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Vámospércs, a legkisebb hajdúváros eb-
ben az esztendőben június 30-a és július 
2-a között harmadik alkalommal szer-
vezte meg a Vámospércsi Hajdú Napo-
kat, amelyen a díszvendég Hajdúnánás 
volt. A hagyományteremtés szándékával 
létrejött program célja nem más, mint a 
hajdú identitás megőrzése, a hajdúváro-
sok közti kapcsolat erősítése.

isebb vásári forgatag fogadta a 
Vámospércsre látogatókat június 
30-án délután. Ekkor kezdődött 

ugyanis a III. Vámospércsi Hajdú Napok 
rendezvénysorozata, amelyet a szervezők 
idén is három naposra terveztek, s amely-
nek díszvendége Hajdúnánás volt. Mint 
a megnyitóból is kiderült, a legkisebb ősi 
hajdúfészek ezzel a fesztivállal is erősíte-
ni szeretné a hajdúvárosok kapcsolatát, 
ébren tartani, őrizni a pásztori múltat, 
Bocskai fejedelem máig ható hagyatékát. 
A rendezvény első napjának délutánján a 
megjelent polgármesterek egy talk show 
– színpadi beszélgetés keretében meséltek 
arról, szerintük mit is jelent a hajdúiden-
titás, a hajdúmúlt, hogyan is értelmezzük 
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mindezt a 21. század elején, milyen az 
egykori legendás hajdútelepülések közöt-
ti együttműködés, kapcsolat. 

Ménes Andrea, Vámospércs polgár-
mester asszonya elkötelezett híve a hajdú 
gyökerek, a hajdú identitás ápolásának. 

Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt év 
őszén csatlakoztak a Bocskai Korona � -
zetőeszközt használó településekhez, és 
mint mondta, igyekeznek a hétköznapok 
során az emberek közötti jó kapcsolato-
kat létrehozni, a meglévőeket erősíteni. 

Fontos kérdésként merült fel; mitől haj-
dúváros egy mai hajdútelepülés? Mit őriz 
e táj népe abból a veretes hagyatékból, 
amely néhány száz éve még napias gya-
korlat volt. A kérdésekre több válasz is 
elhangzott, de talán a legalapvetőbb az 
az értékrendszer, az a megtartó erő, ami 
több mint 400 éven át nem hagyta elvesz-
ni a hajdúkat, a hajdúságot. Ilyen értéket 
képvisel pl. a Nánási Portéka, az egyre 
erősödő Helyi Sajátosságok, vagy éppen 
a már említett Bocskai Korona, amelyek 
természetesen itt is bemutatkoztak, a ven-
dégek ismerkedhettek a nánási ízekkel, 
megcsodálhatták a szalma, bőr, nemez, és 
egyéb kézműves termékeket és szerencse-
kerék forgatással még nyerhettek is.

A polgármesterek hajdú-talk showja 
után a hajdúnánási művészeti csoportok 
közel egy órás műsorral szórakoztatta a 
nézőket. A fellépést az Aranyszalma I� ú-
sági Néptáncegyüttes kezdte, majd őket 
követte a Nívó-díjas Szalmakalap Citera 
Együttes, akik nagy sikerrel mutatták be 
erre az alkalomra összeállított népdal-
csokrukat. A nánási fellépők sorát a Haj-
dúnánási Nóta, Népdal és Tánckedvelők 
Egyesülete, azaz az NNTE zárta, akik 
több fergeteges nótacsokorral is elkápráz-
tatták a közönséget, és valószínű a zene, 
a nóta is erősítette az együvé tartozás ér-
zését.

HNU
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A június 29-i Képviselő-testületi ülésen 
döntött a testület a beérkezett javaslatok 
alapján. Az intézmény a jövőben felveszi a 
Szalay János Rendelőintézet nevet.

Szalay János a város első „saját” orvosa 
volt, Tokajban született 1813-ban. Éppen 
180 éve, 1837-ben, mindössze huszonhat 
évesen került a városba és egészen 1896-
ban bekövetkezett haláláig Hajdúnánáson 

élt és dolgozott. Sebész oklevelét 1837-
ben szerezte Pesten, és emellett a szülész 
mesterséget is kitanulta. Közel hat évti-
zedig gyógyította a város betegeit, külö-
nösen a szemészet területén végzett kiváló 
munkát, a város két ágyas „szemészeti 
kórházat” is berendezett számára. Fizetése 
150 Rhénes forint volt egy évre, amelyet 
kitűnő szemész voltára egy évvel később 
200 Rhénes forintra emeltek. Nemcsak 
Hajdúnánás betegeit látta el, a környékről 
is sokan jártak hozzá, mint olyanhoz, aki 
még a vakokat is meggyógyította – ugyan-

is hályogműtéteket is végzett. Működése 
alatt, 1848-ban rendelik el az orvosi ha-
lott „kémlést”, amit addig borbélyok vé-
geztek. A halott kémlésre évi 15 forint 
� zetés és egy köblös föld használata járt. 

A közel hatvan éves gyógyító tevékeny-
ségének 1896. március 28-án bekövetke-
zett halála vetett véget, hiszen halála 
napjáig hivatalban volt. Sírja az új felső-

temetőben található, amely még olyan tíz 
évvel ezelőtt a bejárat közelében állt, mára 
már azonban csak a talapzata látható. 
Hogy nem igazán tudunk róla, az talán 
annak is köszönhető, hogy abban az idő-
ben nem volt még újságja a városnak, de 
a városi jegyzőkönyvek megőrizték nevét, 
és áldásos tevékenységét.

Szalay János igen nagy megbecsülésnek 
örvendett a városban, s bízzunk benne 
a névadásnak köszönhetően a maiak is 
megismerik kimagasló teljesítményét és 
életútját. 

Hajdúnánáson idén 12 kiskerttulajdo-
nos nevezett a Legszebb konyhakertek 
versenyre, amelynek első szemléjét júni-
us 20-án tartotta a szakemberekből álló 
szemlebizottság.

A bizottság sok szempont � gyelem-
bevételével értékeli az egyébként példás 
rendben tartott kerteket, ahol kihasznál-
nak minden talpalatnyi földet, és igen 
változatos növényi kultúrákat telepítenek, 
gondoznak. Volt olyan kert, ahol 35 féle 
zöldség volt található, de még ez sem vég-
leges, mert ahogy leérik egy fajta, helyére 
újat, vagy újakat ültetnek. Mellette pedig 
még minden kiskertben legalább 3-4 féle 
gyümölcsfa található. De van olyan is, 
ahol a gyümölcsfák vannak túlsúlyban, 
megszámlálhatatlan fajtájú és mennyi-
ségű. Az is jellemző, hogy a gazdák ter-
mészetes védekezési módot alkalmaznak, 
lehetőség szerint kerülik a kemikáliákat, 

Idén kis jubileumot ünnepel „A legszebb konyhakertek” Magyarország legszebb 
konyhakertje országos program, amelyet 2012-ben Kovács Szilvia, Karcag alpolgár-
mestere indított útjára. Hajdúnánás idén már negyedik alkalommal csatlakozott a 
versenyfelhíváshoz. 

egyre inkább a biokertészkedés felé ha-
ladnak. Az így megtermelt zöldségfélék, 
gyümölcsök egész évben biztosítják a 
családok szükségletét, és amit már nem 
győznek feldolgozni – befőzni, lefagyasz-
tani – az a gyerekek, unokák konyhájára, 
kamrájába kerül.

Aki veszi a fáradságot és végigkísér 
egy-egy ilyen szemlét, de csak akár tesz 
egy nagyobb sétát pl. az Újszőlőben, az 
tapasztalhatja, hogy ez a fajta tevékenység 
felüdülés testnek-léleknek, és nem mellé-
kesen saját termésű zöldség-gyümölcs ke-
rülhet a család asztalára egész évben, szinte 
bio minőségben. És még egy fontos dolog: 
az értékek átadása konkrét és tudás, isme-
ret formájában a gyerekeknek, unokák-
nak, hogy egyszer majd ők is folytathassák 
és tovább adhassák a megszerzett tudást. 
Mert csak így kerek a világ. 

(erzsé)

2017. március 14-én felhívást tett közzé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, amely-
ben megkérték a város lakosságát, hogy javaslataikkal járuljanak hozzá a Városi Ren-
delőintézet új elnevezésének meghatározásához. Közel két hónapon keresztül várták 
a névadó ötleteket a hajdúnánásiaktól – ez idő alatt közel 20 javaslattétel született.

Hajdúnánás a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyer-
meknevelő munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Nikodémusz utca 10–12.
 A munkakörbe tartozó lényeges fel-

adatok: kisgyermekek napközbeni ellá-
tása az érvényben lévő szakmai, mód-
szertani alapelvek alapján. A csecsemő 
és kisgyermek harmonikus testi, szelle-
mi és szociális fejlődésének biztosítása 
együttműködésben a családokkal.
 Illetmény és juttatások: az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
 Pályázati feltételek:
– Főiskola, csecsemő- és kis-

gyermeknevelő (BA) vagy csecse-
mő- és kisgyermekgondozó (OKJ) 
végzettséggel rendelkező védőnő, 
pedagógus, felsőfokú szociális alap-
végzettségű személy,

– kisgyermeknevelői munkakörben 
szerzett szakmai tapasztalat,

– felhasználói szintű MS O�  ce (irodai 
alkalmazások)

– B kategóriás jogosítvány,
– büntetlen előélet, ne álljon a foglal-

kozás gyakorlásától eltiltás hatálya 
alatt, nem áll fenn vele szemben 
gyermekek sérelmére elkövetett 
szándékos bűncselekmény elleni el-
járás, illetve nem szünetel a szülői 
felügyeleti joga a saját gyermek/ek 
átmeneti nevelésbe vétele miatt, il-
letve a szülői felügyeleti jogát a bí-
róság jogerős ítélettel nem szüntette 
meg, cselekvőképesség.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Főiskola, csecsemő és kisgyermekne-

velő (BA) képzettség,
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– legalább 1 év szakmai tapasztalat,
– jó szervező és kommunikációs képesség,
– helyismeret, helyi lakos.
 Elvárt kompetenciák:
 A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai 

szabályainak magas szintű ismerete.
 A pályázat részeként benyújtandó ira-

tok, igazolások:
– Szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

szakmai végzettséget igazoló bizo-
nyítványok másolata, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
– A munkakör legkorábban 2017. 

szeptember 1. napjától tölthető be.
 A pályázat benyújtásának határideje: 

2017. július 31. A pályázati kiírással 
kapcsolatosan további információt 
Nagyné Juhász Krisztina intézményve-
zető valamint Révész Magdolna általá-
nos helyettes nyújt a 06-52/381-624-os 
telefonszámon.
 A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton a pályázatot a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Központ 

és Városi Bölcsőde 4080 Hajdúná-
nás, Kossuth utca 19. sz. alá kérjük 
eljuttatni. A borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: Cs.S.sz.8./2017., 
valamint a munkakör megnevezését: 
kisgyermeknevelő.

– Elektronikus úton Nagyné Juhász 
Krisztina intézményvezető részére a 
csal.gyer.szolgalat@gmail.com e-mail 
címen keresztül.

– Személyesen: Nagyné Juhász Kriszti-
na intézményvezető, 4080 Hajdúná-
nás, Kossuth utca 19. sz.

 A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A szakmai meghallgatáson adott 
válaszokat a szakmai bizottság értékeli. 
A szakmai tapasztalat és a szakképzett-
ség foka adja az elbírálás eredményét, 
amelyről az intézményvezető dönt.
 A pályázat elbírálásának határideje: 

2017. augusztus 28.
 A pályázati kiírás további közzétételé-

nek helye, ideje:
– Hajdúnánási Televízió, városi hirde-

tők – 2017. július 10.

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 
Telefon: 06-30/523-6848

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!



3Hajdúnánási Újság2017. július 13.

„A döbbenet erejével” „A döbbenet erejével” „A döbbenet erejével” „A döbbenet erejével” „A döbbenet erejével” „A döbbenet erejével” 
a Kontraszt kiállítás margójáraa Kontraszt kiállítás margójáraa Kontraszt kiállítás margójáraa Kontraszt kiállítás margójáraa Kontraszt kiállítás margójáraa Kontraszt kiállítás margójára

Erzsébet táborban ZánkánErzsébet táborban ZánkánErzsébet táborban ZánkánErzsébet táborban ZánkánErzsébet táborban ZánkánErzsébet táborban Zánkán

A BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája felnőttoktatásban 
tanuló diákjai is részt vettek a kiállításon. 
Élményeiket, érzéseiket szerették volna 
megosztani ebben a pár sorban.

A KONTRASZT kiállításról először 
az egyik tanárnőmtől hallottam. Az első 
másodpercben felkeltette az érdeklődé-
semet és elhatároztam, hogy ezt nekem 
mindenképpen látnom kell. Gondoltam 
utána olvasok kicsit, hogy egész képet 
kapjak arról, hogy mi vár rám, ha elme-
gyek megnézni. Egészen megdöbbentőek 
voltak számomra a cikkek, amelyek erről 
a kiállításról szóltak. Azt hittem, amikor 
a bevezető beszélgetés után beléptem az 
első szobába, – mivel már nagyjából tu-
dom, mire számíthatok- nem lesz igazán 
hatással rám. Hatalmasat tévedtem!

„Szomorú látni, milyen élethelyzetek le-
hetnek/vannak mai társadalmunkban. Azt 
gondolhatnánk, hogy veszély csak a külvi-
lágban leselkedik ránk és NEM! Sokan a 
családban sincsenek biztonságban. SŐT!” 
(Erika)

Már ott, az első szobában azzal kellett 
szembesülnöm, hogy az, amiket olvas-
tam, semmi ahhoz képest, amit éreztem 
a plakátok láttán és a � lm vetítése közben 
és után. Akkor szembesültem azzal, hogy 
bármilyen mélyen temetem el ezeket az 
érzéseket magamban, – amiket sajnos a 
saját bőrömön és testközelből megtapasz-
taltam – még mindig ott élnek bennem, 
újra és újra megmérgezik a lelkemet és 
előtör belőlem minden fájdalmas má-
sodperc. Nagyon régen történtek ezek a 
dolgok, de az agyam és a lelkem azonnal 
elkezdett „gondolkodni”, emlékezni! Ki 
akartam jönni a szobából és újra eltemet-
ni az emlékeimet. Tudtam, hogy menni 
fog, hiszen olyan régen „hurcolom” ma-
gammal ezt a terhet, már van benne gya-
korlatom. Ezekkel az érzésekkel indultam 
tovább szobáról-szobára.

„Alkoholizmus, drogok, éhezés-felfogha-
tatlan, hogy az emberek napi szinten így 

2017. június 18-án, vasárnap reggel 5 
órakor indult el Hajdúnánásról több 
mint 100 gyerek és 11 pedagógus Zán-
kára. Idén 6. alkalommal használhattuk 
ki az Erzsébet program által meghirdetett 
tábori lehetőséget.

Fantasztikus hetet töltöttünk a Balaton 
partján. Az idő is csodálatos volt. Renge-
teg programon vettünk részt: sétahajózás, 
kalandpark, éjszakai túra, trambulin, go-
kart, sárkányhajózás, Ki mit tud?, Tábo-
ri olimpia… és minden mennyiségben 
strandolás.

Jó egy hónapig volt látható a Kontraszt című kiállítás, amely valóban megdöbbentő 
realitással mutatta meg, milyen testi-lelki szenvedés húzódik meg sokszor a minden-
napokban a házak falai, kapui mögött, amiről a nagyvilág nem akar/vagy csak már 
későn vesz tudomást. A kiállítás a Református Egyház és Rendőrség közös család- és 
i� úságmentő projektje. Egy olyan multimédiás kiállítás, amely a fi atalok és a családok 
életét érintő legfontosabb kérdéseket – példakép, függőségek, öngyilkosság, abortusz, 
családon belüli erőszak – hozza felszínre, méghozzá kíméletlenül őszintén.

élnek. A felnőttek talán tudnak dönteni, 
ha nem is mindig jól, hogy hogyan éljenek. 
Káros szenvedélyükkel tönkre tegyék mások 
életét, házastársnak, szülőnek, gyermeknek 
kell szenvednie egy másik ember rossz dön-
tése miatt. Nem értem. Gondolom, nem va-
gyok ezzel egyedül? Miért hagyjuk-hagyják, 
hogy gyerekeket bántsanak? Mit vétettek ők? 
Nem kérték, hogy megszülethessenek, mi fel-
nőttek akartuk őket!” (Ildikó)

Egészen megdöbbentő volt így, ilyen 
hanghatásokkal, elsötétített szobában vé-
gignézni a vetítéseket. Minden szobában 
szembesülnöm kellett azzal, hogy ezek 
a képsorok a valóságot tükrözik, és nem 
lehet kívülállóként szemlélni ezeket a té-
mákat. Fájó pontokat érintenek, szembe-
sítenek, esetleg változtatásra sarkallnak.

„Családos anyaként úgy gondolom, ez 
a kiállítás feltárt olyan dolgokat, amelyek-
re nagyon érdemes oda� gyelni, mert óriási 
problémát jelenthet a mai generáció számá-
ra.” (Hajnalka)

A legnagyobb sokkhatás mégis akkor 
ért, amikor az abortuszról szóló szobá-
ba érkeztem. Egészen kegyetlen módon, 
kendőzetlenül mutatta be egy emberi lény 
elpusztítását. Fájdalmas és szívszaggató 
volt látni ezeket a képkockákat. Végig-
jártam az összes szobát, megélve minden 
fájdalmat.

„Egy gyermek élete, aki nem születhet 
meg, mert a szülei, akik még maguk is gye-
rekek, felelőtlenül tesznek dolgokat, a kö-
vetkezményekkel mit sem törődve. Jól meg 
kell gondolni, hogy csak az hozzon világra 
gyereket, aki tisztességben fel is tudja nevel-
ni!” (Ági)

„Azt azért be kell valljam, hogy az abor-
tuszról szóló videó eléggé sokkoló volt. Ilyen 
részletesen még sosem láttam ezt a folyamatot. 
Hallani hallottam róla, hogy-hogyan zajlik, 
de látni sokkal borzasztóbb volt!” (Zita)

„Lehet, hogy egyesek az abortuszt hasz-
nálják fogamzásgátlásnak? Miért? Szám-
talan lehetőség van a nem kívánt terhesség 
megakadályozására. Beszéljünk róla gyerme-
keinkkel, sőt mások gyerekeivel is!” (Ildikó)

Egy dolog biztos, ezt a kiállítást min-
denkinek – nemre, korra való tekintet nél-
kül – látnia kellene, mert olyan nincs, hogy 
ezek a képek, � lmek ne váltsanak ki érzel-
meket az emberekből. Segít szembesíteni 
a világgal, talán megkönnyebbülést hoz, 
talán sebeket tép fel, de mindenképpen 
megmutatja, hogy merre NE haladjunk!

„A kiállítás egy visszaigazolás a jelenlegi 
életképről, és megmutatja azt, hogy szükség 
van segítségre és a hitre.” (Zsuzsi)

Mi, akik láttuk ezt a kiállítást, köszönet-
tel tartozunk a szervezőknek. Köszönjük!

D. M. G.

A Ki mit tud vetélkedőn ki-
emelkedő eredményeket értek el 
a Bocskaisok:
T :
 1. helyezés: Snellenpergel Mi-
rella és Szakál Anna
 2. helyezés: Tóth Hanna, Tóth 
Panna, Horváth Hanna
N :
 2. helyezés: Aranyalmák: Náb-
rádi Anna, Bohács Boglárka, Csi-
szár Boglárka, Veláczki Lotti

V  :
 1. helyezés: Kőrösi Róbert
É :
 3. helyezés: Farkas Tibor
T  – :
 1. helyezés: Bakó László
K :
 4. helyezés: 4. A osztály tanulói

Az eredményekhez gratulálunk. Taná-
rainknak pedig köszönjük a lehetőséget, 
hogy újra egy élménnyel teli hetet tölthet-
tünk ebben a nagyszerű táborban.

Bakó Dóra 7.

Múltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás HajdúnánásonMúltidéző látogatás Hajdúnánáson

Az 1950-es években két nevelőotthon 
működött Hajdúnánáson: A Leány – és 
a Fiú Nevelőotthon. Az otthonokban ne-
velkedett a Nagykanizsán született Vadász 
Katalin és testvére Vadász József. Mind-
ketten állami gondozott növendékek vol-
tak. Kati három évet töltött Hajdúnáná-
son 1965-ben került el a városból. Jóska 
1968-ban végzett a Hajdúnánási Fiúis-
kolában. Nyolc évig a Fiú Nevelőotthon 
növendéke volt.

Jóska igazgatója annak idején Tar Józsi 
bácsi volt, aki a következőket mondta el 

nekem. „Abban az időben a Fiúnevelő 
Otthon igazgatói munkáját láttam el! 
A két Vadász gyerek nem ismerte az Édes-
anyját, az Édesapjuk is csak ritkán láto-
gatta őket. Mi, az otthon dolgozói töl-
töttük be a „szülőpótló szerepet”. Jóska, 
mint minden társa, kedves növendékünk 
volt. Már a 2017-es év kezdetén megkere-
sett az interneten, s kérte, hogy nyújtsak 
segítséget a hajdúnánási látogatásához. 
Kérését teljesítve május elején megérke-
zett a a két Vadász testvér. Az volt a céljuk, 
hogy megkeressék a volt iskolatársaikat. 
Ebben Jóskának volt nagyobb szerencséje. 
A testvérpárt meghívtuk egy vacsorára a 
Bocskai Étterembe. Vacsora közben szám-
ba vettük a közel 50-év történéseit. Né-
hány nap hajdúnánási tartózkodás után 
a testvérpár visszautazott Nagykanizsára. 
Abban a reményben, hogy 2018-ban is-
mét ellátogatnak Hajdúnánásra Jóska 50 
éves osztálytalálkozójára. Kívánjuk, hogy 
jöjjön létre a várva várt találkozó és ismer-
jék meg az azóta sokat fejlődött 
városunk szépségeit, vendég-
szeretetét.

Gut István
Fotó: Tar József
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Maradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyenMaradtunk az ötödik helyen
Az utolsó három forduló nyitányaként 
folytatódott a Hajdúszoboszló elleni 
rossz szériánk, pont nélkül maradt csa-
patunk. Ahogy az edzőnk Daróczi Péter 
mondta „befürödtünk a fürdővárosban”. 
Pláne meg, hogy egy fürdőváros fürdött 
be – egészíteném ki Pepe gondolatát. 
A következő összecsapás viszont a szezon 
talán legjobb mérkőzése volt. Jó játékot 
bemutatva, értékes győzelmet arattunk, 
a bajnoki aranyra hajtó Nyíradony felett. 
A tavaszi szezonban ennek a győzelem-
nek köszönhetően veretlenek maradtunk 
hazai pályán. Köszönjük az egész éves 
buzdítást a lelkes szurkolóknak! Sajnos 
az utolsó mérkőzésen pontokat hullaj-
tottunk, de ez már nem számított abban, 
hogy megmaradjunk az ötödik helyen

Hajdúszoboszlói SE–Hajdúnánás GB. 
FK 3–1 (1–1)

50 néző
Vezette: Pál G. (Kovács Á., Tőkés R.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Takács Á., 

Berán B., Juhos L., Kondora K. (Kovács 
M.), Kiss L., Csizmadia Cs., Fodor T., 
Tóth T., Zsuga Á., Papp R. (Cservák T.)

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Galgóczi P., Pap L., Szabó B., il-

letve Kondora K.
I� : 3–3.
Az eltiltások miatt csak kis létszámmal, 

tudtunk megjelenni a találkozón, így 

edzőnknek kevés lehetősége volt a csapat 
átalakítására, esetleg frissítésére.

A vezetést a hazai gárda szerezte meg, 
melyet nyolc perc elteltével, Kondora 
Konrád góljának köszönhetően még ega-
lizálni tudtunk. A második 45 perc kezde-
tén, újra a hazaiak kerültek előnybe és ez 
az előny a mérkőzés végéig kitartott. Sőt a 
90. percben szerzett újabb hazai gól egy-
értelművé tette a Szoboszlói győzelmet. 

Ezt a mérkőzést gyorsan felednünk kell 
és az utolsó két derbire kell a lehető leg-
jobban felkészülni.

Hajdúnánás GB. FK–Nyíradony VVTK 
3–1 (2–1)

200 néző
Vezette: Hajdú I.(Gál�  F., Kovács Z.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J. (Ju-

hos L.), Berán B. (Cservák T.), Kondora 
K., Kiss L., Kiss L. (Péntek A.), Csizma-
dia Cs., Újvári Zs., Fodor T., Tóth T., 
Zsuga Á., Papp R.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Újvári Zs. (3), illetve Vasas T.
I� : 4–1.
Szép számú hazai közönség előtt, a sze-

zon utolsó mérkőzésén a tabellát vezető 
együttes érkezett hozzánk. A nagyon jó 
szellemű és hozzáállású csapatnak köszön-
hetően – és egy rendkívül jó napot kifogó 
Újvári Zsoltinak – magabiztos győzelmet 
arattunk a nánási katlanban. A tavaszi sze-

zonban ennek a győzelemnek köszönhe-
tően veretlenek maradtunk. 

Már a mérkőzés elején látszott, csa-
patunk nem feltartott kézzel lép pályára 
és mindent megtesz azért, hogy sikerrel 
vegyük ezt a találkozót. Edzőnk nagyon 
jól megszervezte a társaságot, a kezdemé-
nyezést átadva, gyors kontrákra rendez-
kedtünk be. Ez a játékstílus nem feküdt 
ellenfelünknek s ennek köszönhetően 
nyílttá tettük a bajnokságot. Az igazság-
hoz azért az is hozzátartozik, hogy az el-
lenfelünknek is voltak helyzetei, azonban 
vagy a védelmünk, vagy a hetek óta jól 
teljesítő kapusunk tette hozzá a magáét.

Sárrétudvari KSE–Hajdúnánás GB. 
FK 3–2 (1–2)

250 néző
Vezette: Török Z. (Gyarmati I., Árva A.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J., Be-

rán B., Juhos L., Kondora K. (Kiss L.), 
Cservák T., Csizmadia Cs., Fodor T. (Pén-
tek A.), Tóth T., Zsuga Á., Papp R.

Edző: Daróczi Péter.

Gól: Balogh R., Szűcs P., Vass Á. illetve 
Csizmadia Cs. (2)

I� : 4–2.
Csizmadia Csaba két góljának köszön-

hetően, már az első 15 perc után két gólos 
előnybe kerültünk. Ezen az eredményen, 
csak a félidő vége előtt egy picivel tudott 
szépíteni, Bodó Lajos csapata. A második 
45 percben, a hazaiak a maguk javára 
tudták fordítani az eredményt és két gólt 
rúgva, 3:2-es győzelemnek örülhettek. 
A mérkőzéshez hozzátartozik még az a 
tény, hogy Csizmadia Csaba a 75. illetve 
Kiss Lajos a 93. percben a kiállítás sorsára 
jutott.

A Derecskei LSE vereségének köszön-
hetően, ez az eredmény is „elég” lett ah-
hoz, hogy megtartsuk az ötödik helyün-
ket!

Az utolsó forduló eredményeinek is kö-
szönhetően, a bajnokságot a, Debreceni 
EAC nyerte, míg a kieső helyeken, a Tég-
lási VSE és a Polgári VSE végzett.

Kócsi Imre

Hely. Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P

1. Debreceni EAC 30 23 2 5 90 34 56 71

2. Nyíradony VVTK 30 21 7 2 99 24 75 70

3. Berettyóújfalui SE 30 17 7 6 72 37 35 58

4. Nagyhegyes KSE 30 17 6 7 72 36 36 57

5. HAJDÚNÁNÁS GB. FK 30 16 3 11 58 37 21 51

6. Sárrétudvari KSE 30 15 5 10 63 47 16 50
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BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájának és Szakközépiskolájának és Szakközépiskolájának 
versenyeredményei a 2016/2017-es versenyeredményei a 2016/2017-es versenyeredményei a 2016/2017-es 
tanévbentanévbentanévbentanévbentanévbentanévben
A 2016/2017-es tanév sem telt eredmény-
telenül. Diákjaink a városi versenyektől 
egészen a nemzetközi színtérig képviselték 
iskolájukat. A megmérettetések tárháza 
egészen sokszínű volt: sport, rajzverseny, 
versmondás, marketing, tudományos di-

Új harang került a hajdúnánási református temp-
lom tornyába – olvashattuk néhány hete városi 
újságunk hasábjain s láthattuk is a templomunk 
előtt. Ebből az apropóból eszembe jutott egy 
kedves történet, melyet édesapám gyakran em-
leget, elmesél a reggeli kávé mellett.

Az 1950-es évek végén történhetett, apukám 
körülbelül 15 éves volt akkor. A környékbeli 
fi úkból, osztálytársakból alakult egy hét fős ga-
leri, azaz fi atalokból álló társaság (ha pontosak 
akarunk lenni).

Többször hangoztatták is, hogy heten vagyunk, 
mint a gonoszok. Akkoriban az ágy végé ben gyűj-

ákköri konferencia, de ne feledkezzünk 
meg az ágazati szakmai versenyekről sem. 
A következő táblázat iskolánk idei tanévé-
nek eredményeit mutatja be:

Ötvösné Kéki Piroska, 
Gyulai Attila

Név Osztály Verseny megnevezése Eredmény Felkészítő tanár

Balogh Zsigmond Ádám, Dobány Bence, 
Ignáth Richárd, Kiss Dávid, Kiss Zoltán, 
Kócsi Zoltán Milán, Nagy László, 
Nagy Szabolcs, Ötvös Ádám, Szeleczki Roland

vegyes Diákolimpia, kézilabda, VI. 
korcsoport megyei 3. hely Szabó László

Gönczi Krisztián, Papp Bence, Mirkó Patrik, 
Zsuga Levente vegyes Városi autómentes nap, 

kerékpáros ügyességi verseny városi 3. hely Berkes Ildikó

Kovács Adél 10. C Fehér Bot Alapítvány 
szavalóverseny 2. hely Tarné Kovács Andrea

Fórizs Dávid 9. F Fehér Bot Alapítvány 
rajzversenye 3. hely Kórikné Magi 

Zsuzsanna

Szabó Renáta 12. D Tehetséges fi atal írók (Magyar 
Rádió) irodalmi pályázata 5. hely Horváth Tamara

Lukács Szabina, Szurkos Zita, Tóth Vanessza 13. G XIV. Országos HIV/AIDS 
prevenciós verseny

megyei legjobb 
csapat

Kozák Györgyné 
Bacskai Ildikó

Nagy Nándor, Ötvös Mihály, Bagi Zoltán, 
Barna Dávid, Nyírő Fruzsina, Kántor Magdolna vegyes „Minden, ami magyar” városi 1. hely Veláczki Anikó

Pázmándi Ferenc, Szűcs Attila, Jóna Zsombor, 
Szurkos János, Zsuga Bence, Tacsi Bence, 
Tóth Norbert, Ötvös Ádám

vegyes Országos Szakképzési Centrum 
futsal körzeti bajnoksága 3. hely Kathi István

Tímári Izabella 12. D ÁSZÉTV Szociális ágazat XIV. hely Kozák Györgyné 
Bacskai Ildikó

Szabó Sándor Imre 12. E ÁSZÉTV Gépész ágazat XVI. hely Skaliczki Imre,
Harangi Zsolt

Simai Györgyi Gréta 12. D ÁSZÉTV Szociális ágazat XX. hely Kozák Györgyné 
Bacskai Ildikó

Gulyás Brigitta, Topa Beatrix, 
Horváth László Miklós 12. D „Gondolkozzunk marketing 

nyelven” 4. hely Ferenczi Tünde

Horváth Vivien 9. F XV. Országos Tudományos 
Diákkonferencia

I. hely (legjobb 
szakdolgozat) Ötvösné Kéki Piroska

Csiszár Nikolett, Kántor Magdolna 10. A XV. Országos Tudományos 
Diákkonferencia

I. hely (legjobb 
prezentáció) Ötvösné Kéki Piroska

Prónay Sándor 14. L Országos CNC programozás és 
gépkezelés verseny VIII. hely Szabó Gábor

Csiszár Viktor 14. L Országos CNC programozás és 
gépkezelés verseny XII. hely Szabó Gábor

Gulyás Róbert 12. E I. Hajdúk beszéde prózamondó 
verseny különdíj Tarné Kovács Andrea

Szilágyi Zoltán 11. I Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
(asztalos) XXII. hely Kára István

Prónay Zoltán 14. L OSZTV (gépész)
XXII. hely

(írásbeli alól 
mentességet szerzett)

Bakó László, Skaliczki 
Imre, Szabó Gábor, 
Szabó Zoltán

„A BSZC Csillagai”
2017. június 8-án a BSZC Karacs Fe-
renc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája adott otthont az első 
„BSZC Csillagai” díjátadó ünnepség-
nek. A díjátadóra az idei tanévben ered-
ményesen versenyző diákok és felkészítő 
tanáraik voltak hivatalosak. A színvona-
las műsor után a díjak átadása követett, 
melyet állófogadás zárt. Iskolánk részéről 
a következő személyek részesültek főigaz-
gatói dicséretben: Ötvösné Kéki Piroska 
(TDK versenyre való eredményes felké-

szítés), Szabó Gábor (Országos CNC 
programozás és gépkezelés versenyre való 
eredményes felkészítés), Csiszár Nikolett 
és Kántor Magdolna (Országos Tudomá-
nyos Diákkonferencia, legjobb prezentá-
ció kategória első helyezettjei), Horváth 
Vivien (Országos Tudományos Diákkon-
ferencia, legjobb szakdolgozat kategória 
első helyezés), Prónay Sándor (Országos 
CNC programozás és gépkezelés 
verseny VIII. helyezés), Csi-
szár Viktor (Országos CNC 
programozás és gépkezelés 
verseny XII. helyezés

Az egyszeri harangozóAz egyszeri harangozóAz egyszeri harangozóAz egyszeri harangozóAz egyszeri harangozóAz egyszeri harangozó
tötték össze a fi lléreket, forintokat, s ha kigyűlt 
egy „muzira való” akkor irány a mozi. Szépen 
felöltöztek, a gimnázium előtt volt a találkozó, 
s a kellemes este reményében elindultak a kör-
forgalom felé. A templom előtt ilyenkor mindig 
találkoztak egy magának való, kissé együgyű, 
de kedves és szeretni való, hasonló korú fi úval, 
Ő volt a városi harangozó, s apám csak arra em-
lékszik, hogy Miklósnak hívták a harangozás-
hoz nagyon értett s e nemes feladatra pontosan 
megfelelt. Valami oknál kifolyólag mindannyi-
an kedvelték szerették a srácot. Mikor meglátta 
közeledni a hét fős csapatot mindig felcsillant a 
szeme s a következő néhány mondatos beszél-
getés zajlott le közte, s az akkori kor divatja 
szerint beöltözött társaság között. (Gondolom 
szakadt nadrág egyikőjükön sem volt.)
 Mentek fi úk?
 Megyünk – válaszoltak szinte egyszerre.
 Mi megy ma este?
 A törvényen kívüli lovag című fi lm – feleltek.
 Hú, az biztos jó lesz!

Aztán általában ennyiben is maradtak. Per-
sze a válasz lehetett akkor az „Örs a hegyekben” 
vagy az „Anjou bestiák a határnál” stb. (szovjet 
fi lmekből bő volt a választék).

Miklós ilyenkor mindig keservesen nézett 
utánuk, látszott rajta, hogy ő is mennyire szeret-
ne velük mozizni. Egyszer azonban apámék így 
szólították meg:
 Miki! Gyere velünk! Ma este a „Királylány a 

feleségem” című francia fi lm megy Zsérárd 
Filippel (Gerard Philipe) meg Lolo Briggidá-
val (Gina Lollobrigida).

 Nem lehet fi úk – mondta Miklós sajnálkoz-
va – hiszen tudjátok, hogy nekem nyolckor 
harangozni kell.

 Húzd el négy perccel hamarébb – dobta fel 
az ötletet valamelyikük. Ki fi gyel oda arra a 
négy percre?

 Igen ám – mondta harangozó barátunk – de 
pénzem sincs.

 Ne törődj vele! Majd mi összedobjuk neked 
azt az „egy harmincat” – ennyi volt egy jegy 
az első sorba. Meg is vesszük neked, oda ülsz 
mellénk.
Miklós az örömtől szinte megrészegülten 

szaladt harangozni, a haverok megvárták a 
mozi előtt, már messziről lobogtatták a jegyet 
s valószínűleg a mennyben érezte magát mikor 
láthatta a klasszikus párbajos jelenetet a tetőn – 
a kor férfi  idoljával –, s bizonyára elvarázsolta 
a szépséges Lollobrigida mosolya és hibátlan 
alakja is.

Remekül érezték magukat a kamaszok ezen 
az estén, viszont egyikőjük a következő beszél-
getésnek volt fültanúja másnap a piacon mely 
két idősebb bácsika között zajlott le.
 Mit vásárolsz szomszéd?
 Egy kis zöldségért küldött fel az asszony a 

leveshez, aztán bemegyek az óráshoz is, mert 
tegnap óta négy percet késik a vekker.

Kócsi Imre
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HAJDÚNÁNÁSRA IS MEGÉRKEZETT A TELEKOM SZUPERGYORS 
INTERNETSZOLGÁLTATÁSA

Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, Hajdú-
nánáson ez év július végéig összesen 7 ezer háztartás számára nyílik 
meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat a hajdúnánásiak számára?

 Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő webol-
dalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha maga-
sabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. 

 Szélesebb csatornaválasztékot, rengeteg TV-csatornát, valamint 
több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést. 

 Interaktív tévézést: itt is elérhetővé válik az interaktív tévézés szá-
mos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visz-
szatekerhető élő adás, a felvehető élő adás, az elektronikus mű-
sorújság, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív 
alkalmazások.

 HD kép- és hangminőséget: az élesebb képnek, a digitális hang-
minőségnek köszönhetően még élvezetesebbé válik a tévézés.

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 
– köztük Hajdúnánás nagy részén – pedig Gigabit-képes optikai há-
lózat áll rendelkezésre. A korszerű szélessávú infrastruktúra kínálta 
előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, 
rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan folytatódik a 4G há-
lózat bővítése is, a kültéri lakossági lefedettség már elérte a 98%-ot. 
A Telekom mobil és otthoni szolgáltatásai így már együtt nyújtanak 
feledhetetlen élményeket a Hajdúnánáson lakók számára. 

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

Intenzív hálózatfejlesztés eredményeképpen két év alatt országszerte egymillió háztartásba jutott el a 
Telekom újgenerációs szélessávú hálózata. 2017-ben már a hajdúnánási ügyfelek is élvezhetik a szu-
pergyors internet minden előnyét.

RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
A nagy sikerre való tekintettel 

az akciót meghosszabbítjuk 2017. július 31.-ig!

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

 Előfordult már Önnel, hogy a szemüveglencse korlátozta 
 valamilyen tevékenysége során?
 A modern életforma megváltoztatta a látásunkkal és így 
 a szemüvegünkkel kapcsolatos elvárásainkat is. 
 Egyre több feladatot végzünk egyszerre és gyorsan váltogatunk
 közöttük, így egyre nagyobb teret szeretnénk élesen látni, 
 főleg közeli, karnyújtásnyi távolságban.

 Az Essilor ezért kifejlesztette a Varilux lencsék legújabb generációját, 
 a Varilux X Series multifokális lencséket, amely egy teljesen új dimenziót 

jelent a látásban. A lencse fejlesztői a karnyújtásnyi távolságon belüli 
zónára fókuszáltak, hogy még dinamikusabb látásélményt nyújtsanak, 

 és folyamatosan tiszta és éles látást biztosítanak a közeli és köztes 
 zónában, fejmozgatás nélkül.

SZÉLESEBB LÁTÓTÉR KARNYÚJTÁSNYI 
TÁVOLSÁGON BELÜL! 

Kizárólag a Varilux Mesteroptikákban kaphatók. 
Keresse Hajdúnánási Okula Optika üzletünkben.

 Egyre több feladatot végzünk egyszerre és gyorsan váltogatunk

Varilux lencsék már 
40% kedvezménnyel 

kaphatók!

Boldog születésnapot!
2017. július 2-án 95. születésnapja alkalmából virágcsokorral, 
és Orbán Viktor miniszterelnök úr által megküldött emlék-
lappal köszöntötte Szilvási Sándornét Dr. Juhász Endre 
Hajdúnánás alpolgármestere.

Isten éltesse sokáig Margitka nénit erőben és egészségben 
családja körében!
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Erzsike 
Süteményesháza

Minden nap friss süteménnyel várjuk kedves vendégeinket. 
Tortákra rendelést felveszünk.

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Aranygaluska és tyúksütést vállalunk! 

Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

KERESS BENNÜNKET A MOZI ÉPÜLETÉBEN!
Süti: 06-30/681-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676

SüteményesházaSüteményesháza

Kedvezményes boltvezető, eladó, szakács, pincér, 
cukrász, élelmezésvezető, vendéglátó eladó-, üzletvezető-, 

szervező, aranykalászos gazda,
műkörmös, fodrász, kozmetikus, szociális gondozó, kezdő angol, 

német oktatások részletre is, Hajdúnánás, Hajdúdorog.
Tel.: 06-30/535-7938

BOCSKAI ÉTTEREM 
Hajdúnánás
Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook oldalunkon!

1. Július 1-én indul a BOCSKAI NYÁR 2017
 Hétvégeken élőzene, fi nom ételek!
2. Bocskai Pizza
 Olcsó és fi nom!
3. Családi rendezvények, osztálytalálkozók

Szakirányú végzettséggel rendelkező 
sertéstelep vezetőt, mezőgazdasági gépszerelőt, 

autószerelőt keres 
a Hajdúnánási Béke Mg. Szövetkezet.

Telefon: 30/983-0443 , e-mail: beke@nanaskabel.hu

A Hajdúnánási Béke Mg. Szövetkezet 
renden szalmát vásárol fel.

Egyeztetés a 06-30/978-5481 telefonon.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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

Önállóan dolgozni tudó, 
Gázszerelőt, központi fűtés, 
vagy csőszerelésben jártas 
személyt keresünk azonnali 

80%-os helyi 
munkavégzésre.

Érdeklődni 18.00-után 
a 06 20 9781 284-es 

telefonszámon.

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 
Telefon: 06-30/523-6848

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
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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

Nemzetközi tornán a Nánási Focisuli 3 korcsoportja bronzéremmel gazdagodottNemzetközi tornán a Nánási Focisuli 3 korcsoportja bronzéremmel gazdagodottNemzetközi tornán a Nánási Focisuli 3 korcsoportja bronzéremmel gazdagodottNemzetközi tornán a Nánási Focisuli 3 korcsoportja bronzéremmel gazdagodottNemzetközi tornán a Nánási Focisuli 3 korcsoportja bronzéremmel gazdagodottNemzetközi tornán a Nánási Focisuli 3 korcsoportja bronzéremmel gazdagodott
A Nánási Focisuli Egyesület tizenegyedik 
PHARMA – SANO gyermeklabdarúgó 
tornáját rendezte június 10–11.-én, amely 
a Keleti Régió egyik legnagyobb évzáró 
tornája volt. 

A torna iránt most is igen nagy volt az 
érdeklődés, 106 csapat adta le nevezését. 
Két napon keresztül ragyogó napsütésben és 
vidám hangulatban közel 1200 gyerek foci-
zott Hajdúnánáson a Nagy Norbert Sport-
központban és Hajdúdorog sportpályáján. 
A szervezők igazán kitettek magukért, 218 
mérkőzést bonyolítottak le. A torna színvo-
nala most is garantált volt a következő csapa-
tok által: FTC, DVTK, DLA, FC Budapest, 

Gloriett SE Bp., KBSC, Csepel FC, Putó SE 
Eger, Olasz Focisuli, Bozsik Akadémia, Loki 
Focisuli, Balmazújváros FC, Tiszaújváros, 
Mezei-Vill FC, Karcag SE, Nagykáta SE, 
Tápiószentmárton SE, Hajdúszoboszló SE, 
Hajdúdorog, Hajdúböszörmény TE, FILO 
SE, Tiszavasvári SE, Nyíradony VVTK, Bi-
harkeresztes SE, DEAC, GFSE Oros, Mis-
kolc Népkert, Alsózsolcai KSC, Felsőzsolca 
FC, Le Petit-DSC.

A magyar utánpótlás élcsapatok mellett 
jöttek Szlovákiából, Romániából és Ukraj-
nából is. Az érmeket és a kupákat Szólláth 
Tibor Polgármester adta át.

Felsőház helyezett csapatok:

2010-es korcsoport: 1. PLÚTÓ SE, 2. 
KBSC, 3. Nánási Focisuli, 4. Debrecen LA 
piros.

2009-es korcsoport: 1. CFR 1907 CLUJ, 
2. DVTK, 3. Debrecen LA, 4. Nánási Fo-
cisuli.

2008-as korcsoport: 1. Debrecen LA, 2. 
Bozsik Akadémia, 3. Zinedin Ungvár, 4. 
Loki Focisuli, 9. Nánási Focisuli.

2007-es korcsoport: 1. Olasz Focisuli, 2. 
Bozsik Akadémia kék, 3. Debrecen LA, 4. 
Miskolc Népkert, 6. Nánási Focisuli.

2006-os korcsoport: 1. Olasz Focisuli, 2. 
Debrecen LA, 3. Bozsik Akadémia, 4. Haj-
dúszoboszló, NFSE csapat nem indult.

2005-ös korcsoport: 1. FC Budapest, 2. 
Debrecen LA, 3. Gloriett SE Bp. 4. Nánási 
Focisuli.

U14-es korcsoport: 1. Hajdúdorog, 2. 
Tiszavasvári SE, 3. Nánási Focisuli, 4. MFK 
Mihalovce.

U17 leány korcsoport: 1. Hajdúböször-
mény TE, 2. Olasz Focisuli, 3. Nánási Foci-
suli, 4. Csepel FC.

Köszönjük a támogatást Város Önkor-
mányzatának, HÉPSZOLG KFT.-nek, Kö-
rös Pizzéria és Ételbárnak.

Horváth Imre
NFSE elnök

Akciónk 2017. április 12-től visszavonásig érvényes. A Fiber Power 120 internet garantált le- és feltöltési sebessége 30/4 Mbit/s. Az ePack-kedvezmény 500 Ft kedvezményt jelent az internetszolgáltatást tartalmazó 
csomagok havi díjából. Az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei és további részletei megtalálhatóak az ÁSZF-ben és a www.upc.hu/epack oldalon. Az árak bruttó árak. A tájékoztatás nem teljes körű, további 
részletek: www.upc.hu, tel.: 1221. 

Megrendelés és további információ:

Válts UPC-re!

6399
Ft/hó

Rendkívüli csomagajánlatunk: MIX Príma L csomag

ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

Digitális Kábeltv Gold csomag
•   132 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
•  Horizon Go - Vidd magaddal a tévéadást, tévézz bárhol  

okoseszközeiden!
•  Műsorvisszanéző - 7 napig visszanézhető tévéműsorok.
•  UPC Videotár - Egy videotéka teljes filmkínálatához hozzáférhetsz.
•  UPC TV Apps - Varázsolj okostévét régi tévékészülékedből!

Nonstop S telefondíjcsomag
•  Korlátlanul telefonálhatsz UPC vezetékes hálózaton belül
•  Díjmentes számhordozás

Fiber Power 120 internet
•  120/10 Mbit/s maximális le- és feltöltési sebességgel
•  Connect Box gyors és stabil wifi kapcsolattal
•  UPC Wi-Free - Díjmentes wifi hotspotok  

belföldön több százezer ponton.

UPC Shop Hajdúnánás - Hajdúnánás, Ady Endre körút 32/a
Nyitva tartás: hétfő és péntek: 10.00-17.00, szerda: 09.00-17.00, szombat: 09.00-15.00
tel.: +36 20 465 5683  |  www.upc.hu/fejlesztunk
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