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„Itt az idő, Szent György napja közeledik”: Kihajtási ünnepség 
és Pásztorétel főzőverseny

016. április 24-én, Szent György 
napján, már a reggeli órákban nagy 
volt a sürgés-forgás a Kendereskert-

ben, ugyanis e jeles napon rendezték meg 
a Kihajtási ünnepséget és a hozzá szorosan 
köthető Pásztorétel főzőversenyt. A kihaj-
tásnak, a jószágok legelőre való kiverésé-
nek – csakúgy, mint az Alföld bármely 
állattartó vidékén – nagy hagyománya 

volt még néhány évtizede is városunkban. 
Mára azonban már ezek a szálak elsza-
kadtak, megkoptak, csupán néhány idős 
ember emlékében élnek még – utalt rá 
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntő-
jében. Ezeket igyekszik a város valamilyen 
szinten újra szőni, a pásztor-paraszti lét-
forma értékeit megőrizni, és amit lehetsé-
ges visszatanítani. Mint ismeretes a Ken-
dereskert, az élő pásztormúzeum, szám-
talan őshonos magyar állatfajtának ad 
otthont, ám nem csak a bemutatás a cél; 
a majorságban valódi gazdálkodás folyik, 
ugyanúgy, mint még néhány évtizede is. 

Az idei kihajtás előtt a „városgazda”, 
Szólláth Tibor fogadta fel a pásztorokat, 
a juhokhoz, kecskékhez, bivalyokhoz, a 
szürke marha és a magyartarka gulyához. 
Számadónak Vitányi Sándort választot-
ták, aki – csakúgy mint egykoron – felel 
a kezére adott jószágokért. Megkerült egy 
rovásfa is, amely egyfajta „kettős könyve-

Szent György napján, április 24-én zajlott az idei Kihajtási ünnepség és Pásztor-
étel főzőverseny a Kendereskertben. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által 
szervezett egész napos rendezvény gazdag programmal várta a vendégeket délelőtt 
9 órától. A hagyományos pásztorételek készítése mellett megidézték az egykori 
pásztorfogadás, a kiverés, kihajtás tradicionális elemeit, így a füstölést, a láncon és 
tojáson áthajtást, és előkerült egy rovásfa is, amelynek egykoron nagy szerepe volt 
ősszel, az elszámoláskor.

lés” volt, hiszen erre „rótták”- írták – fel a 
jószágok számát. Ezt ilyenkor kettévettek 
és behajtáskor, „szoruláskor”, úgy Szent 
Mihály napja környékén, pedig újra ösz-
szeillesztettek, így „számolt” el a számadó 
a rábízott jószágállománnyal. A számadó 
nem lehetett akárki, hiszen minden va-
gyonával felelt az állatokért. Járta is egy 
szokásmondás, miszerint: „Kihajtáskor 

minden gacsos lehet pásztor, de behajtáskor 
az a pásztor, aki számol.” 

A kihajtás szokásairól, a hozzáfűződő 
hiedelmekről Buczkó József, etnográfus 
mesélt, a rossz idő ellenére is szép szám-
mal összegyűlt közönségnek. Előadásából 
nagyon sokat megtudhattunk az egykori 
rideg állattartás rendjéről, hagyományai-
ról. Ezekből elevenítettek fel néhányat, 

pl. a karámokból kiengedett jószágokat 
láncon és tojáson hajtották át, hogy olyan 
erősek legyenek, mint a lánc, és olyan 
szép kerekek mint a tojás. Megtörtént a 
jószágok megfüstölése is, amelynek az 
egészségmegőrző szerepe mellett az ösz-
szeszoktatásban is jelentősége volt, hiszen 
a sok helyről érkezett jószágnak egyforma 
szaga lett, így nem bántották egymást, és 
a pásztor is alhatott éjszaka. 

A pásztorfogadás ceremóniája után kö-
vetkezhetett a megvendégelés, amelyhez 
a főzőverseny kondérjaiból, bográcsaiból 
ízletes, igazi Hortobágy „mellyéki” slam-
bucok, öhönök, birka- és marhapörköl-
tök kerültek terítékre. 

Bográcsok, kondérok varázslói 

Az idei Szent György napi kihajtási ün-
nepség társrendezvénye volt a Pásztorétel 
főzőverseny. A gasztronómiai megméret-
tetésre sokan neveztek, a helyiek mellett 
érkeztek versenyzők Balmazújvárosról, 
Hajdúdorogról, Folyásról is. A verseny 
kiírása szerint húsos és hús nélküli ételek-
kel lehetett nevezni, illetve az asszonyok 
is megmérethették sütő tudományukat a 
kelt tésztás sütemények versenyén. 

A gyepszélen felállított sátrak némi vé-
delmében már kora délelőtt elkezdődött 
az ételek készítése. Fanyar füst, piruló 
hagyma illatát sodorta az egyre jobban 
feltámadó hideg szél, majd megjött az eső 
is, de a főzők kitartottak. Forogtak a faka-
nalak a „vasfazikakban”, készült itt mezít-
lábas lebbencs, pásztortarhonya, slambuc, 
öhön, birkapörkölt, juhhúsos kása vagy 
éppen Szent György napi gulyásleves.

A cudar idő ellenére déli harangszó-
ra elkészültek a versenyzők, és a Fehér 
Gábor mesterszakács, dr. Varga Miklós, 
Hódos Antal összetételű zsűri értékelte a 

különféle hagyományos pásztorétkeket, 
illetve süteményeket. A döntésük értel-
mében az alábbi helyezések születtek:

Hús nélküli pásztorétel: I. Murvai 
László – II. a Nánási Vidám Asszonyok – 
III. Tedeji Nyugdíjasok Egyesülete

Húsos pásztorételek: I. Gyütt-ment 
kunok csapata – II. Fekete Imre – III. 
Nagy Sándor 

Sütemények: I. Szólláth Imréné – II. 
Fekete Antalné – III. Fűz Andrásné 

Természetesen ez a rendezvény sem nél-

külözte a népzenét, néptáncot. A rendez-
vénysátor színpadán felléptek a Bocskai 
iskola néptánccsoportjai, a Szalmakalap 
Citeraegyüttes, illetve a Hajdú Bokréta 
és a NNTE dalosai. A nap sztárvendége a 
Dupla Kávé együttes volt.

HNU
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A verseny egy kulturált és vonzó városkép 
kialakítása, a fenntartható fejlődés kö-
vetkezetes alkalmazása, környezettudatos 
gondolkodás és szemlélet erősítése, a ter-
mészet adta értékeink megőrzése érdeké-
ben indul.

1. A verseny célja: Mindennapjaink 
felelősségéből városunk lakói is egyre 
nagyobb részt vállaljanak környezetünk 
ápolásával, szebbé tételével.

2. A versenyre a következő kategóri-
ákban lehet nevezni: 
 A legszebben virágosított családi ház / 

vagy társasházi kert kategória.
 A legrendezettebb közterületi lakossági 

előkert kategória.
 A legszebben virágosított üzlet / vállal-

kozás előkert vagy homlokzat kategória.
 A legszebben virágosított intézmények 

kategória.
 A legrendezettebb tanyakertek kategória.

3. A nevezés feltételei:
 Magánszemély esetén az ingatlan tulaj-

donosa, vagy a hivatalosan bérlőként 
lakó magánszemély a tulajdonos enge-
délyével nevezhet. 

 Társasházak, lakótelepek esetén bene-

Évente 17 millió forint! 
Döbbenetes adósságot termelnek 
a szociális bérlakások

Hajdúnánás város önkormányzata 
harmadik alkalommal hirdeti meg 
a „Tiszta környezet – Jó közérzet 2016.” 
helyi környezetszépítő versenyét

A szociális bérlakások célja a támogatás, 
a lehetőség megteremtése. Egy olyan se-
gítségnyújtás a város közösségétől, amely 
azoknak nyújt tényleges támaszt, akik 
krízishelyzetbe kerültek, de tenni akarnak 
azért, hogy életük belátható időn belül 
pozitív irányba változzon. De a szociális 
bérlakásban élők között vannak, akik sa-
ját helyzetükön sem akarnak változtatni, 
azért mert ez számukra kényelmes. Tiszte-
let a kivételnek! Kényelmes, hiszen egyet-
len év alatt közel 17 millió forint tartozást 
halmoztak fel azok a lakók, akik semmibe 
veszik az együttélés szabályait. Hajdúná-
nás ilyen nagyságrendű pénzt veszít el 
évről-évre, 17 millió forintot. Kényelmes, 
hiszen a város szó szerint eltartja ezeket az 
embereket. Akarja-e a Hajdúnánás, hogy 
évtizedeken keresztül eltartson a város 
embereket? Akarja-e Hajdúnánás, hogy 
azok vegyék igénybe a szociális lakásokat, 
akik a fizetendő rezsiköltségeket éveken 
keresztül nem fizetik ki, sőt áldatlan álla-
potok között élik a mindennapjaikat.

A cél nem lehet más, mint egy fenn-
tartható rendszer kiépítése és segítő kezek 
nyújtása azoknak a rászorulóknak, akik 
nem élnek vissza a város nyújtotta lehe-
tőséggel és nem haszonszerzésre használ-
ják az ingatlanokat! A városnak azokon 
a fiatalokon, időseken, családokon kell 
segítenie, akik maguk sorsának jobbítá-
sáért akarnak tenni. Azokon, akik éve-
ken keresztül kérnek segítségnyújtást a 
várostól, szociális bérlakást igényelve, de 
mindhiába. Ők azok a családok, akiken 
segíteni kell.

Ahhoz, hogy ez a rendszer gyökeresen 
megváltozzon és egy olyan rendszer ala-

kuljon ki, amely azokat részesíti előnyben, 
akiken segíteni kell, már elkezdődött. Áp-
rilis elsejétől egy-egy lakást a bérlő szoci-
ális alapon maximum 9 évig kaphat meg, 
melyet ezt követően a további segítségre 
szoruló pályázó családoknak kell átadni. 
Azaz megszűnik az a sok évtizedes rossz 
hagyomány, hogy ezekben a lakásokban 
generációk követik egymást úgy, mintha 
a saját tulajdonukat képezné a szociális 
lakás. 

A következő időszakban rendkívüli la-
kossági fórumok, ezáltal széles társadalmi 
egyeztetéseket követően alkotjuk meg az 
új lakáskoncepciót. Fontos, hogy bevon-
juk a város közösségét is a döntési folya-
matokba, hiszen csak így együtt, közösen 
tudjuk megoldani ezt az égető problémát 
– mondta Szólláth Tibor Hajdúnánás 
polgármestere, aki hangsúlyozta: a város-
nak nincs és nem is lehet anyagi lehető-
sége arra, hogy évtizedeken keresztül bár-
kinek lakhatást biztosítson a hajdúnánási 
emberek pénzéből. Támogatnunk kell a 
fiatalokat, időseket, családokat egyaránt, 
akik önhibájukon kívül kerülnek nehéz 
helyzetbe és ne azokon segítsünk, akik 
tartozást tartozásra halmoznak fel.

Elsődleges cél nem lehet más, mint 
az öngondoskodás megteremtése. Egy 
olyan rendszernek a megteremtése, amely 
igazságos, rászorultsági alapon segít az 
embereken, hiszen csak így érhetjük el 
azt, hogy egy átlátható, kiszámítható és 
fenntartható szociális bérlakás rendszer 
működjön Hajdúnánáson. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a képviselő-testület 2016. április 18-án 
rendkívüli ülést tartott.

Az ülésen megtárgyalásra és határozat 
hozatalára került sor a GE Hungary Ipa-
ri és Kereskedelmi Kft-vel; a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft-vel 
és a „Magyar szürkék útja – Oxenweg” 
elnevezési projekt napirendi pontokkal 
kapcsolatban. 

A képviselő-testület a munkaterv sze-
rinti ülését április 28-án tartotta meg.

A napirendek elfogadása után a testü-
let módosította a fizető parkolás rend-
jéről szóló 1/2008. (I. 28.); a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális szolgálta-
tások helyi szabályairól szóló rendeleteit, 
illetve rendeletet alkotott meg az egyes 
önkormányzati rendeletek hatályon kí-
vül helyezéséről; a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatalban dolgozó köz-
tisztviselők köztisztviselői jogviszonyának 
egyes kérdéseiről; az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének végrehajtásáról.

Megismerte és elfogadta a Hajdúná-
nás Városi Rendőrkapitányság 2015. évi 
munkájáról; az Orvosi Ügyelet Egészség-
ügyi Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. 
munkájáról; és a Hajdúnánási Reformá-
tus Egyházközség Idősek Otthona és Szo-
ciális Gondozási Központja által készített 
beszámolókat, a Hajdúsági Hulladék-
gazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, vala-
mint az önkormányzati fenntartású költ-

Képviselő-testületi ülések hírei
ségvetési intézményeknél a 2015. évben 
végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 
tapasztalatairól szóló jelentést.

Megtárgyalta és elfogadta az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról készített átfogó 
éves értékelést.

Elfogadta a 2016. évi összesített Közbe-
szerzési Terv módosítását. 

A testület nyolc esetben hozott döntést 
az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlan vonatkozásában. 

A testület három esetben korábbi hatá-
rozatainak módosításáról döntött. 

A testület tudomásul vette a bérlő ki-
jelölési jogról történő lemondást, illetve 
bérlőkijelölési jog áthelyezéséről döntött.

Megismerte és elfogadásra javasolta a 
Bocskai István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatot.

A testület úgy határozott, hogy csat-
lakozni kíván a Magyarországi Sertéste-
nyésztők és Sertéstartók Szövetségéhez. 

Döntött a NYAK-ÉP Kft. kérelméről a 
Hajdúnánás, Csokonai u. 2–4. szám alatti 
ingatlanon építendő társasházzal kapcso-
latos ügyekben. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

vezhet a lakóközösség által megbízott 
képviselő.

 Intézmények esetén az adott intézmény 
vezetője, vagy az általa megbízott sze-
mély jogosult a versenyre benevezni.
4. A helyi környezetszépítő versenyre 

nem nevezhetnek be az alábbi szemé-
lyek:
 akik a verseny eljárásban döntés előké-

szítők illetve döntéshozók,
 a szakmai zsűri tagjainak közvetlen 

hozzátartozói.
5. Jelentkezési lehetőségek:
A versenyen való részvételi szándéku-

kat nevezési lap kitöltésével jelezzék. A je-
lentkezési lapokat 2016. május 31-ig a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1. szám) főbejárati aulájában kihelyezett 
gyűjtőládában gyűjtjük. A nevezési lapok 
átvehetők a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal információs helyiségé-
ben.

6. A benevezett helyszíneket az aláb-
bi szempontok alapján értékeli a zsűri:
 tisztaság, gondozottság, rendezettség 

(10 pont)

 növényfajták számszerűsége (10 pont)
 kreativitás (10 pont)
 komposztálás, biológiai növényvéde-

lem (10 pont)
 növénykiültetések harmóniája a kör-

nyezettel (10 pont)
7. A versenyben lévők bírálata, ered-

ményhirdetés, díjazás:
A jelentkezőknek ebben az évben lehe-

tőségük nyílik arra, hogy a nyári időszak-
ban folyamatosan változó, más-más szín-
ben ragyogó kertjeikről készített fotókat 
elküldjék a programkoordinátornak, 
segítve az Ő illetve a szakmai zsűri mun-
káját. 

A versenyre benevezett hely-
színekre a szakemberekből álló 
bizottság 2016. június 20. és 
2016. július 29. között láto-
gat el, előzetes egyeztetés után.  
A bírálati szempontok alapján 
0–10-ig történik a pontozás, 
majd az összesített eredmé-
nyek alapján állítja fel a zsűri 
a helyezési sorrendet. A „Tiszta 
környezet – Jó közérzet 2016.” 
helyi környezetszépítő verseny 

ünnepélyes eredményhirdetésére 2016. 
szeptember 30-ig kerül sor a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal Dísz-
termében. A nyerteseket, vagyis minden 
kategóriában az első három helyezettet a 
„Tiszta környezet-Jó közérzet 2016.” táb-
lával, valamint értékes ajándékokkal jutal-
mazzuk meg. A szakmai zsűri a fenti ka-
tegóriák mellett különdíjakat is kioszthat. 

Várjuk jelentkezésüket! 
További információkat a következő el-

érhetőségen kérhetnek: 06/30-435-6059.
E-mail cím (fotók): reszegine.aniko@

hajdunanas.hu
Szólláth Tibor polgármester
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Virágosítás az óvodában

Április 16-án, szombaton „Virágkosár 
szépségversenyt” rendeztünk a Gyermek-
kert Óvoda Tulipán csoportjában. A csa-
ládi délelőttre izgatottan készülődtek a 
gyerekek és a szülők is. Együtt tervezték 
meg és ültették be mini kertjeiket, bené-
pesítve tündérekkel, szélfogókkal, gom-
bákkal, masnikkal.

A szorgoskodás meghozta 
gyümölcsét, hiszen a zsűrita-
gok: Baloghné Aszódi Marian-
na, Kozák Györgyné Bacskai 
Ildikó, nehezen tudták kiválasz-
tani a legszebb kompozíciót.

I. Mezei Linett Tündérkertje
II. Debreczeni Dóra Mini 

örökzöld
III. Helmeczi Anna Illatok 

kertje
Dancs Cintia Tündérrózsa 

kertje
És a sok – sok különdíj, 

melyet a Gyöngyvirág üzlet ajánlott fel. 
Minden virágot ültető gyerek aranyérmet 
kapott, a virágkosarak ezután udvarré-
szünket díszítik, majd a gyerekekkel kö-
zösen gondozzuk. Ezen a napon Búcsúz-
tattuk el a csoportunkból nyugdíjba menő 
Kovács Zoltánné Rozika óvónénit is.

Bakó Andrea óvodapedagógus

2016. április 27-én „Koli-napot” tartottak 
a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban. 
A város tavaly nyár óta önálló intézmény-
ként működő középiskolai kollégiuma ha-
gyományteremtő szándékkal rendezte meg 
„Nemek harca” címmel a lányok és fiúk kö-
zötti vetélkedőjét. A vetélkedőt a végzősök 
búcsúztatása és buli követte. 

A vetélkedő 12 + 1 fordulós volt, mivel 
a feladatokon kívül a szobarend is beleszá-
mított a pontozásba. A feladatokat részben 
a város területén lévő állomásokon, részben 
a kollégium épületében kellett végrehajtani. 

A két nagy csapat – lányok és fiúk – egy-
egy 4 fős delegációt indított útnak, akik a 
Gimnázium, a Sportcsarnok és a vasútállo-
más mellett lévő állomásokon gyűjthettek 
pontokat. 

A kollégiumban bennmaradók szintén 
kaptak pontgyűjtési lehetőséget. Hulladék-
szobrot készítettek, gumicsizmás futóverse-
nyen vettek részt, a dolgozók gyermekkori 
fotóit kellett felismerniük. Volt olyan fel-
adat is, melyben az intézmény névadója, 
Kőrösi Csoma Sándor életútjának ismereté-
ről kellett számot adniuk. 

A delegációk beérkezése után a zsűri is-
mertette a részeredményeket és újabb fel-
adatok következtek. A csecsemőgondozás 
jegyében babát kellett felöltöztetni pelenká-
ba és tipegőbe, sapkába időre, majd a tánc-
tudásukat is bemutathatták a csapattagok, 
miközben az ellencsapat bokájára kötött 

Kollégiumi élet: vetélkedő és búcsúzás
lufikat kellett kipukkasztaniuk. A csapatka-
pitányokat beöltöztették szumó harcosnak 
és meg kellett küzdeniük egymással. Végül 
az énektudás került a figyelem központjába: 
ismert magyar verseket kellett elénekelni 
különböző stílusokban.

Az eredményhirdetés előtt került sor a 
végzős kollégisták családias hangulatú bú-
csúztatására. Kovácsné Helmeczi Gizella 
intézményvezető búcsúztatójában minden 
távozó tanulóhoz szólt néhány személyre 
szabott mondatot. Felidézte az együtt töltött 
időt, az élményeket és azzal bocsátotta őket 
útra: teljesüljenek álmaik. Ezt követően át-
adta a kollégium búcsúajándékát, reményét 
fejezve ki, hogy ezekről eszükbe jutnak az 
együtt töltött évek.

S ekkor elérkezett az igazság pillanata: 
az eredményhirdetés. A pontok összeadását 
követően a lányok kerültek ki győztesként. 
Jutalmuk egy finom tejszínes epertorta volt, 
melyet közösen fogyasztottak el.

A Koli-napot a végzősök búcsú bulija 
zárta. 

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium olyan 
családias közösség, ahol nem csak szállást 
kapnak a tanulók, hanem a fentihez hasonló 
programokkal is színesítik a mindennapo-
kat. A bentlakó diákok mellett externátusi 
ellátásra is van lehetőség a hajdúnánási diá-
kok számára. Nekik a délutáni tanulásban 
tudnak segítséget nyújtani a kollégium ne-
velői.

8. NEMZETKÖZI 
HEKI TAIKAI ÍJÁSZ VILÁGKUPA
2016. május 14-15.

Helyszín: HAJDÚNÁNÁS
Somorjai László Városi Sportcsarnok 

Verseny kezdete: 
2016. május 14. 9.30 óra 

A BELÉPÉS INGYENES!

Az egyik legrangosabb anyanyelvi verseny, 
a Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép 
magyar beszéd” 51. Kárpát-medencei 
döntőjét április 15. és 17. között bonyo-
lították le Győrben. Idén is a nyelvújítás 
vezéréről elnevezett helyi gimnázium volt 
a rendezvény házigazdája. A döntőben a 
diákoknak egy egyoldalnyi, szabadon vá-
lasztott 20–21. századi magyar esszé vagy 
értekezés részletét, illetve egy a helyszínen 
megismert szöveget kellett tolmácsolniuk. 
Ezen kívül egy „Beszélni nehéz!” jellegű 
feladat írásbeli megoldása is várta őket.  
A bírálóbizottság tagja volt többek között 
Balázs Géza nyelvész, Szakonyi Károly író 
és Török Annamária rádióbemondó is.

A versenyt számos kulturális program 
színesítette, a diákok és kísérőik például 
fotókiállítás, belvárosi séta, múzeumláto-
gatás, színházi előadás részesei is lehettek. 
A leglényegesebb persze mégiscsak a meg-
mérettetés volt, ahol Vargáné Sárosi Ildi-
kó és Jalkócziné Barna Zsuzsa tanítványa, 
a 12.-es Baráth Benjámin remekül szere-
pelt. A nem fővárosi vagy megyeszékhe-
lyen található iskolák kategóriájában írás-
beli munkájával tízből kilenc pontot ért, 
ezzel holtversenyben az élen állt. A sza-
badon választott szövege Lomb Kató Így 
tanulok nyelveket című könyvének részlete 

Beszélni nehéz

volt, kötelezőként pedig – versenytársai-
hoz hasonlóan – Korzenszky Richárd 
Hogy emberibb legyen a világ című alkalmi 
írását olvasta fel. A nánási fiú végül a kate-
gória negyvenkét indulója közül hatodik 
lett, így bekerült a hazai és határon túli 
gimnazisták elitjébe, hiszen az összesen 
nyolcvanhárom résztvevőből csak húszan 
vehették át a kimagasló teljesítményért 
járó Kazinczy-érmet. 

Szintén Győrben került sor a Kazinczy- 
díjak átadására. Ezt a kitüntetést azok a 
közszereplők kapják „akik példamuta-
tóan szép nyelvhasználatuk (elsősorban 
kiejtésük) révén sokat tesznek a magyar 
nyelv ápolásának ügyéért.” Idén Korbuly 
Péter bemondó, Lukács Sándor színmű-
vész, valamint Minárik Tamás pécsi ma-
gyartanár lett tagja a legszebben beszélő 
honfitár saink szűk körének. Idővel az ő 
örökükbe léphetnek a most díjazott kö-
zépiskolások is.

V. G.
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Idegen nyelvi versenyek a Bocskaiban 
Napjainkban a nyelvtudás fontosságát 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nem csak 
a nyelvvizsga megszerzése, jobb munka-
hely vagy előmenetel szempontjából fon-
tos, hanem nyitottabbá, teljesebbé teszi az 
embert. Iskolánkban fontos szerepet kap 
az idegen nyelvek oktatása. Gyerekeink 
már harmadik évfolyamtól emelt óraszám-
ban tanulhatják az angol és német nyelvet. 
Hatodik évfolyamtól lehetőséget biztosí-
tunk a második idegen nyelv felvételére is, 
ezzel is segítve középiskolai tanulmányai-
kat. A tehetséges tanulók versenyeztetését 
munkaközösségünk fontos feladatának 
tartja. Ezért internetes országismereti ver-
senyt szerveztünk angol és német nyelvből 
7–8. osztályos gyerekek részére. A megye 
számos településéről jelentkeztek diákok. 
A szóbeli fordulót április 12-én rendeztük 
meg a Magyar úti intézményegységben.

Az e-Reise Wettbewerb német nyelvi 
versenyt az idén már negyedik alkalom-
mal szervezte meg a Bocskai iskola. A két 
írásbeli fordulóra 29 diák küldte el a meg-
oldásait Berettyóújfaluból, Debrecen több 
iskolájából, Tiszagyulaházáról és természe-
tesen a Bocskai iskola intézményegységei-
ből is. Ezek a feladatok a német nyelvű 
országok: Ausztria, Németország, Svájc, 
földrajzát, nevezetes városait, híres talál-
mányait, személyeit, a svájci német nyelvet 
fedeztették fel a tanulókkal. Nagyon válto-
zatos, élménydús ismeretszerzésre csábító 
feladatokat állítottak össze a verseny fő-
szervezői: Papp Imréné és Daróczi Ildikó. 

A döntőben nagy izgalommal mutatták 
be a választott témában a szóbeli tudásukat 
a gyerekek a felkészítő tanárok, a kísérő 
szülők és a zsüri tagjai: Kecskésné Csige 
Margit, Nagyné Zsíros Irén és Szabóné 
Berencsi Irén előtt. A folyamatos német 
nyelvi beszéd, a helyes kiejtés és intonáció, 
az IKT eszközök használata, a kivitelezés 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Május 13–14.: Cseresznyevirágzás – 
Japán Napok Hajdúnánáson

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

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, történelmi 
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 részét 
képezi.

 Helyszíne: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ kamaraterme

 (A kiállítás május 26-ig tekinthető meg 
a művelődési központ nyitva tartási 
idejében: hétköznap 8–20-ig.)

 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! (Ingyenes regisztrá-

ciós jeggyel, amely a művelődési köz-
pont információjában igényelhető)

 Május 14. (szombat)
 15.00: Családi délután a Hanami jegyé-

ben. Gyerekfoglalkozások, játékok ké-
szítése, origami hajtogatás, susi készítés 
és kóstolás, japán betűk rajzolása stb.

 17.30: Kulturális műsorok
– Japán harcművészeti bemutatók: 

kendo, karate, íjász bemutató, japán 
kardművészek bemutatója, 

– Japán dob show Kyo Kito Taiko – 
első magyarországi japándob együt-
tes előadásában,

– Koncert Hanami tiszteletére az Arco 
Nobile vonósnégyes közreműködé-
sével.

– „Rajzold meg a fák virágait és Ja-
pánt!” című rajzverseny eredmény-
hirdetése és a rajzok megtekintése. 

– Haiku költészeti verseny eredmény-
hirdetése, nyertes művek 
felolvasása.
A rendezvényt a Japán 
Alapítvány támogatja.
Helyszín: főtér, szabad-

téri színpad és környéke.
 Május 18. (szerda) 17.00: Szabó Éva 

gobelinkészítő kiállítása a művelődési 
központ galériájában. Megtekinthető: 
június 9-ig.

 Május 20. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!

PinceKlub
 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

 Május 20. (péntek): „Tiéd a színpad!” 
A Couterize zenekar akusztikus kon-
certje. 

 A belépés díjtalan!
 Május 27. (péntek) 18.00: Csuja Imre 

– „Imi, mondj egy verset!” – a hajdú-
nánási származású Páger Antal-szí-
nészdíjas művész egyéni előadása. 

 A belépés díjtalan!
 A programjainkon túl minden péntek 

este nyitva tartunk!

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívásai

 „Tiéd a színpad!” 
 Mutasd meg tehetséged! Jelentkezz bár-

milyen zenés produkcióval egyénileg, 
zenekarban, duettben vagy csoportban! 
Küldj bemutatkozó anyagot (mozgóké-
pet vagy hangfelvételt) – a legjobbak-
nak fellépési lehetőséget biztosítunk a 
PinceKlubban!

 Hajdúknak Szépsége, Hajdúk leg-
szebb asszonya

 A VI. Hajdúknak Szépsége Szépség-
versenyre várjuk mindazon lányok je-
lentkezését (16 és 25 év között), akik 
szeretnék megméretni magukat ezen a 
rendezvényen!

 Az I. Hajdúk legszebb asszonya cím 
elnyerésére várjuk azoknak a nőknek 
a jelentkezését, akik betöltötték a 25 
évüket és szeretnék megméretni magu-
kat a fenti cím elnyeréséért. 

 A helyezettek értékes jutalomban része-
sülnek.

 A verseny ideje: 2016. július 16.
 Jelentkezési határidő: 2016. július 6.
 Jelentkezni lehet a hajdúnánási Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központban 
személyesen vagy telefonon: 382-
400, 70/372-1494 számokon, illetve 
az info@nanasvmk.hu e-mail címen. 
Jelent kezési lap és bővebb információ a 
művelődési központban kérhető.

 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak a 
gyerekeknek jelentkezését, akik szíve-
sen megismerkednének a szövés forté-
lyaival, elkészítenék saját szőttesüket, 
kispárnájukat, tarisznyájukat. Foglal-
kozásvezető: Szabó Lajosné. Jelent-
kezni a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban lehet az alábbi elérhető-
ségeken: 52/382-400, 70/372-1494, 
info@nanasvmk.hu

 60 éves a hajdúnánási kézilabdázás
 1956 márciusában alakult meg Hajdú-

nánáson az első kézilabdacsapat. Ennek 
tiszteletére 2016. júniusában a művelő-
dési központ kis aulájában fotókiállí-
tást szervezünk.

 Kérjük, aki rendelkezik hajdúnánási 
kézilabdacsapatokat, kézilabda mérkő-
zéseket ábrázoló fotókkal, legyen szíves 
behozni a művelődési központba lemá-
solásra, vagy elküldeni elektronikusan 
az info@nanasvmk.hu e-mail címre.

módja és az élményszerű előadásmód alap-
ján értékelték a gyerekeket. 

Az előadásaik segítségével megismer-
kedhetett a hallgatóság Berlin, a Fekete-er-
dő, Hessen, Darmstadt nevezetességeivel, 
sikeres német filmekkel, sorozatokkal; 
a legjelentősebb német találmányokkal 
és feltalálókkal; ellátogattunk a Borussia 
Dortmund csapatához, aztán egy gimnázi-
umba, majd egy konyhába, ahol a Fekete-
erdő sütemény készült.

A legügyesebbek értékes könyvjutalom-
ban, oklevélben és a Raabe Klett Kiadó 
ajándékaiban részesültek:

1. hely: Szojka Inez 8. E 
Bocskai István Ált. Isk. és AMI, Hajdú-

nánás
Felkészítő tanár: Papp Imréné
Jenei Annabella 8. o.
Berettyóújfalui József Attila Általános 

Iskola
Felkészítő tanár: Hálóné Pozsár Erika
2. hely: Ötvös Edit 8. D
Bocskai István Ált. Isk. és AMI, Hajdú-

nánás
Felkészítő tanár: Czinegéné Daróczi Ju-

lianna
3. hely: Kun Emese 8. o.
Berettyóújfalui József Attila Általános 

Iskola
Felkészítő tanár: Hálóné Pozsár Erika
4. hely: Kutasi Erika 7. F
Bocskai István Ált. Isk. és AMI, Hajdú-

nánás
Felkészítő tanár: Czinegéné Daróczi Ju-

lianna
Gratulálunk minden résztvevőnek és 

felkészítőnek! Reméljük a következő tan-
évben is lelkes és felkészült versenyzőkkel 
találkozunk, újabb érdekes és izgalmas or-
szágismereti témákat érintve.

Papp Imréné és 
Pusztainé Máró Irén

Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.

TÁJÉKOZTATÁS
A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 2016. április 13-án tartotta elnökségi és köz-
gyűlését, ahol többek között a Helyi Fejlesztési Stratégia Draft tervezetét fogadták 
el az egyesület tagjai.

A VP-19.1-15 Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása pályázati 
felhívásban közzétettek alapján az Egyesületünk a 2014–2020 programozási idő-
szakban 261 800 000 Ft fejlesztési forrást pályáztathat meg. A HFS –ben előírány-
zottak szerint a pályázati felhívások 
1. Térségi Vállalkozásfejlesztés, induló és működő vállalkozások támogatása, 

megújuló erőforrások alkalmazása 120 000 000 Ft
2. Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés 110 000 000 Ft
3. Fokozottan veszélyeztetett hátrányos helyzetű csoportok támogatása 10 000 000 Ft
4. Civil szervezetek tevékenységének támogatása 21 800 000 Ft
 témakörben és keretösszeggel kerülnek kiírásra, remélhetőleg már 
 2016. év végétől folyamatosan.

Kiss Attila
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 

elnök

Bereczkiné Szabó Ivett
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete
munkaszervezeti és szakmai vezető
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A hónap műtárgya: A mi székelykapunk A Lovasíjász: „Nem az ősöket kell 
követni, hanem azt, amit az ősök 
követtek!”

Ez az ácsremek JARABIN József (1838–
1911) építész – ácsmester 1878-ban ké-
szült alkotása, amely az Iskola utca 5. szám 
alatt épített lakóházának udvarra néző fő-
bejárata előtt állt.

A családalapító, római katolikus vallá-
sú Jarabin Sándor a XVIII. század végén 
Erdélyből települt Hajdúnánásra, s leszár-
mazottai másfél évszázadon át híres építő- 

Mindig is nagy mozirajongó voltam. 
Nagyon vártam ezt a filmet, vagyis ezt a 
filmet vártam nagyon. Rákészültem, utá-
na olvastam, véleményeket gyűjtöttem, 
figyeltem a filmmel kapcsolatos híreket, 

cikkeket. A januári bemutató után volt 
rá időm, s aztán nagy örömömre itt váro-
sunkban nézhettem meg, ráadásul tanít-
ványaimmal – így nemcsak a filmre, ha-
nem rájuk is figyelhettem – és ez jó volt!

Látni az azonnali reakcióikat, az arcu-
kat, mely mindent elárult. A csend és a fi-
gyelem felerősödött bennem. Az a mérhe-
tetlen szeretet, az a jóságos szigor, a haza 
iránt érzett dicsőség, a követendő út, az 
a fegyelmezettség – mindaz, amit a taní-
tó tanít, amit gyermekeink számára meg 
sem tudnánk világosabban fogalmazni 
– számomra ez a film mondanivalója.  
A múltunk tisztelete, őseink szeretete, 
a hit és a cél iránti szenvedélyes alázat. 

A 16 éves Naná színház  a Csillag vagy 
liliom című zenés történelmi játékkal ne-
vezett, s fennállásának talán legnagyobb 
sikerét könyvelhette el. Marth P. Ildikót a 
színtársulat íróját, rendezőjét kértük meg, 
hogy meséljen a két napos rendezvény ta-
pasztalatairól.
 Nagyon régen voltunk szakmai meg-

mérettetésen. Elsősorban közönség cent-
rikus színháznak tartjuk magunkat. A leg-
jobb zsűrinek ma is a közönséget tartjuk, 
de természetesen rendkívül megtisztelő 
számunkra, ha szakmai elismerést is hoz-
hatunk haza. Volt már nekünk hasonló 
volumenű elismerésünk például mikor 
a Magyar Színjátékos Szövetség a Haj-
dú regét arany minősítéssel jutalmazta, s 
gyakorlatilag akkor mondták ki először a 
Naná színházról, hogy profi szintű társu-
lat. Azóta több nagy közönségsikert arató 
darabot sikerült létrehoznunk.

Mezőkövesden másodjára voltunk. 
Először két színészi díjat hoztunk el, most 
viszont valóban a legnagyobb szakmai el-
ismerést, a legjobb előadás díját kaptuk 
meg. Kicsit meglepetés volt számomra, 
mégpedig azért, mert a zsűri összetételé-
ben ateista ember is volt, s mint tudjuk a 
Csillag vagy liliom című zenés történelmi 
játékunk egy szakrális mű, s akár fenntar-
tással is fogadhatták volna. Nagyon büsz-

A tavasz a humán tantárgyak körében is 
szép sikereket hozott a Kőrösi Csoma Sán-
dor Református Gimnázium diákjai szá-
mára. Kovács Margit Katalin tanítványa, 
a 10.-es Erdei Ferenc április 14-én Hajdú-
böszörményben a Széchenyi István területi 
vers- és prózamondó versenyen találtatott 
a legjobbnak. Az indulók mindegyike két 
művel készült, a Kőrösi diákja Illyés Gyula 
Testvérek („És lettem volna gyermek, gyer-
meked / hogy, ha ölellek: úgy öleljelek.”), 
illetve Faludy György Tanuld meg ezt a 
versemet („ráébredsz, hogy csak az maradt 

Öt esztendeje áll a múzeum előcsarnokában egy gyönyörű ácsmunka, melyet a lá-
togatók előszeretettel neveznek székelykapunak. És van is benne valami igazság.

és ácsmesterek voltak. Kezük munkáját 
helyi polgári lakóházak, valamint a közeli 
települések templomai őrzik.

Az Iskola utcai lakóház a Jarabin család 
birtokából 1953-ban Huszti Imre tulajdo-
nába került, aki Hajdúnánás járásbírósá-
gának utolsó fogda (börtön) parancsnoka 
volt. Özvegyétől 1969-ben Váradi József 
gazdálkodó vásárolta meg. Ekkor veszítet-
te el az épület angyalmintás homlokzati 
vakolatdíszeit és az eresz alatt körbefutó 
fűrészelt motívumos deszkarátéteit is. 

Kisajátítás útján 2003-ban végül a vá-
ros tulajdona lett. A lakóház ettől kezdve 
oktatási célokat szolgált, végül 2010-ben 
lebontották.

A múzeum számára ezt a gazdagon fa-
ragott ácsmunkát sikerült megmenteni 
– Rácz János asztalosmester szakszerű fel-
újításának köszönhetően –, amely minta-
világával, formakincsével az építészetben 
alkalmazott kő oszlopdíszek faragványa-
ira, valamint a paraszti lakóházak vésett, 
faragott oszlopos tornácainak deszkará-
tétes díszeire egyaránt emlékeztet. Mo-
numentalitásában, stílusával megőrzött 
valamit a Jarabinok származási helyéről, a 
székelykapuk világából.

Buczkó József

Válasz a hogyan neveljünk talpig embert 
kérdésre. Egyik ismerősöm azt mond-
ta: ezt a filmet minden apának meg kell 
néznie a fiaikkal, lányaikkal együtt! Ez a 
példaadás, mert azok vagyunk.

Két nagyobbacska fiú a film 
elején egymást kérdezgették: 
minek vagyunk mi itt. Sajnos, 
nem láttam őket a film végén, 
de bízom benne, megkapták a 
választ. Én igen. 

A kis tanítványaim délután 
eljátszották az iskolában a fü-
vön, amit láttak – mosolyogva 
néztem őket, örült a lelkem. 

Ezért érdemes. Értük, velük. Talán majd 
ők is ugyanezt érzik felnőttként a gyereke-
ikkel. Talán nem fogják szégyellni, hogy 
szeretik a hazájukat, és büszkék lesznek rá, 
hogy Mongóliában múzeumot állítottak 
tiszteletünkre.

A film végén tapsoltak a gyerekek – az 
utcán pedig megkérdezték tőlem: Ugye, 
tetszett Andi néninek! Lehet, nem is kér-
dés volt. De van válaszom: igen. Számom-
ra ez minden, amit magamban keresek, 
és minden, amit a nevelésben fontosnak 
tartok. 

És minden, amitől emberré válhatunk.

Fekete Andrea

Hajdúnánás Asszonyaitól remélünk segítséget.
Egy receptes könyvben szeretnénk összegyűj-
teni és unokáinknak meghagyni elődeink hagyo-
mányos ételeit. Olyanokat, amelyeket már-már 
elnevezésükben és tartalmukban is elfelejtet-
tünk. Pedig az idősebbek emlékeznek még ilye-
nekre minden bizonnyal. Nos, ezekből várunk 
asszonyainktól egy-egy leírást. Eddig harminc 
olyan recepttel rendelkezünk, melyek mára ki-
koptak már a napi étkezésből. Például a levesek 
közül a tésztáskása, a csorbaleves, daraleves, az 
öreg ételek közül a lapóka, öreg gombóta, guruci, 
vagy a tésztafélékből a papucstészta, a rózsa-
tészta, sulyom, stb. Minden bizonnyal őriz még 
ilyen régi ételféleséget az emlékezet. Ilyeneket 
várunk tehát. Nagy örömet okozna számunkra, 
ha katolikus családjainktól is érkezne valamilyen 
speciális ételrecept, hiszen náluk a nánásiaktól 
eltérő különlegességek maradhattak meg.

Jelzéseiket a múzeumban (Bocskai utca 13), 
vagy telefonon a 06-70/445-4038-as telefo-
non várjuk. Buczkó József

Felhívás

Kőrösisek Böszörményben, 
Vasváriban / tiéd, mit homlokod megett / viselsz. Ott 

adj nekem helyet.”) című alkotását szaval-
ta. Előadását olyan kimagaslónak találta a 
zsűri, hogy Ferenc A Hajdúság versmondója 
címet is elnyerte.

Ugyanezen a napon Tiszavasváriban a 
Váci Mihály Gimnázium hagyományos 
Váci hetéről is kiváló eredménnyel tértek 
haza a nánási gimnazisták. Bencze Andrea 
tanárnő háromfős, 10.-es csapata (Borbély 
István, Gonda Attila, Nagy Zoltán) meg-
nyerte a Hunyadiak kora elnevezésű tör-
ténelmi vetélkedőt. A fiúk többek között 
12.-es, vagyis érettségi előtt álló csapatokat 
is maguk mögé tudtak utasítani.

Valamennyi díjazottnak és pedagógusnak 
gratulálunk! V. G.

Naná siker Mezőkövesden, 
a színjátszó találkozón
A Mezőkövesdi Színészeti Egyesület immár második alkalommal szervezte meg az 
amatőr színészek rendezvényét, amelyre az ország több településéről, illetve hatá-
rainkon túlról – Erdélyből, s a Felvidékről – is érkeztek vendégelőadók. Láthat-
tunk vásári komédiát, vígjátékot, drámát, kamaradarabokat. 

ke vagyok a színészeinkre – kivétel nélkül. 
Azt gondolom, hogy magas színvonalon 
játszottak melyet bizonyít a közönség 
döbbent reakciója, s az első felvonás vé-
gén való lelkesedése. A szünetben oda jött 
hozzám egy költő dicsérve a csapatot, a 
színészi játékot, s elmondta egyik saját 
versét, mely a darab kapcsán jutott eszébe. 
Az előadás utáni szakmai megbeszélésen 
mindannyian éreztük, hogy kiemelten 
beszélnek rólunk, folyamatosan vissza-
visszatértek az előadásunkra, rengeteget 
kérdeztek, s szinte csak minket elemeztek, 
s ez nagyon megtisztelő volt, s nagyon jól 
esett mindannyiunknak. 

Ezenkívül nagyon büszkék vagyunk rá, 
hogy Hajdúnánás egyik nagyon tehetsé-
ges alkotóját is elismerték – általunk: Ő 
Kovácsné Szeitz Ágnes akinek a jelmezei-
ről ódákat zengtek. Ez azért is nagy dicsé-
ret, mert volt a zsűriben egy jelmez és 
látványtervező hölgy is, aki szuperlatívu-
szokban beszélt Ági munkájáról.

Nagy vívódások voltak ezzel a darab-
bal, s nagyon komoly megerősítésként hat 
egy ilyen szakmai visszaigazolás. Hálásak 
vagyunk Hajdúnánásnak, hogy mindig 
mellettünk állt, támogatott bennünket. 
Azt gondoljuk, hogy ez a város elismerése 
is, és jó érzéssel tölt el bennünket, hogy 
öregbíteni tudtuk hírnevét. 

Az eredmények:
Legjobb előadás díja: Hajdúnánás, 

Naná színház
Legjobb jelmez: Hajdúnánás, Naná 

színház
Színészi díj: Simon György
Színészi díj: Csíki Borbála
Színészi díj: Nagy Sándor

- kimi -



6 Hajdúnánási Újság 2016. május 12.

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! 

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

SírEmLÉK BEmutAtótErEm 
tEmEtKEzÉSI IrodA

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

750 Ft
adag

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

Bocskai
Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdõ út 3. 

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

Érettségizési lehetőség szakiskolát 
végzetteknek!

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégiumban a 2016/2017. tanévben ismét elindul  
a szakiskolát végzettek középiskolája, amely képzésben érettségit lehet sze-
rezni. Az érettségire felkészítő képzés szakma és szakmacsoport független, 
az OKJ bármely területén iskolarendszerű képzésben szerzett szakiskolai 
végzettséggel lehet rá jelentkezni. A képzés kétéves és nappali rendszerű. 

Technikus képzés éreTTségizeTT Tanulóknak:
 Mezőgazdasági gépésztechnikus (2 év)
 Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (2 év)
 Környezetvédelmi technikus (2 év)

SzaktechnikuSi képzéS technikuSi végzettSéggel rendelkezőknek: 
 Vidékfejlesztési szaktechnikus 
 (1 év, mezőgazdasági technikus végzettséggel)
 Növényvédelmi szaktechnikus 
 (1 év, mezőgazdasági technikus végzettséggel)
 Természetvédelmi szaktechnikus 
 (0,5 év környezetvédelmi technikus végzettséggel)

Bővebb információ: 
Végh Attila 06-20/345-5105 és az iskola elérhetőségein.

MUNKALEHETŐSÉG 
NYÍREGYHÁZÁN!

RUHAGYÁRTÁSBAN
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET 

KERESÜNK!

Amit kínálunk: 
egy műszakos foglalkoztatás, 

100%-os utazási költségtérítés, 
vagy vállalati busszal történő szállítás 

biztosítása; 
a szakképzett minimálbér feletti fix alapbér

Jelentkezés:
Hétköznap 9–15 óra között

06-70/391-6931
varrodaiallasok@gmail.com

Nyíregyháza, Kinizsi Pál utca 9/A 
(a buszvégállomástól gyalogosan 5 percre)
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Május 17 és 31 között GYROS TÁL AKCIÓ! 750Ft 

Nálunk vegetáriánus menüt is rendelhet! 
Keressen minket a Facebookon! 

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.

RHINOSPRAY PLUS orrspray 10 ml 1912 Ft 1610 Ft
ALGOFLEX FORTE tbl. 20 db 1695 Ft 1459 Ft
VISINE CLASSIC szemcsepp 15 ml 1995 Ft 1655 Ft

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!

1+1 akció!

Egy pár VARILUX multifokális 
szemüveglencse vásárlása esetén, 
egy másik pár VARILUX lencsét 
adunk ajándékba és egy 30%-os 

kedvezmény kupont!
Részletekről érdeklődjön üzleteinkben!Az akció május 31-ig tart.

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

MUNKALEHETŐSÉG 
KIMAGASLÓ BÉREZÉSSEL!

Hajdúnánási munkahelyre, szakrajzot olvasni tudó 
lakatosokat keresünk, átlagon felüli órabérrel.

Tel.: 06-70/366 6432
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

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

FELNőTT HÁZIorVoSI rENdELéSEK:
I. Körzet: dr. Francia Boglárka
 hétfő (páros hét), szerda, péntek: 1230–1630

 kedd, csütörtök: 800–1230

 hétfő (páratlan hét): 1230–1800

II. Körzet: dr. Juhász Endre
 hétfő, szerda: 1230–1630

 kedd, csütörtök: 730–1230

 péntek: 1400–1800

III. Körzet: dr. György Katalin
 hétfő, szerda, péntek: 800–1230

 kedd, csütörtök (páratlan hét): 1230–1630 
 csütörtök (páros hét): 1230–1800

IV. Körzet: dr. Holhós Csaba
 hétfő, szerda, péntek: 800–1230

 kedd, csütörtök (páros hét): 1230–1630

 csütörtök (páratlan hét): 1230–1800

V. Körzet: dr. Császi Éva
 hétfő, szerda, péntek: 800–1230

 kedd: 1230–1630

 terhesgondozás: 1630–1800

 csütörtök: 1230–1630

VI. Körzet: dr. Csákó Ilona
 hétfő (páratlan hét), szerda, péntek: 1230–1630

 kedd, csütörtök: 800–1230

 hétfő (páros hét): 1230–1800

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

 kedd: 800–1100 Tedej: 1100–1200

 szerda: 1500–1800 Tedej: 1400–1500

 csütörtök: 800–1100 Tedej: 1100–1200

 péntek: 1300–1600 Tedej: 1200–1300

 dr. Suhajda Éva
 hétfő, kedd, péntek: 800–1200

 szerda, csütörtök: 1300–1700

Foglalkozás egészségügy (Ventifilt) 
 hétfő, kedd: 1400–1800 
 csütörtök: 900–1200

GyErEKGyóGyÁSZAT tanácsadás
dr. marosi Csaba

hétfő 8.00–11.00
kedd 11.00–14.00 9.00–11.00
szerda 14.00–17.00
csütörtök 8.00–11.00
péntek páratlan hó 11.00–14.00
péntek páros hó 14.00–17.00

dr. László Ibolya
hétfő 11.00–14.00
kedd 14.00–17.00
szerda 8.00–11.00
csütörtök 11.00–14.00 8.30–10.30
péntek páratlan hó 14.00–17.00
péntek páros hó 11.00–14.00

dr. Kátai Ibolya
hétfő 14.00–17.00 10.00–12.00
kedd 8.00–11.00
szerda 11.00–14.00
csütörtök 14.00–17.00
péntek páratlan hó 8.00–11.00
péntek páros hó 8.00–11.00

Érvényes rendelési idők 2016. május 1-től
A Nánási Portéka Védjegyhasználói tisztelettel 
meghívják Önt és kedves családját 
a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő

Termelői Bálra
Időpont: 2016. május 28. 19.00

A jegy ára: 5000 Ft
Helye: Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

Ebédlője
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.)

A jegyek elővételben megvásárolhatók a termelői piac 9-es pavilonjában
Bővebb információ: Fűz Andrásné – 06-30/325-5713

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Szakrendelések idejét terjedelmi okok 
miatt következő, május 26-i lapszámunkban közöljük. Megértésüket köszönjük.

HNU

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Pásztor Anna Zoé
3 Péter Attila
3 Boros Adél
3 Nagy Bernadetta

Gratulálunk a 2016. április 
hónapban házasságot kötött 
pároknak!
2 Seres Csaba – Éles Katinka 
2 Semsei Szabolcs – Hentes  
 Ibolya Anita

1 Aszalós László
1 Bak Lajos
1 Borsodi Zoltánné
1 Csorvási Zoltán
1 Csősz Jánosné
1 Dankó Józsefné
1 Daróczi Sándorné
1 Frick Imréné

1 Hódos Sándor
1 Jámbor Imre Sándor
1 Lukács Ferencné
1 Magi Gábor
1 Nagy Lajosné
1 Nyakó Sándorné
1 Szatmári Antal 
 Lászlóné

1 Tikász Sándor
1 Tímári Sándor
1 Ungvári Sándorné
1 Vadász Juliánna
1 Zsadányi Sándor

Akiktől 2016. április hónapjában búcsút vettünk:


