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A pillanat művészei
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Hajdúnánás hangja 
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Felavatták a Bocskai iskola Magyar utcai intézMényegységét

A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar utca 104. 
szám alatti intézményegységét 2015. május elsején ünnepélyes keretek között avatták 
fel, melyet a város saját forrás felhasználásával mintegy 25 millió forintból újított fel. 

gyermekek, a szülők és a peda
gógusok körében is közkedvelt 
„hatos iskola” épülete 1976 

szeptemberétől 35 éven át minden tan
évben több száz gyermek zsivajától volt 
hangos. Mint ismeretes az iskola 2011 
nyarán átmenetileg a Baross utcára köl
tözött, ugyanis Hajdúnánás Város Ön
kormányzata a szakmaiság és a gazdasá
gosság szempontjait figyelembe véve az 
épület funkcio nális felújítását, átalakí
tását határozta el úgy, hogy az épületet 
óvodai és általános iskolai feladatellátás
ra kívánja hasznosítani. Az oktatásine
velési komplexumban kialakított óvodai 
részébe tavaly ősszel költözhettek be a 
gyerekek, melyet több mint 210 millió 
forintból újítottak fel. Az épület iskolai 
részének korszerűsítésére és felújítására 
azonban nem sikerült pályázati forrást 
nyerni. Az ügy fontosságára tekintettel 
a testület úgy határozott, hogy saját for
rás bevonásával oldják meg a feladatot, 
mégpedig úgy, hogy az eredetileg 1–4 
osztály elhelyezése helyett 1–8 évfolya
mos általános iskolát alakítanak ki. Ez 
meg is történt, és a 2014/15ös tanév téli 
szünete után már újra élettel teltek meg 

a tantermek, diákok, pedagógusok újból 
birtokba vették régiúj iskolájukat. A hi
vatalos átadás pedig most, május elsején 
történt meg. 

A saját forrásból megvalósult korsze
rűsítés és felújítás eredményeként sor ke
rült az intézményegység teljes oldalfalas 
külső hőszigetelésére, az épület nyílás
záróit műanyag ajtó és ablakokra cse
rélték, illetve megtörtént a gépészet és a 
világítás korszerűsítése is. Az iskolai ren
deltetési egység földszintjén került kiala
kításra vezetői és tanári szoba, illemhe
lyek, 5 db osztályterem, a tornaterem és 
a hozzá kapcsolódó vizesblokk rendszer. 
Az emeleten kialakításra került a lány és 
fiúmosdó, illetve felújításra került 3 db 
osztályterem és a szertár.

„Az épület felújításával közelebb ke
rültünk ahhoz a közös célunkhoz, hogy 
ne jelentsen hátrányt Hajdúnánáson fel
nőni a környező településekhez képest” 
– kezdte ünnepi beszédét Szólláth Tibor 
polgármester úr. Majd kiemelte: ez az 
épület jó példa arra, hogyha van összefo
gás, a közösségünk elég erős, s elhatáro
zott ahhoz, hogy a céljait megvalósítsa, 
akkor nemcsak pályázati forrásból lehet 

fejleszteni, hanem ésszerűen, logikusan 
is elérhetőek ezek a kihívások. 

Tóth Imre, a Bocskai István Általá
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója ünnepi beszédében köszönetét 
fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárul
tak ahhoz, hogy egy ilyen megújult, kor
szerű épületben folytathassák és kezdjék 
meg tanulmányaikat az elkövetkező idő
szakban városunk diákjai.

Dr. Tiba István országgyűlési képviselő 
ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 
Hajdúnánás egy magáért tenni akaró 
város, melynek közössége nem elégszik 
meg azzal, ami van, hanem a folyamatos, 
tervszerű fejlesztésekkel egy élhető, a ki
sebb városok előnyeit magában hordozó 

A Vöröskereszt megváltoztatta a világot. 
Tette ezt nyomban megalapításakor, majd 
folyamatosan egyre emberibbé formálta a 
társadalmakat. Ellátási, segítő rendszere
ket, intézményeket teremtett meg köztük 
azokat, amelyek napjaink civilizált orszá
gaiban alapvetőek és mindenki számára 
elérhetőek. A Vöröskereszt megalapító
járól, Henry Dunantról minden évben 
megemlékezünk születésének évfordu
lóján, május 8án. Ez a nap 1948tól a 
Vöröskereszt Világnapja – mondta prog
ramnyitó előadásában dr. Orcsik István a 
Magyar Vöröskereszt Balmazújváros Te
rületi Szervezetének elnöke. Solferinóban 

kezdődött minden 1859ben. A kor leg
véresebb csatája után ért ide a fiatal Du
nant. Rengeteg sebesült hevert a porban 
segítség nélkül. Dunant megszakította 
üzleti útját, és megszervezte a sebesültek 
ellátását. A történtek után könyvet írt, és 
1863ban megalapította a Vöröskeresztet.
 A jel, legyen az fehér alapon vörös ke

reszt vagy vörös félhold, azt jelenti világ
szerte, hogy ez egy segíteni akaró, bajba 
jutottakat támogató szervezet – mondta 
dr. Szép Imre, a Magyar Vöröskereszt 
HajdúBihar Megyei Szervezetének elnö
ke. Az ünnepi megemlékezések után kö
vetkezett a kitüntetések átadása.

településsé kíván 
válni, amely a 21. 
században is megfe
lelő körülményeket 
tud biztosítani kö
zösségének.

Az ünnepség kere
tében Papp Imréné 
Polgármesteri Elis
merő Oklevél kitün
tetésben részesült, 
több évtizedes kima
gasló, példamutató 
és eredményes okta

tónevelő munkájának elismeréseként. 
Az ünnepi beszédek után a Bocskai 

István Általános Iskola és Alapfokú Mű
vészeti Iskola csoportjainak műsorát te
kinthette meg a közönség, majd az épü
letet a történelmi egyházak képviselői is 
megáldották. 

A nemzetiszínű avatószalagot dr. Tiba 
István, országgyűlési képviselő, Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás város polgármestere, 
Tóth Imre, a Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igaz
gatója, illetve Szabó Sándor, a Bocskai 
István Általános Iskola és Alapfokú Mű
vészeti Iskola igazgatóhelyettese vágták át, 
ezzel hivatalosan is átadva az épületet a 
gyermekeknek, pedagógusoknak. (HNU)

A

Tisztelet és elismerés az önzetlen 
segítőknek
Idén Balmazújváros adott otthont április 28-án a Vöröskeresztes Világnap megyei 
ünnepségének. Az „Élet és egészségnap” elnevezésű nagyrendezvényen volt elsőse-
gélynyújtó verseny, testmozgás Béres Alexandrával, újraélesztés és egy látványos 
mentési gyakorlat is. 

A Magyar Vöröskereszt HajdúBihar 
Megyei Szervezete először adhatott át 
gyémánt fokozatú „Vöröskeresztes Tevé
kenységért” című kitüntetést: Oláh Mik
lóst, a Hajdúnánás Területi Szervezet el
nökét ismerve el, aki 1975től aktív tagja 
és önkéntese a Vöröskeresztnek. 2012től 

Gyémánt fokozatú kitüntetést kapott Oláh Miklós területi elnök
Fotó: Gyarmati Gábor

pedig a Magyar Vö
röskereszt alelnöki 
feladatait is ellátja.

„Az Év Támogató
ja” díjat ebben az év
ben Hajdúszoboszló 
mellett Hajdúnánás 
Város Önkormány
zata nyerte el, mely 
a Magyar Vöröske
reszt Hajdúnánási 
Területi Szervezeté
vel több évtizede ki
emelkedően együtt
működik „Az Év 
Médiatámogatója” 

díjat a Hajdúnánási Televízió kapta ebben 
az évben. A helyi médium 1995 óta segíti 
a szervezet munkáját.

A televízió munkatársai rendszeresen 
tudósítanak a szervezet rendezvényeiről, 
ezzel is segítik a Vöröskeresztes munka 
népszerűsítését.                            (HNU)
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Önkormányzati hírek

Városi rágcsálóirtás 
május Végén 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrtvel 
közösen a közterületi zárt csapadékvíz, 
és szennyvízcsatorna hálózatokban 2015. 
május 26–30. között a kiskörúton belül, 
illetve a kiskörútra felfűződő egyes ut
cákban városi rágcsálóirtási munkákat 
végeztet. 

A közterületeken kívül a magántulaj
donban lévő ingatlanokon az önkormány
zat nem végez irtási munkákat. Ezért 
felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy 
amennyiben a tulajdonukban vagy a hasz
nálatukban lévő ingatlanjukon, illetve an
nak környékén is észlelik a rágcsálók el
szaporodását, úgy saját költségük terhére 
kérhetik az önkormányzat által is használt 
irtószer szakemberek által történő elhe
lyezését. Az igényeket személyesen 2015. 
május 22ig a Hajdúnánás Városi Önkor
mányzat Városfejlesztési és Gazdálkodási 
Irodája 28as irodájában adhatják le, vagy 
a dagusztinne@hajdunanas.hu email 
címre juttathatják el, továbbá 381411es 
telefonszám 118as mellékén jelenthetik 
le. A beérkezett igényeket továbbítjuk, és 
a vállalkozó az igénybejelentőket szemé
lyesen fogja felkeresni, melynek során a 
beavatkozástól függően az irtási munkák 

költségére árajánlatot fog tenni. Az ár
ajánlattétel nem jár irtási kötelezettséggel. 

Kérjük az irtással érintett közterületen 
közlekedőket, hogy a munkák ideje alatt 
fokozott figyelemmel közlekedjenek. 

tájéKoZtAtás Fás sZárÚ 
nÖVénYEK KiVágásáról 

tisztelt érintettek! 

A Hajdúnánási Gyógyfürdő területén 
(4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. szám) 
az úgynevezett üdülőterületen az EON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. megbízá
sából a PREZIDENT Kft. 2015. május 
26tól – a hétvége kivételével – előre 
láthatólag egy hétig azon fás szárú nö
vények gallyazási, illetve szükség szerinti 
kivágási munkáit fogja végezni, melyek 
a területen lévő elektromos légvezeték 
biztonsági övezetét érintik. Amennyiben 
az időjárási viszonyok a (szél, vihar, eső) 
a munkák végzését nem teszik lehetővé, 
úgy az, a legközelebbi kedvező időjárás 
napján kerül megkezdésre. A gallyak és 
a kivágott fák elszállításáról Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat gondoskodik. Az 
üdülő épületek tulajdonosai és az érintet
tek türelmét és megértését kérjük!

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.

Dr. Marosi Csaba Tanácsadás
hétfő 08.00–11.00
kedd 11.00–14.00
szerda 14.00–17.00 10.00–12.00
csütörtök 08.00–11.00
péntek páratlan hó 11.00–14.00

páros hó 14.00–17.00
Dr. Gócs Viktor Tanácsadás

hétfő 11.00–14.00
kedd 14.00–17.00 10.00–12.00

TÁJÉKOZTATÁS 

I. Körzet: Dr. Francia Boglárka
hétfő szerda, péntek: 0800–1230 

kedd (páros hét), csütörtök: 1230–1630

kedd (páratlan hét): 1230–1800

II. Körzet: Dr. Juhász Endre
hétfő, szerda, péntek: 0730–1230

kedd: 1230–1630

csütörtök: 1400–1800

III. Körzet: Dr. György Katalin
hétfő, szerda (páratlan hét), 
péntek: 1230–1630

szerda (páros hét): 1230–1800

kedd, csütörtök: 0800–1230

IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba
hétfő: 1230–1800

szerda, péntek: 1230–1630

kedd, csütörtök: 0800–1230

V. Körzet: Dr. Császi Éva
hétfő, szerda: 1230–1630

kedd, csütörtök: 0800–1230

péntek: 1230–1800

VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona
hétfő, szerda, péntek: 0800–1230

kedd (páratlan hét), csütörtök: 
1230–1630

kedd (páros hét): 1230–1800

VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér
hétfő: 1300–1600 Tedej: 1200–1300

kedd: 0800–1100 Tedej: 1100–1200

szerda: 1500–1800 Tedej: 1400–1500

csütörtök: 0800–1100 Tedej: 1100–1200

péntek: 1300–1600 Tedej: 1200–1300

Dr. Suhajda Éva
hétfő, kedd, péntek: 0800–1200

szerda, csütörtök: 1300–1700

Foglalkozás egészségügy (Ventifilt) 
hétfő, kedd: 1400–1800

csütörtök: 900–1200

2015. május 1-től érvényes rendelési
idők a Városi Rendelőintézetben

Felnőtt háziorvosi rendelések: Dr. Gócs Viktor Tanácsadás
szerda 08.00–11.00
csütörtök 11.00–14.00
péntek páratlan hó 14.00–17.00

páros hó 11.00–14.00
Dr. Kátai Ibolya Tanácsadás

hétfő 14.00–17.00 10.00–12.00
kedd 08.00–11.00
szerda 11.00–14.00
csütörtök 14.00–17.00
péntek 08.00–11.00

gyerekgyógyászat:

Fogászat:

Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás); Ügyelet Nonprofit 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.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a szakrendelések időpontjait következő lapszá-
munkban közöljük!

Hajdúnánásnak fejlődő fürdővárosként 
kiemelten fontos célkitűzése, hogy szép 
és igényes környezetet biztosítson mind 
a település lakói, mind pedig az ide láto
gató turisták számára. 

A Hajdúnánási Gyógyfürdő környeze
te az idei évben megújul, mellyel össze
függésben szükséges az érintett területen 
a forgalmi rend megváltoztatása. Kérjük 
az érintetteket, hogy a képviselőtestületi 
döntés meghozataláig a mezőgazdasági 
és lassú járművek a mellékelt térképen 

vastagított fekete színnel megjelölt útvo
nalat igénybe vevően közlekedjenek.

A testület döntése után, 2015. május 
30án az új forgalmi rendnek megfele
lően a közúti jelzőtáblák kihelyezéséről 
gondoskodunk, így kérjük a közlekedés
ben résztvevőket figyeljenek az új közle
kedési szabályok betartására.

Az új forgalmi rendről a Hajdúnánási 
Újság következő számában adunk teljes 
körű tájékoztatást. Kérjük az érintettek, 
hogy a Fürdő utcai megújult útburkolat 
védelme érdekében a fentiek szerint köz
lekedjenek!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

tisztelt lakosság! 
tisztelt érintettek! 

Dr. Horai Zsolt
hétfő, szerda:  11.00–17.00
kedd, csütörtök: 07.30–13.30
péntek páros 11.00–17.00
páratlan 07.30–13.30

Dr. Abafalvi Zsuzsa
hétfő, szerda: 11.00–17.00
kedd,csütörtök: 07.30–13.30
péntek páros 11.00–17.00
páratlan 07.30–13.30

Dr. Varga Sándor
hétfő, szerda: 07.30–13.30
kedd, csütörtök: 11.00–17.00
péntek páros 07.30–13.30
páratlan 11.00–17.00

Dr. Dancsó Beáta
hétfő, szerda: 07.30–13.30
kedd, csütörtök: 11.00–17.00
péntek páros 07.30–13.30
páratlan 11.00–17.00
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Majális a Ligetben
A régiúj hagyományoknak megfelelően a 
május elsejei rendezvénynek idén is a Li
get adott otthont, ahol egész nap színes, 
változatos programokkal várták a város 
aprajátnagyját a Kéky Lajos Városi Mű
velődési Központ munkatársai. Bár az idő
járás sikeredhetett volna fényesebbre is, de 
azért nem lehetett ok panaszra. A kellemes 
környezetben minden jelen volt, ami egy 
igaz majálishoz kel; sült kolbász, vatta
cukor, zene, bábszínház, népi játékok az 
apróbbaknak, alkalom a kötetlen beszél
getésre, szórakozásra. Látványban se volt 
hiány, hiszen délelőtt zajlott a skate pá
lya évadnyitó extrém sportversenye, ahol 
lélegzetelállító „kunsztokat” mutattak be 
a versenyzők. Akik másfajta mozgásra 
vágytak, indulhattak a futóversenyen. A 
skate verseny keretében a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat nevében Kovács 
Zsolt önkormányzati képviselő adta át 
Seres Andrásnak, a Hajdúnánási Rendőr
kapitányság Közlekedési Alosztály vezető
jének azokat a KRESZ eszközöket, melyet 
Harangi Zsolt intézményegységvezető 
helyettes irányítása alatt készítettek el a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szak
középiskola, Szakiskola és Kollégium Csi
ha Győző Telephelyének faipari tanulói.

Idén május 1–3 között került sor a 7. 
Nemzetközi Heki Taikai viadalra, és az 
a nagy megtiszteltetés érte Hajdúnánást, 
hogy mi adhattunk helyet az első ma
gyarországi versenynek. A Heki to Ryu, 
azaz a gyalogos harctéri íjászat legjobbjai 

tették tiszteletüket a nemzetközi verse
nyen, mely attól vált egyedivé, hogy az 
elismert világhírű mesterek mellett egy 
olyan íj stílus jött el hazánkba, mely ta
lán a legjobban megőrizte nemcsak az íj
nak a küllemét, ezeréves múltját, hanem 
be is mutatta magát a használatát is. Az 
előzetes várakozásoknak megfelelően 13 
nemzetközi csapat érkezett városunkba 
– többek közt olyan országok delegálták  

A Bocskai AMI néptánc tagozatának 
élcsapatainak számító közösségek: a Ci
negelábúak, a Bocskai Apródjai és az 
Aranyszalma Ifjúsági Néptáncegyüttesek 
forgácsolták a világot jelentő deszkákat 
a néptánccsoportok nagy megyei sereg
szemléjén. Nem eredménytelenül!

A 3 fős zsűri, Sárospatak, Szolnok, és 
Békéscsaba néptánc életének, országos 
hírű hagyományőrző műhelyeinek mű
vészeti vezetői, néptánc pedagógusai, 
koreográfusai értékelték a késő estébe 
nyúló eredményhirdetésen és díjkiosztón 
a látottakat. A 32 produkciót bemutató 
megyei művészeti iskolák, néptánccso
portok utánpótlás csoportjai arany, ezüst 
és bronz minősítésekért, különdíjakért 
versengtek .

A kísérő zenét, a talpalávalót a kiváló, 
országos hírű Bürkös Zenekar szolgáltatta, 
kivétel nélkül minden színpadra lépőnek.

A Hajdúnánási Bocskai AMI Cinegelá

Hazánkban első alkalommal került megrendezésre május 1–3. között a 7. Heki 
Taikai–Kyudo – nemzetközi japán íjász – Világkupa, melynek városunk adott 
otthont. A verseny során európai Heki kyudo iskolák mérték össze tudásukat és 
cserélhettek tapasztalatot családias hangulatban. A Heki Taikai Világkupák eddigi 
versenyeit 2008 óta Olaszország és Németország rendezték, a következő három 
évben pedig – 2015–2017 között – hazánk ad otthont a Heki Család viadalainak. 

Magyarországon először rendezték 
meg a Nemzetközi Heki Taikai – 
Kyudo VilágkupátMájus 19-én rendezték meg a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban a hagyo-

mányos Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és ifjúsági Néptánc Fórumot. 

Hajdú-Bihar Megyei Gyermek és 
Ifjúsági Néptánc Fórum

csapataikat, mint Né
metország, Olaszor
szág, Ausztria, Lengyel
ország, Magyarország. 
A rendezvényt Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás vá
ros polgármestere nyi
totta meg, majd Pajna 
Zoltán, a HajdúBihar 
Megyei Közgyűlés el
nöke, Mónus József, 
többszörös Európa és 
világbajnok, világre

korder harci cél és távlövő íjász és Oláh 
Tamás Bukyukai Dojocho vezetője, a ren
dezvény főszervezője mondott beszédet.

Oláh Tamás, a szervező bizottság ve
zetője Yawatashival (ceremoniális nyitó 
lövéssel) nyitotta meg a viadalt. Ezt kö

vetően a csapatverseny 
vette kezdetét, melyen 
3 csapat lőtt egymással 
párhuzamosan. Az első 
három helyet szoros 
versenyben a német
országi csapatok sze
rezték meg: első helyen 
a karlsruhei „Budo 
Club” (34 pont), má
sodik helyen a mün
cheni „Isar Dojo” (33 
pont), míg a harmadik 

helyen a drezdai „Turbine” (31 pont) 
végzett. A magyarországi Bukyukai Kyu
dojo csapata 28 ponttal a hetedik helyet 
szerezte meg. Egyéniben az első helyen az 
olasz Antonio Renzo (16 pont), a máso
dik helyen a német Stephan Weingessl (15 
pont), míg a harmadik helyen szintén a 
német Nadine Emmer (14 pont) végzett. 
A hazánkat képviselő Nagy Ákos (8 pont) 
a hatodik helyet szerezte meg. (HNU) 

„Szervezőként és versenyzőként jó érzés volt látni a „Családtagok” mosolyát, a résztvevők 
elégedettségét hisz volt olyan versenyző, aki azt mondta, hogy a vendégszeretet juttatta a győ-
zelemhez. Mindenki készült becsülettel. Volt, aki külföldről utazott haza csak a versenyzés 
vagy a szervezés lebonyolítása végett. A „Család” összefogott újra és egy csodálatos Taikait 
bonyolított le! Hajdúnánás az a hely a magyarországi Kyudo történelmében ahol a lelkese-
dés és a támogatás egymásra talált. A Bukyukai Dojo kis lelkes csapatát összehozta az élet 
Hajdúnánás polgármesterével Szólláth Tiborral, valamint Hajdúnánás szülöttével Mónus 
„Fehér Farkas” Józseffel, kiknek támogatása nélkül idén talán nem is jöhetett volna létre ez 
a viadal. Az első magyarországi Taikai, – akik részesei voltak azok talán nem is gondolnak 
bele –, hogy megismételhetetlen, hisz elsőből csak egyszer adatik meg. Ennél színvonalasabb 
versenyt nem hiszem, hogy csinálni lehet. Simábbat, gördülékenyebbet igen, de színvonala-
sabbat nem hiszem. Köszönjük mindenkinek, aki, még ha csak egy edzőruhával, egy kép-
kerettel vagy csak egy távcsővel is, de hozzájárult a rendezvényhez!” (www.bukyukai.hu)

búak csoportja ezüst, a 
Bocskai Apródjai és az 
Aranyszalma Ifi arany 
minősítést érdemelt a 
kemény mezőnyben 
Szilágysági, Kalocsa vi
déki, Széki, Délalföl
di, Nyírségi, Somogyi 
kompozícióival.

Márton Attila ta
nár úr a „Nagyapámé” 
című koreográfiájáért, 
melyet a Cinegelábúak 

fiúkara vitt sikerre különdíjat jelentett al
kotójának és előadóinak. 

Az elismerések ezzel még nem értek vé
get, ui. a 200 000 Ft összdíjazású nemzeti 
néptánc verseny együttesi díjaiból (melyet 
az EMMI ajánlott fel) is részesült a nánási 
néptáncosok közössége.

A Debreceni” Hajdú Műhely” 100 000 
Ft, a Nánási Műhely 60 000 Ft, míg a 
Debreceni Népi Együttes összteljesítmé
nye 40 000 Ftot hozott a konyhára. Most 
se feledjük, hogy két – 60 éves múlttal 
rendelkező – együttes között érdemelte ki 
az elismerést az 5. éve munkálkodó Bocs
kai AMI! Mi tagadás: jól esett és jól jött a 
Minisztérium nem várt meglepetése.

Köszönet minden szülőnek, gondviselő
nek és pedagógus kollégának az együttmű
ködésért: Makkai Andrea, Márton Lász
lóné, Márton Attila csoportvezető néptánc 
pedagógusok, koreográfusok nevében is: 
Bistey Attila tagintézményvezető.

Délután az OkkalMásOkkal Ifjúsági 
Egyesület is készült programokkal, ahol el
sősorban a fiatal korosztályt célozták meg. 
Retro kézműves játszóház keretében vár
ták az egyesület standjához látogató csalá
dokat, ahol a gyerekek a szüleik gyerek
korában kedvelt játékokat készíthették el.

A szórakoztató műsorok széles palettá
ját a Happy Gitár együttes nyitotta meg. 
A legkisebbeket Bartha Tóni Bábszínháza 
a „Paprikajancsi” című előadásával várta, 
majd Maksa Zoltán humorista dolgoz

tatta meg a közönség rekeszizmait. Az 
est sztárvendége a vietnami származású 
magyar énekesnő Hien volt. A nap zárá
saként az Oké Party zenekar szolgáltatta a 
zenét a táncolni vágyóknak. (HNU)
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Kirándulás BudapestreHumános diákok országos sikere

„Jót s jól…”

A szakmacsoportos szakmai előkészítő 
érettségi tantárgyak versenyét (SZÉTV) 
a végzős szakközépiskolás diákok számára 
márciusban hirdette meg az Emberi Erő
források Minisztériuma. A Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakis
kola és Kollégium szociális szolgáltatások 
szakmacsoportjából három lány vállalta a 
megmérettetést. A márciusi iskolai fordu
lóban, amely egyúttal az elődöntő szere
pét is betöltötte, egy interaktív teszt sike
res megoldásával mindhárman bejutottak 
a döntőbe. Április 16án utazhattak Szol
nokra, ahol kétnapos verseny során dőlt 
el, hogy az ország harminc legjobb 12.es 
humánosa közül ki állhat fel a dobogóra. 

Az első napon egy háromórás írásbeli 
feladatlap várt a tanulókra. Ennek ered
ményét másnap tudták meg, és aztán a 
szóbeli forduló következett, ahol többek 
között olyan kérdésekről kellett számot 
adniuk, hogy mi az empátia szerepe má

sok segítésében, vagy milyen szociális 
problémák jelentkezhetnek egy kisgyer
mekes családban. 

A végeredményt egy héttel később 
hozták nyilvánosságra. A hetedik helyen 
be jutó Orosz Krisztina kiváló szóbeli 
teljesítményének köszönhetően előrébb 
lépett, s végül úgy lett negyedik, hogy 
mindössze másfél ponttal maradt le a do
bogóról. Gál Amanda Lili a 18., Siró Ani
kó pedig a 22. helyen zárt. A három diák 
felvételi többletpontokat kapott jutalmul, 
bár ezt csak akkor tudnák érvényesíteni, 
ha az érettségi felvételi tárgyak között még 
szerepelne a szociális alapismeretek. 

A lányok felkészítője a fakultációt és a 
tanórán kívüli foglakozásokat tartó Kozák 
Györgyné Bacskai Ildikó, illetve a szakta
nárként és a lányok osztályfőnökeként is 
sokat segítő Csorvásiné Kapusi Alíz volt.

V. G.

52 negyedik osztályos Bocskais kisdiák 4 
tanítójuk kíséretében hazánk fővárosába 
látogatott április 14én. Egy budapesti 
utazási iroda rendkívül kedvező ajánla
tát kihasználva egy egész napos program 
keretében megismerhették a főváros ne
vezetességeit, híres épületeit, történelmét, 

történetét egy talpraesett idegenvezető 
tolmácsolásában. Emeletes busz vitte őket 
egyik helyről a másikra, közben séták, 
parlamenti látogatás és egy órás hajóút is 
tarkította a nap színességét. Fáradtan, de 
örökre szóló élményekkel telve érkeztek 
haza a tartalmas kirándulás után. (FA)

A Bocskai iskolában április 23án délután 
rendezték meg városunk negyedik évfo
lyamosai számára a kis Kazinczy versenyt, 
mely évről évre a nagy utódra, a felsős ver
senyre készíti elő illetve fel az olvasni szere
tőket és a szépen beszélőket.

A verseny áttekintése előtt tekintsünk 
vissza néhány gondolat erejéig a XVIII. 
századba, mit is illik tudni Kazinczy Fe
rencről, a verseny névadójáról.

A hazai nyelvújítás vezéralakjaként, ko
rának nagy irodalomszervezőjeként tartják 
nyilván irodalomtörténészeink. Írói mun
kásságát a XIX. század elejétől a választé
kos stílus jellemezte. A magyar nyelv gaz
dagítását elsőrendű feladatának tartotta, 
tanulmányaiban, vitairataiban program
szerűen megjelent a magyar nyelv meg
újításának igénye. Vallotta, hogy az írónak 
szabadságában áll új szavak alkotása, hogy 
a nyelvet szebbé, kifejezőbbé tegye.

(„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt 
ha nem érted,

Szánts és vess, hagyjad másnak az áldo
zatot.”)

A névadó tiszteletére tehát a szép ki
ejtés, a hangos olvasás fontossága, a ki

fejező beszéd, a megfelelő hangsúlyozás, 
az intonáció, az érthetőség, a kiállás, és 
még sorolhatnánk, mi mindennek kellett 
meg felelnie azoknak, akik indultak ezen 
a megmérettetésen – tehát korántsem 
„csak” szépen kellett olvasniuk.

Nagy elégedettséggel töltötte el a zsűri 
tagjait – Veressné Fehér Erzsébet, Daróczi 
Ildikó, Jeles Éva szaktanárokat a gyerekek 
olvasni tudása, a versenyre való felkészült
sége. Mint ahogyan ez már megszokott, a 
gyerekek egy szabadon választott, ún. ho
zott szöveggel vagy szövegrészlettel és egy 
kötelező, számukra ismeretlennel – mely
nek megismerésére 10 perc állt a rendelke
zésükre bizonyíthatták rátermettségüket.

A zsűri alapos értékelése alapján a kö
vetkező eredmények születtek (zárójelben 
a felkészítő pedagógusok nevei láthatók):
1. helyezett: Reszegi Gréta 4. a (Nyakó 

Istvánné)
2. helyezett: Bagdi Dorina 4. d (Fekete 

Andrea)
3. helyezett: Orosz Hanna 4. b Nyakas 

Bence 4. b (Varga Miklósné)

Fekete Andrea 

Az elmúlt években nagyban átalakult a 
Magyar Honvédség szerepe és helye a 
munkaerőpiacon, hiszen a sorkatonai 
szolgálat felfüggesztését követően az egyik 
legnagyobb munkáltatóvá lépett elő. A se
reg számos területen kínál munkát állás
keresők részére így a lövészek, felderítők, 
díszelgők, logisztikusok, karbantartók 
vagy szerelők mellett, nagy számban várja 
a harc és gépjárművezetőket is.

„A Magyar Honvédség keresi a legalább 
„C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező 
fiatalokat, akiket járművezető munkakör
ben tudnak alkalmazni” – tájékoztatta 
lapunkat Nagy Zoltán alezredes, a deb
receni 2. Katonai Igazgatási Központ pa
rancsnoka. „Egy ilyen kategóriájú gépjár
művezetői engedély megszerzése komoly 
pénzügyi terhet jelent, különösen akkor, 
ha valakinek nincs munkája. Éppen ezért 
kidolgoztunk egy megállapodást a Hajdú
Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoz
tatási Főosztály munkatársaival, melynek 
révén regisztrált álláskeresők támogatott 
képzés keretében térítésmentesen meg
szerezhetik ezt a jogosítványt, a Magyar 
Honvédség pedig a vizsgákat követően 
szerződéses katonaként munkát biztosít 
számukra.”

A Központ toborzó szakemberei, illet
ve a Foglalkoztatási Főosztály munkatár
sai április hónapban a járási munkaügyi 

osztályokon több száz érdeklődőt tájé
koztattak a lehetőségről. „A toborzók 
egy igen szigorú előzetes szűrés alapján 
választották ki a jelentkezők közül azo
kat, akik bekerültek a május 4én elindult 
képzésre. Azért volt erre szükség, hiszen a 
szerződéses katonai szolgálat vállalásához 
rendeletben előírt egészségügyi, pszichi
kai és fizikai követelményeknek kell meg
felelni. A tanfolyamon, az első turnust 
megkezdő 16 fő a tervek szerint a nyár fo
lyamán átesik az alkalmassági vizsgálaton, 
így ősszel, a jogosítványuk kézhezvételét 
követően már munkába is tudnak állni a 
haderő kötelékében. Fontos megemlíteni, 
hogy július 1jén lép hatályba az új hon
védségi életpályamodell, amelynek része 
az átlagosan mintegy harminc százalékos 
béremelés. Ennek révén nemcsak egy 
stabil munkahelyet, hanem versenyképes 
fizetést is kínál a Magyar Honvédség a 
katonai szolgálatot vállalók részére.” – fo
galmazott a parancsnok.

A tervek szerint a jövőben újabb tan
folyamok indulnak majd el az együttmű
ködés keretében. Azok, akik szeretnének 
csatlakozni a később induló képzésekre 
a járási kirendeltségeken, vagy a Magyar 
Honvédség Péterfia utca 58/A. szám alatt 
lévő debreceni Toborzó Irodájában érdek
lődhetnek.

Tóth Jázmin ,a Bocskai Iskola 7. b osz
tályos tanulója április 10–11–12én egy 
3 napos versengésen vett részt Kisújszál
láson, a Szép magyar beszéd – ismertebb 
nevén Kazinczy versenyen. Ezt az or
szágos versenyt 17 éve rendezik meg az 

Szépen, magyarul Kisújszálláson

Út a seregbe
Térítésmentesen megszerezhető „C” kategóriás jogosítványt és azonnali munkale-
hetőséget kínál regisztrált álláskeresők részére a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Főosztály és a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnoksága között megszületett együttműködés.

általános iskolák 7–8. osztályosainak, a 
Dunától keletre fekvő megyék tanulói
nak Kisújszálláson, a dunántúli és a bu
dapesti versenyzőknek Balatonbogláron. 
Jázmin az intézményegységi és a városi 
(tankerületi) verseny 1. helyezettjeként 
képviselte nemcsak városunkat, hanem 
az egész tankerületet, ahová édesanyja, 
Szojka Mariann és magyartanára, Veress
né Fehér Erzsébet kísérte el.

Nagyon kedves fogadtatásban volt 
részük, gazdag programokkal várták a 
versenyzőket és kísérőiket, elmondásuk 
szerint csodálatos volt ez a 3 nap min
denkinek. A szép emlékek és programok 
megkoronázásaként a díj sem utolsó, 

amit hazahozhatott Jázmin, hiszen a 
Kazinczyjelvény arany fokozatát kapta 
meg, melyet Wacha Imre főiskolai do
cens adott át, s ezzel ő az első, aki váro
sunkban ennek a díjnak a birtokosa.

„Sírtunk és kacagtunk, amikor ki
hirdették az eredményt Kisújszálláson, 

a Városháza dísztermében” – mesélte a 
felkészítő tanára, aki egyben az osztály
főnöke is Jázminnak. 

Eredményére mindannyian büszkék 
vagyunk, teljesítményéhez gratulálunk! 

Fekete Andrea
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A pillanat művészei
2012 októberében kezdte mű
ködését a Nánási Fotó Club 
(NFC). A baráti közösség 18 
fővel kezdte működését, akik 
szándékuknak megfelelően 
alkotásaikkal a befogadó kö
zösség számára igyekszenek 
mindennapjaink pillanatait 
fotóik által bemutatni, meg
örökíteni. A klub tagjai széles 
kört foglalnak fel a tanulóktól 
kezdve a nyugdíjasokig.

2015. május 7én 17 órakor nyílt meg 
kiállításuk a Művelődési Központ Ga
lériájában. A klub tagjai közül Borbély 
Máté, Csuja Viktor, Eszenyi Arnold, Gi
rus Zsolt, Fűz László, Molnár Andrásné 
és Török Zoltán mutatták be alkotásaikat.

Zenei közreműködő Horváth Anna 
volt. A kiállítás megnyitását színesítette 
Kócsi Imre és Szólláth Zoltán, akik a ki
állított képekhez illő versek felolvasásával 
működtek közre.

Ahogy azt az alkotók elmondták, az a 

A Nánás Fotó Club kiállítása május 26
ig tekinthető meg a művelődési központ 
galériájában.
 Május 28. (csütörtök) 19.00: Májusi 

Big Band Szerenád. A Debrecen Big 
Band új műsora sztárfellépőkkel elő-
ször Hajdúnánáson. Közreműködik: 
Czibi Norbert, a Rising Star második 
helyezettje és Pákai Petra, a Voice 
énekese.

 Szólistaként közreműködik Zsemlye 
Sándor szaxofonon. Konferál Fazekas 
László, a Best FM rádió műsorvezetője.

 Helyszín: Hajdúnánás, Kéky Lajos Vá
rosi Művelődési Központ.

 Belépődíj váltható a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban (elővételben is) 
1500 Ft áron.

 Június 4. Nemzeti Összetartozás Nap-
ja A Hajdúnánás Városi Önkormány
zat és a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. a Nemzeti Összetartozás Napja al
kalmából 2015. június 4én (csütörtö
kön) 18 órától a Református templom 
előtt lévő Trianon emlékműnél tart 
megemlékezést. Kérjük a koszorúzni 
kívánó szervezeteket, intézményeket, 
hogy koszorúzási szándékukat legyenek 
szívesek legkésőbb május 27. (szerda) 
12 óráig jelezni számunkra a művelő
dési központban, vagy az 52/382400, 
illetve 70/3721494es telefonszámokon.

 Milyen a legnagyobb szerelem?
 Csillag vagy liliom néven újabb ősbe

mutatóra készül a 15 éves Naná Szín
ház 2015. június 4én 19 órától.

 A darab Árpádházi Szent Margit tör
ténetét kíséri végig születésétől halálá
ig. Szenvedélyes sorsok, nagy szerelmek 
és őszintén hitt igazságok ütköznek 
benne. A magyarság mindmáig legna
gyobb csodája ez a történet. A mi kö
zös történelmünk. A zenés előadásban 
életekre, sorsokra látunk rá, és a XXI. 
század legnagyobb kérdése a saját spi
ritualitásunkhoz való viszony kérdez 
vissza ránk általa. Vajon az ember tény
leg több lenne, mint majmok esendő 
utódja? Valóban isteni lény? 

 A Naná Színház tagjai: Haranginé Si
mon Tímea, Simon György, Nagy Ró
bert. Kócsi Imre, Nagy Sándor, Csiki 
Borbála, Csikiné Alföldi Borbála és 
a többiek nagyon komoly szakmai 
munkával készülnek a bemutatóra, 
arra a közös ünnepre, amikor megszü
letik majd az előadás. Zenéjét szerezte: 
Kazár Pál. A darabot írta és rendezte: 

Marth P. Ildikó.
 Belépődíj: 1000 Ft
 IX. Öhönfőző Verseny 2015. június 

13. A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
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 főzőverseny 
helyszíne: Liget, Hajdúnánás, Ószőlő u.

 Időpontja: 2015. június 13. 9.00–
13.00ig. Eredményhirdetés: kb. 13.30

 Nevezés: 2015. június 9. 16 óráig a 
művelődési központban, illetve az 
52/382400, 70/3721494 telefonszá
mokon, vagy az info@nanasvmk.hu 
email címen. Nevezési díj: 1000 Ft/
bogrács. Tüzelőről a szervezők gon
doskodnak. Minden jelentkező köteles 
gondoskodni a tűzrakáshoz megfelelő, 
peremmel ellátott alátétről, a verse
nyen ennek elmulasztása esetén nem 
indulhat! Kérjük a jelentkezőket, hogy 
gondoskodjanak a főzéshez szükséges 
eszközökről (sátor, asztalok, székek). 

 A verseny feltételei: Öhönfőzés bog
rácsban a helyszínen, a megadott idő
intervallum alatt (9 órától–13 óráig). 
Az öhön bármilyen különleges ízesíté
se elfogadott. A versenyzést és a főzés 
„végeredményét” zsűri értékeli. A zsűri 
a helyezések megállapításánál figyelem
be veszi a főzés körülményeit, az étel íz 
harmóniáját, a hagyományosságot, az 
öltözködést és a tálalást is. A helyezet
tek oklevél és tárgyjutalomban részesül
nek. Mindenkit szeretettel várunk, akár 
egyéni versenyzőként, akár valamilyen 
csapat tagjaként.
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
a IX. Öhönfőző verseny keretében 
első alkalommal rendezi meg a Haj-
dúnánási Régiségvásárt. 
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 ma
gánszemélyeket és kereskedőket foga
dunk! Továbbá várjuk azokat a gyűj
tőket, akik a nap folyamán szívesen 
bemutatnák gyűjteményüket! Használt 
ruha árusítása sem lehetséges!
Jelentkezni előzetesen lehet a művelő
dési központban 2015. június 9. 16 órá
ig. (52/382400, 70/3721494)

	FILMKLUB:
 2015. május 22. (péntek) 17:00 En

gedj be!
 2015. június 5. (péntek) 17:00 Ütkö

zések
 Újra Filmklub az Ifiházban! Várunk 

szeretettel minden érdeklődőt, a prog
ram ingyenes.

	BABA-MAMA KLUB:
 Első alkalom: 2015. május 26. (kedd) 

17:00
 Előadó: Alföldiné Ragyák Andrea (szak

pszichológus)
 Előadás témája: A kötődés kialakulása
 Gyere el és légy tagja te is a BabaMa

ma Klubnak! A belépés díjtalan!

Idén ismét a Liget várta a majálisozni vá
gyókat. A sok színes program közt talán 
a legnagyobb várakozást, a „Hajdúnánás 
hangja” címmel meghirdetett énekver
seny hozta. Haranginé Simon Tímeát a 
háromtagú zsűri elnökét kérdeztük, hogy 
meséljen eme új kezdeményezésről, be
nyomásairól s az eredményről.
 Nagyon nagy megtiszteltetés volt 

számomra, s nagyon örültem, hogy meg
kerestek ezzel a lehetőséggel – kezdi a 
beszélgetést a gimnáziumi énektanárnő. 
Tíz versenyző produkcióját láthattuk. 
Két dallal kellett készülniük, s két körben 
hallgattuk meg őket zsűri társaimmal, 
Szatmári Antallal a KülönKiadás együttes 
oszlopos tagjával, illetve Horváthné Bó
zsár Irénnel, aki művészeti iskolánk igaz
gatóhelyettese. A versenyzők felkészülten 
érkeztek, s nemcsak a dalokat tanulták 
meg, hanem annak átadását is. Igazán 
különleges produkciók születtek. Lát
szott azonban, hogy volt, akinek ez volt 
nemcsak az első megmérettetése, hanem 
az első színpadi szereplése is. A közönség 
nagyon jól szórakozott véleményem sze
rint, hisz a mezőny erős volt, s a színvonal 
is egész magasra sikeredett. Ettől is volt 
igazán jó ez a verseny. Bizonyára akadtak 
azonban olyanok is, akik elkeseredtek a 
végső eredmény hallatán, úgy gondolom 

A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ programajánlója

céljuk, hogy „minél szebb fotókat készít
senek a környezetünkről, embertársaink
ról, és ezeket megmutatni mindazoknak, 
akik kíváncsiak munkánkra, fejlődésünk
re… Tovább kívánjuk fejleszteni tudá
sunkat, hogy minél több és szebb képek 
kerüljenek ki kezünkből. Boldogak va
gyunk, hogy Hajdúdorog, Érmihályfalva 
után a hajdúnánási közönségnek is bemu
tatkozhatunk.”

A kiállítás május 26ig látogatható!
Gut István

Hajdúnánás 
hangja 

azonban, hogy sikerült reálisan kiala
kítanunk a sorrendet. Az első kör után 
már kialakítottunk egy hozzávetőleges 
eredményt, viszont a második körre már 
voltak, akik elfáradtak, s voltak, akik az 
első kört mintegy bemelegítésként véve, 
lényegesen magasabb színvonalat nyúj
tottak. Ezek a teljesítmények aztán ala
posan megváltoztatták a sorrendet. Egy 
zenei produkciót színpadra vinni, az nem 
ott ér véget, hogy megtanulom a dalt. Az 
ott kezdődik. A saját emlékeit, érzéseit, 
gondolatait beleszőve kell azt átadni a kö
zönségnek. Ezt sokan meg tudták csinál
ni, s ez meglátszott az eredményen is. Re
méljük jövőre még többen, még nagyobb 
számban találkozunk.

Az eredmények:
1 Bezzegh Bettina
2 Kovács Szilvia
3. Veres Irén
Különdíjasok:
Jantek Viktória
Kabai Zoltán

Kócsi Imre

Bezzegh Bettina

Bővebb információ: 0652381620as 
és a 06209190838as telefonszámon. 

2015. május 23-án (szombaton) 9–13 
óráig az Ifiházban.

Várunk mindenkit szeretettel, aki olcsó, 
de jó állapotban lévő kismama, baba és 
gyerekruhákat, babakocsit, babakelen
gyét, játékokat, könyveket, kiegészítőket, 
és sok más kinőtt, vagy megunt „kincset” 
keres és/vagy kínál. 

A belépés és az árusítás ingyenes, de a 

korlátozott férőhely miatt az árusításhoz 
asztalt kell foglalni. 

Asztalfoglalás május 18-tól hétköz
napokon 9–20 óráig személyesen, vagy a 
0652381620as és a 06209190838
as telefonszámon lehetséges. 

A börzét kizárólag magánszemélyek szá
mára rendezzük, ezért kereskedők jelent
kezését nem fogadjuk!

OkkalMásOkkal Ifjúsági Egyesület

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója
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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

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

2015. március 31.

Okkal-MÁS-Okkal IFJÚSÁGI EGYESÜlET

SaJTóközlEMénY
Befejeződött a tÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0354 
azOnOSíTóSzÁMÚ, „az Okkal-MÁS-Okkal IFJÚSÁGI 
egyesület fOglalkOztatÁsi kaPacitÁsÁnak erősítése 
hÁtrÁnyOs helyzetű fiatalOk fOglalkOztatÁsÁval” 
elnevezésű PrOjekt 

az Új széchenyi terv társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez az 
Okkal-Más-Okkal ifjúsági egyesület által benyújtott, „az Okkal-Más-Okkal ifjúsági egyesület 
foglalkoztatási kapacitásának erősítése hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatásával” című,  
tÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0354 azonosítószámú pályázatát a humán erőforrások irányító hatósá-
ga 7 293 396 ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázatot – melynek alapvető célja a bevont fiatalok foglalkoztatásának, munkatapasztalatuk meg-
szerzésének elősegítése, valamint a szervezet szolgáltatói kapacitásának megerősítése volt – az Ok-
kal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2014. március 1.–2015. március 31. között valósította meg.

Az egyesület a támogatásból két hajdúnánási pályakezdő munkanélküli fiatalt foglalkoztatott 2014. áp-
rilis 1.–2015. március 31. között, valamint három hónapos továbbfoglalkoztatásukat is vállalta, melynek 
költségeit már saját forrásból finanszírozza.
Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület az általa üzemeltetett Ifjúsági Házban a projektbe bevont két 
fiatal közreműködésével a nyári szünetben hetente három napon különböző tematikájú foglalkozáso-
kat kínált az úgynevezett „kulcsos” gyerekek számára, valamint heti két alkalommal a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor résztvevői számára biztosított szabadidős 
programokat. Mindezek mellett több új kezdeményezést, programot (Könyvbörze, Filmklub, Játékok 
éjszakája) is elindítottak az Ifjúsági Házban. 
A fiatalok a programszervezés mellett több más terület munkájával és feladataival is megismerkedtek 
és gyakorlatot is szereztek, például a Teleházzal, az ügyfelek segítségével, információszolgáltatással, a 
szervezet működéséhez kapcsolódó adminisztrációval, a beszámolók, cikkek írásával, programajánlók 
készítésével.
Több intézménnyel és szervezettel együttműködve nem csak az Ifjúsági Házban, de azon kívül is szá-
mos rendezvényen közreműködtek különböző foglalkozások megtartásával.
A munkatapasztalat megszerzése mellett szakmai konferenciákon, képzéseken is gyarapították tudá-
sukat. Munkájukkal jelentősen hozzájárultak az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület vállalt feladatainak 
megvalósításához, valamint társadalmi támogatottságához.

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 befizetni. 

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. 

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban a 
2015-2016. tanévben elindul a szakiskolát végzettek középiskolája, amely képzésben érettségit lehet szerezni. 

Az érettségire felkészítő képzés szakma- és szakmacsoport független, az OKJ bármely területén iskola-rendsze-
rű képzésben szerzett szakiskolai végzettséggel lehet rá jelentkezni. A képzés kétéves és nappali rendszerű. 

Bővebb információ az iskola elérhetőségein:
Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. sz.
Telefon: 06 (52) 561-046; 06 (20) 5329-779  Fax: 06 (52) 561-047

Web: www.hbmgi.sulinet.hu vagy www.hbmgi.info
E-mail: hbmgi@hbmgi.hu

Érettségizési lehetőség 
szakiskolát végzetteknek!

∂∏
Hirdessen Ön is 

a megújult Hajdúnánási 
Újságban!

Hirdetés feladás: 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Telefon: 52/382400, illetve Szabó Endre hirdetés
szervezőnél a 0630/5236848as telefonszámon.

Ez itt az Ön 
HirdEtÉsÉnEk a HElyE!
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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

Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20 db 1448 Ft 1220 Ft
Fenistil gél 50 g 2115 Ft 1840 Ft
Voltaren dolo 25 mg tabletta 20 db 1735 Ft 1485 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

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

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

adag

Bocskai Koronával történő fizetés 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.

Keresek régi, Hajdúnánást, Hajdúdorogot 
ábrázoló fotókat, a várossal kapcsolatos papírrégiségeket, 
1960 előtti hajdúnánási helyi újságokat, 
nánási és egyéb sportemlékeket, a hajdúnánási 
mozival kapcsolatos emlékeket, 1945 előtti képeslapokat, 
illetve a Füles újság egyes számait. 

szólláth Zoltán, napközben a művelődési házban 
(52/382-400), az esti órákban az 52/390-049-es számon.
E-mail: szlizo@freemail.hu
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: nánás Pro cultura nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@nanasholding.hu • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

Férfi kézilabda NB II

Női kézilabda NB I/B
Abonett KC–Hajdúnánás SK 30–39 
(16–19)

Abony 100 néző. Vezette: Bodó, Kéke
si. (május 3.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
6, Zihor 2, SOM 8, UMANETS 5, Ko
vács 2, Darabos 1. Csere: Szilágyi (kapus), 
LENGYEL 6, Takács P 2, Tóth 5/4, Du
dás, Szőnyi, Budaházy 1, Mikula, Marti
nek. Edző: Molnár András

Hétméteres: 2/2, illetve 5/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.

Molnár András: Gyenge játékkal, ma
gabiztos győzelmet arattunk.

Juniormérkőzés: Abonett KC–Hajdú
nánás SK 26–35 (13–17)

Abony 70 néző. Vezette: Piller, Zsikla. 
(május 3.)

Hajdúnánás SK: Varga (kapus), Takács 
P 2, DUDÁS 6/1, TÓTH 2, KOVÁCS 4, 
SZŐNYI 7, CSONTOS 5. Csere: Juhász, 
Praczu (kapusok), MEKES 4/1, Balázs 
1, Lengyel, Lakatos 2, Nagy 2/1. Edző: 
Nagy Attila.

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

Nagy Attila: Kötelező győzelmet arat
tunk. Egy pillanatig nem forgott veszélyben 
a kettő pont sorsa. Gratulálok a lányoknak.

Inárcs-Örkény KC–Hajdúnánás SK 
30–38 (14–18)

Örkény 80 néző. Vezette: Asztalos, Bár
kányi. (május 9.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
3, Zihor 2, SOM 5, UMANETS 7, KO
VÁCS 6, Darabos 1. Csere: Szilágyi (ka
pus), Lengyel 2, TAKÁCS P 5/1, TÓTH 
6/5, Szőnyi, Budaházy, Mekes, Lakatos E 
1, Lakatos F. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/4, illetve 7/6. Kiállítás: 
4 perc, illetve 8 perc.

Molnár András: Ismét gyengébb játék
kal sikerült biztos győzelmet aratnunk, de 
a kapott gólok számát soknak tartom.

Juniormérkőzés: InárcsÖrkény KC–Haj
dúnánás SK 25–35 (16–19)

Örkény 30 néző. Vezette: Cserháti, 
Szarka. (május 9.)

Hajdúnánás SK: Jóna (kapus), Tar 3, 
Lakatos F 1, TÓTH 6, Mekes 3, CSON
TOS 8/2, SZŐNYI 3. Csere: Juhász 1, 
Praczu (kapusok), PÉTER 4/2, BALÁZS 
6/2, Lengyel, Kovács, Takács, Huszti. 
Edző: Nagy Attila.

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

Nagy Attila: Biztos győzelmet arat
tunk a csoport egyik leggyengébb csapata 
ellen. Serdülőim ismét bizonyítottak, gra
tulálok a lányoknak!

-kábé-

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Hajdú-
böszörményi TE 24–25 (13–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Fibec, 
Szammer. (április 24.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Daróczi 2, Tóth 2, Bata 3, Takács, 
Hadadi 5, Bancsók 2. Csere: Reszegi, 
Torma (kapusok), Póser 1, Csonka 6/2, 
Ötvös 2, Fehérvári, Szabó 1, Dankó, 
Tupicza. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Az „életéért” küzdő 
Böszörmény megérdemelten győzött. Saj
nálom, hogy játékosaim nem tudtak meg
felelni az elvárásaimnak. Jó nagy pofont 
kaptunk! E vereséghez a maga módján 
mindenki hozzá tett, de e vereség megmu
tatja azt is, ki illetve kik lesznek azok, akik 
a padlóról felállnak és bebizonyítják, hogy 
nem felejtettek el, kézilabdázni!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Hajdúböszörményi TE 30–
26 (20–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Katona, 
Konyár. (április 24.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR
MA (kapus), NAGY 5/1, Kelemen 4, 
Németh 2, Tupicza 1, BODOGÁN 8/2, 
Bata 4. Csere: Reszegi (kapus), Harsányi, 

Dankó 2, Zihor 2, Fazekas, Molnár 1, 
Ménfői. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 5/2, illetve 4/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 8 perc. 

Labancz Mihály: Hamar eldőlt a 
mérkőzés az első félidőbe betartották a 
játékosok a taktikai utasításokat azt csi
nálták, amit kellett, utána sort cseréltünk 
és a második félidőben már látszott, hogy 
ezek a játékosok nincsenek annyira össze
szokva, de egy percig sem forgott veszély
be a mérkőzés.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Rádió 
M Miskolc 26–24 (17–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (május 9.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL
FÖLDI (kapus), Tóth, Bata 5, Madai 1, 
CSONKA 3/1, ÖTVÖS 10, BANCSÓK 
2. Csere: Reszegi, Torma (kapusok), 
HADADI 3, Takács 2, Fehérvári, Szabó, 
Dankó, Tupicza Póser. Edző: Hadas 
Sándor

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

Hadas Sándor: Gyakorlatilag a kezdő 
csapattal kellett végig játszani a mérkő
zést, a sok sérült játékos miatt. Amit kér
tem a játékosoktól maradéktalanul teljesí
tették. Jó erőbeosztással tudtuk megnyerni 

a mérkőzést. Szurkolóinknak köszönjük 
az egész szezonban a buzdítást és hogy ki
tartottak a csapat mellett jóban rosszban.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Rádió M Miskolc 29–25 
(17–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Had
házi, Sándor. (május 9.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Nagy 4, Kelemen 3, NÉMETH 

2, Harsányi, Bodogán 2, BATA 14. Csere: 
Reszegi (kapus), TUPICZA, Dankó 2, 
Ménfői, Fazekas 1, Molnár 1, Zihor, 
Alföldi. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 1/0, illetve 3/2. Kiállítás: 
2 perc, illetve 4 perc. 

Madai Tamás: A mérkőzést végig ural
tuk. Helyenként látványos megoldások
kal, magabiztosan itthon tudtuk tartani 
a két bajnoki pontot.                     -kábé-

Mesfém KFT. Hajdúnánás, Dorogi u. 7.
Tel.: 52/570-575, 52/570-576 • Mobil: 06-20/9818-920

E-mail: mesfem@gmail.com • http://mesfem.uw.hu
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Autóalkatrészek a legjobb árakon!
Egyedi árak – legjobb kedvezmények!

MESFÉM Kft.

AKCIÓ!
Opel Filtron olajszűrő 890 Ft 490 Ft
Suzuki olajszűrő 590 Ft 350 Ft
VW Audi Skoda PDTDI olajszűrő 1790 Ft 790 Ft

2015. május 10én vasárnap tisztességére 
kedves ismerősömmel, Kelemen Imrével, 
az Agroszoltek Kft. egyik vezetőjével volt 
szerencsém körbejárni Hajdúnánás ha
tárát a Réttől a Pusztáig. Mindenfelé a 
kibontakozó természet szépségével talál
ta szembe az ember magát. Gyönyörűen 
mutatkozó borsó, napraforgó, kukorica, 
árpa, búza vetések. És természetesen, a 
gondos gazda mivoltának megfelelően – 
a vasárnap ellenére is – a munka. Egyik 
helyen vegyszeres kezelést végeztek, másik 
helyen az ekekapálás volt soron. Házigaz
dám kérdésemre elsorolta, hogy nagyon 
hiányzik az eső a földekre, jó lenne egy 
30–40 mm csapadék, hogy a növények 
megfelelően fejlődjenek. A szárazság ellen 
öntözni kell.

A gyenge tél azt eredményezte, hogy a 
talajmunkákat időben el lehetett végezni, 
nem maradt ki műveletlen terület. A me
chanikai, gépi rendszer naprakész állapot
ban van, megvan a megfelelő kapacitás. 

Határszemle

Amint elmondta: „jó időben, megfelelő 
körülmények között sikerült elvetni a 
tavaszi veteményeket. Folyamatosan gon
doskodunk a tápanyag utánpótlásról, a 
növényvédelemről.”

Az Agroszoltek Kft. által művelt terü
leten szépen mutat a borsó, a csemege és 
árukukorica, a cukorrépa és a napraforgó 
ültetvény.

A határjárás során azt lehetett meg
állapítani, hogy a gazdák, gazdálkodók 
odafigyelnek a területükre, gondosan 
megművelt, ápolt területeket lehet látni 
mindenfelé. 

Gut István


