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É vek óta hagyomány városunkban, 
hogy március 15-e ünnepén az 

1848-i évi, pesti sokadalomhoz hasonla-
tos szabadtéri megemlékezés zajlik a főté-
ren. Idén a városi ünnepség ezúttal a Kos-
suth szobornál kezdődött, egy történelmi 
keretjáték formájában, ahol a múltidézés 
néptáncosaink palotásával kezdődött, 
mintegy megidézve a reformkort, a for-
radalom bölcsőjét. Majd megjelent egy 
hírnök, talán jurátus, a városháza abla-
kában és hozta a nagy hírt; Pesten kitört 
a forradalom, majd felolvasta a magyar 
nemzet követeléseit összefoglaló 12 pon-
tot. Különlegessége volt az ünnepségnek, 
hogy talán ’48 óta először hangzott el 
nagy nyilvánosság előtt az a három pont, 
amellyel hajdú elődeink megtoldották a 
nemzeti tizenkettőt. 

Ezt követően a Bürkös zenekar kísérete 
mellett lassan virágok, koszorúk borítot-
ták el a Kossuth szobor talapzatát.

A kegyelet és emlékezés virágainak el-
helyezése után ismét a történelmi játéké 
volt a főszerep, hiszen 167 éve az eufori-
kus első napok után következett a kemény 
munka, a vértelen forradalom eredmé-
nyeit, Magyarország függetlenségét meg 
is kellett védeni. A hírnök megidézte, a 
legendás hajdúkapitány, Pély Nagy Gá-
bornak a Hajdúkerület fér�  lakosságát 
hadba hívó leiratát.

A megemlékezés Pető�  szobránál folyta-
tódott, ahol ünnepi beszédet ezúttal Tóth 
Imre, önkormányzati képviselő, a Bocskai 
István Általános Iskola és Alapfokú művé-
szeti iskola igazgatója mondott. Képviselő 
úr beszédében felidézte a forradalom szü-

Idén is látványos megemlékezés zajlott nemzeti ünnepünkön, március 15-én a fő-
téren. A 167 évvel ezelőtt forradalmi eseményekre ezúttal is több helyszínen emlé-
keztek a résztvevők. 
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Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 
köszöntőjében elmondta: az öt napos ren-
dezvénysorozat célja, hogy a Hajdú-Bihar 
megyei települések polgármesterei és te-
rületfejlesztési szakemberei minél ponto-
sabb képet kapjanak a 2020-ig tartó uniós 
költségvetési ciklus támogatási rendszeré-
ről, a forráskeret felhasználásának megha-
tározásáról. Elnök úr hozzátette, hogy eh-
hez elengedhetetlen az önkormányzatok 
együttműködése, támogatása, melyhez se-
gítségként egyfajta keretrendszer is társul. 

A Megyei Integrált Területi Program véglegesítésével kapcsolatos szakmai fóru-
mot tartottak városunkban március 17-én Hajdú-Bihar Megyei önkormányzat 
szervezésében. A rendezvénysorozat keretében a településvezetők és szakemberek 
megismerhették a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus támogatási rendszerét, 
forrásait.

Szociális Földprogram 2015.Szociális Földprogram 2015.Szociális Földprogram 2015.Szociális Földprogram 2015.Szociális Földprogram 2015.Szociális Földprogram 2015.

A rendezvényt Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
város polgármestere nyitotta meg, aki köszön-
tőjében elmondta, hogy az idei esztendőben 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
meghirdetett szociális földprogramok támo-
gatására kiírt felhívásra városunk 825 000 Ft 
vissza nem térítendő, 100% intenzitású támo-
gatásban részesült. Polgármester úr kiemelte, 
hogy idén az önkormányzat és a Hajdúnánási 
Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet is 
megjelenik a rendszerben, mint integrátor, 
melynek eredményeként, ha a zöldségfélék 
közül felesleg keletkezik, azt felvásárolja a 
szövetkezet, így a saját igények, szükségletek 
kielégítése mellett plusz anyagi bevételhez is 
juthatnak a program résztvevői.

Ezt követően Nagyné Juhász Krisztina, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Vá-
rosi Bölcsőde intézményvezetője értékelte az 

elmúlt négy évet, s vázolta fel az ez évi teen-
dőket. Tájékoztatójában kitért arra is, hogy 
többek között a Debreceni Egyetem, a Nyír-
egyházi Főiskola, a Szolnoki Regionális Szak-
mai Konferencia és Budapesten az Országos 
Szakmai Szövetség meghívásának eleget téve 
mutathattuk be az országosan is elismert haj-
dúnánási Szociális Földprogramunkat. 

A megnyitón Ötvös Sándor, kertészmér-
nök a biogazdálkodás, míg Boda Lászlóné, 
dietetikus az egészséges táplálkozás rejtelmei-
be vezette be a közönséget.

A megnyitót követően 21 család részére 
vetőmag egységcsomag (burgonya, paprika, 
borsó, bab, uborka, fokhagyma, vöröshagy-
ma, sárgarépa, petrezselyem stb.) került kiosz-
tásra a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat munkatársainak segítségével.

(HNU)

Idén a Bocskai Filmszínház adott otthont a Szociális Földprogram megnyitójának, melyet 
március 10-én rendeztek meg a program résztvevőinek. 

letésének körülményeit, emlékezett a pol-
gári átalakulás neves és névtelen hőseire, 
forradalmunk értékeire, örökségére.

A történelmi keretjáték egy látványos 
csárdással, majd a forradalom bukását jel-
képező ágyúlövésekkel zárult.

A Szózat eléneklése után már egy kicsit 
másabb körben folytatódott az emlékezés 
a művelődési központ színház termében, 

ahol a sikeres diákok kitüntetési ünnepsé-
ge következett. Ezzel azonban még nem 
ért véget március idusa ünneplése, hiszen 
délután három órától csatlakozva „A Mi 
március 15-énk” elnevezésű országos kez-
deményezéshez, Hajdúnánáson is elsza-
valták a forradalom napján született nagy 
verset, Pető�  Sándor Nemzeti dalát.

(HNU)

Mint kiderült, összesen közel 
50 milliárd forint összegre pályáz-
hatnak a hajdú-bihari települések 
a Megyei Integrált Területi Prog-
ramból, melyből többek között 
gazdasági, turisztikai és energe-
tikai fejlesztések valósulhatnak 
meg az elkövetkező években.

A köszöntőt követően elsőként 
dr. Csordás-László Enikő mutatta 

be a végleges Terület és Településfejlesz-
tési Operatív Program prioritásait, intéz-
kedéseit, majd Hajdú-Bihar Megyei Ön-
kormányzat munkatársa tájékoztatta az 
érdeklődőket az ITP fontosabb elemei-
ről. A rendelkezésre álló mintegy 50 mil-
liárd forintos keretből közel 19 milliárd 
forint jut megyénk gazdaságfejlesztésére, 
9,18 milliárd forint településfejlesztésre, 
az energetikai fejlesztésekre csaknem 
13 milliárd forint, a helyi közösségi 
szolgáltatásokra (egészségügyi, szociális 
fejlesztések) 3,84 milliárd forint, míg a 

foglalkoztatás fejlesztésére több mint 5 
milliárd forint jut. 

Korbeák György, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője 
rövid tájékoztatójában mutatta be az 
ügynökség munkáját, feladatait, majd 
az előadók sorát Rózsa Sándor, az OTP 
Bank Nyrt. ügyvezető igazgatóhelyettese 
zárta, aki felvázolta az önkormányzatok 

� nanszírozási lehetőségeit. Az előadások 
után a rendezvényen megjelent települé-
sek képviselői személyes egyeztetés során 
vitatták meg a települési projektjavasla-
tokat a Megyei Integrált Területi Prog-
ram véglegesítése céljából. 

Az első fejlesztési pályázatok várható-
an nyáron jelennek meg.



2 Hajdúnánási Újság 2015. március 26.

TájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatás Iskolai beíratásokIskolai beíratásokIskolai beíratásokIskolai beíratásokIskolai beíratásokIskolai beíratások

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Hajdúnánási Tankerülete értesíti a 
tanköteles korba lépő gyermekek szüleit, 
hogy a 2015/2016. tanévre történő álta-
lános iskolai beíratásokra az alábbi idő-
pontokban kerül sor az általános iskolák 
székhelyén:
 2015. április 16. 8.00 órától 19.00 

óráig,
 2015. április 17. 8.00 órától 18.00 

óráig.
 Bocskai István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola
 A beíratás helye: 4080 Hajdúnánás 

Óvoda u. 2–10. szám
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes vagy a választott is-
kola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor 
a gyermek személyazonosítására alkal-
mas lakcímkártyáját, és az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettség elérését ta-
núsító igazolást (szakvéleményeket) kell 
bemutatni.

Felhívom a szülők � gyelmét, hogy 
a tanulói jogviszonnyal járó nyilatko-
zatok megtételéhez a szülő/gondviselő 
személyes megjelenésére, és a személyi 
igazolványának és a lakcímkártyájának 
bemutatására is szükség van. 

A felvételről első fokon az iskola igaz-
gatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó 
hivatott a szülői kérelmet elbírálni.

Kérjük, kísérje � gyelemmel a lakó-
helye szerinti óvodában, általános is-
kolában közzétett Tájékoztatót, vagy az 
iskola honlapját!

További információ: az általános iskola 
Igazgatójától, vagy a Hajdúnánási Tanke-
rület munkatársaitól kérhető. 4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1. Telefonszám: 
06-52/550-252.

KLIK Hajdúnánási Tankerülete

ÉRTESÍTJÜK 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a „Tavaszi lomtalanítási akció”
Hajdúnánáson, 2015. április 11-én, 
szombaton történik és ekkor szállítják el 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Non-
pro� t Kft. járművei a lomnak minősülő 
hulladékot.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat, valamint rongyot, 
ruhát, falevelet, virágmaradványokat, 
egyéb kommunális hulladékot zsákba 

vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya da-
rabonként nem haladja meg a 30 kg-ot 
– tegyék ki a megszokott helyre a köz-
területen.

Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulla-
dékot szállít el a Közszolgáltató.

Kérünk minden érintettet, hogy a lom-
talanítási akció napján legkésőbb reggel 
6.00 óráig helyezzék ki az elszállítani kí-
vánt hulladékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonpro� t Kft.

Felhívjuk a lakosság � gyelmét, hogy 2015. 
02. 26. napon 10:00 és 11:00 közötti idő-
ben megjelent a 4080 Hajdúnánás, Cso-
konai utcában egy fér� , aki az R&G En-
terprise Holding Kft. nevében nyílászáró 
cseréről kötött szerződést egy ott lakóval. 
A sértett foglalót � zetett a szerződés meg-
kötésekor. Fentiek kapcsán gyanú merült 
fel csalás tekintetében. Kérjük, hogy akit 

az érintett céggel (vagy egyéb céggel, mely 
a munkálatokat nem kezdte el, illetve a 
kapcsolattartó nem érhető el) szerződést 
kötött és ezáltal károsult, jelentkezzen a 
Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztályán Tanyi István r. szds-nál!

Segítő közreműködésüket előre is 
köszönjük!

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy az 
Országos Egészségfejlesztési Intézet (1096 
Budapest, Nagyvárad tér 2.) ez év tavaszán 
nemzetközi szintű Egészségkommuniká-
ciós Felmérést tart, mivel a jelenleg ismert 
egészségfejlesztési programok, egészség-
kommunikációs módszerek nem alkalma-
sak a jelentős változás elérésére. 

Célszerű megvizsgálni, hogy a különbö-
ző helyen és helyzetben élő lakosoknak mit 
és hogyan érdemes kommunikálni ahhoz, 
hogy minél többet tegyenek saját maguk, 
a mások egészségéért és az egészséges élet-
módot támogató környezetért. Az egész-
ségkultúra ilyen irányú változása elenged-
hetetlen ahhoz, hogy lényegesen javuljon a 
lakosság egészsége Magyarországon.

Az országos szintű reprezentatív felmé-
rés kérdéseire 10 ezer felnőtt lakos az ott-
honában, mintegy 12 ezer tanuló pedig az 
iskolájában válaszol. A kérdések a válasz-
adók egészségére és az egészséggel kapcso-
latos ismereteire, attitűdjére, valamint a 
médiafogyasztási szokásaira vonatkoznak. 

A válaszok értékelése alapján az egész-
ségért felelős szervezeteknek lehetősége 
nyílik megalapozott és hatásos egész-
ségkommunikációt folytatni, amelynek 
hatására fejlődhet a hazai egészségkultú-
ra, általánossá és természetessé válhat az 
egészséges életmód és az ország lakosai 
egyre nagyobb részt vállalhatnak környe-
zetük egészségesebbé formálásában.

További információk találhatók a www.
egeszseg.hu/web/ekf oldalon.

Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal

Tájékoztatás a szabadtéri 
tűzgyújtás és tűzmegelőzés 

szabályairól
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2015. március 5-én hatályba lépett az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amely-
ben több olyan használati előírás szerepel, 
mely a korábbi rendeletben nem volt kel-
lően szabályozva. Ilyen például a rendelet 
szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó része. 
Az előírások megsértése esetén a ha-
tóságnak tűzvédelmi bírság kiszabását 
kell kezdeményeznie az elkövetőkkel 
szemben.

Ha a jogszabály másként nem rendel-
kezik, a lábon álló növényzet, tarló, nö-
vénytermesztéssel összefüggésben és a 
belterületi ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri égetése 
tilos. 

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, 
használója a tűzvédelmi hatóság engedé-
lyével legfeljebb 10 ha egybefüggő terü-
leten irányított égetést végezhet. Minden 
olyan külterületen végzett szabadtéri 
égetést, melyet a 2015. március 5-ig ha-
tályos előírások értelmében az első fokú 
tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelen-
teni, 2015. március 5. napját követően a 
terület szerint illetékes katasztrófavédel-
mi kirendeltséggel engedélyeztetni kell, 
melyhez kérelmet kell benyújtani. 

A tűzgyújtási tilalom időszakában 
irányított égetés nem engedélyezhető.

Tilos belterületen szabadtéri égetést 
végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – 
így különösen önkormányzati rendelet 
– megengedi. Abban az esetben, ha bel-
területen szabadtéri égetést végeznek, és a 
települési önkormányzat azt rendeletében 
nem engedélyezte, a tűzvédelmi hatóság-
nak meg kell indítania a tűzvédelmi ható-
sági eljárást. 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelő-
zés szabályairól részletesebb tájékoztatás, 
valamint a külterületi irányított égetés 
engedélyezéséhez szükséges kérelem irat-
minta Hajdúnánás város honlapján a 
www.hajdunanas.hu oldalon található.

Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal

MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY LETT 
A BOCSKAI ISKOLA
A Bocskai István Általános Iskola és AMI négy pedagógusa a TÁMOP-
3.1.4.B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” c. projekt Módszertani 
Innováció modul Mentoráló intézményi program címmel benyújtott pályá-
zaton támogatást nyert a PÁLYAVÁLASZTÁS – ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS modell 
megvalósítására. Budapesten a Móricz Zsigmond Gimnáziumban vette át a 
MENTORÁLÓ INTÉZMÉNY kitüntető címről szóló tanúsítványt Éles Béláné a 
hajdúnánási tankerület igazgatója, Tóth Imre iskolánk igazgatója és Székely 
Barnabás igazgatóhelyettes, a pályázat megvalósításáért felelős, szakmai 
koordinátor. Ez a megtisztelő cím azt jelenti, hogy az iskolánkban működő, 
magas színvonalú, egyedi pedagógiai modulunk alkalmas arra, hogy az ország 
összes érdeklődő iskolája megismerve adaptálja, bevezesse és hasznosítsa 
intézményükben. Büszkék vagyunk eddigi lelkiismeretes, pályaorientációt, 
életpálya-építést segítő munkánk elismerésére..

A pályázat célja: támogassa a diákokat egy reálisabb önismeret birtokában 
és a különböző szakmákról szerzett információk segítségével abban, hogy si-
keresebben tervezhessék a pályaválasztásukat; segítséget kapjanak abban, 
hogyan építhetik az életpályájukat és erősíthetik a munkaerő-piaci szempont-
ból releváns kompetenciákat; megértsék azt, hogyan erősítik az IKT eszközök 
a kreativitást és az innovációt, különös tekintettel a korszerű internet alkalma-
zói készség használatára. 

A pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók elmélyüljenek a szak-
maválasztás, a továbbtanulás témakörében. Ismereteik bővítésére az iskolán 
kívül is lehetőséget teremtünk azzal, hogy a város különböző munkahelyeire 
ellátogathatnak. A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk az e témához 
kapcsolódó önismereti területek fejlesztésére pszichológus, pályaválasztási 
szakértők bevonásával. Továbbá a sikeres életpálya-építéshez szükséges kü-
lönböző kompetenciák fejlesztésére is lehetőséget teremtünk.

Reményeink szerint a modul megvalósítása során nemcsak a gyerekek si-
keres pályaválasztását elősegítő célok valósulnak meg, hanem minél több, az 
intézményünkben hospitáló pedagógus eredményesen vezeti be jó gyakorla-
tunkat iskolájában.

A pályázatot írták, a megvalósításában és adaptációjában résztvevő pedagó-
gusok: Czinegéné Daróczi Julianna, Löfcsikné Rékasi Ilona, Székely Barnabás 
és Székelyné Nádas Zsuzsanna

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
Tel.: 06-1/795-1170
E-mail: tankerulet@klik.gov.hu
Honlap: www.klik.gov.hu
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A Bocskai-korona KassánA Bocskai-korona KassánA Bocskai-korona KassánA Bocskai-korona KassánA Bocskai-korona KassánA Bocskai-korona Kassán

Február 22-éhez, Bocskai István gyu-
lafehérvári temetésnek évfordulójához 
kapcsolódóan a Szólláth Tibor Polgár-
mester által vezetett idei zarándokút első 
állomásán, a fejedelmi székhelyen, Kassán 
mutathattuk be Bocskai koronájának ha-
sonmását. Ez volt az első alkalom, hogy 
ez a műtárgy elhagyta a csonka ország ha-
tárait. Útja nem véletlenül vezetett Kas-
sára. 1604–1605 között ugyanis ebből a 
városból irányította Bocskai a magyarság 
egyetlen győztes szabadságharcát. De kü-
lönös hangsúlyt adott a zarándoklatnak 
az is, hogy ezekben a hónapokban 410 
esztendeje annak, hogy Bocskait előbb 
Erdély, majd Magyarország fejedelmévé 
választották.

Elfeledett nánásiakElfeledett nánásiakElfeledett nánásiakElfeledett nánásiakElfeledett nánásiakElfeledett nánásiakElfeledett nánásiakElfeledett nánásiakElfeledett nánásiak
Az eseményre a ma-

gyar főkonzulátus szék-
helyén került sor, amely 
éppen abban az épület-
ben rendezkedett be, 
amelyben maga Bocskai 
István is lakott, ahon-
nan szervezte az erdélyi 
fejedelemség életét és a 
szabadságküzdelmeket, 
s ahol 1606. december 
29-én, 50. évében jár-
va lehunyta a szemét. 
De ebben az épületben 

működött a Felső-Magyarország Katonai 
Központ hivatala is, élen a hajdú hadak 
főkapitányával. Falán a szabadságharc 
400. évfordulójára megyénk helyezett el 
bronz emléktáblát, melynek megkoszo-
rúzása után az emeleti díszteremben mu-
tattuk be a török szultán által 1605. no-
vember 11-én adományozott korona ha-
sonmását. A Bocskai-korona történelmi 
vonatkozásairól és a hasonmás létrejötté-
nek körülményeiről Buczkó József tartott 
tájékoztatót. Ez az esemény az ilyenkor 
esedékes főhajtás mellett megrendítő él-
ményt nyújtó tisztelgés is volt a hasonmás 
koronával, hiszen a középkori falak 408 
éve látták utoljára a Bocskai-koronát.

B. J.

Ilyen jeles személyiségünk (Tolcsvai) 
Nagy Ödön, aki a mindmáig emlékeze-
tes Nagy Károly énekvezér (1851-1918) 
� aként 1879. február 2-án született. A 
balmazújvárosi származású édesapja meg-
becsült kántora volt a helyi református 
egyházközségnek, s 47 éven át szolgált Is-
ten házában. Az orgonazene pedig tovább 
hagyományozódott a leszármazottakban. 
Idősebb � a, Ödön életében is, aki tudo-
mányos munkálkodása mellett a maros-
vásárhelyi Kistemplom kántora is volt.

De haladjunk sorjában. Édesapja a bo-
tanika után rendkívüli érdeklődést tanú-
sító � acskáját 1897-ben, miután elvégezte 
Nánáson az algimnáziumot, a kolozsvári 
egyetemre íratta, ahol természetrajz-föld-
rajz szakon 1901-ben tanári oklevelet 
szerzett. Már egyetemi évei alatt olyan 
kimagasló sikereket ért el tudományte-
rületén, hogy tagjai sorába választotta 
a Magyar Királyi Természettudományi 
Társaság. Mint pályakezdő � atalember, az 

A nemzetközi nőnap 1948 óta ünnepelt 
nap, mely a nők iránti tisztelet és megbe-
csülés kifejezését szolgálja. A nemzetközi 
nőnapot az ENSZ is a világnapok közt 
tartja számon, mai jelentése és megün-
neplése sokak által vitatott, tény azon-
ban, hogy ünnepnek számít a családok-
ban, munkahelyeken manapság is. 

A nőnap eredetileg a mai jelentésével 
és megemlékezésével szemben munkás-
mozgalmi eredetű, a nők egyenjogúságá-
val és szabad munkavállalásával kapcso-
latos nap volt.

A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont minden évben tartalmas progra-
mokkal köszönti e napon a hölgyeket, 
olyanokkal, melyek igazi „kényeztetésül” 
szolgálnak a gyengébbiknek nevezett 
nem számára.

Március 8. vasárnapra esett az idén, 
így a napján ünnepelhettek a programra 

látogatók. Már kora délutántól kézmű-
ves –, kozmetikai –, és egyéb termékek 
vására várta a vendégeket. A Meditációs 
Kör tagjai különféle kényeztető masz-
százsokkal, energetizálással fogadta az 
érdeklődőket. A színházteremben fér� -
kórus énekelt, Szatmári Toni gitárjával 
és gyönyörű hang jával fejezte ki a nap 
mondandóját a „Te majd kézenfogsz és 
hazavezetsz” című dallal.

A nap sztárvendége Spitzer Gyöngyi 
Soma volt, aki előadása végén énekhang-
jával is megtöltötte és egyben megörven-
deztette a színháztermet. Az est folyta-
tásaként tánc- és divatbemutatókat is 
láthatott a közönség, akik nagy örömmel 
fogadták a városunk butikjainak kínála-
tát a felvonuló csinos lányokon és asszo-
nyokon.

Fotó: Füz László
(FA)

NőnapNőnapNőnapNőnapNőnapNőnap

Nagy Ödön botanikus

A feledés homályából olykor-olykor előbukkan egy-egy elfeledett név. Olyanoké, 
akik életük során maradandót alkottak, ám az utókor mégis megfeledkezett róluk.

erdélyi Szászváros Református Főgimná-
ziumának tanára lett. Tudásvágya külföldi 
tanulmányutakra szólította. Járt Fiumé-
ben, Genfben, Párizsban, Stuttgartban, 
Münchenben, Bécsben, stb.  

Első diákjai között ott találjuk annak a 
Petru Grozának (Gróza Péternek) a nevét, 
aki az 1945 utáni Románia miniszterel-
nöke, majd államfője lett, s aki mindig 
elismeréssel emlegette kedves tanárát. Ám 
az életre szóló emlékek mégsem voltak 
elegendőek ahhoz, hogy megakadályozza 
az iskola államosítását és a tantestület szét-
szórását, élen Nagy Ödönnel, aki a nagy-
hírű intézmény történetének utolsó igaz-
gatója volt. Útja innen Marosvásárhelyre, 
a Református Kollégiumba vezetett, ahol 
a biológia katedrát bízták rá, s munkálko-
dása révén a város legismertebb botanikai 
kutatója lett. Az egyetemes tudomány te-
kintetében különösen is kimagaslót alko-
tott még 1925-ben, amikor a Gyilkos-tó 
környékének faunáját térképezte fel. Ide 
járt nyaranta kollegáival kutató utakra, s  
azokba a fa pavilonokban lakott, melyeket 
ők építtettek, s  még  ma is állnak a tó kö-
zelében. Egész életén át komoly szerepet 
vállalt az Erdélyi Egyházmegye életében. 
1940-től kezdődő nyugdíjas éveit az édes-
apai örökség ápolása jellemezte, s 1968-
ban a Mindenható a templomi hangszer-
től az égi orgona mellé szólította.

Porai a székely anyaföldben, a marosvá-
sárhelyi temetőben pihennek.

B. J.

INTERAKTÍV EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KIÁLLÍTÁS 
HAJDÚNÁNÁSON
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) szervezésében Interaktív egészségfejlesztési kiállításra 
várják az érdeklődőket a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban. A kiállítás április 10-ig 
látogatható. A kiállítás szorosan illeszkedik az EFI programjába, elsődleges célja a kamaszok 
fi gyelmének felhívása a helytelen táplálkozás, a dohányzás és a mértéktelen alkoholfogyasz-
tás káros hatásaira.
A kiállításon ismeretterjesztő jelleggel bemutatjuk a dohányzás, alkoholfogyasztás veszélyeit, 
célunk elsősorban a rászokás megelőzése. Külön szekció foglalkozik az egészséges táplál-
kozással és a rendszeres testmozgással. A látogatók nem csak passzív szemlélők, egy-egy 
játékos feladat, szemléltető eszköz segítségével „saját példájukon keresztül” ismerik meg az 
egészséges életmódot, és a helytelen magatartásformák egészséget veszélyeztető voltát. 
A kiállítás bárki számára szabadon látogatható lesz, de célcsoportunk a 12–18 éves korosztály.
„Az Egészségfejlesztési Iroda pályázati támogatásból hívta életre a kiállítást, amelynek kere-
tében próbáljuk felhívni a gyerekek fi gyelmét azokra a népbetegségeknek számító betegség-
csoportokra, mint az alkoholizmus, a dohányzás, az egészségtelen táplálkozás és a kevés 
mozgás. Ezeket próbáljuk nekik plakátokon, installációkon és játékokon keresztül bemutatni. 
Megpróbáljuk szimulálni is azokat az állapotokat, amelyeket ezek a betegségek jelenthetnek. 
Például gázálarcos szimulációval, részegszemüveggel és súlytöbbletes magasugrással.” – 
mondta el Dr. Erdős András, a pályázatot koordináló Hajdúböszörményi ESZV Egészségügyi 
Szolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofi t Kft. vezetője.
Tulajdonképpen azt várjuk a kiállítástól, hogy a gyerekek megismerkedjenek az emberi testtel 
és olyan útravalót kapjanak, amely az egészséges élethez segíti őket. Elsősorban a meghök-
kentés a szándék, mert a családokban sajnos jelen vannak ezek a problémák. Az EFI a felnőtt 
lakosságnak is kínál megoldást, például anonim alkoholista klub szervezéssel, egészséges 
ételek főzőtanfolyammal, dohányzásról való leszoktatást segítő klubbal és a testmozgást nép-
szerűsítő foglalkozásokkal. Minden rendezvényünk ingyenesen elérhető a lakosság részére.

A kistérségi Egészségfejlesztési Iroda elérhetőségei:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Korpona utca 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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Szaporodnak keresztjeinkSzaporodnak keresztjeinkSzaporodnak keresztjeinkSzaporodnak keresztjeinkSzaporodnak keresztjeinkSzaporodnak keresztjeink

Lenchés Katalin
Hodász, 1946. május 17.–Veszprém, 2015. 
január 21. 
Szaporodnak keresztjeink. Kevesbedünk, 
elmaradoznak kortársaink, itt hagynak 
bennünket, elmennek ama nagy és végte-
len útra, ahonnan nincs visszatérés. Egy-
re többször jön fekete keretes hír, egyre 
többször állunk kedves ismerősök, bará-
tok ravatalánál. Egy január végi napon fu-
tótűzként terjedt a hír: meghalt Lenchés 
Kati – csak, így Kati, hiszen mindenki 
így ismert. Tudtuk, hogy régóta harcol-
tál az alattomos betegséggel, de valahogy 
elképzelhetetlen volt, hogy legyűr, hi-
szen támadásait oly sokszor visszaverted. 
Most nem sikerült. Valamikor, a ködbe 
vesző 1970-es évek elején szinte együtt 
kezdtünk a városi könyvtárban. Én, mint 
� atal pályakezdő, Te több éves egyetemi 
könyvtári gyakorlattal a hátad mögött. 
Nagy feladatok vártak ránk; a városi 

Látogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nélLátogatóban a Ventifi lt Zrt-nél

A cég a 2014. évet üzleti szempontból 
sikeresen zárta. A belföldi piacon (árbe-
vételük kb. 30%-a) 2013. évhez képest 
jelentős növekedést értek el a piac élén-
külésének köszönhetően. Az export ága-
zatukban helyzetüket (árbevételük kb. 
70%-a) a elsősorban az állandó külföldi 
vevőink piaci helyzete befolyásolja. Ebben 
a szegmensben sajnos nagyon erős üzleti 
versenyben vannak török versenytársakkal 
is, ami a tavalyi évben nagyon nehezítette 
helyzetüket. Ennek ellenére sikerült el-
nyerniük a kapacitásukhoz szükséges vo-
lumenű munkát, igaz a kitűzött tervtől itt 
elmaradtak. Tavalyi évben dán partnerük 
részére legyártották az üzem életének ed-
digi legnagyobb méretű, 2 készlet ventilá-
tor házát a maguk 7,5 m-es magasságával, 
ill. kb. 40 tonna tömegével, melyek egy 
lengyel szénerőműben fognak üzemelni.

2014. évi fő célkitűzése a társaság nye-
reséges gazdálkodásának fenntartása és 
hosszú távú fejlődésének biztosítása volt. 
Ennek érdekében tovább folytatódtak a 
hatékonyság javítására, a költségek csök-
kentésére irányuló intézkedések. Műsza-
ki fejlesztésekre, beruházásokra a tavalyi 
évben több, mint 50 M Ft-ot költöttek. 
A 2014. év fontos feladatának tekintették 
a humánerőforrás szakmai erősítését, bő-
vítését, melyet csak részben sikerült meg-
oldani, így ezt a feladatot továbbra is szem 
előtt kell tartják. 2014-ben az átlagos ál-
lományi létszám 143 fő volt, melyből 97 
fő � zikai és 46 fő szellemi foglalkoztatású 
munkavállaló, továbbá 12 fő ösztöndíjas, 
tanulószerződéses hegesztőt, épület- és 
szerkezetlakatos szakmunkástanulót fog-
lalkoztattunk.

Az elmúlt évben az in� ációt meghala-
dó mértékű 5,2%-os általános személyi 
alapbéremelés történt. Ezzel együtt si-
keresen működik a 2013-ban bevezetett 
eredményhez kötött mozgóbér-rendszer. 
A személyi jellegű ráfordítások megha-
ladták a 480 M Ft-ot, az egy főre jutó 
bruttó havi átlagkereset 217 000 Ft volt, 

mely megfelel a KSH ágazatközi besoro-
lási rendszer kategóriái szerinti országos 
átlagnak. Összességében a 2014. év nettó 
árbevétele 1,2 Mrd Ft lett, mely az előző 
évi (2013) szintnek felel meg, de elmarad 
a tervezettől, ami elsősorban az export 
visszaesésének tudható be.

Mint Koppányi János ügyvezető úr 
mondja, a 2015. évet a nagy lehetőségek 
évének érzik, hiszen üzleti tervükkel az 
utóbbi évek legmagasabb árbevételét kb. 
1,65 Mrd. Ft-ot célozták meg, melynek 
alapja, hogy a piac élénkülésének köszön-
hetően már februárban közel 1 Mrd. Ft-os 
rendelésállománnyal rendelkeznek. Ezt a 
volument elsősorban 2 óriási projekt ala-
pozza meg. Az egyik egy presztízs értékű 
projekt, mely egy hazai megyeszékhelyen 
lévő erőmű szűrőinek és ventilátorainak 
tervezése, gyártása. Ez az egy megrendelés 
értéke túlszárnyalja a tavalyi teljes belföldi 
üzletág  árbevételét. Ezen kívül több aján-
lat realizálódása is már látszik.

A másik projekt egy Szaúd-Arábiában 
lévő erőmű ventilátor-részeinek a gyár-
tása, melyet sikerült megnyerniük a tö-
rökökkel szemben hozzávetőlegesen 200 
M Ft összértékben. Ezeken túlmenően 
természetesen a többi vevők aktív rende-
lései is folyamatosan növelik rendelésállo-
mányukat. A fejlesztéseket az idei évben 
is szeretnék továbbfolytatni, elsősorban 
a hatékony munkát támogató műszaki 
beruházásokat hajtják végre, és számos 
folyamatfejlesztést céloztak meg. 

Ezenfelül fontos feladatnak tekintik a 
humánerőforrás további fejlesztését is, 
új friss munkaerő alkalmazásával mind a 
szellemi (idegen nyelvet jól ismerő műsza-
ki szakemberek), mind a � zikai (jól kép-
zett szakmunkások) területeken. 2015. 
január 1-től 3,6%-os általános alapbér-
emelésre került sor. Így aztán mind a me-
nedzsment, mint a dolgozók bíznak ben-
ne, hogy a terveknek megfelelően sikerül 
ezt az évet extra üzleti eredményességgel 
zárnunk. Gut István

A 2010. óta a VIDEOTON HOLDING ZRt. tulajdonában lévő, 1960. óta műkö-
dő VENTIFILT ZRt. fő pro� lja a légtechnikai, energetikai területhez kapcsolódó 
ipari feladatokat ellátó ventilátorok, szűrők, ciklonok, légtechnikai rendszerek, il-
letve egyedi hegesztett fémszerkezetek gyártása. Tevékenységük két fő ágazatra osz-
lik. A belföldi üzletág tekintetében vállalatuk komplex munkafolyamatot végez, 
amely a tervezői munkától egészen a kivitelezői, beüzemelői feladatokig terjed. 
Az export területen pedig partnereik dokumentációja alapján szerződéses gyártást 
végeznek. A napokban felkerestük Koppányi Jánost, a cég ügyvezetőjét, tájékoz-
tasson az elmúlt év eredményeiről, és ez évi terveikről.

könyvtár fejlesztése, megújítása. Aztán 
Téged rövidesen megbíztak az intézmény 
vezetésével. Néhány év alatt látványos 
eredmények születtek. De a legnagyobb 
teljesítmény az volt, hogy ki tudtad har-
colni; új helyre költözzön a könyvtár, és 
megyeszerte elismert intézménnyé váljon. 
Emlékszem, milyen lelkesen kezdtünk 
hozzá a könyvtár számítógépes fejlesztésé-
hez! De hol van már a különlegesség, az 
1980-as évek vége, amikor a könyvtárban 
lehetett először nyilvános helyen számí-
tógépet használni. A példaértékű helyis-
mereti gyűjtemény kialakítása, amely egy 
időben módszertanul szolgált! Kiállítások, 
rendezvények, programok sorai valósultak 
meg a Bocskai u. 13. sz. alatti épületben. 
Nagy idők voltak! Emlékképek villannak 
fel: 1985 nyara Üdvözlet az olvasónak – 
ünnepi könyvheti műsor, olyan előadók-
kal, mint Váradi Hédi, Nagy Attila, Sze-
mes Mari, Vitai Ildikó, Benkő Gyula. Író-
olvasó találkozók, szakmai rendezvények. 
Vagy 2000 nyara, az első Hazaváró Ünnep 
megszervezése! Nyári táborok, tanfolya-
mok, előadóestek, vetélkedők és ki tudja 
már mi minden. Minden az olvasókról, a 
könyvtárhasználókról szólt.

Korán magához szólított a Teremtő, de 
amit létrehoztál az példaértékű! Legyen 
álmod békés, emlékedet megőrzi a város, 
életműved kitörölhetetlen a hajdúnánási 
könyvtárügy, közművelődés történetéből. 

Rigó Tamásné

Hagyománynak számít már a Bocskai isko-
lában a februárban megrendezésre kerülő 
Szülők iskolája című előadás, melyet Al-
földiné Ragyák Andrea szakpszichológus, 
az iskola egykori tanára tart olyan aktuális 
témákról, mellyel segítséget nyújthat fenn-
álló komoly problémák esetén szülőknek s 
pedagógusoknak egyaránt.

Idén február 25-én 17 órára várták az 
érdeklődőket a Polgári úti intézményegy-
ség könyvtárában, ahol napjaink kórossá 

Az országosan elismert zsűri tagjai őszin-
te szívből gratuláltak Hajdúnánás nevét 
öregbítő két kis táncosunknak a Kárpát-
medencei Református Iskolák Versenyén, 
amelyet Nyíregyházán a Jókai Mór Re-
formátus Általános Iskolában „Csodát 
virágzik a jelen” mottóval rendeztek meg 
március 6–7-én.

Büszkék vagyunk a Szivárvány Nép-
tánccsoport két kis táncosára. 

A néptáncos szakmai körökben elis-
mert zsűri természetes táncukhoz, gyö-
nyörű viseletükhöz, amit, mint mondták: 
„tudtak viselni” őszintén gratulált Gyulai 
Evelinnek és Mónus Mártonnak, akik 
rábaközi dúst és friss csárdást táncoltak. 
Külön gratuláltak felkészítő tanáraiknak: 
Márton Lászlónénak és Márton Attilának.

III. helyezés a Kárpát-medencei III. helyezés a Kárpát-medencei III. helyezés a Kárpát-medencei III. helyezés a Kárpát-medencei III. helyezés a Kárpát-medencei III. helyezés a Kárpát-medencei 
Református Iskolák VersenyénReformátus Iskolák VersenyénReformátus Iskolák VersenyénReformátus Iskolák VersenyénReformátus Iskolák VersenyénReformátus Iskolák Versenyén

Szülők IskolájaSzülők IskolájaSzülők IskolájaSzülők IskolájaSzülők IskolájaSzülők Iskolája is válható technikai vívmányáról, a túlzott 
internethasználatról hallhattak tanulságos 
előadást a résztvevők.

Székely Barnabás igazgató-helyettes olyan 
statisztikai adatokkal és tényekkel nyitotta 
meg az estét, melyek elgondolkodtathatják a 
szülőket: érdemes-e kontroll nélkül engedni 
a gyereket már kisgyermekkorban számító-
gépet, okos telefont használni.

Az előadó pszichológus folytatta a szo-
morú statisztika ismertetését, az internet-
használók utóbbi 5 évben történő drámai 
megemelkedését. Ezeknél a gyerekeknél a 

társadalmi- érzelmi fejlődés (?) úgy megy 
végbe, hogy „fenn vannak a neten”, 2014-
es adatok szerint átlag napi 10 órában.

Vajon hány éves kortól lehet ezt kontroll 
nélkül engedélyezni? Kialakul-e szülő és 
gyerek között olyan kapcsolat és kötődés 
akkorra, mely eredményéül megbízható 
internethasználó lesz gyermekünkből? Ha 
nem, a kapcsolat és a kötődés a digitális 
eszközökkel alakul ki bennük mintegy 
kompenzálva egyéb kapcsolataik hiányát. 
Elpárolog ezáltal őszinte énük, érzelmileg 
labilissá válnak, s egyik függőségből a má-
sikba kerülnek, nem tudnak különbséget 
tenni valóság és fantázia között.

Tudnia kell minden szülőnek az időzítést 
a megelőzési folyamatban: egészséges kap-
csolatokat tudniuk maguk körül, melyben 
gyermekük is egészségesen, őszintén fejlőd-
het a virtuális világ fantáziaként való meg-
élésével és nem előtérbe kerülésével.

Elgondolkodtató előadás volt, mond-
hatni úgy is: sokkolóan tanulságos. Vigyáz-
zunk gyermekeink kis világára, hisz boldog, 
egészséges, kapcsolataikban erős, stabil sze-
mélyiségeket szeretnénk belőlük nevelni. 
Ehhez hatalmas oda� gyelés szükségeltetik, 
az időzítés tudományával – hangzott el a 
pszichológus összegzésében.

Fekete Andrea 



5Hajdúnánási Újság2015. március 26.

 Patai István festőművész kiállítása áp-
rilis 9-ig tekinthető meg a művelődési 
központ galériájában.
 Március 26. (csütörtök) 17.00 a Man-

dala Dalszínház bemutatja: Móricz 
Zsigmond – Kocsák Tibor – Miklós 
Tibor: Légy jó mindhalálig (musical) 
Belépődíj: 800 Ft
 Március 27. (péntek) 18.00 Nánási 

Fonó – néptánctanítás kicsiknek és na-
gyoknak. Táncoktató: Bistey Attila és 
Makkai Andrea. A belépés díjtalan!
Hajdúnánás Hangja - tehetségkutató 

énekverseny felhívás
Jelentkezni lehet bármilyen könnyű-

zenei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) zenei alapra törté-
nő dal énekes előadásával. Minden előadó 
a fenti kategóriába tartozó két dal elének-
lésével vehet részt a versenyen.

Zenei alapot (CD vagy hangszer) min-
denkinek magának kell biztosítania!

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

kerül sor, melynek időpontjáról a jelent-
kezőket értesítjük!

Helyszíne: Hajdúnánás, Liget, szabad-
téri színpad

Jelentkezni csak 14 éves kort betöltött 
személyeknek lehet!

A kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonpro� t Kft. címére kell 
eljuttatni papíralapon vagy elektronikus 
formában. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 6., info@nanasvmk.hu) A jelentkezési 
lap kérhető a művelődési központban, vagy 
letölthető a www.nanasvmk.hu honlapról.

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

szesül.

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

Csínom Jankó NánásonCsínom Jankó NánásonCsínom Jankó NánásonCsínom Jankó NánásonCsínom Jankó NánásonCsínom Jankó Nánáson

Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a tv-
ben feltűnt a vége felirat a „Koppányi aga 
testamentuma” című � lm utolsó képsorai 
után, már rohantunk is ki az udvarra az 
öcsémmel kardot, íjat készíteni, s míg a 
nap le nem ment harcoltunk egymással, 
másnap meg a környékbeli srácokkal. 
Olyanok akartunk lenni, mint a fősze-
replő, Babocsai László, a végvári vitéz, 
azaz Benkő Péter a színész legenda Ben-
kő Gyula � a, a kétszeres Jászai Mari díjas 
népszerű színművész. Ennek bizony már 
lassan 40 éve, de így is izgatottan vártam 
a találkozást, mikor megtudtam, hogy 
Mikó István rendezésében a Mandala 
dalszínház városunkban adja elő a Csú-
nya lány című 3 felvonásos kis operettet, 
melyben a hajdani Csínom Jankó is sze-
repet kapott. A nagyszerű, szórakoztató 
előadás után hátra lopakodtam az öltö-
zőkhöz, s megkértem a művész urat, hogy 
szignójával üdvözölje a hajdúnánásiakat, 
s válaszoljon néhány kérdésemre. A sztár 
allűröktől mentes, rendkívül közvetlen 
művész boldogan vállalkozott a felkérésre.
 Hogyan került egy országosan nép-

szerű, elismert színész, – aki nemrégiben 
a Soproni Pető�  színház, majd jelenleg a 
Turay Ida színház vendégművésze – ide 
a szomszédunkba a nyíregyházi Mandala 
Dalszínházhoz?

Szerintem az az igazi színészet, mikor 
az ember megy mindenfelé, játszik az em-
bereknek ahol tud. 23 évig voltam a � á-
lia színházban – Kazimírnál – s bizony 
szép dolog, ha le tudjuk tenni a fenekün-
ket egy ilyen helyen, de a kihívás az, ha 
elvállalunk vidéki szerepeket, megyünk 
„művházakba”, mindenfelé. Egyébként 
Mikó István, és Dobos Laci keresett fel, 
hogy játsszam el ezt a kis szerepet.
 Mivel foglalkozik ezen kívül mosta-

nában?
Nemrég írtam egy darabot melyben 

egy idős ember – akiről csak sejteni lehet, 
hogy valójában színész – hajdani nagy 

Hímzett feliratos falvédőkből rendez-
tek kiállítást a hajdúnánási Móricz Pál 
Helytörténeti Gyűjteményben, melynek 
megnyitója március 5-én, csütörtökön 
este volt. A kiállítást Buczkó József nép-
rajzkutató, a gyűjtemény igazgatója nyi-
totta meg, aki a nőnaphoz közeledvén, 
ehhez az ünnephez is kötötte a kiállítás 
apropóját.

A falvédőket a helyi múzeum gyűjte-
ményéből válogatták, valamint a város 
lakosságától kapták kölcsön a rendezők, 
de néhány olyan is akad, melyek az új-
fehértói múzeumból kerültek a kiállító-
terembe.

A XX. század első felének ízlésvilágát 
tükröző falvédők láttán sokan úgy érezték, 
haza érkeztek, hiszen ezek a feliratos falvé-
dők Hajdúnánáson a Trianon utáni idők-
ben váltak általánossá, s az 1950-es évekre 
már nélkülözhetetlen kellékei lettek a 

Tűvel írott történelemTűvel írott történelemTűvel írott történelemTűvel írott történelemTűvel írott történelemTűvel írott történelemTűvel írott történelemTűvel írott történelemTűvel írott történelem

szerelmét keresi, aki kávéfőző hölgy volt 
valamikor. Aztán a kávéházban találkozik 
két zenésszel s beszélgetésükből kialakul 
egy történet, melyben szerelmes sztorikat 
sok kis apró meglepetés követi. A Tu-
ray színházban is játszom két darabban. 
Nemrégiben megalakult a Nemzeti Lovas 
Színház, Pintér Tibor vezetésével, ahol én 
vagyok a művészeti vezető, ezt nagyon 
szeretem csinálni. Végeredményben szé-
pen telik az életem, nem panaszkodom.
 Mit tud mondani a mai színházakról, 

a mai színészekről egy olyan ember, akinek 
van összehasonlítási alapja, hiszen olyan 
színészóriásokkal is játszott együtt, mint 
Latabár Kálmán.

Bizony 6 éves koromban, a Fel a fejjel 
című mozi � lmben. Szerintem a mai szí-
nészek ugyan olyan jók, mint a régiek. Itt 
sohasem a színésszel van baj. Véleményem 
szerint kicsit öncélúak lettek a rendezők. 
Nem mindig az érdekli őket, hogy a kö-
zönség jól érezze magát. Olyan darabokat 
kell játszani, amit a közönség megért. Le-
hetnek ennek vidám részei, szomorúbb 
részei, de mozgassa meg a lelkét. Ha egy 
rendező ilyen darabbal lepi meg a közön-
séget, azzal egyetértek, ha viszont előre-
tolakszik öncélúan a saját – nem mindig 
okos – ötleteivel azt nem nagyon helyes-
lem.
 Mit csinál szabadidejében, mikor iga-

zán pihenni, kikapcsolódni akar?
Én egy csodálatos helyen, egy erdőben 

lakom, egy kisközségben már 2003-óta. 
Idén júniusban leszek 68. éves s valahogy 
mindig is erre vágytam. Van egy felesé-
gem, 2 lovam 4 kutyám 4 macskám, s 
végül én. Végtelenül jól érzem itt magam, 
s ha nem kell, akkor ki sem mozdulok. 
Nem messze van tőlem egy tó, oda járok 
úszni. Ott csak a vadkacsákkal vagyok 
együtt, no meg a fecskékkel, akik oda 
röpködnek inni. No persze ha szólítanak a 
„deszkák”, s menni kell, akkor menni kell.

Kócsi Imre

 Nosztalgia Filmklub
 2015. március 30. (hétfő) 14.00
 Darts oktatás
 2015. április 1. (szerda) 16.00
 2015. április 8. (szerda) 16.00
 Kézműves foglalkozás

2015. március 27. (péntek) 16.30 Arany-
vessző készítése

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  2015. április 3. (péntek) 16.30 Húsvéti 

készülődés
 2015. április 10. (péntek) 16.30 Ékszer-

készítés 
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
A kézműves foglalkozásokra SZER-

DÁIG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: Bagoly 

Beáta 06-52/381-620; 06-30/427-4536

lakószobáknak és a kony-
háknak egyaránt, szinte 
nem volt olyan otthon, 
ahol ne lett volna 1-2 
belőlük. Történetüket, 
témájuk, színük szerinti 
jelentéseiket dr. Bodnár 
Zsuzsanna néprajzkutató 
tárta a jelenlévők elé, aki 
maga is rendezett már 
hasonló kiállítást hímzett 
falvédőkből.

A konyhai aranymon-
dások, a háziasszonyt dí-

csérő feliratok, közmondások, vallásos és 
történelmi idézetek kultúránk részei, szép-
ségük sok helyütt vitatott, olykor giccses-
nek mondott, de tény, hogy asszonykezek 
szorgos munkája által születtek, s emlékei 
történelmünknek, népművészetünknek. 
Emlékeznünk kell arra is K. Csilléry Klá-
ra (1923–2002) néprajzkutató szavaival 
élve, hogy „mindez egy igen nehéz, meg-
élhetési gondokkal teli időszak emléke. 
Ha torz módon is, de tükröződik bennük 
a régi élet kötöttségeitől való szabadulás 
óhaja egy jobb, polgárosultabb életmód 
utáni vágy is.”

A megnyitót Bózsár Kata népdalénekes 
színesítette  a falvédőkön is megtalálható 
dalaival.

A kiállítás április 3-ig tekinthető meg 
a hajdúnánási Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjteményben.

Fekete Andrea

 Kreatív Kézműves Klub
 2015. április 2. 17.00 (csütörtök) Hús-

véti készülődés
 2015. április 9. 17.00 (csütörtök) Asz-

tali tárolódoboz 
Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb 

információ: Csuja Dóra 06-52/381-620; 
06-30/427-4536
 Játékok éjszakája
 2015. március 27. (péntek) 19.00–22.00

Tájékoztatjuk kedves tagtársainkat, hogy 
2015. április 7-én, kedden, du. 17 óra-
kor közgyűlést tartunk a Mozi kistermé-
ben. Szeretettel hívunk minden tagtársat, 
megjelenésükre feltétlenül számítunk. 
Tisztelettel Szécsényi Lajos, elnök és Kö-
teles Mária, helyettes

A Mozgáskorlátozottak A Mozgáskorlátozottak A Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének felhívása!Egyesületének felhívása!Egyesületének felhívása!Egyesületének felhívása!Egyesületének felhívása!Egyesületének felhívása!
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Bocskai Koronával történő fi zetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

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

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
műköves részlege vállalja:

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

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

VARGA LÁSZLÓ 
volt Hajdúnánás, 

Fáy András u. 36/A alatti lakos
halálának 1. évfordulójára.

MegemlékezésMegemlékezés

„Tudtad, mi is tudtuk, milyen beteg vagy,
de te kímélni akartad családodat.

Mégis elmentél egyetlen perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és fájdalom maradt. 

De emléked örökké itt van velünk,
ameddig élünk nem feledünk.”

Fájdalommal emlékezik: 
Felesége, � ai, menyei, 

unokái, dédunokái, testvérei, sógora

GYÖNGYÖSI LAJOS
83 éves korában 

2015 február 5.-én elhunyt. 

Hamvait, 
végakaratának megfelelve
felesége sírjába helyeztük.

Testvére: Gábor 

IFJ. DEBRECZENI SÁNDOR
volt Hajdúnánás, Árpád u. 43 sz. alatti lakos

halálának 5. évfordulójára

MegemlékezésMegemlékezés

„Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!

Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Örök az arcod, nem száll el a szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben marad!”

Fájó szívvel emlékezik: 
édesanyád, édesapád, nagybátyád és unokatestvéreid. 

 Termál medencefürdõ
 Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs)
 Szénsavas kádfürdô
 Iszappakolás
 Súlyfürdõ

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

Korszerû gyógyászati épületünkben várjuk fürdõgyógyászati 
kezeléseinkkel régi és új vendégeinket! 

Pihenjen és gyógyuljon nálunk 2015-ben is!
A hajdúnánási lakosok részére a fürdőgyógyászati kezelések önrészét május 1-ig tudjuk átvállalni. 

Május 1 és szeptember 1 között csak önrész megfi zetése mellett vehetik igénybe kezeléseinket. 
Használják ki most a lehetőséget!

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

Dekorinfo Reklámiroda 
4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.

Tel.: 06-30/442-3006 · E-mail: info@dekorinfo.net
Minden alkalomra fényképes egyedi ajándékok! 

Névnap, Születésnap, Anyák napja, Mikulás, Karácsony! 
Ajándéktárgyakra saját egyedi fényképeket, 

feliratokat készítünk! Csak egy fotót hozz magaddal!!!

Dekorinfo Reklámirodada
35. sz.
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Korona Patika

Postamol Uno 60x 4135 Ft 3650 Ft
Coldrex tbl. 12x 1149 Ft 970 Ft
Svédcsepp Naturland 500 ml 1519 Ft 1349 Ft 

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Továbbra is várom vendégeinket, 
házi süteményekkel húsz féle pizzával 

és három féle menüvel.
Rendezvényekre (200 főig) evőeszközök és 

szerviz bérelhető.

Szolgáltatásaink
• Menü készítése hétfőtől péntekig 750 Ft/adag

INGYENES KISZÁLLÍTÁS
Hajdúnánás és Hajdúdorog területén

• Ballagások utáni vendégfogadás

• Esküvők, eljegyzések, családi rendezvények,
 osztálytalálkozók lebonyolítása 

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ

Hajdúnánás, Fürdő u. 3. • Tel.: 06-30/871-5771
E-mail: termalpanzio@nanaskabel.hu • www.termalpanzio.hu

Hajdúnánáson a Fűz utca 8. sz. alatti 
víkendház eladó!

BEA 22-es faház, bevakolva. WC, fürdőszoba, víz és villany.

Tel.: 06-46/332-229

MOZIMŰSOR . ÁPRILIS

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)

Április 11. 17:00 
(szombat)

Végre Otthon 
3D! 

6

Április 11. 19:00 
(szombat)

Halálos 
iramban 7

16

Április 15. 17:00 
(szerda)

Végre Otthon 
3D! 

6

Április 15. 19:00 
(szerda)

A lázadó 3D 16

Április. 25. 17:00 
(szombat)

A 7. törpe 3D 6

Április. 25. 19:00 
(szombat)

A pláza ásza 
Vegasban

12

Április 29. 17:00 
(szerda)

A 7. törpe 3D 6

Április 29. 19:00 
(szerda)

A pláza ásza 
Vegasban

12
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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 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k 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 Nonprofi t 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: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Férfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB II
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Máté-
szalkai MTK 31–19 (10–9)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Száva, 
Szegedi. (március 1).

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Szabó 1, CSONKA 5/3, 
Bancsók 2, Póser 4, HADADI 4, Ötvös 
4. Csere: Torma (kapus), Bata, TAKÁCS 
5/1, Fehérvári 1, TÓTH 5, Madai, Tupi-
cza. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: A helyzeteinket az első 
félidőben, ha belőjük, hamarabb eldön-
töttük volna a mérkőzést!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Mátészalkai MTK 35–28 
(17–15)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Fórián, 
Szilágyi. (március 1).

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Nagy 4, Kelemen 1, Németh 3, 
Tupicza, Alföldi 1, BATA 13/1. Csere: 
TORMA (kapus), Bodogán 6, Ménfői, 
Harsányi 2, Molnár, Fazekas, Körtvélyesi, 
Szabó, ZIHOR 5. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: A mérkőzés nehezen 
indult. Nehezen lendültünk játékba. Sem 
támadásban, sem pedig védekezésben nem 
volt egységes a csapat. A szünetben rendez-
tük a sorokat, és javuló védekezésünknek 
köszönhetően magabiztosan nyertünk.

Tiszavasvári SE–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 23–23 (12–12)

Tiszavasvári 150 néző. Vezette: Fibec, 
Szammer. (március 7.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Bancsók 1, Ötvös 1, Tóth 1, 
HADADI 7/2, TAKÁCS 5, Fehérvári 1. 
Csere: Reszegi, Torma (kapusok), Póser 2, 
Bata, SZABÓ 5, Madai, Tupicza. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 2/2, illetve 3/2 Kiállítás: 8 
perc, illetve 14 perc.

Hadas Sándor: A szomszédvári rang-
adón a végig kiélezett, fér� as csata zajlott 
a pályán. A nézők ellentétes félidőket lát-
hattak, így igazságos döntetlen született!

Juniormérkőzés: Tiszavasvári SE–Hajdú-
nánás Robzol 2000 KSE 34–27 (18–16)

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B
Hajdúnánás SK–Elios Kispesti NKK 
22–21 (12–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Sándor, 
Szabó. (február 28).

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
POÓR 5, Zihor 2, Lengyel, Umanets 3, 
Som 5, Takács 2/2. Csere: Szilágyi, (ka-
pus), Darabos, Kovács, DUDÁS 3, Buda-
házy 1, Szőnyi, Martinek, Tóth, Mekes. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/2, illetve 6/5. Kiállítás: 
8 perc, illetve 10 perc.

Molnár András: Ezen a szinten magas 
színvonalú mérkőzést vívtunk a rendkí-
vüli jó erőből álló Kispesttel, és azt gon-
dolom minden dicséretet megérdemel a 
csapat a győzelemért.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Kis-
pesti NKK 31–35 (15–18)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Be-
nyusz, Rontó. (február 28).

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Me-
kes 3, TAKÁCS P 10/2, KOVÁCS 11/5, 
Lengyel 1, Dudás, Szőnyi 3. Csere: Varga 
(kapus), Tóth 2, Lakatos, Csontos, Tar 1, 
Nagy, Csiki, Péter. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 7/7, illetve 5/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: A hajdúnánási mezek el-
nézést kérnek a szép számmal kilátogató 
nézőközönségtől, mivel önállóan nem tud-
ták megnyerni a mérkőzést. Bajnok esélyes 
csapatként méltatlan volt, amit a pályán 
műveltünk. Gratulálok a Kispestnek.

Szeged SE–Hajdúnánás SK 22–36 
(9–19)

Szeged 100 néző. Vezette: Kovács, 
Wenzel. (március 7.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
LENGYEL 1, TAKÁCS P 2/1, SOM 6, 
UMANETS 8, POÓR 4, ZIHOR 7. Cse-
re: SZILÁGYI (kapus), MARTINEK 5, 
KOVÁCS 2, MEKES 1, BUDAHÁZY, 
TÓTH, SZŐNYI. Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/2, illetve 3/1. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc.

Molnár András: A korai kezdés elle-
nére nagyon összeszedett volt a csapat. 
Mindent sikerült megvalósítani, amit 
megbeszéltünk. Nemes bosszút álltunk a 
hajnali ébresztőért. Mindenki nagyon jól 
kézilabdázott ezen a mérkőzésen különö-
sen, akik kezdtek a cserék közül is sokan 
jól szálltak be. Nagyon örülünk a nem 
várt nagy különbségű győzelemnek.

Juniormérkőzés: Szeged SE–Hajdúná-
nás SK 29–34 (11–19)

Szeged 100 néző. Vezette: Kiu Gábor, 
Kiu Tamás. (március 7.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), Ta-
kács P 1, TÓTH 12, SZŐNYI 7, MEKES 
4/1, KOVÁCS 5, CSONTOS 4. Csere: 
Jóna (kapus), Lengyel, TAR 1, MEZEI, 
Nagy. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 5/4, illetve 2/1. Kiállítás: 
2 perc, illetve 0 perc.

Nagy Attila: A hajdúnánási mezekbe 
újra belebújtak a lányok ez látszott a mér-
kőzésen ugyan is kiegyensúlyozott csapat 
képét mutattuk. Gratulálok a győzelemhez. 

kábé

Tiszavasvári 33 néző. Vezette: Kocsmá-
ros, Kertész. (március 7.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Tupicza, Kelemen 2, Bodogán 
5/1, Harsányi 1, Bata 16/1, Németh 1. 
Csere: Reszegi (kapus), Zihor 2, Alföldi, 
Fazekas, Molnár, Ménfői. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 5/3, illetve 4/2. Kiállítás: 
8 perc, illetve 10 perc. 

Madai Tamás: Sajnos elhittük, hogy 
legyőzhetetlenek vagyunk. A sikerért azon-
ban folyamatosan tenni kell. Remélem, 
még időben jött ez a pofon!

kábé

Sikeres szereplés UstronbanSikeres szereplés UstronbanSikeres szereplés UstronbanSikeres szereplés UstronbanSikeres szereplés UstronbanSikeres szereplés Ustronban

Hajdúnánás és Ustron testvérvárosi kap-
csolata tovább erősödött az elmúlt hóna-
pokban a szélesebb körű együttműködé-
seknek köszönhetően. Ebben a kapcsolat-
rendszerben fontos szerep jut a sporttevé-
kenységeknek is. Ezt mélyítette el az a 
Nemzetközi Asztalitenisz-Torna, amelyet 
21. alkalommal szerveztek meg Ustron-
ban. Varga Zoltán, a Hódos Imre SE tagja 

Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a lengyelországi Ustronban azt a nem-
zetközi asztalitenisz-tornát, ahol Hajdúnánást a Spartacus és a Hódos Imre SE 2–2 
tagja képviselte. 

elmondta, hogy az esemény-
re többek közt olyan orszá-
gok delegálták csapataikat, 
mint Szlovákia, Csehország, 
Magyarország, 58 versenyző 
részvételével. A torna ered-
ményesen zárult, hiszen az 
50–59 korosztályban Pataki 
Zoltán harmadik, míg Cse-
rép Tibor a negyedik helyet 
szerezte meg. Az együttmű-
ködésnek köszönhetően má-
jus elsején a Hajdúnánáson 
megrendezésre kerülő me-

gyei asztalitenisz-versenyre Ustron városa 
is meghívást kapott. A sport kifejezetten 
jó összekötő kapocs a testvérvárosi együtt-
működés terén is, melyet a jó hangulatú 
találkozók is bebizonyítottak. A közös si-
ker elérése érdekében az egymásra � gye-
lés, az alázatosság, a tisztelet mind-mind 
nélkülözhetetlen volt a játékosok részéről 
– hangsúlyozta Varga Zoltán.

10 000 Ft 
feletti vásárlás esetén 

szerény 
ajándékot adunk!

Megrendelést 
felveszünk:

+36 30 698 27 51

Hajdúnánáson Béke út 69.
Hajdúdorogi vágóhíd, húsüzem

Nagyhegyes-Hús Kft.
MINTABOLTJA

Nyitva tartás: kedd–péntek: 7–17 óráig
szombat: 7–12 óráig, vasárnap, hétfő: zárva

Az akció 2015. március 23–április 5.
között érvényes a készlet erejéig.

Friss magyar sertés-
hússal és saját gyártású 
termékekkel friss barom  
termékekkel, félkész 
és fagyasztott árukkal, 
száraztésztákkal, kon-
zervárukkal, fűszerekkel 
kedvező árakkal 
várjuk régi és 
új vásárlóinkat.

A képek csak illusztrációk, 
nyomdai hibákért felelőssé-
get nem vállalunk, az árvál-

tozás jogát fenntartjuk.

Nálunk 
bankkártyával és 
Erzsébet utalvánnyal 
is  zethet.

Hajjdddúúnááánáson Béke úúttt 669
Megnyitotta kapuit

Húsvéti
vásár

Füstölt 
kötözött comb

1450 Ft/kg

Dorogi 
csemege sonka 

1350 Ft/kg

Friss csirke 
egész comb

620 Ft/kg

Fagy. hízott 
kacsamáj 

4800 Ft/kg

 

kel 

Friss sertés 
apróhús 

780 Ft/kg

Friss 
csirkemell lé

1290 Ft/kg

Friss hízott 
kacsacomb

1820 Ft/kg

Fagy. libamáj 
nyesedék 

2350 Ft/kg

Friss 
pulykamell lé

1880 Ft/kg

k! +3

Savanyú 
káposzta „fejes”

320 Ft/kg

Friss 
sertéstarja

1020 Ft/kg

HÚS
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