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Új helyen fogadják az ügyfeleket…

4. oldal

A pásztorélet emlékei: 
Kiállítás Zágonyi Antal hagyatékából

2. oldal

Elismeréseket vehettek át a hajdú-
nánási tűzoltók…

3. oldal

Határtalanul: „Természeti 
és kulturális értékek nyomában…

7. oldal

I
Cseresznyevirágzás: V. Japán Napok Hajdúnánáson

dén már ötödik alkalommal érkezett 
el a „hanami ünnepe” Hajdúnánásra. 
Megyénk közel 40 éve ápol szoros, 

elsősorban kulturális, művészeti kapcso-
latokat Japán Toyama tartományával. 
Rendszeresek a kölcsönös látogatások, 
bemutatkozások, vendégszereplések. En-
nek a kapcsolatrendszernek a gyökerei 
messzire nyúlnak vissza, úgy térben, mint 
időben. Ma már szinte legenda számba 
megy Koizumi Hiroshi úr és Pinczés Ist-
ván 1981-es new yorki színházi találkozá-
sa, amely elindítója volt a több évtizede 
fennálló kapcsolatoknak. A kezdeti deb-
receni körből napjainkra Hajdúnánásra 
tevődött a hangsúly, hiszen ebben az év-
ben is két napos rendezvénnyel tisztelte 
meg városunk a japán–magyar barátság, a 
Hajdúnánás és Toyama tartomány közötti 
kapcsolatot. A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. által szervezett programok a 
távoli ország kultúrájának, hagyományai-
nak egy-egy érdekes szeletével ismertették 
meg a résztvevőket. 

Japánbaba-kiállítás 
Május 13-án, pénteken babakiállítással 
nyitotta meg kapuit az 5. Japán Napok 
Hajdúnánáson. A kiállításra érkezők 
különleges mesés világba csöppennek a 
terembe lépéskor, mely nem a mesevi-
lággal azonos. Az emberek nagyon régóta 
foglalkoznak a babakészítés tudományá-
val, mely többféle ágból nézve is érdekes 
mesterségnek tűnik. Ki a nemzete kultú-
ráját, viseletét, mesterségeit, ki a vallását, 
ki a mágiát csempészte bele a megalkotott 
tárgyakba. Egy biztos: olyan széleskörű 
és szerteágazó babakészítési hagyomány 
sehol nincs, mint Japánban – erről árul-
kodik a kiállítás is. Eredete régmúlt idők-
re vezet vissza, hiszen már Krisztus előtt 
háromezerben, az ún. Jomon időszakban 
elkezdtek ezzel foglalkozni. Bár a baba-
típusok széles skálája igazából az Edó 
korszaktól kezdődően jelentkeznek, ettől 
kezdve már nyomon követhető a külön-
böző céloknak megfelelő változatosnál 
változatosabb arculat bemutatása. Sok-
színű technikákat alkalmaztak készítésük 
során, annak is megfelelően, mit szerettek 
volna tárgyaikkal kifejezni készítőik. Fá-
ból, papírból, textilből, agyagból készül-
tek, s céljuk nem elsősorban a szépség és a 
színek hivalkodásának megmutatása volt.

A kiállítás megtekintése során egy 
olyan világ tárul a néző szeme elé, mely a 

miénktől eltérő kultúrába vezet, megmu-
tatja az emberek sokféleségét nemükben, 
foglalkozásukban, életkorukban, öltözé-
kükben is. Messzi világ, érdekes kultúra, 
mely varázslatosan messze áll tőlünk, ám 
szépségük vonzó, magával ragadó. Megte-
kintése gyereknek, felnőttnek is érdekes,  
s a falon elhelyezett történeti áttekintéssel 
hűen tükrözi e távoli világ kultúráját.

Fekete Andrea

„Oiranoktól a Geikókig”
Betekintés a gésák életébe címmel Han-
kó Ferenc, a Magyar–Japán Kulturális 
Egyesület alelnöke tartott előadást ugyan-
ezen a napon 18 órától a Pinceklubban. 
A vetítéssel egybekötött beszámoló Japán 
földrajzi és történelmi áttekintésével kez-
dődött, hiszen a gésák köztudottan az 
ország történelmével közel egyidősek. El-
nevezésük is sokféle, mint ahogyan meg-
ítélésük, s szerepük is az ország életében. 

Érdekes világ tárult a program résztvevői 
szeme elé a hiteles és érdekfeszítő előadá-
son. Japán a világ egyik legjelentősebb 
országa, gazdaságilag is és politikailag is 
a legfejlettebbek közé tartozik – távoli 
ország, mégis nagy az érdeklődés a megis-
merésük iránt – az ő részükről is. Keveset 
tudunk róluk, hiszen az országukba való 
eljutás nem könnyű, így az életük, törté-
nelmük, hagyományaik csak azon kevesek 
számára nyitottabbak, akik jártak már a 
mesés földjükön. 

A szép képek, az érdekes történetek, 
a számunkra ismeretlen történelem, az 
előadó hitelessége mind közrejátszott ab-
ban, hogy képzeletben kicsit ott jártunk a 
„felkelő nap országában”. Az előadás után 
japán étel- és italkülönlegességgel kedves-
kedtek a szervezők a résztvevőknek.

Fekete Andrea
 

Családi délután a hanami 
jegyében

Másnap, május 14-én délután családi 
nappal folytatódott a Japán Napok prog-
ramja, amely érdekes elfoglaltságot ígért 
gyermeknek, felnőttnek egyaránt. Nagy 
Sándor Zoltán a Debreceni Grafikus Mű-
vészek Ajtósi Dürer Egyesületének képvi-
seletében pl. a kalligrafikus írás rejtelmei-
be igyekezett beavatni az érdeklődőket. 
Egy másik helyen a tradicionális japán 
papírhajtogatás, az origami készítésével 
próbálkoztak elsősorban gyermekek, de a 
szülők is megpróbáltak ügyeskedni – me-
sélte Földesi Zoltánné, a Debreceni Ori-
gami Kör vezetője. 

A legtöbben kétségtelenül Borsányi 
Klára, a Magyar–Japán Baráti Társaság 
elnökségi tagjának asztalánál álltak meg, 
és nézelődtek, vagy éppen megpróbálták 
elkészíteni a hagyományos és talán legis-
mertebb japán nemzeti eledelt, a szusit.  

A családi program a színházteremben 
folytatódott eset 18 órától, ahol harcmű-
vészeti bemutatók várták az érdeklődőket. 
Az íjászok, kendósok, karatésok, kardví-
vók a Kiyo Kito Taiko – első magyarorszá-
gi japándob csoport zenéjére vonultak be. 
A vendégeket Szólláth Tibor polgármes-
ter úr köszöntötte, majd a „Rajzold meg 
a fák virágait és Japánt!” című rajzverseny, 
valamint a haiku költészeti verseny nyer-
teseinek adta át a díjaikat. Ezt követően 
már a világhírű japán harcművészetekből 
kaphattunk ízelítőt. Elsőként az éppen 
Hajdúnánáson zajló 8. Heki Taikai Kyu-
do Nemzetközi Íjász Verseny egyik részt-
vevője mutatta meg, milyen szertartásos 
mozdulatsora van az első nyílvessző kilö-
vésének. Majd színpadra léptek a Mihalik 
Hunor vezette hajdúnánási kendósok, 
valamint karatésaink a 6. danos Kiss Zol-
tán vezetésével. Karsai János és harcosai 
a legendás szamurájkardokkal mutattak 
be sokszor akciófilmbe illő jeleneteket. 
A harcművészek bemutatóját kísérő Kyo 
Kito Taiko első magyarországi japándob 
együttes önálló koncertje, illetve az Arco 
Nobile vonósnégyes műsora zárta a hana-
mi jegyében telt délutánt és estét.

HNU

Icsimaru gésa arcképe (kb. a II. világháború 
korszakából)
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Az ünnepélyes meg-
nyitón a házigaz-
da Buczkó József, 
valamint Szólláth 
Tibor polgármester 
köszön tötte a részt-

vevőket, majd Szekeres Gyula, a Hajdú-
sági Múzeum igazgatója nyitotta meg a 
kiállítást a tárgyakhoz fűzött gondolata-
ival, a tárgyak jelentőségeiről, a pásztor-
emberek életéről. 

Nem titok, hogy Anti bácsi rengeteg 
csengőt, kolompot gyűjtött, s minden 
olyan tárgyat, mely a pásztorélettel volt 
kapcsolatos. Hagyatéka ez a nagyszerű 
gyűjtemény, mely méltó emléket állít 
gyűjtőjének, s azoknak az embereknek, 
akik ismerték ezeket a tárgyakat, tudták 
szerepüket, jelentőségüket. Akik meg 
tudták különböztetni a hangjukról a csen-
gőket, tudták, melyik állat nyakában mi-
ként szolgálta a feladatát. Mindeddig Anti 
bácsi lánya, Anikó őrizte a tárgyakat, de 
úgy gondolta, édesapjának is az volt a tit-
kos vágya, hogy minél többen lássák ezt a 

Emlékmű a nánási ekegyártónakHagyományok hálójában, avagy 
Kézműves-tanya a Bocskai iskolában

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény szeretettel meghívja Önt
DRAVICZKY IMRE 
tanító, helytörténész, néprajzgyűjtő halálának 
10. évfordulójára rendezett
EMLÉKEZŐ DÉLUTÁNRA
Helye: Városi Könyvtár, Bocskai u. 12–14.
Ideje: 2016. június 8. (szerda) 17 óra

Akik az elmúlt napokban a múzeum előtt 
jártak, felfigyelhettek egy különleges al-
kotásra. Ez az alkotás nem más, mint egy 
eke garnitúra, amely a két háború közötti 
időben készült a hajdúnánási Nagy Imre 
(1868–1954) ekekovács műhelyében.

Köztérre állítását ennek a vasmunkának 
a paraszti társadalomban elfoglalt szerepe 
indokolja. Ez a földművelésben nélkülöz-
hetetlen eszköz hírnevet szerzett alkotójá-
nak és városunknak egyaránt. Nagy Imre 
1898. évi szabadalma ugyanis korszakos 
jelentőségű tökéletesedést eredményezett, 
melynek jelentősége abban állt, hogy az 

Hagyományaink megismerése, egyáltalán 
ismerete hazafias kötelességünk – halljuk, 
mondjuk ezt szinte közhelyként, bár ez 
attól azért mégiscsak messze áll. Olyan 
ismeretek továbbviteléről van szó, melyet 
meg kell szereznünk valahonnan – de itt 
a kérdés: honnan, kitől? Hagyományaink 
a múltunk; olyan érték, mely egykoron 
VOLT, s hogy ne csak múlt legyen, át kell 
vezetnünk a jelenbe, s ezzel a lépéssel a jö-
vőbe. Nagy lépés ez, s kell hozzá kézfogás 
– olyan, aki tart, aki húz, aki vezet, aki ott 
van velünk. Ők, a „kezünk fogói” azok, 
akik megmutatják a múltat, megszerettetik 
velünk azzal, ahogy elmondják, azzal, amit 
elmondanak, közben velük vagyunk, lát-
juk őket, ők a személyes példa, a kapcsolat.

Rohanó világunkban küzdünk az idő-
vel nap mint nap. Idő kell ahhoz, hogy 
a gyermekeknek megtanítsuk a múltat, 
megszerettessük és megismertessük ha-
gyományainkat, elvezessük őket azon az 
úton, mely felnőttkorukban is ÚTjuk 
lehet. Sietnünk kell, hiszen fogynak érté-
keink, nőnek gyermekeink, s sajnos egyre 
kevesebb az „élő példa”, hiszen alig talá-
lunk már itt városunkban is hajdani kéz-
műves mestert, vagy pásztorembert.

Jó példa és követendő út az a pályázat, 
melyet az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő hirdet meg évről évre a 
nemzeti kulturális örökségek megőrzésé-
re, a hazai nemzetiségi hagyományok és a 
népi kultúra ápolását felvállaló tehetség-
gondozó programok támogatására. 

A Bocskai István Általános Iskolában 3. 
éve folyik ezen a területen a munka, olyan 
tehetséggondozó műhelyekben, ahol a 
fenti célokkal népi kismesterségeket, ha-
zánk tájegységeinek kultúráját, táncát, ze-
néjét, viseletét ismerhetik meg a gyerekek. 
Idei programjuk Kézművestanya címmel 
elindítás egy olyan úton, mely segítségük-
re válik manuális képességeik, ízlésviláguk 
fejlesztésében a magyar nép hagyománya-
inak, mesterségeinek megismerése által.  
A tudás megszerzésére a módszerek a szem 
és a szív útján vezetik a gyerekeket: a meg-
látás és a megtapasztalás a fő irányvonal 
egy családias, hagyományokat és értékeket 
tisztelő kézművestanya-birodalomban.

A tevékenységek 4 foglalkozás köré cso-
portosulnak: nemezelés, batikolás, szövés, 
néptánc és népi játékok. A választott 
helyszínek – az iskolán kívül városunk 
alkotóháza, tájháza, és környezete hiteles 
otthont adnak a megtanult és elvégzett 
tevékenységekhez.

Minden tevékenységet élmény előz 
meg, mellyel a gyermekek tapasztalnak, 

információt gyűjtenek, megfigyelnek. 
Ezekkel fejlődik önbizalmuk, kreativitá-
suk kibontakozik, ezáltal tapasztalnak, 
gondolkodnak. Egy-egy témát több szem-
pontból közelítenek meg, amivel ismere-
teik tágulnak.

A nemezkészítés ősi mesterség, mely 
honfoglaló őseinkkel együtt érkezett a 
Kárpát-medencébe, gyerekekkel való meg-
ismertetése nemes feladat, hiszen a ter-
mészetes anyaggal való tevékenység által 
olyan képességek alakulnak ki, melyek 
csak a gyapjú simogatása közben jelennek 
meg.

A gyapjú másik irányú felhasználása a 
szövés, mely szövőkereteken, szádfán és 
szövőszékeken valósulnak meg. Fontos, 
hogy a hagyományos paraszti szövőszéket 
is lássák, és kipróbálják. A batikolás során 
a textilek fajtáival ismerkednek, 4 fajta 
technikával vásznat és selymet viaszolnak 
és festenek hagyományos népi mintakincs 
felhasználásával, értelmezésével.

A néptánc és a népzene tanulása is be-
épül a programba, tájegységeink jellemző 
lépéseivel, népdalaival, melyeket énekelni 
is megtanulnak, népi gyermekjátékokkal 
együtt.

Kiegészítő tevékenységként kirándulás 
és kemencében sütött kenyér készítése is 
szerepel.

A programban 20 gyerek és 4 fő peda-
gógus vesz részt, akik a fő foglalkozásága-
kat irányítják nagy szakmai tapasztalattal 
és felkészültséggel. Mindőjük elkötelezet-
tek a népi hagyományok tanulása és taní-
tása iránt, folyamatosan képzik magukat. 
Évek óta végzik ilyen irányú munkájukat, 
hitelesek és szakmailag felkészültek, ered-
ményesen vesznek részt tanítványaikkal 
versenyeken, több kézműves tábor vezetői 
is voltak. (Papp Anita, Vargáné Papp Jú-
lia, Makkai Andrea, Fekete Andrea)

S miért szép e programot végezni s 
résztvevőjének lenni? Mert mintát ad, 
nemzedékeket hoz egymáshoz közel, 
valósághoz közeli, valós feladatokkal és 
tudással, önálló gondolkodásra, kreativi-
tásra, kezdeményezésre buzdít, együttmű-
ködésre nevel, csapatmunkára ösztönöz. 
S mi lesz ebből? Aki látja, „megsejti majd 
a gyermeki test végtagjainak örömteli moz-
gásában a köröket rovó bolygók lendítő ere-
jének utórezgéseit, a bolygókét, melyeknek 
mennyei körtáncából szállott alá a szellem, 
amely itt a testben gyönyörködik.” (részlet 
Rudolf Meyer: A gyermek c. könyvéből)

Fekete Andrea

eketaligán alkalmazott csavar-
orsós rendszer kialakításával 
menet közben is változtatni 
lehetett a szántási mélységet. 
Az újítás nyomán a környező 
települések, sőt az egész keleti 
országrész kedvelt eketípusa 
lett. Olyannyira, hogy sokan 
átalakíttatták régi ekéik taligá-
ját, hogy vele gyorsabb és pon-
tosabb szántást végezhessenek.

Fiával, Ernővel (1900–
1972) fél évszázadon át gyár-

tották. A kisüzemek sorsát az 1948. évi 
szocialista fordulat pecsételte meg. 

Az akkori generáció még őrizgette né-
hány évtizedeken át, ám távozásukat kö-
vetően javarészük a MÉH telepen kötött 
ki. A múzeum előtt kiállított példányt 
még a rendszerváltás idején sikerült sze-
rezni. Színe köznyelven szólva paraszt-
zöld, olyan, amilyenre annak idején a 
mesterek festették. 

Az utókor számára mostantól köztéren 
hirdeti az ekegyártó apa és fia korszakos 
jelentőségű munkásságát.

Buczkó József

„Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és 
leszünk Egy Cél és Egy Akarat.” 

(Wass Albert)

A pásztorélet emlékei: 
Kiállítás Zágonyi Antal hagyatékából
Zágonyi Anti bácsi gyűjteményéből rendeztek kiállítást a Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjteményben április hónapban, melyet a Szalmakalap Citeraegyüttes pásztor-
csokra nyitott meg. 

szép gyűjteményt, s az utókor is tisztában 
legyen jelentőségével. Méltó helyére ke-
rült, s hazatalált a hagyaték, nézzük meg 
mindannyian s legyünk büszkék rájuk és 
gyűjtőjükre! F. A.

Meghívó



3Hajdúnánási Újság2016. május 26.

Tudta Ön, hogy Európában minden 45. 
másodpercben előzmény nélkül, hirtelen 
meghal valaki, és hogy Magyarországon 
naponta 70 ember hal hirtelen szívhalált? 

Tudta Ön, hogy minden tétlenült töl-
tött egyetlen perc 10 százalékkal csökken-
ti a sikeres újraélesztés esélyét?

A mentési folyamat első láncszeme, és 
egyben a legmeghatározóbb eleme a gyors 
észlelés, segítségkérés és a hatékony mell-
kaskompressziók azonnali megkezdése.  
A kiérkező szaksegítségnek, a mentőknek 
tehát már zajló újra élesztést kell átven-
niük, nem pedig hosszú percek óta álló 

keringést kell beindítaniuk. A mellkas-
kompressziók helyes technikájának elsajá-
títása rövid időn belül megtanulható.

A hajdúnánási mentőállomás Máró Jó-
zsef Emlékalapítványa újraélesztési tanfo-
lyamot hirdet, melyre minden korosztály 
tagjait várjuk! Várjuk azokat, akiknek csa-
ládjában már előfordult szívbetegség, vár-
juk azokat, akik szeretnének segíteni hoz-
zátartozóikon, akár ismeretlen embereken!

Várjuk a lépcsőházak lakóit, családta-
gokat, munkahelyek önkénteseit, akik 
vállalják, hogy a mentő megérkezéséig ha-
tékonyan tudjanak segíteni a bajba jutott 

Ideje: 2016. június 3. 
Helye: 4080 Hajdúnánás, Köztár saság 

tér 1. sz. Hajdúnánási Közös Önkor
mányzati Hivatal Díszterme 

Program: 
10.00 Köszöntő 
 Szólláth Tibor Hajdúnánás polgár

mestere 
• Néprajz szekció 
 10.10–12:00 A szekciót megnyitja: 

prof. dr. Bartha Elek (DE, oktatási 
rektorhelyettes, egyetemi tanár) 

 Levezető elnök: prof. dr. Keményfi Ró-
bert (DE, egyetemi tanár) 

 Előadók: prof. dr. Pozsony Ferenc 
(DE–BBTE, egyetemi tanár): Az 
1916-os betörés eseményei és hatásai a 
háromszéki falvakban 

 Dr. Csiszár Imre (DE–MTA, Nép
rajzi Kutatócsoport): Társadalmi 
változások és demográfiai folyamatok 
a nagyobb hajdúvárosokban az első vi-
lágháború előtt 

 Dr. Marinka Melinda (DE–MTA, 
Néprajzi Kutatócsoport): Az első vi-
lágháború megjelenítése az elszárma-
zott németek emlékező falurajzaiban 

 Dr. Lajos Veronika (DE–MTA, 
Néprajzi Kutatócsoport): Kihívások, 
módszerek és lehetőségek a kortárs mig-
rációkutatásban 

 Dr. Nagy Éva (DE, egyetemi adjunk
tus): A háború lenyomata, hatása a 
táplálkozási kultúrában – ételek ván-
dorlása 

Szünet 

• Történelem szekció 
14.00–18.00 Levezető elnök: dr. Barta 

Róbert (DE, egyetemi docens) 
 A szekciót nyitó előadása: prof. dr. 

Romsics Ignác (az MTA rendes tagja, 
EKF, egyetemi tanár): Határváltozá
sok és népmozgások Magyarorszá
gon a 20. század első felében 

 Előadók: Buczkó József (Hajdú

nánás Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény, igazga
tó): Székely menekültek Hajdúnánáson 

 Dr. Püski Levente (DE, egyetemi do
cens): Kivándorlások a hajdúsági tele-
pülésekről a 20. század elején 

 Dr. Kerepeszki Róbert (DE, egye temi 
adjunktus): Magyar mezőgazdasági 
idénymunkások a náci Németország-
ban az 1930-as évek második felében 

 Dr. Botos Máté (PPKE, egyetemi 
docens): A magyarországi örmények 
Trianon előtt és után 

 Dr. Brenner Koloman (ELTE, egye
temi docens): A magyar nemzetiség-
politika az első világháború után 

 Szászfalvi Márta (Déri Múzeum, 
Debrecen, muzeológus): A reformá-
ció 400 éves évfordulója az I. világhábo-
rú idején 

 Dr. Pallai László (DE, egyetemi ad
junktus): A hadviselés nemzetközi sza-
bályozása az első világháború előtt 

 A konferenciát bezárja dr. Forisek Péter 
(DE BTK, dékánhelyettes, egyetemi 
docens) 

 Az előadások 15 percesek, amelye
ket 5 perces vita követ. 

• A konferencia támogatói: 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

OTKA K115873 és K115886 számú  
A nagy háború hatása és emlékeze-
te a vidéki kultúrára című konzor
ciumi pályázat – MTADE Néprajzi 
Kutatócsoport – Debreceni Egyetem 
Néprajzi Tanszék – Györffy István 
Néprajzi Egyesület – Ethnika Alapít
vány – DAB Néprajzi Munkabizott
ság – Debreceni Egyetem Történelmi 
és Néprajzi Doktori Iskolája – Dokto
randuszok Országos Szövetsége – VI
DÉK ÉS VÁROS KONFERENCIA. 

 A konferencia védnöke: dr. Csiszár 
Imre Hajdúnánás város alpolgár
mestere.

MEGHÍVÓ
Minden érdeklődőt tisztelettel meghívunk a 

Határváltozások és népmozgások Magyarországon a 20. század első felében 
az 1916-ban Hajdúnánásra menekült székelyek befogadásának 

100. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő konferenciára. 

Elismeréseket vehettek át 
a hajdúnánási tűzoltók

embertársaikon! A gyakorlati ismeretek 
rövid idő alatt, könnyen elsajátíthatók!

A képzés tehát csak az újraélesztés el-
sajátítására vonatkozik, melynek ideje a 
jelentkezők létszámától függ, de a gya-
korlati ismeretek rövid idő alatt, könnyen 
elsajátíthatók!

Az ideális létszám egy alkalommal 
maxi mum 10 fő.

Legyen Ön is tagja a „Megmentem az 
életed” programunknak!

Az ingyenes képzésben résztvevők iga-
zolást kapnak arról, hogy elsajátították az 
eszköz nélküli újraélesztést.

Az első alkalommal, június 2-án 16 
órától a Dorogi és az Ady Endre körúton 
lakó érdeklődőket várjuk!

A képzés helyszíne: Ifiház. Köztársa-
ság tér 16 (Mozi épülete)

Máró József Emlékalapítvány nevében 
Kovács Zsolt mentőtiszt
BLS_AED instruktor
Certificate No: 36-11-44086-02-17

MÁRÓ JÓZSEF 
EMLÉKALAPÍTVÁNY
Számlaszámunk: 18568514-1-09

„Megmentem az életed!”

Az ünnepség Nagy Tamás tű. alezredes 
ünnepi beszédével vette kezdetét, a be-
rettyóújfalui hivatásos tűzoltó-parancs-
nokság parancsnoka a tűzoltók minden-
napi munkájának fontosságát méltatta.

Az alezredes idézett egy édesanya kö-
szönőleveléből, aki a 47-es főúton történt 
baleset során nyújtott gyors és szakszerű 
segítségért mondott hálát a berettyóújfa-
lui hivatásos tűzoltóknak. Ezután Bulcsu 
László a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
alelnöke, Bodó Sándor országgyűlési kép-
viselő és Dombi Imréné, Püspökladány 
város polgármestere, Kovács Ferenc tű. 
dandártábornok, megyei igazgató, Vadász 
Ferenc a Püspökladányi Járási Hivatal ve-
zetője és a társszervek képviselői egymást 
követően megkoszorúzták a kirendeltség 
épülete előtt álló Szent Flórián-szobrot.

Az ünnepélyes állománygyűlést a Do-
rogi Márton Művelődési Központban 
tartották. Először Rácz Vivienn, a BFC 
Karacs Ferenc gimnázium és Szakképző 
Iskola tanulója szavalta el Erdély László 
– A tűzoltó című versét, majd Kovács Fe-
renc tű. dandártábornok, megyei kataszt-

Szent Flórián-napi koszorúzási ünnepséget és ünnepélyes állománygyűlést tartott 
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság május 5-én Püspökladány-
ban, ahol összesen negyvenöt katasztrófavédelmi alkalmazott részesült tárgyjuta-
lomban.

rófavédelmi igazgató mondott beszédet. 
Az igazgató Szent Flórián legendájáról 
és a tűzoltónap kialakulásáról osztotta 
meg gondolatait, majd Dombi Imréné, 
Püspökladány város polgármestere is kö-
szöntötte a tűzoltókat. Köszönetét fejez-
te ki azért, amiért a kollégák folyamatos 
készenlétben, sokszor életveszélyes helyze-
tekben is helytállnak.

A beszédek után a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat nevében dr. Csiszár Imre 
Hajdúnánás alpolgármestere adott át el-
ismeréseket, jutalmakat az állomány tag-
jainak.

Munkája elismeréseként tárgyjutalom-
ban részesítette Füz Péter c. tű. ftörm.,  
a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság beosztott tűzoltóját. Nagy Sándor 
c. tű. ftörm. a Hajdúnánási Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzol-
tóját. Tóth László c. tű. ftörm. a Hajdú-
nánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
gépjármű vezetőjét és Nyakas Rita kisasz-
szonyt.

Forrás: Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Döntő után döntő

Két hét alatt két országos döntőben értek 
el kiváló eredményt a Kőrösi Csoma Sán-
dor Református Gimnázium tanárának, 
Nagy Zoltánnénak diákjai. Csiszár Milán 
és Majoros Márk előbb Szegeden, majd 
Szolnokon tehette próbára kémiatudását. 

Előbb az Irinyi János országos közép-
iskolai kémiaverseny döntőjét rendezték 
a csongrádi megyeszékhelyen április 22. 
és 24. között. A szeptemberben több 
ezer fővel elindult ez évi vetélkedésen a 
harmadik forduló jelenti a végső megmé-
rettetést. Mint arról korábban beszámol-

Hajdúnánáson a közfoglalkoztatási prog-
ram ma ismert formája öt évvel ezelőtt 
indult útjára. Ez alatt az idő alatt a vá-
ros közössége számtalan eredményt ért el, 
kézzel fogható fejlesztések valósultak meg 
a hajdúnánásiak keze által. A mögöttünk 
álló öt évben a közfoglalkozatási program 
komoly változást hozott a településünk 
életében. 

„Hajdúnánás újragondolta azokat az 
értékeit, melyek mindig is helyben vol-
tak, csak eddig parlagon hevertek.”

Az új közfoglalkoztatási program indí-
tásánál kezdeti negatív fogadtatás ellenére 
Hajdúnánás nem problémát, nem nyűgöt 
látott a programban, hanem lehetőséget 
az értékteremtésre. Városunk felismerte 
lehetőségeit, élni tudott a helyben meg-
található erőforrásaival, s ezáltal a helyi 
közösségünket alkalmassá tette arra, hogy 
az önfenntartás útjára lépjen. Hajdúnánás 
újragondolta azokat az értékeit, melyek 
mindig is helyben voltak, csak eddig par-
lagon hevertek, és egy szisztematikus, jól 
átgondolt stratégia mentén egy életképes 
város alapjait tette le. Azok a helyi erő-
források, amelyek évtizedeken keresztül 
parlagon hevertek, és amelyek a közmun-
kaprogram keretein belül újraépültek, ma 
több száz nánási családnak adnak munkát 
nap, mint nap. 

„Hajdúnánásra 2012 és 2016 között 
csak a közfoglalkoztatást tekintve közel 
3,5 milliárd forint érkezett.”

Az elmúlt években a helyi emberek 
keze által létrehozott értékekkel olyan 

eredményeket hoztunk létre, melyek rá-
mutatnak arra, hogy Hajdúnánás a saját 
lábán is meg tud állni azzal, hogy saját, 
helyi erőforrásait használja – ez az út vezet 
bennünket az önfenntartás felé. Egy olyan 
út felé, melyben nem külföldi multik, be-
szállítók látják el a városi közétkeztetést a 
szükséges alapanyagokkal, hanem azok a 
hajdúnánásiak, akik a közfoglalkoztatás 
keretein belül termelik meg évről-évre a 
jó minőségű zöldségeket. Emellett több 
száz kilométeren keresztül belvízelvezető 
rendszerek karbantartását, közúthálózat 
újítását, illegális hulladéklerakók felszá-
molását végzik el a közmunkaprogram-
ban.

„A helyi erőforrások felhasználásával 
ma több száz nánási család jut munká-
hoz.”

Jól tudjuk: a közfoglalkoztatás nem 
egyenértékű az elsődleges munkaerő pia-
con történő foglalkoztatással, de látnunk 
kell azt is, hogy kiutat jelent a tartós 
munkanélküliség és a segélyezési rendszer 
kereteiből. Látnunk kell azt is, hogy váro-
sunkba 2012 és 2016 között csak a köz-
foglalkoztatást tekintve közel 3,5 milliárd 
forint érkezett.

Hajdúnánás közössége egy olyan jól 
működő fogaskerekekből álló rendszert 
hozott létre, amely a Szociális Földprog-
ram, a Nánási Portéka, a Bocskai Korona, 
a Szociális Szövetkezetek, a Kendereskert 
és a Közfoglalkoztatás nélkül nem mű-
ködhetne. Ezek a fogaskerekek mind-
mind egymásra épülő elemek, amelyek 
így együtt képesek érzékelhető gazdasági 
erőt képezni.

2016. április 14-e Hajdúnánás, 4 óra 25 
perc. Hatalmas tömeg várakozik a haj-
dúnánási vasútállomáson. A tömeg hal-
kan duruzsol s közelebbről a következők 
hallhatók: Itt van a diákigazolvány? Hány 
órakor ébredtél? 
Tudtál aludni az 
izgalmaktól? Ugye 
kevés chips, ke-
vés kóla! Inkább 
szendvics! Névsor-
olvasás! Érezzétek 
jól magatokat! 
Vigyázz magadra 
kisfiam! Figyelj 
oda! Nos, hát eny-
nyi izgalom és egyeztetés után elindult a 
Bocskai iskola 65 tanulója 6 felnőtt kísé-
retében (Fekete Andrea, Husztiné Dézsi 
Irén, Papp Anita, Póser Tiborné, Szabó 
Sándorné pedagógusok és Junácski Zol-
tánné szülő) az ország fővárosába.

A több órás vonatozás után a Millenni-
um Utazási Iroda idegenvezetésével meg-
tekintettük Budapest nevezetességeit a 
teljesség igénye nélkül. A gyönyörű pano-
rámás turistabuszból elsőként a Városliget 
szépségeivel és híres épületeivel azok tör-
ténelmével ismerkedhettünk meg. Még 
föl sem ocsúdhattunk, máris siettünk a 
Nemzeti Múzeumba. Várt ránk a Magyar 
Koronázási Palást, a régészeti és történel-
mi kiállítás, s a tudós magyarok társasá-
gában megtudtuk, hogy a kisgömböcnek 
lehet más jelentése is. Persze a leggyakrab-
ban elhangzó kérdéseket megállapításokat 
előre borítékolhattuk volna: Ez igazi? Ez 
az eredeti? Mennyi arany van itt? Nézzé-
tek, de király! Ezt én is elfogadnám! Erről 
tanultunk! A tankönyvben is benne van! 
A tárlatlátogatás vége felé szintén isme-

Korszerű, felújított épület, egy ablakos 
ügyintézési és hívó-rendszer, egységes ügy-
fél barát arculat.

Ilyen és ehhez hasonló pozitív válto-
zásokat tapasztalhatnak május 2-tól azok 
az ügyfelek, akik a Városháza udvarában, 
a volt okmányiroda épületében intézik 
ügyeiket. Ugyanis a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat egy új, az ügyfelek kiszol-
gálását egy helyen lehetővé tévő modern, 
minden igénynek megfelelő ügyfélfogadási 
helyiséget alakított ki. A költözésre elsősor-
ban azért volt szükség, mert a korábbi ügy-
félfogadási helyek, melyeket a Városháza 
épületében alakítottak ki, a megnövekedett 

Az önrendelkező Hajdúnánás tunk (Természettudományból 
ötös, április 28.) a kilencedi-
kes Milán és a tizedikes Márk 
megyei első, illetve második 
helyezésével jutott a döntő-
be. Hajdú-Biharból tíz tanuló 
utazhatott Szegedre (a két ná-
nási fiún kívül csak debreceni 
középiskolások), hogy a saját 
kategóriájában írásban és gya-
korlatban is megmérkőzzön a 
többiekkel. Nagy Zoltánné ta-
nárnőnek immár hatodik alka-
lommal jutott el diákja az utol-

só fordulóba, de a fiatalok most térhettek 
haza a legelőkelőbb helyezéssel. Milán 
országos tizedik lett, ami a megye tanulói 
között a második legjobb eredmény, míg 
Márk a 35. helyen végzett.

A Curie kémia emlékverseny döntőjére 
május 8-án Szolnokon került sor. Itt egy 
másfél órás feladatlap megoldása után hir-
dettek végeredményt. A kategóriánként 
harmincfős mezőnyben Milán országos 
szinten lett 12., Márk pedig a 15. helyet 
szerezte meg.

V. G.

Új helyen fogadja ügyfeleit a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal

igényeket már nem tudták 
kielégíteni – tájékoztatott 
dr. Kiss Imre Hajdúnánás 
jegyzője.

Az új szolgáltatási tér má-
jus 2-tól, hétfőtől várja azo-
kat az ügyfeleket, akik adó, 
szemétszállítás, hagyatéki, 
szociális, önkormányzati 
lakásokkal és helyiségekkel 
kapcsolatban érdeklődnek. 
Az ügyfelek számára tehát 
gyorsabb, hatékonyabb és 

kulturáltabb körülményeket biztosító köz-
ponti ügyfélfogadási helyszínt alakított ki 
az önkormányzat, amely elsősorban az ügy-
felek javát szolgálja.

A szolgáltatási tér ügyfélfogadási rendje a 
következőképpen alakul: 

Hétfő: 8.00–12.00, 13.00–16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök, péntek: 8.00–12.00 

között várják a kedves ügyfeleket a Köztár-
saság tér 1. szám alatt, a volt okmányiro-
da épületében! A felújított középületben a 
mintegy 2,5 millió forint önerőből megva-
lósult fejlesztés nem áll le, hiszen az épület 
külső felújítása is hamarosan megkezdődik.

Hajdúnánási gyerekek a fővárosban
rős gondolatok röpködtek: Sok terem 
van még hátra? Ide le lehet ülni? Mikor 
ebédelünk? Kora délután újabb izgalmak 
előtt álltunk. Esik, vagy nem esik? Nem 
esett! Így a dunai hajózásunk során za-

vartalan kilátással 
szemlélhettük az 
ENSZ által világ-
örökséggé nyilvá-
nított Duna-parti 
látképet. Már a ha-
jókikötőhöz vezető 
rövid séta is tele 
volt látnivalókkal, 
például az Ürgeön-
tő, a Kiskirálylány, 

a kutyával játszó lány szobra. Hajóutunk 
végére már tudtuk Budapest hídjait, kö-
szönhetően idegenvezetőnk interaktív 
előadásának. S végül a Budai vár. A lát-
vány lélegzetelállítóan szép volt, főleg a 
Halászbástyára vezető 140 lépcsőfok után. 
A Mátyás templom, a budai történelmi 
polgárházak mellett sétálva döbbentünk 
rá, hogy mi mindent nem láttunk még. 
A kirándulás végére is maradtak még sar-
kalatos kérdések és megállapítások: Nézd, 
ez milyen kocsi? Tessék megnézni mit vet-
tem! Tényleg ennyibe került? Mindenki 
megvan? „Népszámlálás”! Mindenki volt 
a mosdóban? Van innivalótok? Azt a mú-
zeumi prospektust tessék hazavinni! Ho-
gyan éreztétek magatokat? S végül a vona-
ton: Csendesebben!….. Elmondhatjuk, 
hogy teljesen elfáradva, de élményekben 
gazdagon tértünk haza. A tankönyv lap-
jai életre keltek, az olvasmány valóssággá 
vált, s a tapasztalat útján szerzett ismeret 
belső értékké vált.

Szabó Sándorné
pedagógus
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Először a káros szoftverekről esett szó. 
Ezek olyan számítógépes programok, 
amelyekkel káros műveleteket lehet vég-
rehajtani. Amennyiben ez sikerült, akkor 
a támadó számára megnyílik a lehetőség, 
hogy teljes mértékben irányítása alá vonja 
a fertőzött gépet. Az elkövetők célja a bi-
zalmas adatok ellopása, felhasználónevek 
és jelszavak gyűjtése, spam-ek küldése, 
zsarolás vagy személyiség eltulajdonítása 
és megszemélyesítése. Első feladataink 
között kell említeni, hogy egy megbízható 
anti-vírus szoftvert kell telepíteni számí-
tógépünkre. Ebben sem lehet 100%-ban 
megbízni, de a legfontosabb, hogy az al-
kalmazásoknak és az opciós rendszernek 
automatikusan telepítenie kell a biztonsá-
gi javításokat és a frissítéseket.

Internetes vásárlás
Nagyon oda kell figyelnünk, a kívánt ter-
méket kínáló weboldal kiválasztásánál, az 
áruházak által megjelölt árak tekinteté-
ben. A sokszor igen vonzó alacsony árak-
nak az is lehet az oka, hogy postai úton 
más árut kapunk. A hamis weboldalak 
ismertető jegyei lehetnek, hogy nincs el-
érhetőség megadása, más a domain név, 
nyelvtanilag helytelen, helyesírásilag nem 
megfelelő a szöveg, a weboldal pontos 
mása egy ismert weboldalnak. Amennyi-
ben a számítógépünk fertőzött, a cyber-
bűnözők ellophatják az online áruházhoz 

tartozó felhasználónevünket és jelszavun-
kat, bankkártya és bankolással kapcsola-
tos információinkat.

Mire kell odafigyelni?
Kódolást kell alkalmazni, meg kell vizs-
gálni a bank internet-oldalának valódisá-
gát, gondosan kell megválasztani és óva-
tosan kell kezelni a hozzáférési adatokat, 
ha lehet, akkor saját gépünket használjuk, 
csak megbízható programot használjunk, 
használjunk vírusvédelmet és tűzfalat, 
rendszeresen ellenőrizzük számlánkat, 
használjunk napi limitet, ha gyanúsat ész-
lelünk, tiltsuk le a banki hozzáférést.

A közösségi oldalakkal kapcsolatban 
általános probléma az adatvédelem. A leg-
jobb védelem a közzétett információk 
korlátozása. Minél több emberrel osztunk 
meg személyes információt, annál valószí-
nűbb, hogy ezek nyilvánosságra kerülnek. 

Jelszavunk kialakításánál fontos lehet a 
minél hosszabb jelszó. Nehéz megjegyez-
ni, de biztonságosabb. A legfontosabb 
adatainkról, fotóinkról készítsünk bizton-
sági másolatot, aminek sok lehetséges 
módszere van napjainkban. Ezzel védeni 
tudjuk a fontos dolgainkat, egyben teher-
mentesíteni tudjuk gépünket.

Sok hasznos ismeretet szerezhetünk a 
következő weboldalról: www.biztonsagos-
internet.hu

Gut István

CULTURE QUIZ
A ’Culture Quiz’ elnevezésű angol nyelvi 
versenyre 41 tanuló jelentkezett Debre-
cen, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, 
Görbeháza, Szentpéterszeg és Hajdúná-
nás iskoláibl. A két írásbeli fordulóban 
különböző témákat érintve változatos 
feladatok várták a tanulókat, akik többek 
között a szigetországban élők sportolási és 
kulturális szokásairól szerezhettek infor-
mációkat. Irodalom, filmek, sport, média, 
a jól ismert brit humor és a zene világa 
alkották a fordulók feladatait.

A szóbeli fordulóban az első 10 tovább-
jutó versenyző előadását hallgathattuk 
meg. Remek műveket láthattunk és hall-
hattunk többek között kedvenc futball 
klubról, hagyományos angol sportokról, 
kedvenc olvasmányokról és filmről, és 
humoros előadásoknak örvendeztünk. 
Színes palettáját sorakoztatták fel a ta-
nulók a feszhasznált eszközöknek. Volt, 
aki tárgyi emlékeket hozott magával vagy 
saját kisfilmet készített kiselőadása kiegé-
szítéseként.

Jól felkészült, az angol nyelvet már 
eszközként kitűnően és legtöbb esetben 

magabiztosan használó versenyzőkkel 
tölthettünk el egy hasznos és kellemes 
délutánt. 

Zsűritagjaink voltak: Löfcsikné Rékasi 
Ilona és Skopkó István pedagógusok va-
lamint Polyák János 7. E osztályos tanuló 
a diákönkormányzat képviseletében. Kö-
szönjük szépen munkájukat.

Helyezettek:
1. hely: Tar István Dávid, 7. o. 
 Balmazújvárosi Általános Iskola Bocs-

kai István Tagintézmény, Balmazújvá-
ros; Felkészítője: Szekér Ágnes.

2. hely: Hüse Marcell Áron, 8. o. 
 Balmazújvárosi Általános Iskola Bocs-

kai István Tagintézmény, Balmazújvá-
ros; Felkészítője: Szekeresné Bereczi Rita

3. hely: Baráth Lúcia 8. D. 
 Bocskai István Ált. Isk. és AMI, Hajdú-

nánás Felkészítője: Józsi-Tóth Sándorné
4. Különdíjban részesült: Török Natasa 

Boglárka 7. A 
 Bocskai István Ált. Isk. és AMI, Hajdú-

nánás.
Czinegéné Daróczi Julianna, 

Józsi-Tóth Sándorné 

Az idősebb, de jól szituált hölgy tavaszi 
kiskabátban sietve, de gondterhelt arccal 
lépet az információs fülke ablakához. Ha-
tározottan a szemembe nézet, s legnagyobb 
meglepetésemre, csak ennyit mondott:
 Drótakadály.
Ezt követően hosszú másodpercekig ér-

tetlenül néztük egymást. Se én, nem tud-
tam, hogy mit akarhat, se ő, nem értette, 
hogy miért bámulok bambán, s miért 
nem intézkedek.
 Nem értem csókolom – mondtam 

udvariasan s bevallom kissé ijedten.
 Talán drótkerítés, – folytattam – de 

ilyet mi nem árulunk. Esetleg a gazda-
boltban?
 Nem – nem! – vágott a szavam-

ba – Biztos nem kerítés, hanem valami 
akadály. Pedig egész úton mondogattam 
– felelte egyre zavartabban. Aztán össze-
függéstelenül beszélni kezdett valami lö-
vészárkokról, háborúról, meg hogy valami 
drótokon, vagy vasakon elakadnak azok a 
marha nagy micsodák.
 Tankcsapda – kiáltottam fel meg-

könnyebbülve, mintha valami barkohba 
játékot fejtettem volna meg.
 Ez az! – csapott hatalmasat az előt-

tem lévő pultra – Tankcsapda. Erre ké-
rek két jegyet az unokámnak! Miközben 
nevetésemet visszafolytba a jegyek után 
nyúltam a fiókba, ő tovább beszélt félig 
nekem, félig magának:
 Mondtam én neki, hogy a Korda 

Gyurit vagy az Aradszky Lacit meg tud-
tam volna jegyezni, de őt az nem érdekli.
 Ez egy együttes – világosítottam fel 

mosolyogva, s ő elcsodálkozott, hogy 
ilyen névvel többen is vannak.

Anyák napja a Dorogi úti óvodában
Május 6án tartotta a Dorogi úti óvoda Napocska csoportja az 
Anyák Napját és egyben a ballagási ünnepséget is. A gyerekek 
színvonalas műsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagy
mamákat. A ballagó gyerekek, külön előadással szórakoztatták 

a vendégeket. A nagy taps nem is maradt el. 

Gratulálok és két óvó néninek és az őket segítő munkatársak
nak. További munkájukhoz, sok sikert és jó egészséget kíván egy 

nagymama. 

Az Internet veszélyeiről
A Hajdúnánási Rendőrkapitányság, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és az Ok-
kal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület szervezésében Halmi Zoltán rendőr őrnagy és 
bűnmegelőzési főelőadó tartott előadást „Az internetes bűncselekményekről, az 
internet veszélyeiről” címmel május 18-án az Ifjúsági Házban. 

Előző lapszámunkban már tudósítottunk a Bocskai Iskolában folyó nyelvoktatás-
ról, a nyelvismeret fontosságáról. Idén területi jelleggel hirdették meg az internetes 
országismereti versenyt a német mellett angol nyelvből is. A szóbeli fordulót április 
12-én rendezték meg a Magyar úti intézményegységben.

Idegen nyelvi versenyek a Bocskaiban

Koncert sztorik
Nem lett azonban vége a 

nyugdíjas sztoriknak ugyan-
is az előadás előtt miközben 
Lukácsék a színházteremben 
gyakoroltak teljes odaadás-
sal az estére, a Nótaklubunk 
egyik bácsikája már-már sí-
rásra görbülő szájjal lépett 
oda hozzám.
 Mi ez a hangzavar Imi-

kém? Kik zenebonálnak oda-
benn?
 Egy rock együttes próbál 

– válaszoltam készségesen.
 De ilyen hangosan? Azt hiszik, hogy 

koncerten vannak?
 Azt bizony, mert azon vannak – vág-

tam rá most már nevetve. Kedves bará-
tom előbb elképedt, majd közelebb hajol-
va hozzám a következőket mondta:
 Nem tudnál beszélni velük, hogy le-

gyenek egy kicsit halkabban? Szép csende-
sen legyenek, mert mi is próbálunk. Rád 
biztosan hallgatnak. Lelki szemeim előtt 
elképzeltem, ahogy oda lépek a Tankcsap-
da trió tagjaihoz és kb. 30 nagydarab kí-
sérőjükhöz s karba tett kézzel a következő 
kérdést intézem feléjük.
 Ne haragudjatok már srácok, de nem 

lehetne halkabban, ugyanis a nyugdíjasa-
ink nem tudják próbálni a „Nagynánásra 
két úton kell bemenni” kezdetű dalocskát?

Mindenesetre sikerült a ház egy távo-
labbi csendesebb termében elhelyezni 
idősebb barátaimat, s a nagysikerű elő-
adás végén – a zenekar dobosának tiné-
dzser fiával összebeszélve – egy üdvözletet 
kicsikarnom a „Csapdától” a Nánási Új-
ság olvasóinak.

Kócsi Imre
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 FILMKLUB – 2016. május 30. (hétfő) 17.00
 Várunk szeretettel minden filmkedvelőt, hogy 

kötetlen baráti társaságban megvitassák a film 
nyújtotta élményeket. A részvétel ingyenes.

 SZÜNET – SZÜlőkkel NEvelési Témákról
 2016. május 31. (kedd) 9.30
 2016. június 7. (kedd) 9.30
 Helyszín: Bocskai Filmszínház, Ifiház (Haj-

dúnánás, Köztársaság tér 16.)
 NOSZTALGIA FILMKLUB – 2016. júni-

us 6. (hétfő) 14.00

 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB – 2016. 
május 30. (hétfő) 14.00

 BABABÖRZE–HASZNÁLT BABA- ÉS 
GYEREKHOLMIK VÁSÁRA

 2016. június 11-én (szombaton) 8–12 órá-
ig az Ifiházban.

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

 Május 29. (vasárnap): Városi Gyermek-
nap a Hajdúnánási Gyógyfürdőben 
„Csodák tere – ahol a mese életre kel”

 Programok a színpadon:
9.30 Bartha Tóni Bábszínháza: Pap-

rika Jancsi c. bábelőadása
10.45 a Phoenix Fusion műsora
11.30 Hevesi Imre és a Zűrzavar Ze-

nekar gyerekműsora
12.40 a Hajdúnánási Gimnasztráda 

műsora
13.15 Miskolci Csodamalom Báb-

színház: Meseláda c. előadása
14.25 a Nána Táncstúdió műsora
15.00 Tompeti és Barátai

 Egész nap 
– csillámtetoválás és arcfestés
– pancsoló medence bővített élménye-

lemekkel
– kézműves foglalkozások óvodások-

nak és iskolásoknak
– Lurkó Játszóház a legkisebbeknek
– ugrálóvár
– fotózás óriásbábokkal
10.00–16.00: Bartha Tóni csúzlizdája
14.00–16.00: Kisvonatozás a városban

 „Fitten, frissen!” sportágválasztó nap
 Program:

9.30 megnyitó
9.40 A mozgás, egészség, boldogság 

rajz- és fotópályázat eredmény-
hirdetése (az alkotások meg-
tekinthetők a Nagy Norbert 
Sportcentrum bejárata előtt)

10.00–14.00: a sportágak megismeré-
se, kipróbálása

 Helyszínek és programok:
 Nagy Norbert Sportcentrum: kézilab-

da, labdarúgás, gimnasztráda (11 órá-
tól), moderntánc (12 órától)

 Városi Gyógyfürdő: tenisz, birkózás, ví-
vás, úszás, búvárkodás, kajak-kenu, ka-
rate, asztalitenisz, kendo, strandröplabda

 Fürdő út buszmegálló: kerékpáros be-
mutató, kerékpáros ügyességi pálya, 
aszfaltrajzverseny

 ZsZs Lovarda: lovaglás, íjászat
 Bővebb információ: Bocskai István Ál-

talános Iskola és AMI, Óvoda u. 2–10., 
52/570-536

 Hajdúnánási lakosok részére ingye-
nes a belépés városkártya vagy lak-
címkártya felmutatásával!

 Szervezők: Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Hajdúnánási Óvoda, Hajdúnánási 
Gyógyfürdő, Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft.

 Május 29. (vasárnap) 11.00: Hősök 

Napja – megemlékezés és koszorúzás a 
Hősök Emlékművénél. Megemlékező 
beszédet mond: Berkecz Gábor, a Kra-
tochvil Károly Honvéd Középiskola és 
Kollégium igazgatója

 Június 4. (szombat): Nemzeti Össze-
tartozás Napja
17.00 megemlékezés és koszorúzás a 

Trianoni emlékműnél
18.00 Debreceni Népi Együttes: Ti-

zenhárom almafa – táncjáték 
Wass Albert azonos című regé-
nye alapján.

 Belépés regisztrációs jeggyel! Regiszt-
rációs jegyek a művelődési központ 
információjában igényelhetők!

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme

 Június 4. (szombat) 20.00: Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme

 Június 6. (hétfő) 17.00: Városi Peda-
gógusnap

 Beszédet mond: Szólláth Tibor polgár-
mester.

 Az ünnepi műsorban közreműködik a 
Four Fathers együttes és a Szalmaszálak 
Gyermek Citera Csoport.

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme

 Június 8-ig tekinthető meg a művelő-
dési központ galériájában Szabó Éva 
gobelinkészítő kiállítása.

 Június 10. (péntek) 18.00: a Nána 
Táncstúdió gálaműsora

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme

 Június 11. (szombat): X. Öhönfőző 
Verseny 

 A főzőverseny helyszíne: Liget, Hajdú-
nánás, Ószőlő u.

 Időpontja: 10.00–14.00-ig. Eredmény-
hirdetés: kb. 15 óra

 Nevezés: 2016. június 6. 16 óráig a 
művelődési központban, illetve az 
52/382-400, 70/372-1494 telefonszá-
mokon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.Nevezési díj nincs! 

 Tüzelőről a szervezők gondoskodnak. 
Minden jelentkező köteles gondoskod-
ni a tűzrakáshoz megfelelő, peremmel 
ellátott alátétről, a versenyen ennek 
elmulasztása esetén nem indulhat! Kér-
jük a jelentkezőket, hogy gondoskod-
janak a főzéshez szükséges eszközökről 
(sátor, asztalok, székek). 

 A verseny feltételei: 
 Öhönfőzés bográcsban a helyszínen, 

a megadott időintervallum alatt (10 
órától–14 óráig). Az öhön bármilyen 
különleges ízesítése elfogadott. A ver-
senyzést és a főzés „végeredményét” 
zsűri értékeli, amely a helyezések meg-
állapításánál figyelembe veszi a főzés 
körülményeit, az étel íz harmóniáját, 
a hagyományosságot, az öltözködést 
és a tálalást is. A zsűri elnöke: Gajdán 
Attila, világbajnoki ezüstérmes, olim-
piai bronzérmes, háromszoros magyar 
bajnok szakács. A helyezettek oklevél és 
tárgyjutalomban részesülnek.

 Programok:
10.00 Az öhönfőző verseny megnyitása. 
13.00 Nosztalgia show – zenés idő-

utazás: Tihanyi Tóth Csaba és 
Bognár Rita műsora

14.00 Varga Feri és Balássy Betti zenés 
gyerekműsora

kb. 15.00 a főzőverseny eredményhir-
detése

15.45 a Groovehouse zenekar műsora
16.30 Kocsis Tibor műsora

 Május 27. (péntek) 18.00 „Imi, mondj 
egy verset!” – Csuja Imre előadóestje. 

 A belépés díjtalan! (Ingyenes regisztrá-
ciós jeggyel, amely a művelődési köz-
pont információjában igényelhető.)

 Szurkoljunk együtt a labdarúgó Eu-
rópa Bajnokság mérkőzésein! 

 Projektoros kivetítés segítségével néz-
heted az Európa Bajnokság legizgal-
masabb meccseit a PinceKlub felújított 
udvarán!
jún. 10. EB nyitómérkőzés: Franciaor-

szág–Románia
jún. 14. 18.00 Magyarország–Ausztria
jún. 18. 18.00 Magyarország–Izland
jún. 22. 18.00 Magyarország–Portugália
júl. 6. 21.00 elődöntő
júl. 7. 21.00 elődöntő
júl. 10. 21.00 döntő

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. Je-
lentkezési 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

 Nyári szünet a Kendereskertben!
 Újra szünidei foglalkozásokra várunk 

minden 6–12 éves gyermeket az alábbi 
időpontokban:

 Csoport: Július 4–8., 8.00–16.00
 Jelentkezési határidő: Június 27.
 Csoport: Július 11–15., 8.00–16.00
 Jelentkezési határidő: Július 4.
 Csoport: Augusztus 1–5., 8.00–16.00
 Jelentkezési határidő: Július 25.
 Csoport: Augusztus 8–12., 8.00–16.00
 Jelentkezési határidő: Augusztus 1.
 Ha szereted az állatokat, a természetet 

és a kreatív dolgokat, jelentkezz hoz-
zánk, akár csak pár napra is!

 Jelentkezés és további információ: 
 Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 

E-mail: palfi.julia@nanasholding.hu 
Mobil: 06-70/372-1484.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 A belépés és az árusítás ingyenes, de a kor-
látozott férőhely miatt az árusításhoz asztalt 
kell foglalni.

 Asztalfoglalás május 30-tól hétköznapokon 
9–20 óráig személyesen, vagy a 06-52/381-
620-as és a 06-20/919-0838-as telefonszá-
mon lehetséges.

 A börzét kizárólag magánszemélyek számára 
rendezzük, ezért kereskedők jelentkezését 
nem fogadjuk!

 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN! – Hétköznapo-
kon 14.00 és 20.00 között lehetőség nyílik 

darts, biliárd, pingpong és társasjátékok 
használatára az Ifiházban. 

 A játékok használata ingyenes, de előzetes 
bejelentkezéshez kötött.

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

Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület programajánlója
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a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne.” S ezért erőn fe-
lül is mindent megtesznek, hogy 
ők is, a gyerekek is, azok szülei, 
s minden kis falu lakója őrizze 
a hagyományokat, ápolja a ma-
gyar nyelvet.

Őszinte elismerésem a hajdú-
nánási tanítóknak, tanároknak, 
s minden segítő felnőtteknek, a 
városunk azon diákjainak, akik 
örömmel és tiszta szívvel vállal-
ták ezt a fajta különleges elköte-
lezettséget, hivatást!

Nagyon kellemes, örök emléket jelen-
tő, élménydús volt számomra minden 
pillanat ezen a csodálatosan szép tavaszi 
napon. Boldog vagyok, hogy ide elláto-

Április végén kedves hangú meghívást 
kaptam Csillikné Szólláth Julikától, mely-
ben közölte, szívesen látnának, ha velük 
én is ellátogatnék a magyarlakta szórvány 
településekre, Erdélybe. Csak néhány fa-
lucska neve: Poklostelek, Szentjobb, Jan-
kafalva …

Örömmel fogadtam ezt számomra ré-
gen várt hírt, hiszen évek óta dédelgetett 
vágyam teljesülhet. Így 2016. április 30-
án együtt utazhattam el a határon túlra 
egy kis létszámú közösséggel.

Számomra felejthetetlen élmény volt a 
magyar ajkú kis és nagyobb iskolásokkal 
találkozni az apró településeken, a magyar 
határ közelében, akik csodálatosan, tisz-
tán beszélnek magyarul. A Költészet nap-
ját és anyák napját ünnepelhettük. Néhá-
nyan bátran vállalták fel a versmondást, 
az éneklést, de vannak olyan kisdiákok, 
akik még félénkek, nekik a „szereplést” 
még meg kell tanulni, de bízom, s bízunk 

A Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium 7. 
A osztálya 2015 júniusában 
sikeresen pályázott a Határ-
talanul program keretében. A tanulmányi 
kirándulás célja, hogy a diákok megis-
merjék Erdély kulturális értékeit és ter-
mészeti kincseit, ugyanakkor erősítsék az 
összetartozást a határainkon túl élőkkel. 
Az előkészítő foglalkozások után, 2016. 
május elején, 29 tanuló utazott Erdélybe.

Nagy várakozással indultunk útnak 
május 4-én, reggel. Néhány tanulónak ez 
volt az első határon túli utazása. Első állo-
másunk Nagyvárad volt, ahol a hatalmas 
székesegyház barokk jegyeit csodáltuk 
meg, majd a Kanonok-soron tettünk egy 
rövid sétát. A főtéren pedig megnéztük a 
„Holnaposok” szoborcsoportját és alak-
jai között felismertük Ady Endrét. Az 
egyéb nevezetességek megtekintése után a 
Boncza-kastélyt látogattuk meg Csucsán.

Továbbutazva Körösfőre érkeztünk, 
ahol a Koós Károly Általános Iskola he-
tedikes tanulói igazgatójukkal már na-
gyon vártak és nagy szeretettel fogadtak 
bennünket. Bemutatták iskolájukat, 
megnézhettük naplójukat is, amely sok-
kal nagyobb, mint a mienk. De azon is 
meglepődtünk, hogy itt 1-től 10-ig osz-
tályoznak. Hamar összebarátkoztunk a 
körösfői diákokkal, sőt egy baráti foci-
mérkőzést is játszottunk, de sajnálatos 
módon vereséget szenvedtünk. Majd a re-
formátus templomban megcsodálhattuk 
a kalotaszegi varrottasokat, és megtudtuk, 
hogy mindenkinek kijelölt helye van va-
sárnaponként a templomban. Ezután pe-
dig Vasvári Pál emlékművét koszorúztuk 
meg. Innen szálláshelyünkre, Magyarvis-
tára mentünk, ahol vendéglátóink szere-
tettel és vacsorával fogadtak minket. 

Másnap Tordára látogattunk, ahol a 
sóbánya varázsolt el bennünket. Itt sze-
met gyönyörködtető világ tárult elénk, 
ugyanis a mélyben volt óriáskerék, mini 
golfpálya, játszótér, bowling pálya, sőt 
csónakázótó is.

Kirándulásunk következő állomása 
Nagyenyed volt, ahol a híres Bethlen Gá-
bor Kollégiumot látogattuk meg. Itt is-

A lengyel bajnok lépést tartott ugyan az 
elején a Farkassal, de azután már nem 
bírta a verseny feszültségeit és feladni 
kényszerült a versengést. Mónus 6-6 vesz-
szőt lőhetett volna ki, de összességében 3 
lövése is elégnek bizonyult a győzelemhez. 
343 métert lőtt míg a 2. helyezett lengyel 
331,5 métert. Ennek a kategóriának a 
harmadik helyezettje Pozsgai Tivadar lett. 
A távlövő fesztivál másik érdekesség a 35# 
íjak versenye ahol a Farkas tanítványa, 
a világbajnok céllövő íjász Prokaj Kiara 
ezüstérmet szerzett!
 Hogyan látja, hasonlóan párviadal 

alakult ki Ön és a lengyel bajnok között 
mint 2015-ben?
 Első lövés után még fél méterrel a 

lengyel vezetett. Tudtam, hogy az első lö-
vésem csak bemelegítés volt, hiszen nem 
húztam addig a robbanáshatárig, amikor 

Mónus József a Farkas most is győz-
tesként emelte fel a magyar zászlót 
ezúttal Lengyelországban
Lengyelországban, Leczyca Castle-ban rendezték meg a III Nemzetközi Távlövő 
Íjász Fesztivált április 22–24 között. Világrekorder íjászunk első versenye volt eb-
ben az esztendőben. Ellenfelei többek között német, angol, olasz, török, lengyel 
versenyzők voltak. A Farkas az 50#-ig húzóerejű íjak kategóriájában versenyzett, 
ami jelen esetben a legnépesebb kategóriának számított. Nem egyszerű, de mégis 
magabiztos győzelmet aratott szokásához és hírnevéhez méltán.

az íjam a 100% nyújtja. 
Jó felmérni a pillanatnyi 
környezeti körülményeket, 
megpróbálni a lehető leg-
több támogatást felhasznál-
ni a szél adta lehetőségekből 
– az nem egyszerű feladat. 
A lényeg 331 méterrel 
kezdtem, a lengyel pedig 
fél méterrel nagyobbat lőtt 
az első körben. A követke-
ző lövésem már 343 méter 
volt. Tudtam, hogy ezzel a 

lövéssel nem nagyon tudnak mit kezdeni 
az ellenfelek, hiszen ez már elég bizalom-
gerjesztő táv, bár 400 méter sem ritka et-
től a Zrínyi íjamtól!
 Hány nyílvesszővel érkezett a versenyre?
 Egy nyílvesszőm volt valójában! Ez a 

tavalyi évnek köszönhető, hiszen 9 nyíl-
vesszőt veszítettem el a versenyeim során 
amit még nem tudtam valójában pótolni. 
Azt lőttem ki a három körben újra és újra, 
hiszen a többi nyílvesszőim jóval kisebb 
tudásúak és lényegében azok csak belövő 
nyílvesszők voltak. Ok nélkül nem lövöm 
ki a legjobbat. Mivel ezen a versenyen le-
hetőség van lövésenként szinte kontrolál-
ni a lőtt távot, ezért van mód mérlegelni, 
hogy csak azt a vesszőt lőjem ki ami szük-
séges az adott ellenfeleim legyőzéséhez. 
Most elég volt ez a lőtt távolság és vessző 
is a győzelemhez! HNU

„Azért vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne.” 
Első látogatásom a Partiumban

abban, hogy már egy év múlva minden 
izgalom nélkül megmutatják önmagukat. 

Tetszett a gyerekek őszintesége, fegyel-
mezettsége, s az az áhítat, ahogyan figyel-
nek ránk. „Isszák” a szavainkat, és semmi 
jelét nem láttam annak, hogy unatkoz-
nának. Igazi diákok, akiknél a felnőt-
tek iránti tisztelet belső énjükből fakad. 
Egymás között felszabadultak: játszanak, 
vitáznak, birkóznak, megölelik egymást, 
szeretet árad minden kis megmozdulá-
sukból.

A településeken fogadó felnőttek szív-
vel-lélekkel segítik a hajdúnánási pedagó-
gusokat s a kint élő fiatalok ez irányú te-
vékenységét. Az sugárzik róluk, hogy nem 
kényszerből, hanem belső indíttatásból 
tesznek mindent. Figyelmesek, segítőké-
szek, kedvesek...

A lelkészek odaadó tevékenysége le-
nyűgöző! Nekem Tamási Áron gondola-
ta jutott eszembe róluk. „Azért vagyunk 

Határtalanul: „Természeti és kultu-
rális értékek nyomában Erdélyben”

kolánk névadójának, Kőrösi 
Csoma Sándornak az emlék-
táblája előtt tisztelegtünk.

Innen Torockóra utaz-
tunk, ahol megnéztük az unitárius temp-
lomot, majd a Néprajzi Múzeumban a 
helyi hagyományokba nyerhettünk bete-
kintést. Ezt követően a Böjte Csaba által 
alapított Kis Szent Teréz Gyermekotthon-
ba látogattunk el. Megtudtuk, hogy az itt 
lakó gyerekek igen nehéz sorsú családok-
ból származnak. Bár anyagi tekintetben 
szűkölködnek, viszont ők a legapróbb 
dolgoknak is tudnak örülni és nagyon há-
lásak. Az itteni élmények mindnyájunkat 
nagyon elgondolkodtattak, s talán a jövő-
ben mi is jobban megbecsüljük az élettől 
kapott ajándékokat.

A harmadik napon a Tordai-hasadék 
kápráztatott el bennünket. Közben isme-
reteinket is bővítettük, megismerve a 
hasadék kialakulását, mely Szent László 
királyunkhoz kötődik. 

Ezután Kolozsvárra érkezve a Szent 
Mihály-templom gótikus jegyeit tanul-
mányoztuk, ezt követően pedig Mátyás 
király híres szobrában gyönyörködhet-
tünk. Majd ellátogattunk Mátyás király 
és Bocskai István szülőházához, ahol 
megkoszorúztuk a Bocskai-emléktáblát. 
Utunkat a kolozsvári botanikus kertben 
folytattuk, itt szebbnél szebb növényeket 
láthattunk. Végül a híres Házsongárdi te-
metőben megnéztük az Erdélyben híressé 
váló nagy magyar emberek síremlékeit. 
Hazafelé jövet pedig megálltunk a Király-
hágónál és gyönyörködtünk a festői szép-
ségű tájban.

Úgy gondolom, hogy ezen a kirándu-
láson életre szóló élményekkel gazdagod-
tunk és osztályunk még jobb közösséggé 
kovácsolódott. De azt is megtapasztaltuk, 
hogy az Erdélyben élő magyarok sokat 
tesznek azért, hogy megőrizzék nyelvüket, 
kultúrájukat és magyarságukat. 

Utazásunk a „Határtalanul” program 
keretében, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatásával valósult meg.

Varga Laura, Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium 7. A

gathattam. S remélem, más alkalommal is 
lehetőségem adódik ide eljutni!

Csegöldi Lászlóné Anikó
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Kisvárdai KC–Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE 28–24 (15–13)

Kisvárda 350 néző. Vezette: Aczél, Pau-
lovics. (április 23.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Madai 1, Bancsók 2, Kaszás 1, 
HADADI 7, KOVÁCS 8/4, Csuzda 2. 
Csere: Reszegi Cs (kapus), Nagy 1, Deli, 
Bata T, Kelemen, Dankó 1, Németh 1, 
Tupicza, Bodogán. Edző: Hadas Sándor

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

Juniormérkőzés: Kisvárdai KC–Hajdú-
nánás Robzol 2000 KSE 32–27 (16–11)

Kisvárda 350 néző. Vezette: Aczél, Pau-
lovics. (április 23.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Resze-
gi Zs (kapus), Kelemen 2, NÉMETH, 
BATA 9/5, DELI 6/1, Nagy, Harsányi 2. 
Csere: Mezei (kapus), ALFÖLDI 2, BO-
DOGÁN 6, Nyeste, Körtvélyesi, Molnár. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 6/6. Kiállítás: 
14 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Sajnálom, hogy a két 
játékvezető nem nőtt fel a két csapat tudá-
sához!

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–DEAC 
21–25 (11–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Rontó, 
Szanyi. (április 30.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Resze-
gi Cs (kapus), Madai 1, Bancsók, Kovács 
5/4, Csuzda, NAGY 4, Kelemen. Csere: 
Torma (kapus), Kaszás 2, HADADI 7, 
Takács 1, Kiss 1, Deli, Bata T, Dankó, 
Németh. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Hit, akarat, hozzáállás 
és alázat nélkül nincs győzelem! Mi még 
mindig nem találjuk Őket!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–DEAC 30–26 (13–10)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Szabó, 
Takács. (április 30.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Zs (kapus), Molnár 1, Németh 1, Bata 9, 
Deli 3, Bodogán, Alföldi 1. Csere: Mezei 
(kapus), Harsányi 2, Körtvélyesi 3/1, Ke-
lemen 3, Nagy 4/1, Ménfői, Nyeste, Kiss 
3. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Nagyon nehezen sike-
rült begyűjteni a két pontot. 

Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 33–26 (19–11)

Hajdúböszörmény 120 néző. Vezette: 
Csörgő, Szabó. (május 7.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Cs (kapus), Madai, Bancsók 2, Kovács 2, 

Csuzda 2, nagy 1, Kelemen 2. Csere: Tor-
ma (kapus), Kaszás 1, Hadadi 7, Takács 7, 
Kiss 1, Deli, Bata T 1, Dankó, Németh. 
Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Elgázoltak bennünket 
az első félidő legelején. Padlóra kerültünk. 
A 2. félidőben kicsit összekaptuk magun-
kat, de ez kevés volt az üdvösséghez.

Juniormérkőzés: Hajdúböszörményi TE–
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE 23–26 
(12–14)

Hajdúböszörmény 80 néző. Vezette: 
Fórián, Szilágyi. (május 7.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Resze-
gi Zs (kapus), Molnár, Németh, Bata 3, 
DELI 7/1, BODOGÁN 5, Alföldi 2. Cse-
re: Mezei (kapus), Harsányi, Körtvélyesi, 
Kelemen, Nagy 2, KISS 7. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 7/4, illetve 4/1. Kiállítás:  
4 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: A 2. félidő közepéig 
nagyon akadozott a játékunk. Ezt köve-
tően Kiss Dávid nagyon fontos góljaival 
elhoztuk a két pontot.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Be-
rettyó MSE 36–30 (19–16)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Tóth G, 
Tóth I. (május 10.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RESZE-
GI Cs (kapus), MADAI, BANCSÓK 7, 
KOVÁCS 9/4, CSUZDA, NAGY 6, KE-
LEMEN 1. Csere: TORMA (kapus), KA-
SZÁS 8/1, HADADI 5, TAKÁCS, Kiss, 
Deli, Bata T, Dankó, Németh, Tupicza. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 6/5, illetve 5/3. Kiállítás:  
8 perc, illetve 14 perc.

Hadas Sándor: Igazi csapatként küz-
döttünk. A játékosaim megmutatták, hogy 
nem felejtettek el, kézilabdázni.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Berettyó MSE 34–26 (17–11)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Pusztai, 
Takács. (május 10.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RESZE-
GI Zs (kapus), MOLNÁR 2, NÉMETH 
1, BATA 4, DELI 6, BODOGÁN 5, AL-
FÖLDI 8. Csere: MEZEI (kapus), HAR-
SÁNYI 1, KÖRTVÉLYESI, KELEMEN 
2/1, NAGY, MÉNFŐI, NYESTE 1/1, 
KISS 4. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: A bajnoki idény utolsó 
meccse, látványos, magabiztos játék, igazi 
csapatmunka, bajnoki második helyezés, 
büszkeség.

-kábé-

Fogászat

Dr. Horai Zsolt hétfő, szerda: 11.00–17.00
 kedd, csütörtök: 7.30–13.30
 péntek páros 11.00–17.00
 páratlan 7.30–13.30

Dr. Abafalvi Zsuzsa 
	 hétfő,	szerda:	 11.00–17.00
	 kedd,csütörtök:	 7.30–13.30
 péntek páros 11.00–17.00
 páratlan 7.30–13.30

Dr. Varga Sándor
 hétfő, szerda: 7.30–13.30
 kedd, csütörtök: 11.00–17.00
 péntek páros 7.30–13.30
 páratlan 11.00–17.00

Ideggyógyászat hétfő,	kedd:	 15.30–19.00
	 csütörtök:	 16.00–19.00	 Dr.	Bedő	György	 Beutaló szükséges!
Nőgyógyászat	 hétfő:	 12.00–18.00	 Dr.	Tarczali	Dezső	 (időpont	szükséges)
	 kedd:	 13.00–18.00	 Dr.	Demeter	Miklós	 (időpont	szükséges)
	 szerda:	 14.00–19.00	 Dr.	Székely	Péter	 (időpont	szükséges)
	 csütörtök:	 13.00–18.00	 Dr.	Korláth	Zalán	 (időpont	szükséges)
	 péntek:	 12.00–18.00	 Dr.	Birinyi	László	 (időpont	szükséges)
Tanácsadás:	 kedd,	csütörtök:	 12.00–13.00
	 szerda	/Hajdúdorog/:	 13.00–14.00
Szemészet	 hétfő,	kedd,	szerda,	péntek:	 13.00–17.00
 hétfő:	Dr.	Hódos	Márta;	kedd:	Dr.	Pálfi	Edit;	szerda:	Dr.	Katona	Irén;	
 péntek:	Dr.	Deák	Tamás	(időpontkérés	rendelési	időben	az	intézet	telefonszámain)
Röntgen	 hétfő,	kedd,	csütörtök,	péntek:	8.00–14.00
	 szerda:	10.00–17.00	 Beutaló szükséges!
	 (Dr.	Laskay	Erika,	Dr.	Kézsmárki	Zsolt,	Dr.	Bohátka	Gábor)
Ultrahang (Előjegyzés alapján. Időpontkérés a röntgentől.) Beutaló szükséges!
Laboratórium	 hétfő–péntek:	7.30–15.30	Dr.	Nagy	Gábor	 Beutaló szükséges!
Belgyógyászat hétfő,	kedd:	13.00–18.00
	 szerda,	csütörtök,	péntek:	8.00–13.00	Dr.	Borbély	János
 (időpontkérés	rendelési	időben	az	intézet	telefonszámain) Beutaló szükséges!
Sebészet, Traumatológia
 hétfő:	8.00–14.00	 traumatológia
	 kedd:	8.00–13.00	 traumatológia
	 szerda:	15.00–19.00	 traumatológia
	 csütörtök:	8.00–13.00	 traumatológia	
	 15.00–19.00	 általános	sebészet
	 péntek:	8.00–13.00	 traumatológia
 (Dr.	Horkay	Péter,	Dr.	Kathy	Sándor,	Dr.	Nagy	András,	Dr.	Kiss	Árpád,	Dr.	Bokor	László)
Kardiológia hétfő,	kedd:	8.00–12.30	 Dr.	Borbély	János	 Beutaló szükséges!
	 (időpontkérés	rendelési	időben	az	intézet	telefonszámain)
Fül-orr-gége	 hétfő–péntek:	7.30–13.30	 Dr.	Szécsi	Anna
Orthopédia kedd,	csütörtök:	8.00–15.00	 Dr.	Prodanov	Vaszil	 Beutaló szükséges!
Fiziotherápia	 hétfő–péntek:	8.00–16.00	 Dr.	Domokos	Pál	 Beutaló szükséges!
Reumatológia hétfő,	szerda,	péntek:	8.00–12.00	 Dr.	Domokos	Pál	 Beutaló szükséges!
	 kedd,	csütörtök:	12.00–16.00
Urológia	 hétfő,	csütörtök:	16.30–20.00
	 Dr.	Tóth	György;	Dr.	Osváth	Péter;	Dr.	Murányi	Mihály
	 (időpontkérés	az	intézet	telefonszámain,	illetve	személyesen	a	portán)
Bőrgyógyászat kedd,	csütörtök:	9.00–14.00	 Dr.	Páldeák	László;	Dr.	Kósa	Ágnes
	 péntek:	9.00–12.30
 (időpontkérés	rendelési	időben	a	06-30/562-3291,	illetve	az	intézet	telefonszámain)
Tüdőgyógyászat	 hétfő,	szerda:	8.00–15.00	 Dr.	Kurucz	Edina,	Dr.	Kurucz	Anikó
és gondozás	 kedd:	10.00–17.00	 	 Beutaló szükséges!
	 (időpontkérés	rendelési	időben;	tel.:	06-52/382-250)	
	 E-mail:	hnanastudo@nanaskabel.hu
Üzemegészségügy
 Vizsgálatok	előkészítése: hétfő–péntek:	9.00–12.00
	 (hiv.	jogosítvány,	munkaköri	alk.,	lőfegyver	alk.	vizsgálat)
	 Orvosi	Rendelési	idő	hétfő,	szerda:	14.00–16.00	 Dr.	Kovács	Tibor
Gyógytorna	 hétfő–péntek:	7.00–17.00	 Pók	Marianna	 Beutaló szükséges!
	 	 Józsiné	Gimesi	Andrea
Psychiátria	 szerda:	13.00–17.00	 Dr.	Takács	Judit
Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás); Ügyelet Nonprofit KFT.
 Hétköznap:	18.00–8.00	 Hétvégén:	folyamatosan
Telefon: 06-52/311-104 vagy 104
Rendelőintézet elérhetőségei: Tel.: 06-52/381-659; 06-52/381-598; 06-52/381-811
Fax: 06-52/570-658; hnvri@nanaskabel.hu; 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.

SzakrendeléSek rendeléSi ideje FÉRFI KÉZILABDA NB II

Dr. Dancsó Beáta
 hétfő, szerda: 7.30–13.30
 kedd, csütörtök: 11.00–17.00
 péntek páros 7.30–13.30
 páratlan 11.00–17.00
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Boldog születésnapot!
„2016. május 6án 90. születésnapja al
kalmából virágcsokorral, és Orbán Vik
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Hódos Imré
nét Szólláth Tibor Hajdúnánás város 
polgármestere. Isten éltesse sokáig Kati
ka nénit erőben és egészségben családja 
körében!”

2016. május 13-án, pénteken került sor 
a kémia-, fizika szakkörösök második ki-
rándulására. Ekkor Budapestre utaztunk. 
Reggel 7-kor indultunk, nagyon szép 

napnak ígérkezett. Mindannyian vártuk 
már ezt a kirándulást. A 3 órás utazás 
után megérkeztünk Budapestre. Először 
az Allee bevásárlóközpontba mentünk, 
mivel az előadás, amire jöttünk, csak 
délután 4 órakor kezdődött, és Ági néni 
megengedte, hogy a délelőtti programról 
a gyerekek döntsenek. Fél három körül 

Április 21-én reggel fél nyolckor indult 
el a buszunk Debrecenbe az iskola elől, 
tele kémia és fizika szakkörösökkel. Ezen 
a szép csütörtöki napon délelőtt elláto-
gathattunk a Debreceni Vegyipari Szak-
középiskolába, ahol nagyon szívélyesen 

fogadtak bennünket. Körbevezettek az is-
kolában, és bepillantást nyerhettünk az is-
kolai tanórákba is. Ezek közül számomra 
a legizgalmasabbak a kémiai kísérleteket 
is tartalmazó óra volt. A délután folyamán 
ellátogattunk a Debreceni Állatkertbe, 
ahol nagyon sok érdekes és egzotikus ál-
latot láthattunk pl.: zebra, kölyök zsiráf, 
pingvin, víziló, különböző majomfajták.

Második nap, 22-én is reggel fél nyolc-
kor indultunk, és délelőtt a Debreceni 
Egyetem Természettudományi és Tech-
nológiai Karára látogattunk el, ahol 
számunkra előkészített fizikai és kémiai 

Hetedik éve immár, hogy május elején 
összesereglenek városunkban a megye 
legjobb gyermek és ifjúsági néptánc cso-
portjai, hogy megmérettessék magukat, 
produkcióikat. Idén erre a nagyon szép 
hagyományokkal rendelkező program-
ra – hiszen közel ötven éves múltat tud-
hat maga mögött a Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncfórum – május 7-én, szombaton 
került sor a művelődési központban.  

A fellépő csoportok már kora reggel meg-
érkeztek; színpadbejárás, majd öltözkö-
dés, készülődés a bemutatókra. 

A rendezvényt Szólláth Tibor polgár-
mester úr nyitotta meg, aki elismeréssel 
szólt a táncház mozgalomról, arról a szép 
hagyományról, amelyet az itt fellépő cso-
portok visznek tovább, s éltetik tovább 
népünk tánckultúráját, hagyományait. 

Az egész napos rendezvényen 17 cso-
port 27 produkciót mutatott be, amelyet 
több mint 600 kis és nagyobb gyermek 
adott elő. Mint ismeretes ez a rendezvény 
minősítő verseny, ahol arany illetve ezüst 
minősítést szerezhetnek a tánccsoportok, 
mellette pedig alapos szakmai értékelést 
kaphatnak a felkészítő pedagógusok, és a 
táncosok is. 

A fellépők teljesítményét négy tagú zsű-
ri értékelte; elnöke Furik Rita, Nívó-díjas 
koreográfus volt, segítői Majoros Róbert 
a székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes 
művészeti vezetője, Kácsor István néptánc-
pedagógus és Szombathyné Törő Nóra et-
nográfus, néptáncpedagógus voltak. 

A minősítőn a hajdúnánási Bocskai 
AMI hat csoportja indult, akik, elfogult ság 
nélkül állíthatjuk, nagyon szépen helyt-
álltak, hiszen három arany és három ezüst 
minősítést kaptak, s mellette különdíjakat 
is. A magas színvonal általában jellemző 
volt, a fellépőkben ott volt a bizonyítási 

A 48. Hajdú-Bihar Megyei Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfórumnak immár 7. alka-
lommal adott otthont Hajdúnánás. A közel 5 évtizedes múltra visszatekintő sereg-
szemle idén a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája, a Debrece-
ni Hajdú Táncegyüttes és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ partnerségben 
került megrendezésre. 

Pörögtek a szoknyák, kopogtak 
a kiscsizmák 

vágy, a jó minősítés meg-
szerzése, hiszen itt nagyte-
kintélyű szakmai zsűri előtt 
mutathatták be az elmúlt 
egy esztendő legújabb, leg-
jobb koreográfiáit, megmu-
tathatták felkészültségüket. 

A 48. megyei Gyermek 
és Ifjúsági Néptáncfórum 
produkcióinak eredmény-
hirdetésére este olyan fél 
nyolc körül került sor. 

Ekkor már a több száz gyermek ütemes 
tapsától, skandálásától szinte felrobbant a 
színházterem. Minden egyes minősítést 
fergeteges taps, ujjongás, boldog ölelkezés 
követett. Jó volt látni ezeknek a gyerekek-
nek az őszinte, áradó örömét. És örültek 
nemcsak a saját minősítésnek, hanem a 
többiekének is. Ezek a gyermekek, fiata-
lok már minden bizonnyal magukénak 
érzik az alábbi gondolatokat: „Gyere, tán-
coljunk. Legyél végre férfi, hadd legyek nő 
melletted. Olyan gyorsan forog a világ, de 
ha vele forgunk, talán nem szédülünk el. 
A világra ráfeszül a csillagos ég, te vagy a 
Nap, és én, a Hold forgok körülötted Ez a 
te táncod, az apádé is ez volt és a fiadé is 
ez lesz, dobogd bele a ritmusod a zenébe, 
hogy hallja mindenki, az apád fia vagy, s 
fiad apja, és így nem tud senki más a Föl-
dön táncolni, csak te. Ez a mi dalunk, úgy 
szeretlek, ahogy anyám szerette az apámat 
és nagyanyám a nagyapámat, és így nem 
énekel neked senki más a Földön.” (Mikuli 
Vera: Tánc)

Ezen a gyönyörű napon 11 arany és 6 
ezüst minősítés született. A hajdúnánási 
csoportok az alábbi minősítéseket kapták:
Arany:
– Bocskai Apródjai Néptánccsoport, 
 Művészeti vezető: Makkai Andrea, Bis-

tey Attila
– Aranyszalma Ifjúsági Néptánccsoport
 Művészeti vezető: Makkai Andrea és 

Márton Attila
– Cinegelábúak Néptánccsoport
 Művészeti vezető: Makkai Andrea és 

Márton Attila
Ezüst:
– Kis Aranyalma Néptánccsoport
 Művészeti vezető: Makkai Andrea
– Aranyalma Néptánccsoport
 Művészeti vezető: Bedő Melinda és 

Márton Attila
– Aranyvessző Néptánccsoport
 Művészeti vezető: Makkai Andrea és 

Márton Attila
A zsűri különdíját kapta a Bocskai 

Apródjai együttes 
Különdíjban részesült az Aranyszalma 

Ifjúsági Néptáncegyüttes, valamint szin-
tén elismerést kapott Makkai Andrea és 
Márton Attila is.

Debreceni kirándulás
kísérleteket láthattunk, valamint részt 
vehettünk egy érdekes matematikai elő-
adáson is. A délelőtt zárásaként körbe-
vezettek a Campuson, és megnéztük az 
egyetem előtt álló impozáns szökőkutat, 
mely mindannyiunkat lenyűgözött nagy-

ságával és szépségével. Az 
ebéd után – melyet ugyan-
abban az étteremben köl-
töttünk el, mint előző nap 
– városnézésre indultunk: 
láthattuk a Déri Múzeu-
mot, a Nagytemplomot és 
a Csonka tornyot. Az utol-
só napon reggel szintén fél 
nyolckor indultunk. Elő-
ször az Agora tudományos 
központba látogattunk el, 
ahol nagyon érdekes dolgo-

kat láthattunk és tapasztalhattunk meg. 
Megismerhettük a tükörszobát, 2 méter 
magasban biciklizhettünk, periszkópon 
nézelődhettünk, futásunk gyorsaságát 
mérhettük le, megtudhattuk, hogy a Ber-
muda háromszögben miért süllyedhetnek 
el a hajók. A Planetáriumban pedig két 
érdekes előadást is láthattunk és hallhat-
tunk. Majd ebéd után a Botanikus kertbe 
látogattunk el, ahol számtalan érdekes 
növényfajtával ismerkedhettünk meg. 
Köszönjük a kirándulást a szakkörök ve-
zetőinek: Julika néninek és Ági néninek!

László Andrea 8. B osztály

indultunk el az ELTE-re, ahol véletlenül 
összefutottunk egy nagyon kedves pro-
fesszor bácsival, aki egy kis rögtönzött 
idegenvezetést nyújtott nekünk. Délután 

4 órakor beültünk egy egye-
temi előadóterembe, ahol 
megkezdődött a két órás 
kémiai előadás „Az elekt-
ronok színháza” címmel.  
A dr. Róka András (az 
ELTE Kémiai Intézetének 
főiskolai docense) által tar-
tott előadás fantasztikus 
volt, egyáltalán nem volt 
unalmas és egyszerűen el-
ragadó volt, főleg a sok-sok 
robbanós-veszélyes-látvá-

nyos általános iskolai körülmények között 
nem elvégezhető kísérlet. 

Körülbelül fél 7-kor indultunk vissza, 
de a gyorsétterem sem maradhatott ki a 
visszaútból. Én nagyon jól éreztem ma-
gam, a hangulat fantasztikus volt, remé-
lem még lesz részem ilyen kirándulásban.

Nagy Dominik, 8. B osztály

Budapesti kirándulás
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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! 

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

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Elérhetőség: 06-30/953-3923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

nagy MIkLóS 
temetkezési vállalkozó

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

MUNKALEHETŐSÉG 
NYÍREGYHÁZÁN!

RUHAGYÁRTÁSBAN
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
SZAKKÉPZETT VARRÓNŐKET 

KERESÜNK!

Amit kínálunk: 
egy műszakos foglalkoztatás, 

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

biztosítása; garantált bér

Jelentkezés:
Hétköznap 9–15 óra között

06-70/340-0400
varrodaiallasok@gmail.com

Nyíregyháza, Kinizsi Pál utca 9/A 
(a buszvégállomástól gyalogosan 5 percre)

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tranzit-Ker Zrt. Hajdúnánási 
Baromfitelepeire, könnyű fizikai munkára 
csökkent munkaképességű dolgozót keres.

Tel.: 06-30/638-7841 ▪ 06-30/457-4519

31. Lehet gólt elérni közvetlenül ki-
rúgásból? 

A. Igen, az ellenfél kapujába.
B. Nem, soha. 
C. Igen, mindkét kapuba.

32. Érhető el gól közvetlenül szög-
letrúgásból?

A. Igen, de csak az ellenfél kapujába.
B. Nem, soha.
C. Igen, minden esetben.

33. Egy játékos szögletrúgást végez 
el és öngólt szerez. Milyen döntést 
hozzon a játékvezető? 

A. Ítéljen szögletrúgást az ellenfél 
csapata javára és figyelmeztes-
se a rúgót.

B. Indítsa újra a játékot szögletrú-
gással, amelyet az ellenfél csapa-
tának egyik játékosa végezhet el.

C. Ismételtesse meg a szögletrú-
gást és figyelmeztesse a rúgót.

34.  Lehet mérkőzést játszani négy-
zet alakú játéktéren?

A. Nem.
B. Igen.
C. Ez nincs megemlítve a Labdarú-

gás játékszabályaiban.
35. Mekkora a büntetőpont mérete?

A. 20 centiméter átmérő.
B. 21 centiméter átmérő.
C. Nincs előírt mérete a Labdarúgás 

Játékszabályaiban.

36.  a játékvezető elfelejt sárga és 
piros lapot magával vinni, és a mér-
kőzésen egy sportszerűtlenség tör-
ténik.   
Mit tegyen?

A. A játékvezető nem figyelmez-
tethet vagy állíthat ki senkit la-
pok felmutatása nélkül.

B. Figyelmeztesse vagy állítsa ki 
szóban a játékost, és a játékos 
mellett mindkét csapat kapitá-
nyát tájékoztassa erről.

C. Állítsa meg a játékot és menjen 
el értük.

37. Hány percnél nem lehet több a 
félidők közötti szünet?

A.15 percnél.
B. 12 percnél.
C. 5 percnél.

38. Ha a játékosok megkérdezik 
tőle, köteles-e a játékvezető meg-
mondani a hátralévő- vagy eltelt idő 
mértékét?

A. Nem.
B. Nem, a negyedik játékvezető a 

játékvezető tájékoztatása után 
nyilvánosan bemutatja az el-

vesztegetett idő beszámításá-
nak minimális mértékét.

C. A rendes játékidőről nem mond-
hat semmit, de a hosszabbítás 
mértékét kötelező megmondani.

39. a játéktér mely feléhez tartozik 
a felezővonal a les szempontjából?

A. Semelyikhez, mivel nincs külön-
leges szerepe.

B. Mivel ez a vonal határozza meg a 
lest, ezért a támadó csapathoz 
tartozik.

C. Mivel ez a vonal határozza meg 
a lest, ezért a védő csapathoz 
tartozik.

40. a kapus egy lövést véd, de 
amint megpróbál megszabadulni a 
labdától, beejti azt a saját kapujába. 

Érvényes a gól?
A. Igen, mert a labda játékban van.
B. Nem, mert nem szerezhetsz ön-

gólt.
C. Nem. Szögletrúgást kell ítélni.

Szemüveget a bírótól 2.

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!
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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

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

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

adag

Mozi Ételbár és Palacsintázó  Kóstolja meg heti menüinket! HETI MEnÜ 2016. 05. 30. — 2016. 06. 03. (20. hét)
 Hétfő kedd Szerda Csütörtök Péntek

a 
menü
800 Ft

300 Ft Pirított tarhonyaleves Májgaluskaleves Magyaros burgonyaleves Újházi tyúkhúsleves Bográcsgulyásleves

600 Ft Lecsós tokány, körettészta
Debreceni aprópecsenye,
sültburgonya

Milánói makaróni Töltött káposzta Máglyarakás

B
menü
800 Ft

300 Ft Pirított tarhonyaleves Májgaluskaleves Magyaros burgonyaleves Újházi tyúkhúsleves Harcsa halászlé

600 Ft
Holstein szelet, 
sült burgonya

Rántott sajt, mexikói rizs Sült csirkecomb, rizi-bizi
Szezámmagos csirkemell, 
mexikói rizs

Túrós csusza

C
menü
700 Ft

300 Ft Zellerkrém leves Káposztaleves Hamis gulyásleves Újházi tyúkhúsleves Paradicsomleves

500 Ft Bácskai rizses hús
Lecsós csirkemáj,
sós burgonya

Finomfőzelék, fasírt Tarhonyás hús Csülökpörkölt, körettészta

HETI MEnÜ 2016. 06. 06. — 2016. 06. 10. (21. hét)
 Hétfő kedd Szerda Csütörtök Péntek

a
menü
800 Ft

300 Ft Karalábéleves Lebbencsleves Hamis gulyásleves Gyümölcsleves Zöldborsóleves

600 Ft Sertéspörkölt,
körettészta

Paradicsomos húsgombóc, 
sósburgonya

Tejszínes-gombás jércemell,
párolt rizs

Tyúkpaprikás,
körettészta

Brassói aprópecsenye,
sültburgonya

B
menü
800 Ft

300 Ft Karalábéleves Lebbencsleves Hamis gulyásleves Gyümölcsleves Zöldborsóleves

600 Ft Rántott karaj,
gombás rizs

Cigánypecsenye,
sültburgonya

Sült hekk,
petrezselymes burgonya

Fokhagymás barackos 
jércemell, zöldséges rizs

Hortobágyi palacsinta,
párolt rizs, tartármártás

C
menü
700 Ft

300 Ft Tejszínes tökleves Zöldborsóleves, 
csirke javával Pirított reszelt tésztaleves Csontleves Palócleves

500 Ft Nánási aprópecsenye, 
párolt rizs Mákos laska Székelykáposzta Körömpörkölt,

sós burgonya Mazsolás tejberizs

a húsos levesek ára 600 Ft / Állandó menü: Húsleves, rántott szelet / körettel 800 Ft Savanyúság: 100 Ft
a változtatás jogát fenntartjuk! / Áraink az ÁFa-t tartalmazzák.

Vegetáriánus menü is rendelhető! / A HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS INGYENES! 
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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. 
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Összességében elégedettek lehetünk, hiszen 
a derecskei fiaskó után két győzelmet is el-
könyvelhettünk s az egyiket idegenben a 
dobogó aspiráns, s jelenleg is előttünk álló 
nyíradonyiak ellen. Nézzük Imrő Lászó 
edzőnk segítségével az összecsapások rövid 
összefoglalóját.

Derecskei LSE–Hajdúnánás-Flexo 2000 
FK 2–1 (0–1)

150 néző 
Vezette: Dr. Bendik T. (Hadházi L., 

Nagy Gy.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 

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

Gól: Engi D., Erdős B., illetve Bálint T.
Nem sikerült győzelmet szerezni Derecs-

kén, bár az első félidőben most is nekünk 
állt a zászló! A második játékrész közepén, 
azonban két gyors találattal, a maga javára 
fordította a hazai csapat a mérkőzést. Most 
buktuk el a hatodik helyünket és a sorso-
lásunkat elnézve a nyáron magunk elé ki-
tűzött ötven pont is elérhetetlennek tűnik. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Püspökla-
dányi LE 3–1 (1–1)

80 néző
Vezette: Kovács Á. (Pál G., Kövér F.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K. 

(Kállai M.), Fodor T., Kovács M., Mile M., 
Berán B., Félegyházi Z. (Toronyai L.), Bá-
lint T., Csizmadia Cs. (Szarka I.), Papp R. 
(Cservák T.), Újvári Zs. Edző: Imrő László.

Püspökladány: Katona N.–Varga M., 
Horváth I., Szabó B., Mogyorósi Z., Czi-
dor R., Nádházi S. (Kunkli Z.), Balogh 
R., Horváth Á., Kelemen L., Mogyorósi J. 
(Danka L.) Edző: Gulyás Gyula.

Gól: Csizmadia Cs., Fodor T., Újvári 
Zs., illetve Czidor R.

Szeles, esős, kimondottan hideg időben a 
mérkőzés irányítása végig a kezünkben volt. 

Az első negyedóra végén előnybe is kerül-
tünk. Ezután sem álltunk vissza, továbbra 
is kezdeményezően játszottunk, rengeteg 
helyzetet dolgoztunk ki. A második félidő-
ben is ott folytatódott a játékunk, ahol az 
első abbamaradt. Fölényes labdabirtoklás, 
helyzet helyzet hátán, amiből kettőt sike-
rült is gólra váltani. Kapunk abszolút nem 
forgott veszélyben egy pillanatig sem, így 
győzelmünk megérdemelt volt.

Nyíradony VVTK–Hajdúnánás Flexo 
200 FK 2–3 (1–3)

100 néző 
Vezette: Dobi Zs. (Gálfi F., Tóth Sz.)
Nyíradony: Farkas B.–Kiss G., Gyurina 

J., Mercs J., Bodnár P., Furó Zs., Czibere 
B., Baranyi B., Kerecsen J., Takács A., Vasas 
T. Edző: Orosz János.

Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 
Fodor T., Kovács M., Mile M., Berán B., 
Félegyházi Z. (Toronyai L.), Bálint T., Csiz-
madia Cs. (Szarka I.), Papp R. (Kállai M.), 
Újvári Zs. Edző: Imrő László.

Gól: Vasas T., Czibere B., illetve Újvári 
Zs.(2), Takács A.(ög.)

Kiállítás: Vasas T., illetve Berán B.
Orosz János: – Sajnos folytatódott a rossz 

szériánk. Ellenfelünk hat perc alatt lerende-
zett bennünket, utána már csak a szépítésre 
futotta.

Az első negyedórában borzasztó nagy 
nyomást viselt el a csapat. Meglepett min-
ket a Nyíradony harcos és agresszív játéka. 
Utána viszont kijjebb tudtunk jönni és 
szereztünk két szép és egy szerencsés gólt. 
A második félidőben iszonyú nagy mező-
nymunkát végzett a csapat, így ha egy picit 
szerencsével is, de el tudtuk hozni Nyír-
adonytól a három pontot. Jelenleg a 25. 
forduló után (5 fordulóval a vége előtt ) 44 
ponttal mégis sikerült magunkat visszave-
rekednünk a 6. helyre. Hajrá Hajdúnánás!

Kócsi Imre

Hajdúnánás SK–Szeged KKSE 28–20 
(14–9) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kovács, 
Wenczel. (április 16.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 1, 
Lányi 2, Zihor 2, Tar Cs 1, UMANETS 
11/2, Lengyel 1. Csere: Szilágyi (kapus), 
Martinek 1, Kaltenecker 3, DARABOS 
3, BUDAHÁZY 3, Lakatos, Mekes, Tóth 
A. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/2, illetve 0/0. Kiállítás:  
6 perc, illetve 16 perc. 

Molnár András: Ritkán fordul elő egy 
edző életében, hogy a csapata hatvan per-
cen keresztül koncentráltan és pontosan 
kézilabdázott. Gratulálok a lányoknak.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Sze-
ged KKSE 25–36 (11–17)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (április 16.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
TÓTH A 8, MEKES 3, LÁNYI 7/1, Tar 
Cs 2, Csontos 2, Lengyel. Csere: Varga, 
Praczu (kapusok), Péter, Molnár F 3/3, 
Oláh A, Nagy Á, Molnár A. Edző: Nagy 
Attila

Hétméteres: 7/5, illetve 5/4. Kiállítás: 
10 perc, illetve 16 perc.

Nagy Attila: Sima mérkőzés volt. El 
kell ismerni, hogy a vendégcsapat ennyivel 
jobb, mint mi. Gratulálok az ellenfélnek, 
megpróbáljuk a bronzérmet megszerezni.

K. Szeged SE–Hajdúnánás SK 24–22 
(14–8) 

Szeged 50 néző. Vezette: Kiu Gábor, 
Kiu Tamás. (április 24.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
2, Lányi 6/2, Zihor 3, Lengyel 1, UMA-
NETS 6, Budaházy 1. Csere: Szilágyi 
(kapus), Darabos 1, Tar Cs, Mekes, Kal-
tenecker 1, Martinek 1, Lakatos, Tóth A. 
Edző: Molnár András

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

Juniormérkőzés: K. Szeged SE–Hajdú-
nánás SK 29–38 (16–16)

Szeged 50 néző. Vezette: Daru, Fődi. 
(április 24.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tóth 
A 4, MEKES 9, LÁNYI 8/2, Tar Cs 4, 
Csontos 4, Lengyel 5. Csere: Praczu (ka-
pus), Molnár F, Molnár A, Nagy Á 2, 

Péter 1, Oláh A, Veres 1. Edző: Molnár 
András

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

Nagy Attila: Nehézkes első félidő után, 
magabiztos győzelmet arattunk egy jól küz-
dő Szeged ellen. Gratulálok a lányoknak.

ELIOS Kispesti NKK–Hajdúnánás 
SK 38–32 (21–15) 

Budapest 120 néző. Vezette: Baranyai 
N, Baranyai Zs. (április 30.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór, 
Lányi 4/2, Zihor 4, Lengyel, UMANETS 
13/1, Budaházy 1. Csere: Szilágyi (kapus), 
Darabos 3, Tar Cs, Mekes 1, Kaltenecker 
3, Martinek 1, Lakatos 1, Tóth A 1. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 6/5, illetve 5/3. Kiállítás:  
6 perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: Megérdemelt hazai 
győzelem született.

Juniormérkőzés: Kispesti NKK–Hajdú-
nánás SK 26–40 (11–24)

Budapest 100 néző. Vezette: Gecsei, 
Lamberg-Liszkay. (április 30.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
TÓTH A 8, MEKES 8, LÁNYI 5/1, 
TAR Cs 4, CSONTOS 4, LENGYEL 
3. Csere: Praczu (kapus), MOLNÁR F 3, 
Péter 1, Oláh A 1, Tóth J 2, Tar L 1. Edző: 
Nagy Attila

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

Nagy Attila: A tavaszi idény legjobb, 
legösszeszedettebb játékával már az első 
félidőben eldöntöttük a mérkőzést, így 
ismét sok lehetőséget tudtam adni a ser-
dülő játékosoknak. A szezon meccse most 
következik, gratulálok a lányoknak!

DVSC –TVP II–Hajdúnánás SK 31–
29 (14–14) 

Debrecen 100 néző. Vezette: Sándor, 
Szabó. (május 8.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
5, Lányi 5, Zihor 2, Lengyel, UMANETS 
12/3, Budaházy 2. Csere: Szilágyi (kapus), 
Darabos 2, Tar Cs, Mekes, Kaltenecker 1, 
Martinek, Lakatos, Tóth A. Edző: Molnár 
András

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

Molnár András: A junior mérkőzésen 

Három mérkőzés, hat pont

elfáradtak a fiatalok így a végjátékot nem 
bírtuk.

Juniormérkőzés: DVSC-TVP II–Haj-
dúnánás SK 28–33 (15–16)

Debrecen 50 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (május 8.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tóth 
A 6/2, Mekes 1, LÁNYI 13/1, Tar Cs 5/2, 
Csontos 2, LENGYEL 4. Csere: Praczu 

(kapus), Molnár F, Péter 2, Tóth J, Nagy 
Á, Molnár A. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 8/6, illetve 8/5. Kiállítás:  
6 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Ezzel a győzelemmel nagy 
lépést tettünk a bronzérem felé. Lányi 
Gabi régi győri eto-s és válogatott formájá-
ban kézilabdázott! Gratulálok a csapatnak!

-kábé-
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