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4. oldal

Kétszeres elismerés világrekorder 
íjászunknak!

3. oldal

Reneszánsz tábor a helytörténeti 
gyűjteményben

5. oldal

Táncoslábú nánási fiatalok

5. oldal

llamiságunk ünnepére most is két 
napos programmal készült a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat 

és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., 
amely tizenkilencedikén a református 
templomban Szabó Ágnes koncertjével 
vette kezdetét, majd este folytatódott a 
Pinceklubban Tordai 
Zoltán és cigányzene-
kara karaoke-partijával, 
amelyek egyben a Ha-
zaváró Ünnep esemé-
nyei is voltak.

Huszadikán a kora 
délelőtti órákban a Tör-
ténelmi Vitézi Rend 
erdélyi tagozata emlék-
táblát avatott a Bocskai 
utcai 2. sz., a volt Járás-
bíróság falán, az 1916. 
évi székely menekülés 
és befogadás memen-
tójaként, amely egyben a centenáriumi 
eseménysorozat egyik nyitó programja is 
volt. Ezt követően ünnepi istentiszteleten 
és szentmisén emlékeztek államalapító 
Szent István királyunkra. A hagyomá-
nyosan a bástyafalnál megrendezett városi 
megemlékezésen ünnepi szónok ezúttal 
Darvas Kozma József csíkszeredai plé-
bános, pápai káplán, 
címzetes esperes volt. 
József atya lélekemelő 
szavakkal szólt szent 
királyunk hitben meg-
élt életéről, arról a nagy 
munkáról, amellyel po-
gány népét a keresztény 
hitre vezérelte, mert 
tudta, „Nincs más út, 
csak az Isten útja!” Em-
lékeztetett arra, a máig 
érvényes alapigazságra, 
hogy „vízió”, azaz jö-
vőkép nélkül elpusztul 
a nemzet. De szólt István király szinte 
egyedülálló okos és szeretet vezérelte poli-
tikájáról is, amellyel békében tudott élni a 
szomszédos népekkel, birodalmát sokféle 
módon óvta, erősítette, és nem feltétlenül 
a fegyverek erejével. Darvas Kozma atya 
szónoklata végén emlékeztetett arra, hogy 

Idén is változatos programmal várta Hajdúnánás városa az államalapítás és Szent 
István király ünnepét augusztus 19–20-án. A rendezvények különlegessége volt, 
hogy ezúttal együtt ünnepelt hajdú és székely magyar, hiszen népes székely delegá-
ciót látott vendégül városunk, a Székely Menekültek Emléknapja ünnepségsorozat 
nyitányaként.

Á

Együtt ünnepeltek hajdúk és székelyek

Nagyra becsült elődöm, dr. Berencsy János 
polgármester úr ezekkel a szavakkal szólította 
meg éppen 100 esztendővel ezelőtt az akkori 
nánásiakat, hogy siessenek segítségére a 3000 
főt meghaladó székely menekülteknek. 

A felhívásra megnyíltak a szívek és a lakó-
házak ajtajai. Mindenki adta, amit adhatott. 
Leginkább szeretetet, mert abból a háború ín-
séges napjaiban bőséggel jutott a hazátlanná 
vált honfitársainknak is.

Hajdúnánás városa szeptember 18-án ünne-
pi, centenáriumi események keretében emlé-
kezik meg az akkoriak felebaráti szeretetéről. 
Erre az alkalomra sokan érkeznek hozzánk a 
Székelyföldről is. Egyházi és világi vezetők, 
egyszerű zarándokok, akik azért teszik meg a 
több száz kilométeres utat, hogy köszönetet 

Székely menekülés és befogadás 
centenáriuma

Hajdúnánás Város Önkormányzata, Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint a Hajdúnánási Római Katolikus Egyházközség 

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját
Az 1916. évi Székely menekülés és befogadás centenáriuma alkalmából 

szervezett eseményekre.
A hajdúnánási rendezvények fővédnöke: Dr. Áder János köztársasági elnök

Kedves Hajdúnánásiak! mondjanak a mai Hajdúnánás népének elő-
deik befogadásáért.

Kedves Hajdúnánásiak!
Akkor 100 évvel ezelőtt dédszüleink helyt-
álltak, most 100 esztendő múltán én is kérem 
Önöket, hogy jöjjenek el és legyenek részesei 
a szeptember 18-ai egész napos események-
nek. A 10 órától kezdődő Ökomenikus is-
tentiszteletnek a református templomban, 11 
órától a szentmisének és 15 órától a kulturális 
programoknak. 

Szorítsanak kezet vendégeinkkel, esetleg 
hozzanak egy tányér süteményt elődeink ön-
zetlenségére emlékezve, a székelyekkel való 
összetartozásunk jeleként, s kínálják meg vele 
vendégeinket. 

Várom tehát valamennyiüket, hogy közö-
sen emlékezzünk elődeink helytállására. 

Tisztelettel, 
Szólláth Tibor polgármester 

„Jöjjön Hajdúnánás közössége, mutassa meg, 
hogy itt az ős székely nép nem pusztulhat el”

 Koszorúzási szertartás
 Helyszín: a római katolikus templom kertje
 13.30 Közös ebéd a meghívott vendé-

gek számára
 Helye: a Hajdúnánási Gyermek- és Köz-

étkeztetési Nonprofit Kft. étterme
 15.00 Kulturális programok
 Hajdú-székely karácsony: előadják a 

NaNá Színház tagjai, gyergyóditrói és 
hajdúnánási csoportok bemutatója

 Helyszín: szabadtéri színpad

Centenáriumi események 
Csíkszeredában
Szeptember 9. (péntek) 19.00
 A Székely Kálvária c. film bemutatója
Szeptember 10. (Szombat) 11.00
 A Székely Hadosztály emlékére állí-

tott szobor avatása
 18.00 Emlékképek a Nagy Háborúból, 

Csíkszereda-Hajdúnánás című kiállí-
tás megnyitója

 Megnyitja: Kiss Róbert helytörténész
 A Székely menekültek Hajdúnánáson 

című könyv bemutatója
 Előadó: Buczkó József néprajzkutató, a 

könyv szerzője
Szeptember 11. (vaSárnap) délelőtt

 Közös megemlékezés és főhajtás az 
ezeréves határnál, Gyimesbükknél

Centenáriumi események 
Hajdúnánáson
Szeptember 16. (péntek) 17.00
 Az Emberkatedrális című kiállítás meg

nyitója, a 120 éve született Márton Áron 
gyulafehérvári püspök életéről

 Helye: Móricz Pál Helytörténeti Gyűjte-
mény

Szeptember 18. (vaSárnap)
 VI. Székely Menekültek Emléknapja
 10.00 Ökumenikus istentisztelet
 Helye: református templom
 11.00 Szabadtéri római katolikus ün-

nepi szentmise
 Helyszín: római katolikus templom előtt
 Bemutatja: Exc. Ft. Dr. Jakubinyi 

György, gyulafehérvári érsek
 Kivonuló ének: Ősi székely himnusz
 Előadja: A Makláry Lajos Városi Énekkar
 Igei köszöntő: Dr. Fekete Károly, Ti-

szántúli Református Egyházkerület püs-
pöke

 12.10 Világi személyek köszöntője 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás Város pol-
gármestere, Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar 
Megye Közgyűlésének elnöke díszokle-
velet ad át, Ráduly Róbert, Csíkszereda 
Megyei Jogú Város polgármestere, Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke

megmaradásunk egyetlen útja az Isten 
útja; ha népünk hittel tud élni, ha a hit-
ben talál kapaszkodókat, akkor meg tud 
maradni e picinyke hazában.

Új, és megható mozzanata volt az ün-
nepségnek, hogy az új kenyeret átadták a 
polgármesternek; a város kenyerét Dom-

bi Imre egyházgondnok, míg a székelyek 
kenyerét vitéz Lázár Elemér törzskapitány 
nyújtotta át Szólláth Tibornak. Az új 
kenyér megáldása és megszentelése után 
a hagyományokhoz híven az ünnepség 
résztvevői részesültek az áldott kenyérből.

A huszadikai délután már a szórakoz-
tató programok jegyében telt; csúszda, 

ugrálóvár várta a kisebbeket, koncertek 
a nagyobbakat. Délután a Barabonto 
együttes, míg este a Hooligans zenekar 
élő nagykoncertjét élvezhette a közönség. 
Este tíz óra tájban ismét tűzijátékkal bú-
csúztatta a város Szent István királyunk 
idei ünnepét is. R. Zs.
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Szív-ügyünk

Talán már sokan tudják, hogy Magyar-
országon naponta 70-en halnak hirtelen 
szívhalált. Ez azt jelenti, hogy többnyire 
nem ismert beteg szívtáji panaszokat él át, 
és ennek megjelenését követően egy órán 
belül meghal. Az egészséges életmód, az 
egészséges táplálkozás, a mindennapi test-
mozgás, a dohányzás elhagyása jelentősen 
csökkenti e betegségek kialakulását, ill. 
esetenként drámai módon javíthatják a 
már beteg emberek életminőségét. Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat csatla-
kozik a Szívünk Napjához, mellyel szán-
dékunk az, hogy felhívjuk a figyelmet a 
megelőzés lehetőségeire. Mindenki szá-
mára meg kell, hogy teremtődjön tehát 
annak lehetősége, hogy egy-másfél órára 
elszakadjon mindennapi tevékenységétől, 
az internettől, és ezt az időt aktív mozgás-
sal, kikapcsolódással töltse. 

A szeptember 23-ra tervezett prog-
ramjaink között szerepel pl. kerékpártúra 
a tedeji kilátóhoz, melynek indulási ideje 
14 óra 45 perckor lesz az NPC parkoló-
jából. Kérjük, hogy családok, baráti tár-
saságok, munkahelyek, minél nagyobb 

 használatba vették a szállásadók az 
innovatív HAVER szoftvert

 a vendégnyilvántartó rendszer elérte 
célját

 pozitív tapasztalatokkal zárult a szál-
lásadók ellenőrzése

 az ellenőrzések folytatódnak a jövő-
ben szezonon kívül is

A hajdúnánási szállásadó vállalkozók a 
múlt év őszén vehették használatba azt a 
fejlett, könnyen használható online-mar-
keting szoftvert, mellyel nemcsak növel-
hették a forgalmukat, hanem adminiszt-
rációs terheiket is csökkentették.

Ez az innovatív, hiánypótló eszköz 
amellett, hogy a vendégéjszakák számát 
hivatott növelni, az idegenforgalmi szol-
gáltatások minőségét is méri, így képes 
visszajelzést adni a turizmusban érintett 
szervezeteknek, hol, milyen irányba fej-
lesszék szolgáltatásukat, emellett prog-
ramokat kínál, ezáltal modern, a korral 
haladni képes, szimpatikus város képét 
nyújtja az érdeklődőknek.

A HAVER szoftver az elmúlt időszak-
ban bebizonyította létjogosultságát, hi-
szen növekedett a vendégéjszakák száma, 
élénkült a helyi turizmus, ezáltal nemcsak 

A Szív Világnapja szeptember utolsó vasárnapja, melyet a világ több, mint 100 
országában rendeznek meg. E napon különös figyelmet kapnak azok a megelőző 
lehetőségek, amelyek csökkenthetik a világszerte vezető halálokokat, a szív és ér-
rendszeri betegségeket.

számban jelentkezzenek a kerékpártúrára. 
A Hajdúnánásról elindulók Tedejen csat-
lakoznak az ott lakókhoz, és együtt bicik-
liznek ki a kilátóhoz. A Tedejre történő 
visszaérkezést követően a résztvevőket 
örömmel várják a tedeji Családi Sport- és 
Egészségnap programban, melyet Tedej 
Egészségügyéért Alapítványa szervezett. 
Ugyancsak ezen a napon, a Kossuth utcá-
ban lévő Aktív Fitnesz 10 órától 12 órá-
ig várja a negyven éven felülieket, kezdő 
gyakorlatokkal. A belépés a jelzett korosz-
tály számára ingyenes.

Szeptember 25-én, az Okkal-Más-
Okkal Ifiházzal történő közös szervezés 
keretében 16 óra 30 perctől várjuk az 
érdeklődőket a Szív és COPD-s betegek 
találkozójára, melyre várjuk a hozzátarto-
zókat is. Lehetőség lesz kérdezésre, akár 
egyéni tanácskérésre is. Az erre a prog-
ramra történő jelentkezést az érdeklődők 
a 381-620, vagy a +36-20/919-0838 szá-
mon tegyék meg.

A szervezők JÓ SZÍVVEL várják az ér-
deklődőket!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

HAVER: 
Ellenőrizték a szállásadókat, 
pozitívak a tapasztalatok

a turizmusban érintett szakemberek, de 
az önkormányzat is kézzelfogható ered-
ményeket tapasztalhat.

A Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal adócsoportjának munkatár-
sai a nyár folyamán végezték a szokásos 
adóellenőrzéseket, melynek során a helyi 
szállásadók bevallási, dokumentációs- és 
fizetési kötelezettségének szabályszerűsé-
gét vizsgálták – mondta Csegöldiné Tóth 
Erzsébet, a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Adóügyi Csoportjának vezetője. 
Az ellenőrzések során elsősorban a ven-
dégtartóknál a HAVER (HAjdúnánási 
VEndégnyilvántartó Rendszer) megfelelő 
használatát valamint a helyi rendeletben 
szabályozott bejelentő lapok, mentessé-
gi nyilatkozatok szabályszerű kitöltését 
vizsgáltuk – tette hozzá csoportvezető 
asszony, aki kiemelte, hogy pozitív ta-
pasztalatokkal zárták az ellenőrzéseket, 
a vállalkozók szabálykövető magatartása 
volt a meghatározó a legtöbb esetben.  
A jövőben a szezonon kívül is folytatód-
nak az ellenőrzések, hiszen ezáltal segít-
séget is tudnak nyújtani az adócsoport 
munkatársai a szállásadóknak egy-egy 
felmerülő kérdés kapcsán. 

HNU

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
városunk a GUL-15-D-2016-0077 pályá-
zat keretében 800 000 Ft összegű támoga-
tást nyert el „Az elhurcoltak kegyeleti em-
lékhelyének kialakítása Hajdúnánáson”; 
„Emlékhely kihelyezési támogatás” címen. 
A rendelkezésre álló forrásból Hajdúná-
nás városközpont területén (Református 
templom és a bástya előtti tér), térfelújí-
tási munkákat folytatunk. A kivitelezés 
ideje alatt a zökkenőmentes közlekedés 

Térfelújítási munkák 
biztosításához terelő útvonalat jelölünk 
ki a gyalogosok részére, a templomkerten 
keresztül.

A kivitelezés tervezett üteme:
2016. szeptember: bontási munkák
2016. október: építési munkák
2016. november: ünnepélyes átadás
Megértésüket és együttműködésüket 

köszönjük!
Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat

Ez itt az Ön hirdEtésénEk a hElyE!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Az autós, motoros és kerékpáros balesetek 
visszaszorítása és a vezetéstechnikai tudás 
bővítése céljából a KPM-NÁNÁS Kft., 
a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
közlekedésbiztonsági napot szervez 2016. 
szeptember 10-én, szombaton 8–14 óra 
között Hajdúnánáson a Petőfi u. 82. sz. 
alatt lévő műszaki vizsgaállomáson. 

A nyílt nap célja, hogy a közlekedők 
széles rétegeinek gyalogos, kerékpáros, 
gépjárművezető, utas figyelmét ráirányít-
sa a biztonságos, balesetmentes közleke-
désre, annak megelőzésére és felhívja a 
figyelmet a szülői példamutató magatar-

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 
Hajdúnánás város területén, optikai le-
fedő hálózat „GPON” kivitelezését vég-
zi a G. Telecom Kft. (4034 Debrecen, 
Vámospércsi út 141. Tel.: 52/523-690,  
e-mail: g.telecom@t-online.hu) A terve-
zett optikai hálózat részben meglévő al-
építményekben illetve meglévő oszlopok-
ra kerül felszerelésre. 

Optikai hálózat előnyei:
 nagyobb áthidalható távolság
 nagy átvételi sebesség
 nagy sávszélesség
 kisebb helyigény

A kivételezés ütemezetten zajlik:
I. Fenntartási munkák, hálózatfoga-

dásra alkalmassá tétel: 2016. szep-
tember 1-ig.

II. Tiszavasvári u. és Nyíregyházi u. 
területe: 2016. november 15-ig.

III. Széchenyi u. és József Attila u. te-
rülete: 2016. december 15-ig.

IV. Rákóczi u. területe: 2017. március 
31-ig.

V. Városközpont területe: 2017. má-
jus 30-ig.

A lakosság az észrevételeit a fenti címe-
ken teheti meg, azonban kérjük türelmü-
ket és együttműködésüket.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

tás fontosságára. A programon közleke-
désbiztonsági szempontból díjmentesen 
átvizsgálja a társaság a járműveket, mo-
torokat, kamionokat, mezőgazdasági jár-
műveket és a kisebb beállításokat is elvég-
zi szintén díjtalanul. 

A nyílt napon bárki bővítheti vagy 
frissítheti elméleti és gyakorlati tudását: 
ügyességi versenyeken, közlekedési elő-
adásokkal, bemutatókkal, KRESZ tesztek 
kitöltésével. 

Mindemellett a vizsgaállomás a részt 
vevők között egy új kerékpárt is kisorsol. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Közlekedésbiztonsági nyílt nap Nánáson

Kirándulás
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihari Egyesülete Hajdúnánási Csoportja egy napos kirándulást 

szervez a tagoknak a Tisza-tavi Ökocentrumba. ideje: 2016. szeptember 17 (szombat)
Program: az édesvizi akváriumrendszer és madárrezervátum megtekintése, hüllőket és kétéltűeket 

bemutató kiállítás, Szabadidő park és skanzen meglátogatása. 
Érdekklődni és jelentkezni lehet: Támcsu Erzsébet Területi vezetőnél a 06-20/415-5509-es 

telefonszámon, valamint a Művelődési Házban.
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A bölcsőhely melege: 
Hazaváró Ünnep 2016

Barátságos, meleg kézfo-
gás, összeölelkezések, itt-
ott örömkönnyek, széles 
mosolyok, véget nem érő 
beszélgetések, kérdések; ‒ 
Mikor is láttuk egymást? 
– XY-ról tudtok valamit? 
Gyerekek, unokák? 

Mint ahogy rég látott 
rokonok, ismerősök, ha 
találkoznak; ez jellemzi az 
immár hetedik éve nya-
ranta megrendezésre ke-
rülő két napos eseményt, 
a Hazaváró Ünnepet, 
amelyet még 2000-ben a Hajdúnánáson, 
Szépen, Emberül! Alapítvány kezdemé-
nyezett, majd 2010-ben Hajdúnánás Vá-
ros Önkormányzata vette át szervezését, 
megrendezését. 

Idén mintegy ötven fő tudta elfogadni 
a szíves invitálást – azonban egyre többen 
vannak, akik már koruknál fogva, vagy 
egészségi állapotuk miatt nem tudnak a 
hosszabb-rövidebb utazásra vállalkozni, 
hiszen ezekre az alkalmakra elsősorban a 
több évtizede elkerült nánásiakat hívja a 
város. Mint Szólláth Tibor polgármester 
úr mondta, a jövőben el kell azon gondol-
kodni, hogy a fiatalabb korosztályt is meg 
kell szólítani, reménykedve abban, hátha 
náluk is megpendül egy-egy vékonyka 
húr, amelyen visszacsengenek a gyermek-
kor, az iskolás évek, a fiatalság, a szülőföld 
hangjai. 

A meghitt, családias ünnepség idén egy 
rendhagyó koncerttel kezdődött a refor-
mátus templomban. Szabó Ágnes – aki 
szintén vendég volt, hiszen már 15 éve 
elkerült itthonról – csodálatos koncertet 
adott Soli Deo Gloria címmel. 

Másnap, augusztus 20-án az ünnepi 
program különleges eseménnyel kezdő-
dött; a székely menekülés és befogadás 
100. évfordulójának emlékére az erdé-

„Hosszú percekig állva tapsolt a hallga-
tóság Mónus József távlövő íjász előadása 
végén, a Magyarok IX. Világkongresz-
szusa kulturális konferenciáján, melynek 
címe: A Fény üzenete. A nyílvesszőjével 
a Vereckei hágót átlövő, minden idők 
leghosszabb távlövését magáénak tudó vi-
lágcsúcstartót dr. Grandpierre Atilla hívta 
meg a kulturális konferenciára. Mónus 
József sugárzó hite, életre-halálra felvállalt 
magyarsága lenyűgöző volt.”

A kulturális konferencián részt vevő 
Patrubány Miklós bejelentette, hogy ér-
demeiért Mónus Józsefet a Magyarok Vi-
lágszövetsége kitüntette a Magyar Nem-
zetért Érdemérem ezüst fokozatával, ami 
a legnagyobb MVSZ-kitüntetés, amely 
élő ember számára odaítélhető.

A kitüntetés átadására október 1-jén 
kerül sor a kaposmérői Völgyben, amikor 
Kassai Lajossal együtt veszik át a mind-
kettőjüknek külön-külön odaítélt díjat. 
Viszonzásképpen Mónus József bejelen-
tette, hogy következő világcsúcsát, ame-
lyet szeptemberben, egy amerikai íjász-
versenyen szándékszik elérni, a Magyarok 
Világszövetségének ajánlja fel. A bejelen-
tésre Patrubány Miklós és Mónus József 
kézfogása tette rá a pecsétet.”

‒ Mit jelent ez a kitüntető cím Önnek? 
– tették fel sokan a kérdést a Farkasnak.

‒ Azt hiszem, magáért beszél, hogy 
Kassai Lajos szintén ezen a kitüntetésben 
részesült. Ami pedig tovább fokozza ezen 
díj értékét számomra, hogy kedves bará-

Idén nyolcadik alkalommal hívta és várta haza távolba szakadt atyafiait Hajdúnánás 
városa. A 2000-ben útjára indított gondolat mintegy tíz esztendei kihagyás után 
2010-ben újult meg, és azóta minden év augusztus 19–20-a között zajlanak a Haza-
váró Ünnep eseményei.

lyi Történelmi Vitézi Rend emléktáb-
lát helyezett el a Bocskai u. 2. sz. alatti 
épületen, amely száz évvel ezelőtt a Járás 
Bíróság épülete volt. Ezt követően része-
sei lehettek az ünnepi istentiszteletnek és 
szentmisének, majd az erődfalnál megtar-
tott Szent István napi városi megemléke-
zésnek, ahol ezúttal ünnepi beszédet Dar-
vas Kozma József csíkszeredai plébános, 
pápai káplán mondott.

A Hazaváró Ünnep hagyományosan 
egy közös ebéddel zárult, ahol Szólláth Ti-
bor polgármester úr – mint eddig mindig 
– most is szólt az eltelt egy év fontosabb 
városi eseményeiről, fejlesztéseiről, jövő-
beni elképzeléseiről. 

Hamar elröppent az a két nap, amelyet 
együtt töltöttek a hazatértek és az ittho-
niak, és az emlékidézés során valószínű 
sokakban fogalmazódtak meg gondolatok 
hazáról, szülőföldről, bölcsőhelyről, hogy 
hová is tartozunk, mi az a hely, amely 
mint az édesanya, mindig visszavár. És ez 
az otthon, ahol, mint ahogy Lénárd Sán-
dor fogalmaz „Otthon van az ember, ahol 
gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, 
ahol tegezik az embert, ahol a nagyapja ül-
tette diófának a gyümölcsét töri, és fát ültet-
ve unokáira gondol.”

- erzsé -

Amikor ezeket a sorokat olvassa a Kedves 
Olvasó, a száz évvel ezelőtt lezajlott ro-
mán katonai támadás miatt keleti várme-
gyéink népe a menekülés gyászos napjait 
élte már.

De kik is menekültek? Székelyföl-
di magyarjaink, idős beteg nagyszülők, 
sokgyermekes édesanyák, hiszen a hadra 
fogható férfiak a világháború valamelyik 
hadszínterén ontották vérüket. A kora-
beli szemtanú a következőképpen jelle-
mezte a látványt: „áradatban vonaglott a 
székely föld”. Egy megbolydult nép kelt 
útra sebtében magához vett holmikkal. 
A szerencsésebbek, akik rendelkeztek va-
lamilyen szekérfogattal, azokon indultak 
el, mások, a többség pedig végeláthatatlan 
gyaloglással igyekezett eljutni valamelyik 

Centenáriumi év 2.
nagyobb vasútállomásra, hogy áttelepítő 
vonatra szállhassanak. Sokaknak 40–100 
kilométeres utat kellett így megtenniük. 
Majd következett a várakozás, hogy aztán 
egy nyitott szerelvényen eljuthassanak va-
lamelyik alföldi városba.

Nem voltak szerencsésebbek a szekérrel 
útra kelők sem. Gyergyóból, a Gyimesek-
ből, Felcsíkból indulva, keresztül a Hargi-
tán hármas-négyes oszlopokban hömpö-
lyögtek a fogatok. „Az úton nem lehetett 
menni – idézi emlékeit Kolozsi Antal 
gyergyóditrói lakos. Úgy tele vót az út, ott 
olyat nem lehetett, hogy egymást kerüljük el. 
Ha valaki vissza fele akart jőni, nem tudott, 
csak előre.”

A rettenetes megpróbáltatásokkal járó 
utazás napokat, sőt heteket vett igénybe. 

Menekülők vonata Brassónál 1916. augusztus utolsó napjaiban.

Kétszeres elismerés világrekorder 
íjászunknak!
A Magyar Érdemkereszt legfelsőbb fokozatát, a Magyar Arany Érdemkereszt ki-
tüntetést kapta Mónus József tradicionális távlövő íjász augusztus 20-án, illetve a 
Magyarok Világszövetsége a Magyar Nemzetért Érdemérem ezüst fokozatát ado-
mányozta a Farkasnak.

tom, Lajos megtisztelt azzal a gondolatá-
val, hogy a nyílt napján a „Völgyben” én 
is vele együtt vegyem át ezt a kitüntetést a 
Magyarok Világszövetségétől. Azt hiszem 
ez gesztus is mutatja, hogy igenis létezik 
önzetlen barátság olyan emberek között 
is, mint mi vagyunk. Mi, akik végighar-
coltuk a világot, legyőztük valamennyi 
ellenfelünket, és mégis tudjuk, ha elfor-
dul a másik, akkor is ott áll a barát, aki 
ha kell, akkor megállítja még a hátulról 
támadót is!

Szeretném megtisztelni a legendás Kas-
sai Lajost két nyíllövéssel, hogy a „Völ-
gyét” íjjal átlőve, jelképesen egy „csillagös-
vényt” emelhessek barátságunk jelképéül 
az égboltra! Mivel nyíltnap lesz és ott lesz 
Lajos sok-sok tanítványa is, én elviszem 
minden tanítványomat, azaz mind a ket-
tőt; Mónus Lászlót, a fiamat és Prokaj 
Kiarát az egri ifjú hölgyet, aki a fiamhoz 
hasonlóan sokszoros világrekorder is egy-
ben már.

Akik szekérrel keltek útra, 
három hétbe telt, mire 
elérték Hajdú vármegyét. 
Gyergyókilyénfalváról pél-
dául a később híres erdélyi 
püspökké lett Jakab Antal 
családja, az édesanya és 
öt kisgyermek három hét 
alatt tette meg az utat Haj-
dúnánásig egy kéttehenes 
fogattal. Az első menekül-
teket szállító szerelvények 
1916. szeptember 8-án 
futottak be a helyi vasútál-
lomásra. Néhány nap alatt 
több száz fő érkezett. „Szívet tépő látvány 
a menekülők érkezése – írta Váczi József a 
helyi újságban. Látni az ősz férfiút, aki ke-
nyerének javát megette, s menekülnie kel-
lett kedves otthonából. Látni a könnyező, 
rettenetesen szenvedő, gyermekeiket gör-
csösen szorongató anyákat. Látni az ide-
genben révetegen és félénken széttekintő 
serdülő hajadonokat, s látni mindnyáju-
kon a rettenetes szenvedésnek és nyomo-
rúságnak nyomait: igazán a legerősebb 
szívnek és léleknek is megindító látvány.”

Hogy honnan érkeztek az elűzött székely 
testvéreink? Hajdú vármegyébe csaknem 

kizárólag Csíkból, a hadvezetés ugyanis 
Hajdú számára ennek a székely megyének 
a befogadását rendelte el. Az országban el-
sőként Debrecenben alakult Menekülteket 
Segélyező Bizottság, amely élelemmel, ru-
házattal várta a menekülőket, s közremű-
ködött a 20 ezer főnyi népesség szétosztá-
sában a megye települései között.

Hajdúnánásra 1916. október derekáig 
több mint 3000 menekült érkezett, akik-
nek fogadásáról, elszállásolásáról a követ-
kező számunkban emlékezünk meg.

Buczkó József
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Szeptember 10. (szombat) 10.00: XI. 
Nyugdíjas Regionális Találkozó a 
Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Egyesülete szervezésében.

 Szeptember 15. (csütörtök) 17.00: 
Romanek Inka festőművész tapint-
ható tárlata a Fehér Bot Alapítvány 
szervezésében. 

 A festmények vakok és gyengénlátók 
számára készültek, de minden érdeklő-
dő számára vizuális élményt nyújtanak. 
A kiállítást megnyitja: Szólláth Tibor 
polgármester. Közreműködik: Szatmári 
Tony. Megtekinthető: október 3-ig.

 A kiállítás megnyitóját követő héten 
szeptember 19-én és 20-án délelőtt já-
tékos érzékenyítő programokra kerül 
sor a város iskolás gyerekei számára az 
alapítvány munkatársai közreműködé-
sével a Ki-Látó Ifjúsági Iroda által.

 Szeptember 23. (péntek) 18.00: Ná-
nási Fonó – néptánctanítás kicsiknek 
és nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívásai

 Szeretettel várjuk azoknak a szekeresek-
nek, lovasoknak jelentkezését, akik szí-
vesen részt vennének a szeptember 24-i 
Szüreti sokadalom felvonulásán. A me-
net 13.30-kor indul a Kendereskertből. 
Útvonala: Kendereskert, Görbeházi út, 
Rákóczi u., Honfoglalás u., Baross u., 
Bocskai u., Körforgalom, Dorogi u., 
Magyar u., Árpád u., Honfoglalás u., 
Rákóczi u., Görbeházi út, Kenderes-
kert. Jelentkezési határidő: szeptem-
ber 16. 16 óra. Elérhetőségeink: Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ, 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6., 
52/382-400, 70/372-1494, info@na-
nasvmk.hu

 „Hajdúnánás 2016” fotópályázat:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési fo-

tópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el és a fotókon ne helyezze-
nek el feliratot! A fotók mindegyikének 
a 2016-os esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2016. november 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. A beküldött fotó-
kat megjelentetjük a facebookon, ahol 
közönségszavazáson vesznek részt. To-
vábbi információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek.

 „Így látom Hajdúnánást” – videópá-
lyázat

 A Hajdúnánási Televízió videópályáza-
tot hirdet Hajdúnánás város bemutatá-
sára az alábbi kategóriákban:
I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak videóval, kisfilmmel le-
het, melynek hossza maximum 180 
másodperc (3 perc). Kérjük, az elké-
szült alkotásokat DVD-n küldjék el, 
a lemezen feltüntetve az alkotó nevét, 
címét és a választott kategóriát. Egy 
alkotó több kategóriában is, akár több 
videóval is nevezhet. 

 A videónak a 2016-os esztendőben kell 
készülnie Hajdúnánás közigazgatási 
határán belül. Az elküldött és zsűrizett 
pályaművek megjelennek a Hajdúná-
nási Televízió műsorában és a televízió 
internetes felületein, ahol a közönség is 
szavazhat a pályaművekre.

 Beküldési határidő: 2016. november 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotások decemberben a Város Napján 
is megjelennek. További információk 
a Hajdúnánási Televíziónál Pál Kovács 
Krisztiántól kérhetőek.

 A nyári szünet után újra indul a Bor-
klub a Nyíregyházi Borozó csapata 
szervezésében.

 Időpontok: 
 Szeptember 29. (csütörtök) 19.00
 Október 13. (csütörtök) 19.00
 November 3 (csütörtök) 19.00
 December 1. (csütörtök) 19.00
 Részvételi díj: 6000 Ft/fő
 Bővebb információ: Máthé Csaba 06-

20/965-6444; mathe.csaba001@gmail.
com

 A PinceKlub bérelhető családi ese-
ményekre, baráti összejövetelekre, 
céges rendezvényekre. 

 Bővebb információ a pinceklubhajdu-
nanas@gmail.com e-mai címen, vala-
mint a 06-70/372-1495-ös telefonszá-
mon kérhető. Címünk: Hajdúnánás, 
Bocskai u. 2., (a volt középiskolai kol-
légium pincéje).

 Programjainkról a www.facebook.com/
pinceklubhajdunanas oldalon tájéko-
zódhatnak! 

 Elindult a 2016/2017-es tanév! To-
vábbra is a megszokott környezetben 
várjuk óvodai/iskolai csoportok jelent-

kezését a Kendereskertbe kirándulások, 
klubdélutánok megtartásának céljából. 
Főzési lehetőséget nyújtunk bármely 
csoportunknak, az ehhez szükséges 
eszközök biztosításával. A Hajdúnáná-
si Helyi Sajátosságok kézművesei se-
gítségével a gyerekek kipróbálhatják a 
nemezelést, bőrdíszművezést, valamint 
betekinthetnek a szalmafonás rejtel-

meibe. A Kendereskert magánrendez-
vényekre továbbra is bérelhető.

 Csapatépítő tréningek megszervezé-
séhez segítséget nyújtunk. Keressenek 
bennünket bizalommal!

 Bővebb információ a palfi.julia@
nanas holding.hu email címen, vala-
mint a 06-70/372-1484 telefonszámon 
kérhető.

Augusztus 26-án délután már minden 
készen állt a vendégek fogadására az in-
tézmény ebédlőjében. Elégedettséggel 
töltött el bennünket, hogy nagyon sokan 
kb. 80-an elfogadták a meghívásunkat. 
Ahogy gyülekeztek a vendégek, egyre 
nagyobb lett a zsibongás, a nevetés, de 
örömkönnyeket is felfedezhettünk a sze-
mekben. Az első tantestület tagjai, tech-
nikai dolgozói már hosszú évek óta nem 
találkoztak. Akinek az egészsége enged-
te, Debrecenből, Budapestről is eljött. 
Volt mire emlékezni. A köszöntő szavak 
után a nyugdíjasok egy saját, megzenésí-
tett verset adtak elő Szemán Istvánné és  
dr. Kricsfalussy Istvánné vezetésével arról, 
hogyan telnek a nyugdíjas évek. Aztán fo-
tókkal elevenítettünk fel, milyen volt az 

Nem nehéz kiszámolni, a két évszám között negyven év telt el. Hogy ez sok vagy 
kevés? Mindenki máshogy érezheti. Egy iskola életében bizony tekintélyes idő. 
1976-ban egy új intézmény nyitotta meg kapuit a diákok előtt a Magyar utcán, 
akkori nevén a 6. Sz. Általános Iskola, ma a Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola telephelye. A jeles évforduló és az épület átalakítása 
alkalmából hívtuk és vártuk azokat, akik az iskola pedagógusai, dolgozói voltak 
az elmúlt évek alatt.

1976–2016

iskola az átalakítás előtt, 
és egy-két esemény ké-
pei is felvillantak. Papp 
Imre, az első igazgató 
szólt néhány szót az egy-
begyűltekhez. Elmond-
ta, hogy milyen nehéz 
helyzetből indult az 
iskola, s hogyan jutott 
el odáig, hogy a város-
ban elismert intézmény 
lett. Felidézett néhány 
vicces emléket, melyen 
jókat derült a hallgató-

ság. Megköszönte, hogy lehetőséget te-
remtettünk erre a találkozóra, melynek 
élményei ből még jó ideig meríthetnek. 

Az épület körbejárása után hozzálát-
tunk a vacsorához, majd folytatódott a 
beszélgetés. Megemlékeztünk azokról is, 
akik már nem lehetnek közöttünk. Ha-
mar eltelt az a pár óra, amelyet egymással 
tölthettünk. Kevésnek is tűnt, hiszen nem 
tudtunk mindenkivel annyit beszélni, 
amennyit szerettünk volna. A búcsúzko-
dásnál ígéretet tettünk, hogy igyekszünk 
lehetőséget teremteni arra, hogy gyakrab-
ban együtt legyünk. Az esemény jó han-
gulatban telt, mosolygós arccal távoztak 
vendégeink.

Labanczné 
Fekete Marianna

Gyermekszínjátszó műhely indul a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban 
2016 októberében.

Várjuk mindazon játszani és megmu-
tatkozni vágyó gyerekeknek a jelentke-
zését (8–14 éves korig), akik szívesen 
vennének részt egy színjátszó képzésen, 
melynek majdani célja mesedarabok lét-
rehozása.

A műhely képzésének elemei: beszéd-
technika, versmondás, színészmesterség – 
drámapedagógia, színpadi mozgás.

A foglalkozásokat Marth P. Ildikó ve-
zeti.

Jelentkezni és érdeklődni lehet a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban 
2016. október 10-ig Marth P. Ildikónál.

2016. augusztusában családja, testvérei, 
unokái, dédunokái körében ünnepelte 90. 
születésnapját Füz Péter az Achim András 
utcában. Ez alkalomból Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megküldött em-
léklappal köszöntötte őt dr. Juhász Endre  
Hajdúnánás város alpolgármestere is.

Isten éltesse még sokáig Péter bácsit 
erőben és egészségben családja körében!

Palánta Gyermekszínjátszó Műhely

Boldog születésnapot! 
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2016. augusztus 13-án reggel 6.40-kor 
indult az autóbusz Hajdúnánásról 50 
fővel. Reggel kilenc órára érkeztünk 
meg Nagyarba, ahol meglátogattunk egy 
gyönyörű kastélyt és az udvaron lévő 
Rózsakertet. Ezt követően mentünk Szat-
márcsekére, ott megnéztük a Kopjafás te-
metőt, ahol több mint 1200 kopjafa és 21 
sírkő van. Itt van Kölcsey Ferenc emlék-
műve felállítva. Ezt követően voltunk egy 
kis házban, ahol finom lekvárokat lehetett 
vásárolni. A vásárlás után finom tájjellegű 
ebédet fogyasztottunk el, majd Turistván-
diba látogattunk, ahol megtekintettük az 
európai hírű vízimalmot. A tulajdonos 
elmesélte a malom történetét és beindí-

totta, hogy működés közben is lássuk, 
vagyis elindította a lapátokat. Ez a látvány 
lenyűgözte a csoportot. Az állam nagyon 
sok pénzt adott a malom felújítására. In-
nen mentünk Penyigére, ahol egy „lek-
várium” látogatáson vettünk részt, majd 
lassan elindultunk vissza Hajdúnánásra, 
ahová a kora esti órákban érkeztünk meg.

Köszönetünket fejezzük ki a Hajdú-Bi-
har-megyei Önkormányzatnak és a Haj-
dúnánási Önkormányzatnak, hogy támo-
gatásukkal lehetővé tették részünkre, hogy 
eljussunk ezekre a gyönyörű helyekre.

Tisztelettel a magam és a résztvevők 
nevében: 

Tóth Ferenc elnök

Legutóbbi lapszámunkban beszámoltunk 
a Gimnasztráda idei sikeres nemzetközi 
szerepléséről, most Pallai Zsoltot, a Phoe-
nix Fusion Tánciskola vezetőjét kérdeztük 
az iskola történetéről, illetve eddigi leg-
fontosabb eredményeiről.
 A Phoenix Fusion Tánciskola 8 éve 

van jelen Hajdúnánáson. Eleinte a mo-
dern kortárs technika oktatásával, vala-
mint esztétikus testképzéssel foglalko-
zunk, majd kialakult az iskolánk végleges 
profilja, mely a divattáncokból jól ismert 
Hip-hop táncstílus. Természetesen a mo-
dern technikák oktatását sem hagytuk el.
 Kik, hány éves kortól jelentkezhet-

nek Önöknél táncolni?
 Négy éves kortól tanulhatnak ná-

lunk a gyerekek, négy korcsoportban. 
Mini – Haladó mini – Középhaladó ju-
nior – Haladó felnőtt csoport. Az oktatás 
a művelődési központ színháztermében 
folyik, heti két alkalommal, hétfőn és 
csütörtökön 16-tól 20 óráig. Iskolánk 
nevében megjelenik a fúzió szó, ami azt 
jelenti, hogy a különböző stílusok keve-
redésével teljesen új hatást hozunk létre. 
Így 2016-ban a kortárs hip-hop stílust 
erősítjük, illetve próbáljuk a közönséggel 
megszerettetni. 
 A helyi alkalmakon túl hol tudnak 

megmutatkozni? 
 Iskolánk számos fellépésen, verse-

nyen részt vett már és képviselhette Haj-
dúnánás városát. Folyamatosan fellépünk 
a különböző Hajdúnánási rendezvénye-
ken, nagy szeretettel fogadjuk el az ilyen 
felkéréseket. Minden évben megrendezés-
re kerül a félévi illetve az év végi gálamű-
sorunk. Már szeptemberben elkezdünk 
készülni a decemberi gálaműsorunkra, 
amit idén a retro jegyében állítottunk 
össze és természetesen az ünnepek han-
gulata is megjelenik benne. 5 éve veszünk 
részt olyan versenyeken, mely 3 forduló-
ból áll, és az utolsó forduló maga az Euró-
pa Bajnokság.

Eredményeink:
2012: Felnőtt csoport III. hely
2013: Felnőtt csoport EB. I hely
2014: Diamond Crew (haladó nagy cso-

port) A. kategória, I. hely, különdíj

„Ti tudtátok mennyi 
kincs van Nánáson a 
múzeumban? És, hogy 
az éjszaka a múzeumban 
legalább olyan izgal-
mas, mint azt a filmből 
ismerjük? És azt, hogy 
lány is lehet királyfi és az 
amerikai-magyar nyelv 
semmiben sem különbö-
zik a magyar-magyartól? És, hogy a hírhedt 
Báthory Erzsébettel Nyírbátorban lehet talál-
kozni (persze csak a viasz bábu formájában) 
és cseppet sem félelmetes?!

A fenti és sok-sok más a magyar rene-
szánszt érintő kérdésre is választ kaptunk 
velem együtt 14 társammal Hajdúnánáson 
a reneszánsz táborban, melyen szlovákiai, 
amerikai, debreceni és persze nánási gyerekek 
vettünk részt. Néhány napra belecsöppentünk 
Mátyás király udvarába, reneszánsz táncot ta-
nultunk, koronát, sisakot, páncélt, tarisznyát 
készítettünk. Szó volt Beatrix királynőről és 
a fekete seregről, voltunk a Kendereskertben, 
reneszánsz vacsorát fogyasztottunk el. 

És észrevétlenül olyan közeli barátokká 
váltunk, amit az ember az első pillanatokban 
sosem gondolna. Andi és Mariann néni moso-
lyogva várt bennünket augusztus első napján 
és egy nagy levegővel (nem kis teljesítmény) 
felsorolták a programokat.

Szombat reggel, amikor a takaróinkat és 
párnáinkat csomagoltuk egy átbeszélgetett 
múzeumi éjszaka után, fáradhatatlanul 
mosolyogva beszéltük meg, hogy jövőre min-
denképp szeretnénk ott folytatni, ahol abba-
hagytuk…”

A fenti sorokat Kecskés Zsófi táborlakó 
küldte el a múzeum dolgozóinak, aki tagja 

Hajdúnánáson napjainkban szinte minden táncot kedvelő, szerető ember megta-
lálhatja a neki legjobban megfelelő táncformát, stílust, hiszen választhat a nép-
tánc, a társastánc, látványtánc, divattánc közül, azaz a táncok egész színes és széles 
skáláját kínálják az érdeklődőknek az iskolák, klubok. 

Táncoslábú nánási fiatalok

Gyermek duó Szakál Anna – Snellenper-
gel Mirella: II. hely

2015: Diamond Crew (haladó nagy cso-
port) A. kategória EB. I. hely, Gyer-
mek moderntánc duó Szakál Anna – 
Snellenpergel Mirella: EB. I. hely

2016: 
Területi verseny:
Gyermek Duó Szakál Anna – Snellenper-

gel Mirella: I. hely
Phoenix Family nagy formáció II. hely
Pallai Zsolt Szabolcs I. hely – különdíj
Gyermek csoport II. hely, 
Gyermek Duó Szakál Anna – Snellenper-

gel Mirella: EB. I. hely 
Pallai Zsolt A. kategória szóló különdíj 

– I. hely
Gyermek Duó: Országos verseny Kéki 

Jázmin – Dózsa Regina II. hely
Mini Duó: Országos verseny: Bakos Mira 

– Prepuk Emília II. hely
Dance Arena Nemzetközi Táncverseny:
Gyermek Duó Szakál Anna – Snellenper-

gel Mirella: Cinderella story I. hely
Diamond Crew (Haladó nagy csoport) 

III. hely
Tar Milán: II. hely (hip-hop szóló)
Gyermek Duó Szakál Anna – Snellenper-

gel Mirella: Országos verseny I. hely
Mint az élet minden területén, a Phoe-

nix Fusion életében a kemény, heti nyolc 
órás edzés szép lassan meghozta igazán 
bőven termő gyümölcsét, első, második, 
harmadik helyezések, Európa Bajnoki 
érmek, különdíjak. Egyszóval ebben a 
műfajban is igen tehetségesek a nánási 
kisebb-nagyobb gyermekek, felnőttek. 
Köszönhetően tanáraiknak, kitartásuknak 
és annak a közösségnek, amelyben folya-
matosan, örömmel dolgoznak, hiszen jó 
eredményeket csak igazi közösségben le-
het elérni, ahol úgy vannak egymás kö-
zött a „diákok” és oktatóik, tanáraik mint 
egy nagy családban. És mint Pallai Zsolt 
elmondta, továbbra is folyamatosan vár-
ják a táncolni vágyókat, már egészen pici, 
azaz négy éves kortól.

Jelentkezni: Pallai Zsolt Szabolcs, tele-
fon: 06-20/278-3182.

HNU

Kirándulás Turistvándiba

Reneszánsz tábor a helytörténeti 
gyűjteményben

volt a „Mátyás király apródjai” honisme-
reti, történeti tábornak, melyet első ízben 
hirdetett meg a nánási helytörténeti gyűj-
temény. Augusztus első öt napján Igazsá-
gos Mátyás és reneszánsz udvara, Beatrix 
királynő és kísérete foglalta el az időszaki 
kiállítótermet, melyben a szépséges címe-
rek, fejedelmek arcképei – Égerházi László 
alkotásai – inspiráló közeget teremtettek a 
történelmi múlt játékos megismeréséhez. 
A hét folyamán a leendő apródok megis-
merték a kort, részt vettek fegyverbemuta-
tón, íjászaton, kézműves foglalkozásokon 
fejleszthették ügyességüket, színészkedtek, 
lakomáztak a középkorban, játszottak, tán-
coltak, kirándultak … Reggeltől estig a 15 
gyerek – magyar és külföldi – lelkesen vett 
részt a programokon és izgatottan várták az 
utolsó estét, hiszen nemcsak az „Éjszaka a 
múzeumban” filmet tekintették meg, ha-
nem valóban a múzeum termeiben aludtak 
el. A tábor zárásaként együtt reggelizve, az 
elválás szomorú érzésével, mégis boldogan 
dedikálták egymásnak a közös csoportké-
pet. Mi már készülünk a következő nyári 
táborra és reméljük újabb gyereksereg vesz 
részt rajta. A szakmai programok megvaló-
sulását a NKA támogatta.

Darócziné Bordás Andrea
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MŰAnYAG nYÍlásZárÓ
Br-PlAsTiK KFT. 

szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! HA A Br-PlAsTiK MeGoldjA, neM lesZ rá TöBB GondjA!

nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 
 inGYen FelMÉrjÜK
 inGYenesen árAjánlAToT KÉsZÍTÜnK
 inGYenesen BeÉPÍTjÜK AZ ön lAKásáBA

MŰAnYAG nYÍlásZárÓK GYárTásA, 
ForGAlMAZásA, BeÉPÍTÉse GArAnCiáVAl! 

Vásároljon KöZVeTlenÜl A GYárTÓTÓl! Vásároljon KöZVeTlenÜl A GYárTÓTÓl! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

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

DE! a megszokott helyen várjuk ügyfeleinket!
Műszaki vizsga (motorkerékpár, személyautó, teherautó, 
	 kamion,	mg-i	járművek,	autóbusz)
Eredetiség vizsga Tachográf-illesztés	és	-hitelesítés	(analóg	és	digitális)

KPM-NÁNÁS Kft. Hajdúnánás, Petőfi u. 82. 
Telefon: 52/570-542 	E-mail:	kpm.nanas.kft@gmail.com

MEGÚJULT A MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS!

 új névvel
 új tulajdonossal
 új személyzettel
 hosszabb 
 nyitva tartással
 (7–16 óráig)

Keresek Hajdúnánás sporttörténetével kapcsolatos tárgyakat, 
dokumentumokat (mezek, érmek, oklevelek stb.), 

régi Hajdúnánást ábrázoló fotókat,
a helyi újságok régi számait, valamint 1945 előtti magyar képeslapokat.

Szólláth Zoltán, szilzo@freemail.hu, munkahelyen: 
06-70/372-1494, esti órákban: 52/390-049

részletekről érdeklődjön 
üzletünkben!

KEDVEZMÉNYES 
GYERMEK-, MUNKA 
ÉS 
TRANSITIONS 
FÉNYRE SÖTÉTEDŐ 
SZEMÜVEGLENCSÉK 
AZ ESSILORTÓL.

Az akció 

szeptember 

14-ig 
érvényes.

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

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

nagy miklós 
temetkezési vállalkozó

750 Ft
adag

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

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

 

Tisztelt vendégeink! 
A rosszindulatú híresztelések ellenére nem zártunk be, 
sőt Hajdúdorogon megnyitottuk A'la carte kisvendéglőn-
ket, ahol pizzát is készítünk.

Szolgáltatásaink
 Menü készítés: házhoz szállítás, helyben fogyasztás,
 elvitelre saját edényben.
 Szociális étkeztetés
 Rendezvények teljes körű lebonyolítása 
 Hidegtálak készítése
 A'la carte vendéglátás (Hajdúdorog)
 Pizza készítés
 Pizza házhozszállítás október 1-től.

Elérhetőségek:
Hajdúnánás, mozi: 06-30/622-0300  Hajdúdorog: 06-52/487-637

Erzsike Süteményes háza: 06-30/681-0390
Lali Papi (Rendezvény): 06-30/525-9676

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tranzit-Ker Zrt. Hajdúnánási Tuncsik 
Baromfitelepére, baromfigondozót keres. 
Telefon: 06-30/638-7841

ŐsZi loMTAlAnÍTás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 

„Őszi lomtalanítási akció”
Hajdúnánáson

2016. szeptember 17-én, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű 
bútordarabokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, 
falevelet, virágmaradványokat, egyéb kommunális hulladékot 
zsákba vagy gyűjtőedénybe – melynek súlya darabonként nem 
haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre a köz-
területen. Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el 
Közszolgáltató.

nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, 
gumiabroncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, 
televíziók, számítógépek, elektromos szerszámok stb.) vala-
mint a kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes 
hulladékot. 

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján leg-
később reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulla-
dékot.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

CalciTrio filmtabletta 60 db 2710 Ft 2349 Ft
Béres Csepp extra belsőleges oldatos cseppek 
adagolópumpával 30 ml 1645 Ft 1365 Ft
Accu-Chek Active tesztcsík 50 db 3212 Ft 2620 Ft

szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

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

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

Pénztárcakímélő megoldás 
az autóalkatrész piacon!

Kérjen árajánlatot, jöjjön be hozzánk, 
győződjön meg róla.

Külföldi beszerzések, nagyker ár 
alatti árak!

Az itthon ismert cégek 
kedvezményes árai alatt!

 kuplungok
 vezérlések

 futóműalkatrészek
 fékalkatrészek

 és minden ami az autóhoz kell!

4080 Hajdúnánás, Dorogi út 7. Tel.: 06-52/570-575  06-52/570-576
Mobil: +36-20/981-8920  +36-20/970-3878  +36-20/956-8440
E-mail: mesfem@gmail.com  http://mesfem.uw.hu

MesféM Kft.

Bálint Tivadar játékos-edzővel tekintet-
tük át az elmúlt három fordulót, s egye-
lőre úgy tűnik, hogy idegenben jobban 
megy talán a játék. Nagyon sajnálatos, 
hogy a vesztett mérkőzésünk pont hazai 
pályán történt, holott láthatólag jobbak 
voltunk ellenfelünknél s gyakorlatilag két 
igencsak szerencsétlen góllal kaptunk ki. 
Mindenesetre három hat pontos csapat 
vezeti a tabellát s az egyikük mi vagyunk. 
Nézzük az eredményeket!

Téglás VSE–Hajdúnánás GB. FK 0–2 
(0–1)

200 néző
Vezette: Gyulyás S. (Mészáros Cs., Án-

csán Gy.)
Hajdúnánás: László T.–Kovács M. 

(Szarka I.), Kondora K. (Takács Á.), Fo-
dor J. (Kiss L.), Papp R., Bálint T., Fél-
egyházi Z., Cservák T., Újvári Zs., Berán 
B., Mile M.

Edző: Bálint Tivadar.

Idegenben jobban megy

Pár nap múlva kezdődik a női NB I/B. 
2016–2017-es őszi bajnoksága, ennek 
apropóján kerestem fel Molnár Andrást a 
csapat edzőjét.
 Hogyan készültök a következő baj-

nokságra?
 Szokásos módon az első hét után 

négy héten keresztül délelőtt és délután 
tartunk edzést. Sajnos nagyon sok ténye-
ző hátráltatja a munkánkat, kisebb sérülé-
sek illetve betegségek. Az utolsó két hétre 
vissza fogunk térni a napi egy edzésre. Au-
gusztus 20–21-én, tornán vettünk részt 8 
csapat részvételével Orosházán. Ellenfe-
leink: Kozármisleny, Szeged, Orosháza. 
Csoportban megvertük a Szegedet, dön-
tetlen lett a Kozármisleny, míg kikaptunk 
az Orosházától. A tornán a 3–4. helyért 
kikaptunk a Szombathelytől így a 4. he-
lyet szereztük meg. Augusztus 27–28–29-
én hazai rendezésű tornát szerveztünk, 
Ungvár–Michalovce–Balmazújváros és 

Hajdúnánás csapatai között. 1 győzelem, 
1 döntetlen és 1 verességgel a 3. helyezést 
értük el
 Vannak-e változások a csapat háza 

táján?
 A csapat nagyban átalakult, ez ál-

tal egy nagyon nehéz szezon elé nézünk. 
Vannak távozók: Kaltenecker A., Mikula 
D., Tóth A., Szilágyi N., Juhász F., míg 
a csapat tavalyi szezon meghatározó játé-
kosa Umanets Olena NB I-es Kisvárdára 
távozott. A távozók helyére próbáltunk 
igazolni, ahány játékos távozott annyi já-
tékossal sikerült megerősíteni a csapatot.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?
 Azt látnunk kell, minden évben erő-

sebb a bajnokság ezért nem tudom, hogy 
hányadik helyre lehet belőni a csapatot. 
Szeretnénk a bajnokság első felében vé-
gezni, ami a jelen állás szerint borzasztóan 
nehéz lesz.

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Női kézilabda NB I/B. 2016–2017-es őszi szezon bajnoki fordulói

1. szept. 10. (sz) 16:00 (18:00) óra K. Szeged SE–Hajdúnánás SK
2. szept. 16. (p) 17:00 (19:00) óra Hajdúnánás SK–Szent István SE
3. szept. 24. (sz) 11:00 (13:00) óra Pénzügyőr SE–Hajdúnánás SK 
4. okt. 1. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Orosházi NKC
5. okt. 15. (sz) 17:00 (15:00) óra Hódmezővásárhely–Hajdúnánás SK
6. okt. 29. (sz) 16:00 (18:00) óra Szeged KKSE–Hajdúnánás SK
7. nov. 6. (v) 14:00 (12:00) óra Pilisvörösvári KSK–Hajdúnánás SK
8. nov. 12. (sz) 16:00 (18:00) óra  Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC
9. nov. 19. (sz) 17:00 (15:00) óra Nyíradony VVTK–Hajdúnánás SK 

10. nov. 26. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE
11. dec. 4. (v) 17:00 (15:00) óra Gödi SE–Hajdúnánás SK
12. dec. 10. (sz) 16:00 (18:00) óra FTC KN KFT II–Hajdúnánás SK
13. dec. 17. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–NKK Balmazújváros

Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időpontját tüntettük fel. A mérkőzések változtatá-
si jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.

Gól: Újvári Zs. (2)
Ifi: 2–2.
Nem is kezdhette volna jobban csa-

patunk az új szezont! Idegenben, Újvári 
Zsolt két góljának köszönhetően múltuk 
felül, a téglási fiatalokat. A vezetést már 
a 8. percben megszereztük egy büntetőt 
értékesítve és elmondások szerint, mind 
fizikailag, mind taktikailag a hazaiak fölé 
nőttünk. A második félidő elején akadt 
egy kis hullámvölgy, de az újabb Újvári 
gól végkép eldöntötte a mérkőzés végki-
menetelét. Ettől függetlenül egy nehéz 
meccs volt, egy kellemetlen csapat ellen

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Nagyhe-
gyes KSE 1–2 (0–1)

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

Máté V.)
Hajdúnánás: László T.–Kovács M., 

Kondora K., Fodor J., Bálint T., Félegyházi 
Z. (Kiss L.), Cservák T., Újvári Zs., Berán 
B., Mile M., Takács Á. (Csizmadia Cs.)

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Újvári Zs., illetve Percze R., For-

gács G.
Ifi: 7–3.
A találkozót aktívabban kezdte a ná-

nási csapat, sőt az elejétől kezdve táma-
dólag léptünk fel és helyzeteket is mi 
alakítottunk ki. Ezért ért mindenkit vil-
lámcsapásként a nagyhegyesi gól, melyet 
csapatunk oda ajándékozott ellenfelének. 
A vendégtalálat visszavetette játékunkat, 

több pontatlanság jellemezte támadás-
vezetéseinket. A jól védekező és abból 
kontrára játszó vendégek tartották az 
eredményt és sajnos, talán az első vala-
mirevaló helyzetüket ismét góllal zárták. 
Csapatunk mégis megpróbált felállni, sőt 
Újvári szép szabadrúgás gólja még vissza-
adta a reményeket, de az utolsó tíz perc 
már nem volt elegendő a szépítéshez.

Polgári VSE–Hajdúnánás-Flexo 2000 
FK 0–1 (0–0)

200 néző
Vezette: Tatár I. (Mező S., Kriston T.)
Hajdúnánás: László T.–Kovács M., 

Kondora K., Fodor J., Bálint T., Csizma-
dia Cs. (Szarka I.), Fodor T., Újvári Zs. 
(Hogya Á.), Berán B., Mile M. (Takács 
Á.), Papp R. (Kiss L.)

Edző: Bálint Tivadar.
Gól: Újvári Zs.
Ifi: 1–3.

Őszinte örömünkre szolgált, hogy jó 
szomszédunk Polgár csapata visszakerült 
a megye első osztályába. Sok élvezetes 
mérkőzést játszottunk eddig s reméljük 
fogunk ez után is. A találkozót végig mi 
irányítottuk, helyzeteket (ziccereket) ala-
kítottunk ki, melyeket sorra kihasználat-
lanul hagytunk. (háromszor a kapufát is 
eltaláltuk) A szerencse sem állt mellénk, s 
bizony a játékunkon is van még csiszolni 
való.

Kócsi Imre


