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Séta az egészséges tüdőértVirágzik a hajdúnánási néptánc

8. oldal

Lovastábor Hajdúnánáson

9. oldal4. oldal3. oldal

Országos elismerés a Polgári úti 
kézműveseknekMunkácsy Balmazújvároson

600 millió forintból fejlesztik az Ady Endre Lakóparkot 
és a Termelői Piacot Hajdúnánáson

„Mindenki számára előremutató fejlesz-
tések valósulhatnak meg az elkövetkező 
időszakban” – kezdte köszöntőjét Haj-
dúnánás város polgármestere a Városháza 
dísztermében megrendezett partnersé-
gi fórumon. Szólláth Tibor hozzátette: 
„Olyan fejlesztéseket hajt végre Hajdúná-
nás, melyek nemcsak az ott élők, hanem a 

Több évtizedes problémája szűnik meg a város lakosságának és elsősorban a lakóte-
lepen élőknek azzal, hogy felújítják az Ady Endre és a Mártírok úti lakótelep teljes 
belső területét, ezzel együtt az azt körülölelő szervízutat. Lesz futópálya, korcsopor-
tonkénti játszótér, fitneszpark és térfigyelő-rendszer is.

A futópálya látványterve

A lakópark madártávlatból A tervezett játszótér látványterve 

A játszótér jelenlegi állapotában

városlakók megelégedé-
sére is szolgálni fog, úgy 
a közösségi zöldterület 
kialakításával, mint pl. – 
többek között – futópá-
lya, korcsoportonkénti 
játszóterek, fitneszpark, 
a lakótelepen belüli kor-
szerű közvilágítás vagy 
kamera-rendszer kiépíté-
sével, kialakításával.”

A tájékoztatón Lup-
sea Judit az S-TÉR Kft. 
munkatársa mutatta be 

részletesen a pályázat tartalmát. A lakóte-
lep belső területén 500 méter hosszúságú 
futópályát, elkerített játszótereket, sport-
pályát, fitneszparkot, kutyafuttatót, ke-
rékpártárolókat, egységes kerti asztalokat, 
padokat, hulladékgyűjtőket alakítanak ki, 
mindemellett több ütemben telepítenek 
fákat, cserjéket. Dankó Károly, tervező a 

projekttel kapcsolatban 
elmondta, hogy a Már-
tírok u. és Ady Endre 
krt. által határolt lakó-
telep szervizútjának, a 
meglévő térítésmentesen 
használható parkolóinak 
és csapadékvíz elvezető 
rendszerének felújítása is 
megtörténik a következő 
évben. Kiemelte, hogy a 
zöldfelületek nagysága 
nem fog változni – to-
vábbra is változatlanul a 
fás, zöldterület fog do-
minálni, tette hozzá.

A pályázat része az 
Ady Endre Lakóparkban 
egy „Nánási Zöldellő 
Tanösvény” kialakítása 
is, amely a gyerekek és 
a szülők környezettuda-
tos kikapcsolódását teszi 
lehetővé a helyi termé-
kekre fókuszálva: 10 db 
interaktív állomással, 
mobil applikáció segít-
ségével.

A pályázat keretében a lakópark felújí-
tása mellett folytatódik a Termelői Piac 
korszerűsítése, melynek eredményeként 
8 db új árusító faházat és 4 db árusító 
asztalt helyeznek el elsősorban a Nánási 

Portéka védjegyhasználói és a helyi terme-
lők számára, valamint napelemrendszert 
építenek ki és a piac területét is tovább 
fásítják. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Meghívó
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, 

kedves családját és baráti társaságát 
a VI. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra

2017. december 9-én
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

A bál fővédnöke:
Tasó László a Miniszterelnökség tízezer főnél kevesebb lakosú települések 

fejlesztéséért felelős államtitkára
A bál védnöke: Dr. Tiba István országgyűlési képviselő
HázigAzdA: Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere

Program
17.30 Vendégek fogadása
18.00 Védnöki köszöntők
18.20 Iván Szandra és Jász András 
 karácsonyi műsora
19.00 Menüválasztásos vacsora 
 zeneszó mellett
24.00 Svédasztalos éjféli menü
01.00 Tombolasorsolás
01.30 Tánc hajnalig

 A bál ideje alatt az előcsarnokban italpult 
működik. 

 A jó hangulatról az L.K. Beat együttes, 
valamint Tordai Zoltán és zenekara gon-
doskodik.

A VI. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál 
bevételével a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat a Nánási Focisuli Egyesület lab-
darúgás utánpótlás képzését segíti.

 Jegy ára: 9000 forint vagy 8000 Bocskai 
Korona

 Támogatójegy: 2000 forint vagy 2000 
Bocskai Korona

 Jegyek válthatók 2017. november 20. – 
december 1. között a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal 40. számú szobá-
jában Ötvös Katalinnál.

A bálról bővebb információ Borsi Csabától, a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettesétől kérhető a 70/427-9559-es telefonszámon, 

valamint a borsicsaba.npc@nanasholding.hu e-mail címen.
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A reformáció kincsei HajdúnánásonA hónap műtárgya: Az Öreg Graduál

A reformáció hajdúnánási kincseit fel-
vonultató múzeumi kiállítás legfőbb 
ékessége az I. Rákóczi György fejedelem 
által a hajdúnánási református egyháznak 
1636-ban adományozott liturgiai szer-
tartáskönyv, vagyis az Öreg Graduál. Az 
öreg azt jelenti, nagy, terjedelmes. A latin 
graduál pedig szertartási énekeskönyvet 
jelent. A reformátusok egyébként az ele-
vezést és a „misekönyv” használatát egya-
ránt a katolikusoktól vették át. 

Eredete még a középkor hagyományaiba 
nyúlik vissza. Templomainkban ugyanis 
nem szolgált eredendően orgona az isten-
tiszteleteken, hanem Isten házát az éneklő 
ajkak zengték be. A templom közepén, egy 
lépcsőn, a gradulon állva (innen az elne-
vezés) az előénekes vezette fel az énekeket. 
Ezeket a graduálokat természetesen az elő-
énekes, később kántor, illetve a lelkipász-
tor használta az istentisztelet során.

A 18. század végére az istentiszteleti 
hagyományok változásával az előénekes 
a kórussal együtt a karzatra vonult. Ez a 
kóruséneklés terjedésének kezdete is. Az 
orgonák majd csak egy évszázad múltán 
jelennek meg a református templomok-
ban. Hajdúnánáson 1870-ben épült meg 
a ma is látható hangszer.

Mindezt azért bocsátottuk előre, mert 
jobban érthetjük mindazt, amit Rákó-
czi fejedelem, valamint udvari püspöke, 
Geleji Katona István az Öreg Graduál be-
vezető részében megfogalmazott.

Figyeljünk előbb a fejedelem szavaira: 
„négy esztendőkkel ezelőtt (tehát 1632-
ben) kezdettem vala a Garduált nyomtat-
tatni Isten nevének dicséretére az Keresztyén 
Anyaszentegyháznak.” Sajátkezű szavai 
fölött pedig ezt hagyta ránk: „Szánom ke-
gyelmetek Ecclésiájának nevelődő épülésére, 
hogy lelkiekben örömmel élhessen. Írtam Fe-
jérváron, fejedelemségemnek székhelyén … 
ez világi pályafutásom 42. esztendejében, 
gondos és igen bajos fejedelemségemnek 66. 
hónapjában.”

Nos, ez a rendkívül becses ajándék, 
amely egy a kinyomtatott kettőszázból, 
nagyon is gyakorlatias célt szolgált. Azt 
tudniillik, hogy segítségével egységes li-
turgiai rend valósuljon meg a fejedelem-
ség református templomaiban. Geleji 
püspök úr a fejedelem nevében pedig igen 
veretes és komoly intelmeket tartalmazó 
előszóban részletezte többek között az or-

Ónkannák, kenyérosztó tálak, díszes kely-
hek, úrasztali terítők, bibliák, iskolai do-
kumentumok az elmúlt évszázadokból – és 
még sok-sok olyan kincs várta mindazokat, 
akik jelenlétükkel megtisztelték a Móricz 
Pál Helytörténeti Gyűjtemény A reformá-
ció kincsei Hajdúnánánson címet viselő 
kiállításának megnyitóját október 30-án 
délelőtt. 

A megnyitó igen látványos és méltó-
ságteljes volt, illendő az ötszáz éves jubi-
leumhoz, hiszen a református templom 
harangjainak szavára hozták azt a Bibliát, 
amelyet a város ajándékozott a református 
egyháznak a jubileum alkalmából.

A vendégeket Buczkó József a Móricz 
Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény intézményvezetője köszön-
tötte, majd szólt a kiállítás létrejöttéről, 

amelynek anyaga főként az egyházközség, 
a két református oktatási intézmény bir-
tokában lévő tárgyakból, dokumentu-
mokból állt össze. A kiállítás középpont-
jában az a liturgiai szertartáskönyv – az 
Öreg Graduál – áll, amelyet I. Rákóczi 
György fejedelem adományozott a hajdú-
nánási református egyháznak 1636-ban. 
A templomi kincsek mellett számtalan 
érdekes és különleges tárgyak sorakoznak 
a tárlókban, mint pl. Újvárossy profesz-
szor úr herbáriumának egyes lapjai, vagy 
a gimnázium mára már muzeális termé-
szetrajzi szertárának különleges darabjai. 

A kiállítás megnyitó után ünnepi isten-
tiszteletre várták a híveket és a vendégeket 
a református templomba, ahol elsőként 

Kocsis Áron tiszteletes úr emlékezett a 
hazai reformáció múltjáról, a nánási hit-

gonaszóval, valamint a templomi éneklés-
sel kapcsolatos kívánalmakat.

Az orgonaszót nem tartotta kívánatos-
nak ugyanis a református egyházi irányí-
tás. Figyeljünk csak, mit mond erről a 
fejedelem püspöke: „Az orgona elvonja a 
híveket az Igében való gyönyörködéstől. So-
kan még az evésről is elfelejtkeznek, annyi-
ra belemélyednek a muzsika hallgatásába. 
Szintén úgy a pápista (katolikus) nép is az 
orgonálás miatt az ő lelkeknek eledelét, az 
Isten Igéjét elhanyagolja és a sípszóval csak 
füleit és nem pedig elméjét legelteti.”

Az orgona muzsika, sőt hegedű tehát 
nem volt kívánatos a templomokban, s 
ahol pedig, mint katolikus örökség mag-
maradt, „jó volna azokat a nagytömlőjű fu-
rulyákat és sok süvöltőjű fúvókat a templom-
ból kihányni, s az kovátsok műhelyébe adni”.

Éppen az idézett intelmek miatt, Haj-
dúnánáson, amint fentebb láttuk, egészen 
1870-ig nem szólt orgonamuzsika a temp-
lomban. Zengett hát a templom az ének-
szótól, amelynek fontosságáról a fejedelmi 
Graduál ugyancsak hangsúlyosan fogalma-
zott. Lássunk ezekből is néhány sort: „Az 
istenes szent éneklések a Szentlélek munkái. 
Ezért van az, hogy amikor a keresztyén em-
ber szíve szerint valami szép és szent matéri-
ájú és himnuszú és gyönyörű nótájú dicséretet 
mond, vagy hall, felbuzdul az Istenhez való 
ájtatosságra belül a szíve és az öröm miatt 
megtelnek a szemek könnyel. Az éneklés ép-
pen ezért szűből légyen, ne csak színből, sem 
pedig ne csak nyelvvel és szájjal, azaz az Is-
tenhez való szűbeli ájtatosságból fakadjon, 
mert az éneklés az Istenhez való kegyesség 
nélkül olyan, mint az ökörnek bőgése.”

Anélkül, hogy tovább részleteznénk Rá-
kóczi fejedelem kívánalmait, máris meg-
érthetjük, miért volt olyan fontos a refor-
mátusság számára az „egyház veteményes 
kertje”, azaz a fiatalság, akik generációról 
generációra bezengték a templomokat, 
hiszen az énekvezér (a kántorok elődje), 
az énektanár megtanította őket az egyházi 
énekekre, hogy aztán felnőttekként is éne-
keskönyv nélkül zengjék a régi énekeket.

Az Öreg Graduál a 18. század végétől 
folyamatosan kikopott a helyi egyház hasz-
nálatból is. Templomi szertarás könyvből 
féltett gimnáziumi kincs lett. Örökérvé-
nyű intelmei azonban ma is fogódzkodót 
jelenthetnek az utódok számára.

Buczkó József

valló ősök hagyatékáról. Ezt követően ke-
rült sor a zsúfolásig megtelt templomban a 
fentebb említett Biblia ünnepélyes átadá-
sára, amelyet Szólláth Tibor polgármester 
úr nyújtott át Gacsályi Gábor nagytiszte-
letű úrnak.

Az ünnepi istentiszteleten ezúttal Ga-
csályi Gábor nagytiszteletű hirdetett igét, 
amelynek fő gondolatmenete a hit volt, 
amely napjainkban éppoly fontos, nagy 
jelentőségű, mint a reformátorok idejé-
ben. Dombi Imre gondnok úr a refor-
máció gazdaságmegújító szerepéről szólt, 
benne Luther és Kálvin tevékenységéről.

Ezen az ünnepi alkalmon került bemu-
tatásra az az imádságos könyv, amelyet a 
Református Általános Iskola állított ösz-
sze 400 + 100 imából. A kötet különle-
gessége, hogy az imákat az iskola diákjai, 

szülők, az intézmény pedagógusai, és nem 
utolsósorban az egyházközség tagjai írtak. 
Az istentisztelet végén került sor a peda-
gógusok és a diákok fogadalomtételére. 

Ma még talán sokan nem is érzik annak 
súlyát, hogy részesei lehettek egy ilyen je-

lentős évforduló ünnepi eseményeinek, 
de gondoljunk bele, 20–30 vagy akár 50 
év múlva hogyan emlékezünk minderre. 
Akkor, amikor esetleg az unokáknak, déd-
unokáknak arról mesélünk; igen-igen én 
is ott voltam, hallottam, láttam mindent, 
és meg tudja mutatni az Öreg Graduált és 
a többi reformációs kincset, amely a mi-
énk, ezé a közösségé, amelyekben benne 
van hajdú őseink kezemunkája, jövőbe 
vetett hite, Isten-szeretete. 

(erzsé)

A Reformáció Hete Hajdúnánáson never viselő rendezvénysorozatnak kiemelkedő 
programja volt a Móricz Pál Helytörténeti Gyűjteményben megrendezett kiállítás 
megnyitója, amelyben a reformáció nánási „kincseit” mutatták be október 30-án 
délelőtt. A helyi egy hetes ünnepség sorozat a református templomban ünnepi isten-
tisztelettel, könyvbemutatóval, illetve az általános iskola és gimnázium új diákjainak, 
pedagógusainak fogadalomtételével zárult.

Fogadalomtétel

Gimnáziumi egyensapkák
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Városi megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
61. évfordulóján

Főhajtás és emlékezet az Elhurcoltak 
Kegyeleti Emléknapján

Munkácsy Balmazújvároson

„Az idők gyógyító lázában él a magyar. 
Nincs módunkban kitérni a hűség elől. 
Éltünk vágyakozásban az enyhület után, 
de szomjúságunkban itthon a hazugság 
italát nyújtották nekünk, a világ pedig 
kotyvasztott főzetekkel kábított minket. 
Ebben a zavaros veszélyben, a hosszú só-
várgás után, emberi és nemzeti létünkben 
tehetünk-e mást, mint amit tettünk? 

Magunk főztünk enyhítő és éltető 
italt magunknak. A kor, melyben élünk 
s amelynek ablakán a jövőbe nézünk, vért 
csordított ebbe az italba. Örök intelem 
ez, mely egyformán szól nekünk magunk-
nak és a világnak. Minket arra int, hogy a 
kor forradalmát magunknak kellett volna 
végbevinnünk. Mivel nem ezt tettük, ha-
nem ajándékba fogadtuk el, olyan eszten-
dők rakódtak történelmünkre, amelyek 
hagyományainkat elferdíteni törekedtek, 
természetünket gúzsba kötötték és jöven-
dőnk felől kétségekkel kínoztak. Ezért 
kellett megtörténnie annak, ami történik. 
A kehely, amelyben magyarok vércseppjei 
szentelik meg az éltető italt, a világot arra 
inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább 
lélekkel őrködjék az emberi lét méltósá-
ga fölött. A hatalmak, melyek a maguk 
rendszerében élni jónak és helyesnek 
látják, adják meg nekünk a lehetőséget, 
hogy mi is a magunk emberi és nemzeti 
formánkban élhessünk. Ez a forma nem 
más és nem is lesz más, mint a társadalmi 
demokrácia és a nemzeti függetlenség for-
mája. Ezt a formát, kormányzás dolgában, 
egy nemzeti kormány tudná a nép akara-
tával megtölteni; a művelődés szellemével 
pedig a magyar léleknek azok a mesterei, 
akik az elmúlt évtized alatt is a nép hű-

ségében éltek. Szenvedő lélekkel áhítjuk, 
hogy a rontó harcok megszűnjenek; s kér-
jük az emberi bölcsesség szellemét, hogy 
e harcok küzdőit igazságtalan ítélet ne 
érje. Méltó életünkért szóban és cseleke-
detekben a történelemhez fohászkodunk. 
Fohászkodunk mindnyájan, munkások, 
parasztok és ifjúság, nemkülönben jövőt 
álmodó költők, akik mind és mindig ren-
dületlenül hívei vagyunk hazánknak.”

Tamási Áron Magyar fohász-ának szavai 
örök érvényűek, s talán ma újra aktuáli-
sak, amelyet 1956 október 26-án olvasott 
be a rádióba.

Az ’56-os forradalom és szabadságharc 
idei városi ünnepsége a művelődési köz-
pont színháztermében kezdődött, ahol a 
közösen elénekelt Himnusz hangjai után 
a Derecskei Táltos Dráma és Musical 
Társulat előadásában tekinthettük meg a 
Nimród álma – 1956. című történelmi 
drámajátékot. A Mercs János rendezte mű 
egy kis településen, Derecskén játszódik, 
de játszódhatna bármelyik vidéki kisvá-
rosban, akár Hajdúnánáson is. A vers, 
próza, zene, tánc mozaikjaiból összeállí-
tott darab végigviszi a nézőt a forradalom 
kirobbanásának kezdetétől a bukást köve-
tő időkig.

A pódiumjátékot követően Seszták 
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Közgyűlés elnöke mondott ünnepi emlé-
kező beszédet. Elnök úr beszédében kitért 
arra a ma is vitákat kavaró kérdésre, ki, 
kik a forradalom örökösei.

Az emlékezés perceinek méltóságteljes 
befejezéseként a kegyelet virágainak elhe-
lyezése zárta az idei október 23-ai városi 
nemzeti ünnepet.

Csendes, főhajtásos emlékezés minden 
november 3-án este. Emlékezünk arra a 
73 évvel ezelőtti esős, hideg téleleji esté-
re, amikor 1944. november harmadikáról 
negyedikére virradó éjjel Hajdúnánáson 
több száz ember szedtek össze a megszál-
ló orosz hadsereg katonái. Sok családból 
vitték a fiút, apát, még a nagyapát is. Sok 
családban maradtak támasz nélkül az asz-
szonyok, anyák, akik még sok év után is 
várták vissza az elvitt családfőt, gyereket. 
Sokan pusztultak el, nagyon kevesen tér-
tek vissza, s akik visszajöttek, évtizedekig 
nem beszéltek, magukba zárták azt a sok-
sok borzalmat, amit a lágerekben éltek 
át. Rájuk emlékezünk minden november 
3-án este, hogy az utókor se feledje soha 
mit jelentett az érintetteknek, és mit je-
lentett a városnak a háború és a megszál-
lók okozta veszteség. 

A világ második legnagyobb Munkácsy-
magángyűjteményének mintegy 50 alko-
tásból álló kollekció került bemutatásra 
a patinás balmazújvárosi Semsey kastély-
ban, amelynek ünnepélyes megnyitója 
november 3-án délelőtt volt. 

A megnyitóra érkezett vendégeket el-
sőként Veres Margit Balmazújváros pol-
gármestere köszöntötte, aki felidézte az 
elmúlt évek történéseit, kezdve a felújí-
tástól a sok, szinte kuriózumnak számító 
kiállításon keresztül a mostani Munkácsy 
tárlatig. 

Idén sok helyen elmaradt az ünnepi megemlékezés október 23-án, a hajdúnánásiakat 
azonban nem riasztotta el a rossz idő. Sokan voltak, akik tisztelettel gondoltak, és 
hajtottak fejet szüleink, nagyszüleink forradalmának emléke előtt. A városi ünnep-
ség a művelődési központban kezdődött, ahol a Himnusz közös eléneklése után a 
Derecskei Táltos Dráma és Musical Társulat mutatta be Nimród álma – 1956. című 
történelmi játékát, majd Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közgyűlés 
elnöke mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi megemlékezés a koszorúzás szertartásá-
val zárult.

Mécsesek, virágok, harangszó – emlékező hozzátartozók, diákok, pedagógusok. Idén 
is esti szürkületben kezdődött harangszó zúgásának kíséretében a városi megemléke-
zés az Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapján, november 3-án. 

Emlékező beszédet 
ezúttal Szólláth Ti-
bor polgármester úr 
mondott, aki Hadas 
Ferenc egykori túlélő 
elhurcolt kötetét em-
lítve szólt mindarról, 
ami nehezen érthető, 
ha egyáltalán érthető. 
Tudjuk, a több száz 

nánási család hiába küzdött évtizedekig, 
hogy végtisztességet adhasson odaveszett 
halottainak, a politikai hatalom mindezt 
megakadályozta, egészen 2013-ig, amikor 
végül sikerült egy nánási küldöttségnek 
eljutnia Benderibe és vehettek végső bú-
csút rég elporladt szeretteiktől a még élő 
családtagok, gyermekek, unokák 

Az ünnepélyes főhajtás során részletek 
hangzottak Kovács László egykori elhur-
colt naplójából. Benderi, Foksány és a 
többi Gulág-táborokban odaveszettek lel-
kiüdvéért Feketéné Fülep Anett intézeti 
lelkész mondott imát.

Az áldás és ima után a kegyelet és em-
lékezés virágai borították a bástyafalat, 
amelyre felvésettek mindazok nevei, aki-
kért a harang szól ezen a kései órán, és akik 
emlékére gyulladnak ki a gyertyák minden 
év november 3-án este.                     (f. zs.)

November 3-án Pákh Imre magángyűjteményéből nyílt Munkácsy-kiállítás Balmaz-
újvároson a Semsey kastélyban A szinte életmű-metszetet adó tárlat a tervek szerint 
három hónapig lesz látogatható.

A kiállítást Boros Judit művészet-
történész nyitotta meg, aki többek 
között kiemelte a kollekció jelentő-
ségét, amely szinte életmű metsze-
tet ad. Magyarország egyik legszebb 
kiállítóhelyén egész sor ún. szalon-
kép került kiállításra. Különlegessé-
ge a tárlatnak, hogy két olyan képet 
is megtekinthetnek a látogatók, 
– Colpachi táj tehenekkel és egy Vi-
rágcsendélet – amelyeket eddig még 
nem láthatott a nagy nyilvánosság. 

A tárlaton külön teret kaptak 
azok a vázlatok, tanulmányok, ame-
lyek a nagy mű, a Krisztus-trilógiá-
hoz készültek, így pl. a Krisztus Pi-

látus előtt előtanulmányát, vagy éppen a 
piros ruhás Krisztus portrét. 

Jó szívvel ajánljuk ezt a tárlatot meg-
tekintésre mindenkinek, hiszen itt meg-
elevenednek a művészettörténeti könyvek 
lapjai; nem minden napi élményben lehet 
részünk, amikor testközelből rácsodálkoz-
hatunk az Ásító inasra, és több ismert kép-
re, vagy előtanulmányaikra. 

Nyitvatartásról és egyéb tudnivalókról 
érdeklődni lehet a 06-52/821-555 tele-
fonszámon, vagy a www.semseykastely.hu 
oldalon.                                           HNUHirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!  Telefon: 06-30/523-6848

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Hans Temple: Munkácsy portréja (A Krisztus Pilátus 
előtt című festményén dolgozik, 1887)
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Mi a pálya? Megtudhatod…

Őszi vásár a Hajdúnánási 
Református Óvodában

Országos elismerés a Polgári úti 
kézműveseknek

Mi leszek, ha nagy leszek?

A program során a gyerekek bepillant-
hattak a kulisszák mögé, kipróbálhatták 
milyen az, ha nem csak használói, hanem 
mozgatórugói is lehetnek a legkorsze-
rűbb technikáknak. Informatika, vegy-
ipar, gépészet, épületgépészet, távközlés, 
elektronika, elektrotechnika szakirányok 
mutatták be a különféle szakmák, mér-
nöki pályák adta kihívásokat, lehetősé-
geket. A program kezdetekor elhangzott 
köszöntők mindegyike kiemelte, hogy a 
műszaki pálya bármelyik szeglete nagy 
fejlődés előtt áll. Annak, aki ilyen pályát 
választ nagy eséllyel lesz munkahelye, és 
megélhetése. Tirpák Zsolt, a Debreceni 
Szakképzési Centrum Főigazgatója újabb 
ipari forradalomról beszélt, és valóban, a 
fesztivál területén világszínvonalú kiállító-
standokat láthattunk, több hazai és nem-
zetközi díjat felvonultató diákmunkákat, 
találmányokat, fejlesztéseket. Mindezt 
gyermekek számára könnyen érthető és 
játékos formában bemutatva.

Ízelítő a megjelent oktatási intézmé-
nyek közül: Debreceni Egyetem Termé-
szettudományi és Technológiai Kara, MH 
Altiszti Akadémiája, Agora Tudományos 

Erre a kérdésre ma már talán senki nem 
tud pontos választ adni, hiszen az élet-
hosszig tartó tanulás időszakába léptünk. 
Ennek ellenére minden 8. osztályos tanu-
lónak hamarosan döntenie kell, melyik 
intézménybe adja be jelentkezési lapját. A 
döntésben nagy segítség a Bocskai Iskola 
által minden év novemberében megszer-
vezett pályaválasztási szülői értekezlet. 
Az idén 9-én találkozhattak az érdeklődő 
szülők és gyerekek tizenegy középiskola 
képviselőjével az intézmény Óvoda utcai 
aulájában. Löfcsikné Rékasi Ilona, a neve-
lési munkaközösség vezetője köszöntötte 
a megjelenteket, majd tájékoztatott a kö-
zépfokú felvételi eljárás fontos állomása-
iról, időpontjairól. Beszélt a hallgatóság-
nak a pályaválasztási hét eseményeiről, a 
8. osztályosok pályaorientációs vizsgála-
táról. A témahéten a gyerekek különböző 
szakmákkal ismerkednek, munkahelyeket 
keresnek fel, és a szerzett tapasztalatokról 
prezentációt készítenek. A délelőtti órák 

A XII. Országos Népi Kézműves Ifjúsági 
Pályázatra már a 2016/2017-es tanévben 
készültünk. Közösen tervezgettek a Nagy- 
és a KisMesterek. Egy babasarok elké-
szítése lett a cél. A nagyok készítették a 

Az óvodás gyerekek és szüleik gyülekezője 
után az vendégeket köszöntötte Szabóné 
Marth Éva Intézményvezető asszony. Tá-
jékoztatójában megemlékezett az óvoda 
6. születésnapjáról, az új óvoda építéséről 
mely már elkezdődőtt, és az aktuális sze-
mélyi változásokról. Ezután Tóth-Ruszoly 
Zsuzsanna megbízott tagintézmény veze-
tő ismertette a vásári nap részletes tervét.

A délelőtti program közös imádsággal 
és énekkel kezdődött, majd ezt követően 
a Halacska csoport népi játékokból, és 
dalokból összeállított színvonalas műso-
rát tekinthettük meg. Az óvoda dolgozói 
a mese birodalmába röpítették a közönsé-
get. A Kisgömböc című mesét dolgozták 
fel a kicsik és a nagyok szórakoztatására. 
Ezt követően a közös tízórai és a beszélge-

egy-egy szakasza szintén a szakmákról 
szól. A megyei pedagógiai szakszolgá-
lat munkatársai is segítséget nyújtanak, 
tanácsot adnak, kinek milyen pályát 
javasolnak az elvégzett vizsgálat után. 
A megjelent debreceni, böszörményi, do-
rogi, polgári, nádudvari, tiszavasvári és 
helyi középiskolai képviselők a rendelke-
zésükre álló rövid időben felvillantották 
a kínálatukat, az iskolai életük fontosabb 
eseményeit, és próbálták meggyőzni a 
hallgatóságot, miért az ő iskolájuk legyen 
a kiválasztott. Szeretettel invitáltak min-
denkit nyílt napjaikra, ahol az érdeklő-
dők személyesen is megtapasztalhatják, 
milyen munka folyik az adott intézmény 
falai között. A bemutatkozások végén le-
hetőség nyílt az egyéni beszélgetésekre is. 
Bízunk benne, hogy ez az este segítette 
a bizonytalankodókat a választásban, és 
megerősítette azokat, akik már döntöttek.

Labanczné Fekete Marianna

Élményközpont, a szakképzési centrumok 
közül a Debreceni Szakképző Centrum, 
a Berettyóújfalui Szakképző Centrum, a 
Szent Bazil Szakképző Centrum. A vál-
lalatok közül: Mavir Zrt., TEVA Gyógy-
szergyár Zrt., MOL Zrt., Eon Hungária 
Zrt., Paksi Atomerőmű Zrt., Bosch, Pipe-
life Hungária Műanyagipari Kft.

Végül de nem utolsó sorban élménybe-
számoló a gyerekek szájából: lego puskával 
lőttem, hőkamerás fotót készítettünk, ro-
botokkal harcoltam, kipróbáltam a CNC 
esztergályozást, elektromos autót láttam, 
kémiai kísérleteket néztünk, felgyújtották 
a kezünket és nem égtünk meg, lánctalpas 
terepjárót irányítottunk, 3D-ben nyom-
tattam, drónok irányítását figyelhettem 
közvetlen közelről, egy csomó fizikai kí-
sérletet láttam, égnek állt a hajam, egy jó 
vastag munkakesztyűben kellett csavart 
felcsavaroznom… stb. A szép és tartalmas 
napot köszönjük a szervezőknek és az ott 
megjelent oktatási intézményeknek, vál-
lalatoknak!

Szabó Sándorné és 
Székelyné Nádas Zsuzsanna 

2017. október 25-én a Bocskai Iskola 8. D és 8. E osztálya részt vett a Debreceni 
Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontjában megrendezett Műszaki Pályaválasztó 
Fesztiválon. 

tés percei következtek, majd 
belecsöppenhettünk egy 
igazi vásári forgatagba, ahol 
igényesen elkészített porté-
kákat vásárolhattak meg a 
jelen lévők ovitallérokért. 
Az ezekből befolyt összeget 
óvodai játékok bővítésére és 
fejlesztésére fordítjuk. Im-
már hagyományosan a jelen 
lévőkkel közösen felvágtuk, 
és elfogyasztottuk az óvoda 

6. születésnapi tortáját. Ezt követően pe-
dig színes programokkal, körjátékokkal, 
versenyfeladatokkal, és tánccal várták a 
színpadon a lelkes gyerekeket és szüleiket 
az óvoda dolgozói. 

A nap zárásaként megérkezett Muzsi-
kás Péter aki szintén fergeteges vásári han-
gulatot teremtett, bevonva a gyerekeket 
zenés táncos interaktív műsorába. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni helyszín bizto-
sítását a Kéky Lajos Művelődési Központ 
vezetőségének, a nagylelkű felajánlásokat 
a Centrum Pékségtől, a Látvány Büfétől, 
a szülők önzetlen segítségét, és mindenki-
nek aki valamilyen formában hozzájárult 
e nap sikeres kimeneteléhez.

Tikászné Sebők Éva 
óvodapedagógus

Az Úr 2017. évében X. havának 6. napján megrendezésre került a Hajdúnánási Refor-
mátus Óvoda hagyományos őszi vására a Művelődési Központban.

meseszőnyeget, az Égig érő fa című mese 
alapján. Labdákat, babát és egyéb apró 
tárgyakat a KisMesterek alkottak. A nagy 
szőnyeg előnemezes technikával készült, 
amit felváltva gyúrtunk és mángoroltunk. 

A kisebbek a labda mintáit tűnemezelés-
sel alakították ki. Miután elkészült kb. 20 
tárgy Berettyóújfaluba küldtük, ahol a 
területi válogatásra került sor. Itt pénzdí-
jazásban részültünk. A kiállítás megnyitá-
sára nagyon sokan érkeztek. A Debreceni 
Népi Együttes előadása színesítette a díj-
kiosztót. 

A pályázat következő állomása Debre-
cen volt. Ide az ország régióiban díjazott 
alkotások kerültek bemutatásra. Az ön-
kormányzat segítségével erre a helyszínre 
is eljutottunk. „Egy nemzet életében a 
legfontosabb tartópillér a kultúra.” – 
mondta megnyitó beszédében Halász 
János országgyűlési képviselő. A BMK 
Belvárosi Közösségi Házában kb. 725 
kézműves remek látható. Van közöttük 
népviselet, kerámia, ékszerek, nemeztár-
gyak és szőttesek. Nagyon jó érzés volt 
a sok gyönyörű munka között látni a mi 
alkotásunkat, amit F. Tóth Máriának a 
zsűri elnökének köszönhetünk. A szerve-
zők megvendégelték a résztvevőket, amit 
köszönünk szépen! 

Ezek után átmentünk a Tímárházba, 
ahol a Nádudvaron végzett nemezké-
szítők és mestereik munkáit tekintettük 
meg. A szakkör vezetőivel, Anita nénivel 
és Andi nénivel folyamatosan figyeljük az 
újabb pályázati lehetőségeket. Nem kel-
lett sokáig várnunk, mert a Hajdúnánási 
Értéktár „Tudod-e”? projektje nemrégen 
jelent meg. Ez újabb kihívás számunkra. 
Nagy lendülettel vágtunk bele az újabb 
munkába. Az Országos Népi Kézműves 
Pályázatot két évente rendezik, amelyre 
ismét szeretnénk jelentkezni! Reméljük, 
lesz rá lehetőségünk!

A kézműves NagyMesterek nevében: 
Mészáros Nikolett, Bagdi Dorina, Molnár 
Evelin, Máró Vivien és Daróczi Dorina.
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 BABAKUCKÓ a művelődési házban! 
Játszószobánkba várjuk a legkisebbeket 
5 éves korig. Készségfejlesztő játékok, 
ugrálók, csúszda, mászóalagút, baba-
konyha stb. Nyitva tartás hétköznapo-
kon 9 órától 18.30-ig. Belépődíj: 200 
Ft/alkalom. Szülői felügyelet szükséges!

 Urgyánné Tószegi Erika festőművész 
kiállítása december 8-ig tekinthető meg 
a művelődési központ galériájában.

 November 24. (péntek) 18.00 Náná-
si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan. 

 November 25. (szombat) Harmónia 
Nap
– 14.00 „Isten Jánosa” – csodálatos 

gyógyító Brazíliában. Gyurácz Eszter 
filmvetítéssel egybekötött előadása.

– 15.30 Közös meridián torna
 Vegetáriánus ételkóstoló
– 16.00 Nagy Margit: Nyirokmasszázs 

(Gyakorlattal egybekötött előadás).
– 17.30 Dr. Francia Boglárka: Értsük 

meg a csodát!
 Közös meditáció
 Belépődíj: 1000 Ft.

 November 26. (vasárnap) Nánási Advent
 18.00 Bereczki Zoltán adventi műsora 

a Református Templomban. Belépődíj: 
1800 Ft vagy 1500 Bocskai Korona.

 December 2. (szombat) Tedeji Advent. 
Helyszín: Tedeji IKSZT.
– 9.00 A fenyőfa közös díszítése, közös 

éneklés
– 9.30–13.00 Családi kézműves fog-

lalkozások: adventi koszorú, kará-
csonyi asztaldísz és karácsonyfadí-
szek készítése, mézeskalács díszítés.

 Megkérünk minden látogatót, hogy 
amennyiben adventi koszorút szeret-
ne készíteni, koszorúalapot és gyer-
tyákat hozzon magával!

– 10.00 A Vidám Manók együttes gye-
rekműsora

– 13.00 Köszöntsük együtt a Mikulást!
 Kísérőprogramok: karácsonyi süte-

mények kóstolója, forró tea, Mikulás 
postaládája – írj levelet a Mikulás-
nak!, zenés meseszoba.

 A rendezvény ideje alatt az érdeklő-
dők egészségügyi COPD vizsgálaton 
vehetnek részt.

 December 3. (vasárnap) 15.00 Nánási 
Advent – Karácsonyfák díszítése a vá-
ros intézményei, szervezetei közremű-
ködésével, süteménykóstoló, forró tea. 
Fellép: az Áldás együttes.

 December 5. (kedd) 10.30 Városi Mi-
kulás: a Holló Együttes gyerekműsora. 
Belépés ajándékjeggyel, amelyet előze-
tesen az oktatási intézményekhez jutta-
tunk el. 

 December 7. (csütörtök) 8.30 „Nagy-
anyó meséi”. A képviselő testület tagjai 
diafilmről mesét olvasnak az óvodás 
csoportoknak. A gyerekeket a program 
keretében játszóházi foglalkozásokra is 
várjuk.

 December 9. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 800 Ft.

 BOCSKAI FILMSZíNHáZ:
 November 23. (csütörtök) 18.30 Tró-

nok Harca kvíz. Helye: Bocskai Film-
színház. 3–4 fős csapatok vetélkedése 
izgalmas ajándékokért. A jelentkezés 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Je-
lentkezni 2017. november 22-ig a Kéky 
Lajos Művelődési Központban, a Bocs-
kai Filmszínházban vagy a 06/20 560-
3211-es telefonszámon lehetséges.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. felhívásai

 Vers- és Novellapályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
vers- és novellapályázatot hirdet 
3 korosztályban:
– 14 éves korig
– 15–18 éves korig
– 18 év felett
A pályázatra olyan műveket várunk, 
amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötőd-
nek. A pályamunkákat zsűri bírálja el. 
A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve 
a Város Napjához kötődően a műve-
ket, vagy azok részletét felolvassuk.  
A pályamunkák mindegyikének a 
2017-es évben kell születnie! Az alko-
tásokat 2017. december 5-ig várjuk az 
info@nanasvmk.hu e-mail címre word 
formátumban.
Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

 Rajzpályázat
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

rajzpályázatot hirdet „Így látom Haj-
dúnánást” címmel 3 korosztályban:
– óvodások
– általános iskola alsó tagozat
– általános iskola felső tagozat

 A rajzokat A/4-es méretben várjuk, egy 
pályázó maximum 3 darab rajzzal pá-
lyázhat. Bármilyen szabadkézi (nem di-
gitális) technika alkalmazható. Kérjük, 
a pályázó nevét, életkorát, elérhetősé-
gét, valamint az iskola nevét a lap hát-
oldalán feltüntetni! A beérkező rajzo-
kat zsűri bírálja el. A rajzokból a Város 
Napjához kötődően kiállítást szerve-
zünk. Az alkotásokat 2017. decem ber 
5-ig várjuk a művelődési központba.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

 Városfelfedező játék
 Ismerjétek meg egy érdekes játék ke-

retében Hajdúnánást úgy, ahogy még 
nem láttátok! Az útmutató feladatait 
végigjárva találjátok meg a megoldást és 
nyerhettek! A játékra 4–8 fős csapatok, 
családok jelentkezését várjuk. A legtöbb 
pontot elérő csapatokat díjazzuk!

 A játék december 1–10-ig zajlik! Út-
mutató a művelődési központ infor-
mációjából kérhető a játék ideje alatt 
hétköznapokon!

MOZIMŰSOR

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

 December 2. (szombat)
 15.00: Paddington 2 (magyarul be-

szélő, angol–francia családi animációs 
film, 103 perc, 2017) 

 17.00: Boldog halálnapot (magyarul 
beszélő, amerikai thriller, 96 perc, 2017)

 19.00: Az Igazság ligája (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, 121 perc, 
2017) 3D

 December 3. (vasárnap)
 15.00: Paddington 2 (magyarul be-

szélő, angol–francia családi animációs 
film, 103 perc, 2017) 

 17.00: Boldog halálnapot (magyarul 
beszélő, amerikai thriller, 96 perc, 2017)

 19.00: Az Igazság ligája (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, 121 perc, 
2017) 3D

 December 4. (hétfő)
 17.00: Paddington 2 (magyarul be-

szélő, angol–francia családi animációs 
film, 103 perc, 2017) 

 19.00: Az Igazság ligája (magyarul 
beszélő, amerikai akciófilm, 121 perc, 
2017) 3D

 December 9. (szombat)
 15.00: Mikulás Karácsonyra (magya-

rul beszélő, norvég családi vígjáték, 70 
perc, 2017) 

 17.00: Nyírjuk ki Günthert (magyarul 
beszélő, amerikai akció-vígjáték, 92 
perc, 2017)

 19.00: Kincsem (magyar romantikus 
kalandfilm, 121 perc, 2017) 

 December 10. (vasárnap)
 15.00: Mikulás Karácsonyra (magya-

rul beszélő, norvég családi vígjáték, 70 
perc, 2017) 

 17.00: Viszkis (magyar akciófilm, 126 
perc, 2017)

 19.00: Kincsem (magyar romantikus 
kalandfilm, 121 perc, 2017) 

 December 11. (hétfő)
 17.00: Viszkis (magyar akciófilm, 126 

perc, 2017)
 19.00: Nyírjuk ki Günthert (magyarul 

beszélő, amerikai akció-vígjáték, 92 
perc, 2017)

 Jegyárak:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes árú 

jegy: 1400 Ft
 Gyerekjegy (12 éves korig) 1000 Ft, 

3D gyerekjegy: 1200 Ft. Pénztárnyi-
tás: előadás előtt 1 órával.

 November 26. (vasárnap) Nánási Advent
 18.00 Bereczki Zoltán adventi műsora a Re-

formátus Templomban. Belépődíj: 1800 Ft 
vagy 1500 Bocskai Korona.

 December 2. (szombat) 9.00 Tedeji Ad-
vent. Helyszín: Tedeji IKSZT.

 A részletes programot lásd a Nánás Pro Cul-
tura programajánlójában!

 December 2. (szombat) 19.00 Mikulásváró 
bál. Helye: a Bocskai AMI Polgári utcai tag-
intézménye

 December 3. (vasárnap) 15.00 Nánási 
Advent – Karácsonyfák díszítése a város 
intézményei, szervezetei közreműködésével, 
süteménykóstoló, forró tea a város főterén. 
Fellép: az Áldás együttes. A város adventi 
koszorújának első gyertyáját meggyújtja: 
Szólláth Tibor polgármester.

 December 10. (vasárnap) 11.45 A Római 
Katolikus Egyház gyertyagyújtása a város 
adventi koszorúján a főtéren.

 December 10. (vasárnap) 16.00 Adventi 
műsor a Gyülekezeti házban. Előadják a 
Bocskai Iskolában református hittanra járó 
tanulók.

 December 17. (vasárnap) 12.00 Adventi 
ételosztás. 300 adag ebéd kiosztása a rászo-
rulóknak a Református Idősek Otthonában.

 December 17. (vasárnap) 15.00: A Görög-
katolikus Egyház gyertyagyújtása a város 
adventi koszorúján a főtéren.

 December 20. (szerda) 17.00–19.00: Kará-
csonyi koncert a Bocskai AMI tanulóinak 
előadásában. Helye: Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ színházterme.

 December 21. (csütörtök) 17.00–22.00: 
Karácsonyi Táncjáték és Fonó a Bocskai 
AMI tanulóinak előadásában. Helye: Kéky 

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
programajánlója

Adventi és karácsonyi programok 
Hajdúnánáson Lajos Városi Művelődési Központ színház-

terme.
 December 21. (csütörtök) 18.00: Karácso-

nyi Jótékonysági Koncert. Előadók: Barna 
Anikó, Sólyom Róbert, Szabó Dávid. He-
lye: római katolikus templom.

 December 24. (vasárnap) 9.30 A Görög-
katolikus Egyház Ünnepi Szent Liturgiája. 
Helye: római katolikus templom.

 December 24. (vasárnap) 11.00 A Római 
Katolikus Egyház karácsonyi miséje. He-
lye: római katolikus templom.

 December 24. (vasárnap) 15.40 A Hajdúná-
nási Református Egyházközség gyertyagyúj-
tása a város adventi koszorúján a főtéren.

 December 24. (vasárnap) 16.00 Gyermekek 
karácsonya – ünnepi istentisztelet a reformá-
tus templomban. Műsort adnak a Reformá-
tus Általános Iskola 4. osztályos tanulói.

 December 24. (vasárnap) 20.00 A Görög-
katolikus Egyház Karácsonyi zsolozsmája. 
Helye: római katolikus templom.

 December 24. (vasárnap) 22.00 A Római 
Katolikus Egyház karácsonyi miséje. He-
lye: római katolikus templom.

 December 25. (Karácsony) 9.30 A Görög-
katolikus Egyház Ünnepi Szent Liturgiája. 
Helye: római katolikus templom.

 December 24. (vasárnap) 11.00 A Római 
Katolikus Egyház karácsonyi miséje. He-
lye: római katolikus templom.

 December 26. (Karácsony) 9.30 A Görög-
katolikus Egyház Ünnepi Szent Liturgiája. 
Helye: római katolikus templom.

 December 24. (vasárnap) 11.00 A Római 
Katolikus Egyház karácsonyi miséje. He-
lye: római katolikus templom.

 December 27. (szerda) 9.30 A Görögkato-
likus Egyház Ünnepi Szent Liturgiája. He-
lye: római katolikus templom.
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A Látássérültek Nemzetközi Világnapja 
alkalmából rendezett ünnepséget Csige 
Tamás polgármester nyitotta meg, felele-
venítve az előző két hét kulturális esemé-
nyeit, amelynek utolsó állomása a Fehér 
Bot Alapítvány rendezvénye volt. 

A világnap kapcsán polgármester úr az 
1920-as éveket említette, miszerint Fran-
ciaországból indult ki egy grófnő kezde-
ményezése, hogy a látók figyelmét felhívja 
a vak és gyengénlátó emberek közlekedé-
sére, mert veszélynek voltak kitéve a nagy 
párizsi forgalomban. Kitalálta, hogy egy 
megkülönböztető fehér bot jelezze őket 
az utcákon közlekedve. Innen indult ki az 
a kezdeményezés is, hogy a vak és gyen-
génlátó emberek a Braille-írás segítségével 
tudjanak szépirodalmi műveket olvasni. 
Rámutatott, hogy a látássérültek világ-
napja egy jel, aminek szimbóluma a fehér 
bot, mely egyben jelzés a külvilág számá-

A másik jelölő szervezet a Mezőgazdasági 
Szövetkezők és Termelők Országos Szö-
vetségének (MOSZ) listájára mindössze a 
szavazók 16%-a voksolt. Valamennyi me-
gyében a Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége (Magosz) és 17 
együttműködő szervezetének közös listája 
győzött, amely a teljes szakmát, a terme-
lést, a feldolgozást és a kereskedelmet is 
képviselte a november 3-án megtartott 
agrárkamarai választáson. 

A választáson országosan csaknem 
félszázezer kamarai tag vett részt – négy-
szer többen, mint az előző kamarai vá-
lasztáson, ami 13,21 százalékos részvételi 

A rendszer működéséhez egyfelől az 
szükséges, hogy az ellátó orvosok regiszt-
ráljanak a felületre, melyre feltöltik a be-
tegadatokat és a kiváltandó recepteket, 
másfelől pedig regisztráljanak a patikák, 
ahol a betegek a gyógyszereiket kiváltják. 

A felületnek három része van: az egyik 
felületen a betegek ügyfélkapun keresztül 
nyomon követhetik a saját beteg életút-
jukat, ellenőrizhetik, hogy milyen beavat-
kozást rögzített esetükben az őket ellátó 
orvos. 

A második felület az orvosok által hasz-
nálandó felület, melyet kizárólag az arra 
jogosultsággal rendelkező orvosok tekint-
hetnek meg. Ennek legnagyobb előnye, 
hogy ha egy hajdúnánási lakos Sopronban 
szenved közúti balesetet, abban az esetben 
a soproni orvos nyomon követheti, hogy 
milyen alapbetegségekkel rendelkezik a 
páciense. 

Egyenlőre még csak a 2017. novem-
ber 1-e után keletkezett dokumentumok 
kerülnek fel az EESZT-be. Kezdetben, 
mint minden új informatikai rendszer 
indulásakor lehetnek kisebb fennakadá-
sok, üzemszünetek. Ez természetesen a 
betegellátást nem befolyásolja, de a doku-
mentumok elérhetősége korlátozott lehet. 
Ezért tisztelettel kérjük betegeinket, hogy 
a leleteiket hozzák magukkal!

A harmadik felület a gyógyszertárak 
felülete, melyen csak és kizárólag az jele-
nik meg, hogy az orvos milyen gyógyszert 
rendelt páciensének. 

Milyen változások érintik a betegeket 
a gyógyszerkiváltás során? 

2018. december 31-éig megmaradnak 
a papír alapú receptek is, így aki nem 
kíván az e-receptek lehetőségével élni, 
továbbra is a háziorvos felkeresése után 
kiváltható a felírt gyógyszer. 

A Fehér Bot Nemzetközi Napja 
Hajdúdorogon…

Agrárkamarai választások 
eredményei – Hajdú-Bihar megye: 
Sajtóközlemény

Tájékoztató az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
működéséről

ra: „Segíts, hogy biztonságo-
san és jól tudjak közlekedni!”.

A rendezvény során, a Fe-
hér Bot Alapítvány elnöke  
dr. Szabóné Bokis Edina 
ünnepi beszédét követően, 
– mely összecsengett polgár-
mester úr gondolataival –, az 
alapítvány logójával díszített 
emléklap és dr. Szabó Mik-
lós Emlékplakett átadására 
került sor az alapítvány két 
dolgozója számára. 

A két kitüntetett Balogh Ádám, szemé-
lyi szállító és Szűcs Mihály karbantartó-
zöldségtermesztő. 

Kitüntetésükhöz gratulálunk!
A XI. Hajdúdorogi Kulturális Napok 

rendezvénysorozat záró programjának és 
egyben a Fehér Bot Alapítvány ünnepi 
műsorának közreműködői a hajdúdorogi 
Móra Ferenc Általános és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény zenei tagozatá-
nak növendékei és tanárai voltak Fáczán 
Gabriella tanárnő vezetésével.

Színvonalas műsorukban sok tehetsé-
ges fiatal növendék kápráztatta el a közön-
séget. Hallhattunk komoly zenei műve-
ket, furulyán, fuvolán, hegedűn, gitáron, 
trombitán, zongorán megszólalni, majd 
tanáraik virtuóz hangszeres játékában is 
gyönyörködhetett a hallgatóság

Karcagi Márta művelődésszervező

A Fehér Bot Nemzetközi Napját ünnepeltük 2017. október 13-án, a Fehér Bot Ala-
pítvány dolgozói, ellátottai és meghívott vendégei a hajdúdorogi Móra Ferenc álta-
lános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dísztermében. Megtisztelt bennünket 
jelenlétével dr. Kiss Imre, Hajdúnánás város jegyzője is.

2017. november 1-jén Magyarországon egy új, elektronikus egészségügyi rendszer  
(a továbbiakban: EESZT) került bevezetésre, melynek célja, hogy egy, az egész or-
szágban egységesen alkalmazott informatikai felületre kerüljenek fel a betegadatok. 
Az adatok védelméért az EESZT a legmagasabb szintű adatvédelem mellett működik, 
melyet a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal) auditál. Az 
alábbiakban segítséget és tájékoztatást szeretnénk nyújtani Önöknek az egészségügyi 
ellátások további használatával kapcsolatban.

Amennyiben valaki e-recepttel kíván 
gyógyszert kiváltani, akkor is minden 
esetben az orvos megkeresését követően 
van lehetőség e-személyi igazolvány, vagy 
régi típusú személyi igazolvány és TAJ 
kártya birtokában kiváltani a gyógyszere-
it. 2019. január 1-jétől fog működni teljes 
egészében a rendszer azon része, amikor a 
papír alapú recept megszűnik.

Mi a teendő abban az esetben, ha a va-
laki más gyógyszereit kívánja kiváltani? 

Mivel 2018. december 31-ig megma-
radnak a papír alapú receptek, ezért addig 
az időpontig különösebb teendő nincs. 
Amennyiben a beteg 2019. január 1-jét 
követően is rendszeresen más személlyel 
kívánja a gyógyszereit kiváltatni, abban 
az esetben kérnie kell az ellátó orvostól a 
felírási igazolást. A felírási igazolással bár-
ki, hozzátartozó vagy szomszéd, ismerős 
is kiválthatja a rendelt készítményt (csak-
úgy, mint jelenleg a papírvénnyel).

Adható-e korlátozás az EESZT-vel kap-
csolatban? 

Amennyiben valaki nem szeretné, hogy 
egyes szakorvosok a teljes beteg életútját 
láthassák, abban az esetben van lehetőség 
egyes dokumentációs részek, vagy orvo-
sok betekintésének letiltására. Kivételt 
képez a jogszabályban meghatározott sür-
gős szükség által indokolt eset, amikor az 
ellátó orvos bármilyen rögzített szabály 
ellenére hozzáférhet az adatokhoz.

Remélem, hogy a tájékoztató segítséget 
nyújtott Önöknek az egészségügyi ellátó-
rendszer jövőbeni használatához. Ameny-
nyiben további kérdéseik vannak, kérem 
keressék a Szalay János Rendelőintézet 
munkatársait az 52/381-811-es telefon-
számon. 

Baráthné Megellai Erzsébet 
intézményvezető

arányt jelent. Az ország megyéi közül a 
legtöbben, 6400-an Hajdú-Bihar megyé-
ben szavaztak, ami 21,1%-os részvételi 
arányt jelent. Elmondható, hogy néhány 
kivételtől eltekintve mind a 22 szavazó-
körzetben egyenletesen magas, 40–45%-
os részvételi arány volt.

Ez a kiemelkedően magas részvételi 
arány visszaigazolja, hogy van létjogosult-
sága a kamarai működés ilyen formájának, 
erős felhatalmazást ad arra, hogy foly-
tassuk a megkezdett munkát. A Kamara 
legfontosabb szerepe, hogy a kormány és 
a gazdálkodók között fenntartsa a folya-
matos párbeszédet annak érdekében, hogy 
a lehető legjobb döntések szülessenek.

A következő öt évben több, az ága-
zat számára fontos kérdést is napirendre 
kell tűzni, meg kell oldani. Ezek között 
szerepel többek között az öntözés, ami a 
termésbiztonság egyik sarokköve, a jogi 
környezet gazdálkodóbaráttá tétele, köny-

nyű és egyszerű hozzáférés az uniós forrá-
sokhoz, a források elosztása és allokációja 
és az együttműködések erősítése szintén 
kulcskérdés. A NAK abban érdekelt, hogy 
az a struktúra, amelynek kiépítését meg-
kezdte, tovább fejlődjön és a tagság érde-
kében hatékonyan működjön.

A jövő szempontjából az ágazat számá-
ra fontos a stratégiai kérdések megvitatása 
és azok megtárgyalása, illetve előkészítése 
a választások nyomán felálló grémiumok-
nak, amelyek a legkisebb magyar falutól 
egészen Brüsszelig a magyar vidéket kép-
viselik. 

Megállapítható, hogy az ágazatnak a 
következő húsz évben nagyobb kihívá-
sokkal kell szembenéznie minden terüle-

ten, mint az elmúlt évtizedekben. Ennek 
megfelelően mindenkire szükség van.  
A MOSZ tagságával eddig is korrekt kap-
csolata volt a NAK-nak és az ő érdekeiket 
is ugyanúgy képviselni fogják.

Szabó Sándor a NAK Hajdú-Bihar 
megyei Szervezet elnöke köszöni minden-
kinek, hogy részt vett a választások előké-
szítésében és lebonyolításában, valamint 
azoknak, akik elmentek szavazni.

Hajdú-Bihar megyében november 24-
én lesz az alakuló küldöttgyűlés, ahol a 
megyei tisztségviselőket és az azokat az 
országos küldötteket fogják megválaszta-
ni, akik a december 20-ai alakuló orszá-
gos küldöttgyűlésen képviselik a megyét.

Hajdú-Bihar megyében fölényes győzelmet aratott a Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a szavazók 84%-a adott bizalmat a jelenlegi 
kamarai vezetést adó MAGOSZ-nak és 17 szövetségesének.
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November hónap vége felé járunk. Az 
időjárás következtében kedvenc virágaink 
úgy a kertből, mint a balkonról, erkély-
ről bekívánkoztak a lakásba. Felmértük 
a lehetőségeket, hogy mely növény hová 
is kerüljön a lakásban. A megfelelő hely 
nagyon fontos a növények számára is, sok 
mindenre kell odafigyelnünk a teleltetés 
során. Igyekezzünk biztosítani a megfele-
lő hőmérsékletet és a fényviszonyokat. Az 
amúgy is rövid nappalok miatt világosabb 
helyeket keresünk növényeink számára. 
Ne zsúfoljuk sűrűn egymás mellé őket, 
legyen meg a megfelelő térállás számukra. 
Így nem fognak „elnyúlni”, meg lesz szá-
mukra a szükséges légtér.

Nagyon fontos, hogy a lakásban tartott 
növényeink megfelelő levegőztetést, ön-
tözést kapjanak. Vigyázzunk arra, hogy a 
hőmérséklet ne legyen túlzott, az öntözés 
pedig mérsékelt legyen. Figyelmesen leve-

Egy férfi tett bejelentést a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányságra, misze-
rint 2017. november 14-én éjjel ismeret-
len személy eltulajdonította egy hajdúná-
nási lépcsőházból az értékes kerékpárját. 

A 2017. október 12-i rendkívüli ülésen 
a képviselő-testület közbeszerzést lezáró 
döntést hozott a „Beruházási célú köz-
foglalkoztatási mintaprogram keretében 
építkezési segédanyagok beszerzése 2” 
tárgyban. 

A 2017. október 18-i rendkívüli ülésen 
támogatta a Hajdúnánási Építő és Szol-
gáltató Kft. kérelmét a KEHOP pályázat 
kapcsán.

A 2017. október 26-i ülésen a napiren-
dek elfogadása után a testület megalkotta 
az önkormányzati tulajdonú lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek el-
idegenítésének szabályairól szóló rende-
letét. Módosította a települési támogatás 
megállapításának, kifizetésének, folyósí-
tásának, valamint felhasználása ellenőr-
zésének részletes szabályairól szóló; a 
távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás 
legmagasabb hatósági díjáról, és a díjal-
kalmazás feltételeiről szóló; a reklámok, 
reklámhordozók, és cégérek elhelyezésé-
nek, alkalmazásának követelményeiről és 
tilalmáról, és az elhelyezésükhöz szüksé-
ges településképi bejelentési eljárás sza-
bályairól szóló; valamint a Hajdúnánás 
Város helyi építési szabályzatáról és szabá-
lyozási tervéről szóló rendeleteit. 

A képviselő-testület – közös megegye-
zéssel – döntött arról, hogy egészségügyi 
feladat-ellátási szerződéseket meg kíván 
szüntetni. 

A testület döntött arról, hogy 2018. 
január 1. napjától közszolgáltatási szerző-

2017. november 15.

Sajtóközlemény
aktív közöSSégi zöldfelület kialakítáSa éS a he-
lyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése 
hajdúnánáSon

hamarosan elindulnak a hajdúnánás város önkormányzata ál-
tal elnyert tOp-2.1.2-15-HB1-2016-00002 kódszámú pályázat ki-
vitelezési munkálatai. a széchenyi 2020 program támogatásával 
megvalósuló projekt keretében 600 millió forintból újul meg a 
mártírok utca és az ady endre körút által határolt lakótelep köz-
terei és lesznek fejlesztések a Városi piacon is.

Hajdúnánás városa mindig is elkötelezett volt a környezettudatos és 
fenntartható településfejlesztés iránt. Ezért jelent nagy mérföldkövet a 
település életében az elnyert pályázat, amelynek keretében megújul-
nak az említett lakótelep szervízútjai, valamint a lakóházak által öve-
zett parkban új létesítmények kerülnek kialakításra. Az átadás után 
az itt lakók és a város egész lakossága birtokba veheti a különböző 
gyermek korosztályok számára kialakított játszótereket, a fitneszpar-
kot, futópályát és az elkerített kutyafuttatót. A projektben szerepel egy 
interaktív tanösvény kialakítása, ahol tíz állomáson keresztül az álta-
lános környezetvédelem és hulladék megelőzés témája köré épülő 
sétán vehetnek részt az érdeklődők. A beruházásokat számos, első-
sorban az ifjabb korosztályt célzó esemény kíséri végig a környezet-
védelem tárgykörében.
A projekt keretében a Városi Piacon kiegészülnek a Nánási Portéka 
pavilonjai nyolc darab faházzal illetve több árusítóhely kerül kialakí-
tásra a helyi termelők és árusok részére.
A környezettudatosság jegyében a park területén napelemes, LED-
izzós lámpatestek kerülnek elhelyezésre, a piacon pedig szintén nap-
elemes panelek fogják biztosítani a pavilonok áramellátását, amellyel 
csökken a város energiafelhasználása.
A projekt kivitelezési munkálatai 2018 első negyedévében indulnak, 
és előreláthatólag 2019 tavaszára fejeződnek be.

2017. november – december
2017. november 18–19. Dr. Adorján Nándor +36 30/525 2995
2017. november 25–26. Dr. Tóth István +36 70/376 1174
2017. december 2–3. Dr. Varga Miklós +36 70/376 1105
2017. december 9–10. Dr. Szabó Péter +36 30/262 3893
2017. december 16–17. Dr. Kiss József +36 70/320 1834
2017. december 23–24. Dr. Adorján Nándor +36 30/525 2995
2017. december 25–26. Dr. Tóth István +36 70/376 1174
2017. december 30–31. Dr. Varga Miklós +36 70/376 1105
2018. január 1. Dr. Szabó Péter +36 30/262 3893

Képviselő-testületi ülés hírei

Kertünk, házunk, otthonunk

Kerékpárt lopott egy hajdúnánási férfi

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 2017. október hónapban a képviselő-testület 
három alkalommal ülésezett, két alkalommal rendkívüli ülés keretében, egy alkalom-
mal pedig a munkaterve szerint ülésezett.

dést köt a Debreceni Hulladék Közszol-
gáltató Nonprofit Kft.-vel.

Megismerte és elfogadta a Hajdúnáná-
si Tartósító és Építő; és a Hajdúnánás és 
Térsége Legeltetési Szociális Szövetkeze-
tek beszámolóit.

Támogatta a szakképzésben tanulókat – 
23 fő – 2017. szeptember hónaptól 2018. 
január hónapig.

Döntött arról, hogy az iskolai felvételi 
körzet Hajdúnánás város közigazgatási te-
rületében legyen megállapítva. 

A testület áttekintette a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot és elfogadta azt.

A testület 2017. december 2. napjára 
városrész tanácskozás megtartásáról dön-
tött a hajdúnánás-tedeji lakosság számára.

A testület egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséről, illetve új szerződés 
megkötéséről döntött 2017. december 1. 
napjától az Ivánka-Med Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft.-vel. 

A testület egy esetben korábbi határo-
zata módosításáról, hét esetben az önkor-
mányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
esetében hozott döntést. 

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

gőztessünk, a virágok nem szeretik a hu-
zatos viszonyokat.

Lakásban tartott kedvenceink mellett 
a kertről se feledkezzünk meg. Ha kell, 
gyűjtsük tovább a lehullott leveleket. Tá-
roljuk, komposztáljuk, égessük el őket. 
Folyamatosan szedjük össze a kerti szeme-
tet, a felesleges gallyakat, növényi marad-
ványokat

Hozzá kezdhetünk a megállapodott 
alma- és körtefák metszéséhez. Télire ne 
metsszük meg a cseresznye, a meggy, a 
szilva és őszibarack fákat. A fekete ribizli, 
a szeder letermett ágait távolítsuk el.

Folyamatosan végezhetjük a tápanyag 
utánpótlást, előkészíthetjük a tavaszi ta-
lajmunkát. Tervezzük meg a jövő évet, 
készítsük elő a karókat, támrendszereket. 
Tartsuk karban kerti gépjeinket és a hasz-
nált szerszámokat.

Gut István

ÁllAtorvosi ügyelet
tisztelt lAKossÁg!

Az alábbiak szerint tájékoz-
tatjuk Önöket az állatorvosi 
ügyelet 2017. november és 
december havi hétvégi ügye-
leti rendjéről és az elérhető-
ségekről.

A rendőrök elfogták a 29 éves helyi lakost. A gyanúsítottal szemben folytatott nyo-
mozást a rendőrök egy nap alatt bíróság elé állítási javaslattal befejezték.

A helyi rendőrök gyors 
és alapos adatgyűjtést vé-
geztek, amelynek eredmé-
nyeként 2017. november 
16-án 9 óra 50 perckor 
elfogták és a Hajdúnáná-
si Rendőrkapitányságra 
előállították a bűncselek-
mény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható 
29 éves férfit. 

L. Attila a cselekmény 
elkövetését elismerte, va-
lamint elmondta, hogy a 
kerékpárt értékesítette egy 
ismerősének. A nyomo-
zók a biciklit lefoglalták 

és visszaadták a sértettnek. A hajdúnánási 
gyanúsítottal szemben a rendőrök a nyo-
mozást a mai napon be is fejezték és az 
ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal 
megküldték a járási ügyészség részére.

A sértett
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Talán sokak számára ismert a COPD be-
tegség fogalma, amely nem jelent mást, 
mint az alsó légutak szűkületével járó fo-
lyamatot. A betegség következménye a kró-
nikus hörgő gyulladás, majd a tüdőtágulat.

A tüdőasztmával ellentétben a kialakult 
szűkület nem visszafordítható, és az idő 
múlásával rosszabbodik. A betegség jelen-
tőségét az adja, hogy napjainkban már a 
lassan a harmadik vezető halálok.

A légúti betegséget leggyakrabban a do-
hányzás váltja ki, ami a nagyobb légutak 
krónikus gyulladásához vezet, melynek 
következménye az, hogy tüdő léghólya-
gocskái elpusztulnak, és kialakul a tüdőtá-
gulat. A tágult tüdők ellenére a légzési fe-
lület azonban csökken. 

A legjellemzőbb tünet az érdes légzés, 
nehézlégzés, gyakori köhögés, fokozott 
nyáktermelés és bőséges köpetürítés; fizi-

Mi lettünk azok, akik megálljt paran-
csoltak az NB III-as kerettel rendelkező 
Debrecennek. A Lokomotív II, vagy kis 
Loki a szezon kezdete óta 100%-os, min-
den mérkőzés után győztesen hagyta el a 
pályát. És akkor jött a Hajdúnánás. Saj-
nos az utána következő idegenbeli mecs-
csen elvesztettük a 11 mérkőzés óta tartó 
veretlenségünket. Óvatosan beültettem a 
„bogarat” Szólláth Zoli barátom fülébe, 
hogy utána kéne nézni, vajon mikor volt 
ilyen remek széria a nánási labdarúgás 
történetében. Nos nem csalódtam kollé-
gámban, (akinek köszönhetően „100 év 
100 eredmény” címmel készült nemrégi-
ben kiadvány és CD is a nánási futball-
ról). Két nap múlva már jött is az üzenet. 
Ezek szerint legutóbb 2001 tavaszán vol-
tunk 11 meccsig veretlenek, s akkor az 
NB III. dobogóján a 3. helyezést értük el. 
Én is átlapoztam ezt a „Foci almanachot” 
s meglepő dolgot fedeztem fel. Történe-
tünk során a legnagyobb hazai vereséget 
bajnoki mérkőzésen szinte napra ponto-
san 57 éve, 1960 őszén szenvedtük el a 

„Mozgásszegény világban élünk”, jelen-
tette ki határozottan Tímári Balázs a helyi 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület vezetője 
mikor legújabb – ha mondhatjuk így – 
programjukról kérdeztem.

Rengeteg akció indul, idősebb és fia-
talabb korosztály számára e probléma 
kiküszöbölése céljából. November 12. a 
COPD világnapja. Ebből az alkalomból 
több nyugdíjas szervezet évek óta „Séta 
az egészséges tüdőért” címmel országos 
szinten programot szervez e napra, mely-
nek célja a betegség megelőzés érdekében 
felhívni a lakosság figyelmét a higiéniás 
körülmények fontosságára és azokra a 
veszélyekre melyeket ez a légúti fertőző 
betegség okoz. A Nyugdíjasok Orszá-
gos Szövetsége (NYOSZ) idén is meg-
szervezte a sétát Debrecenbe, amelyhez 
csatlakoztak a mi nyugdíjasaink is, akik 
azonban úgy gondolták, azért nem utaz-
nak Debrecenig, hogy néhány órát sétál-
janak, inkább Nánáson teszik meg mind-
ezt, közösen. Hétfőn délután több mint 

Városrész tanácskozás tedejen
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 2-án (szombaton) de. 11.00 órai kezdettel a 4085 Hajdúnánás-

Tedej, Előháti u. 1. szám alatt található Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér helyiségében városrész tanácskozást tart a hajdúnánás-tedeji lakosság számára.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Dohányzás = lassú fulladásos halál: 
COPD Világnap

Kisiklattuk a Lokomotívot

Séta az egészséges tüdőért

kai aktivitás esetén zihálás, majd légszomj. 
Az idő előrehaladtával már kisebb terhe-
lésre is jelentkezik a légszomj, mely végül 
már nyugalmi helyzetben is megmarad.

Ha az alábbi kérdések közöl három igaz 
Önre, akkor mindenképpen ajánlott felke-
resnie családorvosát.
 Köhög-e gyakran, a napok többségében?
 Van-e köpet vagy váladékürítés a napok 

többségében?
 Korosztályához mérten hamarabb ki-

fullad-e? 
 40 évesnél idősebb-e?
 Dohányzik vagy dohányzott-e valaha?

A végleges és teljes gyógyítás ma még 
nem lehetséges, ám gyógyszeres kezeléssel, 
a dohányzás elhagyásával az életminőség 
jelentősen javítható. Ebben meghatározó 
szerepe van a beteg aktív közreműködé-
sének. Fontos, hogy a COPD nagyon 
hosszú ideig tünetszegény, ám vizsgálattal 
időben kideríthető még abban a stádium-
ban, amikor a betegnek még alig vannak 
panaszai. Tehát vizsgálattal már most ki-
deríthető, és megelőzhető az, hogy a be-
teg tíz-tizenöt év múlva ne kényszerüljön 
jelentős mennyiségű tartós és költséges 
gyógyszeres terápiára, gyakran otthoni 
oxigénpalack használatára. A tüdő álla-
potának romlásával romlani fog a szív 
állapota is, és könnyen belátható módon 
a kettő együtt végzetes következménnyel 
jár. Talán már meg sem kell említenünk 
a dohányzás által okozott gyakori szövőd-
ményt, a tüdőrák kockázatát.

Egészségügyi és Szociális Bizottság

Ön is tehet azért, hogy ne így élje le 
aktív életéveit!

negyvenen gyűltek össze a művelődési ház 
parkolójában, s már csak az volt a kérdés, 
hogy merre induljanak sétálni.
 Merre van a legtöbb kocsma? – kér-

dezte hangosan egyikőjük viccesen.
Végül jó kedvvel és kitűnő hangulatban 

elindultak a Jókai utca irányába. Kedé-
lyesen beszélgettek, nagyokat nevettek, s 
gondolom közben, boldogan szippantot-
ták be a friss őszi levegőt a tüdejükbe.

Hamar felvetődött, hogy legközelebb 
iskolásokat, sőt óvodásokat is meg lehetne 
hívni a közös sétára. A Bocskai utcán már 
elő – elő fordult, hogy némelyikük lakása 
előtt „tárt kapukkal” fogadta s megven-
dégelte a kis csapatot néhány „katona” 
kolbászos kenyérrel esetleg egy pohárka 
jó borral. A több mint 4 kilométeres sétát 
másfél óra alatt tették meg derűs hangu-
latban, tréfálkozva, néha hangosan kacag-
va. Végül fogadalmat tettek, hogy jövőre 
megismétlik e tartalmas és egészséges 
programot, s újra átmozgatva alaposan 
ízületeiket. Kócsi Imre

DVSC II-től 0–8 (0:3). Ha úgy tetszik, 
akkor most visszavágtunk.

Hajdúnánás-Flexo 2000 FK–DVSC 
II. 1–0 (0–0)

50 néző
Vezette: Gulyás S. (László J., Muszka Z.)
Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai V., 

Perényi R. (Dallos-Nagy T.), Cservák T. 
(Kállai M.), Gyöngy T., Polgár G., Fél-
egyházi Z. (Kiss L.), Fodor J., Zsuga Á., 
Kovács G., Vígh L.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Polgár G.
Ifi: 6–0
Ma, CSAPATKÉNT ért el a Hajdú-

nánás, meglepetés győzelmet! Taktikai 
fegyelmezettségünknek, lelkesedésünknek 
köszönhetően, hatalmas skalpot sikerült 
begyűjteni. Már a mérkőzés kezdetén 
látszott, hogy fizikálisan mindenképp elő-
rébb tartanak a vendégjátékosok, de takti-
kailag felnőttünk a mai feladathoz. Átadva 
a területet, de védelmünket jól megszer-
vezve, álltuk a sarat mindkét félidőben.  
A debreceni fiatalok, komoly ziccereket 

nem is nagyon tudtak kialakítani, ha még-
is kapunk elé kerültek, akkor védelmünk, 
vagy a nagyon jó napot kifogó kapusunk 
állta útjukat. Az 53. percben, Fodor János 
belőtt labdájára, Polgár Gábor érkezett a 
legjobban és csúsztatása a debreceni háló-
ban kötött ki. A vendégek ezek után még 
jobban rákapcsoltak és mindent megtet-
tek az egyenlítésért, de mint ahogy az első 
45 percben, úgy a második felvonásban 
sem találtak rajtunk fogást. Sőt ha egy kis 
szerencsénk van, akár nagyobb különbsé-
get is ki tudtunk volna alakítani a végére. 

Sárrétudvari KSE–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK 1–0 (0–0)

120 néző. 
Vezette: Tóth T. (Papp J., Kövér F.)
Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai V., 

Perényi R., Gyöngy T. (Kiss L.), Újvári 
Zs., Polgár G., Félegyházi Z. (Dallos-
Nagy T.), Fodor J., Zsuga Á. (Kállai M.), 
Kovács G., Vígh L.

Edző: Daróczi Péter. Gól: Füleki B.
Kiállítva: Perényi R. Ifi: 0–5
Sajnos, ezen a délutánon megszakadt 

a 11 mérkőzés óta tartó veretlenségi szé-
riánk! Egy nem túl jó összecsapáson, 

egy góllal bizonyult jobbnak nálunk a 
Sárrétudvari. Ezen a meccsen már nem 
tudta hozni csapatunk azt a lelkes, har-
cos játékot, mint amit a Debrecen ellen 
láthattunk. Maga a mérkőzés sem volt 
túl színvonalas, rengeteg technikai hiba 
jellemezte mindkét egylet játékát. A 85. 
percben egy pontrúgásból megszerezte a 
győzelmet a hazai csapat. (sokak szerint, 
les helyzet előzte meg a hazai találatot). 
A mérkőzés összegezve: egy gyenge mecs-
csen kaptunk ki, és ha őszinték akarunk 
lenni, akkor a döntetlen eredmény lett 
volna a reális. Maradtunk, és maradunk 
is (az utolsó hazai meccstől függetlenül) a 
tabella 4. helyén 31 ponttal.

Kócsi Imre
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Lovastábor Hajdúnánáson

Kezdődjön a karácsonyi sütés-főzés! 
Így készül a tökéletes rezgő kocsonya

III. Hagyományőrző Behajtási Ünnepség

Idén a szürkemarhákat, a magyartarkákat 
és a bivalyokat terelték be a téli „kvárté-
lyaikba” a hagyományos szertartás szerint. 
A hűvös őszi idő ellenére rengeteg ember 
volt kíváncsi a látványos programokra, 
műsorokra, a kézművesek bemutatóira, 
a finom étkek, finomságok illatára, ízeire.

Szólláth Tibor városunk polgármeste-
re köszöntötte a vendégeket a hatalmas 
rendezvénysátorban, s már kezdődhettek 
is a programok, a műsorok. A Kisarany-
alma és az Aranyalma Néptánccsoport 
után Réti Szabó Sándor ízes beszéddel 
előadott népi meséje következett majd az 
Aranyvessző és a Cinegelábúak tehetséges 
gyerekei mutathatták be elragadó tudásu-
kat. Eközben a Kendereskert bejáratánál 
a Hortobágy örökös pásztorai sorfalat áll-
tak lenyűgöző viseleteikben. Büszkén te-
kintettek a szebbnél szebb cifra szűrökben 
a beérkező csikósokra, a lőcsös szekérre 
majd az ökörfogatra. A kecskenyáj és a 
gulya is bevonult, s mintha kicsit vissza-
mentünk volna az időben. Ebben segít-
ségünkre volt Gencsi Zoltán Hortobágy 
alpolgármestere, aki hangosbemondóba 
folyamatosan kommentálta a történése-
ket, a régmúlt szokásait, pl. a rovásfa célját 
– amivel a pásztoroknak kellett elszámolni 
a behajtáskor – s melyet végül átnyújtott 
a polgármesterünknek. Ezután a pászto-
rokkal közösen egy-egy kupica pálinkával 

Mostantól egyre hűvösebb hőmérsék-
letre számíthatunk, így végre bátran ne-
kiállhatunk a kocsonya főzésének. A jó 
kocsonyához nemcsak hideg, de hosszú 
idő is kell, no és persze a megfelelő alap-
anyag. A Városi Húsbolt munkatársai 
megmutatták nekünk, hogyan készül ez 
az igazi téli csemege. 

Hozzávalók (8–10 adaghoz): 
1 db füstölt első csülök,
4 db perzselt köröm, 
0,5 kg bőrke, farok, fej, 
só ízlés szerint,
15–20 szem bors, 
1 közepes fej fokhagyma, 
1db kis méretű sárgarépa, 
1 db kis méretű petrezselyem gyökér, 
1 fej hagyma. 

Elkészítés 
A húsokat hideg vízben feltesszük főni. 

Ha felhabosodott, akkor a habját több-
ször leszedjük. Habzás után sózzuk, bor-
sozzuk, majd beletesszük a zöldségeket, a 
hagymát és a fokhagymát. Ezt követően 
2,5–3 órát gyöngyözve főzzük. A főzési 
idő vége felé megnézzük a hús állagát. Ha 
leválik a csontokról, akkor sűrű szitán le-
szűrjük és kicsontozzuk a húsokat, majd 

Ahogy az alcímben is olvashatjuk, röviden 
ennyi, ami jellemezte a 2017-es évben, 
immár hetedik éve megrendezésre kerülő, 
magánkezdeményezésű lovastábort, Haj-
dúnánáson a Martinek Lovasudvaron.  
A lovak megszerettetése, a lovaglás kultú-
rájának megismertetése, a magyar lovasok 
utánpótlás nevelése volt kezdettől fogva 
célja a Martinek Lovasudvar vezetőinek. 
Nagy örömükre szolgál, hogy városunk-
ban, és a környező vagy távoli települé-
seken, is egyre több szülő választja – kez-
dő, vagy haladó lovastudással rendelkező 
gyermeke szabadidejének hasznos eltölté-
sére – lovastáboraik valamelyikét, ahol a 
lovaglás mellett lóismeretet, anatómiát, 
a lovak etetését, ellátását, felszerelését, és 
szerszámismeretet is tanultak.

A lovaglás jó kedélyt, pozitív életérzést 
hoz, önbizalmat, kitartást ad és növeli az 
akaraterőt, koncentrációt. Frissít, erősít, 
feltölt, képességet fejleszt, nevel, amire 
a mai kor gyermekeinek rendkívül nagy 

szükségük van. Lovaglás közben fegyel-
met, egymás közt empátiát tanulnak a 
gyerekek, olyan barátokat szerezve, akik-
kel a későbbiekben is szívesen tartják a 
kapcsolatot, hiszen egy olyan hobby köti 
össze őket, melynek művelésére nagyon 
kevés településen van lehetőség. 

A 2017-es idény zárásaként Martinek-
né Varga Ágnes a Martinek Lovasudvar 
tulajdonosa a Hajdúnánási Lovas Klubbal 
együttműködve, 2017. szeptember 30-
án, a tavalyi évhez hasonló sikereket el-
érő, Lovas Ügyességi Versenyt szervezett, 
ahol a pályán, szép időben az ifjú lovasok 
a megszerzett lovas tudásukat, tapasztala-
taikat mérhették össze játékos formában, 
természetesen lóháton.

A Lovasudvar számára büszkeség, hogy 
Hajdúnánáson már kialakult egy olyan 
kis mag, melynek tagjai a valamikori ma-
gyar lovasokhoz hasonlóan: a lovat társ-
nak, eszköznek, a lovaglást pedig életfor-
mának tekintik. M. Á.

…8 turnus – 180 gyerek – szünet – szép idő – szabadság – sport – lovak – élmény… A pásztorok védőszentjének Dömötörnek a napján ér véget a legeltetési szezon a Hor-
tobágyon. Az állatokat látványos behajtási ünnep keretében terelték be, téli szállás-
helyeikre. E néphagyományt néhány éve városunkban is megünneplik a Kenderes-
kertben. 

koccintottak, majd megemlékeztek Máró 
Gábor Örökös Pásztorról, aki idén már 
sajnos nem lehetett itt köztünk.

Nem maradhatott el most sem a csikós 
bemutató, miközben a belső udvaron a 
gyerekek népi játékokkal ismerkedhettek, 
játszhattak. A városi húsbolt által készített 
finomságokat kóstolójegy megvásárlása 
ellenében lehettet fogyasztani. A sátorban 
persze folytatódtak a műsorok. A már 
városunkban is jól ismert Kuckó művész-
tanya gyermekműsora után Hagyomány-
őrző Kelevézek népdalcsokrát hallhattuk 
hangszeres kíséretükkel. Végül már csak 
a Kenderes Totó eredményhirdetése volt 
hátra majd a hatalmas pásztortűz gyújtás.

A sok érdeklődőt vonzott erre a dél-
utánra – nem csak Hajdúnánásról – ez 
látványos és tartalmas program, amely 
méltán bizonyítja, hogy van értelme, és 
szükség van a hagyományok őrzésére, 
ápolására. Kócsi Imre

8–10 tálban szétosztjuk a főtt húst, leönt-
jük a főző lével, zöldségekkel díszítjük és 
hűtve tároljuk.

A hozzávalók beszerzéséhez ajánljuk az 
Arany János utca 45. szám alatt találha-
tó Városi Húsboltot, mely minden héten 
szerdán és pénteken várja a vásárlókat, 
illetve a szombati napon a piacon is elér-
hetőek a bolt termékei. Sőt azok számára 
is van egy jó hírünk, akik főzni nem, csak 
enni szeretik a kocsonyát: a húsboltban 
készen megvehetik azt. 

HNU

Egy igric Máramarosról

Akik ellátogattak a zenés estre a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központba, iga-
zán sokoldalú előadóval találkozhattak. 
Jóna Bálint Jóna Sándor meghívására 
érkezett városunkba, aki évek óta foglal-
kozik családjuk kutatásával. Egy véletlen 
alkalom kapcsán találkoztak, a beszélge-
tésből barátság alakult, így került sor erre 
a fellépésre is, melyen kiderült az előadó 
sokoldalúsága. Megtudhattuk, hogyan 
lehet valaki egyszerre férfifodrász, költő, 
dalénekes és természetjáró.

 Az előadóestet egy olyan film bemu-
tatása indította, amelyet 2010-ben a 
Zalaegerszegi Televízióban a VI. Göcse-
ji Filmszemle 83 alkotása közül a zsűri 
különdíjjal jutalmazott. Katits Kálmán 
és Nagy István alkotók „Itt születtem én” 
című filmjében Jóna Bálint vallomását 
láthatjuk magyarságáról.

Az előadóesten olyan dalokat hallha-
tott a közönség, melyeket a „máramaro-
si igric” több helyen is bemutatott már.  
A Duna Televízió Hazajáró című műso-
rának csapata az 56. részben Máramaros 
környékén járt. Ebben az epizódban úti-
társként állt melléjük Bálint, valamint 
ebben a részben a Tisza című dalát is elő-

Jóna Bálint Máramarosszigetről látogatott el Hajdúnánásra november 2-án, pénte-
ken. Olyan előadóestre várta a közönséget a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ-
ba, ahol dalokkal, versekkel színesített élőzenés beszámoló hangzott el tolmácsolásá-
ban hazaszeretetről, történelemről, álmokról, szülőföldről. 

adta. A gitár mellett egy különleges fúvós 
hangszert is láthatott a közönség, melyet 
az előadó egyszerűen csak „dúdoló”-nak 
nevezett.

A természet szeretete, a szülőföld nyu-
galma, a magyarságtudata sok mindenre 
megtanította a fiatal előadót, mellyel pél-
dát adhat a felnövekvő nemzedéknek is. 
Az est végén olyan fényképekkel utazha-
tott gondolatban a közönség Máramaros 
vidékére, melyet az előadó útjai során 
fényképezett, valamint bejátszásokat vetí-
tett a Hazajáró epizódjaiból is szülőföldje 
szépségéről.

Fekete Andrea
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Munkatársakat keresünk!

A Hajdúsági Görögkatolikus 
Gyermekvédelmi Központ 

NEVELŐSZÜLŐKET keres!

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal 
rendelkeznek, de a már 

meglévő munka mellett is otthon 
végezhető ez a hivatás.

Ingyenes képzést biztosítunk a most jelentkezőknek!
Teljes körű felvilágosítás: 20/226-8496

vagy 20/212-1217
Cím: 4080 Hajdúnánás, Perczel u 12.

„Aki befogad egy ilyen kisgyermeket a nevemben, engem fogad be.”
(Máté 18,5)

Hajdúnánás, 
Pacsirta u. 2. 
CBA üzlet

Telefon: 
70/367-6384

Nyitott kapuk napja 
a 6. osztályos tanulóknak és szüleiknek:

2017. december 8-án (pénteken)
tájékoztató 8.00 órától a díszteremben.

A tájékoztató után bemutatóórákat tartunk.
A tájékoztatást 16 órától megismételjük.

Az előkészítő foglalkozások időpontja:
matematikából: 2018. január 5-én, 15.00 órától,

biológiából: 2018. január 12-én, 15.00 órától.
Angol és német nyelvből: 

2018. január 19-én, 15.00 órától.

Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat 
és szüleiket nyílt napunkon!

Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.)
Web: www.korosi-hnanas.sulinet.hu, 
Tel./fax: 52/570-694, 
Email: korosi@reformatus.hu, 
facebook.com/korosireformatusgimi

Szabó józSEf
volt Hajdúnánás, Tiszavasvári út 5. alatti lakos 

halálának 6. évfordulójára.

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk aki nincs már.

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom

és a szeretet.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Szerető felesége, 

két fia, menye, négy unokája, 
három dédunokája 
és többi családtagja.

1 Béres Sándorné
1 Cserepes László
1 özv. Hódos Imréné
1 Janócsi Ferenc
1 Károlyi Imréné
1 Kovács László Zsigmond
1 Nagy Antalné
1 Ozsváth József
1 Ötvös Gábor

Anyakönyvi hírek

3 Pajkos Szofia
3 Sándor Szofia

gratulálunk a 2017. október hónapban 
házasságot kötött párnak!

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

2 Kelemen Csaba – Gencsi Krisztina

1 Pető Imre
1 Péntek László
1 Porkoláb László
1 Seres Imre
1 Siró Miklós
1 Szabó Ernőné
1 Szabó József
1 Tanyi Jánosné
1 Tóth Sándor
1 Vadnai Istvánné

Akiktől 2017. október hónapjában 
búcsút vettünk

A keleti régió egyik legszín-
vonalasabb hazai, terem gyer-
mektornájára magyar csapatok 
mellett jönnek Romániából és 
Szlovákiából is. Eddig össze-
sen 85 gárda jelezte részvételi 
szándékát. Az ifjú focisták 8 
kategóriában mérhetik össze 
tudásukat Hajdúnánás Város 
díjáért. A Somorjai László Vá-
rosi Sportcsarnokban és Bocs-
kai István Általános Iskola, 
Iskola úti tornacsarnokában 
december 2–3, 10, 16–17.-én. 
Különdíjat kap: gólkirály, leg-
jobb kapus és legjobb játékos.

XII. HAJDÚVÁROSOK TORNA
December hónap kiemelt városnapi sportrendezvényét 

XII. HAJDÚVÁROSOK gyermek labdarúgó tornát rendezi 
a Nánási Focisuli Egyesülete.

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

Ez itt az 
Ön hirdetésének a helye!
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Bocskai Étterem 
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook 

oldalunkon!

AjánlAtAink:
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft / adag kiszállítással!
2. Osztálytalálkozók.
3. Családi ünnepek, születésnapok. 
4. Konferenciák, céges rendezvények teljes körű lebonyolítása.
5. Hidegtálak rendelése.

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

�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.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

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

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk 

a Tisztelt Érintetteket, hogy az 1992-ben 

megváltott sírhelyek megváltási időszaka 

2017-ben lejár. 

Kérjük 2017. december 31-ig 

szíveskedjenek gondoskodni 

az újraváltási kötelezettség teljesítéséről.

Kérjük továbbá, hogy akik az elmúlt években 

nem gondoskodtak a sírhelyek újraváltásáról, 

szíveskedjenek azt mielőbb rendezni 

a Temetkezési irodában nyitvatartási időben 

hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30-ig.

HÁZ ELADÓ!
Hajdúnánáson a Nyíregyházi utca 4. sz. alatt 

(a buszmegállóval szemben) 
kertes ház eladó.

Tel.: 06 70/624 2922

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek 
kivitelezésre! 
 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/315-7497

Boros Krisztián

Vásároljon OTP BonusGold hitelkártyával, 
és élvezze 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. november 2. – 2017. december 31.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032 
12017. november 2. – 2017. december 31. 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. A Belépési Bónusz a feltételek teljesítése 
esetén a vásárlási visszatérítés gyűjtőbe kerül, és a Bank 2018 decemberében írja jóvá a hitelkártyaszámlán. 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 hitelkártyát, amivel most 10 000 Ft1 
belépési bónuszhoz juthat!

Egy kis plusz mindig jól jön

Hajdúnánás területére megbízható, 
kerékpárral rendelkező kézbesítőt keresek 

hajnali munkavégzésre.
Rehabilitációs ellátás, nyugdíj és főállás mellett is 

végezhető tevékenység.

Jelentkezni lehet: 
a 20/365-3899-es telefonszámon.
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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. 
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

Szavukat adták

Újabb telephellyel bővült a Segítséggel 
Élők Otthona

FÉRFI KÉZILABDA NB II

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.
Hajdúnánás KSE II.–Polgár VKSK 40–
31 (18–14)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (november 5)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
Szabó 6, FEHÉRVÁRI 6, Harsányi 3, 
NAGY L 7, Szombati 2, BODOGÁN 9. 
Csere: Éles 4, Tóth, Török, Molnár, Nyes-
te 2, Tupicza 1. Edző: Szabó Attila.

Hétméteres: 0/0, illetve 2/2. Kiállítás:  
6 perc, Illetve 4 perc.

Szabó Attila: Hazai pályán, közönség-
szórakoztató, sok szép gólt hozó mérkőzé-
sen hoztuk a kötelező győzelmet.

Hajdúnánás KSE II.–Földes KSE 44–
24 (19–13)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Lustig-
Turzó, Szikszay. (november 11)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), 
KISS D 6, NAGY L 8, Éles 1, TÖRÖK 
2, SZABÓ 8/4, ÖTVÖS T 7. Csere: Har-
sányi 5, Tupicza 5, NYAKAS 2/1. Edző: 
Bancsók Károly.

Hétméteres: 6/5, illetve 0/0. Kiállítás:  
0 perc, Illetve 16 perc.

Bancsók Károly: Méltóképpen fejeztük 
be a szezont hiszen győzelemmel zártunk. 
Nagyon sok hiányzónk volt. Reméljük 
ugyan ezt a tendenciát fogjuk folytatni. 
Sajnálom a hajdúszoboszlói verességet, 
reméljük azt is kitudjuk javítani.

-kábé-

Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE 39–26 
(17–11)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Major, 
Székely. (november 12.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
ÖTVÖS N 8, Dankó 4, Bécsi, Kelemen 
1, BANCSÓK, Nagy L 4. Csere: Torma 
(kapus), Krisztián 2, Hadadi 4/4, BATA 
7, KISS D 5, Varga 2, Fórizs 2. Edző: Ma-
dai Tamás

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

Madai Tamás: Nagyon kellemetlen 
stílusú ellenfelet sikerült legyőzni, bár az 
elején felvettük az Ő ritmusukat de a má-
sodik félidőben az erővel jobban birtuk.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Berettyó MSE 27–27 (15–11)

Hajdúnánás100 néző. Vezette: Kathi, 
Szilágyi. (november 12.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Kócsi 
(kapus), Kiss D 3, Kujbus 2, ALFÖL-
DI B 3, ALFÖLDI M 6, ÖTVÖS T 
9/1, Nagy L 2. Csere: Fehérvári (kapus), 
BODOGÁN 1, Hernyák, Kiss Z, Nagy-
Menyhárt, Simon, Ötvös Á 1, Bózsár, 
Nagy L. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: Nagyon szoros mérkőzés 
volt és a végjátékban elfáradtunk.

-kábé- 

Kispest NKK–Hajdúnánás SK 37–29 
(19–12) 

Budapest 100 néző. Vezette: Natkai, 
Szalay. (november 5.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), Poór 
6, Lengyel 1, Zihor, Fábián 7/2, Darabos 
3, LÉVAI 7. Csere: Szabó V (kapus), La-
katos, Csicsószki 1, Mekes, Tar Cs 2, Ta-
kács 2. Edző: Molnár András

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

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 
30–28 (14–16) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Medve, 
Tarnavölgyi. (november 11.)

Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), 
POÓR 5, Lengyel 2, Zihor 1, Fábián 2, 
CSICSÓSZKI 6, Lévai 4/1. Csere: Szabó 
V (kapus), DARABOS 3, Lakatos, Me-
kes, Tar Cs 3, Takács 4/2. Edző: Molnár 
András

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

Molnár András: Borzasztó színvonalú 
mérkőzésen sikerült itthon tartani a két 
pontot, de legalább nyertünk!

Ifjúsági mérkőzés: Csepel DSE–Hajdú-
nánás SK 33–20 (16–12)

Budapest 30 néző. Vezette: Csuka, Ko-
csis. (november 12.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tar 
Cs 3/1, Molnár F 6/2, Tar L 5/1, Molnár 
A 1, Nagy D 1, Pál-Kovács T. Csere: Ka-
rócz (kapus), Váradi 1, Reszegi, Pál-Ko-
vács S, Pálóczi, Konyári 3. Edző: Molnár 
András, Nagy Attila

Hétméteres: 6/5, illetve 10/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: A héten a csapat nagy ré-
sze az ötödik mérkőzését játszotta, ez meg 
is látszott a teljesítményükön. Fáradtan, 
enerváltan léptünk pályára egy motivált, 
jó erőkből álló hazai csapat ellen. Itthon 
majd javítunk, dolgozunk tovább!

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–
MTK Budapest 25–29 (16–17)

Hajdúnánás 51 néző. Vezette: Tóth G, 
Tóth I. (november 15.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tar 
Cs 5/2, Molnár F 6, Tar L 5/1, Molnár 
A 1/1, Nagy D, Konyári 6. Csere: Karócz 
(kapus), Váradi 1/1, Reszegi, Pál-Kovács 
S, Pálóczi, Balázs 1. Edző: Molnár And-
rás, Nagy Attila

Hétméteres: 8/5, illetve 6/6. Kiállítás:  
8 perc, illetve 12 perc. -kábé-

Mint ismeretes a Segítséggel Élők Ott-
honainak célja hogy azok a felnőtt korú, 
értelmileg akadályozott személyek, akik 
többnyire szülők nélkül, gyermekvédelmi 
gondoskodásban nőttek fel megfelelő el-
látásban részesüljenek. 

A hajdúnánási otthon jelentős fejlő-
désen ment át az alapítástól eltelt bő egy 
évtized alatt. Míg induláskor egyetlen 
telephelyen működtek igen kis létszám-
mal, most szeptember hónaptól már a 

harmadik telephelyen tudták fogadni a 
rászorulókat a Dorogi utcán, a volt TI-
GÁZ-központ épületében, amely támo-
gatott lakhatás formájában működik. 
Mint Molnár Lászlóné intézményvezető 
tájékoztatott az épület belső tereit igye-
keztek úgy alakítani, hogy megfeleljenek 
az igényeknek. Igaz, jelenleg még csak 
bérlik, de remény van rá, hogy meg is 
tudják vásárolni. 

HNU

A Gábor József Kulturális Alapítvány és a 
Méliusz Juhász Péter Újkerti Fiókkönyv-
tára 2017. október 27-én rendezte meg a 
soron következő őszi „Szavamat adom” 
című közéleti – irodalmi délutánját Deb-
recenben. Meghívott előadók voltak: 

Korompainé Mocsnik Ma-
rianna a Bihari Múzeum 
vezetője, Szekeres Gyula a 
Hajdúsági Múzeum igaz-
gatója, és Angi János a Déri 
Múzeum igazgatója. Mind-
három múzeumvezető be-
pillantást engedett a hallga-
tóságnak, hogy életútjuk és 
sokirányú munkájuk foly-
tán megismerhessük a mú-
zeumokban folyó munkát, 
amit a kívülállók egyáltalán 
nem vagy nem így ismertek.  

A vendégekkel folytatott beszélgetést Ró-
zsa Dezső vezette. A rendezvényt támo-
gatta Hajdúnánás Város Önkormányza-
tának Képviselő testülete

Karcagi Márta 
kuratóriumi tag


