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X. Megyei Nyugdíjas Táncfesztivál
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Megért egy fabatkát…sőt!

9. oldal

016. április 8-án közel 400 fő, váro-
sunk óvodásai, iskolásai vettek részt 
a már hagyományosnak mondha-

tó közbiztonsági nyílt napon, amelynek 
együttműködő szervei voltak az ORFK 
OBB, a Hajdú-Bihar Megyei Baleset Meg-
előzési Bizottság és a Hajdúnánási Rend-
őrkapitányság. A megjelenteket dr. Vincze 
István alezredes, kapitányságvezető úr kö-
szöntötte. Kiemelte, hogy „a közbiztonság 
érdekében kerül sor a rendezvényre, ame-
lyen az ifjú korosztály tagjait próbáljuk tá-
jékoztatni a közbiztonsági feladatokról…
Igyekszünk sokrétű programunk kereté-
ben felhívni az ifjabb korosztály figyelmét 
a közbiztonság fontos területeire, legyen 
az gyalogos vagy kerékpáros közlekedés, 
baleset elhárítás, mentő- és mentesítő 
munkák vagy bűnüldözés… Programunk 
keretében fő cél az, hogy a rendezvényünk 
résztvevői megismerjék a közbiztonságot 
szolgáló eszközöket az emberi tényezőktől 
kezdve a technikai felszereltségen át az 
egyéni felszerelésig, a mentő- mentesítő 
akciók gyakorlati bemutatásáig… Fő cé-
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Közbiztonsági nyílt nap Hajdúnánáson

Jelen lapszámunk megjelenését követő va-
sárnapra, azaz május elsejére esik az Anyák 
napja. Olyan bensőséges ünnep ez, ami ha 
nem is ünnep formájában, de szinte egyidős 
az emberiséggel. Hiszen ki ne gondolna sze-
retettel az édesanyjára, arra, aki nekünk az 
életet adta, aki dédelgetett, óvta lépteinket, 
s míg léte e világra szól mindig féltő gonddal 
követi életünk sorát, talán még a túlvilágról 
is vigyázza létünket. Idézzük most fel né-
hány gondolat erejéig, honnan is ered ez az 
ünnep, milyen történelmi gyökerei vannak.

Az anyák megünneplésének története az 
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akko-
riban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheá-
nak az istenek anyjának, és vele együtt az 
édesanyák tiszteletére. A történelem során 
később is voltak olyan ünnepek, amikor az 
anyákat is felköszöntötték. Angliában az 
1600-as években az ünnep keresztény vallá-
si színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot 
követő negyedik vasárnapon, az anyák va-

lunk a jövő érdekében a játékos ismeret 
szerzése.”

A nyílt nap keretében a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság, a Katasztrófavédelem 
és a Mentőszolgálat nagyszabású mentési 
gyakorlatot hajtott végre a Vöröskereszt és 
a Polgárőrség közreműködésével. A menté-
si gyakorlatot követően a résztvevő gyere-
kek különböző technikai bemutatókat te-
kinthettek meg, amelynek nagy sikere volt.

A vállalkozó csapatok kerékpáros ügyes-
ségi és elméleti vetélkedőn vehettek részt. 
A félnapos rendezvényt zenés, szórakoz-
tató program színesítette. A rendezvény 
zárásaként a Nemzedékek Biztonságáért 
Közhasznú Alapítvány megajándékozta a 
gyermekeket. A kerékpáros verseny leg-
jobbjainak az alapítvány képviseletében 
dr. Hartai Magdolna nyugállományú r. 
alezredes, valamint Szólláth Tibor polgár-
mester úr gratulált. A versenyben résztve-
vő óvodások és iskolások kerékpárokat, 
sporteszközöket, játékokat és könyveket 
vehettek át. Mindezek segíthetik a szabad 
idő hasznos eltöltését! Gut István

sárnapján tartották az édesanyák ünnepét. 
A családjuktól messze dolgozó szolgálók 
szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, 
és a napot édesanyjukkal tölthessék. A láto-
gatás előtt külön erre a napra ajándékként 
elkészítették az anyák süteményét.

Az Egyesült Államokban először 1872-
ben, Bostonban ünnepelték meg az anyák 
napját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. 
Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti 
ünneppé nyilváníttatni. Az ünnepet má-
jus második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt 
édesanyja emlékére. Rengeteg időt és ener-
giát szánt arra, hogy az ünnepet előbb ál-
lami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. 
Jarvis a célját 1914-ben érte el, amikor 
Woodrow Wilson amerikai elnök a napot 
hivatalos ünneppé nyilvánította. 

Hazánkban az ünnep ötletét Petri Pálné, 
egy államtitkár felesége hozta Amerikából 
és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. 

Köszöntjük az Édesanyákat 
és a Nagymamákat!

március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoz-
tatójában munkásgyerekeknek tartották.  
A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröske-
reszt vezetői karolták fel és megtették az elő-
készületeket az anyák napja országos beve-
zetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet 
sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé 
az anyák napját, amelyet azóta is minden 
május első vasárnapján tartunk.

„Térdedről gurulva milyen messziről látlak már, kis anyánk!
Ahogy kiszaladtam féltő kezed közül – mint nyögő gally, hogyha
kicsapja gyümölcsét a hirtelen vihar: kezed utánam nyúlt, majd az égre lebbent –
az úti por sodró habjairól még visszatekintettem, a kerítés mellett álltál hajladozva –
kék hegyek s füstölgő városok emelték lengő ingekből titkos karjaikat.”

Illyés Gyula: Anyánk (részlet)

„2016. április 12-én 90. születésnapja alkalmá-
ból virágcsokorral, és Orbán Viktor minisz-
terelnök úr által megküldött emléklappal kö-
szöntötte Szucskó Istvánnét dr. Juhász Endre 
Hajdúnánás város alpolgármestere. 
Isten éltesse sokáig Zsófika nénit erőben és 
egészségben családja körében!”

o
2016. április 16-án 90. születésnapja alkalmá-
ból virágcsokorral, és Orbán Viktor miniszter-
elnök úr által megküldött emléklappal köszön-
tötte Pók Antalnét Szólláth Tibor, Hajdúnánás 
város polgármestere.
Isten éltesse sokáig Erzsike nénit erőben és 
egészségben családja körében!

Boldog születésnapot 
Zsófika és Erzsike néni!
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Elindult a Hajdúsági Üvegjárat

Természettudományból ötös

A Berettyóújfalui Szak-
képzési Centrum Csiha 
Győző Szakképző Isko-
lájába járó diákok és pe-
dagógusok napja márci-
us 3-án már kora reggel 
kezdetét vette. Hajnalban 
hetvenhárom diák és hét 
kísérőtanár szállt fel a 
vonatra, s reggelizéssel, 
bolondozással, énekléssel 
közeledtünk fővárosunk 
felé. Az átszállásnál Debrecenben rette-
netesen hűvös volt, így nyolcvan didergő 
utas várta a Budapest felé közlekedő vo-
natot. Természetesen senkinek sem vette 
el a jókedvét a csípős hőmérséklet, viszont 
megkönnyebbülés volt beszállni a fűtött 
Intercitybe.

A leszállást követően átsétáltunk a 
Margit hídon, és a Millenáris B épületé-
ben bepillantást nyertünk az ideiglenes 
Nemzetközi űrkiállításba. A bemutató az 
űrtechnológia fejlődését ismertette meg a 
látogatókkal a rakétakísérletektől az űr-
ruhák változásán keresztül a komolyabb 
műholdakig, űrállomásokig. Kedvenc 
kiállított tárgyam Darth Vader két méter 
magas kellékmásolata volt. Hogy intenzí-
vebben részt vegyünk a bemutatón, inte-
raktív tárgyakkal, például az űrhajólando-
lást szimuláló géppel tették látványosabbá 
a kiállítást. Űrkalandunk után csapatunk 
meglátogatta az Országházzal szemben 
lévő Néprajzi Múzeumot. 

A május hónap nem csupán a tavaszt, de 
sokak számára a személyi jövedelemadó 
bevallását is jelenti. Az adóbevallás idején 
azonban nem csak az államnak leadózott 
jövedelmet kell bevallanunk, hanem ren-
delkeznünk kell az adó egy százalékáról is. 
Az adózók közel fele azonban egyszerűen 
elfelejti kitölteni a rendelkező nyilatkoza-
tot, így a civil és egyházi szervezetek akár 
több milliárdos bevételtől is elesnek! Rá-
adásul a rosszul kitöltött rendelkező nyi-
latkozatokból pl. a tavalyi évben a NAV 
adatai szerint 608 millió Forint úszott el.

A hajdúnánási mentőállomás alapítvá-
nya, a Máró József Emlékalapítvány az 
elmúlt évben 768 983 Ft támogatást ka-
pott az adó egy százalékából. A 2015.év-
ben, az alapító okiratban meghatározott 
céloknak megfelelően 950 255 Forintot 
költöttünk. Beszédes adat, hogy az alapít-
ványunk működési költségre egyáltalán 
nem költ, csupán azokra a kötelezett-
ségekre, amely például az alapító okirat 
kötelező módosításának ügyvédi költsé-

Ismét kiváló eredményekkel büszkélked-
hetnek a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium természettudományi 
munkaközösségének pedagógusai. A nem-
rég Makláry Lajos Pedagógiai és Közműve-
lődési Díjjal is elismert tanárok közül Fejér 
Imre tanítványa, a 8.-os Homonyik Zol-
tán április elején Hajdúszoboszlón, a Te-
leki Pál országos földrajz-földtan verseny 
megyei döntőjében tizenharmadik lett.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen (OKTV) is szépen szerepeltek 
a kőrösisek. A 11.-es Gergely Péternek 
és Papp György Bencének biológiából és 
kémiából is továbbküldhető volt a dolgo-
zata, de csak az utóbbi tantárgyból jutot-
tak be a második fordulóba. Sajnos szintén 
nem hívták be a 12.-es Sajtos Rebekát 
biológiá ból, de osztálytársa, Csiki Róbert 
kémiából eljutott a középdöntőig.

Március elején a Bocskai István Általános 
Iskola természettudományos hetének kere-
tében tartott regionális versenyen biológiá-
ból a 7.-es Kiss Fanni, illetve a 8.-os Kecs-
kés Emese győzött. A szintén 8.-os Szemán 
István – aki nem sokkal korábban országos 
ötödik lett a dr. Árokszállásy Zoltán bio-
lógia-környezetvédelmi versenyen – a má-
sodik helyet szerezte meg. Mindegyiküket 
Maginé Seres Marianna készítette fel.

Ugyancsak a Bocskai iskola megméret-
tetésén Kecskés Emese a biológia mellett a 
kémiaversenyt is megnyerte. A 8.-os Tóth 
Sára második lett, míg a 7.-es Varga La-

Az üveghulladék anyagában jól haszno-
sítható, belőle újra csomagolóanyagot 
vagy építőipari alkalmazásokhoz például 
szigetelőanyagot (üveggyapot, habüveg), 
esetleg a manapság újra divatos üveg-
téglát állíthatnak elő. Ezek a termékek 
nem igénylik a „vegytiszta” üveget, azaz 
a háztartásoktól begyűjtött üveghulla-
dék ezekre a célokra kiválóan alkalmas. 
Évente egy lakosra vetítve hozzávetőleg 
valamivel több, mint 10 kg üveghulladék 
keletkezik.

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 15 települést lefedő szol-
gáltatási területén a cég eddig a lakossági 
üveghulladékot kizárólag gyűjtőszigete-
ken gyűjtötte, amelyekből a szolgáltatási 
területén 150 edény van kihelyezve. Az 
így begyűjtött üveghulladék mennyisége 
150 tonna körül mozog.

A legoptimálisabb megoldás a kizá-
rólag visszaváltható csomagolásban for-
galmazott italok engedélyezése lenne, de 
a jelenlegi fogyasztásorientált szemlélet 
ennek sajnos nem kedvez. Így a megelő-
zés és az újrahasználat helyett a sorban a 
következő megoldás – az újrahasznosítás 
– feltételeinek biztosítására tudunk töre-
kedni. Hazánk az Európai Unió előírásai-

val összhangban igen ambició-
zus célokat fogalmazott meg 
a keletkező üveghulladékok 
hasznosítását illetően. Eszerint 
el kell érni annak a 70%-át ki-
tevő hasznosítását. Ezért a Haj-
dúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. és a tulajdonos 
önkormányzatok az OKTF 
Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si Igazgatóság támogatásával 
új módszerek bevezetéséhez 
igényelt és kapott anyagi támo-
gatást 2015 év végén.

A közszolgáltató a közelmúltban indí-
totta el vendéglátó egységek és intézmé-
nyek számára azt a próbaüzemi gyűjtési 
rendszert, melynek során a cég által ki-
osztott rekeszekben történhet a nem visz-
szaváltható üvegek gyűjtése. A „Hajdúsági 
Üvegjárat” névre keresztelt programhoz 
ez idáig több, mint ötven vendéglátóhely 
csatlakozott. A kezdeményezés érdekessé-
ge, hogy a használatba vont műanyagreke-
szeket a hulladékkezelő telepről származó 
műanyaghulladék újrahasznosításával egy 
hajdúböszörményi cég állítja elő.

Bízunk benne, hogy a bemutatott új 
gyűjtési móddal az eddigi üveghulladék 
mennyiség többszöröse kerül szelektíven 
begyűjtésre, így több hulladék kerülhet 
anyagában újrahasznosításra és ez által ke-
vesebb kerül a hulladéklerakóba. 

További információ: 
www.hhgkft.hu/uvegjarat
Támogató a OKTF Nemezti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 
(www.szelektalok.hu)

ura harmadik. Nagy Zoltánné tanárnő 
volt mindhármuk felkészítője. Szintén az ő 
tanítványai az Irinyi János országos közép-
iskolai kémiaversenyen a márciusi megyei 
fordulóban öregbítették az iskola és a város 
hírnevét: a 9.-esek között Csiszár Milán 
lett a legjobb, Fehérvári Nándor az ötö-
dik helyet szerezte meg; a 10.-esek között 
Majoros Márk lett a második, Varga Le-
hel pedig az ötödik. Az elméleti kérdések 
mellett titrálás (ismeretlen koncentrációjú 
sav- vagy lúgoldat összetételének megha-
tározása) is várta a fiatalokat. E gyakorlati 
feladat során a négy nánási fiú remekelt, 
ketten maximális pontszámot értek el.  
A szegedi országos döntőbe viszont közü-
lük csak a két legjobb, Milán és Márk jutott 
be. Rájuk egy másik erőpróba is vár, hiszen 
május elején a Curie kémia emlékverse-
nyen kategóriájuk legjobb húsz tanulója 
közé jutva indulhatnak a szolnoki döntőn.  
A Curie területi fordulóját már második 
alkalommal rendezték a Kőrösiben. Itt 
több diák is területi első lett, pl. a 7.-es 
Varga Laura, a 8.-os Kecskés Emese és a 
12.-es Csiki Róbert, viszont az országos 
ranglista első húsz helyéhez még ez sem 
bizonyult elegendőnek.

A Hevesy György országos kémiaver-
seny megyei döntőjébe jutott a 8.-os Pók 
Flóra, illetve a már említett Kiss Fanni és 
Kecskés Emese. Közülük az utóbbi szere-
pelt a legjobban, az ötödik helyen végzett. 

V. G.

Budapesti űrutazás

Ebben az ámulatba ejtően gyönyörű 
épületben megismerhettük a régi ma-
gyar népviseleteket. Örömmel töltött el, 
hogy a készítők utánanéztek különböző 
népek esküvői és hétköznapi ruháinak, 
bemutatták, hogyan és milyen eszközök-
kel dolgoztak az emberek kint a mezőn, 
és hogyan is nézett ki egy gazdag, illetve 
egy szegény család tisztaszobája, ebédlője. 

Miután minden diák végigjárta a ha-
talmas épületet, szabad foglalkozás kö-
vetezett. A gyülekező este hat órakor volt 
a Nyugati pályaudvaron. Kicsit ugyan 
fáradtan pihegtünk a vonaton, de ekkor 
is énekeltünk, játszottunk, beszélgettünk, 
sőt jobban megfigyelhettük, milyenek ta-
náraink az iskolán kívül.

Nagyon jól éreztem magam, és köszö-
nöm a szervező pedagógusoknak ezt az 
élményekben dús, mozgalmas, vidám bu-
dapesti kirándulást!

Timári Izabella (11. D)

Nem kell szuperhősnek lenni, 
Ön is lehet életmentő!

geit jelentették. Az alapítványunk tartós 
közérdekű célja a „Hajdúnánási Mentőál-
lomás ellátási körzetébe tartozó betegek, 
sérültek magas szinten történő ellátásának 
fejlesztése, a legkorszerűbb mentéstechni-
kai eszközök műszerek beszerzése és alkal-
mazása a mentésben, betegszállításban, a 
Hajdúnánási Mentőállomáson dolgozók 
szakmai képzésének, és továbbképzésé-
nek, tudományos tevékenységének előse-
gítése,… a Hajdúnánási Mentőállomáson 
dolgozók munkakörülményeinek javítá-
sa…”

Az alapítványunk kuratóriuma köszö-
netét fejezi ki támogatóinak, és kérjük, 
hogy továbbra is segítsék a rohamosan 
fejlődő orvostechnikai eszközök beszer-
zésének lehetőségét, az alapítvány célját, 
és küldetésünk megvalósítását, a mentés 
színvonalának megtartását és javítását!

Adószámunk: 18568514-1-09

Köszönettel a Máró József 
Emlékalapítvány kuratóriuma
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Hajdú ősök örököse: 
Látogatás a Nyakas Farmon

Csihások sikere Nagykőrösön

 Hogy indult a vállalkozásod, milye-
nek voltak a kezdetek?
 Saját kutatásaim alapján 1610-ig 

tudom visszavezetni őseim történetét. 
Tősgyökeres nánásiak vagyunk. Pályafu-
tásomat a volt Micsurin Tsz-ben kezdtem, 
majd 1981-től vállalkozásba kezdtem. 
Baromfitenyésztéssel, állatkereskedéssel 
kezdtem foglalkozni. Magángazdálkodá-
som 1981. november 13-án indult. Több, 
mint 20 éve tejelő szarvasmarha állo-
mánnyal foglalkozom. 1995-ben 25 db. 
vemhes üszővel indítottam a tejtermelő 
tevékenységet, amelyből napjainkra egy 
sikeres családi vállalkozás nőtte ki magát. 

Töretlen hittel és kemény munkával min-
den évben, a vállalkozás teherbíró képes-
ségének megfelelően, új beruházásokkal, 
fejlesztésekkel teremtjük meg a lehetősé-
get az állatállomány növelésére, a gazda-
ság fejlesztésére.
 Jelenleg hol tart a gazdálkodás? Mek-

kora területen folyik a gazdasági tevé-
kenység, mennyi a jószág állomány?
 Cégcsoportról beszélhetünk, amely-

nek jelen területe 1600 ha. A terület fele 
a család tulajdona, másik fele bérlemény. 
Jószágállományunk 1650 tehén és ennek 
szaporulata, tehát 4300 db. Fő tevékeny-
ségünk a tejtermelés. Éves szinten 17 mil-
lió liter a hozam, amelynek piaca Romá-
nia, Erdély: Naponta 2 kamion tej kerül 
kiszállításra. Biztos a piac, ám a tej árának 
alakulása rossz hatással bír. Természetesen 
a növénytermesztésünk igyekszik ellátni a 
jószágállományunk igényeit. Saját erőből, 
saját gépparkkal próbálunk önellátóak 
lenni.

A XIV. Tudományos Diákkonferencia 
„Hagyományok, ízek, régiók” elneve-
zésű programja április 8–9.-én Nagykő-
rösön zajlott, ahol iskolánk két verseny-
dolgozattal is képviseltette magát. Molnár 
Julianna Veronika és Ortó Regina, 9. 
F osztályos tanulók kategóriájukban az 
első helyen végeztek „Édes szakmák 

Népzenei berkekben rangos találkozón 
vett részt április 9-én a Szalmakalap Ci-
teraegyüttes. A Pocsaji Citerás Találkozót 

évek óta megrendezik azzal a céllal, hogy 
a környékbeli együttesek megismerjék 
egymást, alkalmuk legyen a találkozásra 
és szakmailag is értékeljék őket segítséget 
teremtve ezzel további működésükhöz, 
szakmai fejlődésükhöz, színvonaluk eme-
léséhez.

A rendezvényt 14. alkalommal rendez-
ték meg a Sinka Miska Vendégházban, 
ahol a citerazenekarokon kívül hangszer-
készítők, kézműves árusok is helyet kap-

Citerás találkozó

Egy jól működő gazdaságnak története van. Mindannyian érdekeltek vagyunk ab-
ban, hogy a gazdálkodás területein, hogyan folyik a termelő tevékenység. A Nya-
kas Farmot, annak tulajdonosát, Nyakas Andrást kerestem meg kérdéseimmel. 

 Hány dolgozót fog-
lalkoztat a gazdaság, mi-
lyen a bérezés?
 Aktív dolgozói lét-

számunk 100 fő, azaz 
100 családnak van meg 
a biztos „kenyere”. Dol-
gozóink havi bérezésben 
részesülnek (olykor tel-
jesítménybérben). Jól 
elvégzett munkájuk után 
keresetük átlag felettinek 
mondható. A szociális 
ellátás, a megfelelő mun-

kaegészségi ellátás maximálisan biztosított.
 A termelő tevékenységnek termé-

szetesen anyagi vonatkozása is van. Mit, 
miből? Milyen anyagi forrásokból gazdál-
kodik a Farm?
 Természetesen első hely illeti a saját 

erőt. Mellette igyekszünk kihasználni a 
pályázati forrásokat is. Fő célunk és törek-
vésünk is, hogy hitel felvétele nélkül tud-
junk gazdálkodni. Igyekszünk a fejleszté-
seinket is saját erőből megoldani. 1995 
óta folyamatos a beruházásunk. Kihasz-
náltuk az éppen aktuális pályázatokat, de 
a fejlesztéseket mindig banki hitel nélkül, 
önerőből sikerült megoldanunk. Mindig 

addig nyújtózkodunk, 
ameddig a takarónk ér. 
A „takarón túl” már 
csak a hitel következhe-
tett volna, viszont ezt a 
családunk nem kívánta 
igénybe venni.

Amennyiben erőnk 
engedi, igyekszünk jó-
tékonyságra is. Támo-
gatjuk a különféle szer-
vezetek rendezvényeit, a 
sportkörök tevékenysé-
gét, egy-egy rendezvény 

lebonyolítását. Büszkék vagyunk hagyo-
mányőrző tevékenységünkre, amikor is 
évenként házigazdái lehetünk az aratóver-
senynek. 
 Melyek a közeljövő tervei?
 A nehéz gazdasági követelmények 

ellenére nagyon fontos feladat az öntözés 
fejlesztése. Szinten kell tartanunk a ter-
melési eredményeinket. Ha a tej „tisztes-
sége” helyre áll, akkor elképzelhető az ál-
latállomány gyarapítása. Nagyon fontos, 
hogy ne hagyjuk cserben dolgozóinkat!
 Mit tartol a sikeres gazdálkodás kul-

csának?
 A siker kulcsa a tulajdonosi jelenlét. 

Fiaim közül András közel 10 éve részese 
a farm vezetésének. Tamás fiam a közel-
múltban szerzett diplomájával kapcsoló-
dott be a farm tevékenységébe. A testvérek 
megosztották egymás között a munkát. 
Andrásé lett a növénytermesztés, míg 
Tamásé az állattenyésztés. Természetesen 
a végső döntések a ház közös asztalánál 

Két generáció együtt. Nyakas András és ifj. Nyakas András

születnek meg ezután is. A fiúk tudják, 
hogy ott van mellettük egy biztos támasz, 
az édesapa, aki „pörgeti” a munkát.

„Hiszem és vallom, hogy egy vállalko-
zásnak nyereségesnek kell lenni. Nem fo-
gadható el a veszteség még részterületeken 

sem. Fő cél az, hogy még nagyobb odafi-
gyeléssel biztosítva legyen a sikerek eléré-
se generációkon keresztül. Úgy hiszem, 
hogy innen kiszállni nem lehet, visszaút 
nincs, egy út van csak: előre.”

Gut István – Fotó: Füz László

Hajdúnánáson’’ című 
munkájukkal, mely a 
mézeskalács és a grillázs 
készítéséről szólt. A 11. 
D osztály diákja, Hor-
váth László Miklós „…
Megkérem a lisztes 
molnárt, őrölje meg 
a búzámat…” Csiha 
Győző munkásságá-
nak bemutatása című 
dolgozatával harmadik 
helyezést ért el. Laci har-

madik éve vesz részt ezen a versenyen, és 
eddig minden évben kupával tért haza. 
Ezért külön dicséret illeti meg. 

Köszönjük Csiha Tamásnak, Hajdúná-
nás Város Önkormányzatának és Pusztai 
Gábornénak a támogató segítségnyújtást!

Ötvösné Kéki Piroska 
felkészítő tanár

tak az érdeklődő népzeneszeretők mellett. 
A nap folyamán értékes előadásokat hall-
hattak a résztvevők: dr. Joób Árpád népze-
nekutató Kérdések és válaszok az új stílusú 
népdalok világában, majd prof. dr. Posta 

József, a Debreceni Egyetem 
professzora A citera kultúrtör-
ténete címmel tartott előadást. 
Széles András citeraművész, 
a Népművészet Ifjú Mestere 
gyakorlattal egybekötött elő-
adásában a ritmizálás és díszítés 
jellegzetességeiről beszélt. Az 
előadásokat műhelymunka kö-
vette, ahol a fellépő zenekarokat 
értékelték, ill. elemezték.

Hasznos és tanulságos „to-
vábbképzésnek” is nevezhető 
program ez mindazok számá-

ra, akik fontosnak tartják népzenénket, 
akik a hangszerrel fejezik ki érzéseiket, 
akik a húrokba öntik lelküket. A hangszer 
megismerése, népszerűsítése mellettük a 
gyerekek számára szinte még fontosabb, 
azoké a gyerekeké, akik megtalálták már a 
hangszerrel való közös szálukat, s azoknak 
is, akik még nem.

A jó hangulat, a közös ebéd, a jó beszél-
getések a zenehallgatás és előadások mind 
mind a nap színvonalát emelték.

A találkozó évekkel ezelőtt azzal a céllal 
indult, hogy népszerűsítse az eltűnőben 
lévő hangszert. Az, hogy hagyománnyá 
vált és évről évre egyre nagyobb az ér-
deklődés, mind a találkozó sikerességét és 
fontosságát igazolja. A 14. találkozó idén 
is nagy érdeklődés mellett, közel 150 nép-
zenész részvételével zajlott. Örömünkre 
szolgál, hogy városunk felnőtt és gyermek 
citeraegyüttese is évek óta rendszeresen 
szerepel e találkozón.

Fekete Andrea
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Hódos Sándor búcsúztatója

A Bonyhádi Szellemi Zsendülés elnevezé-
sű kétnapos rendezvénysorozat keretében 
a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium-
ban évek óta tavasszal mérhetik össze az 
ország legjelesebb diákjai a tudásukat a 
különböző tantárgyakból: Glasperlenspiel 
német nyelvi, kultúrtörténeti és országis-
mereti verseny; Ésszel járom be a Földet! 
– Földgömb Nemzetközi Középiskolai 
Földrajzverseny; Ordass Lajos retorika-
verseny; Evangélikus iskolák történelmi 
versenye., valamint Lotz János szövegér-
tési és helyesírási verseny. Az idei tanév-
ben kilencedik alkalommal hirdették meg 
a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégiumban az orszá-
gos Lotz János szövegértési és helyesírási 
versenyt 4., 7–8. és 9–10. évfolyamos 
diákoknak. A verseny célja egyrészt a 

Kedves barátunk és bajtársunk! 
Búcsúzunk tőled, de nem úgy, mint 
1991-ben. Könnyes a szemünk és szomo-
rú a szívünk. 91-ben örvendtünk és a bol-
dogság könnyeivel búcsúztunk. Örvend-
tünk, hogy hazamehetsz a többi magyar 
hazafival együtt. És kívántuk, hogy adja 
a jó Isten, hogy többet ne legyen töme-
ges kivándorlás a hazából, hogy minden 
magyar találja meg számítását itthon a 
hazában. Bárcsak, mi erdélyiek is haza-
mehetnénk mint ti, egy szabad Erdélybe. 
Neked, az örök optimistának az volt a 
válaszod, hogy „Bízni kell, mert így lesz!” 
és hittük és hisszük ma is. De már csak 
a gyermekeinkért és unokáinkért, mert 
esetleg ők megérik, mi a hét X-es utáni 
generáció már nem. 

Te, a mindenben első, elsőnek jöttél 
haza, mint ahogy elsőknek mentetek az 

A verseny meghirdetője: Magyar Nyelvtudományi Társaság, valamint az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. A verseny célja: anyanyel-
vünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szerete-
tének az erősítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök haszná-
latához, a munkavégzéshez szükséges helyesírási kompetencia mérése, fejlesztése.  
A verseny kategóriái korcsoportok és iskolaszintek szerint: 5. évfolyam, 6. évfo-
lyam, 7. évfolyam, 8. évfolyam. A verseny minden fordulójában egy kategóriában 
versenyeznek az általános iskolai és a középiskolai 5–8. évfolyamos tanulók. Az 
iskolai fordulók megrendezését követően az eredmények függvényében a legjobb 
helyesíró tanulókat hívják meg a megyei fordulóra.

MHBK 
ASSOCIATION DES ANCIENS COM-
BATTANTS HONGROIS EN FRANCE 
FRANCIAORSZÁGI MAGYAR 
HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE 
A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG

orosz tankoknak. Ennek következtében az 
elsők között kellett elhagynod a hazádat. 
De példamutatóan első voltál az emigrá-
cióban is. Valahányszor közös ügyünkről 
volt szó, mint jó magyarra és barátra min-
dig számíthattunk rád, törékeny egész-
ségi állapotod ellenére. Évekig a Magyar 
Harcosok Bajtársi Közösségének voltál 
a titkára amikor dr. Szén Józsi bácsi, az 
emigráció nagy öregje volt az elnök. 

Nem lehetett könnyű dolgod, mert Jó-
zsi bácsi nagyon igényes ember volt, téged 
szerettünk és tiszteltünk okos, meggon-
dolt nyugodtságodért, melletted voltunk 
és támogattunk. 

Hisszük, hogy a Hadak Útján még ta-
lálkozunk. 

Isten nyugosztaljon kedves barátunk! 
Párizs 2016 április 

Fodor Jenő 
a Franciaországi Magyar Harcosok 

Bajtársi Közösségének jelenlegi elnöke

Pályázati felhívás
idegenforgalmi ügyintéző munkakör 
betöltésére.

A pályázat kiírója: Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 6.)
Munkaviszony időtartama: 
határozott idejű jogviszony.
Munkavégzés kezdete 
(előreláthatólag): 2016. május 15.

Munkavégzés helye: Tourinform Iroda 
– Hajdúnánás

Pályázati feltételek:
 Közép- vagy felsőfokú szakirányú vég-

zettség
 Angol és/vagy német nyelv középfokú 

ismeret
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet

Bonyhádi Szellemi Zsendülés
magyar nyelv ápolása, a szövegértés mint 
kulcskompetencia fejlesztése, a helyesírás 
alaposabb elmélyítése, a tanulók nyelvi 
érzékenységének a fokozása, másrészt az, 
hogy Lotz János (1913–1973) nyelvész-
professzornak, az MTA tiszteletbeli tag-
jának, a George Washington-díj kitünte-
tettjének az életét és munkásságát széles 
körben megismertesse a tollbamondások 
és a szövegértési feladatok segítségével.

A versenynek három fordulója van: is-
kolai, megyei, illetve fővárosi és az orszá-
gos döntő. A versenyre ebben a tanévben 
országosan több mint 4000 diák nevezett. 
A megyei fordulót követően a legjobban 
teljesítő közel 200 diákot hívták meg a 
2016. március 18–19-én Bonyhádon 
szervezett országos döntőbe.

Hajdú-Bihar megyét a 8. évfolyamon 
a Bocskai Iskola Óvoda utcai intézmény-
egységének diákja Varga Fruzsina (8. C) 
képviselte. Fruzsi a megyei fordulóban I. 
helyen végzett, s így méltán vehetett részt 
az országos döntőben. A verseny során a 
tanulók írásbeli feladatokat oldottak meg 
(tollbamondást, valamint szövegértési és 
helyesírási feladatokat). Amíg a diákok 
a versenyfeladatokat írták a felkészítő 
magyar szakos tanároknak a tanításban 
is alkalmazható gyakorlatokat bemutató 
elméleti-módszertani előadást tartottak. 
A rendezvény másnapján a Lotz János 
emléktáblánál minden versenyen részt 
vevő iskola elhelyezte emlékszalagját. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésen a döntőn 
részt vevő diákokat emléklappal, okle-
véllel, valamint könyvekkel jutalmazták. 
Iskolánk tanulója, Varga Fruzsina a Lotz 
János szövegértési és helyesírási verseny 
országos döntőjében a 12. helyen végzett.

Szöveg és kép:
Vargáné Papp Júlia

Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási verseny

Ebben a tanévben a megyei fordulót 
2016. március 19-én a Debreceni Bene-
dek Elek Általános Iskolában rendezték 
meg. A Bocskai Iskolából a következő 
tanulókat hívták meg a megyei megmé-
rettetésre: 5. évfolyamon Bagdi Dorina, 
7. évfolyamon Polyák János – felkészítő 
tanáruk Löfcsikné Rékasi Ilona tanárnő 
(Polgári utcai intézményegység), 8. évfo-
lyamon Varga Fruzsina – felkészítő tanára 
Vargáné Papp Júlia (Óvoda utcai intéz-
ményegység).

A verseny két részből állt: tollbamondás 
és helyesírási feladatok megoldása. Össze-
sen 100 pontot érhettek el a tanulók. 

A feladatok megoldását követően az 
iskolánkat képviselő tanulók eredményei:
 Bagdi Dorina 5. évfolyam 19. hely 

89,5 pont (az első helyezett eredmé-
nye:100 pont) 

 Polyák János 7. évfolyam 6. hely 94,5 
pont (az első helyezett eredménye: 97 
pont)

 Varga Fruzsina 8. évfolyam 4. hely 95 
pont (az első helyezett eredménye: 96,5 
pont)
Az eredményekhez gratulálok, további 

eredményes munkát kívánok.

Vargáné Papp Júlia

 Számítógépes alapismeret (Windows /
NT/, Word, Excel, Internet)
 Kiváló helyismeret

Előnyt jelent:
 Szakmai gyakorlat
 Jó kommunikációs és problémamegoldó 

készség
 További idegen nyelv(ek) tárgyalási 

szintű ismerete
 Pontos, precíz munkavégzés

Pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok:
 Fényképes önéletrajz
 Végzettség(ek)et igazoló dokumen-

tum(ok) fénymásolata
Pályázat benyújtásának módja és 

helye: a pályázatot személyesen a Tou-
rinform Irodában kell leadni.

Pályázat benyújtásának határideje: 
2016. május 6.

Turista információ – Tourist information

A FreshArt pályázatot nyolcadik alkalom-
mal hirdette meg 2015-ben a Debreceni 
Művelődési Központ pályakezdő fiatal 
művészek számára. A Stuttgarti Magyar 
Kulturális és Tájékoztatási Központ meg-
nyitó kiállításán a Nánási Portéka termé-
keiből kaphattak ízelítőt a vendégek. 

„Ahogy a régi szép időkben” – Tava-
szi Polgári Vásár

Az idén március 11-én első alkalommal 
megrendezett esemény célja a régi polgá-
ri vásárok hagyományának újjáélesztése 
volt, melyen a Nánási Portéka termelői 
is részt vettek. A vásárra négy megyéből 
– Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szat-

„Portékás” hírek

már-Bereg, Hajdú-Bihar és Heves – kö-
zel 30 termelő érkezett. A Termelői Piac 
vezetője Fűz Andrásné elmondta, hogy 
igen nagy érdeklődés övezte mind a „por-
tékások”, mind a Hajdúnánási Tartósító 
és Építő Szociális Szövetkezet, és a régi 
hagyományokat, kézműves ipart feleleve-
nítő szalmafonással, bőrdíszműves, hímző 
és nemezeléssel foglalkozó Hajdúnánási 
Helyi Sajátosságok termékeit is.
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Területi Versmondó Verseny

Már egy éve borzolja a kedélyeket a hétvé-
gi szabadnap, a boltzár bevezetése. A na-
pokban azonban úgy döntött a parlament, 
hogy visszaállítja a vasárnapi pihenőnap 
bevezetése előtti szabályokat. Az ötlet hir-
telen jött, miszerint egy körkérdéssel végig-
járom a boltokat, üzleteket, a hétköznapi 
embereket, egyszerűen csak véleményüket 
kérdezve a bevezetett törvény okán.
 Hát, nem örülünk Imrém! – Kiáltott 

fel kedvenc kisboltom, kedvenc eladó 
hölgye az obligát kérdésre. ‒ Volt egy va-
sárnapunk, amire mindig számíthattunk. 
Ilyenkor vannak itthon a gyerekek, ez a 
nap biztos volt. Lehetett főzni közösen, 
együtt tölteni, átbeszélgetni a napot.

Aztán sorolja tovább az érveket – mi-
közben éppen szalámit szeletel egy néni-
nek – s hirtelen egyik kolléganője is csat-
lakozik.
 Már kezdtük megszokni. Olyan jó 

volt. – mondja csendesen.
Ezután elszaladtam egy olyan vállal-

kozáshoz, ahol családi okok miatt nyitva 
tarthattak vasárnap is.
 Összességében nem örülök, mivel 

több boltot is vezetek, így plusz dolgo-
zókat kell felvennem, s nem biztos, hogy 
megéri az alkalmazásuk. Azt vallom, hogy 
jár a szabad hétvége a dolgozóknak, de ha 
mégis dolgoznak, akkor megfelelő bér-
pótlékot kell nekik fizetni, s ebben eddig 
is, ezután is partner leszek.

Egy másik hasonló családi vállalkozás-
ként működő bolt vezetője is csak húzo-
gatta a vállát.
 Mi ez előtt és ezután is nyitva le-

szünk vasárnap, s még ha több is volt a 
forgalmunk hétvégén, azért nem annyira 
kirívónak jellemezném.

Jöjjenek hát a multik – gondoltam – s 
már kerekeztem is egyik népszerű üz-
letükhöz, ahová közvetlenül zárás után 
érkeztem. Szerencsére éppen búcsúzkod-
tak egymástól a dolgozók, s pillanatokon 
belül egy hat fős hölgykoszorú közepén 
találtam magam.
 Nagyon fel vagyok háborodva! – ki-

áltott fel egyikük, szinte végig sem hall-
gatva kérdésemet.
 Nekem nem szerdára kell szabadnap, 

hanem vasárnapra, amikor együtt lehetek 
a férjemmel, s a gyerekeimmel. – dohog 
tovább a többiek helyeslő bólogatása közt.
 Ne az legyen egy családnál a hétvégi 

program, hogy elmegyünk együtt bevá-
sárolni, hanem az, hogy elmegyünk ki-
rándulni, kikapcsolódni – szerintem vág 
közbe egy másikuk.

Egyik jó ismerősöm feleségét is meg-
kérdeztem, hogy a vevő szempontjából is 
kapjak választ.
 Én pénteken szoktam bevásárolni, 

szombaton megyek a piacra, a vasárnap 
mindig a családé, ha van bolt, ha nincs.

Kezdtem úgy érezni magam, mintha 
túlzottan elfogult lennék, ezért tudatosan 
az ellenvéleményezőket próbáltam keres-
ni. Az igazsághoz tartozik, hogyha nálunk 
valami épp vasárnap fogyott ki otthon, 
könnyebb volt átszaladni a kisboltba, de 
problémát az sem jelentett, hogy pár száz 
méterrel tovább kellett bicajozni, hiszen 
bárki találhatott nyitva tartó üzletet.

VÉn jobban szeretek vasárnap vásárol-
ni. – mondja karba tett kézzel egy közép-
korú hölgy.

Egy férfi ismerősöm meg arról panasz-
kodik, hogyha már szabad a vasárnap, 
akkor mindenkinek legyen szabad. Aztán 
közösen rájövünk, hogy az élet vasárnap 
sem állhat meg, – benzinkutak, szórako-
zóhelyek éttermek, állatkertek stb. –. Ma-
radunk abban, hogy az ésszerű bérpótlék 
s a hétvégi munka önkéntes vállalási lehe-
tőség talán megoldás lehet.

Kócsi Imre

A Hajdú-Bihar Megye Nyugdíjas Szerve-
zeteinek Szövetsége 2016-os évre is meg-
hirdette a vers és prózaíró pályázatát, a 
Költészet Napja alkalmából, „A jó ember 
ritkán téved” címmel.

A pályázat mottója: „ Ha szívedre hall-
gatsz, megbízhatsz az ítéleteidben” (Ta-
tiosz ókori görög filozófus) Két, A/4-es 
terjedelmű pályamunkát kellett bekülde-
ni a szövetség címére zárt borítékban, egy 
másik kis borítékban leragasztva pedig a 
nevet és az elérhetőséget, kizárva ezzel a 
háromtagú zsűri részrehajlását.

Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület egyik 
tagja Papp Mátyásné Margitka próza ka-
tegóriában pályázott idén is. Tavaly má-
sodik helyezést ért el s így titkon remény-
kedhetett hasonló sikerben.

Április 18-án Debrecenben volt az 
eredményhirdetés melyen kiderült, hogy 
a képzeletbeli dobogó legfelső foka illette 
meg Margitkát. Az I. helyezés mellé egy 

1–2. évfolyam 3–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam

1. 
hely

Szarka Emma 
(Szorgalmatos)

Deák Máté 3. f 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

Orosz Hanna 5. b 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

Varga Laura 
(Hajdúnánás, 
Kőrösi Ref. Gimn.)

2. 
hely

Csuka Hanna 1. b 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola) és 
Kiss Bálint 
(Hajdúnánás, 
Református Iskola)

Kovács Alíz 3. e 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

Bereczki Evelin 
(Hajdúdorog, Szent 
Bazil Gör. Kat. Ált.
Isk.)

Máró Hanna 7. a
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

3. 
hely

Papp Lilla 1. c 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola) 
és Szabó Hanna 
(Görbeháza)

Kőrösi Róbert 3. b 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

Szilágyi Szabolcs
(Görbeháza)

Gólya István 
(Polgár)

kü-
löndíj

Mircse Zoltán Iván 
3. d (Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

Burján János 5. d 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

Smd László 8. a 
(Hajdúnánás, 
Bocskai Iskola)

2016. április 8-án rendezte meg iskolánk 
humán munkaközössége hagyományos 
Költészet Napi Területi Versmondó Ver-
senyét, melyre városunk és a környező öt 
település nyolc alábbi iskolája fogadta el 
meghívásunkat: Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium, Hajdúnánás, 
Református Általános Iskola és Óvoda, 
Hajdúnánás, Szent Bazil Görögkatolikus 
Általános Iskola, Hajdúdorog, Vásárhelyi 
Pál Általános Iskola, Polgár, GÚT Szé-
chényi István Általános Iskola, Görbehá-
za, GÚT Általános Iskola Tiszagyulaházi 
Tagiskolája, Deák Ferenc Általános Isko-
la, Szorgalmatos, Bocskai István Általános 
Iskola és AMI Hajdúnánás.

Az iskola alkalmi irodalmi teaházzá 
berendezett aulájában művészeti isko-
lánk fuvola-triójának lelket melengető 
muzsikája, majd Tóth Imre igazgató úr 
köszöntője nyitotta meg a versenyt. Az 
intézmények által benevezett 64 vers-
mondó 4 kategóriában adta elő kedves 
versét a zsűrinek és a népes számú közön-
ségnek, kísérő szülőknek, nagyszülőknek, 
felkészítő pedagógusoknak. A választott 
költők gondolatainak szebbnél szebb tol-
mácsolása arról győzte meg a jelenlévőket, 
hogy a gyerekek ma is szívesen olvasnak, 
tanulnak és professzionálisan mondanak 

verseket. A zsűri mindegyik kategóriában 
nagyon elégedett volt a versválasztással, 
melyeket a gyerekek életkorához és sze-
mélyiségéhez illeszkedőnek tartottak.

Ezúton is köszönjük minden versenyző 
és felkészítő pedagógusaik, szüleik mun-
káját, melynek eredményeként megaján-
dékozták a jelenlévőket a magukkal ho-
zott irodalmi gyöngyszemekkel.

Köszönet illeti a zsűri munkájában 
résztvevőket (Alföldiné Ragyák Andrea 
szakpszichológus Bakó Andrea óvodape-
dagógus, Horváth Tamara középiskolai 
tanár, Szabóné Kiss Judit fejlesztőpedagó-
gus, Szabóné Mezei Etelka nyugalmazott 
könyvtáros, Szabóné Varga Éva általános 
iskolai tanár, igazgatóhelyettes; Szarka 
Jánosné nyugalmazott tanítónő; Velácz-
ki Anikó középiskolai tanár; Bódi Judit, 
Mesterné Kállai Erzsébet, Pálfi Lászlóné 
és Reszeginé Kállai Anikó a Bocskai Isko-
la Szülői Munkaközösségének képvisele-
tében), valamint a humán munkaközös-
ség tagjait és a diákönkormányzat segítő 
tanulóit, akik hozzájárultak a több mint 
száz fős tehetséggondozó rendezvény 
eredményes megvalósításához.

Bodnárné Varga Márta

Irodalmi pályázat nánási sikerrel

gyönyörű könyvet is kapott. A siker bizo-
nyára arra sarkallja, hogy továbbra is részt 
vegyen hasonló rendezvényeken, pályá-
zatokon maga és a klub nevében, hiszen 
már eddig is sokat szerepelt saját írásaival, 
verseivel a megye több városában.

Kócsi Imre

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Rádió 
M Miskolc 29–32 (16–13)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (április 15.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Nagy 2, Hadadi 7/1, Bancsók 
4, Bata T, Kaszás 7, Kovács 4/1. Csere: 
Reszegi Cs (kapus), Madai, Csuzda 4, 
Kelemen, Deli, Szabó, Németh, Tupicza, 
Dankó 1. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 3/2, illetve 6/6. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Rádió M Miskolc 36–26 
(11–10)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Fórián, 
Szilágyi. (április 15.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Resze-
gi Zs (kapus), Kelemen 4, NÉMETH 
1, Alföldi 9, Kiss 4, Körtvélyesi, Ötvös. 
Csere: Mezei (kapus), Bodogán 3, Deli 
11, Nagy, Bata 1, Szeleczki 2, Harsányi, 
Nyeste, Molnár 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 0/0, illetve 2/0. Kiállítás: 8 
perc, illetve 0 perc.

Madai Tamás: Gyenge első félidő 
után, a második félidőben magabiztos já-
ték hozta meg a két pontot.

-kábé-
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Pályázat közterület-felügyelői 
munkakör betöltésére

Ügyfélfogadási helyiség változása

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet köz-
terület-felügyelői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony tartalma: 
2016. június 1-től kezdődő határozatlan 
idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
A munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök: közterület rendjével kap-
csolatos engedélyezési és egyéb feladatok 
ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
 a köztisztasági és a közterület rendjével 

kapcsolatos feladatok ellátása,
 közterület-használati engedélyezési el-

járások lefolytatása, közterület-haszná-
lattal kapcsolatos feladatok, útlezárások 
engedélyezése,

 városrendészeti feladatok ellátása,
 belterületen gyommentesítéssel kap-

csolatos feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-

állásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet
 felsőoktatásban szerzett közszolgálati 

szakképzettség; vagy felsőoktatásban 
szerzett szakképzettség és közszolgálati 
másodfokú szakképesítés, vagy 

 közszolgálati középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és közszol-
gálati szakképesítés; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása,

 B kategóriás jogosítvány. 
Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett 

szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítvány,
 iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,

 fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 
2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. melléklet-
ében foglalt adattartalommal,

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyi ada-
tainak pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: A munkakör legkorábban 2016. 
június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. május 16. 16.00 óra.

A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt dr. Kiss Imre jegyző 
nyújt, az 52/381-411/104 mellék szá-
mon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-

nási Közös Önkormányzati Hivatal címé-
re történő megküldésével (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni az ik-
tatószámot: 6519-1/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: közterület-fel-
ügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:

A pályázókat a jegyző Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesterével 
együtt hallgatja meg. Ezt követően törté-
nik a jegyző döntése alapján – a polgár-
mester egyetértésével – az ügyintéző kine-
vezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 
hónap próbaidőt köt ki.

A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 

www.hajdunanas.hu – 2016. április 20.
Hajdúnánási Újság – 2016. április 28.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

2016. április 23.
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Főigazga-
tóság (KSZF).

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre 
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság 
Debrecen vegyszeres gyomirtási munkákat végez 2016. április 22.–2016. május 20. 
közötti időszakban a Debreceni Igazgatóság kezelésében lévő területeken, ezen belül 
Hajdúnánás város közigazgatási határában.

A felhasznált vegyszerekkel kapcsolatban a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
honlapján (www.hajdunanas.hu), illetve a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került hirdetményen keresztül tájékozódhatnak, 
a vegyszerek összetételével és élő szervezetre gyakorolt hatásáról pedig bővebb infor-
mációt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodán (27. szoba) kérhetnek.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Tizedik alkalommal került megrendezés-
re Hajdúszoboszlón a Megyei Nyugdíjas 
Táncfesztivál. A nagyon impozáns Kovács 
Máté Művelődési Központ és Könyvtár 
adott otthont a nagyszabású rendezvény-
nek. A zsúfolásig megtelt színházterem-
ben előbb dr. Sóvágó László polgármester 
úr köszöntötte a vendégeket, majd Bodó 
Sándor országgyűlési képviselő megnyi-
totta a rendezvényt. Debrecenből, Mis-
kolcról, Nyíregyházáról, Hajdúböször-
ményből, a Berettyó partjáról, Sárándról 

és még sorolhatnánk a települések neveit 
ahonnan érkeztek a jó hangulatú, nótáz-
ni, táncolni szerető nyugdíjasok. Remek 
hangulatban városunk két csoportja sem 
szűkölködött, akik már kora reggel elin-
dultak a találkozóra. Az Ezüstkor Nyug-
díjas Egyesület, és a Vidám Asszonyok 
baráti társaság nem hozott szégyent Haj-
dúnánásra, sőt hatalmas tapsot zsebelhe-
tett be kitűnő műsoruk jutalmaként.

Kócsi Imre

Tájékoztatjuk Hajdúnánás Tisztelt La-
kosságát, hogy Hajdúnánás közigaz-
gatási területén a Széchenyi Program-
iroda Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati 
pontja, amely eddigiekben a Hajdúná-
nási Városi Önkormányzat udvari épü-
letében működött, a továbbiakban 

2016. április 19. napjától a 4080 
Hajdúnánás, Bocskai utca 20. szám 
(Soós Ház) alatti ingatlanban várja 
ügyintézés céljából a lakosságot válto-
zatlanul: keddi és csütörtöki napokon 
délelőtt 800 órától délután 1600 óráig.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tájékoztatom Hajdúnánás közigazgatási 
területén élő lakosságot, hogy a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
2016. május 2-tól (hétfő) az ügyfelek 
kiszolgálását egy helyen lehetővé tevő 
új ügyfélfogadási helyiséget alakít ki, az 
ügyfélfogadási idő változatlanul hagyása 
mellett.

Az új iroda helyszíne: 4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1. szám alatti udvari 
épület (volt okmányiroda).

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a jö-
vőben kizárólag az új szolgáltatási térben 
keressék a Hivatal munkatársait az 

 adó-,
 szemétszállítás,
 hagyatéki,
 szociális, 
 önkormányzati lakásokkal, helyisé-

gekkel kapcsolatos ügyeik intézése során.
Tájékoztatásul ismertetem a Hivatal 

ügyfélfogadási rendjét:
Hétfő: 800–1200 és 1300–1600

Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök, péntek: 800–1200

Dr. Kiss Imre
jegyző

Vegyszeres gyomirtás!

X. Megyei Nyugdíjas Táncfesztivál

Új helyen a Széchenyi Programiroda!

Emlékszünk még? 
Egy régi kép a Kossuth utca elejéről.
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Szociális bérlakások: 
végső cél az öngondoskodás megteremtése

Felhívjuk a turizmusban érdekelt, tu-
risztikai programokat szervező helyi 
szolgáltatók figyelmét, hogy díjmentes 
megjelenési lehetőséget tudunk biztosí-
tani számukra!

Egy sikeres vállalkozás működésének 
elengedhetetlen költsége a hirdetésre for-
dított kiadás. Sok esetben nehéz megtalál-
ni a cél eléréséhez megfelelő médiumot, 
és megszólítani a kívánt célcsoportot.  
A Tourinform iroda ebben szeretne se-
gítséget nyújtani azoknak a turizmusban 
érdekelt helyi vállalkozóknak, akik szín-
vonalas programokat kínálnak a helyi 
lakosok és a városunkba látogató turisták 
számára. 

A város új vendégnyilvántartó rendszere 
a szállásadói modulján túl rendelkezik egy 
marketing modullal is. A vendégnyilván-
tartó szoftver csak azon turisták elérhető-
ségeit tartalmazza, akik már megszálltak 
Hajdúnánáson vagy érdeklődnek váro-
sunk iránt. Ezen szoftver adatbázisában 
szereplő több ezer embernek tudjuk eljut-
tatni az általunk összeállított programcso-
magokat, ezzel is változatosabbá és színe-
sebbé téve városunk turisztikai kínálatát. 

Amennyiben szeretnék, hogy prog-
ramjaik több ezer potenciális vendéghez 
jussanak el közvetlenül és teljesenin-
gyen, úgy kérem, vegyék fel irodánkkal 
a kapcsolatot!

 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB
 2016. május 2. (hétfő) 14.00

 FILMKLUB
 2016. május 2. (hétfő) 17.00 Pi élete
 Várunk szeretettel minden érdeklődőt, 

a program ingyenes.

 SZÜNET 
 SZÜlőkkel NEvelési Témákról
 2016. május 3. (kedd) 9.30
 2016. május 10. (kedd) 9.30
 Helyszín: Bocskai Filmszínház, Ifiház 

(Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.)

 NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. május 9. (hétfő) 14.00

 NáNáSI NNTE ANYáK NAPI 
 NóTAMűSORA
 2016. május 7. (szombat) 17.00
 Jegyek ára egységesen: 1300 Ft
 Fellépnek a Nánási NNTE csoportja és 

szólistái, valamint a Bocskai István Ál-
talános Iskola 6.F osztályának tanulói.

 A FÜGGőSéGEK CSAPDáJáBAN 
 A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és 

az Okkal-Más-Okkal ifjúsági Egyesület 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a ta-
valyi évben sikeresen vett részt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásá-
ból a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal „Szociális Agrárgazdálkodási – 
Szociális Földprogram megvalósításának 
támogatása” címmel meghirdetett pályá-
zatán. A pályázat elsődleges célja, hogy a 
szociális földprogram működtetésének tá-
mogatásával hozzájáruljon a területi hát-
rányok mérsékléséhez, a hátrányos helyze-
tű emberek életminőségének javításához. 

A pályázatnak köszönhetően az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 2016-ban 
600 000 Ft vissza nem térítendő, 100%-
os intenzitású támogatással járul hozzá a 
szociális földprogram megvalósításához. 

A pályázat keretében a Kertkultúra és 
kisállattartási alprojektbe bevont családok 
saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrá-
juk, és a program során biztosított földte-
rület művelésében való munkatapasztalat 
kialakításában kapnak segítséget. 

A családok részére vetőmag egységcso-
mag (burgonya, paprika, borsó, bab, ubor-

ka, vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem 
stb.), valamint 20 db előnevelt csirke és 
indító táp kerül kiosztásra. A projekt ideje 
alatt a családok mezőgazdasági képzésen 
vesznek részt, a termelés és tenyésztés fo-
lyamatában pedig tapasztalt agrárszakem-
ber segíti őket.

A program sikeres megvalósítását, a Szo-
ciális Földprogramot már 2011 tavaszától 
működtető Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Városi Bölcsőde munkatársai se-
gítik Szólláth Tibor polgármester operatív 
irányítása mellett.

A programban részvevő családok számá-
ra nyújtott mezőgazdasági javak és a fo-
lyamatos szaktanácsadás biztosításával egy 
megélhetést segítő, életminőséget és önálló 
egzisztenciateremtési esélyt javító, öngon-
doskodásra nevelő program megvalósításá-
ra nyílik lehetőség ebben az évben is.

A projekt az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának támogatásával, a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint 
lebonyolító szerv közreműködésével való-
sul meg.

Mára világossá vált, hogy az elmúlt év-
tizedekben kialakult szociális bérlakás 
rendszere működésképtelen. Az előző 
időszakban egy olyan folyamat indult 
el városunkban, amely láthatóvá tette a 
szociális bérlakásokkal kapcsolatos áldat-
lan állapotokat. Azokat az állapotokat, 
melyekről a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat és a Hépszolg Kft. munkatársai 
fotódokumentációkat készítettek: fekete 
falak, leesett csempék, kosz, bűz – nyilván 
tisztelet a kivételnek, ami mindig van. 

Egy kép többet mond ezer szónál. Ha 
néhány lakásról készült képeket láthatná 
a város lakossága, mindnyájunk számára 
érthetővé válna az a helyzet, az a rendszer, 
amely abban a formájában, ahogy mű-
ködik, nem fenntartható. Nem tartható, 
hiszen egyetlen év alatt közel 17 millió 
forint tartozást halmoz fel. Évente ilyen 
nagyságrendű pénzt elveszíteni a közös-
ség kasszájából, az nem megengedhető. 
Döntött a város vezetése: ezeket a mélyről 
gyökerező problémákat nem gördíthetjük 
magunk előtt tovább. Áprilistól Hajdú-
nánáson azok a fiatalok, idősek, családok 
kaphatnak szociális lakásokat, akik krí-
zishelyzetbe kerültek, de tenni akarnak 
azért, hogy életük belátható időn belül 
pozitív irányba változzon.

Egy olyan rendszer, amelyben éveken, 
évtizedeken át halmozódnak a tartozások, 
nem engedhetjük meg, hogy olyan adós-
ság heggyé váljon, amely egész családokat, 
és ezzel együtt városunk önkormányzatát 
is képes maga alá temetni – hangsúlyoz-
ta Szólláth Tibor polgármester. Vélemé-
nyem szerint az elmúlt 3 hónapban vég-
zett következetesen lefolytatott egyeztető, 
valamint előkészítő munka csak az első 
lépése lehet ennek a folyamatnak.

Az előttünk álló időszakban széles tár-
sadalmi egyeztetést követően meg fogjuk 
alkotni az új lakáskoncepciót. Mivel az 
intézkedés nagy vihart kavar, hiszen van-
nak, akik hergelik a közösséget az intéz-
kedés ellen, és minket, akik a megoldásra 
törekszünk, szociális érzéketlenséggel vá-
dolnak, ezért kezdeményeztem, hogy a 
kérdésben tartsunk rendkívüli lakossági 
fórumokat. Én kész vagyok a döntésnél 
figyelembe venni a közösség álláspontját 

– mondta el Szólláth Tibor polgármester, 
aki hozzátette: továbbra is határozottan 
azt az álláspontot képviseli, hogy Hajdú-
nánásnak nincs anyagi lehetősége arra, 
hogy bárkinek közpénzből élethosszig 
szinte ingyen lakhatást biztosítson. Az 
önkormányzat továbbra is elkötelezett 
abban, hogy támogatja azokat a csalá-
dokat, akik önhibájukon kívül kerülnek 
nehéz helyzetbe, de a leghatározottabban 
fellép azokkal szemben, akik nem akarnak 
megfelelni a társadalmi elvárásoknak, és 
viselkedésükkel megkeserítik a jogkövető 
állampolgárok életét, hiszen egy-egy ilyen 
család akár komplett lépcsőházakban élők 
életét tudja ellehetetleníteni. 

A tervek szerint az év második felében 
létrejövő új lakásrendelet lehet az alapja 
egy hosszú távon tervszerű, következetes 
lakásgazdálkodási politika kialakításának 
és gazdaságos lakásüzemeltetés biztosítá-
sának.

Természetesen itt is, mint mindenhol, 
van az éremnek egy másik oldala. Meg 
kell említenünk, hogy a szociális bérlakás-
ban élő családok jelentős része tartozások 
felhalmozása nélkül, az együttélés szabá-
lyait betartva veszi igénybe a közösségi va-
gyont, a számára rendelkezésre bocsájtott 
lakást. Vannak, akik összefognak és ren-
det tesznek a házuk táján, amely jó példa 
lehet, és ez esetben szívesen segíti a közös-
ség is a bajba jutott családokat. 

Látnunk kell, hogy Hajdúnánásnak 
nincs anyagi lehetősége arra, hogy köz-
pénzből élethosszig jelentős kedvezmé-
nyek igénybevételével lakhatást bizto-
sítson bárkinek. A cél az, hogy kizárólag 
azoknak a rászoruló családoknak segít-
sen a város közössége, akik önhibájukon 
kívül kerültek nehéz helyzetbe, s ezzel 
együtt készek életük jobbra fordítására, 
az együttműködésre! Fontos, hogy a vég-
ső cél az öngondoskodás megteremtése 
legyen, hiszen városunk így is a környe-
ző településekhez és a lakosságszámához 
viszonyítva jóval több bérlakással ren-
delkezik, ez azonban véges. Véges, ezért 
kizárólag az arra ténylegesen rászorultak 
kaphatják meg a jövőben, akik mindezt 
meg is becsülik, úgy, mintha a sajátjuk 
lenne.

Szociális Földprogram megvalósítása 
Hajdúnánáson

A hajdúnánási Tourinform Iroda felhívása 
a turizmusban érdekelt vállalkozások 
számára

Turista információ – Tourist information

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Tel.: 06-52/382-076
 06-70/375-6642
E-mail: hajdunanas@tourinform.hu
Web: http://nanastourinform.hu

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója

közös előadás-sorozata. 2016. május 
10. (kedd) 17.00

 Személyes tanácsadás a szerhasználat 
veszélyeivel kapcsolatban.

 Előadó: Kovács Zsolt

 JáTSSZ AZ IFIHáZBAN!
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 között 

lehetőség nyílik darts, biliárd, ping-
pong és társasjátékok használatára az 
Ifiházban. 
A játékok használata ingyenes, de elő-
zetes bejelentkezéshez kötött.

Részletes információ hétköznapokon 
9–20 óra között személyesen a Tele-
házban, a 06-52/381-620-as valamint 
a 06-20/919-0838-as telefonszámon, 
illetve az info@okmasok.hu e-mail cí-
men kérhető.

Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület
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KócsiSztori: Régi idők focija
Az idei Húsvéti locsolkodás közben hallot-
tam a következő történetet egyik nagyné-
némtől, miközben kikísértek abból a ház-
ból, ahol apám is felnőtt, s melyben még a 
nagyszüleim is fiatal koruktól halálukig él-
tek. Csodálkoztam is, hogy nem ismertem a 
sztorit, pedig állítólag vissza-visszatérő ado-
ma a családi összejöveteleken.

Történt pedig az ötvenes években egy 
vasárnap délután, hogy nagyapám hama-
rabb érkezett haza a Rétről – ahol dolgozott 
– mégpedig azért, mert labdarúgó mérkő-
zés volt a közeli sportpályán. Ők az Áchim 
András utcán laktak (akkor még Pozsonyi 
utca) s házuk a régi sportpálya és a vasút 
után volt mindössze 100–150 méterre a kö-
zépkezdési ponttól. Logikus és ötletes volt 
tehát, hogy nagyapám a mérkőzés kezdete 
előtt néhány perccel egy doboz cigarettával 
és kedvenc szipkájával a kezében felkapta-
tott a létrán, s leült a padajtóba meccset 
nézni. Igen ám, de abban az időben volt 
egy másik szokás is, mégpedig az, hogy 
a frissen mosott ruhát a padra vitték fel 
száradni. Mint ahogy drága nagy költőnk 
József Attila is megírta „nyikorgó kosárral 
kezében ment a padlásra ment serényen”. 
Ment bizony a nagymamám is – jó negyed 
órával papó előtt – a vasárnapi nagymosás 
végtermékét a jó meleg padlásra a szárító-
kötélre kiteregetni. A meccs javában folyt, a 
mamám meg „teregetett némán” majd dol-

ga végeztével elindult lefelé. A pad ajtóban 
meglátta a békésen füstoszlopokat eregető 
nagyapámat, de meglátta – és jól látta – a 
szomszéd pályán rohangáló embereket is. 
Szörnyülködve csapta össze a kezét s így 
kiáltott fel:

Hallod apja, valami nagy baj lehet ott a 
füvön!

Mi baj lenne? – mormogott az öreg, csak 
úgy a bajusza alatt, a szipkát rágcsálva.

Nem látod milyen eszeveszetten, fej-
vesztve rohangálnak? Valami nagy baj lehet, 
Biztosan megsebesült valaki. Lehet, hogy 
orvosért rohangálnak, vagy mentőt akarnak 
hívni? – találgatott tovább egyre idegeseb-
ben.

Ezt nevezik focinak! – kiáltott fel nagy-
apám megunva, s véget vetve az esetleges 
nagymamám által kreált további variá-
cióknak.

Ez lenne a foci? – kerekedett ki a nagyi 
szeme. – Mi ebben a poén? Ezt nézed? Ezért 
jöttél be hamarabb a Rétről?

Sorolhatnám még a kérdés áradatot, ami-
ket felháborodva az öregre szórt, miközben 
araszolgatott lefelé a létrán, de mivel nagy-
apám csendes nyugodt ember hírében állt, 
nem kapott válaszokat. Egy azonban tény. 
A labdarúgás azokban az időkben sem tar-
tozott a nők kedvenc, vagy megértett szóra-
kozásai közé.

Kócsi Imre

 Május 1. (vasárnap) Majális 
 Helyszíne: Köztársaság tér
 14.30: „Nánás hangja” énekverseny I. 

fordulója
 16.00: a Fiatal Énekesek Klubjának 

(Püspökladány) előadása
 16.45 „Hajdúnánás hangja” énekver-

seny II. fordulója
 18.15: a Hajdúnánási Gimnasztráda és 

a Phoenix Fusion műsora
 19.00: „Nánás hangja” énekverseny 

eredményhirdetése
 19.15: tombolasorsolás 
 20.00: a Margaret Island zenekar élő 

koncertje
 14.00–19.00-ig a gyerekeket ugráló-

várral, csúszdával várjuk a művelődési 
központ parkolójában.

 Eső esetén a programok a művelődési 
központ színháztermében kerülnek 
megrendezésre!

 Május 3. (kedd) Kaszás Géza: A Lo-
vasíjász – filmbemutató

 A film Kassai Lajos tevékenységével, az 
általa újrateremtett – csak az elődeinkre 
jellemző ősi harci képességgel – a lova-
síjászattal, ennek szellemi hátterével, az 
abból létrejött, a világban futótűzként 
terjedő sporttal, Kassai Lajos kulturális 
életünkben betöltött szerepével fogla-
kozik. Mindezekről számtalan anyag 
található az írott és elektronikus mé-
diában. Hasonló témával foglalkozó 
könyve már több kiadást megért, több 
nyelvre lefordították. Kínában sztár-
ként ünneplik mind a bemutatókon, 
mind a televízióban. Ha Hollywood 
olyan szuper produkciót forgat, ami-
ben lovasíjászok szerepelnek, akkor őt 
kérik fel szakértőnek és ő tanítja be a 
sztárokat, mint a legutóbb Kínában 
forgatott filmben, Matt Damon-nak.

 Helyszíne: Bocskai Filmszínház
 Belépőjegy ára: 600 Ft. Jegyek április 

28-tól kaphatók a művelődési központ 
információjában (52/382-400), vala-
mint a vetítés napján a Bocskai Film-
színházban.

 Május 4. (szerda) 19.00: Dr. Csernus 
Imre előadása

 Interaktív este Csernus dokival beszél-
getéssel és filmvetítéssel életvitelről, 
őszinteségről, érzelmi intelligenciáról, 
kölcsönös tiszteletről, kiegyensúlyo-
zott, rendszeres szexualitásról.

 Kapunyitás: 18.30 – kezdés: 19.00
 Belépőjegy ára: elővételben: 2400 Ft, az 

előadás napján a helyszínen: 2700 Ft.
 Helyszíne: Kéky Lajos Városi Művelő-

dési Központ színházterme
 Május 7. (szombat) 17.00: „Anyám, 

édesanyám dallal köszönöm” – az 
NNTE Anyák napi nótaműsora. 

 Fellépnek: az NNTE csoportja és szó-
listái – Áfra Lajosné, Bózsár Kati, Gen-
csi Mihály, Holocsi Mária, Nagy Lász-
lóné, Pomázi László, Reszegi Sándor, 
Reszegi Sándorné, Sarkadi László, Víg 
Lászlóné, valamint a Bocskai István Ál-
talános Iskola 6. F osztályának tanulói. 
Művészeti vezető: Sarkadi László. A ze-
nét Miskolci Balogh Zoltán prímás és 
cigányzenekara szolgáltatja. 

 Helyszíne: Bocskai Filmszínház Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 16. 

 Belépőjegy ára: 1300 Ft. Jegyek vált-
hatók a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban, valamint rendelhető az 
információs telefonszámon Gencsi Mi-
hálytól és a helyszínen.

 További információ: 20/590-9349
 Május 7–8. (szombat–vasárnap): Haj-

dú-Bihar Megyei Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncfórum, Észak-alföldi Regioná-
lis Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál.

 Helyszíne: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színházterme

 Május 13–14.: CSERESZNYEVIRÁG-
ZÁS – Japán Napok Hajdúnánáson

 Május 13. (péntek) 
 15.00: Japán baba kiállítás
 A régmúlt hagyományokra visszanyú-

ló babakészítés mind a mai napig nagy 
megbecsülésnek örvend Japánban. A ki-
állításra kerülő tematikus babakollekció 
alkotásai a nó és kabuki színház és más 
előadóművészetek világából, történel-
mi viseletbe öltöztetett babák sokaságá-
ból és az egyes tájegységek stílusjegyeit 
magán viselő darabok közül válogat.  
A kosztümös babák mellett, a fából 
faragott valamint hakatai cserépbabák 
egy-egy példánya is a gyűjtemény ré-
szét képezi.

 Helyszíne: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ kamaraterme

 18.00: Oiranoktól a geikókig – Bete-
kintés a gésák életébe

 Előadó: Hankó Ferenc
 Az előadás után a résztvevők japán teá-

kat és édességeket kóstolhatnak.
 Helyszíne: PinceKlub
 A belépés díjtalan
 Május 14. (szombat)
 15.00: Családi délután a Hanami 

jegyé ben
 Gyerekfoglalkozások, japán játékok ké-

szítése, origami hajtogatás, susi készítés 
és kóstolás, japán betűk rajzolása stb.

 17.00: Kulturális műsorok – Japán 
harcművészeti bemutatók: kendo, ka-
rate, íjász bemutató, japán kardművé-
szek bemutatója, – Japán dob show, 
koncert.

 „Rajzold meg a fák virágait és Japánt!” 
című rajzverseny eredményhirdetése és 
a rajzok megtekintése. 

 Haiku költészeti verseny eredményhir-
detése, nyertes művek felolvasása.

 A rendezvényt a Japán Alapítvány tá-
mogatja

 Helyszín: főtér, szabadtéri színpad és 
környéke

 Május 15-ig tekinthető meg a Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központ ga-
lériájában Fejér Imre grafikus-rajzta-
nár kiállítása.

 Május 6. (péntek) 20.00: „Tiéd a 
színpad!” A Couterize zenekar akusz-
tikus koncertje. 

 A belépés díjtalan!

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Május 12. (csütörtök) 19.00: Bor-
klub. Bemutatkozik a Sike Pincészet 
(Eger). 

 Részvételi díj: 6000 Ft/fő. Bővebb in-
formáció: Máthé Csaba, 06-20/965-
6444, mathe.csaba001@gmail.com

 „Tiéd a színpad!” Mutasd meg tehet-
séged! Jelentkezz bármilyen zenés 
produkcióval egyénileg, zenekarban, 
duettben vagy csoportban! Küldj be-
mutatkozó anyagot (mozgóképet vagy 
hangfelvételt) – a legjobbaknak fellépési 
lehetőséget biztosítunk a PinceKlubban!

A Hajdúnánási Tankerület iskoláinak kis-
diákjai gyülekeztek március 16-án kora dél-
után a művelődési központban a Válogatós 
vagyok elnevezésű hulladékgazdálkodással, 
környezetvédelemmel kap csolatos vetélkedő 
döntőjére. Érkeztek csapatok Tiszagyulahá-
záról, Görbeházáról és természetesen a haj-
dúnánási iskolákból. 

A tíz fordulós játékban változatos fela-
datok vártak a 3 tagú csapatokra, amelyek 
mind-mind a hulladékokról, a környezet-
védelemről szóltak; volt film alapján totó, 
„szemét” kereső játék, amely során a terem-
ben elrejtett különféle cetliket kellett megta-
lálni, ezeket később nevük alapján szelektí-
ven kellett egy jelképes kukákba rakni, vagy 
éppen újrahasznosított hulladék verseny. 

A vetélkedőt a Nánás Pro Cultura Non-

profit Kft. szervezte, amelyet Kissné Drén 
Boglárka koordinált. Mint megtudtuk, a 
döntőt két selejtező forduló előzte meg, 
amely során a mintegy 30 induló csapat kö-
zül a 8 legjobb került a döntőbe.

A versenyre a csapatok komolyan készül-
tek, egyrészt kaptak egy központi felkészülési 
anyagot, és többen meglátogatták a Hajdúsá-
gi Hulladéklerakó telepet, ahová a hajdúná-
nási lakossági szilárd hulladék is kerül.

A vetélkedőt a Bocskai Iskola Polgári úti 
intézményegységének csapata, a Szelektíven 
Szelektálók nyerte, felkészítőjük Székelyné 
Nádas Zsuzsa tanárnő volt. A helyezett csa-
patok értékes ökotúra és vízitúra lehetősége-
ket kaptak az oklevelek és ajándékok mellett. 

HNU

Válogatós vagyok: Hulladékgazdálkodási 
és környezetvédelmi vetélkedő 
Válogatós vagyok címmel hirdette meg még tavaly a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
a Válogatós vagyok  hulladékgazdálkodással,  környezetvédelemmel  kapcsolatos    
vetélkedősorozatot területi jelleggel. A felmenő rendszerű megmérettetés döntőjére 
március 16-án került sor a Kéky Lajos Városi Művelődési központban.
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Az őszi sikeren fellelkesülve – amikor is 
Szentesen, az Országos egyházi népének-
versenyen minden indulónk dobogós 
helyezést ért el – a második félévben is 
számos megmérettetésre juthattunk el is-
kolánk támogatásával. 

Ilyen volt február 12–13-án Nagy-
kőrösön a Soli Deo Gloria Református 
Diákmozgalom és a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem közös rendezésében a 
XXII. Zsoltár- és népdaléneklő verseny, 
amelyen a Kőrösiből Papp Alexandra és 
Rékasi Fruzsina (9. A), valamint Hajdu 
Ivett, Iván Vivien, Koszta Petra és Miter-
li Zsófia (9. B) vett részt. A kétfordulós 
versenyre a szólisták és a csapatok tizenki-
lenc iskolából érkeztek, még határon túli 
diákok is indultak. Az elődöntőben csa-
patunk egy csallóközi népdalcsokor, majd 
egy genfi zsoltár és parafrázisa igényes és 
stílusos előadásáért arany minősítéssel 
jutott tovább a döntőbe, ahol harmadik 
helyezést ért el.

A „Száll a madár ágról ágra, …” 
megyei népdaléneklési versenyt márci-
us 18-án, hatodik alkalommal rendezte 

A Kőrösi aranyhangjai
meg a Muzsikáló Egészség Alapítványi 
Alapfokú Művészeti Iskola és a Debrece-
ni Művelődési Központ Józsai Közösségi 
Háza. Iskolánkból egyéniben a 8.-os Magi 
Angyalka versenyzett, aki a felső tagoza-
tosok csoportos éneklés kategóriájában 

egy csapat tagja-
ként (a 7.-es Fűz 
Viviennel, illetve 
a 8.-os Balogh 
Nóra Virággal) 
is elindult. A hu-
szonkét iskolát 
megmozgató ren-
dezvényen mű-
vészeti képzésben 
és alapoktatásban 
tanuló diákok 
is neves szakmai 
zsűri előtt mutat-

hatták meg tehetségüket és népiének tu-
dásukat. Ezért is igen dicséretes a csapat 
hetedik (Nyitra-menti népdalcsokor) és 
Angyalka harmadik (dél-alföldi népdal-
csokor) helyezése.

A Budapest-Fasori Református Kollé-
gium Julianna Általános Iskolája rende-
zésében került sor március 23-án a Béres 
Ferenc Országos Református Éneklő 
Versenyre. Az általános iskolásokat neves 
szakmai zsűri hallgatta meg, melynek tag-
jai népdalénekesek, egyházzenészek, ze-
neszerzők, egyetemi professzorok voltak. 
Iskolánkból egy kéttagú csoport tagjaként 
versenyzett Fűz Vivien és Balogh Nóra 
Virág, akik végül arany minősítést kap-
tak. Köszönjük iskolánknak, hogy bizto-
sították számunkra a részvétel lehetőségét!

Haranginé Simon Tímea

Megért egy fabatkát…sőt!

Iskolánk, a Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda 7. osztályosai 
egy környezetvédelmi pályázat keretében 
a Svájci-Magyar Együttműködési Prog-
ram társfinanszírozásában valósítottak 
meg egy projektet. A pályázat során az 
E-Misszió Természet- és Környezetvé-
delmi Egyesület erdei iskolai programját 

vettük igénybe. Nincs is csodálatosabb 
dolog, mint az ébredező természetben 
megfigyelni a tavaszi erdőzsongást, a nap-
sütötte Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet 
változatosságában gyönyörködni, miköz-
ben a diákok közelről ismerkedhettek 
meg a Natura 2000-es területek növény- 
és állatfajaival, valamint egyéb védett 
élőlényekkel. Így sikerült beazonosítani 
feketególyákat, nagy sziki baglyot, ami – 
ellentétben nevével – lepke-, de óvatosan 
kézbe foghattunk egy vöröshasú unkát 
és egy fürge gyíkot is. Láthattunk koc-
kás liliomot, ami már elvirágzóban volt. 
Egy nagyobb túránk a világ legnagyobb 
sziki kocsordosán vezetett keresztül. Ez ad 
otthont a fokozottan védett sziki bagoly 
lepkefajnak. A tarpai Szőlőhegy 152 m-es 
magasságában már élvezhető panoráma 
tárult elénk, ahonnan még a Kárpátok 

2015 őszén indult a válogatás a Temp-
leton Wirld Charity Foundation és a 
Nemzeti Tehetség Program együttes tá-
mogatásával létrejövő Templeton Prog-
ramba. Közel húszezer 10 és 29 év kö-
zötti fiatal jelentkezőt számláltak ekkor, 
akikből végül 315-en kaphattuk meg a 
„Junior Templeton Fellow” címet. Ilyen 
program nem volt még korábban, ez egy 
új, és minden bizonnyal kiváló kezdemé-
nyezés, melynek során egy évig szakmai 
támogatást és igény szerint saját mentort 
is kaphatunk. Három fordulón keresztül 
folyt a válogatás, 4+2 teszt és egy pszi-
chológus általi meghallgatás segítségé-
vel, elsősorban a kognitív képességeket 
felmérve. Ami fontos, hogy nemcsak a 
minden területen kiemelkedő, hanem az 
egy-egy területen kimagasló teljesítményt 
nyújtó tehetségek is esélyt kaphattak.  
A világ minden tájáról, Kenyától az Egye-
sült Államokig jelentkeztek magyar fiata-
lok, ez is mutatja, hogy mindenki „egyéni 
haladási tervét” úgy alakították ki, hogy 
számára az elérhető, teljesíthető legyen.  
A program fő célja mindemellett az, hogy 

A nagykőrösi versenyzők és Haranginé tanárnő

Fabatkában fizetett a márokpapi Csiperke Erdei Iskola a diákcsoportjainknak, ha 
feladataikat jól teljesítették. Hogy milyen feladatokat? A természetben a természet-
ről szóltak az ismeretek és a kérdések, természetesen játékos formában. 

vonulatai is megfigyelhetők tiszta idő-
ben. Közel 70 km-t kerekeztünk a Beregi 
Árapasztó Tározó és a Tisza árvízvédelmi 
töltéshálózatán, útba ejtve a csarodai re-
formátus templomot és a tarpai száraz-
malmot is. 

Szőke Zsuzsa és Kovács Tamás veze-
tők segítségével az információkon kívül 

mikroszkopizálást is végezhettek a gyere-
kek, ökológiai játékokban vehettek részt 
és még a csillagos égboltot is megfigyel-
hették. Igazi hüllőket is simogathattak. 
Hosszan lehetne sorolni, mi minden vált 
a nevelés eszközévé az erdei iskolában. 
A környezettudatosságra a természetjá-
rás mellett a szelektív hulladékgyűjtés, 
az étkezések utáni közös mosogatások 
tapasztalatai (kevés víz felhasználása és 
annak természetes szűrőn keresztüli visz-
szajuttatása). A közösség szálait pedig az 
együtt végiggyalogolt/kerekezett sok -sok 
kilométer, a vidám,játékos együttlétek, az 
élmények, a tábortűzi hangulatok, és per-
sze az esti kuncogások fűzték szorosabbra.

Senki nem mondta a tábor végén, hogy 
nem ért egy fabatkát sem! Mindenki ma-
radni akart…

Nagy Ágnes kísérő és Farkas Ferenc szervező pedagógus

társadalmi és személyes felelősségvállalás-
ra ösztönözzön. 

Bevallom, az első forduló előtt még 
nem gondoltam, hogy ez ennyire komp-
lex, jól megszervezett lehetőség. Mivel új 
a program, ezért még nem voltak visz-
szajelzések, nem tudtam, mi ez igazából. 
Aztán szépen lassan megismertem, mi-
lyen precízen, gyerekbarát módon állnak 
hozzánk. A megnyitó során fantasztikus 
volt a légkör. A komoly dolgok mellett 

Milyen is Junior Templeton 
Fellow-nak lenni?

a Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében helye volt a jókedvnek és a 
szeretetnek is. Nagyon jó érezni azt, hogy 
olyan emberek vesznek körül, akik azért 
vállalták ennek a programnak a lebonyo-
lítását, mert igenis ezt szeretnék csinálni. 
Kicsit úgy tűnt, mintha munkájuk gyü-
mölcseként tekintettek volna ránk, hiszen 
ők dolgoztak a tesztek elkészítésén, ők 
válogattak ki minket saját szisztémáik sze-
rint. Tehát mondhatjuk, hogy kölcsönös 
volt az öröm.

A megnyitó után egy finom ebédre 
invitáltak minket, melynek során meg-
ismerkedhettünk azzal a 8–10 fővel, il-
letve csoportfacilitátorral, akikkel már 
biztos, hogy egyes projekteken együtt 
fogunk dolgozni az év során. A további-
akban személyes érdeklődésünk alapján 
választhatunk a többi programból, illetve 
ezek között is található olyan, ami a be-

fogadóképesség miatt kiválasztásos alapon 
működik, de ügyelnek rá, hogy lehetőség 
szerint mindenki eljuthasson oda, aho-
va nagyon vágyik. Pozitívum az is, hogy 
mindenki azt tartja szem előtt, hogy mi 
mit szeretnénk. Saját magunk választ-
hatunk érdeklődési kört, és mindenben 
segítenek, amiben kérjük. Az egész prog-
ram már most nagyon emberközelinek 
tűnik. Sok minden vár még ránk az év 
során. Biztos vagyok benne, hogy ren-
geteg élménnyel fogunk gazdagodni, és 
ezen alkalmak sok lehetőség ajtaját képe-
sek kinyitni előttünk az életben. Ajánlom 
minden kedves diáktársamnak a jövőbeli 
jelentkezést, nem fogjátok megbánni, hi-
szen már a tesztírás folyamata is kellemes 
időtöltés!

Horváth Anna 
(Kőrösi Csoma Sándor 

Református Gimnázium, 11. B)
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Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 750 Ft

adag

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. Hajdúnánás, Korponai u. 4.

Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 

 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

HA A BR-PLASTIK MEGOLdJA, NEM LESZ RÁ TÖBB GONdJA!

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Bocskai
Étterem És söröző

Hajdúnánás, Fürdõ út 3. 

Telefon: 06-30/871-5771
Web: termalpanzio.hu

szolgáltatásaink:
• A’la carte rendelések
• Napi ebédajánlat, elvitelre is
• Hideg- és meleg ételek elvitelre
• Rendezvények lebonyolítása:
 Családi ünnepek 
	 Esküvők,	eljegyzések
 Ballagási ebédek és vacsorák
 Vállalati rendezvények
 Konferenciák

ELADÓ
Hajdúnánáson a Bocskai u. 3–5–7. C. fsz 1. szám alatt egy 

61 m2-es két és fél szobás lakás. • Tel.: 06-30/688-3212 

Bocskai Koronával történő fizetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

(A képek illusztrációk.)

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
145 000 Ft +áfa áron 

(a betűvésést az ár nem tartalmazza)
• síremlékek helyreállítását, kiemelését 

• járda készítését • sírhely gondozását • síremlék tisztítását.
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Nem kell többé, mosogatnia! A három féle menüt 

eldobható edényben kapja, változatlan áron.

Látogasson el Erzsike Süteményes Házába is a Hunyadi u 7. sz. alatt! 
Sütemények, Torták, Rétesek, Pogácsák!

Tel.: 06-30/681-0390 

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

SYSTANE ULTRA szemcsepp 10 ml 2532 Ft 2170 Ft
KITONAIL körömlakk 3,3 ml 5283 Ft 4525 Ft
dIPANKRIN FORTE 120 mg filmtabletta 50x 2150 Ft 1885 Ft

A Hajdúnánási Földtulajdonosok 
Közőssége és a Hajdúnánás Ter-
mészetbarát Vadásztársaság ez-
úton szeretné tájékoztatni a város 
lakosságát, és a tisztelt földtulaj-
donosokat, hogy a Hajdúnánási 
Újság 2016. április 14.-i számá-
ban pontatlan információk jelen-
tek meg a vadászterületek hatá-
rainak megváltoztatását illetően.

Az új Vadászati Törvény alap-
ján a Vadászati Hatóság nem 
kijelölte a vadászterületek ha
tárait, hanem „ajánlást” fogal
mazott meg azzal kapcsolat
ban. Az ajánlás azonban nem va-
lamelyik jelenlegi vadásztársaság 
területére vonatkozik, hanem a 

vadgazdálkodás jövőbeni termé-
szetes határaira jelent ajánlást.

Az ajánlás – érthetetlen mó-
don (de biztos nem véletlenül), 
minden szakmaiságot nélkülöz-
ve – a jelenlegi vadászterületeket 
részben összevonva, a város terü-
letét keresztül szelve, rajzolta kö-
rül az új terület ajánlott határait. 

A Vadásztársaságunk az aján-
lás megjelenését megelőzően, a 
korrekt együttműködés jegyében 
a „pusztai” területre nem tartott 
igényt, így a földtulajdonosoktól 
sem szedett meghatalmazást. Az 
ajánlás következtében azonban a 
jelenlegi terület megtartása ér-
dekében a pusztai területről is 

kérné a földtulajdonosok tá
mogatását.

Az új ajánlás a társaságunk 
jelenlegi területéből, több mint 
5000 hektárt szakítana ki, ami az 
új ajánlás szerinti összes terület-
nek mintegy 60%-át jelentené. 

Fontos azonban a tisztánlátás 
érdekében megjegyezni, hogy a 
vadászati jog gyakorlása azt illeti 
meg, aki a földtulajdonosok több-
ségének meghatalmazását birto-
kolja.

Ezúton köszönjük azon föld-
tulajdonosok támogatását, akik 
meghatalmazásukkal már meg
tiszteltek, és a továbbiakban 
is megbíznak vadgazdálkodá

sunk sikerében. Ahhoz, hogy 
az elmúlt ciklusban elért ered-
ményeinket folytatni tudjuk, és a 
megyei, majd az országos vadász-
napot legyen lehetőségünk Haj-
dúnánáson megrendezni, a többi 
földtulajdonos támogatására is 
szükségünk lenne. 

A mi vadásztársaságunk is tá-
mogatja a 150 Ft / ha / év mértékű 
többlethasználati díj elfogadását, 
és minden Hajdúnánáson műkö-
dő vadásztársaság részére java-
soljuk, az egységes többlethasz-
nálati díj elfogadását.

Hajdúnánási Földtulajdonosok Közössége 
Hajdúnánás Természetbarát Vadásztársaság 

„közös közleménye”

TöröK IsTVán KöZös KépVIsElő
Hajdúnánás Természetbarát Vadásztársaság elnöke

Elérhetőségem: 06 (30) 9358 752
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Hajdúnánás SK–Kisvárdai KC 25–32 
(14–16) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Balogh, 
Tóth. (március 19.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 1, 
LÁNYI 6/1, Zihor 3, Lengyel 1, UMA-
NETS 11/5, Tar Cs. Csere: Szilágyi, 
Dorogi (kapusok), Mekes, Kaltenecker, 
Darabos 3, Martinek, Lakatos, Tóth A, 
Budaházy. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/6, illetve 5/5. Kiállítás: 4 
perc, illetve 14 perc. 

Molnár András: Sajnos kevés játékos 
nőtt fel a rangadó színvonalához. Azt 
gondolom, hogy nem kellet volna kima-
gasló teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy 
nyerjünk, de ma ez ilyen nap volt.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Kis-
várdai KC 41–19 (21–6)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kato-
na, Konyár. (március 19.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
TÓTH A 6, MEKES 2, LÁNYI 3, TAR 
Cs 4, PÉTER 2/1, LENGYEL 4. Csere: 
PRACZU (kapus), MOLNÁR F 7/2, 
OLÁH A 2/1, MOLNÁR A 3, BALÁZS 
2, NAGY 6/1, Csontos. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Kötelező kettő pontot 
gyűjtöttünk be. Fiataljaink ismét remekül 
teljesítettek. Gratulálok a lányoknak.

Inárcs-Örkény KC–Hajdúnánás SK 
28–29 (14–16) 

Örkény 100 néző. Vezette: Földesi, 
Halász. (április 2.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), 
POÓR 7, Lányi 6/1, Zihor 2, Darabos 
3, UMANETS 1, Budaházy. Csere: Szilá-
gyi (kapus), Tar Cs, Mekes, Kaltenecker 
4, Martinek 4, Lakatos, Tóth A 2. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 5/5, illetve 1/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc. 

Juniormérkőzés: Inárcs-Örkény KC–
Hajdúnánás SK 30–34 (18–15)

Örkény 50 néző. Vezette: Bálint, Szar-
vas. (április 2.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
TÓTH A 13/2, MEKES 8, LÁNYI 6/4, 
Tar Cs, Péter, Lengyel 2. Csere: Praczu 
(kapus), Molnár F 2, Molnár A 1, Balázs 
1, Tóth J 1, Nagy. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 4/4, illetve 7/6. Kiállítás: 6 
perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Ragyogó napon vagyunk 
túl, finom szendvicseket ettünk, csodá-
latos napsütésben utaztunk, a többit na-
gyon gyorsan felejtsük el. Gratulálok a 
győzelemhez.

Hajdúnánás SK–Füzesabony SC 32–
25 (14–13) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Rontó, 
Szanyi. (április 8.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
3, Lányi 3/1, Zihor 3, DARABOS 5, 
UMANETS 15/7, Kaltenecker 1. Csere: 
Szilágyi (kapus), LAKATOS, Martinek 1, 
Lengyel, Mekes, Tóth A, Budaházy 1, Tar 
Cs. Edző: Molnár András

Hétméteres: 9/8, illetve 6/4. Kiállítás: 
6 perc, illetve 12 perc. 

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Egy nagyon jól sikerült itthoni gól gazdag, 
nyert mérkőzést követően két idegenbeli 
„fellépés” következett. Sajnos pont nélkül 
távoztunk mindkét mérkőzésről s vissza-
csúsztunk a hetedik helyre.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Téglási 
VSE 4–1 (1–1)

100 néző. 
Vezette: Pap E. (Rezes M., Török Z.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 

Fodor T., Kovács M., Mile M., Berán B., 
Juhos L. (Szarka I.), Bálint T., Cservák T. 
(Toronyai L.), Félegyházi Z. (Kállai M.), 
Csizmadia Cs. Edző: Imrő László.

Gól: Juhos L. (2), Szarka I., Csizmadia Cs.
A téglási csapat eddigi tavaszi ered-

ménysorozata mindenképpen óvatosságra 
intett minket, de úgy érzem, ilyen arányú 
győzelemhez sem férhetett semmilyen 
kétség a mai nap folyamán. Gratulálok 
a Téglás csapatának, további sok sikert 
kívánok nekik, kívánom, hogy érjék el a 
kitűzött céljukat.

Berettyóújfalui SE– Hajdúnánás Flexo 
2000. FK 3–1 (1–1)

100 néző
Vezette: Muszka Z. ( Tóth G., Papp J.)
Hajdúnánás: László T.–Kállai M. (To-

ronyai L.), Fodor T., Kovács M., Mile M., 
Cservák T. (Újvári Zs.), Juhos L. (Szar-
ka I.), Papp R., Bálint T., Félegyházi Z., 
Csizmadia Cs. Edző: Imrő László.

Gól: Ékes G., Jancsó A., Sándor Sz., 
illetve Juhos L.

Az 1. félidőben-partiban voltunk, ám 
a 2.-ban teljesen fölénk kerekedtek volt 
játékosunk, a Szitkó Róbert által gardí-
rozott, Berettyó parti fiúk. Nem játszot-
tunk jól! Sőt gyengén, kevés akarattal. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha a 
második félidőben a kapusukat lecserélik 
egy mezőnyjátékosra, és üresen hagyják a 
kaput, mi akkor sem tudtunk volna gólt 
rúgni. Félő, hogy lassan mumusunk lesz 
ez a csapat.

Kócsi Imre

Idegenben nem megy

Molnár András: Küzdelmes mérkő-
zésen sikerült hazai pályán tartani a két 
pontot. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Fü-
zesabony SC 40–17 (20–6)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Balázs, 
Nácsa. (április 8.)

Hajdúnánás SK: Praczu (kapus), Tóth 
A 2, MEKES 5, Lányi 2, TAR Cs 9/2, 
PÉTER 5/1, Lengyel 3. Csere: Varga (ka-

pus), CSONTOS 4/1, Oláh A 2, MOL-
NÁR A 4, Balázs 3/3, Nagy, Baráth 1. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 9/7, illetve 3/2. Kiállítás: 
2 perc, illetve 16 perc.

Nagy Attila: Bajnok csapathoz méltóan 
játszottunk. Remélem, hogy visszatértünk 
a helyes vágányra. A jövő héten nagyon ne-
héz mérkőzés vár ránk, tisztességgel felké-
szülünk. Gratulálok a lányoknak.    -kábé-

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tranzit-Ker Zrt. Hajdúnánási Baromfitelepeire, 
könnyű fizikai munkára csökkent munkaképességű 
dolgozót keres.
Tel.: 06-30/638-7841 ▪ 06-30/457-4519

Szolgáltatásaink:
Temetés teljeskörű ügyintézése, 

a temetéssel összefüggő ügyiratok beszerzése 
(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Nagy Miklós • temetkezési vállalkozó • 06-30/95-33-923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

HAjDúnánási éLELmiszErboLtbA 
szakképzett, megbízható, terhelhető, önálló munkavégzésre 

alkalmas bolti eladó munkatársat keresünk. 
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal 

az iroda02014@gmail.com email címen várjuk!

SÍREMLéK BEMUTATóTEREM 
TEMETKEZéSI IRODA


