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z utóbbi időben gyakran meg-
fordulnak a Debreceni Egyetem 
oktatói, professzorai Hajdúná-

náson, annak a stratégiai együttműködési 
megállapodásnak köszönhetően, amely 
még az elmúlt jött létre az Egyetem és 
Hajdúnánás városa között. Legutóbb, jú-
nius 7-én a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnáziumban érkezett delegáció 

az egyetemről, jövetelük célja nem keve-
sebb volt, mint egy partneriskolai együtt-
működési megállapodás végső formába 
öntése, az aláírás előtt. A vendégeket Gö-
möri József igazgató úr fogadta, majd egy 
rövid tájékoztatás után meglátogatták az 
iskola nagyhírű könyvtárát, ahol többek 
között rácsodálkozhattak a több százéves 

könyvritkaságokra, ismerkedhettek a Kéky 
Lajos hagyatékkal Jalkócziné Barna Zsu-
zsa iskolai könyvtáros vezetésével.

Az ódon könyvek birodalma után az 
Öveges labor következett, ahol Kállainé 
Laufer Erzsébet laborvezető tájékoztatta a 
vendégeket a labor létrejöttéről, a szakmai 
munkába bevont partneriskolákkal való 
együttműködésről. 

A tárgyalás a díszteremben folytató-
dott, ahol Bartha Elek rektorhelyettes úr 
adott rövid tájékoztatót a delegáció jöve-
telének céljáról. Mint mondta a tanáru-
tánpótlás szempontjából fontos, hogy 
jól képzett pedagógusok kerüljenek ki a 
felsőoktatási intézményükből, akik töb-
bek között az elkövetkezendő időszakban 
a hajdúnánási alap és középfokú oktatási 
intézményekben is kiválóan helyt tudnak 
majd állni. Az egyetem számára kiemel-
kedően fontos, hogy olyan stabil, kiváló 
minőségű iskolával álljon kapcsolatban, 
mint a hajdúnánási gimnázium, ahonnan 
a beiskolázási adatok alapján nagy szám-
ban érkeznek diákok a Debreceni Egye-
temre.

Maticsák Sándor, a Tanárképzési Köz-
pont főigazgatója elmondta, hogy a jelen-

legi tanárképzés régi-új eleme a gyakorló 
év bevezetése, amely azt jelenti, hogy az öt 
éves képzést követően a hallgatók egy évet 
töltenek különböző iskolákban. Az egye-
temnek vannak gyakorló gimnáziumai és 
általános iskolái Debrecenben, de ezenkí-
vül a partneriskolákban is elhelyezik hall-
gatóikat, melyeknek számát folyamatosan 
bővítik. 

Jelen partnerség kiválasztásban nem kis 
szerepet játszott a Kőrösi eddigi szakmai 
munkája, az az eredmény, amely legin-
kább az egyetemre felvett nánási diákok 

A Debreceni Egyetem és Hajdúnánás város önkormányzata közötti stratégiai 
együttműködési megállapodás újabb mérföldkövéhez érkezett június 7-én. A Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gimnázium az egyetem partneriskolája lett.

Tisztes életkorba lépett ez a szinte min-
denkit érintő ünnep, hiszen ebben az 
esztendőben éppen 65. alkalommal emlé-
keztünk országszerte szervezetten tanító-
inkra, tanárainkra, nevelőinkre. Ilyenkor 
óhatatlanul eszünkbe jutnak – hacsak egy 
tűnő pillanat erejéig is – egykori tanára-
ink, az óvó néni, az elsős tanító néni, vagy 
tanító bácsi, azok az idők, amikor még 
mint kisgyermek koptattuk az iskolapa-
dokat. Eszünkbe jut az óvoda, az iskola, a 
ballagás, a diploma, a lecke és dolgozatí-
rás, a dicséret vagy éppen a feddés. 

A pedagógusnapi városi ünnepségen 
megjelent vendégeket elsőként a Szal-
maszálak Gyermek Citeracsoport játéka 
köszöntötte.

Ezután egyperces néma főhajtással és 
gyertyagyújtással emlékeztek mindazokra 
a kollégákra, akik az elmúlt évben távoz-

Idén június 8-án délután került sor a hagyományos városi szintű pedagógusnapi 
ünnepségre a Kéky Lajos Városi Művelődési központ színháztermében.

számában mérhető a legjobban. Az egye-
temre tavaly több mint 500 középfokú 
oktatási intézményből érkeztek diákok. 
Ebben a rangsorban Hajdúnánás a 9. he-
lyet foglalja el, megelőzve lényegesen na-
gyobb települések gimnáziumait. 

Gömöri József igazgató úr nem kis 
örömmel könyvelte el a partneriskolai 
státuszt, hiszen ez méginkább szakmai 
rangot jelent a több százéves, történelmi 
gyökerekkel bíró iskolának.
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tak közülünk a mindenélők útján. Ünne-
pi köszöntőt Szólláth Tibor polgármester 
mondott, akik újfent nagyrabecsülését és 
köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak, 
a jövő nemzedéke formálóinak. Külön 
örömét fejezte ki, hogy most már az ak-
tív nevelőkkel együtt a nyugdíjas tanítók, 
tanárok is résztvevői ennek az ünnepség-
nek. Mint mondta, az ő tapasztalatuk, tu-
dásuk, hivatásszeretetük nélkülözhetetlen 
a ma pedagógusai számára, még nagyon 
sok ismeretet adhatnak át az utódoknak. 

A köszönő-köszöntő szavak után több 
évtizedes kiemelkedő szakmai munkájuk 
elismeréseként Polgármesteri Elismerő 
Oklevelet vehetett át: Skopkó István-
né, Balogh Zsigmondné, Kiss Lászlóné, 
Mucsiné Tóth Irén, Péteri Lajos, Illyés 
Lajos, Draviczky Imréné, Mezei Gábor, 
Tóth Norbert, Szabóné Varga Éva, Fekete 

Andrea, Papp Anita, Dancs Ferenc, Tóth 
Erika, és Tóthné Hadas Zsó� a. 

Ezt követően Éles Béláné a KLIK Haj-
dúnánási Tankerületének nyugalmazott 
igazgatója mondott ünnepi köszöntőt, 
szólt a pedagógus hivatás példaadó erejé-
ről, életünkben betöltött nélkülözhetet-
len szerepéről.

Köszöntője után Tankerületi elismerést 
adott a Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete 
részére.

Kedves tanítóinkat, tanárainkat ünnepi 
műsorral ezúttal a Four Fathers a capella 
énekegyüttes köszöntötte.
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A hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola és AMI a Nemzeti Tehetség Prog-
ram keretében „Fedezd fel újra” címmel 
pályázatot valósított meg a 2015/2016-os 
tanévben. Az NTP-KKI-B-15-0218 pá-
lyázati azonosító alatt futó programban 
1 400 000 Ft-ot nyertünk. Különböző 
területeken végeztünk látványos és érde-
kes � zikai, valamint kémiai kísérleteket. 
Meg� gyeléseinket matematikai magyará-

zatokkal is alátámasztottuk. Foglalkozása-
ink során a gyerekek betekintést nyerhet-
tek más, kapcsolódó természettudományi 
területek ismeretanyagaiba is. 

A szakmai munka mellett több kirán-
dulást is szerveztünk a tanulóknak, ter-
mészetesen ezek alatt is sok-sok hasznos 
információhoz jutottak. 

Április 21–23-a között Debrecenbe 
látogattunk el. Első nap a Debreceni 
Szakképzési Centrum Vegyipari Szakkö-
zépiskolájában laborórákat néztünk meg. 
Második nap a Debreceni Egyetem Ter-
mészettudományi és Technológiai Karán 
matematikai, � zikai és kémiai kísérlete-
ket, előadásokat szerveztek számunkra. 
Az utolsó napon az Agora Tudományos 
Élményközpontban játszhattak kis tudóst 
a gyerekek. Természetesen szabadidős te-
vékenységekre is volt idő. Többek között 
ellátogattunk az állatkertbe, sétáltunk a 
városban és megnéztük a Botanikus kert 
növényeit is.

Május 13-án Budapestre utaztunk, 
ahol az Eötvös Lóránd Tudományegyete-
men kémiai előadást néztünk meg, mely-

19. alkalommal rendezték meg a Bocskai István Általános Iskola és AMI Polgári úti Intézményegy-
ségben a 4. osztályosoknak szóló tanulmányi versenyt május 12-én délután. A nagy hagyományokkal 
rendelkező versenyre 27 tanuló érkezett: Hajdúdorogról, Tiszavasváriból, Tiszalökről, Görbeházáról és 
a szervező iskolából. Az érkező gyerekeket és kísérőiket Szabó Sándor igazgatóhelyettes és Erdei 
Erzsébet projektvezető köszöntötte, majd két terembe kísérték őket, ahol már „várták őket” a 4 terü-
letből (szövegértés, matematika, környezetismeret és nyelvtan-helyesírás) összeállított feladatlapok. 
A szokásoknak megfelelően a verseny elején regisztrációs lapot töltöttek ki a gyerekek, melyeket 
borítékba zártak, így a feladatok javításáig egy-egy számmal szerepeltek. A versenyfeladatok megol-
dására - melyeket az alsós tanítónők állítottak össze - 2x45 perc állt a rendelkezésükre. A feladat-
lapok összeállításánál fő szempont volt a meglévő ismeretek mellett az átlagosnál magasabb szintű 
tájékozottság az adott tantárgyból, területből Az összteljesítményben legtöbb pontszámot elérő 
3 tanulót jutalomkönyvvel díjazták, a többi versenyző emléklapot kapott. 

A verseny eredménye a következő: 
1. Kelly Patrick Alexander Tiszavasvári, Kabay János Ált. Isk. 
2. Tóth Panna Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola és AMI Iskola u. 
3. Kardos Kevin István Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola é AMI Iskola u.

Hagyomány óvodáinkban, hogy évről 
évre óvodapedagógus hallgatók felkészíté-
sét vállaljuk. Szakmai elismerésünk egyik 
fokmérője a leendő óvodapedagógusok 
záróvizsgájának szervezése az arra történő 
egyhetes intenzív szakmai többletteljesít-
mény. A 2015/16-os nevelési évben két 
főiskolai képző helyről érkeztek záróvizs-
gázó hallgatók. 

A Károli Gáspár Református Egyetem-
ről Szűcs Adrienn a Magyar úti székhely 
óvodában, Vargáné Tóth Bernadett segít-
ségével a Kamilla csoportban vizsgázott jó 
eredménnyel.

A Debreceni Egyetem Pedagógiai Főis-
kolai Karáról Hajdúböszörményből Izsó 
Alexandra felkészítését Máróné Zubor 

2016. május 27-én egy igazán szép nap-
sugaras péntek délelőtt rendezte meg 
óvodánk hagyományos családi sportnap-
ját. A „Gólya viszi a � át” elnevezésű ren-
dezvényünkön együtt töltjük a délelőttöt 
gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. A napot 
most is a hagyományoknak megfelelően 
reggeli tornával kezdtük. 

A vidámságot tovább fokozta Muzsikás 
Péter jó kedélyű, zenés műsora, melyből 
nem hiányzott a tréfa, az önfeledt kaca-
gás, a közös muzsikálás, ugyanakkor meg-
mozgatta a gyerekeket, felnőtteket is.

Ezt követően saját szervezésű mozgásos 
verseny feladatokban vettünk részt vala-
mennyien. A gyerekek egyik kedvence a 
kötélhúzó verseny, melyben összemérték 
erejüket a � úk-lányok, anyukák-apukák, 
anyukák-valamint az óvoda dolgozói. 
A sorversenyek között szerepelt a sport-
nap címét is viselő gólya viszi a � át játék, 
melyben a szülők, dolgozók a gyerekeket 
szállítják egy nagy vödörben, szélsebesen 
a kijelölt pályán. A kanalakban kellett 
egy-egy ping-pong labdát is elszállítani 
a szülőknek ezen az útvonalon úgy, hogy 
közben csemetéik kezét is fogni kellett. 
Öröm volt látni az anyukák, apukák, na 
és persze a gyerekek izgatott, boldog te-

nek címe: Az elektronok színháza. Az elő-
adó dr. Róka Sándor volt.

Május 27–28 között kétnapos kirán-
duláson vettünk részt Poroszlón. A Ti-
sza-tavi Ökocentrum akváriumai, halai, 
élőlényei lenyűgöztek bennünket. A Ví-
zisétányon pedig betekinthettünk a ma-
dárrezervátum és a növényvilág életébe 
is. A csónaktúra közben a vízi közlekedési 
eszközök működési elveit is megismerhet-

ték a diákok, és betekintést nyerhettek a 
környezet- és a vízvédelem témakörébe is.

Június 10-én tartottuk projektzáró ren-
dezvényünket, melyen tanítványaink be-
mutatták tudásukat iskolánk diákjainak 
és nevelőinek.

Köszönettel tartozunk a pályázat megva-
lósításában segítséget nyújtóknak: Csiszár 
Imrének, Hajdúnánás Város alpolgármes-
terének; dr. Pintér Ákosnak, a Debreceni 
Egyetem Természettudományi és Techno-
lógia Kar dékánjának; Somogyi Bélának, 
az Agora Tudományos Élményközpont 
igazgatójának, Tóth Imre igazgató úrnak 
és Szabóné Varga Éva intézményegység-
vezetőnek, és nem utolsó sorban a részt-
vevő gyerekeknek!

Programunkról tanulóink cikkeket ír-
tak, melyek a Hajdúnánási Újság május 
26-i számában a 9. oldalon olvashatóak.

A pályázat megvalósítói: Mezeiné Gur-
bán Juliánna és Molnár Imréné.
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kintetét, amint a csapatuk akár elsőként, 
akár másodikként, de a távot sikeresen 
teljesítve célba értek.

Programunk egyik fő célja a szabadban 
töltött mozgás, egészségmegőrzés segítése. 
Ehhez adtak kiváló lehetőséget az óvodai 
alapítvány anyagi támogatásával meghí-
vott Guruló lovak. Ez a szabadtéri játék 
nagyon jó szórakozási lehetőség, mely 
fejleszti és erősíti a gyerekeket, hiszen ön-
állóan, hasonló mozgást kell végezniük 
vele, mint egy igazi lovon.

Emellett kézügyességüket is fejleszthet-
ték az ovisok, amikor gólyákat vagy libá-
kat barkácsoltak az óvó nénik segítségével, 
valamint szívesen ültek le egy-egy arcfes-
tést vagy csillámtetoválást készíttetni. 

Óvodánkból három óvónő ebben a 
tanévben részt vett a nyíregyházi LEGO 
KFT. „Játszva tanulni” képzési progam-
jában, mely során módszertani ötleteket 
kaptunk arra vonatkozóan, hogyan segít-
hetjük a gyerekek készségeinek, képessé-
geinek fejlődését a LEGO építő játék se-
gítségével. A délelőtt egy részében ízelítőt 
adtunk a szülőknek is ezekből a játékok-
ból, kiemelve azok fejlesztési lehetőségeit, 
hatékonyságát.

A közös játék, a szórakozás, a mozgás 
remek alkalmat adott felnőttnek, gyerek-
nek egyaránt a kikapcsolódásra, hogy ez a 
nap egy kicsit mindenkinek más legyen, 
mint a megszokott hétköznapok. 

Furcsa, ha visszaemlékszünk akár, isko-
lásként, akár felnőttként az óvodás éve-
inkre, nem is olyan sok dolog marad meg 
a memóriánkban. Mégis abban remény-
kedem, hogy egy-egy ilyen nap a felnőt-
tek mellett, az óvodásainkban is mély 
benyomást keltenek és talán 5, 10, és még 
több év múlva is, a kedves élmények kö-
zött raktározódnak el emlékezetükben.

Sebő Laura 
munkaközösség vezető
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Gizella koordinálta a Gyermekkert Tag-
intézmény Napraforgó csoportjában jeles 
eredménnyel.

A mentor kolléganőink � gyelmét, tü-
relmét, a szakma iránti elkötelezettségét, 
magas szintű pedagógiai felkészítését ez-
úton is köszönjük.

A frissen végzett óvodapedagógus kol-
léganőknek sok sikert, kitartás kívánunk 
ezen a gyönyörű pályán.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a ter-
mészet nyers gyémántját szép vigyázattal, 
csendben csiszoljam kristályba!” (Németh 
László)

Kovácsné Bata Éva 
intézményvezető

MEGYEI KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY
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Ebben az évben Olaszországból, Német-
országból, Norvégiából, Ausztriából és 
Magyarországról érkeztek versenyzők. 
Május 14-én délelőtt 11 harcos csapat 
tradicionális harci öltözetben sorakozott 
fel a megnyitón. Oláh Tamás a Bukyu-
kai dojo vezetője, a rendezvény főszerve-
zője köszöntötte a résztvevőket, majd a 
nemzetközi íjász versenyt Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere nyitotta meg, 
aki köszöntőjében elmondta, hogy Haj-
dú-Bihar megyét és Toyama megyét közel 
négy évtizedes kulturális kapcsolat köti 
össze, melyet folyamatosan ápolnunk, 
őriznünk kell.

A Magyarországi Japán Nagykövetség 
képviseletében Shimada Ryusuke másod-
titkár, a Kulturális és Sajtóosztály vezetője 
örömét fejezte ki, hogy Hajdúnánás, Haj-
dú-Bihar megye és minden Magyarorszá-
gon élő ember számára megmutatkozhat 
egy olyan-Japánban régóta megbecsült 

művészet, amely az emberi szellemre, és 
az esztétikára helyezi a hangsúlyt. Másod-
titkár úr köszöntőjében kiemelte, hogy 
Hajdúnánás polgármestere folytatta a 
japán-magyar kapcsolatok ápolását, meg-
erősítette azokat, és igyekezett támogatni 
a Japán Nagykövetség munkáját is. 

A köszöntők után a Yawatashival, az 
első vessző ceremóniával indították meg 
a versenyt.

Az első 3 alkalom Pallanzában, Olasz-
országban került megrendezésre. Ezek a 
barátságos versenyek Olaszország, Né-

metország, Ausztria, 
Finnország, Horvát-
ország, Norvégia, Ja-
pán és Magyarország 
részvételével zajlottak. 
3 év után a szervező 
Kouzen Dojo úgy 
gondolta, hogy akkor 
válik igazán nemzet-
közivé ez a kupa, ha 
más országokba is át-
kerül, így a követke-
ző 3 évre Karlsruhe, 
Németország kapta 
meg a rendezés jogát 
– emelte ki Oláh Ta-

más, a szervező bizottság vezetője.
Már Pallanzában felmerült azonban 

annak az ötlete, hogy Magyarország is 
bekerüljön, a rendezők sorába, ugyanis 
kis országunk, nagy meglepetésre, már 
az első versenyen különlegesen szerepelt. 
A csapatversenyben ugyanis szoros küzde-
lemben épphogy lecsúszva az I. helyről, a 
II. helyen végzett. Míg az egyéni küzdel-
mek során a III. helyet sikerült megszerez-
nünk. Azonban ekkor még nem éreztünk 
magunkat elég felkészültnek, hogy ezt a 
nagy felelősséget magunkra vegyük. Oláh 
Tamás elmondta, hogy a megfelelő pilla-
nat 2 évvel ezelőtt jött el, Karlsruhéban. 
Ekkor döntötték el a nemzetközi szerve-
ző bizottság tagjaival, hogy a következő 
3 évre megpályázzák a találkozó rendezési 
jogát.

Május 15-én az eredményhirdetésekre 
került sor. A csapatversenyben az első há-
rom helyet szoros versenyben két német-

országi és egy hazai csapat vitte el. A 3. 
helyen a németországi Kyudojo Frankfurt 
végzett. A 2. helyezett a magyarországi 
Bukyukai Kyudojo lett. A csapatverseny 
első helyét a karlsruhe-i Budo-Club sze-
rezte meg.

Az egyéni versenyben a 3. helyen a 
lengyel Krzysztof Haczek végzett. A 2. 
helyen az osztrák Simma Jodok, míg az 
első helyet az olasz Antonio Renzo szerez-
te meg. Szívből gratulálunk az elért ered-
ményekhez! 

Harsányi Zsolt

Idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Heki Taikai – Kyudo nemzet-
közi japán íjász verseny, melyet Olaszország és Németország után az első magyar-
országi sikeres verseny lebonyolítását követően ismét Hajdúnánáson rendeztek 
meg, május 14–15. között. A versenynek a Somorjai László Városi Sportcsarnok 
adott otthont, ahol a gyalogos harctéri íjászat nemzetközi és hazai képviselői mé-
rettették meg tudásukat.

A Zsámbékon meg-
rendezett idei, a 23. 
Sakura Kupán a hat 
fős nánási csapat tag-
jainak a 9 országból 
érkező, több mint 
30 klub 140 ver-
senyzőjével kellett 
farkasszemet néznie 
a rácsokon keresztül. 
A sikeres versenyen 
a csoportokból 3 fő 
jutott tovább első 
helyen, és Péter Ger-
gőnek bronzérmet 
sikerült hazahoznia.

A Sakura Kupa egyébként is kedves 
verseny a Bushido Kendo Klub nánási 
csapatának, ugyanis a klub első igazi ver-
senye ez a verseny volt. Két évvel ezelőtt 
majdnem minden kategóriából hoztak el 
érmet a nánásiak, többek között két ara-
nyat és két bronzérmet, illetve 2 � ghting 
spirit (küzdő szellem) díjat is. 

A sikersorozat a június 4-én megren-
dezett Kelet-Magyarországi Baráti Kendo 
Találkozón folytatódott. Sztankó József 
kyu kategóriában első, csapatban harma-
dik helyezett lett, a szintén a nánási csa-
pattal edző Polonkai Robin dan katego-

Hajdúnánáson a kendo, azaz a Japán vívás oktatása ismételten 2013 októberében 
indult el. A kezdetleges nehézségek után kiderült, a nánásiaknak jó érzékük van 
ahhoz, hogy bambuszkarddal vívjanak.

Hajdúnánási siker 9 nemzet versenyénHajdúnánási siker 9 nemzet versenyénHajdúnánási siker 9 nemzet versenyén

riában harmadikként, csapatversenyben 
pedig másodikként zárt. Péter Gergő dan 
kategóriában � ghting spirit különdíjat 
nyert a békéscsabai rendezvényen.

A nánási Kendosok továbbra is kemé-
nyen dolgoznak, hiszen a következő meg-
mérettetésük alkalmával a Nemzetközi 
Hungária Kupán nem csak versenyezni, 
hanem vizsgázni is fognak.

A különleges japán sport iránt érdeklő-
dőket sok szeretettel várjuk minden ked-
den és csütörtökön a 18.30-kor kezdődő 
edzésekre a Bocskai István Általános Isko-
la Iskola úti tornatermébe! PG.

„A 2015/16-os játékszezon-
ban a Magyar Kézilabda Szö-
vetség, a szokásnak megfele-
lően gyermekbajnokságot írt ki 
az U13-as korosztályban is. Itt 
vettük fel a versenyt a Kulcsár 
Anita régióban” – kezdte be-
szélgetésünket Szabó László 
vezető edző.

Az U13-as korosztály ná-
lunk nem egy csoportban kez-
dett. Ők játszottak már együtt 
különböző bajnokságokban, 
de nem együtt nőttek fel. 
A 2002-es korosztály nevelő-
edzője Szabó Attila volt, őket 
Tarné Hadadi Beáta vette át 
néhány éve. Ezek közül csak 
öten vállalták ezt a bajnoksá-
got. Nekem tizenöt igazolt já-
tékosom volt a 2003-as korosztályban, aki-
ket én neveltem fel. Úgy kellett összeépíteni 
a csapatott, hogy valamilyen szinten sikeres 
legyen.

A régió „A” csoportjában 12 mérkőzést 
játszottunk, a csapat az I. helyett szereztük 
meg. Utána jött a 8 legjobb csapat rájátszása 
a régió felsőházban, ahol a 2. helyen végez-
tünk, és bekerültünk az Országos elődöntő 4. 
csoportjába. Itt az ellenfeleink a Sterbinszky 
Amália régió 3 erős csapata volt, Gyöngyös, 
Eger és Salgótarján. Sikeresen vettük az aka-
dályokat, így 6 győzelem után bekerültünk az 
U13-as lányok Országos Döntőjébe, a legjobb 
8 csapat közé. Olyan csapatokkal találkoz-
tunk, mint a Győri ETO KC, FTC, Debreceni 
SI, Gödöllői SE, Szombathelyi KKA, Szeged 
Algyő SE, Fehérvár KC.

A döntőt 2016. május 27–28–29-én ren-
dezték Mezőtúron. A 6. helyen végeztünk.

Nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, a 

Boda István, Kricsán Lilla, Péter Gergő, Horváth Robi, Sztankó József
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lányok minden összecsapáson szívvel lélek-
kel küzdöttek, néha a bírók néha a közönség 
szeszélyei ellenére is. A legjobb góllövő a csa-
patból az öt mérkőzésen Nyakas Petra volt 
28 góllal. Jól játszott még Tar Lotti, Veress 
Barbara, Váradi Emese, Fórizs Villő. A kapus 
Mirkó Ajnácska, a „csapat legjobb játékosa” 
címet nyerte el. Minden játékost dicséret il-
let, mert amikor pályára került, a tőle telhető 
legjobb tudással segítette a rangos eredmény 
elérését.

Azt, hogy így végig tudtunk menetelni, eh-
hez még meg kell említeni Salánki Emese és 
Tarné Hadadi Beáta segítő munkáját

Összesen a szezon folyamán 41 meccset 
játszottunk, (34 győzelem, 7 vereség) Ez nem 
kis szám mivel több játékosnak más bajnok-
ságban (OSB, NB I/B juniorban) is hely kel-
lett állnia, – fejezte be beszámolóját Szabó 
László vezető edző. Ehhez kívánunk további 
sikereket a következő szezonban. -kábé-

A csapat tagjai: felső sor: Salánki Emese, Kondora Petra, Mirkó 
Ajnácska, Szabó László Varga Laura, Fórizs Villő, Tarné Hadadi Be-
áta. Középső sor: Tar Lotti, Veres Barbara, Nyakas Petra, Nagy 
Erika, Pál-Kovács Sára. Alsó sor: Pál-Kovács Tekla, Pálóczi Karina, 
Balogh Nóra, Váradi Emese, Kiss Szabina.
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A városi rendezvé-
nyen Szólláth Tibor 
polgármester be-
szédében kiemelte a 
közösség összetartó 
erejét, annak fontos-
ságát.

„A mai rohanó, 
olykor nehéz vilá-
gunkban az egyik 
legfontosabb érték 
közösségeink megtartó ereje. Ez az erő, ez 
az összetartó kapocs csak úgy maradhat 
erős, intenzív, ha mi magunk � gyelünk rá, 
gondozzuk, ápoljuk, sok-sok időt és törő-
dést szánunk rá. Minden összetartó közös-
séget egy ilyen erő tart össze és ez a közös-
ség létezik, hiszen mi vagyunk azok. Mi 
vagyunk, hajdúnánásiak az az erő, amely 
több évszázad óta összetart bennünket. 
Éppen ezért nem szabad elfelejtkeznünk 
arról, hogy a mi jelenünkben elődeink 
élete, munkája, fáradsága van benne.”

Polgármester megköszönte azoknak a 
hajdúnánási pedagógusoknak a munká-

Ez a tehetséggondozó program a tanu-
lók önismeretének fejlesztésével, egyéni 
di� erenciált kompetenciafejlesztéssel se-
gíti a sikeres életpálya-építést, a tanulók 
szociokulturális helyzetéből adódó hát-
rányok csökkentését, az esélyegyenlőség 
megteremtését. A tehetséggondozás a 7. 
osztályosok számára szervezett délutáni 
foglalkozásokon történt. Kiemelt célunk-
nak tartottuk a tanulók tehetséggondozá-
sa mellett azt, hogy kapjanak lehetőséget 
a hagyományos tanulási módszerek gya-
korlására, újak kipróbálására és az eddigi 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 
során is fejlesztett kompetenciaterületek 
bővítésére, illetve a digitális írástudás, az 
IKT eszközök tudatos használatára. Ezen 
kívül fontos feladatunk volt az is, hogy is-
merjék meg a helyi munkaerő-piaci hely-
zetet, a jövőbeli lehetőségeket, a szakmák, 
foglalkozások tárgykörében bővüljenek 
az ismereteik. Módszereink: kooperatív 
csoportmunka, jegyzetelés, lényegkie-
me lés, gondolattérkép készítése, váz-
latírás, információkeresés, beszélgetés, 
előadás, internethasználat, tanácsadás, 
interjú, drámajáték, helyzetgyakorlatok, 

2010 óta a Református templom szomszédságában, méltó helyen emlékezhetünk a 
trianoni eseményekre, illetve kifejezhetjük összetartozásunkat magyar testvéreink 
iránt határon innen és túl. Június 4-én is sor került a Nemzeti Összetartozás Nap-
jának városi megemlékezésére.

ját, akik a határon 
túli összefogásban 
óriási szerepet vállal-
nak. Ők azok, akik 
hónapról hónapra 
utaznak a Partium-
ba, azokhoz a szór-
vány közösségekhez 
ahol a magyar szó 
még egy kincs, egy 
csoda.

Szólláth Tibor felhívta a � gyelmet arra, 
hogy együtt, közösen, összefogva tudunk 
tenni városunkért, nemzetünkért, a Kár-
pát-medencei magyarságért, hogy nem-
csak magunknak, de utódaink számára 
is egy szebb, élhetőbb Magyarországot, 
Hajdúnánást biztosíthassunk.

Az emlékező beszédet követően kultu-
rális műsor következett, majd a városi 
önkormányzat, civil és politikai, valamint 
rendvédelmi szervezetek képviselői he-
lyezték el az emlékezés koszorúit.

HNU
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önismereti játékok. A tehet-
séggondozó programunkhoz 
kapcsolódó kiegészítő tevé-
kenységként 1 napos, teljes 
ellátást biztosító, autóbuszos 
kirándulást szerveztünk Nyír-
egyházára a Sóstói Falumúze-
umba és a Vadasparkba. Itt a 
gyerekek a pályaválasztáshoz 
kapcsolódóan meg� gyelhették 
a régi kismesterségeket, az ál-
latgondozás munkafolyamata-
it, a szerszámokat, munkakö-
rülményeket. Célunk volt még 

az is, hogy a bevont tehetséges diákjaink 
bővíthessék pályaismeretüket és a foglal-
kozásokon szerzett tapasztalataik birtoká-
ban össze tudják hasonlítani a régi és az új 
technikákat, eszközöket, akár ugyanazon 
a szakmán belül is. IKT kompetenciájuk 
fejlesztése érdekében tanítványaink a kö-
vetkező feladatot kapták: az általuk készí-
tett fotók, videók és az internetes kutató 
munka anyagait felhasználva készítsenek 
prezentációkat a szakmákhoz kapcsoló-
dó élményeikről. Ezeket az előadásokat a 
záró foglalkozáson a meghívott vendégek 
előtt mutatták be.

Bízunk benne, hogy ezzel a lehetőséggel 
segítettük tanulóinkat a szociokulturális 
helyzetükből adódó hátrányuk csökken-
tésében, esélyegyenlőségük növelésében, 
az IKT eszközök tudatos használatában, 
hogy az váljon mindennapi gyakorlattá 
számukra és abban is, hogy minél sike-
resebben tudjanak középiskolát, szakmát 
választani.

A pályázat megvalósítói: Czinegéné 
Daróczi Julianna, Löfcsikné Rékasi Ilona, 
Székely Barnabás, Székelyné Nádas Zsu-
zsanna.

A tisztelgő nyíllövések leadása előtt a 
honfoglalási emlékmű előtt mondott 
beszédében Mónus József hangsúlyozta, 
nagy megtiszteltetés számára, hogy azon 
a helyen állhat, ahol a 
magyarok ősei bejöttek 
a hazába. Kiemelte, „a 
több mint ezer éves 
múlt és nemzetünk 
nagyjainak példája is 
arra sarkall bennünket, 
hogy büszkén vállaljuk 
magyarságunkat”.

Hozzátette: az íjából 
leadott lövésekkel az 
ősök tiszteletén kívül – a politika kizá-
rásával – síkraszáll a barátság, a nemzeti 
összetartozás, az összefogás és a határok 
megszűnése mellett.

A megemlékezésen a Feszty-körkép 
Alapítvány által Beregszászon szervezett 
kétnapos diákvetélkedő résztvevői a hon-
foglalási emlékmű körül láncot alkotva 

Mónus József íjász távlövő világbajnok a honfoglaló magyar törzseket jelképező 
hét nyílvessző kilövésével tisztelgett a honfoglaló magyarok emléke előtt a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából pénteken a Vereckei-hágón, a honfoglalás mille-
centenáriumi emlékművénél, a Feszty-körkép Alapítvány szervezésében.

Verecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útjánVerecke híres útján

imával és a Himnusz eléneklésével adóz-
tak a honfoglaló ősök emléke előtt. Ezt 
követően megtekintették Mónus József 
történelmi kommentárokkal kísért hét 

nyíllövését az emlék-
mű mellett.

Ökrös Mariann, 
a Feszty-körkép Ala-
pítvány elnöke az 
MTI-nek nyilatkozva 
elmondta: a nemzeti 
összetartozás napjára 
időzített, történelmi 
témájú – a Kárpátal-
jai Magyar Pedagógus 

Szövetség (KMPSZ) közreműködésével a 
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolán tartott – kétnapos diák-
vetélkedőt Feszty Árpád születésének 160. 
és a Magyarok bejövetele című festménye 
elkészítésének 120. évfordulója alkalmá-
ból szervezte az alapítvány Kárpátalján.

= MTI Fotó: Nemes János

2016. május 26-án a debreceni Benedek 
Elek Általános Iskola által szervezett, az 
EMMI által is támogatott országos törté-
nelmi verseny döntőjén vett részt iskolánk 
csapata. A vetélkedő ősszel kezdődött, me-

Boldog békeidők – országos siker Boldog békeidők – országos siker Boldog békeidők – országos siker Boldog békeidők – országos siker Boldog békeidők – országos siker Boldog békeidők – országos siker 
történelembőltörténelembőltörténelembőltörténelembőltörténelembőltörténelemből lyen közel 50 csapat indult az ország mi-

den szegletéből. A két írásbeli forduló után 
a legjobban teljesítő 12 csapatot hívták 
meg a végső küzdelemre. Intézményünket 
„Sissi udvarhölgyei”, azaz Daróczi Pan-
na (7. C), Kondora Petra (8. C), Polyák 
Eszter (8. C) és Varga Fruzsina (8. C) ta-

nulók képviselték és 3. helyezést értek el. 
A vetélkedő témája: Boldog békeidők. A 
dualizmus korszakát átölelő történelmi 
ismeretek mellett a zene, az irodalom, a 
képzőművészet, találmányok és a divat 
világában is el kellett mélyülniük. Mind-
két írásbeli fordulóhoz kreatív feladatok 
is kapcsolódtak. (dualizmus kori térkép, 
tabló, album készítése a korszak egy-egy 
kiemelkedő eseményéről, személyéről).

A lányok Sissit, a magyarok kedvelt 
királynéját mutatták be. A korabeli Va-
sárnapi Újság hasábjain a koronázási ün-
nepségről kellett tudósítani. A millenniu-
mi ünnepségsorozat, az Osztrák Magyar 
Monarchia, a korabeli divat bemutatása is 
szerepelt a feladatok között. A döntőre is 
kaptak a csapatok előzetes feladatokat (vá-
rosunk, ill. iskolánk bemutatása tablón, 
kiegészítve néhány jellegzetes tárggyal, 
mellyel a millenniumi bizottságot kellett 
megajándékozni). A millenniumi kiállí-
táshoz a következő tárgyakkal járultunk 
hozzá: Egy általunk készített album, mely 
a dualizmus kori Nánást mutatja be.

A híres szalmaiparunkat egy aratóko-
szorú és a szalmából készített koronázási 

jelvények képviselték. Jedlik Ányos egyik 
találmányának, a szódavízgyártásnak váro-
sunkban is szép hagyománya van, ezt egy 
régi szódásüveg szimbolizálta.

A mai Hajdúnánás nevezetességeiből a 
helyi � zetőeszközünkkel, a Bocskai koro-
nával, a Nánási Portékával, strucctojással 
és a gyógyfürdőnket jelképező fürdőbelé-
pővel büszkélkedtünk.

Bemutatkozó vers írása, egy korabeli 
monda dramatizálása és Mikszáth Kál-
mán: Szent Péter esernyője c. regényének 
elolvasása is a döntőt megelőző feladatok 
közé tartoztak. A csapatok verssel történő 
bemutatkozása után változatos, sokrétű, 
érdekes feladatokkal birkóztak meg ered-
ményesen diákjaink. (TOTÓ, térkép, 
dominó a híres feltalálókból, torpedó a 
korszak évszámaiból, képfelismerés, igaz-
hamis állítások, keresztrejtvény, puzzle, 
zenefelismerés, stb.) A hosszú, kitartó, 
becsületes felkészülés meghozta gyümöl-
csét, hisz a képzeletbeli dobogó 3. fokára 
léphettek fel Sissi udvarhölgyei. Szép volt 
lányok!

Demeterné Vajda Piroska 
felkészítő tanár



5Hajdúnánási Újság2016. június 23.

51. A kezdés előtti pénzfeldobást meg-
nyerő csapat … 

A. … végzi el a kezdőrúgást a második 
félidő elején. 

B. Engedi, hogy az ellenfele döntsön 
arról, hogy kezdenek, vagy, hogy 
melyik térfelet védik.

C. Választhat a kezdés elvégzése vagy 
térfélválasztás között.

52. Mikor kerül játékba a labda, ha azt a 
kapus kezeivel birtokolja?

A. Amikor lepattintja.
B. A labda ezen idő alatt is játékban 

van.
C. Amikor elrúgja.

53. Állhat a rúgó játékos csapattársa 
leshelyzetben büntetőrúgás alkalmával?

A. Igen. A játékosok a büntetőterüle-
ten kívül bárhol tartózkodhatnak.

B. Igen, mindig.
C. Nem. A rúgó játékos minden csa-

pattársának a büntetőpont mögött 
kell lennie.

54. Hogyan büntetendő a leshelyzet-
ben tartózkodó játékos?

A. Közvetett szabadrúgással.
B. Önmagában ez nem szabálytalan-

ság.
C. Közvetlen szabadrúgással.

55. Egy játékos a büntetőterületen be-
lül megüti a játékvezetőt. Milyen dön-
tést hozzon a játékvezető?

A. A játékost ki kell állítani erőszakos 
cselekedetért. A játék közvetett 
szabadrúgással folytatódik az el-
lenfél javára onnan, ahol a szabály-
talanság történt. 

B. A játékost kiállítja erőszakos cse-
lekedetért. A játék büntetőrúgással 
folytatódik.

C. A játékost kiállítja erőszakos csele-
kedetért. A játék labdaejtéssel foly-
tatódik.
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Édesapaként igyekszem minél több időt 
fordítani 5 éves kis� am nevelésére, így 
feladatlapjai vagy gyermeki képességfej-
lesztő játékai mellett is minél inkább se-
gíteni őt, s rá kellett jönnöm, hogy meny-
nyire kevesebbet tehetem ezt szándékaim 
ellenére is, mint megérdemelné. S ezen 
felismerés sokkal nagyobb felelősséget 
ad az óvodai nevelés szerepének, hisz be 
kell látnom, szakmailag ezen intézmény-
től várhatom a megfelelő pedagógiai fel-
készítést, másrészt a nap nagyobb részét 
ott töltő kis� am számára ez a tanulás, a 
képességfejlesztés elsődleges színtere is, 
így azóta másképp tekintek az óvodák 
ellátottsági szintjére, az óvónők hozzá-
állásának mikéntjére, és az intézmény 
elvárható menedzselésének megítélésére. 
Szülőkként számtalan feladatfüzetet, ké-
pességfejlesztő játékot megvásároltunk 
kis� unknak, de a DIOO-t a tedeji óvo-
dában megismerve kijelenthetem, hogy e 
digitális eszköz nyújtotta változatossággal, 
és a gyermekem képességeit a gép által 
rögvest követő ritmussal ma képtelenség 
más általam ismert módon követni. Az 
informatikát tudatosan engedjük kis� am 
életébe, s büszke voltam, hogy a DIOO-
val időben megismerkedhetett a tedeji 
óvodában. Még nem tud írni, olvasni, így 
számára az otthoni számítógép többnyire 
a mesék nézését jelenti, ami megmozgat-
ja ugyan a fantáziáját, de nem válik aktív 
részesévé ilyenkor a gép előtt eltöltött per-
ceknek. Az óvodai DIOO révén viszont 
a színes ábrák útján kiszélesedik előtte az 
informatika világa. A monitoron megje-
lenő képek, ábrák a számára még fontos 
mesevilágot jelenítik meg, s így észre sem 
veszi, hogy valójában feladványokat old 
meg, hisz számára játéknak tűnik az egész, 
és nem pedig ösztökélésre végzi azt. 

Szülőként tudom a begyakorlás fontos-
ságát, a sorjázó logikai és egyéb kérdések 
megoldásának értékét, de ha óvodás kis-
� am ráun a nyomtatott feladatfüzet adta 
ábrákra, akkor könyöröghetek, azért se 
csinálja, s kényszerből pedig vétek lenne 
erőltetni. A DIOO előtt viszont ilyet nem 
tapasztal senki, mert annyira élvezik a ki-
csinyek. Ebben jól kitalált dolog, hogy új-
rapróbálkozhat, s mindezt kudarcélmény 

nélkül. A DIOO részéről bíztatást, hang-
üzeneti dicséretet kap, s megszokja, hogy 
az újrapróbálkozással sikert ér el, s ez jól 
jön az iskolai évekhez majd. A DIOO 15 
percre kódoltan lekorlátozott használata 
okán nem fosztja meg a gyermekeket az 
igen is nagyon fontos egyéb nevelési esz-
közöktől. 

A DIOO természetesen még szokat-
lan lehet az óvodapedagógiai munká-
ban, így ebből fakadóan biztosan vannak 
és lesznek is kik a használatával, azaz az 
informatika alkalmazásával szemben el-
lenérveket „gyártanak” mindaddig, míg 
előttük is ki nem mondottá válik, hogy 
ez nem helyes. Ezért hitem szerint a mai 
kor technikájától idegenkedőket nem 
elítélni kell, s sértődött ellenzővé tenni 
a jó üggyel szemben, hanem türelmesen 
meggyőzésükre célszerű törekedni, míg 
viszont a nyitott szemléletű óvónőknek 
pedig köszönetet kell mondanunk, amit 
ezennel meg is teszek feléjük. A jövőnk 
biztonságát megalapozó számtalan � atal 
tehetséget látva Ők vannak többségben. 
Köszönöm.

Tudom, hogy a gyermekeknek szük-
sége van rajzolásra, ügyességi játékokra, 
szocializálódást nyújtó csoportos foglal-
kozásokra is, ami épp erősíti a DIOO-ról 
alkotott elismerésemet, mert használata 
személyre és adott képességre szabott, és 
gyermekenkénti napi 15 perces korlátjá-
val csak egy pillantás bármely ovis egész 
napi életében, így nem eshetnek túlzásba 
vele, mint oly gyakran látjuk ezt a TV 
és egyéb technika vonzása tekintetében. 
Viszont látom, hogy az iskolai érettség 
eléréséhez pótolhatatlan segítséget képes 
nyújtani oly annyira, hogy szívem szerint 
otthon is megadnám ezt gyermekem szá-
mára, viszont anyagilag ez nem elérhető 
a civil szférának, sőt az óvodák közül is 
csak néhányan képesek áldozni még erre 
hazánkban. Szülőként vágynám, hogy 
mihamarabb kötelező eszközként jelen-
jen meg az oktatásban a DIOO, s ne csak 
Tedejen legyen ma még elérhető, hanem 
minden hajdúnánási óvodában is.

Egy hajdúnánási 
óvodás gyermek édesapja

Szemüveget a bírótólSzemüveget a bírótólSzemüveget a bírótólSzemüveget a bírótólSzemüveget a bírótólSzemüveget a bírótólSzemüveget a bírótólSzemüveget a bírótólSzemüveget a bírótól
Itt a „Szemüveget a bírótól” játékunk utolsó 10 kérdése a legnehezebbek közül. Mivel 
közkívánatra úgy döntöttünk, hogy az utolsó kérdéseket követően egyszerre is le lehet 
adni a válaszokat, így a határidő az újság megjelenését követő hétfő éjfélig, azaz 2016. 
június 27. – ig tart. A megfejtéseket a kérdések sorszámával, és az ahhoz tartozó be-
tűjellel kell elküldeni a boreko.szabalyismeret@gmail.com e-mail címre, vagy levélben, 
illetve személyesen a Hajdúnánási Újság (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) címre. Az 
ajándékokról és a sorsolásról következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.

56. Felmutatható sárga vagy piros lap 
a kispadon ülő cserejátékosnak?

A. A játékvezetőtől függ.
B. Igen.
C. Nem.

57. A büntetőrúgást végző játékos a 
rúgást megelőzően cselez. Megenge-
dett ez?

A. Igen, mindig.
B. Nem, soha.
C. Igen, néha.

58. Egy játékos bedobást végez el. 
A labdát szándékosan kapustársához 
dobja. A kapus kezével megérinti a lab-
dát, azért, hogy megállítsa, de a labda 
a kapuba kerül. Milyen döntést hozzon 
a játékvezető?

A. Alkalmazzon előnyszabályt és ítél-
jen gólt.

B. Vonja vissza a gólt és ítéljen labda-
ejtést.

C. Vonja vissza a gólt, és ítéljen bedo-
bást az ellenfél csapatának a javára.

59. Az ellenfél egy játékosa bedobásból 
közvetlenül gólt ért el. Milyen döntést 
hozzon a játékvezető?

A. A játékvezető megítéli a gólt.
B. A játékvezető visszavonja a gólt, és 

elrendeli a bedobás megismétlését.
C. A játékvezető visszavonja a gólt, és 

kirúgást ítél.
60. Milyen feltételei vannak egy sza-
bálytalanság megítélésének?

A. A szabálytalanság a játéktéren tör-
ténjen, és az ellenféllel szemben kö-
vessék el.

B. A szabálytalanság akkor történjék, 
amikor a labda játékban van, játé-
kos kövesse el, és a játéktéren tör-
ténjen. 

C. A mérkőzés elkezdődött.

HorgászversenyHorgászversenyHorgászversenyHorgászversenyHorgászversenyHorgászversenyHorgászversenyHorgászversenyHorgászverseny
A Hermann Ottó Horgászegyesület júni-
us 4-én rendezte meg éves horgászverse-
nyét, melynek helyszíne a K3-as csatorna 
volt. A reggeli órákban kezdődő verse-
nyen 15-en álltak a „rajthoz”, és a jó han-
gulatnak köszönhetően helyezéstől és a 
halfogás eredményétől függetlenül mind-
annyian teljesítették a verseny nyújtotta 
kihívást, melyet bizonyított a sporttársas 
hangulat. Köszönjük Török Istvánnak, a 
MEVADHAL KFT által nyújtott támo-
gatást, hisz az általa felajánlott őz hús 
nélkül aligha mehettek volna haza jólla-
kottan a horgászok a szegényes halfogás 
miatt. Eredményhirdetésre azonban így is 
sor kerülhetett:

1. Molnár András
2. Gergely Péter
3. Szabó Lajos

Horgászegyesület 
vezetősége
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Dióhéjban Trianonról

Az első világháborút lezáró versailles-i bé-
kerendszer rendelkezéseit 1919–20-ban 
elsősorban a francia nagyhatalmi érdek 
diktálta. Nagy-Britanniát az európai béke 
lényegében csak annyiban érdekelte, hogy 
a hatalmi erőegyensúly, a „balance of po-
wer” a kontinensen megmaradjon. Angliá-
nak több mint egy évszázados törekvése 
volt Közép-Európában egy olyan közép-
hatalom fenntartása, amely alkalomadtán 
útját állhatja az orosz medve nyugati tö-
rekvéseinek. 

Ezt az elvet követték a győztesek, de 
immár főleg Franciaország érdekei men-
tén, amikor az Osztrák–Magyar Monar-
chiát szétrombolták, hogy romjain új, 
baráti „ütközőállamok” szövetségét hoz-
zák létre, a „cordon sanitaire”-t, az úgy-
nevezett „egészségügyi” övezetet, amely a 
szovjet-orosz bolsevik veszélynek éppúgy, 
mint alkalomadtán a megerősödő Német-
ország egyeduralmi törekvéseinek is ellent 
tud állni.

A Párizs környéki békeszerződések – 
a vesztesek aránytalan és példa nélküli 
„büntetése” – azonban már a kortársak 
szerint is magukban hordozták az újabb 
világégést. „Ez nem béke, ez egy húsz évre 
szóló fegyverszünet” – jelentette ki 1919 
júniusában Ferdinand Foch marsall, az 
antant haderők főparancsnoka. Az anek-
dota szerint a II. világháború kitörésének 
napján a lengyel főparancsnok meg is je-
gyezte: Foch marsall tévedett, de csak két 
hónapot.

Az 1920 februárjától a francia külügy-
minisztérium vezértitkára, Maurice Pa-
léologue úgy vélte, hogy jobb országa 
számára az ellenséges Monarchia, mint a 
helyén francia bábáskodással kialakított, 
egymással versengő kisállamok léte. Rá-
jöttek ugyanis, hogy az apró kelet-európai 
államok szövetsége gyenge, és könnyen a 
megerősödő Németország vagy a Szovje-
tunió befolyása alá kerülhetnek, vagy egy-
szerűen „lenyeli” őket a két nagyhatalom 
valamelyike.

Benes szétbontotta 
a Monarchiát

Eduard Benes cseh politikus, későbbi el-
nök a háború kitörésének pillanatától a 
nyugati országok külügyminisztériuma-
inál, állam- és kormányfőinél kilincselt: 
szét kell bontani a Monarchiát, az orosz 
és német „rém” között nemzetállamokat 
kell létrehozni – javasolta. Az első évek-
ben „komoly helyeken” nem is fogadták, 
az antant hatalmak akkor még egy több-
nemzetiségű, konföderált monarchiát 
képzeltek el a háború után. Később azon-

ban világossá vált, hogy Ausztria-Magyar-
országot nem tudják leválasztani Német-
országról, és Benes meghallgatásra talált: 
úgy döntöttek, hogy a Monarchia szere-
pét több kis nemzetállam fogja átvenni.

Ilyen Trianon után született „nemzet-
állam” volt például Csehszlovákia, amely-
ben a többségi csehek után a német „ki-
sebbség” élt a legnagyobb lélekszámban 
23,4 százalékkal az országban, a szlovákok 
aránya alig lépte túl a 22 százalékot. Az 
1935-ös választásokat például a Szudéta-
német Párt nyerte meg Csehszlovákiában.

A szláv korridor

A négy győztes hatalom – Franciaország, 
Olaszország, Nagy Britannia és az Egyesült 
Államok – saját érdekeinek és súlyának 
megfelelően vett részt a béke feltételeinek 
meghatározásában – kezdi a nagyhatalmak 
Trianonban vállalt szerepét magyarázni a 
történész. Olaszországnak nem volt sok be-
folyása az eseményekre, a győztesek között 
a leggyengébb országnak számított. Azt 
sem tudta elérni, hogy az 1915-ös londoni 
szerződésben neki ígért Dalmáciát meg-
kapja, sőt azt az Adriai-tenger túlpartján, 
vele szemben konkurensként francia-brit 
bábáskodással kialakított nagy délszláv 
állam, a Szerb-Horvát-Szlovén (1929-től 
Jugoszláv) Királysághoz csatolták.

Magyarországgal kapcsolatban első-
sorban az volt az érdekük, hogy ne jöhes-
sen létre a Habsburg restauráció, amely 
kiindulópontja lehet a Monarchia „újra-
élesztésének”. Mégis leginkább az olasz 
ellenkezésen bukott meg Benes szlávkorri-
dor-terve. Az elképzelés szerint Csehszlo-
vákiát és a Szerb-Horvát-Szlovén Király-
ságot egy nyugat-magyarországi folyosó 
kötötte volna össze, amely a mai nyugati 
határtól a Balaton nyugati határának szé-
lességében húzódott volna a két ország 
között. Csehszlovákia és a délszláv állam 

tehát Zalaegerszeg környékén került vol-
na szomszédságba egymással.

Apponyi beszéde

A magyar országgyűlés küldöttsége a bé-
keszerződés véglegesítése előtti tárgyalá-

sokra 1920. január 7-én reggel 8 óra 10 
perckor érkezett Párizsba, a Gare de l’Est-
re. Az állomáson Henry alezredes, a Ma-
gyar Békeküldöttséghez beosztott katonai 
misszió főnöke fogadta az érkezőket, vagy-
is gróf Apponyi Albert, gróf Bethlen Ist-
vánnal és gróf Teleki Pál küldöttet. Teleki 
magával hozta a Kárpát-medence etnikai 
viszonyait ábrázoló térképét, amelyen pi-
ros színnel jelölte a magyarságot. Innen az 
elnevezés: „a vörös térkép”. A delegációt 
azonnal a Neuilly-ben lévő Château de 
Madrid nevű szállóba internálták, és ott 
házi őrizetben tartották, azaz valójában 
nem vehettek részt a konferencián.

Az antant-hatalmak a csehektől, romá-
noktól és szerbektől kapott információk, 
adatok alapján alkottak képet Magyar-
országról, és húzták meg a határokat. 
A magyar békedelegációt csak 1919 de-
cemberében hívták meg a béketárgyalá-
sokra, ahol 1920. január 16-án először és 
utoljára kifejthette álláspontját a trianoni 

béketervezetről. Nem volt ez más, mint 
az utolsó szó jogán elmondott beszéd, a 
szerződés tartalma már rég eldöntött tény 
volt, egyes részei a már korábban meg-
kötött egyezményekben is szerepeltek. 
A magyar delegáció vezetője, a 74 éves 
Apponyi Albert kétórás beszédet tartott: 
tolmácsot nem kért, franciául, angolul, 
majd olaszul fejtette ki álláspontját.

„Ily nehéz és különös helyzet előtt áll-
va, kérdezzük, hogy a fent említett elvek 
és érdekek mely szempontja váltotta ki ezt 
a különös szigorúságot Magyarországgal 
szemben? Talán az ítélkezés ténye lenne ez 
Magyarországgal szemben? Önök, Uraim, 
akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, 
Önök kimondották egykori ellenségeiknek, 
a Központi Hatalmaknak bűnösségét és el-
határozták, hogy a háború következményeit 
a felelősökre hárítják. Legyen így; de akkor, 
azt hiszem, hogy a fokozat megállapításá-
nál a bűnösség fokával arányban kellene 
eljárni, és mivel Magyarországot sújtják a 
legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető 
feltételekkel, úgy azt lehetne hinni, hogy 

éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a 
legbűnösebb. Uraim! Anélkül, hogy e kérdés 
részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyúj-
tandó okmányaink fogják megtenni, ki kell 
jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet ki-
mondani oly nemzet fölött, amely abban a 
pillanatban, amidőn a háború kitört, nem 
bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak 
befolyást gyakorolhatott az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia ügyeire és amely nemzet 
ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott 
okmányok bizonyítják, fel is használta arra, 
hogy helytelenítse azokat a lépéseket, ame-
lyeknek a háborút elő kellett idézniök.”

Apponyi helyére tette a Magyarország-
gal ellenséges politikusok csúsztatásait, és 
bemutatta a valódi tényeket: a nemzetisé-
gi megoszlást (román tájékoztatás szerint 
a székelység például nem magyar nemze-
tiségű népcsoport), a népek önrendelke-
zési jogára és a megmaradt Magyarország 
életképtelenségére hivatkozott, népszava-
zást kért. A beszéd hatására Lloyd George 

1920-ban június 4-én délután, budapesti idő szerint 16.32-kor a franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély folyosóján íratták alá Magyarországgal azt 
a békediktátumot, amely azóta is magába hordozza a háborús kon� iktusok, a sok nemzetiségű Kárpát-medencében élők egymásnak feszülését. Azt is tudjuk – ma már 
nem titok, hogy milyen óriási veszteséget szenvedett hazánk területben, anyagiakban, emberfőkben. A száraz tények önmagukért beszélnek: a 325 411 km² összterületű 
Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, (92 963 km²-re csökkent) lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még 20 886 487 fős ország 
lakossága 7 615 117 főre esett vissza. Június 4-e sokáig nemzeti gyásznap volt, majd 1945 után évtizedekig elhallgatott nap, a történelemkönyvekben a vesztes, a bűnös 
nemzet méltó büntetéseként aposztrofált dátum. 2010 óta a Nemzeti Összetartozás Napja.

EMLÉKEZÉS EGY 96 ÉVVEL EZELŐTTI NYÁRI DÉLUTÁNRA EMLÉKEZÉS EGY 96 ÉVVEL EZELŐTTI NYÁRI DÉLUTÁNRA EMLÉKEZÉS EGY 96 ÉVVEL EZELŐTTI NYÁRI DÉLUTÁNRA EMLÉKEZÉS EGY 96 ÉVVEL EZELŐTTI NYÁRI DÉLUTÁNRA EMLÉKEZÉS EGY 96 ÉVVEL EZELŐTTI NYÁRI DÉLUTÁNRA EMLÉKEZÉS EGY 96 ÉVVEL EZELŐTTI NYÁRI DÉLUTÁNRA 

 gróf Apponyi Albert gróf Bethlen István gróf Teleki Pál
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brit miniszterelnök és az olasz küldöttség 
is a szerződés újratárgyalását kérte. A brit 
külügyminiszternek kellett � gyelmeztet-
nie főnökét, hogy ezt ne erőltesse, mert 
már rég aláírta a döntést. Hozzátette: 
Nagy-Britannia egyébként Trianonban 
lényegében „szabad kezet adott” a francia 
miniszterelnöknek. A briteket inkább a 
volt német gyarmatok „sorsa” érdekelte.

Románia „joga” Erdélyre

Trianon szigorának hátterében leginkább 
a francia hatalmi politika állt. Clemen-
ceau francia miniszterelnök, rászolgálva 
„Tigris” becenevére, komolyan gondolta 
és következetesen végig is vitte a Monar-
chia szétzúzását, a fentebb említett kis 
ütközőállamok létrehozását. Terveiben 
Magyarországnak semmilyen szerep nem 
jutott. Annál inkább a Román Királyság-
nak, amely 1916 augusztusában lépett be 
az antant oldalán a háborúba, majd meg-
szegte a szövetséggel kötött titkos szerző-
dést, mégis a legnagyobb területet kapta 
Magyarországból, többet, mint amennyit 
az anyaországnak hagytak.

A Román Királyság „fegyveres semle-
gesként” a Monarchia és Németország 
szövetségeseként lépett be az első világ-
háborúba. 1916 augusztusában titkos 
szerződést kötött az antant-hatalmakkal 
Bukarestben, hogyha megtámadja Auszt-
ria-Magyarországot, és a háború végéig 
nem köt különbékét, az országhoz csatol-
ják Erdélyt és Kelet-Magyarországot a Vá-
sárosnamény–Debrecen–Csongrád–Tisza 
vonalig. Román katonák még augusztus 
végén betörtek Erdélybe: gyors csapatösz-
szevonás és német erősítés után azonban 
december 6-án az osztrák-magyar had-
sereg már Bukarestből készült Románia 
teljes megszállására. Románia különbékét 
kötött.

1918. november végén – a Monarchia 
fegyverletétele után 3 héttel – román 
csapatok ismét támadásba lendültek Ma-
gyarország ellen, s 1919. április végéig a 
Tiszáig jutottak. Majd a Magyar Tanács-
köztársaság 1919. augusztus 1-jei buká-
sa után az antant határozott tiltakozása 
ellenére nemcsak Budapestre vonultak 
be, hanem egészen Győrig eljutottak. Út-
közben aprólékos gonddal rabolták ki az 
országot: műkincsek, gépek, egész gyárak 
kerültek Romániába.

Az „imperialista rablóbéke”

Az amerikai küldöttség még a békekonfe-
rencia alatt elhagyta Párizst. Wilson elnök 
nem adta a nevét olyan „békeszerződé-
sekhez”, amelyek csak a zsákmányszerzés-
ről, a győztesek igényeinek kielégítéséről 
szóltak, ahol lábbal tiporták a nemzetek 
önrendelkezési jogát. Magyarország végül 
1921-ben kötött különbékét az Egyesült 
Államokkal, amely a népek önrendelke-
zési jogára hivatkozva nem írta alá a tri-
anoni szerződés új határokat megállapító 
cikkelyét. Az „imperialista rablóbékét” a 
Szovjetunió sem volt hajlandó aláírni.

A versailles-i békerendszert már szü-
letése pillanatában rengeteg kritika érte. 

„A béke a versaille-i szerződés aláírásának 
napján szűnt meg” – fogalmazott Stanley 
Baldwin későbbi konzervatív brit mi-
niszterelnök. „Európa gazdasági helyzete 
addig meg nem javul, míg a versailles-i 
békét revízió alá nem vesszük” (John Key-
nes közgazdász) „Van immár békeszer-
ződésünk, ám olyan, mely nem a tartós 
békét hozza. Nem, mert az egoizmus 
homokzátonyára épült. A békefeltételek 
mértéktelenül kemények és megalázók, 
közülük sok nem teljesíthető. Az igazság 
mellékes, minden az erőszak. Nem állok 
ezirányban nézetemmel egyedül. Angol 
államfér� akkal folytattam megbeszélése-
ket, az egybehangzó vélemény az, hogy 
a szerződések cselszövények, és a rablási 
vágy eredményei, értelmetlenek és keresz-
tülvihetetlenek” – állapította meg Robert 
Lansing amerikai külügyminiszter.

A trianoni békediktátumot végül az 
1920 tavaszán kinevezett Simonyi-Sem-
adam Sándor kormányának két politika-
ilag súlytalan tagja Drasche-Lázár Alfréd 
rendkívüli követ és Benárd Ágoston, nép-
jóléti miniszter – 1920. június 4-én bu-
dapesti idő szerint 16.32-kor írta alá. Az 
igazságtalan szerződést aláíró magyar kor-
mány hamarosan lemondott. 1920. júni-
us 4-én, délelőtt tíz óra: Budapesten és 
országszerte „megkondultak a harangok, 
a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, 
a közlekedés tíz percre leállt, bezárták az 
üzleteket és az iskolákat. Az ország a leg-
mélyebb nemzeti gyászba borult. A szer-
ződést az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel 
iktatták be a magyar jogrendszerbe.

A békediktátum

A diktátum a többi vesztes féllel meg-
kötött szerződéshez hasonlóan három 
rendelkezési körben tartalmazott súlyos 
„büntetést” és korlátozást. Az első és leg-
súlyosabb, az ország  területének meg-
csonkítása, – vagyis a határrendezés volt 
– a másodikat a jóvátétel kiszabása, a har-
madikat pedig hazánk fegyverese erőinek 
korlátozása jelentette.

A szerződés 35 000 főben korlátozta 
a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta 
légierő és nehézfegyverek tartását. A jó-
vátételt illetően a pontos összeg megha-
tározása később történt meg, 1923-ban, 
és 200 millió aranykorona meg� zetését 
jelentette.

A diktátum legnagyobb jelentőséggel 
bíró részében mindenfajta hozzáértést, 
igazságos mérlegelést, vagy józanságot 
nélkülöző egyoldalú döntéssel, példát-
lan részrehajlással és nemzetünk iránti 
rosszindulattal Magyarország az alábbi 
területeket veszítette el:
 Erdély és jelentős területek Magyaror-

szág keleti részéből (az ún. Partium, va-
lamint a Bánság keleti része) Romániá-
hoz került; – 103 093 km², a Magyar 
Királyság 31,78%-a,

 az északon a főleg rutének által lakott 
Kárpátalja, a főleg szlovákok lakta Felvi-
dék, a szinte csak magyarok lakta Csal-
lóköz Csehszlovákiához került; – 61 
633 km², a Magyar Királyság 18,9%-a,

 délen az újonnan alakult délszláv állam, 

a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság ré-
sze lett,

 Magyarországból a Szerémség, Dráva-
köz (1163 km²), Bácska és a Bánság 
nyugati része, valamint a Muraköz (729 
km²) és a Muravidék (947,8 km²) – 62 
092 km², a Magyar Királyság 19,14%-a,

 egész Horvát-Szlavónország; – 42 541 
km², a Magyar Királyság 12,87%-a,

 nyugaton egy sáv Ausztriához került, 
ahol később az új területekből Bur-
genland néven önálló tartományt hoz-

tak létre a már aláírt Saint Germain-i 
békeszerződés alapján; – 3 965 km², a 
Magyar Királyság 1,22%-a.

 TOVÁBBÁ:
 északon Szepes és Árva megyéből az 

alábbi községek kerültek Lengyelor-
szághoz:
– Alsólápos (Lapsze Niźnie), Alsólip-

nica (Łipnica Wielka), (Czarny Du-
najec*), Jablonka (Jabłonka), (Nowy 
Targ*), (Raba Wyżna*), (Bukowina 
Tatrzańska*)

Aristide Briand francia, Austen Chamberlain brit,Vittorio Scialoja olasz és Eduard Beneš cseh-
szlovák külügyminiszter

– Czarny Dunajec községből Pekelnik 
(Piekelnik) és Podszkle (Podskle) tele-
pülések,

– Nowy Targ községből Derzsény 
(Dursztyn), Bélakorompa (Krempachy) 
és Újbéla (Nowa Biała) települések,

– Raba Wyżna községből Bukovina-
podszkle (Bukowina Osiedle), Har-
kabúz (Harkabuz) és Szárnya (Pod-
sarnie) települések,

– Bukowina Tatrzańska községből Fe-
ketebérc (Czarna Góra), Szepesgyör-

ke (Jurgów) és Répásfalu (Rzepiska) 
települések; – 589 km², a Magyar 
Királyság 0,18%-a,

– Fiume (mai neve: Rijeka) városa is a 
magyar Szent Korona része volt, de 
rövid önállóság után Isztriával és Zá-
rával együtt Olaszországhoz került, 
majd 1947-ben Jugoszláviához csa-
tolták; – 21 km², a Magyar Királyság 
0,000065%-a.

=forrás: internet

Nem voltam itt, de a rozsdás avarban
Lelkem bejárta százszor a helyet,
Hol Zrinyi élt, ki a búsult magyarba

Tüzes igével hitet égetett.
Az erdő áll még, ősi koronáján
Hárfáz a szél és vihar orgonál,
De földdel egyek már az ősi bástyák
S reményeinknek földje oly kopár.

Ma már düledék vára lőn Szigetnek
Egész hazánk s a késő énekesnek
Bús lelke sírva járja az avart

És néma daccal, fojtott fájdalommal
Idézi ősét, aki porba rogyva
Vérével írta: Ne bántsd a magyart!

= forrás: internet

JUHÁSZ GYULA: CSÁKTORNYA
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 Június 25. (szombat) 18.00: „Pando-
ra szelencéje” – a Hajdúnánási Gim-
nasztráda gálaműsora. 

 Helyszín: a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme

 Belépődíj: 800 Ft. Jegyek június 1-től 
vásárolhatók Rozgonyi Melittánál.

 Június 26. (vasárnap) 11.00: Simo-
nyi Napok – megemlékezés Simonyi 
óbester tiszteletére a Bástyafalnál

 Július 2. (szombat): VIII. Hagyo-
mányőrző Aratók Találkozója

 Házigazda: Nyakas András és felesége 
 Program:
 8–10 óráig: Aratóverseny. Kötélkészí-

tés, kaszálás, marokszedés, kévekötés, 
keresztrakás a zsűri által megadott idő-
re és egyforma területen.
– Gyerekek számára szalmaugráló vár 

és gólyalábazás.
– A „Jó ebédhez szól a nótát” a Hajdú 

Bokréta dalosai és Tordai Zoltán ci-
gányzenekara biztosítja.

 Helyszín: a Nyakas Farm (Hajdúnánás 
Polgár felé vezető úton a Keleti főcsa-
torna után balra). Mindenkit szeretet-
tel várnak a szervezők: a hajdúnánási 
Hajdú Bokréta és a Nánás Pro Cultu-
ra Nonpro� t Kft. Bővebb információ 
kérhető az alábbi telefonszámokon: 
30/773-0356, 52/382-400.

 Július 9. (szombat) 11.00: a Hajdú-
nánási Lente Lajos Magyarnóta Egye-
sület nótaéneklő versenye. 

 A zsűri tagjai: Lente Lajos nótaénekes, 
előadóművész, Márkus Ica nótaénekes, 
Farkas Rozika nótaénekes. A gálaműso-
ron fellépnek a zsűri tagjai, a verseny 
győztesei és az egyesület tagjai. A ver-
seny és a gálaműsor ideje alatt Botos 
Lajos és zenekara muzsikál.

 Belépődíj: a versenyre: 500 Ft, a gála-
műsorra: 1000 Ft

 További részletekről Toronyainé Zsóká-
tól a 30/750-0204, vagy a 70/530-9586 
telefonszámokon lehet érdeklődni.

 „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!

 Szurkoljunk együtt a labdarúgó Eu-
rópa Bajnokság mérkőzésein! 

 Projektoros kivetítés segítségével néz-
heted az Európa Bajnokság legizgal-
masabb meccseit a PinceKlub felújított 
udvarán.

 Július 6. 21.00: elődöntő
 Július 7. 21.00: elődöntő
 Július 10. 21.00: döntő
 A belépés díjtalan!

Badics Jánosról egy külön tudósítást ír-
hatnánk: számos főzőversenyt nyert már 
meg nyugdíjas évei alatt: Hajdúnánáson 
három alkalommal ért el első helyezést, 
Tiszavasváriban kétszer volt első helye-
zett, Hajdúböszörményben háromszor 
volt első, a „Bezermeni Vigasságokon” 
megnyerte a „Hajdúság legjobb sé� e” 
címet, Debrecenben a Borkarneválon 
az első helyhez egy hordó bort is nyert, 
a Nyíregyházi Országos Gasztrocsatán is 
diadalmaskodott. A második és a harma-
dik helyezéseket nem is soroljuk.

Visszatérve a hódmezővásárhelyi ren-
dezvényre; Nyakas András a „Borjú Szép-

 FILMKLUB
 2016. június 27. (hétfő) 17.00–Lúzer SC
 Várunk szeretettel minden � lmkedve-

lőt, hogy kötetlen baráti társaságban 
megvitassák a � lm nyújtotta élménye-
ket. A részvétel ingyenes.

 NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. július 4. (hétfő) 14:00
 ALKOTÓNAP AZ IFIHÁZ KERT-

JÉBEN
 2016. június 24-én (pénteken) 10.00–

17.00-ig Alkotónap az I� ház kertjében, 
ahol egész napos kézműves foglalkozá-
sokkal várunk minden kedves érdeklő-
dőt. Lehetőség adódik a helyi sajátos-
ságok termékek elkészítésére is (szalma, 
nemez, bőr tárgyak készítése).

 A részvétel ingyenes.
 TÜCSÖK KUCKÓ
 Minden szerdán 14.00–17.00 óra kö-

zött Tücsök Kuckó az I� házban. Gyere 
el, és egy aktív közösség tagjaként szó-

rakozással, kreatív dolgok elkészítésé-
vel, felfedező körutakkal töltheted a 
nyári szünetedet.

 2016. június 29. (szerda)
 2016. július 6. (szerda)
 A részvétel ingyenes.
 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN! 
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 között 

lehetőség nyílik darts, biliárd, ping-
pong és társasjátékok használatára az 
I� házban. 

 A játékok használata ingyenes, de elő-
zetes bejelentkezéshez kötött.

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

Okkal-Más-Okkal
I� úsági Egyesület

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 Június 24. (péntek) 20.00: „30up” 
retro party. 

 Idézd fel a 80-as, 90-es évek hajdúná-
nási diszkóinak hangulatát djrubber 
segítségével. Nem csak 30-asoknak, 
40-eseknek! 

 Belépődíj: 500 Ft
Nyári koncertek a PinceKlub udvarán: 
 Július 1. (péntek) 20.30: Erdős Lász-

ló műsora. 
 Erdős Laci egy 23 éves hajdúböször-

ményi srác, aki már 12 éves kora óta 
énekel. A hajdani Meteor rock band 
frontembere volt 9 éven át, valamint 
blues és pop-zenekarok frontján is éne-
kelt. Továbbá 5 éven át a megye több 
musical színpadán is találkozhattunk 
vele. Simon László jazz-zongorista és 
nagybőgőművésszel karöltve már évek 
óta bonyolítanak le különböző zenés 
rendezvényeket.

 A belépés díjtalan!
 Július 8. (péntek) 20.30: a Leoncio 

zenekar koncertje. 
 A belépés díjtalan!
 Július 22. (péntek) 20.30: a Hangfo-

gó Band koncertje.
 A zenekar 2015-ben ünnepelte megala-

kulásának 30. évfordulóját. Alapvetően 
rock’n’ roll stílust játszik a formáció, de 
több színházi jellegű koncertműsora is 
van. Az elmúlt években 11 országban 
léptek fel, rendszeresen játszanak Né-
metországban, itthon pedig főleg fesz-
tiválokon és klubokban lépnek fel.

 A belépés díjtalan! 
 Július 29. (péntek) 20.30: a Plug-IN 

zenekar koncertje. 
 A PlugIN zenekar 2013 tavaszán alakult 

Debrecenben egy tehetségkutató kap-
csán. Zenéjük leginkább a blueshoz áll 
közel. A blueson kívül leginkább a 70-
80-as évekbeli klasszikus rock zene ha-
tott rájuk, de zenéjük az 50-60-as évek 
szédültségéből is ihletet merít, és igye-
keznek beemelni a modern vonásokat is.

 A belépés díjtalan!
 Augusztus 10. (szerda) 20.30: zenés 

irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és 
Kollár-Klemencz Lászlóval.

 A dalszerző, frontember és az író kö-
zös estjén előkerül ihlet és barátság, 
szerelmek és szeretők, maradás és me-
nekülés, remény és lemondás. Mindez 
közös dalokban, új novellákban. Régi 
történetek, fülledt esték, adomák és 
legendák. A zenés kalandozás különle-
gessége, hogy Kollár-Klemencz László 
prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig 
dalszerzőként is bemutatkozik. A két 
gitáron kívül – természetesen – a pró-
za is főszereplő: Krisztián is és László is 
felolvasnak saját műveikből.

 A belépés díjtalan!
 Augusztus 19. (péntek) 20.30: Tordai 

Zoltán és zenekara.
 Az országszerte ismert és elismert prímás 

Tordai Zoltán és zenekara egy rendha-
gyó karaoke nótaestre várja az érdeklő-
dőket. A jó hangulat garantált! 

 A belépés díjtalan!

 Nyári szünet a Kendereskertben!

 Újra szünidei foglalkozásokra várunk 
minden 6-12 éves gyermeket az alábbi 
időpontokban:
1. csoport: július 4–8., naponta 8.00–

16.00-ig. Jelentkezési határidő: júni-
us 27.

2. csoport: július 11–15., naponta 
8.00–16.00-ig. Jelentkezési határ-
idő: július 4.

3. csoport: augusztus 1–5., naponta 
8.00–16.00-ig. Jelentkezési határ-
idő: július 25.

4. csoport: augusztus 8–12., naponta 
8.00–16.00-ig. Jelentkezési határ-
idő: augusztus 1.

 Ha szereted az állatokat, a természetet 
és a kreatív dolgokat, jelentkezz hoz-
zánk, akár csak pár napra is! 

 A foglalkozások díja 1500 Ft/fő/nap, 
mely háromszori étkezést tartalmaz.

 Jelentkezés és további információ: 
 Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont, 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
 pal� .julia@nanasholding.hu; 
 06-70/372-1484
 Családoknak, baráti társaságoknak, cé-

geknek főzési lehetőséget biztosítunk 
50 fő-ig! Csapatépítő tréningek meg-
szervezéséhez segítséget nyújtunk. Ke-
ressenek bennünket bizalommal!

 A Kendereskert magánrendezvényekre 
is kibérelhető. 

 Bővebb információ a pal� .julia@nanas-
holding.hu email címen, valamint a 06-
70/372-1484 telefonszámon kérhető.

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület 
programajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlójaprogramajánlója

2016. május 19–22. között Hódmezővásárhelyen rendezték meg a „XXIII. Alföl-
di Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napokat” A rendezvényre benevezett Nyakas 
András a Hajdúnánási Nyakas Farm Kft. ügyvezetője is, a „Borjú szépségverseny-
re” a borjaival, s egyben felkérte a Hajdúnánáson közismert Badics János (Nyug-
díjas Internetklubunk főszakácsát) nyugdíjas tűzoltót, hogy képviselje a Nyakas 
Farmot a rendezvénnyel egybekötött főzőversenyen.

Kettős hajdúnánási siker HódmezővásárhelyenKettős hajdúnánási siker HódmezővásárhelyenKettős hajdúnánási siker Hódmezővásárhelyen

ségversenyen” második helyezést ért el a 
borjúival. Badics János 37 csapat tagjaival 
vette fel a főzőversenyt. A feladat a kö-
vetkező volt. Slambucágyon őzpörköltet 
kellett főzni. Sikerült megszerezni a 2. 
helyet. 7 tagú zsűri bírálta el a versenyt. 
Kemény Dénes a Magyar Vízilabda Szö-
vetség Elnöke volt a zsűri elnöke.

Büszkék vagyunk a Hódmezővásárhe-
lyen elért kettős sikerre! Nyakas András 
és Badics János számára jó egészséget és 
további szép sikereket kívánunk.

Tar József



9Hajdúnánási Újság2016. június 23.

Kiállítással zárta programját a „Kézmű-
vestanya 2016” elnevezésű, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által meghirdetett nyertes pályázat által 
megvalósuló szakkör a Bocskai iskolában. 
E pályázatot minden évben a nemzeti 
kulturális örökségek megőrzésére, a 
hazai nemzetiségi hagyományok és a 
népi kultúra ápolását felvállaló tehet-
séggondozó programok támogatására 
hirdetik meg. 

A 60 órás tehetséggondozó program-
ban 20 gyerek vett részt, 4–8. osztályos 
korosztályban 4 felnőtt irányításával. 
A foglalkozásokon már haladó szinten 

nemezeltek, elsajátították a tájegysége-
ik táncait, megtanulták a batikolás, a 
selyemfestés és a szövés alapjait, megis-
merték nagyszüleik játékait. Ellátogattak 
a Nyíregyházi Falumúzeumba is, ahol 
bútorfestéssel ismerkedtek, valamint a 
gyógyító füvekből, gyógynövényekből 
illatzsákot is varrhattak. Megismerked-
hettek a program során a hagyományos 
ételek ízeivel, olyan � nomságokkal, me-
lyek többnyire kemencében készültek, s 
melyet akár már dédszüleik is ismerhet-
tek, s fogyaszthattak (pl. dübbencs, pogá-
csa, kenyérlángos). A népi viselet, a népi 

Varga Sándort egy remek hangú, nótáz-
ni, dalolni szerető, vállalkozó kedvű fér-
� nak ismerik barátai, s nem is nagyon 
csodálkoztak, hogy feleségével már több 
hajdúnánási nóta csoportnak is tagjai 
voltak, sőt Sanyi a Nánás Hangja című 
dalos versenyen is sikerrel szerepelt. Úgy 
gondolták azonban, hogy egy idő után 
autodidakta módon nem fejlődik tovább 
az ember, ezért kerestek egy énektanárt. 
A nyíregyházi Bánhidi Lászlóné Magdi 
nénire esett a választásuk, aki X Faktoros 
tehetségeket is tanított. Sándor úgy fogal-
maz, hogy tőle egyfajta új irányt kaptak s 
párjával egyik esti beszélgetés alkalmával 
úgy döntöttek, hogy új énekes csoportot 
hoznak létre városunkban. Mivel a � ata-
lok ódzkodnak egyelőre az énekléstől így 
a nyugdíjasok között néztek szét, s ha-
mar találtak jelentkezőket. Slágercsoport 
néven minden hétfőn gyakoroltak, pró-
bálgattak, kísérleteztek. Eleinte a kívül-

A Teremtő akaratából olykor olyan mű-
tárgyakról eshet szó ezen a helyen, me-
lyeknek néhány nappal ezelőtt még a léte-
zéséről sem tudtunk. Ilyen az a különleges 
formájú, több mint egy tonnás kőemlék, 
amit a trianoni emléknapon, június 4-én 
a délutáni órákban fordított ki a markoló-
gép kanala egy Nagy Sándor utcai lakóház 
bontásakor. 

A 19. század utolsó éveiben emelt épü-
let keleti falazatában ugyanis egy közép-
kori, koporsó formájú sírkő, latin nevén 
tumba rejtőzködött. Ez a homokkőből 
készült kőtömb évszázadokon át hevert 
ezen a helyen, mígnem a házépítők be 
nem falazták. Ezen a helyen volt ugyanis 
a hajdúváros első temetője, melyet a la-
kott övezeten kívül, a hajdúpalánk túlol-
dalán, a homokos magaslaton jelöltek ki. 
Itt hantolták el Bocskai István Nánáson 
megtelepedett hajdú katonáit és leszárma-
zottaikat is jó másfél évszázadon át. Mint 
temetőhelyet, garádgyával (áthatolhatat-
lan bozót kerítés) védték a kóborló jószá-
goktól, hiszen környezetében az ólaskert 
terült el, hatalmas jószágállománnyal.

Abban az időben a Dorog felé nyíló 
városkapun át vezetett ide út, melyből ké-
sőbb, a 18. század végére kiformálódott a 
mai Nagy Sándor utca.

Ez a most előkerült sírkő rendkívül 
fontos kultúrtörténeti emlékünk, s mint 
ilyen egyedüli hírhozó abból az időből, 
amikor eleink ily módon jelölték meg sír-
jaikat. A koporsó forma, mint sírjel a 16–
17. század jellemző típusa volt, leginkább 

A hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: KoporsókőA hónap műtárgya: Koporsókő

a tehetősebbek számára. Elterjedtségét 
jelzi, hogy szerte a Kárpát-medencében 
fellelhetők még ilyenek.

Felületére a kor szokásának megfelelő-
en sírfeliratot, epitá� umot véstek. A most 
előkerültre latin nyelven, s a betűk között 
egy sérült évszám, 1610 (talán az elhalt 
születési dátuma?), hátlapján 1792, illetve 
1897-es évszám is olvasható. A töredé-
kesen kivehető címer ábrázolás alapján 
vélhető, hogy király által megnemesített 
személy sírköve lehetett. Ezzel, mint fed-
lappal borították be az urnát, amely az 
elhalt koporsóját tartalmazta.

A tehetős, főként nemesi társadalmi 
réteg még a 19. század első felében is ké-
szíttetett ilyen tumbát. (Bizonyság erre a 
Nánási Oláh Mihály hajdúkerületi főka-
pitány feleségének sírköve, amely a Régi 
Felső Temető árkából bukkant fel másfél 
évtizeddel ezelőtt. Helyi múzeum hiányá-
ban akkor a területileg illetékes múzeum-
ba, Böszörménybe szállították.)

Ez a 17. századból fennmaradt kopor-
sókő (amely a Nánási Zoltán Imre, vala-
mint Síró András tulajdonát képező tel-
ken került felszínre, s nevükben Csegöldi 
Lászlóné, mint Síró András gondnoka, 
felajánlotta a városnak) jelenleg a helyi 
múzeum udvarán tekinthető meg. Bár 
felületén az elmúlt századok és a mosta-
ni kiemelés súlyos nyomot hagytak, az 
elkövetkezőkben talán sikerül fényt de-
rítenünk arra is, kinek őrizte egykoron 
nyugodalmát.

Buczkó József

KézművestanyaKézművestanyaKézművestanyaKézművestanyaKézművestanyaKézművestanyaKézművestanyaKézművestanyaKézművestanya

díszítőművészet világába is betekinthettek 
Szeitz Ágnes viseletkészítő Népi Iparmű-
vész segítségével, aki csodás motívumok-
kal gazdagította képi világukat.

A 60 óra során rengeteg közös és egyé-
ni alkotás született, melyet a résztvevők 
iskolatársaiknak, tanítóiknak és szüleik-
nek is szerettek volna bemutatni, ezért a 
program zárásaként kiállítást rendeztek a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
kiállítótermében június 9-én.

A kiállítást a Szalmaszálak Citera-
együttes nyitotta meg, akiknek tagjai egy 
része részt vett a szakkör munkájában is. 
A citerazene után a szakkör vezetői, va-
lamint iskolánk igazgatója, Tóth Imre is 

köszöntötte a vendége-
ket, s örömét fejezte ki 
az alkotások sokszínűsé-
ge és szépsége kapcsán. 
A szakkör vezetői ismer-
tették a 60 óra esemé-
nyeit, elmondták élmé-
nyeiket, tapasztalataikat.

A Kézművestanya 
foglalkozásai mindig jó 
hangulatban, tettre ké-
szen és munkával telve 
teltek. Hagyományaink 
megismerése mellett a 

résztvevők olyan hagyatékot kaptak, mely 
felnőtt életükben is meghatározó lehet, 
s biztosan állíthatjuk, szép emlékeket ha-
gyott bennük.

Nemzeti kultúránk, eleink életmód-
jának megismerésére alapot kaptak, me-
lyet folytatni kell. Folytatni azzal a céllal, 
hogy ők is továbbadók legyenek, vigyék, 
ismerjék, tudják, s továbbadják ők is a 
gyermekeiknek s netán tanítványaiknak is 
ugyanolyan szeretettel, mint ahogyan ezt 
ők kapták e program során.

Fekete Andrea

Új énekes csoport NánásonÚj énekes csoport NánásonÚj énekes csoport NánásonÚj énekes csoport NánásonÚj énekes csoport NánásonÚj énekes csoport Nánáson
állóknak szokatlannak tűnt, hogy 70 éves 
bácsikák például a – Z’Zi labor együttes 
egykori slágerét a Honky tonk womant, 
vagy Louis Armstrong Csodálatos világát 
éneklik. Mikor azonban már az unokák is 
pozitív visszajelzést adtak otthon – papa 
te ilyet is tudsz énekelni kérdéssel – meg-
kezdődhetett egy bemutató est megszer-
vezése. Akik az eddigi úton segítették a 
csoportot azok is felléptek – köztük Bán-
hidi Krisztián a tanárnő � a, illetve egy 
hajdúszoboszlói énekegyüttes is –, a kö-
zel 200 fős jó hangulatú közönség előtt. 
Amint Sanyi elmondta a műsor végén 
kapott hatalmas taps egy lökést adott a 
folytatásra. Ma már új dalokkal, új tagok-
kal készülnek a következő előadásra, s sze-
retettel várják az énekléshez kedvet érző 
� atalokat, időseket egészen a tinédzser 
kortól a nyugdíjasig, hogy bátran jelent-
kezzenek tagjaik közé.

Kócsi Imre

ÉRDEKEL A MÉDIA VILÁGA?
SZERETNÉD MAGAD KIPRÓBÁLNI?

ÚGY ÉRZED KÉPES VAGY RÁ?

AKKOR NE HABOZZ! 
KERESS MINKET A FACEBOOKON: 

www.facebook.com/hajdunanasimedianyiltter, 
VAGY CSÖRGESD MEG MOBILUNKAT! 

06-70/375-6653 
VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!
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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 profi lokból 
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!

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

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

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Ibustar 400 mg 20 db tabletta 1320 Ft 995 Ft
Szúnyog és Kullancsriasztó spray 
Naturland 100 ml 1581 Ft 1099 Ft
Blend-a-dent műfogsorrögzítő, extra erős 47g 1425 Ft 1090 Ft

 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 

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás

Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

E-mail: nanaspc2013@gmail.comE-mail: nanaspc2013@gmail.com

és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

750 Ft
adag

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

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

Földet bérelnék!
Hajdúnánáson hosszútávra 20 évre bérelnék 30–40 ha között 

egybefüggő szántó művelési ágú földterületet.
A földterület felszíni víztől váló távolsága maximum 2000 m.

Bérleti díj az általános piaci ár akár duplája.
Az ajánlatok az alábbi telefonszámon tudják az érdeklődők megtenni: 

06-30/831-65-31

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
A Baptista Szeretetszolgálat 

szociális étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak, 
naponta akár 320 Ft-tól, 

amely már tartalmazza a házhoz szállítás díját is.

Többféle menü választható a Lali Papi konyha 
(Mozi Ételbár és Palacsintázó) közreműködésével! 

A szolgáltatást igénylő személy 
rendszeres havi jövedelme

Személyi térítési díj 
napi összege

37.000 Ft alatt 320 Ft/adag

37.001–60.000 Ft között 370 Ft/adag

60.001–90.000 Ft között 410 Ft/adag

90.001 Ft felett 470 Ft/adag

Szolgáltatás igénybevételére jogosult:
Életkora (nyugdíjas), egészségi állapota, fogyatékossága, 
pszichiátriai betegsége, szenvedély betegsége alapján.

Részletekért érdeklődjön telefonszámainkon!
06-52/789-588 � 06-30/515-5955

Irodánk: 4024 Debrecen, Petőfi  tér 23. (volt UPC iroda)
H–CS: 8.00–16.00 és P: 8.00–14.00 között.

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Tel.: 06 30/523-6848



11Hajdúnánási Újság2016. június 23.

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

TISZTELT LAKOSSÁG! 
A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezete „Tiszta Virágos Hajdú nánásért” 
címmel versenyt hirdet, melyre várja a lakosság jelentkezését az alábbi kategóriákban 
Tiszta Virágos Kert, Tiszta Virágos Erkély. A mozgalom célja, hogy segítsük élő kör-
nyezetünk szebbé, rendezettebbé, tisztábbá tételét. 
A versenyre bármilyen hajdúnánási lakos nevezhet.

Nevezési határidő 
2016 augusztus 5. 
péntek. 
Érdeklődni lehet a 
Magyar Vöröskereszt 
Hajdúnánás 
Területi Szervezet 
irodájában.

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. � Tel.: 06-52/570-613
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. 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: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Negyedikek lettünkNegyedikek lettünkNegyedikek lettünkNegyedikek lettünkNegyedikek lettünkNegyedikek lettünkNegyedikek lettünkNegyedikek lettünkNegyedikek lettünk

2008-as lányok

1. Hadas Tilla Bocskai Iskola

2. Horváth Hanna Bocskai Iskola

3. Szabó Emma Bocskai Iskola

4. Nyakas Dorka Bocskai Iskola

5. Oláh Lotti Bocskai Iskola

6. Jóna Regina Bocskai Iskola

2008-as fi úk

1. Nagy Ákos Norbert Bocskai Iskola

2. Katona Dávid Újtíkos

3. Tóth Sándor Görbeháza

4. Tar Dominik Bocskai Iskola

5. Tóth Vince Bocskai Iskola

6. Seres Peter Bocskai Iskola

2007 lányok

1. Horváth Kata Bocskai Iskola

2. Oláh Enikő Bocskai Iskola

3. Czifa Nikolett Bocskai Iskola

4. Varga Léna Bocskai Iskola

5. Varga Hanna Bocskai Iskola

6. Bibercz Eliza Bocskai Iskola

2007-es fi úk

1. Mircse Zoltán Bocskai Iskola

2. Bolgár Botond Görbeháza

3. Skokán Máté Újtíkos

4. Csengeri Krisztián Bocskai Iskola

5. Kéki László Bocskai Iskola

6. Szilágy Roland Bocskai Iskola

2006-os lányok

1. Mirkó Alexandra Ref. Ált. Isk.

2. Horváth Hanna Ref. Ált. Isk.

3. Csiszár Boglárka Bocskai Iskola

4. Mekes Szabina Vivien Bocskai Iskola

5. Kovács Fanni Görbeháza

6. Hadadi Orsolya Bocskai Iskola

 Kicsit keserű a szánk íze, ugyanis 
tavaszi eredményeink alapján megérde-
meltük volna a harmadik helyet, az őszi 
szezon alapján azonban nem – mondta 
Imrő László edzőnk a mérkőzés után – 
Azonban a negyedik hellyel is egy nagyon 
szép eredményt értünk el. Az is igaz, hogy 
nem várt ránk könnyű feladat, hiszen ah-
hoz, hogy a dobogón végezzünk, három 
ponttal kellett volna gazdagodnunk a baj-
nok ellen. Sajnos ez nem sikerült, viszont 
a bennünket üldöző Nyíradony, hét gólos 
győzelmet aratott, ezzel ők kerültek a do-
bogóra. 4. hely is igen szép eredménynek 
mondható, amire büszkék is vagyunk, hi-
szen a nánási csapat még sosem szerzett 
56 pontot és sosem rúgott 70 gólt a me-
gyei I. osztályban.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Hajdú-
böszörményi TE 1–3 (0–1)

100 néző
Vezette: Puskás Z. (Butt T., Kovács Z.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 

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

Gól: Kovács M., illetve Nagy M., 
Simon ka R., Molnár T.

Habár helyt álltunk a bajnokcsapat el-
len, erőnk a mai nap ennyire futotta. Most 
nem sikerült olyan jó focit bemutatni, 
mint a múlt héten. 1–1 ig méltó partnerei 
voltunk a bajnoknak, de a három alapem-
berük beállása után lezárták a mérkőzést.

Kócsi Imre

A VÉGEREDMÉNY:

Hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 30 22 4 4 101 30 71 70

2. SÁRRÉTUDVARI KSE 30 20 7 3 74 25 49 67

3. NYÍRADONY VVTK 30 18 3 9 82 44 38 57

4. HAJDÚNÁNÁS GB. FK 30 17 5 8 70 46 24 56

5. HAJDÚSZOBOSZLÓI SE 30 16 8 6 82 38 44 56

2006-os fi úk

1. Szincsák Sándor Dominik Bocskai Iskola

2. Mészáros Sándor Bocskai Iskola

3. Sipos Kristóf Újtikos

4. Domoszlai Attila Bocskai Iskola

5. Áfra Richárd Attila Bocskai Iskola

6. Nagy Bence Görbeháza

2005-ös lányok

1. Horváth Maja Bocskai Iskola

2. Molnár Evelin Bocskai Iskola

3. Tóth Hanna Bocskai Iskola

4. Ruszin Réka Bocskai Iskola

5. Tóth Panna Bocskai Iskola

6. Éles Vivien Bocskai Iskola

2005-ös fi úk

1. Prepuk Martin Ref. Ált. Isk.

2. Úri Sándor Márk Ref. Ált. Isk.

3. Gurbai Balázs Bocskai Iskola

4. Szücs Máté Tiszagyulaháza

5. Hegyi Tamás Újtikos

6. Nagy Péter Zsolt Bocskai Iskola

III. kcs lány

1. Varga Csilla Görbeháza

2. Murvai Lucia Bocskai Iskola

3. Reszegi Eszter Bocskai Iskola

4. Molnár Bernadett Tiszagyulaháza

5. Deák Sarolta Tiszagyulaháza

6. Prónay Réka Bocskai Iskola

III. kcs fi ú

1. Farkas Márk Bocskai Iskola

2. Farkas Ferenc Dávid Tiszagyulaháza

3. Kovács Imre Bocskai Iskola

4. Győri Norbert Bocskai Iskola

5. Magi Boldizsár Bocskai Iskola

6. Molnár István Vajk Bocskai Iskola

2016. május 19-én rendeztük az idei 
tanév utolsó körzeti versenyét. Kicsit szo-
katlan időpontban került sor a versenyre, 
mert a tervezett napon nem volt megfe-
lelő a helyszín talaja. A megyei versenyt 
már 2015. november 2-án lebonyolítot-
ták Debrecenben, ezért a továbbjutás 
sem volt tét. Mintegy 230 gyerek döntött 
úgy, hogy próbára teszi kitartását ezen a 
csodálatos délutánon. Az 1–6. helyezett 
éremjutalomban részesült. Az alsósokat 
születési év alapján, a felsősöket korcso-

portonként indítottuk egy-egy futamban. 
Így 12 futamban összesen 72 érem talált 
gazdára. Nagyon köszönöm a kísérő pe-
dagógusoknak, szülőknek, hogy segítsé-
gükkel egy fergeteges versenyt rendez-
hettek a Hajdúnánási DSB tagjai a Nagy 
Norbert Sportcentrumban. Találkozzunk 
ősszel is. Addig is gratulálok az érmesek-
nek és minden résztvevőnek.

Győriné Tanner Márta 
DSB elnök

Mezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny DiákolimpiaMezei futóverseny Diákolimpia

IV. kcs lány

1. Uri Gabriella Ref. Ált. Isk.

2. Zöldi Dorina Tiszagyulaháza

3. Erdei Dóra Bocskai Iskola

4. Kovács Petra Görbeháza

5. Deák Julianna Bocskai Iskola

6. Barna Petra Tiszagyulaháza

IV. kcs fi ú

1. Nyeste Márk Bocskai Iskola

2. Török László Bocskai Iskola

3. Lakatos Dániel Bocskai Iskola

4. Sugár Bence Görbeháza

5. Dankó Tamás Bocskai Iskola

6. Bónis Ádám Bocskai Iskola


