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Haza a Hajdúságban…

Szent IStván napI vároSI ünnepSég

Bikini koncert

Ünnepi beszédet mondott Tiba István országgyűlési képviselő

A város kenyere

A hagyományokhoz híven ünnepi isten-
tisztelettel és szentmisével vette kezdetét 
az idei Szent István napi városi ünnepi 
megemlékezés augusztus 20-án délelőtt.

A református templomban a hívek kö-
zött ott találtuk a Hazaváró ünnep részt-
vevőit is. Különleges színt adott az ünnepi 
alkalomnak, mintegy szimbolikus jelen-
tősége is volt annak a keresztelőnek, ame-
lyet Porcs Mária nagytiszteletű asszony 
végzett az ünnepi igehirdetés előtt; egy 
fővel gyarapodott a keresztyének száma. 
Igét ezúttal Kocsis Áron nagytiszteletű úr 
hirdetett. 

A katolikus templomban először Szap-
lonczay Gergely görögkatolikus szervező-
lelkész tartott ünnepi szent liturgiát, majd 
emlékezett Szent István királyunkra, és az 
ő életművére. A szent liturgia után Mézes 
Attila római katolikus főtisztelendő atya 
mondott imát, hálát adva a Mindenható-
nak az új kenyérért. A szent liturgia és a 
szentmise után a hívek közösen vonultak 
át a református templomkertbe, maguk-
kal víve az egyház által süttetett és megál-
dásra, megszentelésre váró város kenyerét.

Ezzel egy időben, úgy tizenegy óra 
körül a Hajdú darabontok vezetésével a 
református templomból is megérkeztek 
a hívek, hogy a templomi áhítatok után 
a templomkertben, a bástyafalnál együtt 
legyenek fül-, és szemtanúi a városi ün-
nepségnek a kissé borongós, esőre hajló 
időben. A harangok ünnepi zúgása és a 

Az idei Szent István napi rendezvénysorozat központi eseménye az augusztus 20-i, vá-
rosi ünnepi megemlékezés volt a református templomkertben, a bástyafal melletti té-
ren. Helyi előadók színvonalas műsorral emlékeztek államalapító szent királyunkra, a 
későbbi dicső harcokra, azokra a hősökre, királyokra, hadvezérekre, akik megtartották 
ezt a hazát. Ünnepi beszédet ezúttal dr. Tiba István, országgyűlési képviselő mondott.

Himnusz közös eléneklése után Buczkó 
József a Hajdúnánási Római Katolikus 
Egyházközség világi elnöke átadta Szólláth 
Tibor polgármester úrnak a város kenyerét.

Ünnepi beszédet ezúttal dr. Tiba István, 
országgyűlési képviselőnk mondott, aki 
beszédében államalapító szent királyunk 
nagyságának méltatása mellett korunk és 
nemzetünk súlyos problémáira is felhívta 
a figyelmet, és cselekvő hazafiságra buzdí-
tott. Az ünnepi beszédet követően idéze-
tek hallhattunk olyan jelentős honvédő 
csatákról, amelyek a régmúlt századokban 
szereztek dicsőséget nemzetünknek. Így 
pl.: a 907-es pozsonyi csatáról, amelynek 
győzelme mintegy 130 évre biztosította az 
ország függetlenségét, békéjét.

Bózsár Kati kiváló népdal- és nótaéne-
kesünk műsorát a Honfoglalás című film 
ikonikus főcímdalával kezdte, de nagy 
sikert aratott előadásában a Szent harang 
c. dicséret is, amelynek eléneklésébe jól 
hallhatóan bekapcsolódott a közönség is.

Mint tudjuk, Szent István ünnepe egy-
befonódott az újkenyér ősi ünnepével; 
ilyenkor szerte a világon, ahol magyarok 
élnek, a nemzetiszínű szalaggal átkötött 
kenyeret megáldják, megszentelik. Meg-
köszönik a Mindenhatónak, hogy meg-
termett a mindennapi kenyérnek való, az 
élet. Tisztelet és megbecsülés övezte a ke-
nyeret, elpocsékolni, kidobni Isten ellen 
való vétek volt, de nem is tette volna meg 
senki, hiszen az volt az általános táplálék. 

Legismertebb imánkban is azt kérjük az 
Úrtól, „Mindennapi kenyerünket add 
meg nékünk ma”. 

Az ünnepség második felében a hagyo-
mányos kenyérszentelésre került sor, ahol 
a református egyház részéről elsőként Ga-
csályi Gábor nagytiszteletű áldotta meg 
a kenyereket. A római katolikus egyház 
részéről Mézes Attila főtisztelendő atya 
szentelte meg az új kenyereket, majd a gö-
rög katolikus egyház részéről Szaplonczay 
Gergely szervező lelkész atya mondott rö-
vid imát és szentelte meg az új búzából 
sütött új kenyeret. Ezt követően Szólláth 
Tibor polgármester úr szegte meg a város 
kenyerét.

A színvonalas ünnepi műsor és váro-
si főhajtás a Szózat eléneklésével zárult, 
majd ezt követte a hagyományos kenyé-
rosztás. A megáldott, megszentelt kenyér-
nek mindig is nagy jelentősége volt né-
pünk életében; szentelményként őrizték, 
hiszen Krisztust jelképezi, de néphagyo-
mányainkban bírt bajelhárító, egészség-
megőrző szereppel is. 

Kora délutántól már a gondtalan szó-
rakozásé volt a főszerep. A legkisebbeket 
csúszda és ugrálóvár várta a színházterem 
előtti terén. Akik meg már elfáradtak az 
ugrálásban, azok 18 órától a Mátyás ki-
rály korát idéző Pázmános lovag kaland-
jait tekinthették meg a Maszk Bábszínház 
előadásában.

A Gabitriál kerékpárosai lélegzetelállító 
produkciói nem kevés embert vonzottak, 
főként a fiatalabb korosztályt. Sok esetben 
a járatlan néző számára életveszélyesnek 
minősülő, ám akrobatikus ügyességgel 
végrehajtott kerékpáros kunsztokat sokan 
megcsodálták. 

Este a már leszálló sötétségben lépett 
színpadra az 1980-as, 90-es évek legendás 
nagy csapata, a Bikini együttes. A D. Nagy 
Lajos, Németh Alajos és társaik nevével 
fémjelzett együttes nagykoncertje meg-
töltötte a főteret. Az 1991-ben megszű-
nő, majd 1997-ben újra induló együttes 
előadásában hallhattunk új és régi nótákat 
is, amelyeket a közönség együtt énekelt 
velük. 

Este fél tíz tájékán kihunytak a városi 
fények és tűzrózsák jelentek meg az ég-
bolton – elkezdődött a hagyományos tű-
zijáték, amely egyben az idei Szent István 
napi ünnepség záró produkciója is volt. 
Az éj sötétjében kinyíló tüzes virágok lát-
ványával búcsúzott a nap, amely sok-sok 
szép élményt adott minden résztvevőnek. 

HNU
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Esélyegyenlőségi gyermeknap 
Hajdúdorogon

Hollókő – Szécsény – kirándulás 
Nógrád megyében

Tisztelt Olvasóink!

Az árnyas fák alatt, önfeledt játékkal vet-
ték birtokba a gyerekek az ugráló várat, 
majd lehetőség nyílt póni fogatozással, 
szekerezéssel a belváros bejárására, amit 
időről, időre biztosít a gyerekek számára 
Szőke László és családja. Köszönjük segítő 
támogatásukat.

Az egész napos program során, sok meg-
lepetéssel kedveskedtünk a gyerekeknek.

Többek között bekapcsolódhattak: a 
csillám tetoválás rejtelmeibe. Kézműves 
tevékenységekbe ahol sor kerülhetett 
nyakláncok, színes karkötők, sólisztgyur-
ma figurák, színezők és más tevékenysé-
gek kipróbálására.

2017. július 29-én, idén is megrendeztük kis ellátottjaink számára a GYERMEKNA-
POT Hajdúdorogon. Az Észak-Hajdúságot felölelő programot, a Fehér Bot Alapít-
vány Észak-Hajdúsági Támogató Szolgálata és Tanyagondnoki Szolgálata szervezte 
meg és bonyolította le a Görög Demeter Művelődési Ház mozi udvarán.

Lovaglásra, fogatozásra is vállalkoztak 
a jó kedélyű, bátor gyerekek. Különböző 
ügyességi versenyeken is részt vehettek 
szülőkkel és hozzátartozókkal, mint pl.: 
seprűtáncoltató és székfoglaló versenyek, 
hullahopp karikázás, célba dobó versenyek 
és vízibomba hajító versenyek. A szabad-
téri mozgásos játékokkal főként az volt a 
célunk, hogy az ép és fogyatékkal élő gyer-
mekek közösen vegyenek részt minden 
versenyszámban, és felszabadultan együtt 
élvezzék a játék adta örömöket. Itt is az 
elfogadás és az egymásra való odafigyelés 
kapott nagy hangsúlyt.

A különböző versenyszámok után sem 
maradhattak el a díjazások és vigaszdíjak, 
melyek a gyerekek nagy örömére különfé-
le édességek voltak. 

Nagyon jó érzésekkel és élményekben 
gazdag napról térhettek haza a nap ün-
nepeltjei a GYEREKEK, hisz igen moz-
galmas, játékokban gazdag programot 
kínáltak nekik a Fehér Bot Alapítvány 
Észak-Hajdúsági Támogató Szolgálat és 
Tanyagondnoki Szolgálat munkatársai.

Szabó Krisztina 
a Házi Segítségnyújtó Szolgálat vezetője

24 órás evezés

Vásároljon OTP Bonus hitelkártyával, és élvezze év végén a maximum 
50 000 Ft visszatérítést!

Minden kártyás vásárlása után 1%, állandó partnereknél (MOL, Lidl, C&A) 
+2% visszatérítést kap. A visszatérítés éves maximuma, amely már 
magában foglalja a belépési bónusz összegét is, OTP Bonus hitelkártya 
esetén 30 000 Ft, OTP BonusGold hitelkártyánál 50 000 Ft.

THM mértéke: 38,3%, illetve 38,6% 
Az igénylési akció időtartama: 2017. augusztus 1. – 2017. szeptember 30.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

12017. 08. 01. – 2017. 09. 30. között megkötött új OTP Bonus vagy OTP BonusGold hitelkártya-szerződések esetében a Belépési Bónusz összege 10 000 Ft, 
amennyiben a szerződő fél a hitelkártya-szerződéskötés során teljes körű csoporttagi marketing és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot ad, és megad 
legalább 1 db mobil és 1 db e-mailes elérhetőséget, melyeken a marketingcélú megkeresést engedélyezi, valamint a szerződéskötést követő 45 napban 
legalább két lekönyvelt vásárlási tranzakciót végrehajt a kártyájával. Ezzel együtt a fő- és társhitelkártyás vásárlások összege, valamint a hitelszámla 
terhére adott szolgáltatói beszedések (közüzemi számlák) összege alapján a Bank jóváírja az éves költések 1%-át, ezenfelül az állandó partnereknél 
(MOL, Lidl, C&A) történt vásárlások +2%-át visszatéríti OTP Bonus hitelkártya esetén maximum 30 000 Ft-ig, OTP BonusGold hitelkártya esetén maximum 
50 000 Ft-ig. (Részletek a promócióhoz kapcsolódó részvételi szabályzatban.)
A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Az akcióról, a Belépési Bónusz jóváírásának feltételeiről, a THM aktuális értékéről, valamint 
a szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételekről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fi ókjaiban, illetve a www.otpbank.hu oldalon közzétett vonatkozó 
Üzletszabályzatokból és a Hirdetményekből.

Igényeljen OTP Bonus kártyát, amivel most 10 000 Ft1 
belépési bónuszhoz juthat!

Egy kis plusz mindig jól jön
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Augusztus harmadik péntekén 10 órától 
kezdetét vette a Hajdúnánási Dominó 
Diáksport Egyesület kajakosainak 24 órás 
evezése és családi napja. Az első hasonló 
rendezvény 2014-ben került megrende-
zésre a kajak-kenu sportág népszerűsítése 
céljából. A mostani, 2017-es eseményen 
a HDDSE megalakulásának 4. születés-
napját is ünnepeltük. A rendezvény céljai 
közül kiemelendő a Hajdúnánási Gyógy-
fürdő területén lévő tó szabadidős célú 
kihasználása, a kajak-kenu sportág nép-
szerűsítése, valamint a természetben, víz-
parton eltöltött idő fontossága a fiatalok 
körében.

Erre a családi napra elfogadta meghí-
vásunkat a Polgári Vizi Sportegyesület, 
ahonnan versenyzők és családjai érkez-
tek. Jó lehetőség volt a generációk kö-
zötti összetartozás erősítésére is a közös 
sátorállítás, a főzés és játék mely egyben 

a közösségformálásra is adott lehetősé get.  
A nap legfontosabb eseménye, hogy a 
Hajdúnánási Dominó Diáksport Egyesü-
let versenyzői és azok családtagjai, barátai 
felváltva köröztek különböző hajótípu-
sokban a tavon a sziget körül. Elvárás volt, 
hogy legalább 2 fő mindig vízen legyen. 
Az esemény elején és a végén minden 
részvevő (közel 40 fő) hajóba szállt és az 
első és utolsó köröket együtt tették meg. 
A legfiatalabbak nyakába érmet akasztot-
tunk, bizonyítékul, hogy ők is részesei 
voltak a 24 órás evezésnek.

Reméljük, hogy ezzel a jó hangulatú 
rendezvénnyel is sokak érdeklődését fel-
keltettük, hogy a kajak-kenu sportág egy 
jó lehetőség a sportolni, kikapcsolódni 
vágyó fiataloknak!

Jeles Éva
a Hajdúnánási Domino Diáksport 

Egyesület alelnöke

2017 június 30-án, közel hetven 
fővel indultunk útnak Nógrád 
megyébe, hogy megtekintsük a 
Hollókői várat, az Ófalut, ahol 
még most is őrzik a népi ipar-
művészeti hagyományokat. Itt 
láthattunk régi hagyományokat 
őrző és mesterségeket bemuta-
tó épületegyütteseket, mint pl.: 
a Falumúzeum, Guzsajasház, 
Pékmesterségek háza, Sajtkülön-
legességek háza, Nyomdász ház: 
ahol mesteremberek, mint pl.: a 
Gutenberg féle kézi nyomdász-
technika segítségével betekint-
hettünk a régi nyomdásztechnika forté-
lyaiba. Hollókő, a világörökség faluja.

A falu a 20. század elejét idéző hatvan-
hét lakóépületből és a templomból álló – 
népi építészeti együttes. Épületeik ma is 
őrzik a letűnt korok hangulatát.

A 145 hektárnyi világörökségi terü-
let, magába foglalja a falu fölé magaso-
dó középkori várromot is. Itt láthattunk 
középkori viadalt megelevenítő várvédő 
csatajelenetet, hisz az itt megforduló ki-
rándulókat is bevonják egy interaktív 
programba.

Hollókő a palóc régióra jellemző, a 
történelmi, egyutcás, fésűs beépítésű falu-
típust képviseli. Hollókő napjainkra sem 
vált szabadtéri múzeummá: mindmáig 
élő, lakott település. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy rajtunk kívül álló okok miatt a Hajdúnánási Újság terjeszté-
sét 2017. augusztus elsejétől nem a helyi posta végzi, hanem egy vállalkozó, ugyanis a 
helyi postától elvették a terjesztés jogot. Így újságunk megváltozott időpontban, pénteken 
és szombaton kerül kihordásra. Tedejre és a külterületi lakosokhoz továbbra is a kézbe-
sítők viszik az újságot.

Bárkinek problémája akad – nem kapja meg időben, csak következő hét elején, össze-
gyűrve, stb., kérjük jelezzék szerkesztőségünknek a 06-70/445-4051 telefonszámon, vagy 
a hajdunanasi.ujsag@gmail.com e-mail címen. Köszönjük.

Rigó Tamásné főszerkesztő

Hollókő után a következő célállomás 
Szécsény volt, pontosabban a Kubinyi 
Múzeum (Forgách kastély), ahol állan-
dó és időszaki kiállításokat láthattunk a 
kastély emeleti szobáiban. Itt főként az 
őskortól-napjainkig egy történelmi uta-
zásban vehet részt az ide látogató, hiszen 
a környékbeli régészeti ásatásokból előke-
rült tárgyakat, ill. a különböző koroknak 
megfelelő mesterségek tárgyi bemutatóit 
követhettük nyomon. 

A Nógrád megyei két településen tett 
kirándulás, érdekes látnivalókkal és régi 
korokat bemutató kiállításaival, reméljük 
élményekkel teli időutazás volt kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt.

Karcagi Márta a Fehér Bot Alapítvány 
művelődésszervezője
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Haza a Hajdúságban: 
Hazaváró Ünnep 2017.

Tanévkezdés a Hajdúnánási 
Református Általános Iskolában

Vendégek gyülekeztek augusztus 19-én, 
szombaton délután a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium szépen 
felújított dísztermében. Itt kezdődött 
ugyanis a 9. Hazaváró Ünnep program-
ja, annak a csodálatos festett, kazettás 
mennyezetnek a bemutatásával, amelyet  
dr. Ercsey Zoltán és családja ajándékozott 
a Református Egyházközségnek. Nem hi-
vatalos átadó volt ez, hiszen láthatóan még 
nincs teljesen készen a felújítás, de Gaál 
János nyugalmazott főrestaurátor képekbe 
álmodott magyarság és hittörténete már a 
díszterem mennyezetének ékessége. 

A vendégeket Kocsis Áron a gimnázi-
um hitéleti igazgatóhelyettese és Szólláth 
Tibor polgármester úr köszöntötték. 

Dr. Ercsey Zoltán a nagylelkű adomá-
nyozó többek között szólt hajdúsági gyö-
kereiről, nánási kötődéséről. Szülei hosz-
szú ideig itt éltek, édesapja patikus volt, 
édesanyja pedig az akkori 2. sz. Általános 
Iskolában tanított. Egyébként érdekesség 
még, hogy Arany János felesége, Ercsey 
Julianna, a család hajdúböszörményi ágá-
nak felmenője volt.

Gaál János nyugalmazott főrestaurá-
tor, a Népművészet mestere röviden szólt 

felemelt kézzel
és mezítláb, sietséggel…
Imára kulcsolt kézzel
és nyitott szívvel…
Remegő térdekkel
és megtelve Igével…
Lehajtott fejjel
és nyitott szemmel…

Nehéz terhekkel
és az erő 
gyönyörűségével…
Szegényen, üres kézzel
és minden reménységgel…
Nánás felé szapora 
léptekkel
megyek üzenetes élettel…

A Hajdúnánási Református 
Általános Iskola diákjai számá-
ra augusztus 30-án véget ért 
a nyári szünet. A tanévnyitó 
ünnepségre 17 órai kezdettel 
került sor, ahol nagytiszteletű 
Porcs Mária beosztott refor-
mátus lelkész prédikációja 
után, nagytiszteletű Gacsályi 
Gábor vezető református lel-
kész áldotta meg a gyermekek 
és pedagógusok előtt álló új 
tanévet. 

Nagy örömünkre szolgált, 
hogy Szabó né Marth Éva igaz-
gatónő 28 kis elsőst köszönt-
hetett az „Úr Asztala” előtt.  
A kicsik csillogó szemekkel és nagy ér-
deklődéssel szálltak fel az iskola virtuális 
hajójára. A beszállókártyákat a leendő 
tanító nénik: Kósné Székely Magdolna, 
Kujbusné Czuczor Tünde és Erdeiné Fü-
löp Valika pedagógiai asszisztens osztotta 
ki részükre. Ezután átsétáltak az iskolába, 
ahol már a szépen előkészített, őszi deko-
rációval színesített elsős teremmel ismer-
kedhettek meg a kis diákok. 

Idén nyáron már kilencedik alkalommal szervezte meg a Hazaváró Ünnepet Hajdú-
nánás Város Önkormányzata augusztus 19–20-án. 

mindarról a festett kazettákon megjelení-
tett tartalomról, amely eredetileg Vizsoly-
ba készült volna, de a Mindenható kifür-
készhetetlen akarata jóvoltából idekerült, 
ennek az intézménynek a mennyezetére.

A bemutató után a vendégek megko-
szorúzták Hegedűs Loránt püspök úr 
szobrát a gimnázium díszparkjában, majd 
ezt követően egy rövid séta után Buczkó 
József a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti gyűjteménye igazgatója a 
könyvtár és a múzeum között a tavasszal 
létrehozott helytörténeti fasorról mesélt a 
hazatérteknek.

A fasor megtekintése után az Arany-
szalma alkotóházban folytatódott a prog-
ram a kedvelt tanyázóval. Vacsora előtt 
meghitt beszélgetések, emlékek idézése 
közepette mutatkoztak be a vendégek 
Szabóné Marth Éva, az ünnepség háziasz-

szonya vezetésével. Nem egy vendég aján-
dékot is hozott magával pl. Lente István 
művész úr, aki egy igen értékes relikviát, 
Kossuth Lajos gyászjelentését ajándékozta 
a városnak.

Szép és megható egy-egy ilyen találko-
zás az elszármazottakkal, hiszen a szülő-
föld hazahívó szava mindenkit elér, külö-
nösen erőteljes ez a hívás az ötödik x-en 
túl. Talán ezért is van az, hogy főként az 
idősebb korosztály fogadja a meghívást 
és tér haza évről évre. Egy-egy ilyen alka-

„Kezdődhet az utazás, a csengő már csenget…”

„Engedjétek hozzám a gyermekeket…” 
mondja az ige. Az iskola vezetősége és 
pedagógusai ezúton is szeretnék megkö-
szönni azoknak a szülőknek, akik a fenti 
igét szem előtt tartva, bizalmat szavaztak 
nekünk és megtiszteltek azzal, hogy is-
kolánkba hozták legféltettebb kincsüket, 
a gyerekeiket. Istentől megáldott tanévet 
kívánunk minden kis tanulónak!

Feketéné Áfra Piroska

lommal felidéződnek a régi emlékek, s ha 
bár már egyre kevesebb az élő szemtanú, 
lélekben mindenki itthon van, hiszen itt 
vannak a gyökerek.

Bár ez a program nagyobbrészt a múlt-
ról szól, de nem jelenti azt, hogy csakis 
és kizárólag a múltba révedés a cél, sokkal 
inkább az, hogyan lehet a múlt értékeit 
megőrizve a jelent és a jövőt építeni, szé-

píteni. A vacsora közben és utána is jó 
hangulatban, szép emlékeket, ifjúságot 
idéző cigányzene mellett múlatták az időt 
a vendégek és vendéglátók. Adja az ég, 
hogy megérjük, elmondhassuk, jövőre, 
veletek, ugyanitt, ugyanígy találkozhas-
sunk a 10. jubileumi hazaváró ünnepsé-
gen 2018-ban.

(erzsé)

ÖtvÖs LászLó

Nánás felé sietséggel
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Mint minden nyári szünetben, idén sem 
maradhatott el egyesületünk kirándulása, 
amit most a Miskolci Állatkert és Kultúr-
parkba szerveztünk.

Célunk, hogy az általunk támogatott 
gyerekek és családjaik szép, kellemes kör-
nyezetben tölthessenek el együtt egy cso-
dás napot.

Választásunk azért esik általában ál-
latkertekre, mert az ebben az életkorban 
lévő gyermekek fejlődése számára fontos 
a természet és az állatok közelsége, amely-
ről sokat tanulhatnak ezeken a helyeken. 
Megismerhetik a környezetükben és a va-
don élő állatokat és azok élőhelyeit, élővi-
lágát. Már hagyományosnak mondható, 
hogy egyesületünket Pálóczi Csaba vállal-
kozó szállítja kirándulásaink alkalmával. 
Minden alkalommal, most is a férőhelyek 
maximális kihasználtságával, hangos gyer-
mek zsivaj közepette indultunk el. Hiszen 
már nagyon izgatottan várták ezt a napot 
a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Kirán-
dulásunkon minden család saját tempójá-

A legkorábbi gyümölcs a cseresznye, 
összesen 5 fajta termesztésével foglalko-
zunk, melyek május végétől június végéig 
van a szezonja. A megtermelt cseresznyét 
étkezési vonalon hazai üzletláncok felé ér-
tékesítjük. A meggytermesztés 4 fő fajtá-
val van jelen kertünkben (Érdi bőtermő, 
Debreceni bőtermő, Újfehértói fürtös, 
Kántorjánosi). A meggyet kézzel szedve 
étkezési célra vagy rázógéppel rázva kon-
zervipari célra értékesítjük. Az idei évben 
a konzervipari meggynek volt magas ára 
(250 Ft/kg) ezért zömében így takarítot-
tuk be. Az értékesítés hazai illetve külföldi 
konzervgyárak irányába történt.

A szilvatermesztés keretében 5 fajtát 
termesztünk (Cacanska Rana, Cacanska 
lepotica, Stanley, Besztercei, President), a 
megtermett gyümölcsöt jellemzően étke-
zési célra értékesítjük, de kisebb részben 
ipari célra is történik értékesítés. A körte 
termesztése 3 fajtára szorítkozik (Vilmos, 
Conferance, Packham’s), a várható ter-
mést hazai friss gyümölcsként tervezzük 
értékesíteni.

A legnagyobb felületen, illetve legna-
gyobb volumenben az alma termesztése 
folyik. 2000–2002 között 54 ha, majd 
2012-ben újabb 11 ha lett eltelepítve. Az 
alma esetében a fajtaösszetétel során gon-
dosan ügyeltünk arra, hogy a betakarítás 
szakaszosan kivitelezhető legyen. Így az 
alma augusztus elejétől október végéig 
folyamatosan szüretelhető. A betakarítás 
munkafolyamata kézi szedéssel, alkal-
manként 100–130 fő foglalkoztatásával 
történik. A szedők nagy része a környező 
településekről (Hajdúnánás, Hajdúdorog, 
Tiszavasvári) érkezik. A szedési munkát 
szedőcsoportokban végzik, egy csoport 
10–12 főből áll. A szedéskor teljesítmény-
bérezést alkalmazunk, a jól teljesítő cso-
portok személyenként 6000–8000 Ft-ot 
is megkereshetnek naponta.

Az idei évben a szüret augusztus elején 
indult a nyári almákkal (Earlygold, Sum-
merred), melyet 6 ha területen termesz-

tünk. Az április elején bekövetkező fagy 
ezeknek a korai fajtáknak nem kedvezett, 
ezért az idei évben csak egy szerényebb 
33 t/ha termést realizálhattunk ezeken az 
ültetvényrészeken. Jelenleg a Gala Must 
alma betakarítása folyik 14 ha-on. Az ét-
kezési almát 65 mm átmérőtől szedjük.  
A megtermett közel 400 tonna gyümölcs 
minősége nagyon jónak mondható. A le-
szedett étkezési almát 140 Ft +ÁFA/kg 
áron tudjuk értékesíteni a belföldi pia-
con. A keletkező léalmát hazai feldolgo-
zó üzemeknek értékesítjük, a felvásárlási 
ár 45 Ft +ÁFA/kg telephelyi ártól indult, 
reméljük hogy ez az ár a szüreti időszak 

elkövetkező részében még tovább emel-
kedhet. 

A nyári almákon kívül jelentős felületet 
foglalnak el a Golden Rainders, az Idared, 
a Braeburn fajták, de megtalálható még 
a Jonagold, a Mutsu, a Fuji a Topas és a 
Granny Smiths is az ültetvényben. Ezek-
nek a fajtáknak a termését, közel 1000 
tonna étkezési almát a Tedejen található 
hűtőházban tervezzük betárolni, kihasz-
nálva a rendelkezésre álló legmodernebb 
légösszetétel-szabályozható technológia 
lehetőségeit. Reményeink szerint az így 
betárolt almát a későbbiekben magasabb 
értékesítési áron sikerül piacra juttatni. 

A 2017-ben várható termésátlag 45 t/
ha, amely némileg kevesebb a tervezetnél 
(52 t/ha). A kevesebb termés legfőbb oka 
a tavaszi fagyok, valamint néhány fajtánál 
a tavalyi magasabb termést követő alter-
nancia is éreztette hatását. A 2012-ben 
telepített 11 ha alma már rendelkezik 
jéghálóval, valamint fagyvédelmi öntözési 
lehetőségekkel (–5°C fokig véd), ezekkel 
a módszerekkel tudunk védekezni a jég-
eső, valamint tavaszi fagyok okozta prob-
lémák ellen. A közeljövőben szeretnénk 
az almatermesztésünket bővíteni, egy 16 
ha-os intenzív, jéghálóval, fagyvédelmi 
és csepegtető öntözéssel felszerelt alma-
ültetvény telepítése van tervbe véve. Ide 
szeretnénk a mostani piaci igényeknek 

megfelelő modern fajtákat telepíteni.  
A növényvédelmet 4 db 2000 literes von-
tatott permetezővel látjuk el, az időjárásai 
helyzetnek, illetve a növényvédelmi előre-
jelzéseknek megfelelően. A rovarkártevők 
rajzásának előjelzésére feromoncsapdákat 
használunk. Az idei évben a csereszny-
elégy, valamint az almamoly rajzására 
kellett különösen odafigyelni. Kórokozók 
tekintetében meggy esetében a monilia, 
alma esetében a varasodás elleni védelem 
jelentette a fő feladatot.

A betakarítás során a kisebb felületi 
hibával rendelkező, emiatt II. osztályú 
étkezési almát külön szedjük. Ezen gyü-
mölcsök feldolgozásával tedeji üzemünk-
ben 100%-os natúr gyümölcsleveket 
készítünk. Ezen termékek minden ada-
lékanyagtól, tartósítószertől mentesek, de 
a gyümölcs beltartalmi értékeit, összes po-
zitív élettani hatását, aromáját megőrzik. 
Termékeinket Tedeji rostos almalé (100% 
alma), Tedeji rostos céklalé almával (50% 
alma, 50% cékla), Tedeji rostos sárgarép-
alé almával (50% alma, 50% sárgarépa), 
valamint Tedeji rostos meggylé (100% 
meggy) márkanéven 3 illetve 5 literes 
kiszerelésekben hozzuk kereskedelmi for-
galomba. Munkánk különösen nagy elis-
merésének tekintjük, hogy termékeinkkel 
elnyertük 2011-ben a Hajdú-Bihar Me-

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS TEDEJEN
A Tedej Vállalatcsoport már több mint egy évtizede foglalkozik gyümölcstermesz-
téssel Hajdúnánás térségében. Az alma telepítése 2000-ben kezdődött, 2002-ig 54 
ha lett megvalósítva. Jelenleg az intenzív almaültetvény mérete 65 ha, amelyből 11 
ha a legmodernebb jéghálós támrendszerrel, fagyvédelmi öntözéssel ellátott. Az alma 
termőterületét a jövőben még 16 ha hasonló technológiával felszerelt ültetvény tele-
pítésével szeretnénk bővíteni. A gyümölcstermesztés keretein belül a vállalatcsoport 
foglalkozik meggy (33 ha), valamint cseresznye, szilva, körte termesztésével is.

gyei Minőségi Termék díjat, 2013-ban 
pedig a Magyar Termék Nagydíjat, mely 
díjak logóit gyümölcs és zöldségleveink 
dobozain is büszkén viselünk. 

A gyümölcstermesztéssel hektáronként 
mintegy 4–5 millió Ft árbevételt érünk el, 
ami tízszerese a szántóföldi növény terme-
lésének. A munkaerő foglalkoztatás szem-
pontjából is nagyon fontos ágazatnak szá-
mít a gyümölcstermesztés, mert a metszés 
időszakában az első negyedévben a trakto-
rosainknak és mintegy további 50 főnek 
tudunk munkát adni. A gyümölcsszedés 
idején júniustól-november 2–300 fő hasz-
nos foglalkoztatása válik lehetővé. Ők 
zömében egyszerűsített foglalkoztatottak, 
illetve diákok, nyugdíjasok, háziasszo-
nyok, akinek nagyon jól jön ez a kereset. 
Az egyszerűsített foglalkoztatottakból pe-
dig előbb-utóbb szerződött dolgozók lesz-
nek, akikből – az alkalmasság szempont-
jai szerint –, szakmunkások (traktorosok, 
tehenészek, sertéstenyésztők) lehetnek. 
Ebből a célból szervezett szakmunkás és 
betanított munkás képzést folytatunk a 
környék szakiskoláival együttműködve. 
Ilyen szempontból is nagyon fontos ága-
zatunk a gyümölcstermesztés, de a plusz 
foglalkoztatással nagyon fontos társadal-
mi célt is megvalósítunk.

ban tekinthette meg az állatkert lakóit, a 
látványetetéseket, illetve az állatsimogató-
ba igény szerint bemehettek. A gyerekek 
körében a két utóbbi tevékenység nagy 
sikert aratott. Az ebédet a Vadasparkban 
lévő büfében rendeltük meg, amely el-
fogyasztásáig a közelben levő játszótéren 
játszottak a gyerekek szüleik féltő tekin-
tete kíséretében. Mi, felnőttek a padokon 
ülve, beszélgetve vigyáztunk gyermeke-
inkre. Az ebéd elfogyasztása után kora 
délután elindult a társaság haza, de meg-
lepetésképpen Polgáron megálltunk fagy-
laltozni. A nagy melegben bizony jólesett 
mindenkinek. A vezetőség tagjai útköz-
ben tájékoztatták a jelenlévő családokat 
az idei főzés időpontjáról , illetve a jövő 
évi jubileumi programsorozat terveiről, 
amit a soron következő közgyűlésen rész-
letesen megbeszél a tagság. Élményekkel 
telve érkeztünk Hajdúnánásra és várjuk a 
következő kirándulást és a főzést!

Majorosné Ács Anikó 
a „Mi Érted Élünk” Egyesület alelnöke

Kirándult a „Mi Érted Élünk” Egyesület

Szuperintenzív almaültetvény jéghálóval, madárodúval



5Hajdúnánási Újság2017. szeptember 14.

Mezőőri pályázat Terménytárolóval és termény-
szárítókkal bővítette kapacitását 
az IKR Agrár Kft. Hajdúnánáson

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
2017. augusztus hónapban a képviselő-
testület egy alkalommal tartott rendkívüli 
ülést. 
Az ülésen a testület a korábban kinyil-
vánított szándékának megfelelően test-
vérvárosi kapcsolat kialakítása céljából 
együttműködési megállapodás megköté-
séről döntött Csíkszereda Megyei Jogú 
Önkormányzatával.

A testület támogatta a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. kérelmét a „Haj-
dúnánás távhőrendszerének rekonstruk-
ciója” elnevezésű pályázat kapcsán. 

A testület megismerte és támogatta a 
Hajdúnánás Kézilabda Sportegyesület ké-
relmét és támogatást nyújtott kézilabda 
kapu megvásárlásához. 

A testület határozatban fogadta el ön-
kormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelö-
lési jogának meghosszabbítását. 

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

1. Attila u. 26. 
2. Attila u. 42. 
3. Attila u. 67. 
4. Bethlen G. u. 12.
5. Dobó I. u. 13.
6. Dorogi u. 76. 
7. Dózsa György u. 16. 
8. Hunyadi u. 68. 
9. Hunyadi u. 95. 

10. Jókai u. 17. 
11. Jókai u. 25. 
12. Liliom u. 2. 
13. Magyar u. 81. 
14. Mátyás Király Krt. 14. 
15. Mátyás Király Krt. 32. 
16. Perczel u.36. 
17. Petőfi u. 2. 
18. Petőfi u. 22. 
19. Petőfi u.54. 
20. Sarló u. 14, 
21. Tiszavasvári u. 7. 
22. Tiszavasvári u. 45. 
23. Zrínyi u. 1. 
24. Zrínyi u.19. 
25. Ady E. Krt.–
26. Tulipán sarok
27. Árpád u.36. 

28. Balogh Zs. u. 8.
29. Baross u. 21/A
30. Báthory u. 47. 
31. Báthory u. 5. 
32. Batsányi u. 6. 
33. Béke u.–Baross u. sarok 
34. Bercsényi u. 14. 
35. Damjanich u. 2. 
36. Damjanich u. 24. 
37. Dobó I. u. 15.
38. Esze Tamás u. 9. 
39. Eszlári u. 22. 
40. Fáy A. 28. 
41. Hajdú u. 57. 
42. Hajdú u.–
 Munkácsy sarok
43. Jegyző Nagy Imre u. 12. 
44. Kabay u. 9. 
45. Kasza u. 29. 
46. Kazinczy u. 42. 
47. Kazinczy u. 6. 
48. Kinizsi u. 16. 
49. Kiss Ernő u. 10. 
50. Kiss Ernő u.28. 
51. Pöstyén u. 19. 
52. Lehel u. 16.
53. Magyar u. 19. 

54. Mikes K. u. 14. 
55. Móricz Zs u. 14.
56. Munkácsy u. 45. 
57. Munkások u. 18. 
58. Munkások u. 53. 
59. Munkások u. 78. 
60. Nefelejcs u. 1.
61. Nikodémusz u. 24.
62. Petőfi u. 2. 
63. Polgári u. 48. 
64. Rákóczi u. 31. 
65. Soós G.u. 6. 
66. Szabadság u. 1. 
67. Szabadság u.–
 Báthory sarok
68. Tarr Kálmán u. 34. 
69. Toldi u. 17. 
70. Toldi u. 29. 
71. Tulipán u.–
 Nyíregyházi u. sarok
72. Vasvári Pál u. 26. 
73. Vörösmarty u. 24. 
74. Vörösmarty u. 46. 
75. Fő u. 15. 
76. Veres Péter. u. 13. 
77. Tessedik Sámuel u.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet mezőőr munka-
kör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony.

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 A munkakörbe tartozó feladatok: Haj-

dúnánás város közigazgatási területén 
a termőföldek őrzése, a termőföldön 
lévő, illetve ahhoz tartozó termények 
és termékek, felszerelések, eszközök, 
haszonállatok, továbbá mezőgazdasági 
építmények, földmérési jelek vagyon-
védelme. (A mezőőr feladatait, illetve a 
tevékenység folytatásának feltételeit az 
1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.)

 A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 
15. szám, illetve Hajdúnánás város kül-
területe.

 Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 Pályázati feltételek: 
– Középfokú végzettség,
– B kategóriás jogosítvány,
– cselekvőképesség, büntetlen előélet 

(a 2012.évi CXX. törvény 5. § sze-
rinti foglalkoztatást kizáró ok nem 
áll fenn), magyar állampolgárság,

– saját tulajdonú gépjármű használatá-
nak vállalása.

 Előnyt jelent:
– érvényes mezőőri vizsga (2012. évi 

CXX. törvény 23. §-a szerinti vég-
zettség),

– fegyvertartási engedély sörétes fegy-
verre.

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások: 
– fényképpel ellátott, részletes szakmai 

önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok 

másolata,
– B kategóriás jogosítvány másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, amellyel a pályázó iga-
zolja, hogy az egyes rendészeti felada-
tokat ellátó személyek tevékenységé-

Nem túl gyakori, hogy a nyíregyházi 
útfélen található Takács-telepre olyan 
nagylétszámú vendégsereg érkezzen, mint 
amilyen augusztus 29-én délelőtt. Ekkor, 
és itt tartotta ugyanis az új tulajdonos, a 
hazai agrárintegrátor szektor második leg-
nagyobb szervezete, az IKR Agrár Kft. azt 
a partneri találkozót, amelyre meghívást 
kapott minden eddigi, és jövőbeni me-
zőgazdasági, elsősorban növénytermesz-
téssel foglalkozó potenciális partner a 
környékről. Mint ismeretes a cég ez év 
augusztus elsejével megvásárolta a TRI-
MAG Kft-től a telepen található teljes 
eszközparkot, így pl. a 35 ezer tonna ka-
pacitású terménytárolót, a két, egyenként 
20 tonna/órás kapacitású terményszárítót 
a hozzájuk tartozó erőművel együtt.

A vendégeket Nagy Lajos az IKR Ag-
rár Kft. ügyvezetője köszöntötte és tájé-
koztatta a termelőket, vállalkozókat a cég 
jövőbeni elképzeléseiről, a partneri kap-
csolatokról. Ügyvezető úr köszöntőjében 
elmondta a cég valódi partnernek tekinti 
üzletfeleit, igyekszik mindenkivel korrekt 
viszonyt ápolni. 

A telep elsősorban az étolaj gyártó kis-
kunfélegyházi NT Kft. részére tárol majd 
napraforgót. A találkozón a napraforgó 
étolaj jelenlegi hazai és világpiaci helyze-
téről az NT Kft beszerzési vezetője, Gesz-
tes Tamás tájékoztatta a résztvevőket.

Egy-egy ilyen váltásnál azért alapvető 
kérdés; milyen változások várhatók; jelen 
esetben mire számíthatnak a termelők, és 
a telepen dolgozók. Mint elhangzott a cég 
átvett minden dolgozót, sőt várhatóan 
bizonyos létszámbővítést terveznek. Ezzel 
párhuzamosan a telep továbbfejlesztésén, 
bővítésén is gondolkodnak. Megtudtuk 
azt is, hogy a jelenlegi Árpád utcai köz-
ponti épülettől megválnak, és helyette a 
Takács-telepen építenek újat.

Mint ahogy a találkozó folyamán több-
ször is elhangzott az IKR Agrár Kft.-nek, 
mint új tulajdonosnak alapvető szándéka, 
hogy az inputanyag vásárlás, termény-
szárítás, raktározás, terményfelvásárlás 
területén a kölcsönös érdekek figyelem-
bevételével korrekt, kiszámítható módon 
működjön együtt a jelenlegi és a jövőbeni 
partnereikkel is. (R. Zs.)

ről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító 
módosításáról szóló 2012. évi CXX. 
tv. 5.§ (2)–(3) bekezdésében ismer-
tetett kizáró okok hatálya alatt nem 
áll, vagy az igényléséről szóló postai 
feladóvevény másolata,

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

 A munkakör betöltésének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2017. októ-
ber 9. napjától tölthető be.

 A pályázat benyújtásának határide-
je: 2017. szeptember 29. A pályázati 
kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 
52/381-411/104 mellék számon.

 A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat címére tör-
ténő megküldésével (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér. 1. szám). Kérjük 
a borítékon feltüntetni az adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 12301–
1/2017., valamint pályázott munkakör 
megnevezését: mezőőr.

 A pályázat elbírálásának módja, rend-
je: A beérkezett pályázatok elbírálásáról 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat pol-
gármestere a Hajdúnánás Városi Ren-
dészet vezetője javaslata alapján dönt.

 A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap 
próbaidőt köt ki.

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

 A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. október 6.

 A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: www.hajdunanas.hu, 
2017. augusztus 31.

 Hajdúnánási Újság – 2017. szeptember 
14.

 A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: – 2017. szeptember 5.

 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.

Képviselő-testületi ülés hírei

Közkifolyók megszüntetése

A prágai székhelyű, cseh Agrofert Holding tulajdonában lévő bábolnai IKR Agrár Kft. 
ez év augusztus 1-vel megvásárolta a hajdúnánási TRIMAG Kft. tulajdonában és hasz-
nálatában lévő Takács-telepen található teljes eszközparkot. A cég augusztus 29-én part-
nertalálkozót szervezett a telepre, ahol a meghívottak tájékoztatót hallhattak a jövőbeni 
elképzelésekről, működtetésről, illetve elhangzottak még aktuális szakmai előadások is. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) 
Kormányrendelet 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a víziköz-
mű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (11) bekezdésében foglaltakat is 
figyelembe véve Hajdúnánás város közigazgatási területén az alábbi helyszíneken a közki-
folyókat megszünteti a Tiszamenti Regionális Vízművek munkatársaival:
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Az Eötvös Kupa eddigi története során 4 
földrész 44 országából érkeztek játékosok, 
de az idei tornán mindkét szám emelke-
dett. A Vanuatu Röplabda Szövetség el-
nöke, Debbie Masauvakalo személyesen 
tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt 
és egy válogatott strandröplabda párost is 
magával hozott, így immár 5 kontinens 
játékosai szerepeltek a tornán. A hölgyek 
hat kategóriában (U12, U14, U16, U18, 
U20, felnőtt), hat pályán Hajdúnánáson, 
míg a férfiak három korosztályban (U14, 
U17, felnőtt) Hajdúböszörményben ját-
szottak.

Messziről jöttek
Az U12-es hölgyeknél a Gödöllői RC 

játékosai, Ligárt Anna és Kristóf Dóra di-
adalmaskodtak. Második helyen végzett a 
miskolci Bátori Panna, Határ Héli kettős, 
míg a bronzérmeket a szerb Lara Zigic és 
Dragana Korolija vehették át. Az U14-es 
kategóriában a Miskolci Sportiskola spor-
tolói, Nagy Flóra és Vincze Panna utasí-
tották maguk mögé a mezőnyt, megelőzve 
a szerb Tara Bukvic–Miljana Gunjaca és 
a határ romániai oldaláról érkező Antonia 
Condure–Denisza Karacsonyi párosokat.

A Bakony-Balaton Röplabda Akadé-
mia színeiben induló Vasvári Eszter és 
Vasvári Zsófia vehette át a kupákat, ér-
meket és a Hajdúnánás Önkormányzata 
által felajánlott, helyi termékeket tartal-
mazó ajándékcsomagot az U16-osoknál. 
A képzeletbeli dobogó két másik fokára 
két romániai páros került, a középsőre 
az Andreea Simu–Bianca Toma, az alsóra 
Gagyi Emese Angyalka–Kerezsi Barbara. 
Az U18-osoknál komoly magyar–román 
verseny alakult ki: végül az Ikrényi DSK 
versenyzői, Horváth Dóra és Tóth Laura 
lettek az elsők, akik korábban kikaptak a 
második helyen végző nyíregyházi Szilá-
gyi Csenge–Tóth Dalma kettőstől. A har-
madik helyre az idei korosztályos román 
bajnok Zeynep Koc, Irina Elena Kosinski 
ért be.

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I. 2017–2018-as őszi szezon sorsolás

Szeptember 10. (V) 14:00 óra Hajdúböszörményi TE II.–Hajdúnánás KSE II.
Szeptember 16. (Sz) 18:00 óra Hajdúnánás KSE II.–Hajdúszoboszlói KSKE
Szeptember 24. (V) 14:00 óra Nádudvari ASK II.–Hajdúnánás KSE II.
Október 1. (V) 10:00 óra Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE II.
Október 7. (Sz) 16:00 óra Földes KSE–Hajdúnánás KSE II.
Október 14. (Sz) 16:00 óra Hajdúnánás KSE II.–Hajdúböszörményi TE II.
Október 21. (Sz) 16:00 óra Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás KSE II.
Október 28. (Sz) 16:00 óra Hajdúnánás KSE II.–Nádudvari ASK II.
November 5. (V) 10:00 óra Hajdúnánás KSE II.–Polgár VKSK
November 11. (Sz) 16:00 óra Hajdúnánás KSE II.–Földes KSE

-kb-

Megkezdődött a női kézilabda NB I/B-
és 2017–2018-as őszi bajnoksága, ennek 
apropóján kerestem fel Molnár Andrást a 
csapat edzőjét és az ilyenkor szokásos kér-
déseket tettem fel.
 Mielőtt rátérnénk, a következő bajnoki 

szezonra kérlek, értékeld a tavaszi teljesít-
ményeteket.
 Azt gondolom a tavaszi szezonból a 

maximum jött ki, talán egy hiányérzetem 
volt, hogy itthon a Hódmezővásárhely el-
len elvesztett egy pont hiányzott, de azt 
gondolom azokat a mérkőzéseket amiket 
meglehetett nyerni, azt a csapat megnyer-
te sőt bravúrt is hajtott végre. A megszer-
zett 8. helyezéssel én maximálisan elége-
det vagyok, hiszen annyi minden történt 
az elmúlt bajnokság folyamán. A csapatot 
sokszor át kellett alakítani, az is kétséges 
volt, hogy bent tudunk-e maradni, de 
aztán a középmezőnyben végeztünk ami 
teljesen reális. Ez köszönhető a csapat ki-
váló egységének.
 Hogyan készült a csapat az őszi szezonra?
 A szokásos módon hét hetes a fel-

készülés ebből a 2–5 hétig a csapat pró-
bál napi két edzéseken pallérozódni. Egy 
hetes edzőtáborban voltunk Gyulaházán, 
ami azt gondolom mindenképpen szolgál-

Az U20-as kategória aranyérmei mesz-
szire utaztak, egészen Vanuatuig. Az on-
nan érkező válogatott sportolók, Loti Joe 
és Sherysyn Toko meggyőző fölénnyel 
győztek. A második helyet Zeynep Koc 
és Irina Elena Kosinski szerezte meg, míg 
a bronzérmeket a román Madalina Pura, 
Giulia Blaj nyakába akasztotta Csiszár 
Imre, Hajdúnánás alpolgármestere.

A felnőtt női mezőnyben sokáig meg-
állíthatatlanul menetelt az itt is induló 
vanuatui páros, akik dél körül még le-
győzték a későbbi bajnok kettőst, de az-
tán a döntőbe jutásért vívott találkozón 
váratlan vereséget szenvedtek az Eötvös 
DSE sportolóitól, dr. Kovács Katalintól 
és Almási Nórától, így ebben a kategóri-
ában bronzérmesek lettek. A döntőben a 
debreceniek ellenfele a vigaszágról dön-
tőbe jutó Czene Adrienn (Gödöllői RC) 
és Császár Norina (UTE) voltak, akik le-
győzték a hajdúságiakat.

Külföldi fölény
Az uraknál az U14-es kategóriában a 

Dinamo Bukarest párosa, Kosinski Ca-
rol-Gabriel és Tanase Radu győzött. Az 
ezüst érmek tulajdonosai a Pénzügyőr SE 
játékosai, Sándor Bernát és Suba Róbert 
Márk lettek. A bronzérmek Kunhegyesre 
kerültek, Ardai Attila és Molnár Balázs 
szerezték meg őket. Az U17-eseknél fe-
hérorosz győzelem született, a maloritai 
Vicsurov Vladiszlav Szergejevics és Badti-
ev Nikita Kazbekovics állhatott a dobogó 
legfelső fokára. Második helyezést ért el 
Kurely Mózes és Szoboszlai Botond, meg-
előzve Csukás Ádámot és Gyulai Ádámot.

A férfi felnőtt mezőnyben két szlovák 
páros állhatott a dobogóra. A legma-
gasabb fokra Adrián Červeny és Patrik 
Marčoka, a legalacsonyabbra Juraj Vet-
recin és Zoltán Šipoš. Közéjük ékelődött 
az ukrán Erik Kopcha és Oleksandr So-
logub.

Fotó: Derencsényi István
= www.haon.hu/08.28.

Női kézilabda NB I/B. 2017–2018-as őszi szezon felnőtt bajnokság sorsolása

Szeptember 10 (Sz) 11:00 óra Pénzügyőr SE–Hajdúnánás SK
Szeptember 16 (Sz) 16:00 óra Hajdúnánás SK–Szent István OTP
Szeptember 23 (Sz) 18:00 óra Gyömrő VSK–Hajdúnánás SK
Október 8 (V) 18:00 óra Szentendrei NKE–Hajdúnánás SK
Október 14 (Sz) 18:00 óra Hajdúnánás SK–NKK Balmazújváros
Október 22 (V) 17:00 óra Gödi SE–Hajdúnánás SK
Október 28 (Sz) 18:00 óra Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC
November 5 (V) 16:00 óra Kispest NKK–Hajdúnánás SK
November 11 (Sz) 18:00 óra Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK
November 18 (Sz) 16:00 óra Hódmezővásárhelyi LKC–Hajdúnánás SK
November 25 (Sz) 18:00 óra Hajdúnánás SK–Orosházi NKC
December 3 (V) 18:00 óra K. Szeged SE–Hajdúnánás SK
December 9 (Sz) 18:00 óra Hajdúnánás SK–PC TRADE Szeged KKSE

Női Ifjúsági I. osztály – Kelet 2017–2018-as őszi szezon ifjúsági bajnokság sor-
solása
Szeptember 6 (Sze) 13:30 óra FTC KN KFT–Hajdúnánás SK
Szeptember 16 (Szo) 13:30 óra Hajdúnánás SK–Váci NKSE
Szeptember 24 (V) 14:00 óra DVSC-TVP–Hajdúnánás SK
Szeptember 29 (P) 17:30 óra Hajdúnánás SK–Kisvárdai KC
Október 7 (Szo) 16:00 óra Hajdúnánás SK–Budaörs Handball
Október 11 (Sze) 13:30 óra Békéscsabai ENKSE–Hajdúnánás SK
Október 20 (P) 18:30 óra Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE
Október 26 (Cs) 16:00 óra PC TRADE Szeged–Hajdúnánás SK
November 12 (V) 16:00 óra Csepel DSE–Hajdúnánás SK
November 15 (Sze) 13:00 óra Hajdúnánás SK–MTK Budapest
November 29 (Sze) 13:30 óra Vasas SC–Hajdúnánás SK

ta a felkészülésünket. Felkészülési tornák 
Orosházán és a hazai rendezésűn is lehe-
tőséget biztosítottak a még jobb összeko-
vácsolódáshoz, hiszen vannak érkezők és 
őket meg kellet próbálni beépíteni a csa-
patban. 
 Mik a változások a csapatnál, lesznek-e 

új játékosok? 
 Aminek örülök, hogy jobbátlövő – 

ami eddig hiányposztunk volt, amit eddig 
megoldott Mekes Mónika –, ide érkezett 
egy balkezes jobbátlövő Lévai Zsófia (Kis-
várdai KC). Illetve két fiatal érkezett akik 
az ifi bajnokságot segítik, hiszen az Ifjúsá-
gi I. osztály Keleti bajnokságban szerepe-
lünk, Papp Dóra és Cserős Petra. Hiszek 
benne, hogy ők a közeljövőben a felnőtt 
bajnokság erősségei lesznek.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?
 Az elsődleges elvárás az, hogy stabi-

lan bent tudjunk maradni, ami borzasztó-
an nehéz feladat lesz hiszen több csapat is 
profivá válik ebben az osztályban is, és van 
egy vonal ami fölé nem tudunk menni, ez 
az 5–6. hely, ezért azt gondolom a 6–9. 
helyig bárhol végezhet a csapat ami elsőd-
leges célunk, és hogy ez hányadik helyezés 
lesz azt nehéz megjósolni. -kb-

NŐI KÉZILABDA NB I/B Eötvös Kupa: Vanuatuba került 
a strandröpi-arany 
Negyedik alkalommal rendezték meg az Eötvös Kupa nemzetközi strandröplabda-
tornát, a hölgyek Hajdúnánáson csaptak össze.
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HÍRÜNK A KÁRPÁT-HAZÁBAN

Székelykapuval térnek vissza 
a székelyek Hajdúnánásra

Hajdúnánás önkormányzatának támo-
gatásával és kezdeményezésével, számos 
ottani pedagógus önkéntes munkájával 
hat éve működik több királyhágómellé-
ki közösségben az úgynevezett szórvány-
program. Szórványban és tömbmagyar 
településeken egyaránt, hiszen a magyar 
identitás megalapozására a modern, 
ahogy mondani szoktuk: az atomizáló-
dott világban mindenütt szükség van. 
A gyülekezetek és a hajdúváros közti 
kapcsolatok oda-vissza működnek, több 
csoport meglátogatta már az évek során a 
Hajdú-Bihar megye északi csücskén lévő 
települést, a kapcsolatok elmélyítése cél-
jával. A hajdúváros, sokak érdeklődését 
kiváltó eseménye a nyárra időzített Haj-
dúk Világtalálkozója. Tavaly, a tanévvel 
együtt záruló szórványprogramot ifjúsági 
tábor követte a településen, így a parti-
umi, erdélyi és kárpátaljai gyermekek is 
részt vehettek a két napos rendezvényen, 
a programkezdő felvonuláson, történelmi 
játékokon és programokon.

Testvérvárosi kapcsolat jön létre a ma-
gyarországi Hajdú-Bihar megyei Hajdú-
nánás és Csíkszereda között szeptember 
10-én. „Tavaly volt a menekülés százéves 
évfordulója. Ezt a történelmi drámát, ami 
itt történt akkor 1916-ban Székelyföldön, 
nem tanították a történelemórákon. Erre 
az eseményre a hajdúnánásiak kezdtek el 
emlékezni ezelőtt hat évvel, egy ottani nép-
rajzkutató, Buczkó József könyvet is írt a 
menekülésről. Annak idején, mint Csíksze-
reda megbízott alpolgármestere, meghívást 
kaptam egy ilyen ünnepségre, és akkor ötlött 
fel benne, hogy ezt a kapcsolatot éltetni kell. 
A hajdúk és székelyek között sok hasonló-
ság van. Az akkori 14 ezres Hajdúnánás 
több mint háromezer székelyt fogadott be. 

Köszönjük, Hajdúnánás!
Több mint száz kilométerre fekszik Nagyváradtól az az alig húszezres anyaországi 
kisváros, amely elszántan, példamutatóan és magától értetődően tesz azért, hogy több 
partiumi településre olyan szellemi táplálékot juttassanak, amely akár távlatokat, le-
hetőségeket is nyithatnak egy gyermek életútjának alakulása során.

Az első világháború derekán, 1916 őszén a román katonai támadás miatt a székelység 
menekülni kényszerült. Több ezer csíki embert a hajdúnánásiak fogadtak be. A száz évvel 
ezelőtti történések emlékére és köszönetképpen a hajdúnánási vendégszeretetért Csíksze-
reda és a Mikó Ferenc Alapítvány egy székely kaput ajándékoz Hajdúnánás városának.

Idén, augusztus első 
hétvégéjén a Bors kö-
zségi nagyszántóiak, a 
szentjobbi huszár ha-
gyományőrzők család-
jaikkal, illetve Zatykó 
Jácint szentjobbi alpol-
gármester látogattak el 
a jeles eseményre, ily 
módon is megköszönni 
Hajdúnánás önzetlen, 
nemzetépítő támoga-
tását a partiumi tele-
pülések magyarsága 

számára. A hajdúk az idei negyedik világ-
találkozójukon is helyt álltak, sokrétű és 
minden generációt megszólító program-
jaikkal, a 35–40 fok közötti kánikulai hő-
ség dacára. Idén is dörögtek a fegyverek, 
szóltak a fülsiketítő ágyúk, felidézve egy 
három részes történelmi játék csatajelene-
teiben, humoros moderálásával a hajdúk 
helytállását és történelemformáló bátorsá-
gát, a közönség örömére.

Hogy szem-szájnak ingeréről is írhas-
sunk, arról a főzőverseny alföldi étkei 
gondoskodtak. A délutáni hőséget átvé-
szelni a város hatalmas kiterjedésű termál-
fürdője segített, hajdúnak és látogatónak 
egyaránt. Táncelőadás, koncertek, kéz-
művesvásár, egyszóval minden esemény 
azt szolgálta, hogy otthonról is köszönetet 
mondjunk nánási barátainknak a feledhe-
tetlen együttlétért és a különleges hajdú-
hétvégéért.

Fábián Tibor
= Református Újság. 2017. 9. sz.

Tekin tettel arra, hogy ezelőtt száz évvel csík-
szeredai plébános celebrálta ott a katolikus 
miséket, ugyanakkor Domokos Pál Péter 
is oda menekült, felvetődött az ötlet, hogy 
ezt az egy évszázados történelmet pecsétel-
jük meg egy testvérvárosi kapcsolattal” – 
hangsúlyozta Füleki Zoltán, Csíkszereda 
alpolgármestere. Hozzátette, azért nem a 
tavaly, hanem ebben az évben pecsételik 
meg a testvérvárosi kapcsolatot, mert a 
’17-es év a hazatérés éve volt. Mert a szé-
kelyek 1916-ban elmenekültek, de egy 
év múlva hazatértek a félig felégetett, ki-
fosztott városba, újjá építették a várost és 
folytatták az életet. A hazatérés éve pedig 
még fontosabb, mint a menekülés éve. 
Ennek kapcsán született meg a gondolat 

Szólláth Tibor hajdúnánási polgármes-
terrel közösen, Veress Dávid önkormány-
zati képviselő kezdeményezésére, hogy a 
csíkiak vigyenek egy székely kaput Haj-
dúnánásra. „Ebben komoly partner volt 
Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatója, mert fontos tudni, hogy Csíksze-

reda adományozza ugyan a kaput, de egy 
civil szervezeten keresztül, tehát nem köz-
pénzből, hanem a múzeum mellett műkö-
dő egyesület támogatja. Jövő hétvégén tehát 
szimbolikusan is kezet fognak és megölelik 
egymást a székelyek és a hajdúk” – emelte 
ki az alpolgármester. 

Egymásra talált hajdúk és székelyek 
– Első világháború, az 1916-os román 
betörés. 

A csíki és udvarhelyi székelyek közül 
sokan elmenekültek szülőföldjükről, s 
Szolnokon és a Hajdúságban vészelték 
át az időszakot. Erre emlékezünk vissza. 
Két csíki fafaragó mester készítette el azt 
a székely kaput, amelyet Hajdúnánás 
parkjában, az első világháborús emlék-
mű szomszédságában állítanak majd fel. 
Török Csaba és Székely Csaba a székely 
kapu elemeit mutatták meg, amelyek je-
lenleg Székely csíksomlyói műhelyében és 
udvarán vannak. „Márciusban megkeresett 
Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatója, hogy szükség lenne egy székely 
kapura. Elmondta, hogy Hajdúnánásra 
szánják az 1916–18 között menekült széke-
lyek befogadásának az emlékére. Megegyez-
tünk, hogy mekkora legyen, nyílószárnyak 
nélkülit kértek. Mondtam, hogy csak úgy 
tudom elvállalni, ha kapok egy olyan társat, 
aki szereti is, érti is az ácsmunkát, a faragást 
és a díszítést. Elmentünk Török Csabához, 
hárman leültünk, kezet fogtunk, a kapu 
elkészült” – elevenítette fel a kezdeteket 
Székely Csaba. A két mesternek nem ez az 
első közös munkája, 2013-ban a csomor-
táni őrtornyot is ketten készítették. Régi 
kapuk alapján Nem is nagy kapu, nem 
is kicsi gyalogkapu – mutatott rá Török 
Csaba. „A mintakincse régi múzeumi ka-
puk alapján van csinálva. Alul az élet fája 
kászoni kapuminta, a felső részén van egy 
nem szokványos rozetta: egy kör négy felé 
van osztva, úgy nevezzük, hogy ördögkulcs, 
vagy ördögminta. Minden kör alakú minta 
szerencsét hozó jel. Fölötte van egy kis ág, 
amely tulipánba végződik, ezt egy csomortá-
ni kapuról vettük. Körben háromlevelű ló-
herét faragtunk, és az úgynevezett gömbök, 

vagy gyöngyök patkóívbe” – magyarázta 
Török Csaba. A kapu elemeit szeptember 
6-án csomagolják, pakolják autóra és éjjel 
indulnak Hajdúnánásra, hogy felállítsák 
„Ott következik a második zsinórpadolás, 
bakokra be kell állítsuk vízszintbe a ka-
put, össze kell legózzuk, össze kell húzassuk, 

enyvezzük, faszegekkel megszegeljük, vissza-
ékeljük. Várunk 12–18 órát, amíg megköt 
ez az enyv, és utána kezdődhet a daruzás. 
A daru felemeli, ráemeli a galambdú-
cot, következik a betonozás” – avatott be 
a részletekbe Székely. Szeptember 9-re 
megérkezik a csíkszeredai önkormányzat 
küldöttsége is, és aláírják a testvérvárosi 
kapcsolatról szóló dokumentumokat a 
nánási önkormányzat tagjaival. Vasárnap 
ökumenikus istentiszteletet tartanak az 
emlékparkban, majd a kapu megáldása és 
átadása következik. A kapura a követke-
ző szöveget vésték fel: „Isten fizesse meg! 
Hálából székely véreink 1916–1918 kö-
zötti befogadásáért.” „Ehhez a kapuhoz 
nekem lelki kötődésem is van. Amikor ötö-
dikes gyermek voltam, nagyapám elmesélte, 
hogy ő 1906-ban született és 11 éves volt, 
amikor menekülni kellett. Hogy pontosan 
Hajdúnánás városába-e, vagy az ottani 
környező falvakba, azt nem tudom. De 11 
hónapot laktak ott, befogadták őket, nagyon 
rendesek voltak. Ínséges idők voltak, nagyon 
nehéz volt, mondta is, hogy remélték, soha 
többé ilyen világégés nem fordul elő. De jött 
a ’43-as menekülés – ezt már édesapám és 
nagyapám mesélte el –, és akkor a Bácskába 
menekültek. Sokan születtek ott a menekü-
lés ideje alatt, Hajdúnánáson is, volt, aki 
ott letelepedett, ott temették el, a felmenő-
ik most is ott élnek” – mutatott rá Székely 
Csaba. Török Csaba hozzátette, fontos az 
emlékezés, és a hasonló kezdeményezések, 
mint ez a kapuállítás, mert a történelmet 
így ismeri meg a fiatalság. Az ő nagyszülei 
nem menekültek el, itthon várták ki a tör-
ténéseket. „Kimentek a Hargita aljáig az 
ökrös szekérrel, de visszafordultak. És senki 
nem bántotta a családját. Egy fazekukat 
vették el a katonák, abban főztek. Persze 
az állatokat még azelőtt elhajtották.” A két 
faragómester úgy véli, ez a kapu nem csak 
a hála jele lesz a székely véreink befogadá-
sáért, hanem a két testvértelepülés közötti 
kapcsolat szimbóluma is egyben. […] 

Péter Beáta – Fotó: Gecse Noémi
= https://liget.ro/augusztus 31.

Török Csaba és Székely Csaba a kapu galambdúca mellett. Szívvel-lélekkel készítették
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 Szeptember 30. (szombat): Szent Mi-
hály Nap

 14.30 – kb. 16.30: szekeres felvonulás a 
városban. Tervezett útvonal: Köztársa-
ság téri körforgalom, Kossuth u., Ady 
E. krt., Petőfi u., Attila u., Magyar u., 
Árpád u., Honfoglalás u., Baross u., 
Bocskai u. A menet csak megfelelő szá-
mú jelentkező esetén indul.

 Programok a Köztársaság téren:
 16.00 – kb. 19.00: kézműves foglalko-

zások, mini játszótér
 17.00–19.00: szórakoztató programok 
 19.45: máglyagyújtás a művelődési 

központ parkolójában
 20.30: Vastag Csaba élő koncertje
 A szeptember 30-i Szent Mihály 

Napi rendezvény felvonulásához vár-
juk szekeresek, lovasok jelentkezését. 
Jelentkezési lap kérhető a művelődé-
si központban (52/382-400, info@
nanasvmk.hu). Jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 21.

 Október 14. (szombat) 19.00: A Pesti 
Művész Színház bemutatja: J. Bram-
mer – A. Grünwald – Kálmán Imre:  
A cirkuszhercegnő c. operettet 2 felvo-
násban.

 Szentpétervár társasági életét két téma 
tartja lázban: Mister X személye, aki-
nek artista mutatványainál csak titok-
zatossága kelt nagyobb izgalmakat, és 
Fedora hercegnő, akit a cár magához 
rendelt, és új házasság megkötésére 
utasította. Mr. X nem más, mint Fedja, 
Oroszország tisztje, aki szerelmi bána-
tában szegődik a cirkuszhoz. Itt talál-
kozik újra régi szerelmével, Fedorával 
is, ám a lány nem ismeri fel az álarcot 
viselő artistát. Intrikák sora veszi kez-
detét. Egy, a hercegnőbe reménytelenül 
szerelmes, rosszindulatú férfi kócolja 
össze a szálakat. Izgalmas kalandokon 
mennek keresztül a főhősök míg, ahogy 
egy operettől elvárjuk, a sok csalódás és 
félreértés után győz a mindent elsöprő 
szerelem, és mindenki elnyeri méltó ju-
talmát. 

 Szereposztás:
– Fedora Palinska hercegnő Fogarassy 

Bernadett
– Mister X Csengeri Attila/Pankotay 

Péter
– Sergius Wladimir nagyherceg Gyu-

rity István
– Brusovszky/Gyula bácsi Harsányi 

Gábor/Fogarassy András
– Slukk Tóni Czető Roland
– Miss Mabel Tunyogi Bernadett
– Karolin Fodor Zsóka/Sáfár Anikó
– Cirkuszigazgató Borbáth Ottilia 
– Petrovics ezredes Egri László
– Mary, mixernő Zalay Lídia

 Rendező: Pankotay Péter
 Belépődíj: 2800 Ft, vagy 2500 Bocs-

kai Korona. 
 Jegyek 2017. szeptember 12-től vásá-

rolhatók a művelődési központ infor-
mációjában (52/382-400).

 Szeptember 16. (szombat) 19.00: 
„30up” retro party. Idézd fel a 80-as, 
90-es évek hajdúnánási diszkóinak 
hangulatát! Nem csak 30-asoknak, 
40-eseknek! Belépődíj: 800 Ft. Hely-
színe: a PinceKlub.

 Szeptember 23. (szombat) 19.00: 
Napjaink slágerei. DJ: Ricardo Snip. 
Belépődíj: 800 Ft. Helyszíne: a Pince-
Klub.

 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 
minden héten szombaton, vasárnap és 
hétfőn.

 Szeptember 16. (szombat)
 15.00: A mogyoró-meló 2. (magyarul 

beszélő, kanadai–amerikai–dél-koreai 
családi animációs film, 92 perc, 2017) 
3D

 17.00: Újra otthon (amerikai romanti-
kus vígjáték, 97 perc, 2017)

 19.00: Barry Seal: A beszállító (ma-
gyarul beszélő, amerikai thriller, 114 
perc, 2017)

 Szeptember 17. (vasárnap)
 15.00: A mogyoró-meló 2. (magyarul 

beszélő, kanadai–amerikai–dél-koreai 
családi animációs film, 92 perc, 2017) 
3D 

 17.00: Barry Seal: A beszállító (magya-
rul beszélő, amerikai thriller, 114 perc, 
2017)

 19.00: Amityville – Az ébredés (magya-
rul beszélő, amerikai horror, 85 perc, 
2017)

 Szeptember 18. (hétfő)
 17.00: Barry Seal: A beszállító (magya-

rul beszélő, amerikai thriller, 114 perc, 
2017)

 19.00: Amityville – Az ébredés (ma-
gyarul beszélő, amerikai horror, 85 perc, 
2017)

 Szeptember 23. (szombat)
 15.00: Óriásláb fia (magyarul beszélő, 

belga–francia családi animációs film, 
2017) 3D 

 17.00: Kingsman: Az aranykör (ma-
gyarul beszélő, angol–amerikai akció-
vígjáték, 2017)

 19.30: AZ (magyarul beszélő, amerikai 
dráma, horror, 135 perc, 2017)

 Szeptember 24. (vasárnap)
 15.00: Óriásláb fia (magyarul beszélő, 

belga–francia családi animációs film, 
2017) 3D 

 17.00: Renegátok (francia–német akció-
thriller, 106 perc, 2017)

 19.00: AZ (magyarul beszélő, amerikai 
dráma, horror, 135 perc, 2017)

 Szeptember 25. (hétfő)
 17.00: A mogyoró-meló 2. (magyarul 

beszélő, kanadai–amerikai–dél-koreai 

családi animációs film, 92 perc, 2017) 
3D 

 19.00: Kingsman: Az aranykör (ma-
gyarul beszélő, angol–amerikai akció-
vígjáték, 2017)

 Szeptember 30. (szombat)
 15.00: A Lego Ninjago film (amerikai-

dán családi animációs film, 2017) 3D 
 17.00: Renegátok (francia–német ak-

cióthriller, 106 perc, 2017)
 19.00: AZ (magyarul beszélő, amerikai 

dráma, horror, 135 perc, 2017)

Felhívások

 A Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ ke-
retében működő NÁNA 
Formációs Társastánc 

Stúdió kezdő táncosok jelentkezését 
várja a 25 éves tánccsoportjába! 

 Aktív táncosaink és oktatójuk, minden 

olyan diákot szeretettel lát, aki szívesen 
töltené szabadidejét körünkben, a tár-
sastáncok tanulásával. A meglévő cso-
portjaink (Gimnazista; Junior; Haladó; 
Kezdő) létszámának feltöltése mellett 
tervezzük új kezdő csoportok indítását!

 Ha Te és/vagy ismerőseid szívesen csat-
lakoznátok, a nagy múltú, sok, szép 
eredményt elért, sok-sok fiatal által 
kipróbált és kedvelt csoportjainkhoz, 
vagy kihívást, megmérettetést, jó tár-
saságot, szolid szórakozási formát, 
fellépési lehetőséget, aktív, tartalmas 
elfoglaltságot keresel, akkor szeretettel 
várunk!

 Kedves „VETERÁN” Táncosok!
 Ha korábban táncosunk voltál és sze-

retnél velünk ünnepelni a 25. táncgá-
lánkon, esetleg nosztalgiáznál kicsit, 
várunk vissza próbáinkra! 

 Érdeklődni lehet: Kacsora Tibor tánc-
pedagógusnál – 30 /287-3168.

A Hajdúnánási Televíziót működ-
tető Nánás Pro Cultura Nonpro-
fit Kft. MUNKATÁRSAKAT KERES
főszerkesztői–szerkesztői feladatok ellá-
tására. 
A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 6.

Feladatok:
– a televízió koncepciójának, műsorpoli-

tikájának kialakítása,
– műsorvázlat, adásmenet készítése,
– műsorok tervezése, szerkesztése, elké-

szítése a szerkesztőkkel és a stúdióveze-
tővel együttműködve,

– a stúdióvezetővel egyeztetve a napi 
munka (forgatások, vágás, adásba szer-
kesztés) megszervezése,

– a stáb munkájának irányítása, értékelé-
se a stúdióvezetővel együttműködve,

– munkatársak felkészítése a feladat el-
végzésére, munkájuk összehangolása, 
elkészített anyagaik áttekintése,

– a szerkesztőknek szóló megbízások ki-
osztása, erről nyilvántartás vezetése,

– a szerkesztők megbízási díjainak kimuta-
tása, megbízások teljesítésének igazolása,

– a reklámtevékenység koordinálása és el-
lenőrzése, a havi elszámolás ellenjegyzése,

– kapcsolattartás a hatóságokkal (NMHH 
Médiatanács, Műsorszolgáltatási Alap, 
Artisjus, MAHASZ), a szükséges jelen-
tések, beszámolók elkészítése, elküldése,

– pályázati lehetőségek nyomon követé-
se, pályázatok elkészítése,

– a Hajdúnánási Televízió műsorai szá-
mára televíziós hírek, riportok, tudósí-
tások, interjúk, sajtóhírek önálló elké-
szítése.

Elvárások:
– főiskolai, egyetemi vagy szakirányú 

végzettség,
– szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent:
– szakmai végzettség: újságíró, szerkesz-

tő-riporter, műsorkészítő,
– hasonló munkakörben legalább 1–3 év 

szakmai tapasztalat,
– sajtónál eltöltött gyakorlat, gyakornoki 

munka, önkéntes munka,
– felhasználói szintű MS Office (irodai 

alkalmazások),

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
MUNKATÁRSAKAT KERES Ide-
genforgalmi ügyintéző munkakör 
betöltésére
Főbb feladatok, munkák:
– Magyarországon illetve az iroda szék-

helyén lévő turisztikai látnivalókról, tu-
risztikai szolgáltatókról, programokról, 
a belföldi és külföldi turisták, verseny-
semleges, naprakész, átfogó informálása.

– a helyi turisztikai kereslet és kínálat 
közvetítése,

– folyamatos szakmai kapcsolattartás a 
működési területén található turisztikai 
szolgáltatókkal, vállalkozókkal, a kü-
lönböző szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel,

– az online vendégnyilvántartó rendszer-
rel kapcsolatos átfogó feladatok,

– turisztikai marketing feladatok ellátása 
(kiadványok készítése, részvétel hazai és 
külföldi turisztikai kiállításokon, jelen-
tősebb rendezvényeken, eseményeken, 
a működési terület turisztikai vállalko-
zóinak képviselete stb.),

– saját és országos honlapok frissítése, ke-
zelése,

– ajándéktárgyak értékesítése.
Elvárások:
– felsőfokú szakirányú végzettség vagy 

középfokú szakmai végzettség és leg-
alább 3 éves szakmai gyakorlat,

– legalább egy idegen nyelv (angol vagy 
német) középfokú ismerete,

– számítógépes alapismeret (Windows/
NT/, Word, Excel, Internet),

– jó helyismeret,
– proaktív, kreatív személyiség,
– kiváló szervező – és kommunikációs 

készség,
– megbízhatóság, rugalmasság, mobilitás,
– precíz, megbízható, pontos, önálló 

munkavégzés.

A jelentkezéseket 2017. szeptember 
20-ig kérjük a szilagyie.npc@nanashol-
ding.hu e-mail címre megküldeni az 
alábbi dokumentumok benyújtásával:
 önéletrajz,
 motivációs levél,
 végzettséget igazoló dokumentumok 

másolata.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója
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A cserkészet a természet embert átölelő 
szeretetének felismeréséből fakadt, ezért 
is választottuk a tábor témájaként egy ter-
mészeti nép, az indiánok életét. Kedvenc 
programjaink a kenuzás nagy vízi csaták-
kal, totemoszlop készítése, nyomolvasás, 
nyomolvasó-ösvény építése, kinek-kinek a 
horgászat és a lovaglás voltak.

Táboraink egyik fő értéke, hogy valódi 
élményeket ad a virtuálisan megéltekkel 
szemben. Másik fontos értéke pedig a 
különféle korosztályok közötti együttmű-
ködésben, segítségadásban rejlik. Most is 
példás volt, ahogyan a nyolcadikos fiúk 
kisebb társaikra figyeltek, bátorították, el-
ismerték őket. Jól megérdemelten három 
kiscserkészünk tett fogadalmat a tábortűz-
nél. A cserkészek csapata egy nagy család, 
melyben mindenkinek megvan a feladata. 

Tíz éve már „Élet a természetben” a mottója a 129. Sz. Soós Gábor Cserkészcsapat 
nyári táborainak. Idén, július elején a vadregényes Tiszavirág kempingben vertük fel 
sátrainkat a Holt-Tisza partján. Közel 80 km-t kerékpároztunk Tiszalúcra oda-vissza, 
gyarapítva ezzel a református iskola kilométereket gyűjtő programját a 400 éves isko-
laalapítás, valamint a reformáció 500 éves évfordulóján.

Van, aki rőzsét gyűjt, van, aki tüzet gyújt, 
van, aki krumplit hámoz, van, aki főz, és 
mindig van, aki mindezt megdicséri. Az 
esti tábortűznél pedig jóleső fáradtsággal 
együtt játszunk, beszélgetünk, éneklünk, 
imádkozunk. Nem hiányzott egyetlen 
elektronikus kütyü sem, mert a termé-
szetes élet jegyében teltek napjaink Meg-
nyugtató volt látni, ahogyan a gyerekek 
ráhangolódtak a természet dallamára, bol-
dogak, önfeledtek voltak, kibontakozha-
tott igazi valójuk, ahogyan Sík Sándor írja:

„Szabadba fiúk! A nap arca nevet, / Ott 
pezsdül a friss, tüzes élet. / Járjuk be a 
mezőt, meg a rengeteget, / Szabad ott a 
szabadban a lélek! / Ott szemben, szívben 
tiszta láng, / S az Isten arca néz le ránk…”

Lukácsné Tompa Zsuzsanna

Cserkésznek lenni kaland!Megújul a Hősök Temetője

Jó úton a Nánási Focisuli
Jó úton halad, hogy azt ne mondjam, 
irigylésre méltó helyzetbe került a váro-
sunk ifjú, labdarúgást kedvelő gyerekek 
nevelésére szakosodott egyesülete a Náná-
si Focisuli.

Mint ahogy Horváth Imre edzőtől a 
napokban megtudtam, az elmúlt évek-
ben számos olyan fiatal került magasabb 
osztályba, akik mind a suli növendékei 
voltak. Az edzők kivétel nélkül az UEFA 

Dr. Berencsy János polgármestersége ide-
jén, még a világháború derekán, 1916-
ban döntöttek egy kiemelt helyen nyitan-
dó hősi temető létrehozásáról „a harctéren 
szerzett sebesülés, betegség és fáradalmak 
folytán elhalt katonák részére”. A 672 áldo-
zatból 42-en alusszák örök álmukat ezen 
a helyen.

1927-ben, hogy a hősök sírja fölött is 
őrködjön a katonás rend, műkő sírjelek 
is készültek, melyek az ideiglenes fa fej-
fákat váltották fel. A hősök iránti kegyelet 
bizonysága, hogy a harctéren elesettek és 
a békeidő áldozatai is itt kaptak helyet. 
Összesen 63-an pihennek köztemetőnk 
legszebb helyén.

Minden Hősi Parcellában elhantolt hő-
sünk sírhelye megújul. Teljes felújításon 
esnek át a sírkövek, a parcella nyugati ol-
dalán kovácsoltvas díszkerítést helyezünk 

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma a Nagy Háború 
centenáriuma alkalmából célul tűzte ki a Magyarországon található első világhábo-
rús hadi sírok, hősi temetők rendbetételét. E cél elérése végett 2016-ban pályázatot 
hirdetett a települési önkormányzatok számára. Hajdúnánás városa az elsők között 
nyújtotta be szakmai elképzeléseit a Hősi Parcella felújítására, a jelenleginél méltóbb 
állapotba hozására, s ennek megvalósítására 4,2 millió forint támogatásban részesült. 

el, melyet a szanált régi felső temetőből 
mentettünk át, körben pedig sövénytele-
pítéssel jelezzük a díszsírhely területét. 

Készül még egy emlékoszlop is, amely 
tájékoztat a Hősi Parcelláról, valamint ar-
ról, milyen anyagi forrásból valósult meg 
a teljes rendbetétel.

Elődeink kegyeleti okokból hoztak 
létre méltó emlékhelyet hőseik számára. 
Nekünk az a feladatunk, hogy méltó meg-
őrzésével emlékeztessük a maiakat és utó-
dainkat a hazáért hozott hősi áldozatra.

Kedves Hajdúnánásiak!
A Halottak Napja környékén a Honvé-

delmi Minisztériummal közösen nagysza-
bású avatási ünnepség keretében emléke-
zünk majd a száz évvel ezelőtti hőseinkre. 
Éppen ezért kérjük azokat, akiknek hősi 
halottja nyugszik a Hősi Parcellában, je-
lentkezzen az alábbi telefonszámon, vagy 
személyesen, hogy meghívót küldhessen a 
Honvédelmi Minisztérium számukra.

Tel.: 06-70/445-4038, vagy Móricz Pál 
Helytörténeti Gyűjtemény, Kossuth u. 13.

Buczkó József

által előírt edzői képesítéssel rendelkeznek 
s ez bizonyára nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy ilyen tehetségek kerülnek ki a kezük 
alól. (A megyében, sőt az országban is na-
gyon sok egyesület működik, ahol nincs 
edzői képesítése senkinek.)

Hajdúnánáson jelenleg 8 edző foglal-
kozik a gyerekek képzésével – ebből 1 
kapusedző – s mindannyiuknak megvan 
a megfelelő licence a munkájához. Jelen 
pillanatban 15 játékos rúgja a labdát NB 
– s bajnokságban (NB I vagy NB II) két 
játékosunk külföldön pallérozódik. Ezek-
ből a játékosokból hárman jelenleg válo-
gatott focisták. (2 korosztályos válogatott, 

egy pedig felnőtt) Ebben az évben össze-
sen 21 gyereket adtak át a felnőtt bajnok-
ságokba (pl. Felcsút, Puskás Akadémia, 
Vasas FC, Balmazújváros, Debreceni Lab-
darúgó Akadémia – ahol 3 játékosunk is 
kezdő). Büszkén mondhatjuk, hogy ők bi-
zony a Nánási Focisuli növendékei voltak.

Eredményeink elismerését jelzi, hogy 
felkértek bennünket a kiemelt regionális 
szintű Bozsik Programban való szereplés-
re de sajnos nem tudtuk elfogadni, mivel 
kevés játékosunk maradt. Olyan nevelés 
folyik évek óta nálunk, hogy most már a 
kiemelt Bozsik Programban számítanak 
ránk, s ez nekünk óriási megtiszteltetés. 
Mivel sok gyereket sikerült kinevelnünk, 
s átadnunk, most toborzást folytatunk, 
hogy sikerüljön újabb tehetségekkel, 
labdarúgást szerető gyerekekkel foglal-
koznunk. A nem is olyan távoli cél, hogy 
NB II-s bajnokságba nevezzük a srácokat, 
indítsunk el korosztályokat. A Focisuli 
minden szempontból predesztinálva van 
a feledtara – kellékek, felszerelések, edzői 
garnitúra –, minden adott hát, csupán 
gyerekek kellenek még.

Ennek a beszélgetésnek az a célja, hogy 
gyerekeket toborozzunk. A 2012-ben 
született gyerekeket már várjuk egészen 
a 2005-ben születettekig. A 2001-ben 
született lányokat is várjuk az U17 leány-
csapatába, illetve egészen óvodás kortól. 
A lányok (leánycsapat ritka, mint a fehér 
holló) jelenleg is a megyei csapatban ját-
szanak s idén dobogón végeztek.

Tehát szeretettel várjuk óvodáskortól 
kisiskolás korig a focizni vágyó gyereke-
ket a Nánási Focisuliba. Honlapunkon, 
Facebook oldalunkon minden további 
információt megtalálhatnak, s kérjék 
bátran szüleik tanáraik segítségét. Hajrá 
Hajdúnánás!

Kócsi Imre
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Bocskai Étterem 
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook 

oldalunkon!

AjánlAtAink október 1-jétől:
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft / adag kiszállítással!
2. osztálytalálkozók.
3. Családi ünnepek, születésnapok. 
4. konferenciák, céges rendezvények teljes körű lebonyolítása.

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

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�n�a�g�y� �m�i�k�l� � �s

�2�0�1�7�.� �j� � �n�i�u�s� �2�7�.� �1�4�:�0�6�:�1�9

750 Ft
adag

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

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

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!

Ez itt az Ön 
hirdetésének a helye!

Hirdessen 
Ön is a Hajdúnánási 

Újságban! 

Telefon: 
06-30/523-6848

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

Prof. Dr. Kelemen Sándor 

tüdőgyógyász professzor, 
aki 1926. december 24-én született 

Hajdúnánáson, 2017. augusztus 29-én, 
életének 91. évében hazatért megváltó Urához. 

Temetése szeptember 17-én Budapesten, 
a Hazatérés Templomában lesz.

A gyászoló család

Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy

Érdeklődni lehet 
Szabó Tibornál a 06-30/319-0492 telefonszámon 

vagy a nyitvatartási időben 
a Temetkezés irodájában.

„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 

Megemlékezés
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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!

Részletekről érdeklődjön 
üzletünkben illetve a honlapunkon!

Az akció 2017. augusztus 22-től szeptember 30-ig 
érvényes. Diákigazolvány bemutatását kérjük, 
a kedvezmény nem vonható össze más akciókkal.
Keressen minket facebook-on is!

Villanyszerelő
Feladatok:
Közreműködés a villamos szereléseken, 
napelemes rendszer 
telepítésében, üzembe helyezéseken, szer-
viz 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

Társaságunk 2010-ben alakult, több éves tapasztalattal rendelkezünk napelemes és komplex kivitelezés területén. 
Cégünk dinamikus fejlődése okán hosszú távra kollegákat keres az alábbi munkakörben:MUNKALEHETŐSÉG

ŐSZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 

„Őszi lomtalanítási akció”
Hajdúnánáson

2017. szeptember 23-án, szombaton

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

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

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

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

HAjDúNÁNÁS, PIAc ÜZLETSOR 
Mártírok útja 18. 

Telefon: 52/390-777 
Mobil: 20/334-6677 

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

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

Happy Home
mix 4

6499
FT/hó

A csomag tartalma:  
• 133 digitális csatorna (32 HD-csatornával)
• 120 Mbit/s-os internet  
• korlátlan UPC vezetékes hálózaton belüli telefonbeszélgetéssel
• ePackkel, 24 havi elkötelezettséggel

Megrendelés és további információ: 
UPC Shop Hajdúnánás  Ady Endre krt. 32/a, tel.: +36 20 465 5683 
Nyitva tartás: hétfő és péntek: 10.00–17.00, szerda: 09.00–17.00, szombat: 09.00–15.00
tel.: 1221,  www.upc.hu/fejlesztunk

Akciónk 2017. augusztus 30-tól 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.

Óriási sikert aratott 
a Farkas és csapata Amerikában
Az Amerikai Egyesült Államokban (Utah/
Wendover) 2017. szeptember 1–3-án ke-
rült sor a távlövő világranglista-verseny-
re, ahol különböző kategóriákban indult 
Mónus József, a Farkas, Mónusné Ruszin 
Anna, Mónus László és Prokaj Kiara, és 
világraszóló győzelmet arattak.
A különböző kategóriákban összesen 10 első 
helyezést értek el, ebből 4 a World Archery 
Világszövetség listáján is új rekordot jelent. 
A Farkas ezúttal 35 méterrel szárnyalta túl 
a korábban valaha mért legjobb eredményt, 
és ezzel ebben a kategóriában a lehetséges 7 
csúcsból már 6 kötődik a nevéhez. Szintén 

saját kategóriájának világranglista első he-
lyére került Mónusné Ruszin Anna, Prokaj 
Kiara és Mónus László is. Eredményeiket 
WA világrekordként tartják nyilván. 

Eredményeik: Mónusné Ruszin Anna: 3 
világrekordot lőtt: Unlimited English Long-
bow kategóriában 275,05 métert (World Ar-
chery világrekord is) Unlimited Modern Asi-
atic kategóriában 411,37 métert 70# Modern 
Asiatic kategóriában 417,34 métert.

Prokaj Kiara: 2 világrekordot: Unlimited 
Modern Amerikai Longbow, 355,99 métert 
(World Archery világrekord is) 50# Modern 
Asiatic kategóriában 395 métert.

Mónus László: 1 világrekordot: 50# Eng-
lish Longbow kategóriában 297,56 métert 
(World Archery világrekord is). 

Mónus József: 4 világrekordot: Unlimited 
English Longbow kategóriában 412,82 mé-
tert (World Archery világrekord is) Primitiv 
Simple Composit kategóriában 369,08 mé-
tert Unlimited Modern Amerikai Longbow 
vadászhegyes kategóriában 335,36 métert 
50# Primitív Complex Composit vadászhe-
gyes kategóriában 213,86 métert.

Az elsöprő sportsiker mellett szinte hab 
a tortán, hogy a most alakult World Flight 
Archery Federation – Távlövő Íjászok Vi-
lágszövetsége – Mónus Józsefet választotta 
elnökének. Programjában a versenyzésen túl 
a kapcsolódó történelmi háttér kutatását és 
megismertetését is célul tűzte ki. 

A világrekorder, „aranyos” csapat: Kovácsné Soós Edit 
(Kiara édesanyja), Prokaj Kiara, Mónus László, Mónusné 
Ruszin Anna, Mónus József

Mindezekről következő lapszámunkban ol-
vashatnak majd részletesen olvasóink.

HNU


