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Régi-régi pásztorhagyomány felélesztését 
tűzte ki célul néhány éve Hajdúnánás, 
amikor tavasz kezdetén, Szent György 
nap tájékán, a nagyjószág – szarvasmarha, 
ló – kiverésének, legelőre való kihajtásának 
alkalmából kihajtási ünnepséget szer-
vez. A néphagyomány ugyanis e naptól 
számítja a tavasz kezdetét, úgy mondták 
a régiek, ettől kezdve a füvet „már kala-
páccsal se lehet visszaverni a fődbe”. Pász-
tor eleink nemcsak, hogy e napon, vagy 
környékén hajtották ki az állatokat a leg-
előre, de azok egészségét, szaporaságát, 
tejhozamát hiedelmekkel és szokásokkal 
is igyekeztek biztosítani. Gonoszelhárí-
tó, termékenységvarázsló szándékkal a 
marhákat láncon, fejszén, ekevason, tojá-
son, a gazdasszony kötényén hajtották át. 
Nagy jelentőséget tulajdonítottak annak a 
vesszőnek, zöld ágnak is, amellyel az ál-
latokat először hajtották ki a legelőre. Az 
ólajtóba keresztbe fektetett gallyon át haj-
tották ki az állatokat, hogy a boszorkány 
meg ne rontsa őket. A legelőre menet pe-
dig ezzel a gallyal ütögették, hogy sok te-
jet adjanak. Mindemellett pásztortüzet is 
gyújtottak és ennek füstjén is áthajtották 
a jószágot, egyrészt a rontás elleni véde-
kezésül, de volt ennek konkrét célja is; az 
így összefüstölt sok idegen jószágnak egy-
forma szaga lett, így azonnal összeszokott. 
A pásztor, a számadó felelősséggel tartozik 
a rábízott állatokért, ezért a gazdával kö-
zösen megszámolt jószágok számát fába 
rótták, a rovásfa egyik fele a pásztornál, 
másik a gazdánál maradt. 

Ezekkel a szokásokkal szembesülhettek 
mindazok, akik kilátogattak április 29-én 
a Kendereskertbe, és részesei voltak a Ki-
hajtási ünnepségnek és az 5. Pásztorétel 
főzőversenynek.

Mint Szólláth Tibor polgármester úr 
fogalmazott már jó ideje azon munkál-
kodnak, hogy az egykori pásztoréletet 
– és nemcsak az ünnepi, szórakoztató ré-
szét – hanem a kemény mindennapjait is 
visszatanítsák, visszaültessék a 21. századi 

körülmények közé. Kicsike még ez a cse-
mete, de sokan bábáskodnak körülötte, 
hogy szép, erős fává nőjjön, hogy legyen 
egy hely, ahol a felnövekvő hajdú utódok 
még megtekinthetik, láthatják, élőben 
megtapasztalhatják az ősi pásztorélet egy 
darabkáját.

Ezt a célt szolgálják a kapcsolódó prog-
ramok is, amelyek közül a legkiemelke-
dőbb volt a Pásztorétel főzőverseny, ame-
lyen idén is sok vállalkozó kedvű atya�  
próbálta ki apjától, nagyapjától, netán 
ismerőstől szerzett tudományát. Mint a 
szakács olimpikon Gajdán Antal, a zsűri 
elnök elmondta, nagyon sok � nom és a 
hagyományos húsos és húsnélküli étek-
kel találkoztak, ami azt bizonyítja, hogy 
népünk őrzi a régi étkek készítésének re-
ceptjét.

Az idei ünnepségnek illusztris külföldi 
vendége is volt, nevezetesen Kosuge Juni-
chi úr, Japán magyarországi nagykövete. 

PásztorünnepPásztorünnepPásztorünnepPásztorünnepPásztorünnepPásztorünnepPásztorünnepPásztorünnepPásztorünnep

Nagykövet úr az éppen április 24–29-e 
között zajló Japán Napok záró rendezvé-
nyére érkezett a Heki Taikai íjász világbaj-
nokság megnyitójára, és ha már itt járt, 
megismerkedett a mi vidékünk e sajátos 
néphagyományával is. Mint mondta na-
gyon tetszett neki minden, és örömének 
adott hangot, hogy Hajdúnánás meny-
nyire jó, élő kulturális kapcsolatokat ápol 
Toyama tartománnyal. 

Az egész napos program egyik igen ér-
dekes és kedves színfoltja volt a gyerekek 
számára kiírt malacfogó verseny, amit 
igen élveztek a kisebb-nagyobb lurkók. 
Mindemellett számtalan népi játék várta 
az aprónépet. Már a nagyobbak, illetve a 
felnőttek versenye volt a Legrátermettebb 
gulyás megmérettetés, ahol –, mint a nép-
mesékben – három próbatételnek kellett 
megfelelni a jelentkezőknek: pányvadobó 
verseny, nyúlütés és a karikásostor pró-
batétel. Nem mellesleg ezek a feladatok 

A halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzői

valaha a pásztorember mindennapjainak 
része volt. A jószágot pányvával fogták ki 
gulyából, a karikásostor a pásztor meg-
hosszabbított karja volt, ha pedig némi 
változatosságra vágyott, pásztorbotjával 
el-elütött egy-egy nyulat, és este már � -
nom nyúlpaprikás rotyogott a kondérban.

A folyamatos szórakoztatásról a rendez-
vénysátor alatt fellépő nótások, néptánco-
sok gondoskodtak; szólt a nóta, dobogtak 
a kiscsizmák, táncos cipellők.

A kihajtásra délután került sor, amely 
előtt Nagy István földművelésügyi mi-
niszteri biztos mondott köszöntőt, ki-
emelve e nap fontosságát a pásztortársada-
lomban. A sok-sok hagyomány, hiedelem 
mellett nem volt mellékes az a gazdasági 
szempont sem, hogy a jószág mielőbb 
kikerüljön a legelőre, és ne egye a drága 
takarmányt – emlékeztetett miniszteri 
biztos úr.

Ezt követően Buczkó József etnográfus, 
a kihajtás szokásrendjéről mesélt a meg-
jelent szépszámú közönségnek. Mielőtt 
még elkövetkezett volna a jószágok kie-
resztésének pillanata, előkerült a rovásfa, 
amelynek egyik felét a „gazda”, Szólláth 
Tibor polgármester úr adott át a szám-
adónak megválasztott Szemes Zoltánnak, 
a másik fele pedig maradt a gazdánál. Ez 
volt az az ősi „számadókönyv”, amelybe 
kiveréskor felrótták a jószágok számát, 
majd „szoruláskor” ismét összepászítot-
ták, amikor kiderült egyezik-e a létszám. 
Erre utal a pusztai pásztorrendet idéző 
ismert szólásunk, mely szerint: „Tavasszal 
a kihajtáskor minden bandzsi lehet pásztor. 
De majd ősszel, szoruláskor: az a pásztor, 
aki számol!”

Ezután kieresztették az aklokból a jó-
szágokat, elsőként a „kormos szeműeket”, 
azaz a szürkemarhákat, bivalyokat, majd 
a magyar-tarkák lódultak neki a szabad 
életnek, ami majd ősszel, Szent Mihály 
nap környékén fejeződik be, a behajtással, 
azaz a szorulással. A program késő délután 
a pásztortűz meggyújtásával és pásztornó-
ták közös éneklésével zárult. 

(erzsé)

dén április 29-én, szombaton ke-
rült megrendezésre a Kihajtási ün-
nepség és Pásztorétel főzőverseny 

a Kendereskertben a Nánás Pro Cultu ra 
szervezésében. A hagyományőrző prog-
ram egész napra kínált látnivalót és 
szórakozási lehetőséget kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt.

A Hortobágy Örökös Pásztorai

Szürkék kisborjaikkal éppen a láncon haladnak át

A nagykövet úr - középen - pásztorviseletben.
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Óriási örömömre szolgált, hogy iskolánk, 
a Kőrösi gimnázium idén bekapcsolódott 
a Pénziránytű Alapítvány Pénz7 program-
jába. Egy héten keresztül történelemórá-
ink keretében pénzügyi 
ismereteinket szélesítő, 
gyakorlatorientált okta-
tásban vehettünk részt. 
A program megkoroná-
zásaként indították el 
a Részvényfutam című 
tőzsdejátékot.

A négy héten át tar-
tó versenyen kétmillió 
forint virtuális kezdőtőkével a Budapesti 
Értéktőzsde valós részvényárfolyamának 
változásait követő felületen kereskedhet-
tünk. A tőzsdei ismereteim megalapozá-
sában sokat segített a Tőzsde ABC című 
segédanyag, melyet ugyanezen a honla-
pon találtam. A tudásanyag elsajátítása 
sem volt hiábavaló, mert azt kvíz formá-
jában visszakérdezték, és a helyes válaszok 
bónuszként jóváíródtak a portfólióm ér-
tékében. Számomra élmény volt kitapasz-
talni a tőzsdézés stratégiáit. Itt jegyezném 
meg, hogy ezt a „hobbit” is érdemes mér-
tékkel folytatni, mert könnyen függővé 
válhat tőle az ember! 

A verseny lezárulta után eszméltem rá, 
hogy az 5. helyezésemmel azon szerencsé-
sek közé tartoztam, akiknek egy kísérővel 
együtt a jutalma egy látogatás lett a BÉT-
re. Április 26-án reggel izgatottan léptünk 
be a Magyar Nemzeti Bank épületébe 
dr. Majorosné Páll Edit tanárnővel. Itt 
történt az első három helyezett díjazása, 
illetve egy rövid összefoglalót hallhat-
tunk a verseny lefolyásáról. Megtudhat-
tuk, hogy a négy hét során a BUX index 
1,93%-os csökkenést hozott, azonban a 
játékban résztvevő 1520 diáknak és 155 
pedagógusnak csak átlagosan 0,45%-kal 
csökkent a portfólió értéke. Az első tíz 
helyezett pedig több mint 8%-os nyere-
ségre tett szert. 

Ezután a BÉT-en folytattuk napunkat. 
Bozsik Balázs bróker tartott interaktív 
előadást számunkra, ahol megismerhet-

Szakma/ágazat Program Területfelelős Cím

Kerékpár szerelés 
és ügyességi pálya

Bringaszerelés 
és akadálypálya Fábián Antal „Kétkerekűeké 

a világ”

Faipar Virágkaró faragás, 
fa dobókocka készítése Kára István „Repül a faforgács”

Gépészet
Képlékeny 
alakítás-”S” alak, alakos 
lemezdarabok készítése

Cserép Tibor „A kalapács ütés 
mindennek használ!”

Kereskedelem-
marketing

Ajándékdoboz 
csomagolás, 
próbavásárlás egy 
megadott összeghatárig

Ötvösné Kéki Piroska „A csomagolás öltöztet”

Építőipar Dekorációs festés 
gipszkartonra Dobos Attila „Fesd és színezd!”

Építőipar Szintezés… Pocsai György „Távolságnézés 
és messzilátás”

Fizikai kísérletek Látványos fi zikai 
kísérletek Balogh Tibor „Csicsófi pa”

Fizikai kísérletek Elektronikai vezérlés Balogh Tibor „Mikrovezénylők”

Szociális szolg.
Vérnyomásmérés, 
vércukor, testzsír 
kimutatás, totó

Bacskai Ildikó „Szeresd a tested!”

Szociális szolg.

Újraélesztés, sebellátás, 
csecsemő ápolás, 
egészségügyi totó 
kitöltés

Balla Tamás „Megmenthetünk?”

Kereskedelem-
marketing

Egészséges életmód 
és szendvicskészítés Horváth Tamara „Kenheted, eheted!”

Vendéglátás Palacsinta, tea készítés 
és illemteszt Ujvárosy Tamás „Palacsintakirály”

Informatika

Számítógép építés 
alkatrészekből, 
egyszerű otthoni 
hálózat építés

Csuka László „Be-tech intel”

Gépészet CNC programozás 
és gyártás Szabó Gábor „Nem CAM-uzunk”

Gépészet CAD tervezés 
és műszaki rajzok

Kovácsné Fekete 
Gabriella „3D modellezés”

Informatika/gépészet
3D nyomtatott 
alkatrészek 
összeszerelése

Harangi Zsolt „Tervezz, nyomtass, 
fogd és vidd!”

Gépészet
Az esztergálás 
alapjainak kipróbálása 
tanulói segédlettel

Kola Sándor „Minden, amit 
a gép elbír”

Gépészet
Fémipari mérőlabor 
eszközeivel történő 
mérés és nézés

„K” Szabó Zoltán „Látogatás a mikronok 
világában”

Gépészet
Hurkapálcákból 
gumirögzítéssel 
híd készítése

Skaliczki Imre „Hídépítés alapjai”

A Szakmák éjszakája országos program 
II. alkalommal került megrendezésre. 
A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Csiha Győző tagintézménye is megnyi-
totta kapuit április 21-én 
pénteken Hajdúnáná-
son. Ez egy olyan ren-
dezvény, ahol betekintést 
nyerhetünk a különböző 
szakmák és mesterségek 
műhelytitkaiba. Lehető-
ség adódott minden ál-
talános- és középiskolás 
érdeklődő diák számára, 
hogy közelebbről megismerjék városunk 
szakirányú képzését. A nyitó rendezvény-
re 18 órakor került sor, melyet Pappné 
Fülöp Ildikó igazgatónő prezentált. Szak-
mai bemutatókkal, interaktív programok-
kal készültünk a látogatók fogadására. 
Szerettük volna bemutatni iskolánk széles 

szakmai kínálatát, megmutatni a pálya-
választás előtt álló � ataloknak és szüleik-
nek, hogy Hajdúnánáson a Csiha Győző 
iskolanév egyet jelent a sokoldalú szakmai 

képzéssel.
A rendezvényt meg-

tisztelték jelenlétükkel a 
BSZC részéről Pelyhéné 
Bartha Irén főigazgató 
asszony és Papp Gá-
bor szakmai főigazgató 
helyettes úr. Iskolánk 
diákjai és tanárai saját 
készítésű palacsintával és 

gyrosszal várták a kedves látogatókat.
Támogatóink: NAGÉV Rács Kft. – 

Hajdúböszörmény, Bősz Levente – fotós 
– Hannover, Sebestyén László, Szabóné 
Kiss Judit, Martinek Kft., Nánási Porté-
ka, Bocz-N Kft.

Veláczki Anikó

Hazánk gazdasági életében meghatározó sze-
reppel bír a mezőgazdaság. Nem véletlen, 
hogy mindannyian fi gyelemmel követjük azt a 
tevékenységet, amelyet a föld művelői folytat-
nak. A hosszúra nyúlt tél után, a nagy hidegek 
után vehette kezdetét az ez évi tavaszi munka. 
Feldübörögtek a gépek, munkához láttak a 
szorgalmas kezek. Szakember, gazdák segít-
ségével igyekeztünk visszaidézni az elmúlt 
tavaszi időszak legfontosabb tevékenységeit. 
Az időjárás alakulása miatt az igazán érdemi 
munka március közepétől kezdődhetett a földe-
ken. Általában igaz, hogy az őszi talaj-előkészí-
tés, szántás „durvára” sikeredett, de a hosszú, 
hideg tél besegített a megművelésbe. Ezáltal a 
tavaszi magágy előkészítése zökkenőmentesen, 
plusz munka nélkül volt végrehajtható. A tava-
szi munkák sorában nagyon fontos volt az őszi 
vetésű gabonák fejtrágyázása. Természetesen a 
tápanyag utánpótlása folyamatos tevékenység 
kell, hogy legyen. Március hónap második fe-
lében kezdődött a cukorrépa vetése. Az előre 
betervezett mennyiséget időre sikerült elvet-
nie mindenkinek. Mesébe illő volt az időjárás, 
amely nem gátolta a munkát. Folyamatosan el-
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tük a tőzsde működését. Rendkívül elő-
nyös volt, hogy már valamennyi gyakorla-
ti tapasztalattal rendelkezve hallgathattuk 
végig az előadást, így sokkal könnyebb 

volt érteni a szakkifejezé-
sekkel fűszerezett ismer-
tetőt. A játék során mi 
csak prémium kategó-
riás részvényekkel (OTP, 
Richter, MOL stb.) ke-
reskedhettünk, azonban 
itt megtudhattuk, ho-
gyan befolyásolják a pia-
cot a kisebbek is, illetve 

mi a helyzet a külföldi értékpapírokkal. 
Ezután egy pénzügyi séta keretében 

Budapest történelmi pénzintézeteit is-
merhettük meg. Jártunk például a volt 
Postatakarékpénztár épületénél, amely 
ma a MÁK székhelye, a Pesti Vigadónál, 
illetve a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 
régi épületénél. Külön erre a témára fel-
épített idegenvezetés is társult utunkhoz.

Nem csalás, nem ámítás! Nem  titkolták 
el előlünk azt sem, hogy vitatott, meny-
nyire is tanulható az árfolyamok moz-
gásának elemzése. Létezik egy bizonyos 
vakmajom elmélet, melynek megalkotója 
Burton Malkiel. Szerinte, ha egy majom 
szemét bekötve megkérjük őt, hogy egy 
dobónyíllal a Wall Street Journal részvé-
nyeket felsoroló oldalára dobáljon, majd 
az így eltalált részvényeket megvesszük, 
akkor legalább olyan eredményt érhetünk 
el, mint a pro�  brókerek! Ezt az elméletet 
már többen kipróbálták és igazolták is. 

Számomra meglepő adat volt, hogy 
Magyarországon az emberek milyen mér-
tékben zárkóznak el a tőzsde által kínált 
befektetési lehetőségektől, ennek egyik 
oka az ismeretek hiánya. Így ez a program 
is egyfajta tudásátadási célt szolgált. Én 
kimondottan jónak találom, hogy megis-
merhettem ezt a világot. A tapasztalataim 
birtokában sokkal egyszerűbb lesz a jövő-
ben mérlegelnem és � gyelembe vennem 
ezt az opciót is, amennyiben megtakarí-
tásaim kezeléséről lesz szó.

Horváth Anna 12. B

vetésre került a zöldborsó, amely április végére 
be is fejeződött. A betakarítás ütemezése miatt a 
vetés természetesen szakaszosan történt. Április 
elején földbe kerültek a napraforgó magok is. 
Ezt a munkát követte az áru- és csemege kuko-
rica vetése. Április végére az árukukorica vetése 
mindenütt megtörtént. A csemege kukorica ve-
tése a betakarítás ütemezése miatt június végé-
ig szakaszos ütemben folyamatos. Május első
hetétől ugyancsak szakaszosan kerül sor a zöld-
bab vetésére. A növényápolási munkák, perme-
tezés, ekekapálás, folyamatosan zajlanak. Ezt 
olykor a szeles időjárás hátráltathatja. Mindenek 
ellenére naprakész az állapot. A géppark – a téli 
javítások, előkészítés után – kisebb hibák ellené-
re jól működik. A határt járva gyönyörű látvány 
tárul elénk, az őszi vetések állapota elfogadható, 
a tavasziak szépen kikeltek. Szép a cukorrépa, 
a napraforgó, a zöldborsó és a kukorica kelése 
is. Bár mint a mondás tartja, betakarításig még 
sokat „alszik” kint minden növény, de remény-
kedünk, és bíznunk kell abban, hogy az időjárás 
is úgy alakul, hogy a mezőgazdaság újabb sike-
res évet zárhasson Köszönetet mondok az Agro-
szoltek Kft. szakemberének, Kelemen Imrének,
aki segítségemre volt a határ bejárásában.

Gut István

AgrárkörképAgrárkörképAgrárkörkép



3Hajdúnánási Újság2017. május 25.
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A találkozó célja, hogy a térségben mű-
ködő gyermek és i� úsági korosztályú 
néptánccsoportok zsűri előtt mutathas-
sák be éves munkájuk eredményét, új 
koreog rá� áikat, s ezek szakmai vélemé-
nyezésben részesüljenek. Egyben ismerke-
dési, kapcsolatteremtési alkalmat teremt a 
gyer mektáncosok és a táncpedagógusok 
között is. Érkeztek fellépő csoportok Be-
rettyóújfalu, Téglás, Debrecen, Biharke-

resztes, Mikepércs, Földes, 
Hajdúdorog, és Hajdúbö-
szörmény iskoláiból.

A hajdúnánási Kis Arany-
alma, az Aranyalma és az 
Aranyvessző Néptánccsopor-
tok lenyűgözték a nézőkö-
zönséget és a zsűrit egyaránt: 
előadásukat egy-egy arany 
minősítéssel jutalmazták, va-
lamint a közel 40 néptáncs-
csoportból az Aranyvessző 

Néptánccsoport kiemelkedő teljesítmé-
nyéért megkapta a zsűri fesztivál díját is. 
Az eseményen kiosztották a szóló táncos 
díjat, melyet ezúttal Kovács Aliz arany-
vesszős táncos kapott meg kimagasló szín-
padi teljesítményéért.

Felkészítő tanárok: Bedő Melinda, Mak-
kai Andrea, Bistey Attila és Márton Attila.

Harsányi Zsolt

Arany minősítések, fesztivál díj, Arany minősítések, fesztivál díj, Arany minősítések, fesztivál díj, Arany minősítések, fesztivál díj, Arany minősítések, fesztivál díj, Arany minősítések, fesztivál díj, 
szóló táncos díj szóló táncos díj szóló táncos díj szóló táncos díj szóló táncos díj szóló táncos díj 

A halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzőiA halhatatlanság őrzői

2017. május 10-én, a Madarak és Fák 
napjának 115. évfordulóján került sor a 
nagyjaink emlékére ültetett díszfák ava-
tására.

A résztvevőket Buczkó József, az öt-
letgazda, a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója 
köszöntötte. Elmondta, hogy „a mai na-
pon, itt a Könyvtár és a Múzeum hold-
udvarában, helyben született és nánásivá 
vált büszkeségeinkre emlékezünk. Olyan 
személyeket választottunk, akik munkás-
ságukkal e két intézmény szellemiségé-
hez köthetők. Valamennyien példák szá-
munkra, akiknek alkotásait nem kezdi ki 
az idő, s akiknek munkássága a Hajdúná-
nási Értéktár részét képezi. Ők azok, akik-
nek nyomdokain mi is igyekszünk járni.”

Szólláth Tibor polgármester úr kö-
szöntőjében emlékeztetett arra, hogy 
„városunkban hagyománya van a fák ül-
tetésének, lásd a Hősök ligetét, vagy az 
újabb kezdeményezést, amikor a város új-
szülöttjei tiszteletére kerül sor faültetésre. 
Egy újabb színfolt ezek sorában, amikor a 
mai alkalommal múltunk nagyjai emléké-
re ültettünk fákat.”

Az ünnepség zárásaként leleplezték azt 
az emlékkövet, amely arra hivatott, hogy 
az erre járót tájékoztassa arról, ki és mi-
ért is ültette ezeket a fákat. A fák tövében 
szintén egy emlékkő jelzi „tulajdonosát”, 
egy tőle származó idézettel.

A sudár oszlopostölgy csemeték a kö-
vetkező személyiségek és „örökbefogadó-
ik” hírét-nevét őrzik:

Móricz Pál (1870–1930) a hajdúság 
írója. Örökbe fogadó a nevét viselő intéz-
mény, városunk könyvtára és múzeuma. 
– Dr. Barcsa János (1870–1910) törté-
nész, gimnáziumi tanár. Örökbefogadó a 
nevét viselő iskolai tagintézmény, illetve a 
Mosolygós Gyermekekért Alapítvány. – 

A megjelent vendégeket Szól-
láth Zoltán művelődésszerve-
ző köszöntötte, majd Csiszár 
Milán, a Kőrösi Református 
Gimnázium növendéke Bee-
thoven Holdfényszonáta című 
darabjából adott elő részle-
teket.

A kiállítást dr. Tóth Pé-
ter nyitotta meg, aki töb-
bek között a következőket 
mondta a művészi alkotások 
céljáról: „A művészi alkotások több céllal 
készülnek és mindig valamire késztetnek 
bennünket, a szemlélőt. Megpróbálunk 
fogódzókat keresni a képek értelmezésé-
hez. Tulajdonképpen az alkotással nem ér 
véget a teremtési folyamat, hanem akkor 
teljesül ki, amikor a néző befogadja, értel-
mezi és reagál rá… Egy-egy kép értelme-
zésének egyik értelmezési módja a logikai 
gondolkodás, másik az analógiai gondol-
kodási mód, amely felidéz bennünk vala-
mit… Szimbólumokat keresünk, amelyek 
elindítanak bennünket a gondolati síkon. 
A képek ugyanis érzelmeket keltenek… 
Szimbólumok. fontos például a nap és a 
hold, analóg gondolkodásra késztet, akár 
a megjelenő madarak… Részeseivé válha-
tunk az alkotásnak, beleélhetjük magun-
kat a miliőbe, mivel a szimbolikus dolgok 
elgondolkoztatásra késztetnek bennün-
ket. Az absztrakt alkotások a végső lénye-
get mutatják. Nyitottsággal szemlélhetjük 
a képeket. A kiállítást e gondolatok átadá-
sával nyitom meg.”

A ma élő nemzedék elengedhetetlen kötelessége, hogy valamilyen úton-módon em-
lékezzen az előttünk járók elévülhetetlen érdemeire, a városért végzett önzetlen mun-
kájukra. Sokféle módja van ennek. A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény nagyon szép gondolatot valósított meg, amikor jeles íróink, költőink, 
múzeumalapítóink, a helyi kultúra kiváló képviselői emlékére a Bocskai utcán a 
könyvtár és múzeum között egy emlékfasort ültetett.

Vihar Béla (1908–1978) költő, újságíró. 
Örökbefogadó dr. Vihar Judit és a versein 
felnövő Kőrösi Róbert László. – Dr. Ig-
mándy József (1897–1950) gimnáziumi 
tanár, botanikus, néprajzi gyűjtő. a fa 
örökbe fogadója dr. Csiszár Imre, alpol-
gármester. – Dr Kéky Lajos (1879–1946) 
irodalomtörténész. Örökbefogadó a nevét 
viselő Művelődési Központ. – Dr Nemes 
Félix (1853–1933) gimnáziumi tanár, az 
első iskolai múzeum létrehozója. Örökbe-
fogadója a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium. – Dr. Maghy Zoltán 
(1907–1930) költő. Örökbefogadói uno-
kahúgai: dr. Kováts Anikó és dr. Kováts 
Ildikó, valamint Papp Gáborné. – Dr. 
Molnár József (1908–1986) gimnáziumi 
tanár, irodalomtörténész. Örökbefoga-
dója a Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lat. – Csontos Gábor (1927–2010) író. 
Örökbefogadója özv. Csontos Gáborné és 
Főtisztelendő Juhász Imre, katolikus plé-
bános. – Dr Dankó Imre (1922–2008) 
etnográfus, történész. Örökbefogadói 2 
lánya: Judit és Gabriella, valamint Bucz-
kó József és családja. – Dr. Gulyás Gábor 
(1916–?) költő, író, újságíró. Örökbefoga-
dó Szólláth Tibor polgármester. – Kovács 
Miklós (1859–1939) árvaszéki ülnök, 
múzeumi adomány tevő. A fa örökbefo-
gadója Martinek Imre és családja. – Soós 
Zoltán (1935–2015) költő. Örökbefoga-
dók: � a Soós Gergely, Soós Zoltán húga, 
Klára és családja, valamint Tóth Imre is-
kola igazgató. – Draviczky Imre (1928–
2006) tanító, helytörténész, néprajzi gyűj-
tő. Örökbefogadói: özvegye, családtagjai, 
valamint Kátai Ibolya doktornő.

Az ünnepség zárásaként a történelmi 
egyházak lelkészei megáldották, megszen-
telték a fasort, majd 14 galamb repült fel az 
ég magasába, áldott emlékük tiszteletére.

Gut István

Vendégművészünk, Andrzej Piechocki 
megható gondolatokkal mondott köszö-
netet a bemutatkozás lehetőségéért. „Kö-
szönöm minden kedves közreműködőnek 
azt, hogy itt lehettem és bemutatkozhat-
tam a város érdeklődő közönségének. Kö-
szönetem fejezem ki mindazoknak, akik 
közreműködtek valamilyen formában 
azért, hogy létrejöhessen ez a közös kiál-
lítás, amely népeink barátságát idézik.” 
Patai István elmondta, hogy 2013. au-
gusztusában ismerkedtek meg Ustronban. 
„Szinte azonnal barátok lettünk. A kiállí-
tás különlegessége az, hogy bár egyikőnk 
sem beszéli a másik anyanyelvét, vizuális 
párbeszéd folyik köztünk. Több egyvona-
las rajzomat Andrzej vászonra viszi át és 
színes képet alkot a rajz alapján…Dolgoz-
tunk közösen Ustronban, Érmihályfalván 
és Hajdúnánáson is többször. Jó példa ez 
az emberi és a művészeti élet határtalansá-
gára.” A kiállítás 2017. június 4-ig tekint-
hető meg a galériában.

Gut István

Hetedik alkalommal rendezték meg május 14-én, vasárnap a Hajdúböszörményi 
Gyermek- és I� úsági Néptáncfesztivált a művelődési központban. A rendezvényen 35 
együttes 40 produkcióját láthatták a nézők, közel 1000 gyermek részvételével. 

Aranyalma

Különös tárlat nyílt május 10-én a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Galé-
riájában: az ustroni Andrzej Piechocki, és a hajdúnánási Patai István festőművészek 
közös kiállítása, akik nemcsak ismerik egymást, hanem jó barátok, és több közös 
alkotásuk is látható a tárlaton.
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Május hónap beköszöntére, a tavasz 
megérésére, a munka ünnepére vidám 
ünnep ségekkel, a néphagyományok élővé 
varázslásával emlékeznek évről évre váro-
sunkban is. Már az ünnepet megelőző este 
szerenáddal és májusfa állítással készültek 
a nóta- és tánckedvelő egyesületek. Május 
1-jén délután pedig színes műsorok vár-
ták a Köztársaság térre kilátogatókat.

Május elseje jeles nap a néphagyo-
mányban. A májusfa (májfa, hajnalfa, ja-
kabfa vagy más néven jakabág) állításának 
ünnepe, ma is élő néphagyomány. A má-
jusfa a természet újjászületésének szimbó-

luma. Városunkban két néphagyományt 
is felelevenítettek április utolsó napján: a 
májusfa állítást és a szerenádozást.

A májusfa közös feldíszítése közben 
Szólláth Zoltán művelődésszervező fel-
idézte a hagyományok eredetét, utalva a 
legendákra, a májusfa bontásának idejére 
is. Közben ügyes kezek feldíszítették a vá-
ros fáját, majd elhelyezték a Művelődési 
Központ előtti parkban.

A szerenádozás hangulatát a Nánási 
NNTE, a Nánási Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Egyesület, a Hajdúnánási Ezüst-
kor Nyugdíjas Egyesület, valamint a Lente 
Lajos Magyarnóta Egyesület tagjai elevení-
tették fel, akik előbb a város főterén állí-
tottak májusfát, majd a város utcáin sze-
kerezve adtak szerenádot a hajdúnánási 
hölgyeknek, utcáról utcára járva énekel-
tek városunk forgalmasabb helyein.

Másnap délután a városi Majális a Köz-
társaság téren felállított színpadon folyta-
tódott. Két órától a gyerekeket ugrálóvár 
fogadta.

Városunk táncos csoportjai is izgalom-
mal várták a délutánt. Kicsiktől a nagyo-
kig megmutathatták a közönségnek tánc-
tudásukat. Jó alkalom volt ez arra, hogy 
bemutatkozhassanak a tánccsoportok egy-
másnak, szüleiknek, családtagjaiknak, a 
városnak.

A Hajdúnánási Gimnasztráda, a Nána 
Táncstúdió valamint a Phoenix Fusion 
csoportok műsorainak nagy sikere volt a 

közönségnél. Láthattunk megelevenedett 
mesét, életre kelt történeteket, vidám, 
komoly, pörgős és elgondolkodtató kore-
ográ� ákat.

A táncelőadásokat követően Máté Pé-
ter, Szécsi Pál és Zámbó Jimmy dalaival 
szórakoztatta a közönséget K-Roy.

A népszerű slágerek után vicces, varázs-
latos és interaktív mutatványokkal lepte 
meg a közönséget Rolandó, a bűvész.

Az est zárásaként az Apostol együttes 
lépett fel a város színpadán. A magyar 
könnyűzenei élet úttörőjének számító 
együttest szinte mindenki ismeri, dalaik 
napjainkban is sikeresek, híresek. Nem 
csoda hát, hogy a nánási közönség is lel-
kesedéssel fogadta őket, s együtt énekelte 
velük slágereiket.

Fekete Andrea

Minden évben van egy kedves nap, amiről 
soha nem feledkezhetünk meg, itt az óvodá-
ban. Az ünnepeink közöl a leg kedvesebb, a 
legvártabb az édesanyák ünnepe. Ezen a na-
pon köszönik meg a gyerekek azt a rengeteg 
szeretetet, törődést és gondoskodást, amivel 
az édesanyák elhalmozzák őket.

Mécs Lászlótól idézve – „Amikor szület-
tem nem jelezetek nagyot messiás – muta-
tó különös csillagok, csak az anyám tudta, 
hogy király�  vagyok”

Valóban a szülő számára gyermeke az élet 
értelme, maga a csoda: a legfontosabb, a 
legkülönlegesebb ember a földön a gyerekek 
számára ez az érzés, hogy önmagáért szere-
tik, feltétel nélkül, hogy mindig mindenben 
támogatják olyan erőt, olyan biztonságérze-
tet ad, amely a sikeres és kiegyensúlyozott 
felnőtt élet biztos alapja lesz.

Május 11.-én a tavasz illatával, színével, 
versekkel, dalokkal, táncos mozdulatokkal 

Azok a települések vettek részt ezen az 
eseményen, akik 2011. óta együtt telje-
sítenek szolgálatot a partiumi magyarság 
tanításáért, magyar identitásuk megőr-
zéséért – így Hajdúnánás, mint „anya-
város”, valamint a partiumi Poklostelek, 
Jankafalva, Bihardiószeg, Nagyvárad és 
Nagyszántó településeinek küldöttsége- 
lelkipásztorok, gyerekek, pedagógusok, 
szülők.

Az idei év különlegessége, hogy Arany 
János születésének 200. évfordulóját ün-
nepeljük – innen jött az ötlet, hogy a 
Szórványprogramban résztvevő települé-
sek együtt ünnepeljenek a költő szülővá-
rosában, stílusosan közel 200-an.

Reggel, a megérkezéskor a nagyszalon-
tai református templom impozáns épü-
letében gyülekeztek, ahol Tokár Sándor 
és Csillikné Szólláth Júlia köszöntötték 
őket, majd Mikló István Boldizsár nagy-
szalontai lelkipásztor a városról mesélt ne-

kik – múltról és jelenről, a Szalontai Egy-
házközség és Arany János kapcsolatáról. 

A városháza Székely László dísztermé-
ben Patócs Júlia, az Arany János Műve-
lődési Egyesület Elnöke (aki egész nap a 
küldöttséggel tartott) mesélt a résztve-
vőknek a város jelenéről, a bicentenárium 
eseményeiről, programjairól.

Ezek után a séta a költő szülőházához 
vezetett, s közben a város más hírességei-
nek emlékházánál is tiszteletüket tették. 

A költő szülőháza, és a helyére épített 
ház sajnos nem maradt meg, ám a helyi 
önkormányzat egy új, tájjellegű épüle-
tet építtetett, ahol helyi néprajzi kiál-
lítást rendeztek be. A híres – nevezetes 
Csonkatorony Arany János közel teljes 
hagyatékát őrzi. A múzeum igazgatója 
elhivatottan és mély átéléssel mutatta be 
a résztvevőknek a költő � a, Arany Lász-

„2017. május 16-án 90. születésnapja alkal-
mából virágcsokorral, és Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr által megküldött emléklappal 
köszöntötte Draviczky Imrénét Szólláth Ti-
bor Hajdúnánás polgármestere és dr. Csiszár 
Imre Hajdúnánás alpolgármestere.

Isten éltesse sokáig Irénke nénit erőben 
és egészségben családja körében!”

Ez év április 22-én több településről keltek útra gyerekek és felnőttek azzal a közös 
céllal, hogy együtt emlékezzenek Arany János szülővárosában a nagy költő életére, 
verseire. Olyan verseket tanultak meg és szavaltak el közösen, melyek a költő legis-
mertebb, legkedveltebb verseihez tartoznak, hogy együtt éljék át a költő üzenetét, 
szülővárosa egyes állomásainál.

ló adományából kialakított emlékhelyet, 
melynek első képi megörökítése Pető�  
Sándor nevéhez fűződik.

Arany János szobrához érkezve óriá-
si izgalommal állt össze a közel 200 fős 
küldöttség, akik meghatódva tettek tanú-
bizonyságot összetartozásukról, magyar-
ságtudatukról, a költő iránt érzett tiszte-
letükről- hiszen az egész nap is erről szólt. 
A Kiss Kata zenekar dalát – Magyar va-
gyok címmel – közösen énekelték el a ze-
nekar énekesnőjével. A gyerekek hetekkel 
előtte készültek erre az éneklésre, a dal 
szövegének, dallamának megtanulásával. 
Lakatos Alexandra, hajdúnánási kislány 
élen járt ebben, hiszen nagy szorgalom-
mal és lelkesedéssel vett részt a dal előadá-
sában az énekesnő mellett állva.

Felidézve Arany János kedves tanítvá-
nyának versét, miszerint „Szeressed ha-
zádat…” a versünnep teljesítette a hozzá 
fűzött reményeket és célokat. Azok a 

gyerekek és felnőttek, akik részt vettek 
ezen a napon, minden kétséget kizáróan 
felejthetetlen élményt éltek meg együtt. 
Érezték, milyen magyarnak lenni azok is, 
akik más nevű országban laknak, közösen 
szavalhatták nagy költőnk verseit, énekel-
ték a Nemzetőr dalt, a Kossuth nótát, s az 
egész nap lényegét kifejtő Magyar vagyok 
című dalt. 

„Ezer virágból bokrétát kötni kéne már /
Mert egy az utunk s ha összefogunk megma-
rad Hazánk!”

A program és a megvalósítás támoga-
tásáért köszönet a Rákóczi Szövetségnek, 
akik 28 esztendeje járulnak hozzá a Kár-
pát-medencei magyarság sokoldalú támo-
gatásához, a határon átnyúló magyar-ma-
gyar kapcsolatok erősítéséhez!

Fekete Andrea

csillogó szemekkel igyekeztünk szebbé, bol-
dogabbá tenni ezt a meghitt csodálatos na-
pot. A gyerekek saját készítésű ajándékkal 
(amit igyekeztek titokban tartani heteken 
keresztül) virággal okoztak meglepetést a leg-
szeretettebb személyeknek, az édesanyáknak.

A szülők hálásak ezért, és örömüket lát-
va szívesen és nagy igyekezettel készülünk 
minden évben a gyerekekkel együtt erre a 
jeles eseményre. Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni a Hajdúnánás-Tedeji Integrált Kö-
zösségi és Szolgáltató Tér működtetőinek, 
ugyanis már második alkalommal köszönt-
hettük az édesanyákat és tölthettünk csodá-
latos pillanatokat a színvonalasan berende-
zett IKSZT-ben.

Máróné Zubor Gizella 
óvodapedagógus

Gyermekkert Tagintézmény 
Napraforgó csoport

Kicsi szívem, kicsi szám boldog anyák Kicsi szívem, kicsi szám boldog anyák Kicsi szívem, kicsi szám boldog anyák Kicsi szívem, kicsi szám boldog anyák Kicsi szívem, kicsi szám boldog anyák Kicsi szívem, kicsi szám boldog anyák 
napját kívántnapját kívántnapját kívánt

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!
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KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: KócsiSztori: 
A hatmilliós nyereményautóA hatmilliós nyereményautóA hatmilliós nyereményautóA hatmilliós nyereményautóA hatmilliós nyereményautóA hatmilliós nyereményautó
Habár véleményem szerint a következő 
történetből a főszereplő nyugdíjas isme-
rősöm igencsak pozitívan jött ki, sőt rá-
termettségéről és talpraesettségéről tett 
tanúbizonyságot, ő inkább mégsem já-
rult hozzá, hogy saját nevén szerepeljen 
a sztoriban. Én azonban ragaszkodtam a 
cikkhez, hiszen nem csak, hogy nagyon 
tanulságos, de jó tanáccsal is szolgálhat. 
Mivel Gábor nap környékén történt az 
eset, legyen Gabi bácsi a főhősünk neve.

Gabi bácsi ezen a kissé hűvös, de nap-
sütéses márciusi napon épp azon gon-
dolkozott, hogy szedjen e még egy pár 
kanállal a � nom ebédjéből, vagy hagyja 
meg vacsorára, mikor megcsörrent kissé 
régimódi mobiltelefonja. Egy pillanatra 
átsuhant az agyán, hogy valószínűleg a 
� a keresi hisz évek óta egyedül él már s a 
gyerek, aki régen „kirepült” gyakran szok-
ta hívni. Kicsit meglepődött azonban, 
mert a kijelzőn egy ismeretlen szám volt 
olvasható.
 Jó napot kívánok! – köszönt bele 

a kedves, de határozott fér� hang s be is 
mutatkozott. Megkérte, hogy először azo-
nosítsuk be a telefonszámot, és a nevet.

Miután megtörtént az azonosítás bol-
dogan közölte az egyre jobban megle-
pődő Gabi bácsival, hogy sorsolás útján 
kihúzták a nevét, s egy hat milliós autó 
tulajdonosa lett. Neki más dolga sincs, 
csak fel kell mennie a postára, s be� zetnie 
egy addigra megadott számlaszámra száz-
ötvenezer forintot s egy óra múlva már ott 
is a gépjármű.

El lehet képzelni micsoda öröm szaladt 
át az öregen. Van egy világos színű vihar-
vert kocsija az udvar végén a garázsban, 
azon szokott bütykölgetni, javítgatni s 
teszi is az a dolgát, de egy hatmilliós cso-
dajárgány?

Az első örömteli percekből felocsúdva 
azonnal átszaladt a szomszédhoz elmon-
dani az örömhírt. A jó koma tán még job-

ban is örült, sőt tán még egy pohár pálin-
kát is megittak volna, de a szomszédnak 
még autózni kellett aznap, Gabi bácsinak 
meg ugye haza kellett hoznia a postáról 
a luxus álom kocsit. Később mikor már 
a kezdeti örömtől kicsit tisztult az elme 
rögtön felmerült néhány kérdés. Először 
is, hogy miért is kell ki� zetni előre 150 000 
forintot. 

Nemsokára jött is az újabb hívás így 
meg is kérdezte barátunk ezt az apró kis 
tényt.
 Ezek a felmerülő költségek meg a 

papírok, az engedélyek stb. – Hangzott a 
válasz.
 Tudja mit? – kérdezett vissza Gabi 

bácsi. Ki� zetek én önöknek nem 150, ha-
nem 300 000 forintot is, csak előbb had 
lássam az autót. Ha idehozzák nekem a 
posta elé, és rajta van a nevem a papíro-
kon kezembe adják a slusszkulcsot azon-
nal � zetek.
 Hát az úgy nem megy – válaszolta 

kissé idegesen az „ügyintéző” majd így 
folytatta: – Menjen a postára, addig le se 
tegye a telefont, s mi majd közöljük ott 
a számlaszámot, amire � zethet. Ha meg-
érkezett a pénz azonnal indul az autó a 
debreceni telephelyről.

Az öreg viszont kötötte az ebet a ka-
róhoz, hogy így meg neki nem jó, hiszen 
ez olyan, mint a zsákba macska. Még 
néhány vita mondat elhangzott minden-
esetre s aztán egyszer csak megszakadt a 
vonal. Ezután már hiába hívta Gabi bácsi 
többször is a számot, nem vették fel. Se 
kocsi, se hatmillió.

Nagyon vigyázzunk az ilyen és ehhez 
hasonló esetekre, főleg a nyugdíjasok! 
Igaz, hogy most emberükre találtak Gabi 
bácsiban, de bizonyára nem adják fel, s 
előbb utóbb találnak maguknak hiszé-
keny, ártatlan áldozatot.

Kócsi Imre

A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából 
2016. tavaszán kezdett bele a G.telecom 
Kft. (4034 Debrecen, Vámospércsi u. 
141.) a szélessávú hálózat tervezésébe 
Hajdúnánás településen. Alapvetően a 
meglévő oszlopsorokat és alépítmény 
infrastruktúrát felhasználva építik hálóza-
tukat. Az előre tervezett – szinte az egész 
település lefedésére alkalmas – területek 
eléréséhez szükséges új nyomvonalak épí-
tése is. Az elkészült, üzembe helyezhető 
részek átadása 2016. év végétől kezdődő-
en – az építési ütemezés előre haladtával 
– folyamatosan történik. Terveink szerint 
2017. év első felében minden egyéni- és 
üzleti elő� zetőnek elérhetővé válnak a 
legmodernebb szolgáltatások a település 
lefedett részein.

Ezzel a fejlesztéssel elérhető lesz Haj-
dúnánás településen a legmodernebb 
szélessávú hozzáférési hálózat, amelyen a 

Álompárok kerestetnek!:
Egy különleges nyílt nap fogyatékos embereknek

Sajtóközlemény

Hajdúdorog, 2017. május 8. – A Salva Vita Alapítvány a Fehér Bot Alapítvánnyal 
és több más szervezettel együttműködve idén május 30. és június 2. között szervezi meg 
hazánkban a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM” napot. A már több éve sikeresen mű-
ködő program idén Budapesten és az ország minden megyéjében megrendezésre kerül. 
E különleges nyílt nap célja, hogy a jelentkező fogyatékos emberek megismerhessék 
azt a munkahelyet, munkakört, amiről mindig is álmodtak. A program előkészítése már 
zajlik, az alapítvány várja a programra nyitott munkáltatók és az érdeklődő fogyatékos 
emberek jelentkezését.

A program Írországban már évek óta sikeresen működik „Job Shadow Day” elne-
vezéssel, amely napon a dolgozni vágyó fogyatékos emberek kipróbálhatják magukat 
„álommunkájukban”. több éve Európa több országában is megrendezésre került ez az 
érzékenyítő program, több országban DUOday néven meghirdetve.

A programba bekapcsolódó munkáltatók esetében nem csak a cég mutatkozik be az 
érdeklődő fogyatékos embereknek, hanem mindig egy-egy konkrét munkakört ellátó 
munkavállaló, egy házigazda is. Ő fogadja a fogyatékos munkavállalót, aki az ő munka-
napját követheti nyomon. Reményeink szerint ezen a napon a napi rutin mellett különbö-
ző érdekes, különleges tevékenységekbe is betekinthetnek majd a szerencsés résztvevők. 
Tapasztalt mentorok kísérik a munkahelyekre a résztvevőket, majd a helyszínen egész 
nap hozzáértő támogatást biztosítanak.

Bízunk abban, hogy sokan jelentkeznek a programra, és még többekhez eljut majd a 
„Neked MUNKA, nekem ÁLOM” Nap híre. Bár ennek a nyílt napnak nem célja, hogy 
konkrét állásajánlatok szülessenek, mégis újabb mérföldkövet jelenthet a fogyatékos 
emberek megismerésében, elfogadásában, elősegítheti, hogy közülük egyre többen tud-
janak a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni.

A programra a Fehér Bot Alapítvány irodáiban lehet jelentkezni.

4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 3–5. 4024 Debrecen, Kossuth utca 42. 4. emelet

Szabó Krisztina Baranyai György
Fehér Bot Alapítvány Fehér Bot Alapítvány
06-30/825-3038 06-30/630-4781

piacon régóta jelenlévő, szakmai-, szolgál-
tatási tapasztalattal rendelkező, nagy múl-
tú Magyar Telekom Nyrt. fog szolgáltat-
ni. Mindenki számára elérhetővé válnak 
IP-televízió-, szélessávú 30–50 Mbit/s 
sebességű internet-, és telefonszolgáltatá-
sok is. Az új generációs hálózat adta le-
hetőségeknek köszönhetően sokkal jobb 
minőségben, várhatóan sokkal kevesebb 
szolgáltatás kieséssel járó, nyugat-európai 
színvonalon működő telekommunikációs 
hálózat nagymértékben hozzájárul a Haj-
dúnánáson élő állampolgárok életminő-
ségének, szórakozási lehetőségeinek és a 
településen lévő vállalkozások versenyké-
pességének növekedéséhez. A megépített 
hálózat évtizedekig garantálja, hogy a 
településen élő és dolgozó emberek tár-
sadalmi-gazdasági helyzete versenyképe-
sebb legyen, a befektetők szemében pedig 
nagyobb vonzerőt jelenthet nagyobb be-

ruházások megálmodásához, megvalósí-
tásához.

A kivitelező csapatok megpróbálják 
minél kevesebb fennakadással, akadállyal 
nehezíteni a Hajdúnánáson élőket, dol-
gozókat és törekednek arra, hogy a hibá-
kat, helyreállításokat a lehető legrövidebb 
idő alatt elvégezzék.

Kérjük a lakosságot, hogy legyenek tü-
relemmel, hogy ezzel a fejlesztéssel még 
jobb, élhetőbb város lehessen Hajdúnánás.

A lakosság az esetleges panaszával a G. 
telecom Kft. központi irodájához fordul-
hat (4034 Debrecen, Vámospércsi út 141. 
Tel.: 52/523-690, e-mail: g.telecom@t-
online.hu) vagy a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Városfejlesztési és Üzemelteté-
si Irodájához, illetve a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (4025 Debrecen, Hat-
van u. 43. tel.: 52/417-857 e-mail: info@
nmhh.hu)

G. telecom Kft. Debrecen

TájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatásTájékoztatás

MIKÓ ISTVÁN ÜDVÖZLETE

Elmúlt lapszámunkban a Csak nekem 
énekelt Mikó István írás melléklete le-
maradt. Most pótoljuk.
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Pályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívás

Oktatási Intézmény neve Iskolaorvos Fogorvos

Kőrösi Csoma S. Gimn. és Szakkö-
zépisk. Hn., Bocskai u. 29., 7–8. évf. 
kivételével 9–10–11–12 évf.

Dr. Marosi Csaba Dr. Horai Zsolt

Kőrösi Csoma S. Gimn. 
és Szakközépisk. Hn., Bocskai u. 29., 
7–8. évf. gimn.

Dr. László Ibolya Dr. Varga Sándor

Kőrösi Csoma S. Gimn. 
és Szakközépisk. 
Hn., Iskola u. 3. SNI.

Dr. László Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Kőrösi Csoma S. Gimn. és 
Szakközépisk. Hn., Baross u. 11. Dr. Kovács Tibor Dr. Varga Sándor

Református Általános Isk. 
Hn., Köztársaság tér 11. Dr. Kátai Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Bocskai Ált. Isk. Polgári u. 71. Dr. Kátai Ibolya Dr. Dancsó Beáta

Bocskai Ált. Isk. Óvoda u. 2–10. Dr. László Ibolya Dr. Dancsó Beáta

Bocskai Ált. Isk. Iskola u. 3. Dr. László Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Bocskai Ált. Isk. Baross u. 11/A Dr. Marosi Csaba Dr. Varga Sándor

Óvodai Egységek Orvos neve Fogorvos

8. sz. Óvoda Hn., Kasza u. 3 Dr. Kátai Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

Református Óvoda, Iskola u. Dr. László Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

1. sz. Óvoda 
Hn., Nikodémusz István u. 19–21. Dr. László Ibolya Dr. Dancsó Beáta

Hétszínvirág Óvoda 
Hn.–Tedej Előháti u. 1. Dr. Kátai Ibolya Dr. Abafalvi Zsuzsanna

7. sz. Óvoda Hn., Dorogi u. 24. Dr. László Ibolya Dr. Horai Zsolt

2. sz. Óvoda Hn., Perczel u. 12. Dr. Marosi Csaba Dr. Dancsó Beáta

Napsugár Óvoda Hn., Attila u. 26. Dr. Marosi Csaba Dr. Varga Sándor

Városi Bölcsöde 
Hn., Nikodémusz István u. 19. Dr. Kátai Ibolya

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal műszaki 
ügyintézői álláshelyének betöltésére
 A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott, idejű 2017. július 1-től 
2018. június 30-ig tartó közszolgálati 
jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
 A munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök:
– Településfejlesztési-, terület- és vi-

dékfejlesztési, település-üzemeltetési 
feladatkör. Az önkormányzat által 
meghatározott magasépítési és/vagy 
mélyépítési beruházási, fejlesztési, fel-
újítási és fenntartási feladatok előké-
szítése, lebonyolítása. Ehhez kapcso-
lódó pályázatok, közbeszerzési vagy 
beszerzési eljárások előkészítésében és 
végrehajtásában való részvétel. 

 Jogállás, illetmény és juttatások: 
 A jogállásra, az illetmény megállapí-

tására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény (Kttv.) rendelkezései az irány-
adók.

 Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, 
– Cselekvőképesség, 
– Büntetlen előélet, 
– Felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, kertészmérnök szakmacso-
portokba tartozó, gazdaságtudomá-
nyi, agrár, szociológus, földrajztanár, 
geográfus szakképzettség; vagy felső-
oktatásban szerzett szakképzettség és 
környezetvédelmi, vízügyi, telepü-
lés-fejlesztési, vidékfejlesztési, közle-
kedési felsőfokú szakképesítés, 

– Felhasználói szintű MS O�  ce (iro-
dai alkalmazások), 

– Felhasználói szintű levelező rendsze-
rek (LotusNotes, Outlook), 

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat
– Felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, közlekedésmérnök-, település-
fejlesztési mérnök felsőfokú szakkép-
zettség, vagy

– Műszaki középiskolai vagy technikus 
végzettség: magasépítő- mélyépítő-, 
épületgépész- építőgépész-, közleke-
désépítő szakirányban, 

– Költségvetés készítő program ismerete, 
– „B” kategóriás jogosítvány
– Legalább 2 év építőipari kivitelezés-

ben szerzett szakmai gyakorlat, beru-
házások előkészítésben való jártasság 
vagy beruházások bonyolításban 
szerzett tapasztalat. 

 Elvárt kompetenciák: 
– Jó szintű pontos, precíz munkavégzés,
– Felelősségteljes, önálló munkavégzés,
– Pontosság, 
– Együttműködő-készség, 
– Csapatmunkára való képesség, 

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
– fényképpel ellátott szakmai önélet-

rajz a Kttv. 5. mellékletében foglalt 
adattartalommal,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének legko-
rábbi időpontja: 2017. július 1. 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. június 14.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan in-
formációt Dr. Kiss Imre jegyző vagy 
Kissné Barta Piroska irodavezető nyúj-
tanak az 52/381-411-es telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével. 

 (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)
 Kérjük a borítékon feltüntetni az adat-

bázisban szereplő azonosító számot 
(2523-2/2017.), valamint a munkakör 
megnevezését: műszaki ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:

 A pályázókat Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Jegyzője és a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Város-
fejlesztési és Üzemeltetési Irodájának 
vezetője hallgatja meg. 

 Ezt követően történik a jegyző döntése 
alapján – a polgármester egyetértésével 
– az ügyintéző kinevezése.

 A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. június 23.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:

 www.hajdunanas.hu – 2017. május 17.
 Hajdúnánási Újság – 2017. május 25.
 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: – 2017. május 20.
 A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Főigaz-
gatóság (KSZF).

 A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző

Hajdúnánás Városi Önkormányzat BIO takarmány felvásárlására szerződik a 
2017. gazdasági évre! A takarmányok átvételére csak minősítő szervezet által 
kiállított tanúsítvány birtokában van mód!

Ajánlatokat leadni ár és várható mennyiség megjelölésével a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) fszt. 
37. irodájában, vagy e-mailben a konyab@hajdunanas.hu címre, továbbá telefo-
non a 06-52/381-411/143 vagy a 06-30/898-4828 számon lehet.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2017. április hónapban a képviselő-testü-
let egy alkalommal ülésezett.

A napirendek elfogadása után a testület 
megalkotta az önkormányzat 2016. évi 
költségvetés végrehajtásáról; a közterüle-
tek elnevezéséről és a házszám-megálla-
pítás szabályairól; és a Hajdúnánás Város 
helyi építési szabályzatáról szóló önkor-
mányzati rendeleteit.

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánás 
Városi Rendőrkapitányság beszámolóját, 
a Hajdúnánási Holding Zrt. 2016. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a 
vállalatcsoport által ellátott közfeladatok 
2016. évi eredményét, az önkormányzati 
fenntartású költségvetési intézményeknél 
a 2016. évben végzett pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzésekről készült jelentést.

Elfogadta a város közegészségügyi hely-
zetéről; a háziorvosi és szakorvosi ellátás-
ról; valamint a városban működő szociális 
szolgáltatók munkájáról szóló tájékoztató-
kat; a Városi Rendelőintézet; az Országos 
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató 
Közhasznú Nonpro� t Kft; és a vállalkozó 
gyógytornászok 2016. évi egészségügyi te-
vékenységéről szóló beszámolóit.

Jóváhagyta a város településszerkezeti 
terv és leírás módosítását.

Megismerte és támogatta a civil szerve-
zetek kérelmét.

A testület elfogadta a Hajdúnánás-Ti-
szagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyer-
mekjóléti Önkormányzati Társulás társu-
lási megállapodásának módosítását.

A testület kinyilvánította azt a szándé-
kát, hogy testvérvárosi kapcsolatot kíván 
kialakítani Csíkszereda megyei jogú város 
önkormányzatával.

Elfogadta az önkormányzat tulajdoná-
ban álló vízi közművekre vonatkozó va-
gyonértékelést.

A testület konferencia rendszer és a 
hozzá kapcsolódó hangtechnikai eszköz 
beszerzéséről hozott határozatot.

A testület hat esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatla-
nok vonatkozásában.

A testület egy esetben korábbi határo-
zatának módosításáról döntött. 

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

Szólláth Tibor
polgármester

FELHÍVÁS!

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! / Telefon: 06-30/523-6848
EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
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Komplex Tanulmányi VersenyKomplex Tanulmányi VersenyKomplex Tanulmányi VersenyKomplex Tanulmányi VersenyKomplex Tanulmányi VersenyKomplex Tanulmányi Verseny
Április 4.-én iskolánkban került megren-
dezésre a sajátos nevelési igényű tanulók 
Országos Komplex Tanulmányi Verseny 
megyei fordulója. Az EMMI � nanszíro-
zású, és az Oktatási Hivatal által felügyelt 
nagyszabású rendezvény szervezésére, és 
lebonyolítására az utóbbi években először 
kértek fel hajdúnánási iskolát. Tagoza-
tunk előtt kettős feladat állt, hiszen a ver-
senyszervezés felelősségteljes terhe mellett 
tanulóink felkészítéséről sem feledkezhet-
tünk meg.

A megyei versenyen 5 csapat (Debre-
cen, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Haj-
dúszoboszló és Hajdúnánás) 20 tanulója 
vett részt. Matematika tantárgyból egyé-
ni, míg életvitel, történelem, természet-
ismeret, földrajz, magyar tantárgyakból 
csapatverseny került lebonyolításra. Az 
ünnepélyes megnyitót követő versengés 
célja a csapatverseny megnyerése volt, hi-
szen a győztes iskola tanulói képviselhetik 
megyénket az Országos Komplex Tanul-
mányi Versenyen.

A szigorú feltételek és szabályok rend-
szerének való megfelelés, a precíz lebo-
nyolítás szükséges, de nem elégséges fel-
tétele a jó versenyzésnek. A környezeti 
motiváció, a kulturális élményszerzés, 

a komfortérzet hármasa az, amely em-
lékeinkben nyomot hagyva felejthetetlen-
né tesznek pillanatokat. Ilyen emléknyom 

 Patai István és Andrzej Piechocki 
festőművészek kiállítása június 4-ig 
tekinthető meg a művelődési központ 
galériájában. 

 Május 28. (vasárnap) 9.00 megemlé-
kezés és a Hősök Emlékművének ko-
szorúzása. A megjelenteket köszönti és 
megemlékező beszédet mond: Buczkó 
József néprajzkutató. Közreműködnek 
a Hajdúnánási Hajdú Darabont Ha-
gyományőrző Egyesület tagjai, a Haj-
dúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesü-
let éneklő csoportja és Kócsi Imre. 

 Helyszín: a Református Templom előt-
ti tér.

 Május 28. (vasárnap) Városi Gyermek-
nap. Helyszín: Hajdúnánási Gyógy-
fürdő.

 A program:
– 10.00 kézműves foglalkozások óvo-

dásoknak
– 11.00 Csipetmanó Bábszínház: Mi-

cike a picike
– 16.00 a Gombóc együttes gyerek-

koncertje
 csillámtetoválás és arcfestés
 ugrálóvárak
– 11.00–17.00 Lurkó játszótér a legki-

sebbeknek
– 11.00–17.00 Cirkusz játszótér

 Szervezők: Hajdúnánási Gyógyfürdő, 
Hajdúnánási Óvoda, Nánás Pro Cultu-
ra Nonpro� t Kft. Hajdúnánási lakosok 
részére ingyenes a belépés városkártya 
vagy lakcímkártya felmutatásával!

 Június 2. (péntek) 18.00 Nánási Fonó 
– néptánctanítás kicsiknek és nagyok-
nak. Közreműködik a Bürkös Zenekar. 
A belépés díjtalan. 

 Június 2. (péntek) 19.00 a Nána Tánc-
stúdió évadzáró gálaműsora.

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme

 Június 4. (vasárnap) Nemzeti Össze-
tartozás Napja.

 17.30 megemlékezés és koszorúzás a 
Trianoni Emlékműnél
18.00 a Boreko Színház „Üzenet haza” 

Szakrendelések rendelési ideje

Ideggyógyászat hétfő, kedd: 15.30–19.00
 csütörtök: 16.00–19.00 Dr. Bedő György Beutaló szükséges!

Nőgyógyászat hétfő: 12.00–18.00 Dr. Tarczali Dezső (időpont szükséges)
 kedd: 13.00–18.00 Dr. Székely Péter (időpont szükséges)
 szerda: 08.00–14.00 Dr. Székely Péter (időpont szükséges)
 csütörtök: 13.00–18.00 Dr. Korláth Zalán (időpont szükséges)
 péntek: 12.00–18.00 Dr. Birinyi László (időpont szükséges)
Tanácsadás: kedd, csütörtök: 12.00–13.00
 szerda (Hajdúdorog): 13.00–14.00

Szemészet hétfő, kedd, szerda, péntek: 13.00–17.00 
 hétfő: dr. Hódos Márta; kedd: dr. Pálfi  Edit; szerda: dr. Katona Irén; 
 péntek: dr. Deák Tamás
 (időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain)

Röntgen hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 08.00–14.00
 szerda: 10.00–17.00   Beutaló szükséges!
 (dr. Laskay Erika, dr. Kézsmárki Zsolt, dr. Bohátka Gábor)
Ultrahang (Előjegyzés alapján. Időpontkérés a röntgentől.) Beutaló szükséges!

Laboratórium hétfő–péntek: 07.30–15.30 dr. Nagy Gábor Beutaló szükséges!

c. ünnepi műsora a művelődési központ 
színháztermében. A belépés díjtalan!

 Június 6. (kedd) 18.00 Városi Peda-
gógusnap. Szeretettel várunk minden 
kedves pedagógust a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színháztermébe. 
Beszédet mond: Szólláth Tibor polgár-
mester. Az ünnepi műsorban közremű-
ködik: a 4 For Dance.

 Június 10. (szombat) 18.00 „Nyári 
csendben száll a nótaszó” a Lente La-
jos Magyar Nóta Egyesület nótaestje. 

 Fellépők: Áfráné Erzsike, Kissné Zsu-
zsika, Mészáros Sándor, Nagyné Kati-
ka, Nagyné Margitka, Országné Inci, 
Pogácsás Antal, Pomázi László, Toro-
nyainé Zsóka. A műsor alatt a zenét 
Botos Lajos és népi zenekara biztosítja. 

 Belépő a műsorra: 1000 Ft. 
 Vacsorajegy: 1500 Ft. A vacsorabál 

alatt zenél Gyérmán György.
 Jegyek vásárolhatók a művelődési köz-

pont információjában, illetve minden 
fellépőnél.

 Érdeklődni a következő telefonszámo-
kon lehet: 30/720-0204, 30/548-6602, 
Toronyainé Zsóka: 70/434-2053.

 Június 10. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 

 Belépődíj: 800 Ft.
 Június 23. (péntek) 20.30 Stand Up: 

Badár Sándor humorista műsora a Pin-
ceKlub belső udvarán. Belépődíj: 2800 
Ft vagy 2500 Bocskai Korona. Eső ese-
tén az előadás a művelődési központ 
színháztermében lesz megtartva.

 A PinceKlub és a Kendereskert bérel-
hető családi eseményekre, baráti ösz-
szejövetelekre, céges rendezvényekre. 

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

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója marad – minden bizonnyal – az ünne-

pélyes megnyitó is, iskolánk művészeti 
tagintézményének tanulói által előadott 
táncos, zenés produkció, amely nemcsak 
a hozzáértőkből váltott ki elismerést.

Iskolánk jelesre vizsgázott versenyszer-
vezésből, hiszen intézményegységek ve-
zetői (igazgatóhelyettesek), pedagógusai, 
tanulói, egységes egészet alkotva eredmé-
nyesen, színvonalasan rendeztek meg egy 
országos kiírású tanulmányi versenyt. A 
versengés azonban elsősorban mégis az 
eredményes szereplésről szól, s minél na-
gyobb a siker, annál szívesebben emlék-
szünk vissza rá…

Erre a tanulmányi versenyre sokáig 
fogunk emlékezni, hiszen nagy meglepe-
tést okozva, Hajdúnánás nyerte a megyei 
fordulót. A Balogh Amanda, Balogh Erik, 
Balogh Vivien, Molnár László alkotta 
nánási csapat meggyőző teljesítménnyel 
bizonyult Hajdú-Bihar megye legered-
ményesebbjének. A csapatarany mellett 
egyéni ezüstérmet szerzett Balogh Erik, 
egyéni bronzérmet Balogh Amanda és 
Molnár László.

Mindez azt jelenti, Hajdúnánás csa-
pata képviselheti megyénket az Országos 
Komplex Tanulmányi Verseny döntőjében.

Sigér Sándor 
Gyógypedagógiai 

Szakmai Munkaközösség vezetője

Belgyógyászat hétfő, kedd: 13.00–18.00
 szerda, csütörtök, péntek: 08.00–13.00 dr. Borbély János Beutaló szükséges!
 (időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain)

Sebészet/ hétfő: 08.00–14.00 traumatológia
traumatológia kedd: 08.00–13.00 traumatológia
 szerda: 15.00–19.00 traumatológia
 csütörtök: 08.00–13.00 traumatológia 
  15.00–19.00 általános sebészet
 péntek: 08.00–13.00 traumatológia
 (dr. Horkay Péter, dr. Kathy Sándor, dr. Nagy András, dr. Kiss Árpád, dr. Bokor László)

Kardiológia hétfő, kedd: 08.00–12.30 dr. Borbély János Beutaló szükséges!
 (időpontkérés rendelési időben az intézet telefonszámain)
Fül-orr-gége hétfő–péntek: 07.30–13.30 dr. Szécsi Anna

Orthopédia kedd, csütörtök: 08.00–12.00 dr. Prodanov Vaszil Beutaló szükséges!

Fiziotherápia hétfő–péntek: 08.00–16.00 dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!

Reumatológia hétfő, szerda, péntek: 08.00–12.00 dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!
 kedd, csütörtök: 12.00–16.00

Urológia hétfő, csütörtök: 16.30–20.00
 dr. Tóth György, dr. Osváth Péter, dr. Murányi Mihály
 (időpontkérés az intézet telefonszámain, illetve személyesen a portán)

Bőrgyógyászat kedd, csütörtök: 09.00–14.00 dr. Páldeák László, dr. Kósa Ágnes
 péntek: 09.00–12.30
 (időpontkérés rendelési időben a 06-30/562-3291, ill. az intézet telefonszámain)

Tüdőgyógyászat hétfő, szerda: 08.00–15.00
és gondozás dr. Kurucz Edina, dr. Kurucz Anikó  Beutaló szükséges!
 kedd: 10,00–17,00
 (időpontkérés rendelési időben, tel.: 06-52/382-250)
 E-mail: hnanastudo@nanaskabel.hu

ÜZEMEGÉSZSÉGÜGY
Vizsgálatok előkészítése: hétfő–péntek: 09.00–12.00
(hiv. jogosítvány, munkaköri alk., lőfegyver alk. vizsgálat)
Orvosi rendelési idő hétfő, szerda: 14.00–16.00 dr. Kovács Tibor

Gyógytorna hétfő–péntek: 07.00–17.00 Pók Marianna Beutaló szükséges!
Józsiné Gimesi Andrea

Psychiátria szerda: 13.00–17.00 dr. Takács Judit

Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás); Ügyelet Nonprofi t KFT.
 Hétköznap: 18.00–08.00
 Hétvégén: folyamatosan Telefon: 06-70/370-3104

Rendelőintézet elérhetőségei: Tel.: 06-52/381-659  06-52/381-598  06-52/381-811
Fax: 06-52/570-658  hnvri@hnvri.hu  4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10
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Bizony súlyos vereséget szenvedtünk a 
Debrecen otthonában. Az első félidő első 
felében még lépést tudtunk tartani a házi-
gazdával. Igaz, kapura nem voltunk nagy 
veszéllyel, de mezőnyben tetszetősen ját-
szottunk. A második játékrészben azon-
ban – ahogy mondják – minden kísér-
letük betalált. Ezt követte Szitkó Róbert 
egykori játékosunk csapata mely döntet-
lenre sikeredett. Végül, ha a szerencsé-
nek  s kapusunk remek teljesítményének 
köszönhetően is de két vállra fektettük a 
Sámsont. Nézzük az összefoglalókat Da-
róczi Péter edző segítségével.

Debreceni EAC–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 5–0 (1–0)

300 néző.
Vezette: Mészáros Cs. (Pál G., Karasi M.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J., Be-

rán B. (Takács Á.), Juhos L., Kondora K., 
Cservák T., Kiss L. (Péntek A.), Fodor T., 
Zsuga Á., Kovács M. (Tóth T.), Papp R.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Ménes M. (2), Csák Zs., Simonka 

R., Posta N.
Ifi : 1–2.
Pedig nem kezdtük rosszul a találko-

zót, de végül egy sportszerű mérkőzésen 
a jobban játszó, listavezető bajnok aspi-
ránstól vereséget szenvedtünk. A mérkőzés 
végeredménye a valós helyzetet nem igazán 
tükrözi, de azt kell mondanom, hogy a 
DEAC csapata megérdemelten nyerte meg 
a mérkőzést, még ha egy-két ítélettel nem 
is értünk egyet – fogalmazott az edzőnk.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Berettyó-
újfalui SE 1–1 (1–1)

200 néző.
Vezette: Gulyás S. (Török Z., Erdélyi P.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J., Berán 

B. (Takács Á.), Juhos L., Kondora K., Kiss 
L., Csizmadia Cs. (Cservák T.), Fodor T., 

Tisztelt Földtulajdonosok!
Rejtő Jenő gondolatai örökbecsűen 

hangoznak, amikor a hajdúnánási vadász-
társaságok és a földterület használata kö-
rüli mizéria kerül szóba. Az előző (2017. 
május 11.) Hajdúnánási Újság hasábjain 
méltatlanul hirdetésként megjelent közle-
ményére a Kossuth Vadásztársaság képvi-
seletében kötelességünknek éreztük, hogy 
reagáljunk, hiszen az igazságot nem sza-
bad elrejtenünk senki elől sem.

Tisztelt Elnök Úr!
Ne állítsunk valótlanságot és ne tévesz-

szük meg, se a földtulajdonosokat, a föld-
használókat, sem Hajdúnánás lakosságát!

Az igazság: 
A cikk írójának Török Istvánnak, 

mint a Kossuth VT volt elnökének fe-
gyelmi úton való kizárásáig 2006-ig a 
Kossuth VT tagsága 12 496 hektáron 
gazdálkodott. Ezt követően fondorlatos 
módon a Kossuth VT nevében össze-
gyűjtött földterülettel földtulajdonosi 
közösséget alapított. A Mevadhal Kft. 
közreműködésével amelynek, ő az egy-
személyi tulajdonosa és vezetője. Majd 
2009-ben a fenti terület 3601 hektárral 
gyarapodott, így már összesen 16 097 
hektár vadászterületet hasznosított az 
általa alapított Természetbarát Vadász-
társasággal együtt. Ennek megvalósítása 
érdekében mozgósította minden kapcso-
latát, kiemelten különösen az akkor reg-
náló szervezeteket és hivatalokat illetően. 
2009-ig a Kossuth VT földterület nélküli 
vadásztársaság lett. Természetesen ebbe 
nem nyugodtunk bele és kerestük a jogor-
voslati lehetőségeket, aminek eredménye-
ként 2009-ben 3008 hektár vadászati te-
rület hasznosítására kaptunk lehetőséget.

2009-ben 31 fő volt társaságunk létszá-
ma, így 97 hektár terület jutott egy va-
dászunk számára. A fenti szervezeteknél a 
jelenlegi 28 fős tagságot � gyelembe véve 
571 hektár volt biztosítva egy vadász 
számára 2009-től. (Amennyiben engedé-
lyezve volt a vadászata…) Okulva a 10 év-
vel ezelőtti eseményekből az új vadászati 
törvényt � gyelembe véve léptünk abba az 
irányba, hogy összefüggő nagyobb terü-
lettel más vadásztársaságok igényeit nem 
sértve alakítsunk ki egy élhetőbb vadgaz-
dálkodásra is alkalmas területet. Ennek 
érdekében többször szerveztünk egyezte-

tőt, megbeszélést a városban gazdálkodók 
bevonásával. Az egyeztetések az alábbi 
időpontokban kerültek megszervezésre: 
2015. december 22-én, majd 2016. janu-
ár 12-én, 2016. június 4-én, ahol a cikk 
írója nem volt hajlandó megegyezésre. Az 
általa kezdeményezett fellebbezések eluta-
sítását követően jogerőre emelkedés után 
2017. március 11-én a jogszabályoknak 
megfelelően meghirdetett és lebonyolított 
földtulajdonosi gyűlésen jelentős fölény-
nyel megszereztük a többséget a meghir-
detett vadászterületen. Megválasztottuk 
a Földtulajdonosi Közösség vezetőjét, i� . 
Martinek Imrét, elfogadtuk a Földtulaj-
donosi Közösség Működési Szabályzatát, 
és 150 Ft-ban meghatároztuk az évenkén-
ti, hektáronkénti bérleti díjat.

Az újabb igazság:
Az előző közlemény írója fogalmazási 

pontatlansággal vadásztársasági haszno-
sításról beszél a Mevadhal Kft-t illetően, 
holott az Földtulajdonosi Közösségi szer-
vezet keretében működött. Tehát mi nem 
sértettünk vadásztársasági jogot, amikor a 
leendő vadászterületet kijelöltük. Ugyanis 
a Földtulajdonosi Közösségek működési 
jogát az új vadászati törvény megszün-
tette. A jelenlegi terület kialakításánál a 
Török István érdekeltségéhez tartozó szer-
vezetek mint egy 11 400 hektár vadász-
területtel rendelkeznek. Ezzel szemben a 
mi társaságunk 8248 hektár területre tart 
igényt. A cikk írója által működtetett va-
dászati szervezetek 3152 hektár többlet 
területtel rendelkeznek, a több mint 60 
éve működő Kossuth Vadásztársasággal 
szemben. A számokat látva mindenkinek 
érthetővé válik az, hogy nem érte érdeksé-
relem a cikkíró által üzemeltetett vadász-
társaságot, hiszen az előnyük társasági 
vonatkozásban több mint 3000 hektár 
hozzánk viszonyítva.

Célunk, hogy élhetőbb és arányosabb 
vadászterületek kialakítását segítsük, és a 
jövőben korrekt együttműködést alakít-
sunk ki a városban működő vadásztársa-
ságokkal.

A Kossuth Vadásztársaság nevében: 
Hódos Antal s.k. 

Kossuth VT EB elnöke, 
Hadadi Imre s.k. – Kossuth VT elnöke

(X)

Az igazság…sokszor titokban Az igazság…sokszor titokban Az igazság…sokszor titokban Az igazság…sokszor titokban Az igazság…sokszor titokban Az igazság…sokszor titokban 
marad…De az igazságtalanság…marad…De az igazságtalanság…marad…De az igazságtalanság…
mindig kiderül…mindig kiderül…mindig kiderül…mindig kiderül…mindig kiderül…mindig kiderül…

Zakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelemZakó után iksz, majd győzelem
Tóth T. (Péntek A.), Zsuga Á., Kovács M.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Kovács M., illetve Daróczi D.
Ifi : 3–1.
A mérkőzés összképe alapján azt kell, 

hogy mondjam, hogy igazságos döntetlen 
született – mondta daróczi Péter edző. 
A mérkőzés első periódusában a Berettyó-
újfalunak volt két nagy lehetősége, amit 
nem tudtak értékesíteni, aztán vezetést 
szerzett a csapatom, amit egy védelmi 
hibának köszönhetően Berettyóújfalu 
kiegyenlített, így egál állással mentünk 
az öltözőbe, ahol átbeszéltük a dolgokat. 
A második félidőben nagyon motiváltak 
voltunk, de sajnos a nagyon nagy lehe-
tőségünket elpuskáztuk, így a mérkőzés 
döntetlen maradt. A második félidei hoz-
záállás már nagyon tetszett a játékban. 
A szezonban hazai pályán most kaptunk 
először gólt és még így sem ért három 
pontot.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Hajdú-
sámsoni T.T.I.SZ.E. 2–1 (1–0)

127 néző 
Vezette: Puskás Z. (Gáti Cs., Forgács K.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Takács Á., 

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

Gól: Csizmadia Cs., Tóth T., illetve 
Bacskai A

Ifi : 1–1
A mérkőzésen szerencsével tartottuk 

otthon a három pontot, mi sem mutatja 
jobban, hogy a kapusunk volt a mezőny 
legjobbja. Finoman szólva a szemét is ki-
védte Szitkó Róbert „katonáinak”. Ener-
váltan, rossz felfogásban is győzelmet tud-
tunk aratni, ami mutatja a csapat erejét és, 
hogy Fortuna a mai napon mellettünk állt. 

Szerkesztőségi közlemény
A Hajdúnánási Újság szerkesztősége ezennel lezártnak tekinti 

a két vadásztársaság közötti vitás kérdésekkel kapcsolatos 
sajtóanyagok közlését.

Sajtóközlemény

A Debreceni Törvényszék a 17.Pk.61./1998/29. számú végzésével kimondta a hajdú-
nánási Polgári Kör megszűnését, s 2017. május 5-ével törölte a civil szervezetek sorából.

Az alapítása óta, 1998-tól eltelt időben ez a szervezet kovásza és melegágya volt a he-
lyi polgári értékrend újbóli megteremtésének. Hogy ez a célkitűzésünk sikerült-e, vagy 
sem, ennek eldöntése az utókor feladata. A szervezet az utóbbi öt évben már nem fejtett 
ki számottevő tevékenységet, nem jelentette meg saját lapját sem. Ez alatt az idő alatt 
zajlott a felszámolási folyamat. 

A szervezet iratanyagát – törvényszéki határozat szerint – a helyi könyvtár őrzi majd, 
melynek teljes dokumentációja nyilvános, bárki számára kutatható. A szervezetnek sem-
miféle vagyona nem volt.

A Polgári Kör alapítója és volt elnökeként az egykori tagság nevében őszinte szívvel 
és hálás emlékezéssel köszönöm mindazok támogatását, bizalmát, akik magukévá tették 
az általunk képviselt értékrendet.

Hajdúnánás, 2017. május 15.
Buczkó József volt elnök

• Berencsi Lászlóné
• Borbély László
• Deme Gábor Zoltán

• Gál Istvánné
• Gyulai Sándorné
• Holecskó Tibor

• Oláh Miklósné
• Ötvös Miklósné
• Pál Jánosné

• Radó Zsófi a
• Reszegi Sándorné
• Völgyi Jánosné

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

• Porkoláb Bence
• Váradi Liza
• Pető Richárd
• Porkoláb Dóra
• Porkoláb Petra

Gratulálunk a 2017. április hónapban 
házasságot kötött pároknak!Köszöntjük Hajdúnánás 

legi� abb lakóit!

Akiktől 2017. április hónapjában búcsút vettünk

• Lipők Csilla–Koszta János
• Barta Brigitta–Fekete István
• Reszegi Rita–Madár Péter
• Jóna Irén–Göndör László
• Ványi Juliánna–Szenes Lajos
• Mezei Hajnalka–Szincsák Attila
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Május 1. Május 1. Május 1. ––– Jónyer kifl i  Jónyer kifl i  Jónyer kifl i ––– Hódos Imre  Hódos Imre  Hódos Imre 
kupa kupa kupa kupa kupa kupa ––– bogrács gulyás bogrács gulyás bogrács gulyás bogrács gulyás bogrács gulyás bogrács gulyás

Nagy legenda a Hódos Imre Kupán Nagy legenda a Hódos Imre Kupán Nagy legenda a Hódos Imre Kupán –––
Interjú Jónyer IstvánnalInterjú Jónyer IstvánnalInterjú Jónyer Istvánnal

Hogy mi köti össze a címben szereplő sza-
vakat? A cikk végére kiderül. 

A Hódos Imre SE asztalitenisz szak-
osztályának 4 évvel ezelőtti megalakulása 
során megfogalmazott célkitűzései a terv-
szerű építkezés lépéseinek betartásával 
és kitartó sportszakmai munkájának kö-
szönhetően Hajdúnánáson van jelene és 
lesz jövője az asztalitenisz sportágnak.

Utánpótláskorú játékosaink kiemelke-
dő eredményekkel hívják fel a � gyelmet 
immár évek óta a megyei, országos diák-
olimpiákon. Szabadidős sportolóink nagy 
számban látogatják edzéseinket. Verseny-
sport: 2016-ban szakosztályunk sportolói 
immáron NB III, Megyei I–II. csapatbaj-
nokságban versenyezhetnek. 

Az elmúlt 2 évhez hasonlóan 2017. 
május 20-án és 27-én is a Hódos Imre SE 
asztalitenisz szakosztálya rendezheti meg 
a Hajdú-Bihar Megyei egyéni és páros 
TOP 12 versenyt a megyei bajnokságok 
legjobbjai számára. 

2017. május 1-én hagyományterem-
tő céllal rendeztük meg a Hódos Imre 
Kupa egyéni asztalitenisz versenyt az NB 
II–NB III-as, és a megyei csapatbajnok-
ságban szereplő játékosok számára. Ver-
senyünk népszerűségének köszönhetően 
Ustronból, Debrecenből, Nyíregyházáról, 
Kisvárdáról, Hajdúszoboszlóról, Püspök-
ladányból, Tiszavasváriból, Hajdúdorog-
ról és Hajdúnánásról érkeztek nevezések. 
Az esemény rangját emelve Jónyer István, 
a magyar asztalitenisz sport legendája, 
az aranycsapat tagja személyes jelenlété-

 Hogyan kezdődött a pályája? 
 Miskolcon tanultam, ahol 14 éve-

sen előbb fociztam, aztán kézilabdáztam, 
majd egy iskolai versenyen indultam, ahol 
egy nagyon kezdetleges ütővel megvertem 
az igazolt játékosokat. Ekkor gondoltam, 
hogy ez a ping-pong nem is olyan rossz…
Utána 1964-ben láttam az európai dön-
tőt, ami nagyon megtetszett. Johanson 
lett az legjobb barátom és Berczik Zoltán 
a legjobb edzőm. 1965-ben láttam két 
kínait, az egyikük hatszoros világbajnok 
volt. Ekkor már tudtam, hogy az aszta-
liteniszt választom. 1971-ben sikerült 
mindkét világbajnokot megvernem. Így 
indult el. 19 éves koromig Miskolcon 
maradtam, de 14 éves koromtól minden 
áldott nap Budapestre jártam edzeni. Éj-
jel a vonaton tanultam, még az érettségi is 
sikerült…nagyon kemény volt. 
 Nagyon elkötelezett volt, ha ilyen áldo-

zatot vállalt az asztalitenisz iránt…
 Igen… nem tudom, hogy ma be-

vállalnám-e…szerintem, a mai � atalok 
biztos, hogy nem …Szerencsére hamar 
Berczik lett az edzőm, aki belém nevelte a 
kitartást, a szorgalmat és mindenek felett 
csak az asztalitenisz létezett számomra. 
 A korán megmutatkozó sikerek mellett 

mi az, ami vonzotta ehhez a sporthoz?
 Végül is egy nagyon szép játék, bár 

nagyon nehéz is. A teniszhez viszonyítva- 
ahol 5-6 alapelem van – itt 25 elemet is 
meg kell tanulni ahhoz, hogy továbbfej-
lődjön ill. magas szintre csak akkor juthat 
el, ha mindegyiket majdnem a tökéletes-
ségig visz. Ehhez borzasztó sok edzés kell, 
napi 8–10 óra, ezen felül a kondíció…
Az én időmben nagyon hosszúak voltak a 
mérkőzések (kb. 3 óráig tartott egy mér-

vel tisztelte meg verse-
nyünket. A Hódos Imre 
Kupát Szólláth Tibor 
polgármester úr, Irene-
usz Szarzec Ustron város 
polgármestere és Jónyer 
István köszöntő és biz-
tató szavai nyitották 
meg. Mindenkinek örök 
emléket jelent egy-egy 
aláírt labda, ütő, közös 
kép vagy a legendával 
játszott néhány labda-
menet. A csoportmérkő-

zések után egy � nom hajdúnánási 
bográcsgulyással kedveskedtünk a résztve-
vőknek. 

Akik megkóstolták a „Jónyer ki� it” is 
rádöbbentek, miért is sikerülhetett le-
győzni a magyar válogatottnak 1979-ben 
az addig verhetetlennek hitt kínaiakat 
a világbajnokságon kétszer is. A Hódos 
Imre Kupa végeredménye: 
 I. kat.: 1. Palya Máté (DABE) 2. Pokol 

Péter (Kisvárda) 3. Andrzej Buchta 
(Ustron) és Joó Zoltán (Nyíregyháza)

II. kat.: 1. Szombathy Tibor (Kisvárda) 
2. Majoros István (Hódos Imre SE) 3. 
Szabó Sándor (Hódos Imre SE) és Ve-
res Dániel (Hódos Imre SE)
Jónyer István az eredményhirdetés után 

a győztesekkel, lengyel sportbarátainkkal 
és a Hódos Imre SE játékosaival játszott 
néhány labdamenetet. 

Köszönetet szeretnénk mondani Szól-
láth Tibor polgármester úrnak és Anisits 
Ernőnek, hogy segítségünkre voltak a 
magyar asztalitenisz sport legendájának 
Hajdúnánásra, a Hódos Imre Kupára való 
invitálásában. 

Jónyer István és a játékosok egyöntetű 
véleménye alapján egy nagyon sikeres, jól 
szervezett, nívós mezőnnyel büszkélkedő 
versenyt szerveztünk. Az ígéret szerint 
jövőre is megkóstolhatjuk a híres Jónyer 
– ki� it. 

Nos, a címben szereplő szavak közös 
nevezője az ASZTALITENISZ.

Székely Barnabás, a Hódos Imre SE 
asztalitenisz szakosztályának vezetője

kőzés). Én nehezen jöt-
tem bele a játékba, de 
ha 2-3 hétig tartott vol-
na egy világbajnokság, 
akkor mindig én nyer-
tem volna… A legjobb 
kondícióm nekem volt. 
 Mi az az ön által 

használt ütésmód, tech-
nika, ami verhetetlen 
volt a világ számára? 
 Annak idején én 

kezdtem az asztal fölöt-
ti oldalpörgetést, amit 

már a kínaiak is úgy tanítanak, hogy Jó-
nyer banánpörgetés. Ezenkívül van a ki� i-
pörgetés, amely a hálót megkerülve éri az 
asztalt és szinte föl sem pattan. Mindig kí-
sérletező ember voltam, a sok edzés mel-
lett mindig kitaláltam újabb taktikákat az 
egyéni és a páros játékban is. A sok játék 
hozza az eredményt. 
 Hogyan alakult a kapcsolat a lengye-

lekkel? 
 Ausztriában játszottam egy csapatban 

két lengyellel. Az egyikőjükkel nagyon jó 
barátságba kerültem, a meccsek után na-
gyon sokat beszélgettünk, de sajnos, ő ko-
rán meghalt. 
 Játszik-e még manapság? 
 A világbajnok társammal, Klampár 

Tiborral bemutatót szoktunk tartani. 
Ketten mi párosban nagyon jók voltunk, 
azt lehet mondani, hogy Klampárral mi 
voltunk a világ legjobb párosa. Ahova 
hívnak, egyénileg is megyek élménybe-
számolót tartani. Azonban még le vagyok 
igazolva Németországba, ott az Öreg Fiúk 
csapatban játszom
 Mit üzenne a mai sportolóknak, ho-

gyan álljanak a sporthoz? 
 Sokkal többet edzzenek, mint ahogy 

ma tapasztalom. A kitartás valahogy nincs 
úgy meg, mint régen. Nekünk nem kel-
lett mondani és csak azért is lementünk 
a klubba edzeni este akár 11-kor is, és éj-
jelekig játszottunk. Ma elég, ha pár órát 
edzzenek a � atalok. Ezt azzal magyaráz-
zák, hogy ma sokkal modernebb a játék. 
Ám a modern játékot is nagyon sokat kell 
gyakorolni, hogy valaki tökéletesítse a 
formáját. 

Nagy Ágnes 

A többszörös Világ- és Európa-bajnok asztaliteniszező Jónyer István a Hódos Kupa 
versenyek után még sokáig beszélgetett a helyi sportolókkal, sportvezetőkkel, és a 
világhírű ping-pong legenda szívesen nyilatkozott Nagy Ágnes munkatársunknak is. 

Már kora reggel gyerekzsibongástól volt han-
gos nem csak a Kéky Lajos Városi Művelődési 
központ hanem a szomszédjában lévő iskola 
is, ahol a fellépő gyerekeknek lett öltöző biz-
tosítva, hisz 17 csapat érkezett a találkozóra. 
Debrecenből 6 csoport,Vámospércsről, Bal-
mazújvárosból, Nagyváradról, Tiszavasvári-
ból, Ebesről 2–2 csoport, Egyekről, Nyíregy-
házáról, Hajdúdorogról. A csoportok szinte 
mindegyike kért, s kapott is minősítést a nap 
végére. A délelőtt folyamán néhány percre 
meglátogatta s köszöntötte a gyerekeket s a 
nézőket az éppen a városunkat meglátogató 

Kosuge Junici, Japán magyarországi nagykö-
vete is. A sok-sok színvonalas, szórakoztató 
és nívós előadások után 19 órára megszüle-
tett a döntés. A pécsi záróeseményre 3 szín-
pad jutott be.

A DMK Alföld Gyermekszínpada, Deb-
recen, Sámsemék szobrot készít, avagy Játék a 
művészet lehetőségeiről, Várhidi Attila.

Huncutkák, Nagyvárad (Románia), Kövér 
Lajos és Sovány Laci, Rusz Csilla.

Abakusz Színjátszó Kör, Debrecen, Kári-
kittyom hadművelet, Nánási Brigitta, Nánási 
Sándor. 

Itt pedig következzenek az Arany és az 
ezüst minősítések:

Kincskeresők, (Hajdúdorog) EZÜST  
Bolyai-Sokk Alapfok 4., (Debrecen) 

EZÜST
Huncutkák, (Nagyvárad) ARANY 
Katedra Színházi Műhely, (Debrecen) 

EZÜST.
A DMK Alföld Gyermekszínpada, 

(Debrecen) EZÜST.
Csipetkék, (Ebes) EZÜST.
Szent János Bogárkák, (Egyek) EZÜST.

Bolyai-Sokk Alapfok 5–6., (Debrecen) 
EZÜST.

Abakusz Színjátsó Kör, (Debrecen) 
ARANY.

Különdíjat kapott még:
Szilágyi Ádám Döbrögi szerepének meg-

formálásáért.
Kaláris, (Balmazújváros) az emlékezetes 

színpadi képekért.
„Csacsogók”, (Tiszavasvári az előadás ze-

neiségéért).

A Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete, a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont és a Magyar Drámapedagógiai Társaság rendezésében immár XXVI alkalommal 
került megrendezésre városunkban a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál.

XXVI. Weöres Sándor XXVI. Weöres Sándor XXVI. Weöres Sándor 
Gyermekszínjátszó FesztiválGyermekszínjátszó FesztiválGyermekszínjátszó Fesztivál
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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.)

SZINCSÁK ANTAL
volt Hajdúnánás Sarló u. 35. sz. alatti lakos

halálának 10. évfordulójára. 

Megemlékezés

„Kora nyári nap, véget ért egy élet
Egy szív örökre pihenni tért,

Lelke mint fehér galamb csendben messzire szállt, 
Most érezzük, hiányát mennyire fáj.
Hiába várunk vissza nem jössz már, 

A Te lelked a csillagok között jár,
A Te szíved pihen a miénk vérzik,

A fájdalmat az élõk érzik.
Nyugodj csendesen legyen békés álmod,

Találd meg a mennyben az örök boldogságot.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékszik: 
Szeretõ családod

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!

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

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

HajdúnánásHajdúnánás

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

Dorogi út 2. 1. emelet 2.Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com

Teljes körű számítástechnikai szerviz,Teljes körű számítástechnikai szerviz,

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

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 ebéded kap!

Tevékenységeink: 

* SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS
 legújabb amerikai 
 technológiával! 

* Karosszériajavítás, 
 teljes körű biztosítási 
 ügyintézéssel. 
 (Casco és kötelező)

MAGYAR LEVENTE
Karosszérialakatos Mester

Hajdúnánás, Tiszavasvári út 7. 
Tel.: 06-70/3-874-179

MEGHÍVÓ
„Hirdessétek velem együtt az Úr nagyságát, 
magasztaljuk együtt az Ő nevét!”
(Zsoltárok 34,4)

A Hajdúnánási Református Egyházközség május-júniusi 
ünnepi istentiszteleteinek rendje

Május 25. 10.00 Áldozócsütörtöki istentisztelet
Május 31–Június 3. 18.00 Bűnbánati istentiszteletek
Június 4. 10.00 Pünkösd 1. napja, úrvacsorás istentisztelet
Június 5. 10.00 Pünkösd 2. napja, harangszentelés:

Szeretettel hívjuk és várjuk a hajdúnánási református templomban 2017. június 5-én 10 órától kezdődő harang-
szentelési ünnepségünkre.

Igét hirdet: Dr. Fekete Károly
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

FELHÍVÁS
A Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény 

egy kiállításban szeretné bemutatni 
a városban használatos CITERÁKAT.

A saját anyag mellett várjuk a lakosság 
gyűjteményeit, darabjait,

legyenek akár régiek, húr nélküliek 
vagy modernebbek. 

Kérjük hozzák be szüleik, 
nagyszüleik citeráit! 

A behozott hangszereket 
a kiállítás után visszaadjuk.

Kapcsolattartó: Darócziné Bordás Andrea
06-70/372-1509 vagy 

moricz.helytorteneti@gmail.com

A Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény
2017. július 31.–augusztus 4. 

között rendezi meg

HAJDÚ VITÉZEK
helyismereti, történelmi táborát, 

melyre várja nemcsak a történelmet 
kedvelő általános iskolás lányok és fi úk 

jelentkezését.
Érdekes történelmi ismeretek, játékok, 
harcászat, kézműveskedés, kirándulás.

Bővebb felvilágosítás: 
Darócziné Bordás Andrea

06-70/372-1509 vagy 
moricz.helytorteneti@gmail.com
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 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

 Gépi duguláselhárítás, cső tisztítás 
 előre egyeztetett időpontban

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, de nem 
 szeretne talajterhelési díjat fi zetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
 a keletkezett szennyvizét.

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

Egyeztetés: 06-30/486-1934

JELENTKEZZ ISKOLÁNK TECHNIKUS 
KÉPZÉSEIRE!

Tanulj a munkaerőpiacon keresett és megbecsült szakmát! 
Érettségi utáni 13. évfolyamban induló szakmai képzéseink a 
2017/2018-es tanévben:

Képzési idő: 2 év
 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS – OKJ 54 625 01

Képzési idő: 2 év
 ÉLELMISZERIPARI ANALITIKUS TECHNIKUS – OKJ 54 541 01

Képzési idő: 2 év
 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS – OKJ 54 850 01

Képzési idő: 2 év
 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS – OKJ 54 521 02

Képzési idő: 2 év
 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZTECHNIKUS – OKJ 54 521 05

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Személyesen a Széchenyi István Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban 
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3.) 

vagy telefonon a 06-52/561-046 számon.
Jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető: www.hbmgi.hu

ÚJ! INGYEN!
ÉLJ A LEHETŐSÉGGEL!

SZEREZZ MÁSODIK SZAKMÁT INGYEN!
Ingyenes képzés felnőttoktatásban az alábbi szakmákban:

 34 621 03 Állattartó szakmunkás 

 34 622 01 Dísznövénykertész

 34 621 01 Gazda

További információk:

– 2 éves képzés

– Esti munkarend

– elméleti oktatás heti két délután + egy nap gyakorlat képzés 

– Diákigazolvány igényelhető

– Tanulószerződés köthető

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
Személyesen a Széchenyi István Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban 
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3.) 

vagy telefonon a 06-52/561-046 számon.
Jelentkezési lap az iskola honlapjáról letölthető: www.hbmgi.hu

SZÉCHENYI ISTVÁN
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. sz.

Telefon: 06 (52) 561-046 E-mail: hbmgi@hbmgi.hu
Weblap: www.hbmgi.hu

SZÉCHENYI ISTVÁN
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. sz.

Telefon: 06 (52) 561-046 E-mail: hbmgi@hbmgi.hu
Weblap: www.hbmgi.hu
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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

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
HUFBAU-AKKER Kecskeméti NKSE–
Hajdúnánás SK 31–20 (18–8) 

Kecskemét 350 néző. Vezette: Lábadi, 
Szakatics. (április 29.) 

Hajdúnánás SK: Győri 1 (kapus), Poór 
4, Fábián 2, Zihor 2, Lengyel, Csicsószki 
7/2, Takács 1. csere: Szabó, Dorogi (kapu-
sok), Darabos 3, Tar Cs, Mekes, Lakatos. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 2/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 6 perc. 

Molnár András: Sajnos megilletődöt-
ten álltunk a bajnokesélyes otthonában, 
sajnálom. Kisebb különbségű mérkőzésre 
számítottam. 

Juniormérkőzés: Kecskeméti NKSE–
Hajdúnánás SK 22–33 (11–19)

Kecskemét 50 néző. Vezette: Garai, Ta-
kács. (április 29.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
Balázs 3, TAR Cs 12/4, LENGYEL 3, 
Mezei, MEKES 3/1, MOLNÁR A 1. Cse-
re: Karócz (kapus), Tar L 3, MOLNÁR F 
4/1, Baráth 1, RESZEGI 3, Nagy. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 5/4, illetve 9/7. Kiállítás: 
6 perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Magabiztos győzelmet 
arattunk a mindig veszélyes Kecskemét 
otthonában, ezzel továbbra is versenyben 
maradtunk az ezüstéremért. Gratulálok a 
lányoknak. 

Hajdúnánás SK–Gödi SE 25–31 (13–19) 
Hajdúnánás 144 néző. Vezette: Sándor, 

Szabó. (május 6.) 
Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór 1, 

Fábián 2, Lengyel 1, Zihor 5, Csicsószki 
6, Takács. Csere: Dorogi (kapus), Lakatos, 
Karacs 6/4, Tar Cs, Dudás 2, Darabos 1, 
Bíró 1, Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/4, illetve 5/2. Kiállítás: 
6 perc, illetve 2 perc. 

Molnár András: Szégyellem magam, 
remélem a csapat is. Nagyon gyenge tel-
jesítményt nyújtottunk és rosszul álltunk 
ehhez a mérkőzéshez. Sajnálom, hogy el-
halasztottuk a pontszerzést. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Gödi 
SE 38–24 (19–10)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Móré, 
Pásztor. (május 6.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
BALÁZS 8, TAR CS 5/4, LENGYEL 
4, MEKES 3, MOLNÁR A 4, TAR L 
2. Csere: KARÓCZ (kapus), MOLNÁR 
F 8/4, SZABÓ, PÓK 2/1, NAGY D 2, 
MEZEI. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Az eredmények úgy ala-
kultak, hogy ezzel a győzelmünkkel idén 
ezüstérmet nyert a csapat. Innentől kezd-
ve, ha állva marad fal, ha ledől meg járda. 
Gratulálok a csapatnak

Hajdúnánás SK–FTC II.-NYCS 32–
28 (16–14) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Fibec, 
Herbák. (május 13.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ 2 (kapus), 
Poór 3, Fábián 3/1, LENGYEL 5, Zihor 
3, Lakatos, Karacs 1. Csere: Győri (ka-
pus), CSICSÓSZKI 9, Takács 2/2, TAR 
Cs 3, Bíró 1, Darabos, Mekes. Edző: Mol-
nár András

Hétméteres: 6/3, illetve 7/5. Kiállítás: 
6 perc, illetve 12 perc. 

Molnár András: Ez egy nagybetűs 
mérkőzés volt, ahol a csapat bizonyította 
erejét. Azt gondolom, erre a győzelemre 
büszkék lehetünk. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–FTC 
II.-ZÖFE 24–18 (11–10)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kava-
lecz Ivett, Kavalecz Klaudia. (május 13.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), BA-
LÁZS 4/1, TAR CS 5/1, LENGYEL 3/1, 
MEKES 2, RESZEGI 3, TAR L 3/1. Cse-
re: KARÓCZ (kapus), MOLNÁR F 3/1, 
Baráth, MOLNÁR A 1/1, SZABÓ, PÓK, 
NAGY D, MEZEI. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 14/6, illetve 1/1. Kiállítás: 
2 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Fradit verni mindig jó. 
Utolsó előtti tartalékunkat mozgósítot-
tuk erre a mérkőzésre. 18 kapott gól azt 
gondolom, önmagáért beszél, de viszont 
a kihagyott 8 hétméteres miatt egy kicsit 
bosszús vagyok. Még egy mérkőzés van és 
utána vége a bajnokságnak. Gratulálok a 
csapatnak.

-kábé-

Püspökladányi KE–Hajdúnánás KSE 14–
42 (7–22)

Püspökladány 50 néző. Vezette: Bor-
bély, Tahóczki. (április 29.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka-
pus), Szombati 2, Harsányi 1, KELE-
MEN 6, Bata 8, Dankó 4, BANCSÓK 
7. Csere: Alföldi, Nagy L 1/1, Ötvös N 7, 
Fehérvári 4, Tupicza 1, Török 1/1. Edző: 
Madai Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 2/2. Kiállítás: 
0 perc, illetve 0 perc.

Madai Tamás: Egy � atal, még tapaszta-
latlan csapat ellen kellően komolyan vet-
tük a mérkőzést. Jó úton haladunk célunk 
elérése felé.

Földes KSE–Hajdúnánás KSE 30–42 
(17–22)

Földes 55 néző. Vezette: Borbély, Fóri-
án. (május 6.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Fehér-
vári 3, ÖTVÖS 12, Kelemen 2, HADADI 
7, Bata 5, BANCSÓK 10. Csere: Szombati 
2, Dankó 1, Tupicza. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 0/0. Kiállítás: 
2 perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Szokatlan környezet-
ben, szabadtéren játszottuk a mérkőzést. 
Kellett egy kis idő amíg alkalmazkodtunk 
a körülményekhez. A végére azonban ki-
jött a két csapat közti különbség.

-kábé-

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 MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

Kispályás Műfüves NKFT–Kisvárdai KC 
29–33 (13–15)

Balmazújváros 80 néző. Vezette: Szilá-
gyi, Zákány. (április 30.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Zs (kapus), Bata 7/3, NAGY 6, Ötvös Á 3, 
KISS D 5, Harsányi 1, Alföldi 2. Csere: ME-
ZEI (kapus), BODOGÁN 5, Nyeste, Bó-
zsár, Szeleczki, Balog. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 4/3, illetve 4/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 6 perc.

Hadas Sándor: Nagyon jó mérkőzést 
játszottunk a bajnokkal. A „várda keserű” 
elfogyasztásához kevesen voltunk,fontos 
időszakokban többet hibáztunk a megen-
gedettnél.Viszont hozzáállásáért, küzdeni 
tudásáért csak dícsérhetem a � úkat.

-kábé- 

FÉRFI KÉZILABDA NB II. Észak-Kelet Junior bajnokság

CSOKONAI LAKÓPARK
Hajdúnánás Csokonai u. 2. alatt a városközpontban

31 lakás kivitelezése elkezdődött!

Várható átadási határidő: 2017. szeptember
Beruházó: Nyak-Ép Kft. Hajdúnánás Dorogi u.

Várható átadási határidő: 2017. szeptember
Beruházó: Nyak-Ép Kft. Hajdúnánás Dorogi u.

Várható átadási határidő: 2017. szeptember

Érdeklődni: 06-52/570-750  06-30/9532-490

Jellemzők:
– 39–70 m2 közötti lakások
– egyedi kialakítás
– 5%-os ÁFA – CSOK
– Lift, garázs, parkolóhely, parkosított udvar, tárolóhely
– energiatakarékos kialakítás


