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AAA napsütés ellenére is hűvös, szeles 
időben gyülekeztek egykori és 
jelenlegi diákok, tanárok, iskolai 

dolgozók április 22-én szombaton a Kő-
rösi gimnáziumban. Az intézmény tavaly 
ünnepelte fennállásának 360. évforduló-
ját, de a méltó megemlékezésre csak idén 
kerülhetett sor. A tartalmas program már 
az előző napon kezdetét vette, amikor az 
iskola dísztermében megnyílt a Kocsis 
Attila református lelkész gyűjteményéből 
összeállított bélyegkiállítás. A hitújítás 
nagy alakjait, jelentős eseményeit meg-
örökítő válogatás a reformáció idei fél 
évezredes évfordulójához is kapcsolódik.

A szombati ünnepség versmondással, 
gitárjátékkal és a gimnáziumi énekkar 
műsorával vette kezdetét, majd nagytisz-
teletű Gacsályi Gábor, a nánási reformá-
tus egyházközség vezető lelkésze idézte 
emlékezetbe a Kőrösi jelmondatát: „A rád 
bízott drága kincset 
őrizd meg a bennünk 
lakozó Szentlélek ál-
tal.” Szerinte az itt 
tanult sokezer diák 
mind drága kincset 
kapott és adhatott 
tovább. Szólláth Ti-
bor polgármester úr 
hajdú őseinknek azt 
a felismerését ma-
gasztalta, miszerint 
a megmaradás egyik 
záloga volt, hogy 
1656-ban iskolát 
alapítottak Hajdúná-
náson. Ezt követően az intézmény igaz-
gatója, Gömöri József fotók segítségével 
foglalta össze a 350. évforduló óta az 
iskola életében történt legfontosabb vál-
tozásokat. Míg a külső szemlélőnek ez 
az időszak összevonások, átszervezések, 
központosítások, vezetőcserék sorának 
tűnt, addig „belülről” a gólyatáborok, ve-
télkedők, versenyek, szalagtűzők, érettsé-
gi vizsgák megszokott rendje következett 
egymásra.

Sikertörténetek címmel az iskola egy-
kori tanulói és tanárai idézték fel emlé-
keiket, adtak számot az itt kapott lelki és 
szellemi útravalóról. A Kőrösit közel húsz 
évig vezető Debreczeni Imréné úgy érzi, 
személyes sikerei együtt íródtak az isko-
láéval. A tradicionális íjászat sokszoros 
világcsúcstartója, Mónus József előadása 

végén egyik rekordját volt iskolájának 
ajánlotta. Csohány János nyugalmazott 
egyháztörténész professzor szerint a ná-
nási iskola jó alapokat adott lelkészi és a 
történészi munkájához, de a cserkészet-
nek is hálával tartozik az ott elsajátított 
gyakorlati ismeretek miatt.

A Károli Gáspár Református Egyetem 
professzora, Stipta István elérzékenyülve 
idézte fel az egykori gimnáziumi peda-
gógusok alakját. Megható pillanat volt, 
amikor Czeglédi László tanár urat – aki 
egykor saját pénzéből is hajlandó lett vol-
na � nanszírozni tehetséges diákja tovább-
tanulását – könyvvel is köszöntötte.

Péteri Lajosné tanárnő előadásából ki-
derült, hogy ötven évig kötődött szorosan 
a gimnáziumhoz, és ez idő alatt sokféle 
rendszer sokféle eszméjéhez kellett iga-
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zodnia az oktatásnak. Számára azonban 
a diákévekben elsajátított etikai, erkölcsi 
alapok végig útmutatóul szolgáltak.

A nyugalmazott katonai diplomata, 
Kasza Zoltán körültekintően vázolta fel, 
miként tudta hasznosítani a nánási isko-
lában megszerzett tudást, amely szerinte 
kreativitással és személyiségfejlesztéssel is 
társult.

„A boldogság nemcsak következménye, 
hanem feltétele is a sikernek” – idézte a 
bölcsességet Póka István, villamosmér-
nök, az NCT Ipari Elektronikai Kft. 
ügyvezető igazgatója, aki szórakoztató ta-
nár-történeteivel a személyes kapcsolatok 
motiváló erejét bizonyította. A Német 
Űrkutatási Központban mérnök-infor-
matikusként dolgozó Katona Zoltán a 
gimnáziumi nyelvtanítás hatékonyságá-
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ról beszélt, amellett, hogy (több korábbi 
felszólalóhoz hasonlóan) Juhász Zoltán 
imponáló matematikatudását és sajátos 
pedagóguskarakterét is felidézte.

Hajdúdorog polgármestere, Csige Ta-
más 1985-től négy évig járt át tanulni Ná-
násra, ami akkoriban „a” várost jelentette 
a dorogiak számára. Vele szinte egy idő-
ben érettségizett a mérnök-informatikus 
Molnár Tamás, aki az idő tájt szárnyait 
bontogató programozás alapjait a Kőrösi-
ben sajátította el.

A legutolsó előadó Nánás alpolgármes-
tere, a történész Csiszár Imre volt, aki 
szakközépiskolai osztályából elsősorban 
Barta Tamás tanár úr hatására indult el a 
bölcsészpálya felé.

Az előadások után az intézmény taná-
rai, diákjai és vendégei megkoszorúzták 
Kőrösi Csoma Sándor mellszobrát, illetve 
a főbejárat melletti emléktáblákat.

A folyosón ki-
helyezett fotók és a 
meglátogatható ter-
mek további emlé-
keket idéztek a szép 
számú vendégsereg-
ben. Az egymást üd-
vözlő volt kollégák, 
diáktársak számára 
az esti svédasztalos 
vacsora során nyílt le-
hetőség az elmélyül-
tebb beszélgetésekre. 
A muzsikáról szintén 
egykori kőrösis diá-
kok gondoskodtak, 

Nagyné Bózsár Katalin magyar nótákkal, 
Orosz Imre és zenekara pedig este tíz órá-
ig � e Shadows-számokkal szórakoztatta 
a közönséget.

A mai diákoknak és tanároknak is ins-
piráló volt meghallgatniuk a kamaszévei-
ket szeretettel és hálával felidéző előadók 
sorát. Ez a délután azt is bizonyította, 
hogy minden oktatási intézménynek van 
nemzedékeken túlnyúló, rejtett eszmeisé-
ge, sokrétű ismeretet megalapozó szellemi 
erőtere, amely néha-néha az egymásra 
növő hétköznapokban és tanévekben is 
kitapintható ugyan, viszont csak egy ef-
féle „kiterjesztett osztálytalálkozó” ünnepi 
keretei között fejti ki delejező hatását.

Vékony Gábor

Gömöri József Bélyegkiállítás – a gyűjtő dr. Kocsis Attila 
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5 település 13 nevelési-oktatási intéz-
ményében vagyunk jelen. Ellátási körze-
tünkhöz tartozik Hajdúnánáson a Bocskai 
István Általános Iskola és AMI, Polgáron, 
Görbeházán, Újtikoson, Tiszagyulaházán 
az óvodák és az általános iskolák.

Jelenleg 12 fő dolgozik szakszolgála-
tunknál. Szakember ellátottságunk meg-
felelő, bár évek óta a gyógytestnevelést 
mint alapfeladatunkat szakember hiány 
miatt nem tudjuk ellátni. Az egyre csök-
kenő gyereklétszám ellenére is intézmé-
nyünkben folyamatosan nő az ellátásba 
bekerülő nebulók száma. Tagintézmé-
nyünkben 3 fő pszichológus, Oláh Csil-
la, Bartókné Nagy Beáta és Dési Viktória 
dolgozik. Az ő munkájuk a szakértői vizs-
gálatokból, illetve egyéni vagy csoportos 
terápiákból áll. Dési Viktória végzi az is-
kolapszichológusi koordinátori feladato-
kat. Az intézmények visszajelzéseiből ítél-
ve munkájára egyre nagyobb szükség van. 
Lefter Marianna gyógypedagógusként a 
pedagógiai vizsgálatokat végzi, illetve ko-
rai fejlesztés keretében jelenleg 2 kisgyer-
mek megsegítésében tevékenykedik.

Korai fejlesztésen ma a 0–5 éves korú 
testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosság-
gal bíró gyermekek tervszerűen felépített, 
komplex fejlesztő programját értjük. Ko-
rai fejlesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 
Bizottság javaslata alapján történik (4029 
Debrecen, Monti ezredes u. 7.) A komp-
lex szakértői vizsgálatot a megadott címen 
kezdeményezheti szülő, gyermekorvos. 
A sajátos nevelési igény megállapításának 
időpontjától kezdve, a helyi szakértői 
bizottság szervezi meg a gyermek korai 
fejlesztését, a szülő bevonásával. Az ellá-
tásban való részvétel a szülő számára nem 
kötelezettség, hanem jogi lehetőség. Két 
gyógypedagógus-logopédus kollégánk van: 
Tiliczky-Molnár Erzsébet és Nagy An-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
Földművelésügyi Minisztérium támo-
gatásával zártkerti szociális mezőgaz-
dálkodás elterjesztését támogató min-
taprogramot valósít meg a 2016 évben 
meghirdetett a Tanyafejlesztési Program 
IV. célterületének keretében. A program 
célja a kihasználatlan, zártkerti besorolású 
régi gyümölcsösök, szőlőültetvények fel-
újítása, revitalizációja, melynek során kö-
zösségi termelés keretében őshonos vagy 
tájfajta növények kerülnek telepítésre. 

A kihasználatlan zártkerti területek mű-
velésbe történő bevonásának folyamata vá-
rosunkban már elkezdődött, részben aján-
dékozás, részben vásárlás útján kerültek 
önkormányzati tulajdonba. A szőlősker-
tek helyreállításukat követően a mezőgaz-
dasági program keretei között kerülnek 
művelésbe. Az évek óta műveletlen zárt-
keretek száma és nagysága továbbra is in-

dokolja a már megkezdett tevékenységek 
folytatását, továbbfejlesztését, a kihaszná-
latlan területek művelési célú revitalizá-
cióját szolgáló program megvalósítását. 

A Földművelésügyi Minisztérium az 
országos mintaprogramban való részvéte-
lünkhöz 9 500 000 forint összegű támo-
gatást nyújtott, melynek köszönhetően a 
programba bevont ingatlanok mellé to-
vábbi 15 db zártkerti besorolású ingatlan 
megvásárlására nyílt lehetőség. A bevont 
területek eredeti funkciójának vissza-
állításához, az előkészítési munkálatok 
elvégzéséhez és a későbbi munkafolyama-
tok elvégzéséhez egy kertészeti kistraktor 
került beszerzésre, valamint kútfúrásra 
és öntözési rendszer kialakítására is sor 
került. Az ily módon kialakított területe-
ken 2, 4 hektáron 255 db meggyfa, 500 
db almafa, 40 db kajszibarackfa, 130 db 

Az oktatásban tapasztalható átszervezések a Pedagógiai Szakszolgálatokat sem kí-
mélték. Működött kistérségi szinten, a Bocskai István Általános Iskola Tagintéz-
ményeként, azonban 2013-ban a megyében működő szakszolgálatokat egységes 
szakmai és fenntartói irányítás alá vonták.

géla. Igaz n agy létszámú csoportokkal, 
de valamennyi gyerek logopédiai ellátása 
megoldódott. Ők nemcsak a terápiákban, 
hanem a szakértői vizsgálatok lebonyo-
lításában is közreműködnek. Négy fej-
lesztőpedagógus és egy gyógypedagógus 
segíti a BTM-es tanulók eredményesebb 
iskolai munkáját. Kékiné Tar Katalin, 
Ferencziné Répánszki Tímea, Lászlóné 
Lelesz Ildikó, Lefter Marianna és Szabó-
né Kiss Judit nemcsak Hajdúnánáson, 
hanem Polgáron, Görbeházán, Újtikoson 
is tart foglalkozásokat. Sajnos a tanulási 
problémákkal küzdő gyerekek száma is 
egyre nő. Így egy-egy kollégánk átlagosan 
70-80 fő ellátását végzi szintén nagyobb 
létszámú csoportokban. Az ő munkájukat 
is jelentősen segítette, hogy ebben az év-
ben sikerült új fejlesztő eszközöket besze-
reznünk, melyekkel hatékonyabbá válhat 
munkánk.

Lászlóné Lelesz Ildikó fél állásban te-
hetséggondozó koordinátori feladatokat 
is ellát, az ő munkája a tehetségazonosí-
tásból, szűrésekből áll. Egy munkatársunk 
Tóth-Reszegi Réka jelenleg GYES-en van, 
aki időközben megszerezte a gyógypeda-
gógus-logopédus szakképzettséget a fej-
lesztőpedagógusi mellé. Az ő munkába 
állása szintén nagy segítséget jelent majd 
munkánk eredményesebb elvégzésében.

Szakszolgálatunk központja az Óvoda 
u. 2–10. alatt található. Szakembereink 
az intézményekben tartják a foglalkozáso-
kat, vizsgálatokat. A szülők személyesen is 
felkereshetik Szakszolgálatunkat, ha bár-
milyen tanulási, magatartási problémát 
tapasztalnak gyermekükkel kapcsolatban. 

Elérhetőségeink: 
E-mail: hnpedszakszolg@hbmpsz.sulinet.hu

Telefon: 06-20/2326-478

Szabóné Kiss Judit
mb. tagintézmény vezető

A kihasználatlan, zártkerti besorolású régi gyümölcsösöket, szőlőültetvényeket 
újítanak fel a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával városunkban, mely-
nek során közösségi termelés keretében őshonos vagy tájfajta növények kerülnek 
telepítésre. A 2, 4 hektáron 255 db meggyfa, 500 db almafa, 40 db kajszibarackfa, 
130 db cseresznyefa telepítését végezték el az elmúlt időszakban. 

cseresznyefa telepítését végez-
ték el programban részt vevők. 
A termesztési folyamatokat me-
zőgazdasági szakember koordi-
nálja és folyamatos tanácsadást 
nyújt program résztvevői számára.

A gyümölcstermesztéséhez 
szükséges ismeretek átadása cél-
jából a Bellon Faiskola képvi-
seletében Bellon Zsolt tartott 
előadást, melyben kitért a gyü-
mölcstermő növények szaporítá-

sára és az egyes fejlődési fázisok gondozási 
folyamataira. A már működő, növény-
termesztéshez kapcsolódó „gyakorlókert” 
programunkban részt vevő általános isko-
lai tanulók jelen programba is bekapcso-
lódnak, lehetőséget nyújtunk, hogy tech-
nika órai foglalkozás keretében látogatást 
tegyenek a program keretében létesített 
gyümölcsöskertekben, és gyakorlati úton 
sajátítsák el a termesztéshez szükséges is-
mereteket.

A program az ökológia gazdálkodás 
jegyében környezettudatos termelési mód 
alkalmazásával kerül megvalósításra. A gyü-
mölcsfák termőre fordulásának ideje várha-
tóan 4-5 év. A megtermelt gyümölcsök egy 
része a programban résztvevő és a termesz-
tési folyamatba bekapcsolódó személyek 
részére rászorultsági alapon kerül kiosz-
tásra. A megtermelt gyümölcsök fenn-
maradó része a Hajdúnánáson működő 

2000 adagos közkonyha részére 
kerül felajánlásra, valamint a 
Hajdúnánási Építő és Tartósító 
Szociális Szövetkezet bevonásával 
feldolgozásra kerül. 

A program hosszú távú célja, 
hogy a gyümölcstermesztés ha-
gyományának felélesztésével a 
már megkezdett termesztési tevé-
kenységek folytatásával, tovább-
gondolásával a kétkezi munkával 
előállított helyi termékek felér-

tékelődjenek, a termelésben résztvevők 
önellátó-képessége fejlődjön. A közösségi 
gyümölcstermesztés újraindítása – a helyi 
körülményekhez leginkább alkalmazkodó 
tájfajták termesztésével – hozzájárul váro-
sunkban a tájgazdálkodás kialakulásához, 
a helyi fajták előtérbe kerüléséhez, a ha-
gyományok újraélesztéséhez. A jó minő-
ségű, vegyszermentes élelmiszer előállítása 
során megőrizzük a hajdúsági táj sokszí-
nűségét és a tájegység helyi sajátosságait. 
Ez a termelési mód a helyben megtermelt, 
friss élelmiszer fogyasztását előtérbe he-
lyezi a tömegtermeléssel szemben, és ezt a 
szemléletet – mint az egészséges táplálko-
zás alapját – mind a program résztvevői, 
mind pedig a város lakossága számára a 
program megvalósítása során közvetítjük. 

HNU

Hajdu Gábor és felesége Hajdu Gáborné (született: Sebestyén Zsuzsánna) 
2017. május 6-án ünnepelte 50. házassági évfordulóját. Családjuk köszönti Őket 

ebből az alkalomból és kívánnak még hosszú, boldog együtt töltött éveket!

50 év eg��tt 
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A Heki Taikai vagy magyarul Heki isko-
lák versenye-találkozója, 9 évvel ezelőtt 
jött létre Mori Toshio Sensei és Walter Al-
bini, a Kouzen Dojo vezetőjének ötletéből.

Álmuk egy olyan nemzetközi találkozó 
létrehozása volt, amely határokat átívelően, 
különböző országok dojoit hozná közelebb 
egymáshoz.

Az első 3 alkalom Pallanzában, Olaszor-
szágban került megrendezésre. Ezek a ba-
rátságos versenyek Olaszország, Németor-
szág, Ausztria, Finnország, Horvátország, 
Norvégia, Japán és Magyarország részvéte-
lével zajlottak.

3 év után a szervező Kouzen Dojo úgy 
gondolta, hogy akkor válik igazán nem-
zetközivé ez a kupa, ha más országokba is 
átkerül, így a következő 3 évre Karlsruhe, 
Németország kapta meg a rendezés jogát 
– emelte ki Oláh Tamás, a szervező bizott-
ság vezetője.

A rendezvényen Pinczés István, rendező, 
Toyama-Debrecen Művészeti és Kulturá-
lis Szövetség vezetőségi tagja köszöntötte 
a megjelenteket, aki a több évtizedes kul-
turális kapocsról és annak hozadékairól, 
eredményeiről számolt be, s olvasta fel 
Yoshida Izumi professzor erre az alkalomra 
küldött levelét, melyben jókívánságait osz-
totta meg a pályázat résztvevőivel.

Az elmúlt 30 év alatt közel 2000 japán 
diák érkezett hazánkba, ezzel együtt a me-
gyénkbe és közel 800 diák utazott ki Toya-
maba – mondta Szólláth Tibor, aki hozzá-
tette, hogy ez egy jól bejáratott út, melyen 

Április 24-én hétfőn nyitotta meg kapuit 
a rendezvénysorozat a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ kis előcsarnokában, 
ahol olyan képek fogadták a látogatókat, 
melyek a japán fametszetek hangulatát 
idézik fel. Zsadányi Zsolt festőművész 
kiállítását Szólláth Tibor polgármester 
nyitotta meg, aki örömét fejezte ki a 
programsorozattal kapcsolatban, amely  
tovább erősíti a két nép barátságát. 

Zsadányi Zsolt hajdúdorogi festőmű-
vész Japán iránti érdeklődése egy gyer-
mekkori könyvélményéhez kapcsolható. 

Sok évvel később ez a gondolat és emlék 
jött vissza a festő életében, amikor is a Ja-
pán fametszeteket átfordította az akvarell 
világába. Egy magyar festőművésznek a 
Japán hagyományokat, kultúrát, tájat, 
embereket megfesteni kellő ismeretet, 
tájékozottságot követel. Elsajátítani és 
megismerni egy távoli kultúrát úgy, hogy 
vissza tudja adni a szemlélődő számára 
a távoli ország hangulatát – nem kis fel-
adat. Az akvarell képi világa mellett más 
érzékszerven keresztül is Japánba utaz-
hatott a közönség a megnyitón. Kenéz 
László furulyaművész egy olyan meditá-
ciós zenét mutatott be a hallgatóságnak, 
mely sajátságos hangzásvilággal késztette 
elcsendesedésre a hallgatót. A japán em-
berekről sokaknak a visszafogottság, a 
fegyelmezettség, a pontosság jut eszébe. 
A koncerttel egybekötött kiállítás meg-
nyitó hangulata híven tükrözte Japán 
sokszínűségét, az országra jellemző nyu-
galmat, harmóniát, lelki békét. 

VI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok HajdúnánásonVI. Japán napok Hajdúnánáson

Az országot bemutató rendez-
vénysorozat másnap a Pinceklub-
ban folytatódott egy képes úti 
élmény – beszámolóval. Hankó 
Ferenc, a MAPON Gyulai Ma-
gyar–Japán Kulturális Egyesület 
alapítója és alelnöke már több-
ször is járt városunkban, s min-
dig lenyűgözte hallgatóságát visz-
szafogottságával, egyszerűségével 
és a japán kultúra iránti alázatos-
ságával. Beszámolóját hallgatva 

szinte mindenkiben felmerült a vágy a 
távoli ország személyes megismerése iránt.

Harmadik nap – szerdán este a japán 
rajz� lmek világáról kaphatott részletes 
tájékoztatást és elemzést az érdeklődő 
közönség. Szabó Endre nagy lelkesedéssel 
mesélt a rajz� lmek történetéről, történel-
méről, a mangák és az animék fejlődésé-
ről. Az előadást követően megelevenedtek 
a rajz� lm� gurák – azaz cosplay-ek lepték 
el a Pinceklubot. Nevük a „costume play” 
kifejezés rövidített formája, mely az elő-
adó-művészet egy ága, ahol a szereplők 

jelmezeket és kiegé-
szítőket viselve pró-
bálnak egy karaktert, 
ötletet megjeleníteni. 
A vidám lányok már 
évek óta hobbiként 
foglalkoznak a jelme-
zek készítésével, verse-
nyekre járnak, s olyan 
szubkultúrát alkotnak 
a többi szereplővel – 
a cosplayesek-kel –, 

melynek középpontjában e különleges 
szerepjáték iránti szenvedélyük áll.

Japán világához szorosan hozzátartozik 
az origamizás, a mesterfokon űzött papír-
hajtogatás. Mérhetetlen sok türelem és 
pontosság szükségeltetik hozzá, művelé-
sükbe bárki belekezdhet egy színes papír 
és egy alapos leírás, esetleg szakember 
segítségével. A japán rendezvénysorozat 
következő állomása az Origami csodálatos 
világa című kiállítás megnyitója volt, ahol 
a Magyar Origami Kör tagjainak mun-
káiból láthattunk válogatást. A résztvevő 
gyerekeknek és érdeklődőknek Fábián 
Zsolt és Wogerné Sági Judit bemutatót 
is tartottak, hogyan lehet hozzákezdeni 
a papírhajtogatáshoz, s mi minden ké-
szíthető általa – játékok, állatok, tárgyak, 
zászlók, stb.

A japán hét zárásaként a Mesés Japán 
című rajz- és meseíró pályázaton résztvevő 
gyerekek díjazására került sor.

Fekete Andrea

Sokszínű JapánSokszínű JapánSokszínű JapánSokszínű JapánSokszínű JapánSokszínű Japán Nemzetközi Heki Taikai Kyudo verseny Nemzetközi Heki Taikai Kyudo verseny Nemzetközi Heki Taikai Kyudo verseny Nemzetközi Heki Taikai Kyudo verseny Nemzetközi Heki Taikai Kyudo verseny Nemzetközi Heki Taikai Kyudo verseny 
NánásonNánásonNánásonNánásonNánásonNánáson

Mesés JapánMesés JapánMesés JapánMesés JapánMesés JapánMesés Japán

Hajdúnánás idén április 24–28. között immár hatodik alkalommal rendezte meg a 
Japán Napokat, melynek alapja az a közel 40 éves kapcsolat, melyet megyénk ápol 
a távoli ország Toyama tartományával. Mint ismeretes a baráti kapcsolat gyökerei 
1981-ig nyúlnak vissza, – amikor New Yorkban Koizumi Hiroshi úr és Pinczés 
István egy színházi fesztiválon találkoztak. A kezdeti debreceni körből napjainkra 
Hajdúnánásra tevődött a hangsúly, hiszen ebben az évben is közel egyhetes rendez-
vénysorozattal tisztelte meg városunk a japán–magyar barátságot.

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Heki Taikai – Kyudo nemzetközi 
japán íjász verseny városunkban április 29–30. között. Ebben az évben Olaszor-
szágból, Németországból, Lengyelországból, Ausztriából és Magyarországról ér-
keztek versenyzők összesen 11 dojoból. Az eseményen részt vett Japán magyar-
országi nagykövete, Kosuge Junichi és Taikait Mori Toshio Sensei, a Heki Ryu 
Insai – Ha iskola jelenlegi vezetője, aki nyugdíjba vonulásáig, az egyetlen Kyudo 
professzor volt Japánban.

Már Pallanzában felmerült azon-
ban annak az ötlete, hogy Magyar-
ország is bekerüljön, a rendezők 
sorába, ugyanis kis országunk, 
nagy meglepetésre, már az első 
versenyen különlegesen szerepelt. 
A csapatversenyben ugyanis szoros 
küzdelemben épphogy lecsúszva 
az I. helyről, a II. helyen végzett. 
Míg az egyéni küzdelmek során a 
III. helyet sikerült megszereznünk. 
Azonban ekkor még nem éreztük 

magunkat elég felkészültnek, hogy ezt a 
nagy felelősséget magunkra vegyük.

Oláh Tamás elmondta, hogy a megfele-
lő pillanat 3 évvel ezelőtt jött el, Karlsru-
héban. Ekkor döntötték el a nemzetközi 
szervező bizottság tagjaival, hogy a kö-
vetkező 3 évre megpályázzák a találkozó 
rendezési jogát.

A 7. Heki Taikai szervezése óriási fel-
adatnak látszott, szerettünk volna méltó-
an helyt állni, a verseny történelmében – 
hangsúlyozta Oláh Tamás, aki hozzátette: 
ebben óriási segítséget kaptunk Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármesterétől és 
Mónus József íjász harcos társunktól. 
Nélkülük ez a több szempontból sikeres 
és emlékezetes verseny nem jöhetett volna 
létre. Meg kell említenem még a Bukyu-
kai Kyudojo lelkes tagjait is, akik nélkül 
a mai magyar Kyudo nem tartana ezen a 
fontos ponton. HNU

A Hajdú-Bihar megye és a Japán Toyama 
tartomány között fennálló több mint 
három évtizedes együttműködésnek 
köszönhetően április 28-án, délután a 
hajdúnánási Bocskai Filmszínház adott 
otthont a 2016. esztendőben meghirde-
tett Toyamai Nemzetközi Gyermekrajz 
és Meseíró Pályázat díjátadójának.

az elmúlt időszakban ti is elindultatok. 
Hajdúnánás polgármestere hangsúlyoz-
ta: néhány nappal ezelőtt Hajdúnánásra 
látogatott Koizumi Hirosi japán színházi 
rendező producer, a Tojama Megyei Művé-
szeti és Kulturális Szövetség elnöke, akinek 
meghívására a hajdúnánási Aranyszalma 
I� úsági Néptáncegyüttes táncosai idén no-
vemberben mutatkozhatnak be több hely-
színen is Japánban.

A rendezvényen közel hatvan Hajdú-
Bihar megyei tanuló vehetett át elismeré-
seket. 

HNU
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2017. május 24-én (szer-
dán) du. 16.30 órai kezdettel a Bocskai 
Filmszínház előadótermében (4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 16. szám) alatti 
helyszínnel

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart
A Fórum témája: 

1. Hajdúnánás Város közigazgatási terüle-
tére készülő településfejlesztési koncep-
ció készítésének előzetes tájékoztatása,

2. Településképi arculati kézikönyv és te-
lepülésképi rendelet készítésének előze-
tes tájékoztatása,

3. A jelenleg hatályos településrendezé-
si eszközök 2017. évi módosításának 
előzetes tájékoztatása, a Hajdúnánás, 
Dorogi út északi oldalán lévő 11111, és 
11110 hrsz-ú ingatlanokat érintő épí-
tési övezeti átsorolással kapcsolatosan.

A településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény szerint minden ma-

FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉSEK:
I. Körzet: Dr. Francia Boglárka
 hétfő szerda, péntek  800–1230 

 kedd (páros hét), csütörtök: 1230–1630

 kedd (páratlan hét): 1230–1800

II. Körzet: Dr. Szabó Ágnes
 hétfő, szerda, péntek:  730–1230

 kedd: 1230–1630

 csütörtök: 1400–1800

III. Körzet: Dr. György Katalin
 hétfő, szerda (páratlan hét), péntek: 1230–1630

 szerda (páros hét): 1230–1800

 kedd, csütörtök:  800–1230

IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba
 hétfő: 1230–1800

 szerda, péntek: 1230–1630

 kedd, csütörtök:  800–1230

V. Körzet: Dr. Császi Éva
 hétfő, szerda: 1230–1630

 kedd, csütörtök:  800–1230

 péntek: 1230–1630

 péntek terhesgondozás: 1630–1800

VI. Körzet: Dr. Csákó Ilona
 hétfő, szerda, péntek:  800–1230

 kedd (páratlan hét), csütörtök: 1230–1630

 kedd (páros hét): 1230–1800

VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér
 hétfő: 1200–1600

 kedd:  800–1200

 szerda: 1400–1800

 csütörtök:  800–1100

 péntek: 1200–1600

VIII. Körzet: Dr. Ivánka Ildikó
 hétfő:  800–1130 Tedej: 1200–1230

 kedd: 1230–1600 Tedej: 1130–1200

 szerda:  800–1130 Tedej: 1200–1230

 csütörtök: 1230–1600 Tedej: 1130–1200

 péntek:  800–1130 Tedej: 1200–1230

Dr. Suhajda Éva Foglalkozás egészségügy 
Ventifi lt hétfő, csütörtök: 1000–1200 
Rendelőintézet szerda, csütörtök: 1400–1700

FOGÁSZAT:

Dr. Horai Zsolt
 hétfő, szerda: 1100–1700

 kedd, csütörtök:  730–1330

 péntek páros: 1100–1700

 péntek páratlan:  730–1330

Dr. Abafalvi Zsuzsa
 hétfő, szerda: 1100–1700

 kedd,csütörtök:  730–1330

 péntek páros: 1100–1700

 péntek páratlan:  730–1330

Dr. Varga Sándor
 hétfő, szerda:  730–1330

 kedd, csütörtök: 1100–1700

 péntek páros:  730–1330

 péntek páratlan: 1100–1700

Dr. Dancsó Beáta
 hétfő, szerda:  730–1330

 kedd, csütörtök: 1100–1700

 péntek páros:  730–1330

 péntek páratlan: 1100–1700

GYEREKGYÓGYÁSZAT:
Tanácsadás

Dr. Marosi Csaba
 hétfő:  800–1100

 kedd: 1100–1400 900–1100

 szerda: 1400–1700

 csütörtök:  800–1100

 péntek páratlan hó: 1100–1400

 péntek páros hó: 1400–1700

Dr. László Ibolya
 hétfő: 1100–1400

 kedd: 1400–1700

 szerda:  800–1100

 csütörtök: 1100–1400 830–1030

 péntek páratlan hó: 1400–1700

 péntek páros hó: 1100–1400

Dr. Kátai Ibolya
 hétfő: 1400–1700 1000–1200

 kedd:  800–1100

 szerda: 1100–1400

 csütörtök: 1400–1700

 péntek páratlan hó:  800–1100

 péntek páros hó:

Ezúton tájékoztatom a lakosságot arról, 
hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntött arról, hogy 
a település teljes közigazgatási területére 
kiterjedően új településfejlesztési kon-
cepciót és településrendezési eszközöket 
(településszerkezeti terv és leírása, helyi 
építési szabályzat és szabályozási tervek), 
településképi arculati kézikönyvet és tele-
pülésképi rendeletet készített. 

Döntött továbbá a 126/2017. (IV. 27.) 
számú Képviselő-testületi Határozatában 
a jelenleg hatályos településrendezési esz-
közeinek módosításáról. 

A Hajdúnánás városi fejlesztéseket 
megalapozó dokumentumok partnerségi 
egyeztetési eljárásának szabályairól szóló 
11/2017. (III. 31.) Önkormányzati Ren-
delet a város hivatalos honlapján (www.
hajdunanas.hu), a 2017. évi rendeletei 
között olvasható. A rendelet személyi 
hatálya kiterjed Hajdúnánás város köz-
igazgatási területén lakó- és tartózkodá-
si hellyel, vagy ingatlannal rendelkező 

Tájékoztatás településfejlesztési koncepció, településképi arculati kézikönyv és te-
lepülésképi rendelet készítéséről, valamint településrendezési terv és helyi építési 
szabályzat 2017. évi I. sz. módosításáról. 

természetes személyekre, a településen 
bejelentett székhellyel, vagy telephellyel 
rendelkező, vagy tevékenységet végző jogi 
személyekre, akik a rendelet alkalmazása 
során Partnernek tekintendők. Az előze-
tes tájékoztatási anyag, tanulmányterv 
elkészült, amennyiben azokkal kapcso-
latosan javaslata, észrevétele van, kérem 
a tájékoztatás megjelenésétől számított 
21 napon belül személyesen vagy postai 
úton (Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.), il-
letve elektronikus úton a polghiv@hajdu-
nanas.hu címre eljuttatni szíveskedjen.

Az ezzel kapcsolatos, véleményezé-
si anyagok a város hivatalos honlapján 
(www.hajdunanas.hu) letölthetők, illetve 
személyesen megtekinthetők a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat Városfejlesztési 
és Főépítészi Csoportjánál (4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1. földszint 27. 
iroda).

Szólláth Tibor 
polgármester

gyarországi településnek 2017. október 
elsejéig a település teljes közigazgatási 
területére el kell készíteni a településké-
pi arculati kézikönyvét (TAK), és az arra 
alapozott településképi helyi rendeletü-
ket (THR). A tervezési folyamatban a 
településfejlesztési és településrendezési 
eszközök készítésének eljárásrendjét kell 
alkalmazni, � gyelembe véve a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló helyi rende-
letet. Fontos, hogy a lakosság bevonásával 
készüljön a településképet meghatározó 
szabályozás, és vegyenek is részt a terve-
zési folyamatban. A tervezési munkát 
Marosán Andrea mb. főépítész koordinál-
ja. A lakossági fórumon a létrehozandó 
dokumentumok bemutatása történik, itt 
van a lehetőség arra, hogy a lakosság is 
véleményt formáljon, ezért kérem, hogy 
minél többen jöjjenek el a rendezvényre.

Alakítsuk ki közösen Hajdúnánás tele-
pülésképét!

Szólláth Tibor 
polgármester

2017. május 1-től érvényes rendelési idők2017. május 1-től érvényes rendelési idők2017. május 1-től érvényes rendelési idők
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A hajdúnánásiak csizmáitól óvj meg A hajdúnánásiak csizmáitól óvj meg A hajdúnánásiak csizmáitól óvj meg A hajdúnánásiak csizmáitól óvj meg A hajdúnánásiak csizmáitól óvj meg A hajdúnánásiak csizmáitól óvj meg 
minket Uram!minket Uram!minket Uram!minket Uram!minket Uram!minket Uram!

Kispályás Műfüves NKFT–DEAC NK 
KFT 40–26 (18–10)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kathi, 
Komáromi. (április 8.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI Zs (kapus), BATA 10, BODOGÁN 
6, NAGY 6, ÖTVÖS Á 2, KISS D 4, 
HARSÁNYI 5/1. Csere: MEZEI (ka-
pus), NYESTE, NAGY-MENYHÁRT 1, 
SZELECZKI 4, BÓZSÁR, BALOGH 2.

Edző: Hadas Sándor
Hétméteres: 2/1, illetve 4/2. Kiállítás: 

10 perc, illetve 2 perc. 
Hadas Sándor: Jó volt ma Nánásinak 

lenni. A � úk igen koncentráltan, alázattal 
játszottak. Gratulálok valamennyiüknek!

Kazincbarcikai KSE–Kispályás Mű-
füves NKFT 22–22 (10–7)

Kazincbarcika 100 néző. Vezette: 
Csörgő, Berényi. (április 22.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Zs (kapus), Bata 8, Nagy 4, Ötvös Á, 
Kiss D 5, Harsányi 1, Alföldi 2. Csere: 
Mezei (kapus), Bodogán 2, Nyeste, Nagy-
Menyhárt, Szeleczki, Balog. Edző: Hadas 
Sándor.

Hétméteres: 6/4, illetve 1/0. Kiállítás: 
8 perc, illetve 12 perc. -kábé- 

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 33–
20 (18–10)

Hajdúnánás 180 néző. Vezette: Kava-
lecz I, Kavalecz K. (április 23.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ (kapus), 
POÓR, FÁBIÁN 2, DUDÁS 7, LEN-
GYEL 3, CSICSÓSZKI 8/1, TAKÁCS 
1. Csere: GYŐRI (kapus), DARABOS 4, 
KARACS 1/1, TAR CS, BIRÓ 4, ME-
KES, MEZEI 2, ZIHOR 1, LAKATOS. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/2, illetve 7/5. Kiállítás: 
2 perc, illetve 8 perc. 

Molnár András: Büszke vagyok a csa-
patra, hiszen nagyon fegyelmezetten és 
taktikusan játszott végig megvalósította 
azokat az elképzeléseket, amiket eltervez-
tünk. Ez egy nagyon jó kompakt egész 
volt. Gratulálok a lányoknak.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Nyír-
adony VVTK 40–22 (21–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Dáné, 
Szikszay. (április 23.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
BALÁZS 2/2, TAR CS 5, LENGYEL 
6/1, MEZEI 1, MEKES 6/1, MOLNÁR 
A 3/1. Csere: KARÓCZ (kapus), TAR L 
1, MOLNÁR F 4/1, SZABÓ, BARÁTH 
3/1, RESZEGI 7, NAGY 2/1. 

Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 11/8, illetve 3/3. Kiállítás: 

8 perc, illetve 24 perc.
Nagy Attila: A lányok komolyan vet-

ték az összecsapást, egy junior- és egy ser-
dülősor volt felváltva a pályán. Mindenki 
élt a kínálkozó lehetőséggel, hozzá tette a 
maga kis részét, amiért újabb 2 pont járt. 
Gratulálok a csapatnak. -kábé-

A Garabonciás Művészeti Iskola és a Mó-
ra-hetet tervező és azt 2017. április 3–7. 
között lebonyolító, azonos nevet viselő 
Általános Iskola közös rendezésű néptánc 
találkozója és versenye ez évben is több, 
mint 40 szóló produkciót, közel 70 ráter-
mett magyart hívott csatasorba. A hajdú-
nánási küldöttség immár nem először a 
legnépesebb küldöttséggel érkezett a szó-
lótáncosok versenyére és a tervezett ered-
ményesség is összességében felülmúlt min-
den induló iskolát, csoportot, egyesületet.

A kötelező táncok 2 perces improvi-
zációja a szólista � úknak és a párban in-
dulóknak a Nyugat-Dunántúl Rábaköz 
néprajzi tájegységének eredeti paraszti 
táncanyagából merített, míg a szabadon 
választott táncok lehetősége felölelte az 
egész Kárpát-medence tánckultúráját. 
Felkészítő tanáraink: Bedő Melinda, 
Makkai Andrea és Márton Attila így 
dúskáltak a szebbnél-szebb Alföldi, Fel-
vidéki, Dunántúli, vagy Erdélyi táncok 
között. A hajdúnánási nevesített csopor-
tok mindegyike képviseltette magát az 
egyéni táncos kvalitásokkal megáldott és 
alaposan felkészített szólisták révén. Így a 
legtöbb Pántlikás és Bokrétás címet meg-
szerző hajdúnánási néptáncos növendéke-
ink tovább öregbítették az Aranyalma, az 
Aranyvessző, a Cinegelábúak és az Arany-
szalma I� úsági együtteseink hírnevét.

Díjazottjaink: különdíjas táncos Rab 
Nóra.

Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE 27–41 
(14–26)

Hajdúnánás 113 néző. Vezette: Szik-
szay, Szilágyi. (április 23.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Szom-
bati 1, Harsányi 2, Bodogán 2, Kelemen 3, 
Bata 9, Dankó 2. Csere: Reszegi Cs (ka-
pus), Nagy L 4, Bancsók 4, Hadadi 5, 
Ötvös N 8/1, Fehérvári 1. 

Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 6/4, illetve 1/1. Kiállítás: 

0 perc, illetve 4 perc.
Madai Tamás: Nagyon alacsony színvo-

nalú mérkőzésen vagyunk túl. Sajnos ismét 
felvettük az ellenfél lassú ritmusát. Számos 
technikai hiba jellemezte játékúnkat, de 
örülhetünk a két pont megszerzésének.

-kábé-

A honfoglaló magyarok portyázásaitól rettegő Nyugat Európai népek hasonlatára 
a címben foglaltak szerint jajdult fel ez év tavaszán is a versenyre érkezők nagy 
része Nyíregyházán a 14. alkalommal megrendezésre került Regionális Gyermek és 
I� úsági Szóló Néptánc Versenyen.

Bokrétás táncos: Varga Sándor Patrik. 
Pántlikás táncos: Kovács Alíz, Gál Mik-

lós – Horváth Dorina Jázmin, Fórizs Márk 
– Rab Réka, Révész Zsanna, Czipa Hanna.

A független szakemberekből álló zsűri 
10–10 fő díjat osztott ki az induló tán-
cosok között. Ez azt is jelenti, hogy a 20 
díjból 8 Hajdúnánásra vándorolt a regio-
nális versenyen, de azt is, hogy pl. Makkai 
Andrea néptánc pedagógusunk leányai 
hozták el a fődíjak felét!

A Bocskai Iskola vezetése, nevelőtes-
tülete nevében, köszönet és elismerés a 
felkészítőknek, minden induló növendé-
künknek és a családtagoknak.

A néptánc tanszak vonata tovább zaka-
tol: a hagyományos és kötelező „vízbevető 
hétfő” után április 21.-én a Cinegelábúak 
kamara csoportja az Országos Néptánc 
Tanulmányi verseny Nyíregyházi döntő-
jében mutatta meg felkészültségét, majd 
23.-án vasárnap már az Országos Tánc-
háztalálkozó és Kirakodóvásár programjá-
ban, a Papp László Arénában vendégsze-
repeltek az Aranyszalma I� úsági csoport 
támogatásával. Hab a tortán: az Arany-
szalma I� úsági Néptáncegyüttes meghí-
vást kapott Japánba. Toyama megye te-
lepüléseinek vendégszeretetét élvezhetik 
2017. novemberében Makkai Andrea és 
Márton Attila tanítványai. Meg fogják 
szolgálni maradéktalanul!

Bistey Attila 

A Mandala Dalszínház „Egy tál napfény” 
című musicaljét tekinthették meg a náná-
si nézők március közepén. A rendezőnek 
a Jászai Mari díjas Mikó István színmű-
vésznek nagy rajongója vagyok, s így még 
az előadás előtt felkerestem az öltözőjé-
ben. Miközben üdvözletét küldte a Náná-
si Újság olvasóinak, megjegyeztem, hogy 
mennyire tetszett egy régi-régi televízió 
műsorban előadott gitár száma, melyben 
a „Felkelő nap háza” című szám dallamára 
Pető�  Sándor Füstbe ment terv versének 
szövegét énekli, s a dallam tökéletesen si-
mul a szöveghez.
 Pető�  Sándor az egyik legjobb dalszö-

vegíró – felelte a művészúr mosolyog-
va s meglepetésemre máris énekelni 
kezdte a Sárga tengeralattjáró (Beatles 
sláger) dallamára a Tintásüveg című 
Pető�  verset (Vándorszínész korában 
Megyeri…).

Csak nekem énekelt Mikó IstvánCsak nekem énekelt Mikó IstvánCsak nekem énekelt Mikó IstvánCsak nekem énekelt Mikó IstvánCsak nekem énekelt Mikó IstvánCsak nekem énekelt Mikó István
 Egyébként – folytatta – a szovjet him-

nusz dallamára őt kérték fel, hogy ma-
gyar szöveget írjon.

 Komolyan? – kérdeztem vissza megrö-
könyödve.

 Dehogyis, csak vicceltem – válaszolt 
nagyot nevetve, hogy ilyen könnyen be 
tudott ugratni, s már el is kezdte éne-
kelni a Még nyílnak a völgyben a kerti 
virágok kezdetű verset (Pető�  Szeptem-
ber végén) a szovjet himnusz dallamára 
s valóban, mintha erre a szövegre kom-
ponálták volna.
Mindketten nagyot kacagtunk a végén 

majd sok sikert kívántam neki az előadás-
hoz s természetesen a siker nem is marad-
hatott el. Mindenesetre hazafelé büszkén 
mosolyogtam magamban, hogy a Nagy 
hohoho horgász kis kukacának a szink-
ronhangja énekelt nekem.

Kócsi Imre

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B

Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület 8 alka-
lommal rendezte már meg a megyei szin-
tű nyugdíjas kórustalálkozót. A Hajdú-
Bihar Megyei Nyugdíjasok Szövetségével 
egyeztetve nemrég úgy döntöttek, kibőví-
tik ezt a nagy sikerű rendezvényt, így az 
idén már több város kórusa is elfogadta 
a meghívást. 

Április 25-én 20 csoport részvételével 
közel 400-an szerepeltek a városi Kéky 
Lajos Művelődési Központ színpadán, 
ahová 10 perces műsorokkal lehetett je-
lentkezni. A csoportok nagyon színvo-
nalas produkciókkal készültek a találko-

I. Tiszántúli Nyugdíjas Kórusok I. Tiszántúli Nyugdíjas Kórusok I. Tiszántúli Nyugdíjas Kórusok 
TalálkozójaTalálkozójaTalálkozója

zóra, melyet Szólláth Tibor polgármester 
nyitott meg. Tímári Balázs, az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület elnöke lapunknak 
elmondta, minden kórus a tőle elvárt 
lehető legjobb oldalát mutatta be a ta-
lálkozón. A csoportok tagjai nagyon jól 
érezték magukat városunkban, dicsérték a 
színvonalas szervezést, a szép dekorációt, 
a kedves fogadtatást.

A szervezők bíznak abban, hogy a re-
mek hangulatú találkozó a jövő évben is 
megismétlődik még több csoport részvé-
telével.

Fekete Andrea

Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.

FÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet Junior bajnokságFÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet Junior bajnokságFÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet Junior bajnokság
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HAJDÚNÁNÁSRA IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM LEGGYORSABB 
INTERNETEZÉST NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE

Két év alatt egymillió további háztartásba jutott el a Telekom széles-
sávú hálózata. 2017-ben már a hajdúnánási előfizetők is élvezhetik 
az eddigieknél gyorsabb internet minden előnyét.

Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, amely-
nek eredményeképpen az új hálózat szupergyors, legalább 30 Mbps 
sebességű internetet, az interaktív tévézés lehetőségét, széles TV-
csatorna kínálatot, több képernyőn elérhető filmkölcsönzési lehető-
séget nyújt az ügyfeleknek. A szélessávú internet kínálta előnyökből 
a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá 
válik működésük, javul a versenyképességük. A Telekom tapaszta-
latai alapján az eddig lefedett területeken élő ügyfelek rendkívül po-
zitívan fogadják a fejlesztést, az új hálózaton elérhető termékeket és 
ajánlatokat, ami visszaigazolja a hálózatfejlesztés fontosságát. 

Hajdúnánás lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni háztartás 
számára nyílt meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors 
technológiát.

A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erőforrásból meg-
valósított hálózatfejlesztésének eredményeképp már több mint 2,8 
millió háztartásban elérhető a legalább 30 Mbps sebességű vezeté-
kes szolgáltatás a Telekom hálózatán. Közel 700 ezer háztartásban 
pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre.

Hajdúnánási lakosokat kérdeztünk internetezési szokásaikról: 
Hogyan segíti leginkább az internet a mindennapi életét? 
Leginkább munkahelyemen látom nagy hasznát a gyors és stabil internet 
kapcsolatnak. A munkám során sokszor kell nagyméretű anyagokat továb-
bítanom és fogadnom, ami lehetetlen lenne a gyors internet nélkül.

Hol szokott és  milyen eszközön a leggyakrabban internetezni?
Napközben általában az okos telefonommal vagy a táblagépemmel interne-
tezek, míg otthon a laptopomat használom erre a célra. 

El tudja-e képzelni az életét internet nélkül?
Csak bajosan. Manapság már annyira összeforrt az internet használta a 
mindennapi élettel, hogy szinte lehetetlen elképzelni egy internet nélküli 
világot. 

Mit gondol arról, hogy gyorsabb lesz az internet Hajdúnánáson?
Természetesen nagyon örülök. Az internet „minél gyorsabb annál jobb” 
ahogy egy barátom mondaná. 

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G 
hálózat bővítése is, amely már elérte a 98%-os kültéri lakossági lefe-
dettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így 
már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden hajdúnánási 
számára. A fejlesztések hozzájárulnak Magyarország digitális fej-
lesztéséhez, az országos szélessávú lefedettség megvalósulásához.

További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes webol-
dalon olvasható.

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók!
Kötelességemnek tartom, hogy tényszerű tájékoztatást adjak a vadásztársa-
ságunkat érintő vadászterület kialakításáról. Először is köszönjük azoknak a 
földtulajdonosoknak a támogatását, akik bennünket hatalmaztak fel a vadász-
területtel kapcsolatos képviseleti joggal. Köszönet azoknak is, akik a versengő 
csoportok között megosztották a szavazati jogukat. A jövőben fokozott �igyel-
met fordítunk arra, hogy – lehetőségeinkhez mérten – vadgazdálkodásunk so-
rán viszonozzuk támogatásukat. 

Itt szeretnénk néhány, a hajdúnánási médiában megjelent és a városban ke-
ringő, valótlan adatot, híresztelést helyreigazítani:

 valótlan a hír, hogy az ellenérdekelt felünk 2017. március 11-én a „Süldős, 
Puszta” terület vadászati hasznosítási jogát megnyerte;

 valótlan továbbá a polgármester azon kijelentése, hogy társaságunk 17 ezer 
hektáron akar gazdálkodni.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a dönt és továbbra is a földtulajdonosok ke-
zében van, még nem született semmilyen érvényes döntés ezzel kapcsolatban, 
az eljárás még folyamatban van. Társaságunk nettó 11 350 hektáron gazdálko-
dott, és következő ciklusban is ezen szeretnénk gazdálkodni. Sajnos tény az is, 
hogy közel 5000 hektáros területet akarnak elvenni tőlünk, amit nem szakmai 
alapon, hanem partikuláris érdekű, politikai döntéssel próbálnak kierőszakolni. 
Ezt az is bizonyítja, hogy a polgármester a város tulajdonában lévő 270 hektá-
ros közvagyon meghatalmazását illetően – szerintünk etikátlanul – gyakorlati-
lag sajátjaként rendelkezett, és szavazott az általa támogatott társaság mellett 
(amelynek egyébként tagja is), visszaélve időszakos polgármesteri hatalmával. 
Úgy ítélem meg, hogy a város lakossága ennek a kérdésnek az eldöntésére az ön-
kormányzati választás során nem hatalmazta fel, ő mégis – saját érdekei mentén 
– előnyben részesített egy vadásztársaságot egy másik vadásztársaság rovására.

Sajnálatos módon kiderült az is, hogy az ellenérdekelt fél több alkalommal 
a jóhiszemű földtulajdonosokat megtévesztve, társaságunk nevében kérte a 
meghatalmazásokat. Ezért kérjük, hogy fokozott óvatossággal járjanak el a meg-
hatalmazások aláírása során. Bármikor szívesen állok rendelkezésükre a lenti 
telefonszámon megerősítés érdekében.

Azon földtulajdonosok, akik a meghirdetett időben nem vették fel az előző 
ciklus többlethasználati díját, hívjanak telefonon nyugodtan, a 06-30/9-358-
752 telefonszámon, hogy a vállalt kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni.

Tisztelettel: Török István
 vadásztársaság elnök

ÉRETTSÉGIZÉSI LEHETŐSÉG 
SZAKKÖZÉPISKOLÁT 

(HAGYOMÁNYOS SZAKISKOLÁT) VÉGZETTEKNEK!

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban 
a 2017/2018-as tanévben ismét elindul a szakközép-
iskolát (hagyományos szakiskolát) végzettek kétéves 
érettségire való felkészítése. Az érettségire felkészítő 
képzés szakma független, az OKJ bármely területén 
iskolarendszerű képzésben szerzett szakiskolai vég-
zettséggel lehet rá jelentkezni. A képzés kétéves, in-
gyenes és nappali rendszerű. 

Bővebb információ az iskola elérhetőségein:

Széchenyi István Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. sz.
Telefon: 06 (52) 561-046; 06 (20) 5329-779 

Fax: 06 (52) 561-047
Web: http://hbmgi.hu/kepzeseink/

E-mail: hbmgi@hbmgi.hu
Végh Attila: 06 (20) 3455-105
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NAGY MIKLÓS 
temetkezési vállalkozó

Házhoz menő temetési ügyintézés!

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

Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

BOCSKAI ÉTTEREM 
ÉS SÖRÖZŐ
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Megrendelések leadása:

Telefon: 
06-30/871-5771 

Részletek 
a facebook 
oldalunkon!

1. Menü hétfőtől péntekig 
 800 Ft/adag kiszállítással!
2. Családi menü szombaton és vasárnap
 1 l leves, 1 kg rántott hús, zöldségek,1 kg köret, 
 0,5 kg savanyúság. Csak elvitelre!
3. Bocskai Pizza / Hajdúnánás területén 
 ingyenes kiszállítással!

INGATLAN
ELADÓ!

Hajdúnánáson 
a Báthori u. 34. sz. alatt 

jó állapotú három szobás 
kertes ház eladó.

Érd.: 06-20/560-8282 

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
MÁS AKCIÓVAL NEM VONHATÓ ÖSSZE.

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

PONT AZ ÖN SZEMÉRE SZABVA!

AZ AJÁNLAT 2017. MÁRCIUS 15. ÉS MÁJUS 30. KÖZÖTT ÉRVÉNYES.

EGYEDI VARILUX MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 
4D TECHNOLÓGIÁVAL!

EGYENSÚLY MOZGÁS KÖZBEN SZÉLES LÁTÓTÉR

750 Ft
adag Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

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

Aki egy hónapra elő� zet 
az minden hét szombatján ingyen ebédet kap!

Aki egy hónapra elő� zet 
az minden hét szombatján ingyen ebédet kap!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� 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

Mesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségekMesterhármasok és fájó vereségek
Sikerült az elmúlt hetekben két olyan 
győzelmet is aratni csapatunknak ahol 
mesterhármas született. Született viszont 
olyan vereség is ahol a győzelemtől sem 
álltunk távol. Végül Debrecenben be-
lefutottunk egy zakóba, de erről majd a 
következő számban olvashatnak a futballt 
kedvelők. Nézzük hát az eredményeket 
Daróczi Péter edző segítségével.

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

100 néző.
Vezette: Török Z. (Bodnár T., Tóth T.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Takács Á., 

Fodor J. (Félegyházi Z.), Péntek A. (Csiz-
madia Cs.), Berán B., Juhos L., Kondora 
K., Kiss L. (Cservák T.), Zsuga Á., Ko-
vács M., Papp R. (Tóth T.) Edző: Daróczi 
Péter.

Gól: Sólyom M. (2), illetve Zsuga Á.
I� : 1–5.
Csapatunk, a Derecskei LSE otthoná-

ban szerezhette volna meg a fontos bajno-
ki pontokat, ha úgy játszotta volna végig 
a találkozót, mint ahogy az első félidőben 
tette azt. Tanulságos mérkőzésen vagyunk 
túl – mondta Daróczi Péter edző. Az első 
félidőben jól játszva magabiztos előnyre 
tettünk szert. Akár a győzelem is meg le-
hetett volna, ha a második félidőben is azt 
a harcos játékot mutatjuk, mint az első 45 
percben! A második félidő, teljesen más 
játékot hozott! Magunkra húztuk a hazai 
egyletet, mely meg is bosszulta magát. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–DASE 
3–0 (3–0)

100 néző.
Vezette: Dobi Zs. (Varga Gy., Jánvári T.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Takács Á. 

(Félegyházi Z.), Fodor J., Péntek A. (Tóth 
T.), Berán B., Juhos L. (Cservák T.), Kon-
dora K. (Csizmadia Cs.), Kiss L., Fodor 
T. (Mile M.), Zsuga Á., Papp R. (Kovács 
M.) Edző: Daróczi Péter.

Gól: Kiss L. (3)
Régen látott jó játékkal, Kiss Lajos 

mesterhármasának köszönhetően, három 
gólos győzelmet arattunk, a vendég DASE 
csapata ellen.

Edzőnk elmondása szerint, az elmúlt 
hetekhez képest jó játékot mutatva, meg-
érdemelt sikert értünk el, a futballt játsza-
ni akaró debreceniek ellen. A jól előkészí-
tett pályánkon, a játék minden elemében 
felülmúltuk ellenfelünket, bár a helyzete-
inknek így is csak egy részét használtuk ki.

Mindent összevetve: Fontos sikert 
könyvelhettünk el ma délután, de ennek 
akkor lesz értéke, ha a következő fordu-
lókban is marad ez a jó játék!

Hosszúpályi SE–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK. 1–3 (1–0)

100 néző. 
Vezette: Gál�  F. (Berettyán Z., Kövér F.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J., 

Péntek A. (Juhos L.), Berán B., Kondo-
ra K. (Takács Á.), Cservák T. (Mile M.), 
Kiss L., Fodor T. (Csizmadia Cs.), Tóth 
T., Zsuga Á., Papp R. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Olajos G., illetve Csizmadia Cs. (3)
I� : 1–5.
A szeles időben lejátszott mérkőzésen, 

a múlt hetihez hasonlóan, jó játékkal 
rukkoltunk elő. Ez ismételten győzelmet 
eredményezett, melyet egy újabb mester-
hármasnak köszönhetünk. Kicsit ener-
váltan játszott a csapat az első félidőben, 
aztán sikerült a félidőben 0–1-es hátrány-
nál rendbe tenni a fejeket és a második 
félidőben nyújtott játékunkkal és Csiz-
ma mesterhármasának köszönhetően el-
hoztuk a három pontot Hosszúpályiból. 
A tabellán elfoglalt helyezésünket meg 
tudtuk szilárdítani.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Kabai 
Meteorit SE 2–0 (1–0)

100 néző. 
Vezette: Tóth Sz. (Tőkés R., Kovács Z.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J., 

Berán B., Juhos L., Kondora K. (Cservák 
T.), Kiss L., Fodor T., Tóth T. (Péntek A.), 
Mile M. (Kovács M.), Zsuga Á., Papp R. 
(Csizmadia Cs.) Edző: Daróczi Péter.

Gól: Fodor J., Csizmadia Cs.
I� : 5–1.
Azt vártam a mérkőzéstől, amit kap-

tam – mondta Daróczi Péter edző. Egy 
brusztolós mérkőzésen nyögvenyelős győ-

zelmet arattunk. Sikerült az első félidőben 
rendezni a sorainkat a jól játszó Kaba ellen 
és 1–0-ás vezetéssel tértünk az öltözőbe a 
szünetben, ahol megbeszéltük a dolgokat. 
A második félidőben már tetszetős, jó já-

tékot nyújtva nem engedtük ki a győzel-
met a kezünkből. Fogunkat összeszorítva 
csúsztunk-másztunk a sikerért és a végén 
Csiszta fejese döntött. 

Kócsi Imre

További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es 
telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) 

Bocskai Korona fi zetési lehetőség.

Nagyszabású szabadtéri regionális rendezvény 
„Helyi értékek” című kiállítására

2017. május 23.

Hajdúnánás, Főtér 13.00

15 szociális szövetkezet mellett bemutatkozik többek között Hajdúnánás 
első márkája a Nánási Portéka, a helyi értékeket felelevenítő Helyi Sajátos-
ságok, a Gyógyfürdő és a Bocskai Korona.

Egyéb program: civil szervezetek kiállítói, a témában helyi szakember előadása
A Kiállítás Időpontja: 2017. május 23., 13.00–16.30
A Kiállítás helyszíne: Hajdúnánás, Főtér
13.00 „Az új technológia térhódítása a gasztronómiában” – 
 a szuvid főzési eljárás bemutatása
13.30–16.00 A Szociális Szövetkezetek bemutatkozása 
A rendezvényre a belépés díjtalan. 
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