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Idén augusztus első hétvégéjén került sor 
a már hagyományosnak mondható IV. 
Hajdúk Világtalálkozójára. A nagysza-
bású rendezvény célja egyrészt, hogy a 
Hajdúnánáson nyaraló turisták és a ren-
dezvényre látogatók számára turisztikai 
látványosságot vonultasson fel, és lehe-
tőleg minden korosztály számára szóra-
kozást nyújtson. Másrészt pedig a hajdú 
hagyományok újraélesztése, a térség és 
az Észak-Alföldi régió hagyományainak, 
kulturális értékeinek bemutatása. Mind-
ezekből készült alábbi fotó-válogatásunk. 
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IV. Hajdúk Világtalálkozója

Idén is kitett magáért Hajdúnánás váro-
sa a Hajdúk Világtalálkozójának meg-
rendezésével, amely ezúttal kicsit eltért 
az eddigiektől, hiszen sokkal több prog-
rammal, látványos műsorokkal, népszerű 
előadókkal várták az érdeklődőket, úgy a 
helyi lakosokat, mint az itt üdülőket, és a 
környező településekről érkezőket is, nem 
voltak „üresjáratok”, mindenki folyama-
tosan megtalálhatta a számára érdekes 
látni, hallgatnivalókat. 

A két napos program augusztus 4-én 
délután vette kezdetét, amikor is a szín-
pompás és eseménydús fesztivál a 16–17.
századi hangulatba repítette vissza az ér-
deklődőket. 

A kora esti órákban a hagyományőrző 
katonai csapatok Magyar István kapitány 
vezetésével színpompás viseletekben, tel-
jes hadfelszereléssel, kardokkal, baltákkal, 
muskétákkal vonultak végig a városon. 
Képviselve volt itt a 16–17. századi „had-
erő”, azaz hajdúk, császári zsoldosok és 
nem utolsósorban törökök.

A főtéren most is mozgalmas csataje-
lenetek zajlottak a városvédő hajdúk va-
lamint a támadó török és császári hadak 
között. A csapatok felfogadása után fák-
lyák fénye mellett vonult vissza a „sereg” 
a városi fürdő területére, sok-sok „civil” 
(városlakó és vendégek) kíséretében.

Ezután egy olyan színpadi produkció 
következett a fürdőben felállított nagy-
színpadon, amelyet még nem nagyon 
látott a hazai közönség. Időkerék címmel 
ugyanis tánctörténeti utazásra invitálta 
Márton Attila rendező-koreográfus a kö-
zönséget, amely során 4 hajdúnánási mű-
vészeti csoport, mintegy 80 táncosa segít-
ségével az őskortól kezdve a XXI. századig 
utaztatta a szereplőket és a közönséget a 
tánc különféle műfajaiban. (A produk-
cióról lásd külön írásunkat Fekete Andrea 
tollából)

Másnap, szombaton folytatódott a 
sok-sok programmal teli nap. A Hajdúk 

A szervezők a témaválasztásnál idén a 
Reformáció Emlékévhez kapcsolódóan a 
hajdú identitást és a reformáció kapcso-
latát helyezték a középpontba. A 12.30-
kor kezdődő konferenciát Szólláth Tibor 
polgármester megnyitója után, Nyakas 
Miklós történész-muzeológus elnöksége 
alatt tartották meg. 

A közel öt órás konferencia alatt az elő-
adók jóvoltából végig követhettük a haj-
dúk és a reformáció kapcsolatát egészen a 
kezdetektől egészen a második világhábo-
rú vérzivataráig. 

A konferencia rövid könyvbemuta-
tókkal zárult, majd egy kis pihenő után 
az előadóknak lehetősége nyílott gyakor-
latban is megszemlélni az igazi hajdú-vir-
tust, hiszen a IV. Hajdúk Világtalálkozója 
nyitányaként egy hamisítatlan középkori 
ostrom bontakozott ki a szemeink előtt 
a város főterén, amit egy a fürdőbe tartó 
fáklyás menet követett.

Másnap is kardcsöngéstől és ágyúdörej-
től volt hangos a lég, hiszen szombaton 
két nagyobb csatát is vívtak a fürdő terü-
letén. Ezekben a csatákban remekül látni 
lehetett a hajdú-végvári hadviselés főbb 
jellegzetességeit. Könnyű fegyverzetű és 
páncélzatú hajdú őseink, ugyanis nem 
voltak ellenfelei a korszak páncélozott, 
nehézfegyverzetű haderejének, ezért nyílt 
csatát szinte sosem vállaltak ellenük. Ha 

Idén augusztus első hétvégéjén került sor a már hagyományosnak mondható IV. 
Hajdúk Világtalálkozójára. A nagyszabású rendezvény célja egyrészt, hogy a Hajdú-
nánáson nyaraló turisták és a rendezvényre látogatók számára turisztikai látványos-
ságot vonultasson fel, és lehetőleg minden korosztály számára szórakozást nyújtson. 
Másrészt pedig a hajdú hagyományok újraélesztése, a térség és az Észak-Alföldi régió 
hagyományainak, kulturális értékeinek bemutatása.

utcájában minden megtalálható volt, ami 
egy-egy ilyen fesztiválon várható; hagyo-
mányos ételek, népművészeti ajándéktár-
gyak, népi gyermekjátékok, körhinta stb. 
A hajdúvárosok, a környező települések 
mellett testvérvárosaink is képviseltet-
ték magukat. Még a Debreceni Katonai 
Toborzó Iroda is kitelepült, ahol a gyer-
mekek pl. igazi középkori vérteket is fel-, 
illetve mai korszerű lőfegyvereket is ki-
próbálhattak.

Természetesen a nap egyik fő prog-
rameleme a két katonai bemutató volt, 
amely délelőtt és délután is nagy töme-
geket vonzott a fesztiválterület lelátójára. 
Igencsak élethű csatákat láthattak; csat-
togtak a kardok, a fokosok, dörögtek az 
ágyuk, a muskéták, miközben Magyar Ist-
ván kapitány úr kommentálta az esemé-
nyeket, így a nézők bizonyos történelmi 
ismereteket is szerezhettek.

Különleges szalmaszobrot készített Vá-
mospércs Önkormányzatának csapat, egy 
igazi óriási, kissé marcona kinézetű hajdú 
vitézt.

A szombati nap egyik fő attrakciója a 
Hajdú Ízek Főzőversenye volt, ahol húsos, 
hús nélküli és 17. századi étkek kategó-
riájában több mint húsz csapat nevezett. 
A főzőhelyek is érdekes voltak, pl. a pol-
gári csapat ősi módszerrel, óriási cserép-
edényekben, a tűz lassú parazsa mellett 
főzte ételeit. A változatos és igen finom 
hagyományos és megreformált ételek 
mustráján részt vett Sági Szilárd, a tele-
víziós adásokból jól ismert „gasztrokibic”. 
A zsűri elnöke ezúttal is Gajdán Antal, 
hajdúböszörményi olimpiai mesterséf 
volt, aki nagy elismeréssel szólt a csapatok 
teljesítményéről. Mint elmondta, nagyon 
sok szempontot vettek figyelembe egy-
egy csapat munkáját értékelve; így pl. a 
főzőhely környezetét, a megjelenést, össz-
hangot, tálalást, higiénés körülményeket, 
öltözéket stb.

A nap programjai közül – bár már vége 

Elmélet és gyakorlat, 
avagy történészkonferencia 
a „fegyverek árnyékában”
Augusztus 4-én a Hajdúk Világtalálkozójának első napján negyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a már hagyományosnak mondható IV. Hajdúkutatás és régiótör-
téneti konferencia „Tebenned bíztunk eleitől fogva…” Szimpózium a hajdú identitás 
és a reformáció kapcsolatáról” címmel.

tehették inkább a hasonló felszereltségű 
ellenfél „társaságát” keresték, hiszen azok 
felett akár nyílt összecsapásban is győ-
zelmet arathattak. Sok alkalommal csak 
„zargatták” az ellenséget és ott csaptak le 
ahol a legjobban fájt, megfosztva őket a 
fontos utánpótlástól. „A meglepett ellen-
fél már félig le is van győzve.” – ahogy a 
közmondás is tartja, ezért aztán őseink 
tökélyre fejlesztették a cselvetések, és raj-
taütések taktikáját.

A rajtaütések sikerét növelte, hogy a 
korszakban először ők használtak nagy 
számban a lőfegyvereket. A „méltóságon 
aluli” vagy éppen „paraszti fegyvernek” 
tartott puskák és pisztolyok átütő ereje 
csúnya meglepetésként szolgált még az 
erősen páncélozott ellenségnek is. A len-
dületes csatákat követően aztán a „harcoló 
felek” félretéve a nézeteltéréseiket késő éj-
szakáig mulattak a tűz mellett. Igazi hajdú 
virtussal. 

Szabó Endre

„A történész konferencia megrendezését 
a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.”

az aratási időnek – igen érdekes volt, és 
sokakat vonzott a hajdúböszörményi ha-
gyományőrzők cséplési bemutatója.

Mindezek mellett folyamatosan zaj-
lottak különféle kulturális események a 
kisszinpadon, a népi játszóházban. Kora 
délután a népszerű televíziós sorozat, a 
Barátok közt egyik sztárja, az egykori Be-
rényi Andrást alakító R. Kárpáti Péter és 
csapata szórakoztatta a közönséget, majd 
őket követte a színpadon a rocklegenda, 
az Edda frontembere Pataky Attila, aki 
régi, klasszikus Edda-nótákkal lépett po-
rondra. A zenei programok csúcspontja az 
esti Magna Cum Laude nagykoncert volt, 
ahol Mező Misi és csapata óriási közön-
ségsikert aratott. 

Késő éjszakába nyúlóan ért véget az 
idei Hajdúk Világtalálkozója, a szervező-

rendező Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. munkatársai igencsak erejük végén 
jártak már ekkor, de minden izom- és 
idegfáradtságot kárpótol ilyenkor az a 
tudat; jól sikerültek a programok, volt 
közönség, akikért végül is zajlott az egész 
rendezvény. A Kft. ügyvezetője, Szilágyi 
Erzsébet szerint is – a belépődíjak, és az 
afrikai hőség ellenére –, jól sikerült két 
nap volt. Külön öröm volt, hogy viszony-
lag sok környékbeli település, köztük az 
„öreg hajdúvárosok” is képviseltették ma-
gukat. Úgy gondolja, sikerült kellő számú 
és érdekes programokkal megtölteni a 
rendezvényt, és reményeik szerint jövőre 
már a mostani elgondolások, gyakorlati 
tapasztalatok mentén szervezik meg az V. 
Hajdúk Világtalálkozóját.

(erzsé)

A főzőverseny díjazottjai
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Táncbemutató 
a IV. Hajdúk Világtalálkozóján

Emlékút Jakab Antal tiszteletére

A IV. Hajdúk Világtalálkozójának első 
napján – augusztus 4-én este 9 órától 
olyan táncos bemutatót láthatott Hajdú-
nánás közönsége, mely igazán ritkaságnak 
számít táncos berkekben. Időkerék cím-
mel nemcsak az időben barangolhatott 
a néző, hanem a tánc műfajai között is, 
azzal állítva összhangba, mely műfajok 
városunkban évek óta fellelhetők. Antal 
Dóra és Antal Roland néptánc pedagógus 
szerzőpáros segítségével nem kis dolgot ál-
modott meg tehát a rendező, koreográfus 
Márton Attila, minthogy városunk táncos 
csoportjait hozza össze egy színpadra, egy 
darabba. Ehhez szponzorokat keresve a 
Cifraszűr Egyesület, Hajdúnánás Város 
Önkormányzata és a Magyar Művészeti 
Akadémia segítségével vált valóra álma. 

„A tánc a legmagasztosabb, a legmegin-
dítóbb és a legszebb a művészetek között, 
mert nem puszta lefordítása az életnek, 
hanem az élet maga.” – mondják. Ebben 
a táncprodukcióban a résztvevő fiatalok 
nemhogy életre keltették az egész szín-
padot, hanem szívvel-lélekkel adták bele 
magukat a közel egyórás műsorba. 

A műsor alatt egy tánctörténeti uta-
zásba csöppent a néző, melyben az őskor 
táncaitól a XXI. századi show táncokig 
„gurult az időkerék”. A kortárs, a mo-
derntánc, valamint a néptánc elemei ke-
veredtek a jelenetekben. A nagy meleg 
ellenére a szereplők minden energiájukat 
beleadták a darabba, és szinte minden 

Augusztus 7-én a Hajdúnánási Római 
Katolikus Egyházközség 17 tagja szállt 
autóbuszra, hogy a Nagy Háború idején 
történt székely menekülés és befogadás 
centenáriumi évében felkeressen néhány 
települést azok közül, ahonnan száz évvel 
ezelőtt hazátlanná vált székely testvéreink 
érkeztek hozzánk. A zarándokút lelki ve-
zetője Juhász Imre c. kanonok plébános 
volt, a látnivalók dolgában pedig Buczkó 
József, az egyházközség világi elnöke kala-
uzolta a csoportot.

Az utazás hagyományteremtő céllal 
szerveződött. Az egyházközség tagjainak 
elhatározása szerint ugyanis a jövőben 
esztendőnként útra kelne egy-egy kisebb 
közösség, hogy távoli magyarjainkkal ily 
módon is testvéri közösséget vállaljon. 

Az utazás vezér gondolata dr. Jakab 
Antal gyulafehérvári püspök úrra való 
emlékezés jegyében is fogalmazódott, aki 
kisgyermekként Hajdúnánáson töltött 
közel két évet.

Éppen ezért első utazásunk legfőbb 
célpontja Gyulafehérvár volt, ahol a püs-
pök úr 1980–1993 között volt népének 
főpásztora. 

Az utazás lelki jellegének megfelelően a 
fiatalokból és szüleikből álló kis csapat az 
utazás első napján a Szent László év jegyé-
ben Nagyváradon a katolikus székesegy-
házba látogatott el, ahol a közös imádság 
után fejet hajtott az egyházi gyűjtemény-
ben elhelyezett Szent László herma előtt, 
amely a lovag király koponyacsontjának 
darabkáját őrzi. Ezt követően útjuk a kö-
zépkori várba vezetett, ahol László királyt 
eltemették, s akinek sírja évszázadokon át 
kiemelkedő zarándokhely volt.

Innen a Tordai Hasadékhoz érkeztek, 
amely ugyancsak a szent király emlékét 
őrzi mondavilágunkban, végül a szállás-
helyre, a világörökség részét képező To-
rockóra. Másnap a gyulafehérvári püspö-
ki székesegyház előtt dr. Horváth István 

Időkerék címmel tánctörténeti utazásra invitálta Márton Attila rendező-koreográfus 
a közönséget a IV. Hajdúk Világtalálkozójának első napján. A rendező – néptánc pe-
dagógus azt a nem kis feladatot valósította meg a produkcióval, hogy 4 művészeti 
csoport segítségével az őskortól kezdve a XXI. századba utaztatja a szereplőket és a 
közönséget a táncműfajok keveredésével.

újabb jelenethez és idősíkhoz át is öltöz-
tek. Szinte megszámolni sem lehetett, 
hányszor váltottak jelmezt, s mikor há-
nyan is lehettek a 4 művészeti csoportból 
a színpadon.

A teljes színpadi élmény hangulatához 
az élőzene is hozzájárult, több együttes és 
vendégzenész részvételével. (Bürkös Zene-
kar, Bolya Dániel, Walch Márton)

A gyerekek maguk is meghatódtak a 
közönségsiker láttán, hisz ennyi ember 
előtt átélni a vastaps-élményt, láthatták 
önmaguk és társaik fejlődését szakmai 
szemmel is – mindezek nem kis dolgok 
a művészetben. Azok a művészek, akik 
ezt átélhetik a színpadon, már megtették 
a közönség és maguk felé is azt, amiért 
ezt a hivatást, vagy hobbit választották. 
Köszönet és gratuláció ezért nemcsak a 
szerzőpárosnak – és a rendezőnek, hanem 
a többi tánccsoport vezetőinek – Makkai 
Andrea, Garai Ágnes, Rozgonyi Melitta, 
Kacsora Tibor, Ignácz Gergő – valamint 
a műsorban szereplő valamennyi táncos-
nak jár.

A rendező Márton Attila a tőle meg-
szokott optimizmussal várja és reméli a 
folytatást, hiszen ez a produkció városunk 
egyik büszkesége – bizonyítva azt, hogy 
amatőr és más – más stílusú táncegyütte-
sek is képesek profi szinten, egy színpa-
don a nézőközönséget elvarázsolni. 

Fekete Andrea

kanonok, plébános várta a cso-
portot, aki lehetővé tette, hogy 
plébánosunk szentmisét mutat-
hasson be ebben az ősi alapokon 
álló templomban. Mégpedig a 
főoltárnál, hiszen, ahogy Hor-
váth kanonok úr fogalmazott: 
„Történelmi jelentőségű ese-
mény, hogy ezen a helyen nánási 
katolikus pap mutat be szentmi-
sét.” A szentmise élményével el-

telve, Isten Szolgája Márton Áron püspök 
úr sírjának megkoszorúzása után a részt-
vevők fejet hajtottak nemzetünk nagyja-
inak szarkofágja előtt, valamint Bocskai 
István emléktáblájánál. 

Kegyelmi ajándék volt számunkra a 
dr. Jakubinyi György érsek atyával való 
találkozás, aki élénken emlékezett az elő-
ző évi nánási látogatására, s megkérdezte, 
ápoljuk-e Jakab Antal püspök úr emlékét. 
Örömmel tájékoztathattuk, hogy mostani 
zarándoklatunk is ennek jegyében szerve-
ződött.

Mint ritka vendégek, lehetőséget kap-
tunk arra is, hogy Horváth kanonok úr 
kalauzolásával és figyelmes vendéglátását 
követően sétát tehessünk az érseki palota 
kertjében, valamint a díszteremben, illet-
ve betekintsünk abba a kápolnácskába, 
ahol Márton Áron püspök úr is misézett, 
valamint szobájába, melyben visszaadta 
lelkét Teremtőjének. 

Napunk késő délután Nagyenyeden, 
illetve a Kőköz nevű természetvédelmi 
területen tett séta után, Böjte Csaba fe-
rences szerzetes által létrehozott Kis Szent 
Teréz Alapítvány torockói gyermekeinek 
otthonában tett látogatás, és ajándék át-
adással zárult. 

Másnap, hazaindulás előtt, a Szt. Te-
réz kápolnában plébános úr igeliturgiát 
tartott. 

A lélek felüdülése után a nagy meleg-
ben a tordai sóbánya frissítette a zarándo-
kokat, hogy testben és lélekben egyaránt 
felüdülve térhessünk haza.

Az I. Jakab Antal Emlékút résztvevői 
hitet tettek arról, hogy a száz évvel ezelőtti 
befogadás emlékezetére, a székely testvé-
reink hitéből is erőt merítve tovább viszik 
és tovább adják a zarándoklat gondolatát, 
a székelyek és a hajdú katolikusok közötti 
barátság ápolását.

Buczkó József

Immár negyedik alkalommal kíséri a fel-
nőtt képzőművész tábort az ifjú tehetsé-
gek 10 napos tábora, amely idén július 
10-én, nyitotta meg kapuit. Művészeti ve-
zetője dr. Orosz Csaba képzőművész volt, 
aki a Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettu-
dományi és Művészeti Kar Vizuális Kul-
túra Intézet főiskolai adjunktusa. Az ifjú 
művészjelöltek az ország különböző tele-
püléseiről, és testvérvárosainkból is érkez-
tek, szám szerint 27-en. Ideális helyszíne 

Ifjú tehetségek a 4. Hajdúnánási Nemzetközi Ifjúsági 
Képzőművészeti Alkotótáborban

volt a rendezvénynek az Aranyszalma Al-
kotóház, melynek udvarán és épületeiben 
szorgos kezek dolgoztak a hét során.

Minden évben megszokott már, hogy 
a táborban született alkotásoknak kö-
zös témát határoznak meg, olyat, amely 
szinte szabadon választottan bontja ki 
az alkotók gondolatait, képi világát. Az 
idei tábor alapgondolata az identitás volt, 
mely aktuálisan a fiataloknak való téma, 
hiszen az önkeresés minden fiatalban 

központi szerepet játszik. Ezt megjelení-
teni képi formában – a jövő képzőmű-
vészeinek nem volt kimondottan nehéz 
feladat. Az, hogy kinek mit is jelent az 
identitás, s ki hogyan és milyen techni-
kával jelenítette meg ezt, teljesen külön-
böző. A gondolatok szabadon áramolnak, 
s ki milyen eszközbe önti bele érzéseit, 
az teljesen egyénfüggő – ez visszatükrö-
ződik a megszületett alkotásokban. A 10 
nap értékelése minden résztvevő számára 
megfogalmazódott valamilyen formában, 

annak megfelelően, kinek mit adott a tá-
bor hangulata, közössége, a hely szelleme 
és nyugalma. Látva őket munka közben, 
nemcsak városunk színfoltjai voltak az 
alkotó napok során, de munkakedvük, a 
képzőművészet iránti érdeklődésük tiszte-
letre méltó, s közösségformáló erővel bírt.

Fekete Andrea

„A program megvalósítását a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta.”
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KócsiSztori: Ezt írd meg Imi! Képviselő-testületi ülés hírei

Hazaváró Ünnep 2017.

Platio-hír

Boldog születésnapot!

„2017. augusztus 16-án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és 
Orbán Viktor miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte 

Novák Józsefnét Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere.
Isten éltesse sokáig Irma nénit erőben és egészségben családja körében! ”

Egykedvűen sétálok városunk strandján 
az úszómedence felé. Amint átverekszem 
magam a 143 pár strandpapucson, hogy 
előbb a kötelező zuhanynál felfrissítsem 
magam egy ismerős hang, kiált felém.
 Na, ezt írd meg Imikém!
60 év körüli jó ismerősöm a zuhany 

melletti padon a hűvösben ücsörög, s tele 
szájjal vigyorog felém. Gondoltam letele-
pedek mellé pár percre, hiszen több mint 
egy órája kinn vagyok, s még nem talál-
tam beszélgető társra.
 Mit is írjak meg? – kérdezem, mi-

közben kényelmesen elhelyezkedem. Vá-
lasz helyett ő először bemutatja fiát s an-
nak családját, akik épp most jöttek haza 
Angliából. Miután a fiatalok s az unokák 
bemennek a vízbe ő máris belekezd mon-
dandójába, s bizony, ha akarnék, sem tud-
nék a szavába vágni.
 Igaz, hogy tele van a strand vendégek-

kel, de nánási embert csak elvétve találni. 
Miért nem jönnek ki ebbe a klassz für-
dőbe? E helyett rengetegen sorba állnak 
a patikákban, vásárolják a drága gyógy-
szereket. Ez a gyógyvíz bátran mondha-
tom, hogy csodákat tesz. Ezután hosszabb 
szakmai magyarázatba kezd (miközben 
kiderül, hogy a fia is az egészségügyben 
dolgozik) s színesen ecseteli nekem, hogy 
milyen hatással van a mi nánási gyógyvi-
zünk a szervezetre.
 Ráadásul olcsó is. Az ország legol-

csóbb strandjai közé sorolták. A nánásiak-
nak meg plusz kedvezmény van, meg csa-
ládi jegy, meg gyógykezelés masszázs, meg 
sorolhatnám. – Egy pillanatra elkalando-
zik a tekintete ezért gyorsan közbe vágok.
 Nem csak azért panaszkodsz, mert 

nincs kivel egy jót beszélgetned?

Idén is megszervezte Hajdúnánás Város Önkormányzata a Hazaváró Ünnepet, augusz-
tus 19–20-án. A bensőséges találkozóról következő lapszámunkban tudósítunk, de egy 
kis emlékeztetőül álljon itt az elmúlt évben elhunyt Soós Zoltán egy elbeszélő költemé-
nyének részlete, amely jól példázza az 1960-as évek Hajdúnánását, az akkori tömeges 
elvándorlást. Csak remélni tudjuk, hogy az akkor elvándoroltak még szép számmal 
tudnak/tudtak még visszatérni szülővárosukba.

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2017. július hónapban a képviselő-tes-
tület egy alkalommal tartott rendkívüli 
ülést.

Az ülésen a testület módosított a 2017. 
évi összesített közbeszerzési tervét; a Haj-
dúnánási Holdig Zrt. Felügyelő Bizott-
ságába – tag lemondása miatt – új tag 
megválasztásáról döntött. Az új tag Bódi 
Judit 4080 Hajdúnánás, Dobó István u. 
7. szám alatti lakos lett.

A testület korábbi határozata módosí-
tásáról döntött, így a versenyeken, pályá-
zatokon eredményesen szereplő tanulók a 
2017. augusztus 4–5-én megrendezésre 

került Hajdúk Világtalálkozó alkalmából 
jutalmazásra kerültek úgy, hogy minden 
gyermek számára egy 2 napos bérletet, 
valamint szombati napon étkezést bizto-
sított az önkormányzat, illetve a jutalma-
zott alsó tagozatos tanulók esetében 1 fő 
kísérő bérlete is biztosításra került

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

Egyik alapítónk, Cseh József az Astana 
EXPO-2017 egyik központi eseményén, 
a Future Energy Forum 2017 konferenci-
án tartott előadást a Platio-ról augusztus 
7-én. A hallgatóság soraiban az energeti-
kai szektor nemzetközi szakértői és meg-
határozó szereplői voltak jelen.

=forrás: facebook.

 Á dehogy. Tudok én jókat beszélgetni 
a „gyogyiban” miskolciakkal, tiszaújváro-
siakkal, vasváriakkal, még dorogiakkal is. 
A minap beszéltem egy debreceni házas-
párral. Mivel bezárják az ottani strandot a 
Nagyerdőn felújítás miatt, most elkezdtek 
ide járni. Azt mondták, hogy nem is gon-
dolták, hogy ilyen jó strand van Nánáson. 
Vélhetőleg két évig tartanak a munká-
latok a megyeszékhelyen, ezért sokáig 
számíthatunk rájuk. Egy balmazújvárosi 
társaság azért jött ide, mert elromlott ná-
luk a szauna. Azt mondták nekem, hogy 
most már ide fognak járni, ha tehetik, s öt 
csillagra értékelték a fürdőnket. De miért 
nincs több ember a mi városunkból?

Már éppen egy lehetséges válaszon tö-
röm a fejem, amikor rémülten veszem 
észre, hogy elakad a lélegzete, kikerekedik 
a szeme s a szája is tátva marad, mintha 
levegő után kapkodna.

Ez az én formám. Itt beszél egy cim-
borám a fürdő gyógyhatásairól, és még 
rosszul lesz itt nekem. Mire jobban meg-
ijednék, azonban alig hallhatóan mégis 
megszólal.
 Odanézz Imikém!
Tőlünk jobbra egy magas, jól megter-

mett, de mégis igen csinos középkorú 
hölgy lépett oda a zuhanyzóhoz, falatnyi 
kétrészes bikinijében. Mi nánásiak úgy 
mondjuk, hogy „derík asszony”.
 Már csak ezért is megérte kijönni – 

hebegi elbűvölten.
Kihasználom az alkalmat, gyorsan el-

köszönök, s nagyot csobbanok a kristály-
tiszta hűs vízbe az én városom nagyme-
dencéjébe.

Kócsi Imre

Soós Zoltán

Gorombakovácsok – 
Második pörölyütés – részlet

Csücsökre-kötött
zsákkal a hátamon,
Indultam el a várva-várt napon.
Kenyér, szalonna, két fonott kalács,
kísért a zsákban, – s millió tanács,
melyekkel a nagy utazás előtt
család, szomszédok, sőt járókelők
illettek. S mellé a szülői könny:
„Fiam, a gyárban előre köszönj!
Cselekszel? – százszor gondold meg elébb;
ne legyél első – utolsó se légy!
Tegyél sok jót: úgy jót tesznek veled!
Gyermek, tiszteld az idősebbeket;
és mondd el: mit a főd-termett: a jót,
mi adjuk nékik az ennivalót!
Hát szeressenek. Ha cseperedel:

tiszteld a törvényt, de kerüljed el
a város festett nőcselédeit:
féljed az istent, majd csak megsegít!”
Sok jó tanács, sok jó útravaló,
s indult e lelkes expedíció:
magam s tapasztalt komáim, akik
tudták az út viszontagságait.
Fütyült a mozdony: hitte hogy rivall,
s mászott, akár egy nagybeteg bivaly.
A jégvirágos tört ablakon át
hó-bundájukat berázták a fák.
Míg fütyörészve égre szállt a gőz:
köztünk a szél járt, fagyos ismerős.
Mi italoztunk, horkolt amott,
emitt lázasan várták a lapot,
hogy bemondhassák: piros ultimó;
s eltűnt a fagy, szél, füst-kormozta hó;
csak álom maradt, játék és ital.
Így vonszolta a mozdony az ipar
sokszáz kétéltű, törődött fiát
a süket fagyba-holt Alföldön át.

Anyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóját!

3 Varga Marcell Zoltán

1 Bagoly Tibor
1 Baja Ferenc
1 Bata Imre
1 Bóna Mihály
1 Csuka Sándorné
1 Daróczi Tibor

1 Deák Sándor
1 Jámbor Sándor
1 Kállai Imréné
1 Kéki Sándor Antal
1 Kiss László
1 Kónya Sándor

1 Máró Gábor
1 Nagy Lajosné
1 Nábrádi Lajos
1 Ormós Balázs Imre
1 Pusztai Lajosné
1 Varga Lászlóné

Akiktől 2017. július hónapjában búcsút vettünk

Gratulálunk a 2017. július hónapban 
házasságot kötött pároknak!

2 Murvai Adrienn–Nyakas Dávid
2 Menyhárt Alexandra–Fazekas László Sándor
2 Sebestyén Adrienn Tünde–Mezei János
2 Simai Zsóka Andrea–Varga Tamás Zoltán
2 Nyerlucz Zsuzsanna Judit–Bacskai József
2 Balogh Mária–Faragó Ferenc
2 Panta Edina–Vadászi Csaba
2 Magi Noémi Zsófia–Helmeczi István
2 Váradi Alexandra–Hadadi László
2 Takács Szilvia–Csiszár Miklós
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Megszokott már városunkban, hogy nya-
ranta neves alkotók színesítik meg terein-
ket azzal a nem kis céllal, hogy szakmai-
lag, barátilag eltöltsenek néhány napot 
a felfrissülésért, megújulásért, kikapcso-
lódásért. A nemzetközi művésztelepen 
rendszeres visszajáró résztvevők is vannak, 
akiknek városunk hangulata valódi fel-
üdülést jelen az alkotásban.

A művésztelep a hagyományokhoz hí-
ven kiállítással nyílt július 20-án a Mű-
velődési Központ Galériájában, melyet 
Buczkó József Önkormányzati képviselő 
nyitott meg köszöntve a résztvevőket.

A tábor művészeti vezetője Szemadám 
György Munkácsy díjas festőművész volt, 
aki olyan gondolatokkal engedte útra a 
művészeket, melyet szinte feladatként, el-
várások nélkül hagyta az itt alkotó vendé-
gekre. Elmondása szerint városunk hangu-
lata, a Hortobágy közelsége, az alföldi tájak 
az alkotóknak élményt jelentenek, olyan 
inspirációt, mely példát adhat többek kö-
zött a helyi értékeink megbecsülése céljául.

A művésztelep programjai között szak-
mai előadások is szerepeltek a közös al-
kotómunka mellett, ahol neves előadók 
tartottak értékes előadásokat a hét fo-
lyamán. A művészeti vezető Szemadám 
György előadása mellett Kunkovács Lász-
ló fotóművész – etnográfust is hallhatták 
a résztvevők, aki az egykoron hajdúsági 
pásztorokról fotózott képeit is beépítette 
előadásába. 

A művésztelep résztvevői számára a haj-
dúnánási ittlét már megszokott hangula-
tú, évről évre várt esemény, hiszen egymás 
közelsége, a más-más stílus befogadása és 
sokszor kipróbálása is kihívás és élmény. 
Szívesen vesznek részt a város életében, 
közkedvelt program számukra a kültéri 
alkotás, ahol a város lakói előtt, az utcán 
mutatják be, hogyan készülnek műveik.

A közös munka a résztvevőknek lendü-
letet adott, szinte minden nap születettek 
alkotások, hiszen a jókedv, a barátságok 
inspirálják a művészetet. A résztvevő al-
kotók szinte hazajárnak városunkba, kö-
zösségük pozitív hatással van alkotási vá-
gyukra.

12. alkalommal nyílt meg a Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor 
július 20-án a hagyományoknak megfelelő nyitókiállítással. A tábor idén 24 alko-
tót – festőt, szobrászt, fotóst, grafikust, tűzzománcost vonzott városunkba, hogy 10 
tartalmas szakmai napot töltsenek el együtt jó hangulatban, nyugodt körülmények 
között az Aranyszalma Alkotóházban.

A halk szavú szentendrei Munkácsy dí-
jas szobrász Pistyur Imre, évről évre szín-
foltja a tábornak, feleségével együtt már 
7. alkalommal látogat el a művésztelepre. 
Szobrai olyan kortalan üzenetek, melyek-
ben az ősi és a modern elemek adják a 
párhuzamosságot. A tábor résztvevőit és 
a város lakóit is szinte családtagnak érzi, 
alkotókedvére igazán nagy hatást gyako-
rolnak, s véleménye szerint az egymás 
munkáinak kipróbálása is óriási élmény 
és kihívás.

A résztvevők között olyanok is voltak, 
akik először vettek részt a hajdúnánási 
művésztelepen, ám reméljük jókedvük és 
a társaság hatása máskor is elhozza őket 
ide alkotni. Szívesen és jókedvvel mesélt 
élményeiről Korompay Dóra festőmű-
vész, akit elsőként és legmeghatározóbban 
a Református templomunk érintett meg, 
olyannyira, hogy ez az alkotása került a 
zárókiállítás képei közé.

Az alkotótábor végét azoknak a mű-
veknek a rendszerezése, rendezgetése je-
lentette, melyeket a zárókiállításra szántak 
a művészek. Ezeket a tábor során megbe-
szélték egymás között, hiszen hangulatuk, 
témájuk, mondanivalójuk sokat adnak a 
más-más művészeti ág képviselőinek. Az 
üzenet, melyet a tábor elején kaptak fel-
adatul, meghatározta a kiállításra szánt 
műveket, s gondolatokat.

A zárókiállításon Csiszár Imre alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevőket, aki úgy 
gondolta – történész szemmel is, hogy az 
alkotás értékét, hangulatát, érzését vissza-
adni igazán tiszteletreméltó tevékenység, 
mely által művész és szemlélődő között 
rokonság alakul ki a befogadási folyamat 
alatt . Ezek után Burghardt Ferenc Buda-
pesten élő fotográfus – a tábor aktív- és 
több éve résztvevője elmondta, számára 
és kedvelt írói számára mit jelent a SZÉP.

A tábor zárása némelyek szemében 
szomorúságot is jelentett, nehéz volt újra 
elválni egy évre a megszokott baráti tár-
saságtól. Visszatekintve a hétre, a kiállítás 
igazolja a művésztelep hasznát és létjogo-
sultságát. Bertalan Ferenc szakmai vezető-
ként szívesen értékelte a hét eseményeit, 

Nemzetközi Képzőművészeti 
Alkotótábor Hajdúnánáson

Férfi Kézilabda NB II Észak-Kelet
Megkezdte felkészülését az NB II-es férfi 
kézilabda csapat a 2017–2018-as őszi baj-
nokságra, ennek apropóján kerestem fel 
Madai Tamást a csapat edzőjét.
 Mielőtt rátérnénk a következő sze-

zonra kérlek röviden értékeld az elmúlt 
bajnoki szezont.
 Az előző szezonban csapatunk a 

Megyei bajnokságban szerepelt. A csapat 
nagy részét sikerült egyben tartani, és így 
a cél nem is lehetett más, mint a bajnok-
ságot meg kell nyerni, hogy ismét az NB 
II-ben versenyezhessünk. A Megyei baj-
nokságban összesen 5 csapat versengett 
a bajnoki címért. A nánási fiúk mind az 
edzéseken, mind pedig a mérkőzéseken 
olyan hozzáállással, lelkesedéssel dolgoz-
tak, hogy a célunkat magabiztosan sike-
rült elérni. A bajnokság során 18 mérkő-
zést játszottunk, melyeket egytől-egyig 
nagy különbséggel megnyertünk és így 
elértük a célunkat.
 Hogyan készültök a következő baj-

nokságra?
A Megyei bajnokság megnyerése után a 

2017/2018-as bajnoki szezonban ismét az 
NB II Észak- Keleti csoportjában verse-
nyezhetünk. Összesen 12 csapat nevezett 
a bajnokságra. 

Az NB II őszi fordulóira július 31-én 
megkezdtük a felkészülést. Az edzéseken 
az erőnlét megszerzése mellett számos 

labdatechnikai gyakorlatot, egyéni és csa-
patrész képzést végzünk. Az előző évben 
alkalmazott játékunkat szeretnénk tökéle-
tesíteni, gyorsaságunkat, kreativitásunkat 
még fejleszteni. Játékainkat számos edző-
mérkőzésen próbáljuk gyakorolni. 
 Vannak-e változások a csapat háza táján?
 Az előző év játékoskeretéhez képest 

történt néhány változás. Távozott Fehér-
vári István, aki oly sokat tett már a nánási 
kézilabdázásért ebben az évben már csak 
a Megyei csapatunkban fog játszani. Ér-
kezett Felföldi Róbert, aki ismerős lehet a 
szurkolóknak, hiszen több éven keresztül 
védte már kapunkat az ellenfelek lövése-
itől, valamint Krisztián Zsolt csatlako-
zott hozzánk Nyíregyházáról, akire beálló 
poszton számítunk. A csapat többi tagja 
együtt maradt és a junior csapat meghatá-
rozó játékosaival kiegészülve készülünk az 
NB II-re.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?
 A célunk a bajnokságban, hogy fo-

lyamatosan fejlődve, az új játékosokat és 
a helyi fiatalságot összegyúrva egy stabil 
csapata maradjunk az NB II-nek. A csa-
pat mindent megtesz ennek érdekében, 
edzésről-edzésre lelkesen, alázatosan ké-
szül és bízunk abban, hogy céljainkat 
elérjük, szurkolóink pedig segítenek ben-
nünket a nehéz mérkőzéseinken.        -kb-

Férfi kézilabda NB II Észak-kelet 2017–2018-as őszi bajnoki szezon fordulói

Szeptember 17. (V) 18.00 (16.00) óra Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás KSE
Szeptember 24. (V) 16.00 (18.00) óra Hajdúnánás KSE–Fehérgyarmati VSE
Szeptember 30. (Sz) 18.00 (16.00) óra Bőcs KSC–Hajdúnánás KSE
Október 8. (V) 16.00 (18.00) óra Hajdúnánás KSE–Nádudvari SE
Október 12. (Cs) (18.00) óra Miskolci SC–Hajdúnánás KSE
Október 21. (Sz) 16.00 (18.00) óra Hajdúnánás KSE–Tiszavasvári SE
November 4. (Sz) (16.00) óra Sárospataki TC–Hajdúnánás KSE
November 12. (V) 16.00 (14.00) óra Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE
November 18. (Sz) 16.00 (18.00) óra Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC
November 25. (Sz) 18.00 (16.00) óra Hevesi SE–Hajdúnánás KSE
December 2. (Sz) 16.00 (18.00) óra Hajdúnánás KSE–Kazincbarcikai KSE
December 9. (Sz) 17.00 (15.00) óra Nyírbátori SU NKFT–Hajdúnánás KSE
December 16. (Sz) 16.00 (18.00) óra Hajdúnánás KSE–Füzesabony SC

Zárójelbe a ifjúsági mérkőzés kezdési időpontját tüntettük fel
A mérkőzések változtatás jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.

élményeit, hiszen számára a művésztelep 
az alkotói élete részét képezi, s minden 
évben nagy várakozással tekint elé. Szép 
feladatnak gondolja a szervezést, hiszen a 
táborban az évek alatt ő is igaz barátokra 
talált, akikkel öröm találkozni, alkotni, s 
tőlük megtiszteltetés tanulni is.

Városlakóként öröm volt őket látni, 
velük beszélgetni, alkotásaikban gyönyör-

ködni. Kiállításukat jó szívvel ajánlom, 
melyet szeptember 15-ig a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ galériájában 
tekinthetnek meg.

Fekete Andrea

„A program megvalósítását 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatta.”

Alkotás közben Nagy Ágnes
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750 Ft
adag

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

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

Ruhagyártásban gyakorlattal rendelkező 
VARRÓNŐKET,

SZABÁSZT, MEÓST 
és SZALAGVEZETŐT

felveszünk!

Amit biztosítunk:
 egy műszakos munkarend

 vállalati autóval történő bejárás 
vagy utazási költségtérítés

Jelentkezni lehet 
az alábbi telefonszámon 

8–14 óra között:
06-20/445-2400 

MUNKALEHETŐSÉG 

Nagykállóban!

MUNKALEHETŐSÉG
Társaságunk 2010-ben alakult, több éves tapasztalattal rendelkezünk napelemes 
és komplex kivitelezés területén. Cégünk dinamikus fejlődése okán hosszú távra 

kollegákat keres az alábbi munkakörben:

Villanyszerelő
Feladatok:
Közreműködés a villamos szereléseken, napelemes rendszer 
telepítésében, üzembe helyezéseken, szerviz tevékenységben.

Elvárások:
 szakirányú végzettség
 önálló munkavégzés
 műszaki érzék és szakmai igényesség
 önállóan és csapatban is képes munkáját végezni

Előny:
 „B” kategóriás jogosítvány
 Napelemes rendszer telepítésében szerzett tapasztalat
 Építőipari kivitelezésben szerzett gyakorlat

Amit kínálunk:
 Szakmai kihívások, fejlődési lehetőség
 Versenyképes bér
 Családias légkör
 Szállás biztosítása megoldott

Munkavégzés helye: 
Országszerte kivitelezési 

helyszíneinken

Székhely: 
1162 Budapest, 

Timur u. 72.

Amennyiben felkeltettük 
érdeklődését, várjuk jelentkezését 
az alábbi elérhetőségen:

GoodWill Energy Zrt.
Tel.: +36/70 442 6148
E-mail: lehman.karoly@gwenergy.hu

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! 

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

A pecázás, a horgászás egy olyan sajátos 
sportág, vagy ha úgy tetszik lelki-szelle-
mi feltöltődés, amelyet csak azok tudnak 
megérteni, akiket már megérintett ez a 
vonzás. Ez egyfajta életforma is. A járat-
lan ember el sem tudja képzelni, mi hajtja 
a pecásokat, hogy hideg-meleg időben 
már kint üljenek a vízparton, sok-sok 
órán keresztül, akár egy egész napon át, 
és azt lesse, van-e kapás. Ám aki csak egy 

Egész napos horgászverseny a Tuskós horgásztavon

kicsit jártas a vadászat, a halászat, a vad, a 
hal elejtésének, kifogásának lélektanában, 
azaz abban az ősi ösztönvilágban, ami a 
mai napig megmaradt az emberben va-
lamilyen szinten, az tudja, hogy ez nem 
más, mint a zsákmányszerzés ősi ösztöne, 
ami egykoron a létfenntartás alapeleme 
volt. Nos, ez persze ma már nem ebből 
táplálkozik, de ez is mozgató rugója a 
különféle horgászversenyeknek, túl az 

elsődleges célon, azaz azon; ekkora halat 
sikerült fogni! – és itt egy méretes hal be-
szédes megjelenítése következik! De ez is 
egyfajta ősi ösztön; a legjobb akarok len-
ni. Mindemellett a pecázás igen kiváló al-
kalom az elmélkedésre, a gondolkodásra, 
a rekreációra.

Az idei, a negyedik 24 órás horgászver-
seny pecásai ezúttal tikkasztó hőségben 
álltak, illetve ültek az egész napos verseny 
alatt, ám a jó fogások a nagy hőség elle-
nére is jöttek, főként már a délutáni és az 
esti-éjjeli órákban.

A verseny győztese a Szeleczki István-
Balogh Antal kettős lett közel 70 kg-os 
fogásával, második díjas a Dósa Tamás-
Dózsa Norbert páros 44,6 kg-os zsákmá-
nyával és 3. helyezett lett Szalka István 
és ifj. Szalka István. A legnagyobb halat 
ezúttal, egy közel 7 kg-os pontyot Gencsi 
Gyulának sikerült horogra akasztania. 

HNU

A IV. Hajdúk Világtalálkozójának kezdettől fogva érdekes és hangulatos kísérő ren-
dezvénye a 24 órás horgászverseny a Tuskós horgásztavon. 

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.
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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,	finom	ételek!
2. Bocskai	Pizza
	 Olcsó	és	finom!
3. Családi	rendezvények,	osztálytalálkozók

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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!

MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK!

Pest megyében, Gödöllőn nyílászáró beépítéssel foglalkozó cég 
munkatársakat keres 

azonnali kezdéssel. 
Kiemelt bérezést és lakhatási lehetőséget biztosítunk. 

Hosszútávú munkalehetőség egy stabil cégnél. 
Építőipari végzettség, gyakorlat nem feltétel, de előnyt jelent!

Jelentkezni a +36-30/996-6201 számon 
vagy e-mailben a wintec@wintec-samu.hu címen, fényképes 

önéletrajzzal lehet.

Állás!Állá
s!

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

	Gépi	duguláselhárítás,	cső	tisztítás	
	 előre	egyeztetett	időpontban

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

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

egyeztetés: 06-30/486-1934

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

Megemlékezés

„Bár múlik az idő,
az élet halad,

emléked szívünkben
örökre megmarad.”

A gyászoló nagycsalád

Dózsa LászLó 
és 

Dózsa LászLóné
volt Hajdúnánás, Kazinczy út 

20. sz alatti lakosok 
halálának 30. és 16. éves 

évfordulójára 

Regisztrált 
munkanélkülieknek 

ingyenes
Raktáros 

(OKJ: 31 341 04) 
képzés indul 

szeptemberben
Hajdúnánáson!

Érd.: 52/476-405, 
illetve 

70/561-5575

Ny.sz.: 
E-000083/2014/A044

szakközépiskolát 
(hagyományos szakiskolát) végzetteknek!

Érettségizési lehetőség 

Bővebb információ az iskola elérhetőségein:

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. sz.
Telefon: 06 (52) 561-046; 06 (20) 5329-779  Fax: 06 (52) 561-047
Web:  http://hbmgi.hu/kepzeseink/  E-mail: hbmgi@hbmgi.hu
Végh Attila  Telefon: 06 (20) 3455-105

A hajdúböszörményi Széchenyi István Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
és Kollégiumban a 2017/2018-as tanévben is-
mét elindul a szakközépiskolát (hagyományos 
szakiskolát) végzettek kétéves érettségire való 
felkészítése. Az érettségire felkészítő képzés 
szakma független, az OKJ bármely területén 
iskolarendszerű képzésben szerzett szakisko-

lai végzettséggel lehet rá jelentkezni. 

A képzés kétéves, ingyenes 
és nappali rendszerű.
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megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

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

Megkezdődött a labdarúgó szezon

Megkezdődött a 2017/2018-as labdarúgó 
szezon a megyei I. osztály számára is. Az 
idei átigazolásokkal azonban igen meg-
gyűltek vezetőségünk gondjai, hiszen az 
elmúlt kiírásban, 5. helyen végző Hajdú-
nánás-Flexo 2000 FK-t, több mint egy 
tucat játékos hagyta el. Nem volt egysze-
rű a pótlásuk azért is, mert nagy részben 
meghatározó játékosok intettek búcsút 
Nánásnak. Úgy tűnik azonban, hogy si-
ker koronázta próbálkozásainkat.

Nézzük, kik távoztak(zárójelben új ál-
lomáshelyük): Fodor Tibor, Tóth Tamás 
(Hajdúböszörményi TE) Kovács Máté 
Olivér, Juhos László, Papp Renátó, Csiz-
madia Csaba, Berán Balázs, Mile Máté 
(Derecskei LSE) Szarka István (Téglási 
VSE) Takács Ádám (?), Péntek András 
(?), Tömöri András (?) Kondora Konrád 
(Tiszavasvári SE)

A távozókat pótolni kellett, így az után-
pótlásunkból merítettünk elsőnek. Ezek 
után, a játékos piacon néztünk körbe és 
szerencsékre, többen is igent mondtak 
hívó szavunkra.

Érkezőink. Elsőként saját nevelésű já-
tékosaink: Dallos-Nagy Tibor: Már sze-
repelt a megye I-es csapatban, azonban 
folyamatosan, ettől az évtől mondhatja 
magát a felnőtt keret tagjának. Győri 
Tibor: Újabb saját nevelés, aki több U-
19-es mérkőzés után, megérett arra, hogy 
megmutassa magát a felnőttek között is. 
Helmeczi Mihály: A nánási nevelésű játé-
kos, három éves hajdúdorogi kitérő után 

igazolt vissza hozzánk. Ő egy éves leállás 
után kezdte újra a futballt.

Most nézzük a friss igazolásokat: Tóth 
Dénes: A még mindig utánpótlás korú 
kapus, a Hajdúdorog csapatától érkezik 
hozzánk. Tehetségét nálunk kamatoztat-
hatja és kupamérkőzésen már láthatták 
kilátogató szurkolóink. Vígh Levente: 
Fia tal játékosunk, a Diósgyőr, a Deb-
receni L.A és a Hajdúböszörményi TE 
korosztályos csapataiban pallérozódott 
eddig. Reméljük nálunk a megye I-ben is 
maradandót tud alkotni. Tornyai Viktor: 
Nevével, nagyon sokáig a Balmazújváro-
si FC keretében találkozhattunk, majd 
a Nagyiván az elmúlt szezonban pedig a 
DASE csapatát erősítette. Több NB III-
as, megye I-es mérkőzéssel a háta mögött, 
nagy erőssége lehet csapatunknak. Csatári 

Dávid: Ő ismerős lehet szurkolóink szá-
mára! Friss igazolásunk, már két szezont 
„lehúzott” nálunk régebben, így ismerős 
környezetbe került be ismét. Most, a Haj-
dúsámsoni T.T.I.SZ.E alakulatát hagyta 
el kedvünkért. Gyöngy Tamás: Dávidhoz 
hasonlóan, a Hajdúsámsoni csapattól ér-
kezik. Ő is a több csatát megélt játékosok 
közé sorolható

Perényi Roland: A debreceni utánpót-
lás bázisból induló játékos, most Nagyi-
vánból teszi át hozzánk székhelyét. Ő sem 
nyeretlen kétéves, a nagy pályás labdarú-
gás mellett,futsal berkekben sem ismeret-
len. Polgár Gábor: A hajdúnánási születé-
sű játékos, Perényi Rolandhoz hasonlóan 
végig járta Debrecenben különböző kor-
osztályos, valamint fiók csapatait. Szere-
pelt több NB III-as mérkőzésen, de most 
a Nagyiván mezét váltja Nánásira. Előző 
szezonjában, 23 mérkőzésen, 34-szer vet-
te be az ellenfelek kapuját. Kun Ádám:  
A még mindig fiatal játékos, Hosszúpá-
lyiból érkezik hozzánk. Karrierje Debre-
cenből indult, volt a Monostorpályi, 
Hosszúpályi és a Gyulaháza csapatainak a 
tagja is. Sőt az elmúlt szezonban, képvi-
selhette megyénket, az amatőr válogatott 
tagjaként. Reméljük, friss igazolásaink 
segítségünkre lesznek az új szezonban és 
játékukkal, tehetségükkel, az elmúlt évek 
jó szerepléseit folytatjuk!

Most pedig nézzük az első forduló mér-
kőzését melyet azzal a Berettyóújfaluval 

Daróczi Péter edző

játszottuk, akivel már a hét közepén meg-
küzdöttünk a Magyar Kupa megyei selej-
tezőjének második fordulójában és sajnos 
4:1-es vereséget szenvedtünk. Mindazon-
által a kupamérkőzések első fordulójában 
a Hosszúpályi SE csapatát fogadtuk, s 
5:0-ás győzelmet arattunk

Berettyóújfalui SE–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 3–2 (3–0)

Néző: 100
Vezette: Gulyás S. (Erdélyi T., Gyar-

mati I.)
Hajdúnánás: László T.–Csatári D. 

(Helmeczi M.), Tornyai V., Perényi R., 
Cservák T., Gyöngy T., Polgár G., Félegy-
házi Z. (Dallos-Nagy T.), Fodor J., Zsuga 
Á., Vígh L. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Cservák T., Polgár G.
Ifi: 3–1.
Szitkó Robi gárdája ellen sajnos ismé-

telten nem sikerült győzni. Egy góllal 
jobbnak bizonyultak a hazaiak. Az első 
félidőben tetemes hátrányba kerültünk, 
bár a lehetőségeink ekkor is megvoltak, 
de a kapuba nem tudtunk betalálni.

Fordulás után is támadásban marad-
tunk és Cservák Tibor, valamint, Polgár 
Gábor góljainak köszönhetően, a szépítés 
még összejött, de a hazai csapat, ezek után 
már kihúzta a maradék időt. Daróczi Pé-
ter edzőnk a mérkőzés után viszont csak 
ennyit mondott: „Újfaluban hagytunk 3 
pontot.”

Kócsi Imre


