edző: Daróczi Péter.

Gól: Szemán P., Bálint T., Dávid T., illetve 
Mészáros T.

A mérkőzésen igen nehezen lendültünk 
játékba, s miután az Ebes vezetést szerzett, 
megpróbáltuk minden erőnket mozgósítani. 
A kihagyott tizenegyes után, egy csodás vég-
játéknak köszönhetően végül négy perc alatt 
fordítottunk. Nagyon nehéz szülés volt. 

Nyíradony–Hajdúnánás Flexo 2000 0–4 
(0–3)

120 néző, vezette: Seres L. (Percze Zs., Ko-
vács Z.)

Hajdúnánás: László T. – Kovács M., Félegy-
házi Z., Jóna G., Szemán P. (Fodor T.), Fábri 
D. (Kállai M.), Bálint T. (Fábián Sz.), Tímári 
G., Dallos-Nagy T., Hogya Á. (Dávid T.), Fo-
dor J. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Hogya Á. (2), Fábri D., Dallos-Nagy T.
Kiállítva: Kállai M.
Végre elkapta a fonalat csapatunk és a kiállí-

tás ellenére végig uraltuk a találkozót. Hátvéd 
sorunk is gólerőssé vált. Nagyon jó körülmé-
nyek között, jó pályán és remek játékvezetés 
mellett magabiztos győzelmet arattunk a Nyír-
adony ellen. Kócsi Imre
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Hajdúnánás SK–OXXO Energy Orosházi 
NKC 34–18 (20–5)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Bujdosó, 
Mihály. (május 16.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), Poór 
5, ZIHOR 5, Som 2, UMANETS 4, Kovács 
3, Lengyel. Csere: Szilágyi (kapus), DARA-
BOS 3, Tóth 2/2, Takács P 3/1, BUDAHÁ-

ZY 4, Dudás 3, Szőnyi, Lakatos E, Mekes. 
Edző: Molnár András

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

Molnár András: Első félidei kiváló vé-
dekezésünknek köszönhetjük a meglepően 
nagyarányú győzelmünket.

2014/2015 NB I/B Felnőtt tabella – végeredmény
Hely. Név M.sz. Gy. D. V. Lőtt g. Kap. g. P

1. Gödi SE 26 24 0 2 852 667 48
2. HUFBAU-AKKER Kecskemét  26 21 3 2 894 662 45
3. Vasas SC 26 21 0 5 521 640 42
4. Nyíradony VVTK 26 19 0 7 752 681 38
5. Eszterházy KFSC 26 16 2 8 745 681 34
6. ELIOS Kispesti NKK 26 14 2 10 695 644 30
7. Hajdúnánás SK 26 13 3 10 711 674 29

2014/2015 NB I/B Junior tabella végeredmény
Hely. Név M.sz. Gy. D. V. Lőtt g. Kap.g. P

1. Hajdúnánás SK 26 23 0 3 803 647 46
2. Vasas SC 26 22 1 3 796 547 45
3. DVSC-TVP-Aquaticum II 26 18 3 5 868 721 39

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Orosházi 
NKC 31–23 (15–13)

Hajdúnánás 220 néző. Vezette: Tóth Gábor 
Tamás, Tóth István. (május 16.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ 1 (kapus), DU-
DÁS, SZŐNYI 5, CSONTOS 1, KOVÁCS 
4/1, TAKÁCS P 6/1, LENGYEL 4. Csere: 
VARGA (kapus), TÓTH 9, MEKES, TAR, 
LAKATOS F, CSIKI, HUSZTI, MEZEI 1, 
PÉTER. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 5/2, illetve 4/2. Kiállítás: 6 
perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Sikeres hat év lezárása volt ez 
a mérkőzés. Három arany és három bronz-
érem ebben a bajnokságban azt gondolom, 
hogy tiszteletet parancsol. Kettős érzésem van, 
nagyon-nagyon sajnálom a kiöregedett és az 
NB I-ben igazoló játékosomat. Kiki (Kovács) 
büszke vagyok rád, sok sikert! Gratulálok a 
csapatnak. -kábé-

MOZIMŰSOR . JÚNIUS
HAJDÚNÁNÁS, BOCSKAI FILMSZÍNHÁZ

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

Június 6. 17:00 
(szombat)

Tökéletes hang 2 12

Június 6. 19:00 
(szombat)

Mad Max: 
A harag útja 3D

16

Június 10. 17:00 
(szerda)

Dínó Kaland
3 D

12

Június 10. 19:00 
(szerda)

Holnapolisz 12

Június 20. 17:00 
(szombat)

Jurassic World
3D

12

Június 20. 19:30 
(szombat)

Jurassic World
3D 

12

Június 24. 17:00 
(szerda)

Superfast 
- Haláli iramban

12

Június 24. 19:00 
(szerda)

A kém 16

A hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola Polgári úti Tagintézményében ren-
deztük meg a szezonzáró megyei TOP-12 
egyéni és páros asztalitenisz versenyt. Az 
elmúlt évhez hasonlóan, most is a Haj-
dúnánási Spartacus SE versenyzője lett az 
egyéni verseny győztese. Ebben az évben 
Cserép Tibor bizonyult a legjobbnak, ő 
lett a TOP-12 egyéni bajnoka. Ezen kívül 
a párosok versenyében Magyar Leventével 
a második helyen végeztek. Harmadik he-
lyezést ért el a Berkes István, Oláh László 
páros a hajdúnánási Hódos Imre SE ver-
senyzői.

Befejeződött a megyei 
első osztályú csapat-
bajnokság, ahol a Haj-
dúnánási Spartacus SE 
a második, a Hódos 
Imre SE csapata a ha-
todik helyen végzett. 
A második helyezett 
csapat tagjai: Balogh 
Zsigmond,Szentesi Fe-
renc, Cserép Tibor, Si-
pos Sándor és Magyar 
Levente

Megyei első osztályú asztalitenisz bajnokság 

Hajdúnánási siker a TOP-12 megyei asztalitenisz versenyen


