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A két évig tartó folyamat eredményeként Hajdúnánás, Magyarország 35. minő-
sített gyógyhelye lett. A település 2018. március 24-én kapta meg az ÁNTSZ 
OTH által kiállított gyógyhellyé minősítő határozatot, melynek köszönhe-

tően a hajdúsági fürdőváros is csatlakozott az ország legelismertebb gyógyturisztikai 
célpontjai közé. 

A minősítés elnyerésével Hajdúnánás lett 
a 35. település az országban, amely ezzel a 
rangos címmel rendelkezik. Hajdú-Bihar 
megyében a város harmadikként Hajdú-
szoboszló és Debrecen után szerezte meg 
ezt a magas szintű elismerést. A minősí-
tés során, a helyi gyógytényezők mellett 
vizsgálták a megfelelő infrastruktúrát, a 
kiemelten védett területre előírt levegő-
tisztasági értéket – mind a négy évszakban 
–, a zajszintet, valamint a zöldterületek 
meglétét és minőségét is. 

Hajdúnánás és a közel 60 éves múltra 
visszatekintő Hajdúnánási Gyógyfürdő, 
a gyógyhely minősítés megszerzésével 
minőségi garanciát biztosít az ideérkező 
vendégeknek, hogy nem csak a gyógyvíz 
összetételét, hanem a környezeti tényező-
ket tekintve is Magyarországon a legjob-
bak közé tartozik.

A város számára a gyógyhellyé minő-
sítés nemcsak marketing, de pályázati 
szempontból is fontos turisztikai állomás, 
hiszen több hazai, illetve uniós pályázat 
előtérbe helyezi a gyógyhelyeken meg-
valósuló fejlesztéseket. Ezen kívül több 
nyugat-európai ország egészségbiztosítója 
megtéríti az ügyfeleinek a magyarorszá-
gi gyógykezelés költségét, amennyiben a 

balneoterápiás gyógykezelés gyógyhelyen 
valósul meg, így remélhetőleg a külföld-
ről érkező vendégek száma is emelkedik 
Hajdúnánáson.

Az 1962. július 15.-én megnyitott 
strand létét az 1019 méter mélyről fel-
törő 67°C-os gyógyvíznek köszönheti. 
A Hajdúnánási Gyógyfürdő 14 hektáros 
területe csendes, árnyas parkosított zöld 
területeivel kedvenc helye a pihenésre, 
gyógyulásra vágyóknak. Egy feszített 
víztükrű úszómedence, egy pancsolóme-
dence, két tanmedence csúszdákkal és két 
gyógymedence nyújt felfrissülést vagy ép-
pen élményteli perceket. 

Az Aranyszalma Gyógycentrum 5 tan-
gentoros kezelővel, 6 masszázs szobával, 
2 állásos súlyfürdővel, iszappakolóval, 
medencékkel, kiszolgáló helyiségekkel, 
szabadtéri fürdőzési lehetőséggel és beteg-
irányítási rendszerrel, gőzkamrával, infra-
szaunával és még számos szolgáltatással 
várja a pihenni és gyógyulni vágyókat. 

Kiemelt szolgáltatások közé tartoznak 
a balneoterápiás kezelések, melyet állandó 
és ideiglenes lakosok számára az önkor-
mányzat térítésmentesen biztosít 2×15 db 
kezelés erejéig.

H. Zs.

Több mint 100 esztendős álom vált való-
ra ez év március 23-án, amikor a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
új, saját tornatermet avathatott a Bocskai 
u. 20. sz. alatt, a Soós ház mögötti részen. 
A mindennapos testnevelés infrastruktu-
rális feltételeinek kialakítása a reformá-
tus gimnáziumban címet viselő projekt 
uniós és hazai források bevonásával va-
lósult meg, összességében több mint 350 
millió forintból. 

Az ünnepélyes avatáson több egyházi 
és világi méltóság vett részt, amelyet Ga-
csályi Gábor a Hajdúnánási Református 
Egyházközség vezető lelkipásztora nyitot-
ta meg, és mondott köszönetet minden-
kinek, akik részesei voltak a megvalósí-
tásnak.

A köszöntők sorát Szólláth Tibor pol-
gármester úr folytatta, aki többek azt 
hangsúlyozta, hogy ezzel a létesítménnyel 
nemcsak az egyházközség, hanem a város 
és közössége is gazdagodott. Tiba István 
országgyűlési képviselőnk köszöntőjében 
hitet tett a közfeladatokat ellátó egyházi 
intézmények kiemelt támogatása mellett.

Dér Balázsné Dobi Inci a gimnázium 
igazgatója háláját és köszönetét fejezte ki 
a fenntartó és pályázó egyházközségnek, 

és mindenkinek, aki közreműködője volt 
a pályázati projektnek.

A pályázati program megvalósulását a 
kezdeti lépésektől az utolsó simításokig 
Kocsis Áron projekt asszisztens, a gimná-
zium igazgatóhelyettese felügyelte, koor-
dinálta. aki az átadón röviden beszámolt a 
közel két éves munkafolyamatokról.

A projekt jelentős összegű támogatást 
biztosított, ám mint kiderült több mint 
30 milliós önerőt is be kellett vonni a 
megvalósításba. A jól felszerelt tornaterem 
megfelel mindenféle kötelező előírásnak. 

Az átadó ünnepségen igei köszöntőt 
Főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök úr 
mondott, aki a többi köszöntővel együtt 
a test és a lélek harmonikus fejlesztéséről, 
fejlődéséről szólt. Hasonló gondolatokat 
fogalmazott meg Szabadi Árpád a Hajdú-
vidéki Református Egyházmegye espere-
se is.

Ezzel az új tornateremmel egyúttal je-
lentősen csökkenthető a Somorjai Sport-
csarnok leterheltsége. Mint megtudtuk, a 
tornaterem körül az udvaron egy komp-
lett atlétikai pályát fognak kialakítani az 
elkövetkezendő időkben, így válik teljessé 
ez az iskolai sportcentrum. 

HNU

Jelentős iskolatörténeti eseményre került sor 2018. március 23-án a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium történetében; átadásra került a Bocskai u. 20. sz. 
alatt megépült új tornaterem. Az átadási ünnepségen jelen volt Főtiszteletű dr. Fekete 
Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke is, több magas egyházi és 
világi méltóság mellett.

Az ünnepélyes avatószalag átvágás: balról jobbra: Szabadi Árpád, Szólláth Tibor, Dér 
Balázsné Dobi Inci, Tiba István, Gacsályi Gábor, Főtiszteletű dr. Fekete Károly
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Több éves történet végére került pont ez 
év március 14-én amikor a Bocskai u. 79. 
sz. alatt 16 � atal pár vehette birtokba első 
önálló otthonát. Igaz, nem saját tulajdo-
nuk ezek a lakások, de mindenféleképpen 
nagy segítség abban, hogy a � atalok tud-
janak takarékoskodni, úgy, hogy közben 
nem kell csillagászati összegeket ki� zetni 
albérletre. 

A városháza dísztermében Szólláth Ti-
bor polgármester köszöntötte a � atalokat, 
aki elmondta, hogy Hajdúnánás közös-
ségének jövője a családokban van. Közös 
feladatunk, hogy városunk és közössé-

günk tudjon fejlődni, ehhez pedig erős 
családi kötelékekre van szükség, amely 
� ataljaink nélkül lehetetlen – emelte ki.

A kulcsok átadását követően a párok új 
otthonukat vehették birtokba.

A fecskeház program kialakításánál 
az elsődleges cél, hogy az önálló életet 
most kezdőkön segítsenek. Ők ezekben a 
társas házakban bérelhetnek lakást, majd 
egy előtakarékossági szerződést vállalva 
tovább léphetnek egy saját, vagy nagyobb 
otthonba.

A tervek szerint ősszel újabb 16 i� ú pár 
juthat hasonló módon lakáshoz.

Beköltöztek a fi atalok Beköltöztek a fi atalok Beköltöztek a fi atalok Beköltöztek a fi atalok Beköltöztek a fi atalok Beköltöztek a fi atalok 
a fecskelakásokbaa fecskelakásokbaa fecskelakásokbaa fecskelakásokbaa fecskelakásokbaa fecskelakásokba
Birtokba vehették a hajdúnánási fi atalok az első 16 lakást a Bocskai u. 79. sz. alatti 
fecskeházban március végén.

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Területi Ingatlankezelési és 
Zöldterület Karbantartási Osztálya tájékoztatta a Hajdúnánás Városi Önkormányzatot, 
miszerint gyomirtási munkák végez 2018. április 4.–2018. június 1. közötti időszakban 
a Debreceni Igazgatóság területén, a vasúti töltés mentén. Az általuk használt vegysze-
rek az alábbiak: 

 AMEGA480SL/MARS 480
 MEZZO 20WG
 EFFECT
 KYLEO
 SUCCESSOR 600
 SUCCESSOR T/ SUCCESS T
 SILICO/SPUR
 DROPMAX
 COLOMBUS EC/MAGELLÁN
 GARLON

A fentiekben felsorolt vegyszerek összetételével és élő szervezetre gyakorolt hatásával 
kapcsolatban a MÁV Zrt. által küldött tájékoztatás megtekinthető Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal (címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Irodáján (27. számú szoba). 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

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

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Sor-
szám A jelölt neve Jelölő szervezet(ek)

Kapott 
érvényes 
szavazat

%

1 Pintér Zsolt CSP 144 0.34 %

2 Csige Tamás MSZP-PÁRBESZÉD 7 620 17.91 %

3 Kovács Roland MOMENTUM 409 0.96 %

6 Szitai István EU.ROM 75 0.18 %

8 Apáti József – 11 0.03 %

11 Andorkó László SZEM PÁRT 59 0.14 %

12 Dobány László MUNKÁSPÁRT 150 0.35 %

14 Tóth Tamás LMP 1 208 2.84 %

15 Dr. Tiba István FIDESZ-KDNP 21 126 49.65 %

17 Mezei Alex KÖSSZ 21 0.05 %

18 Balogh Bettina MCP 97 0.23 %

19 Papp Csilla – 47 0.11 %

20 Kiss Szabolcs IRÁNYTŰ 25 0.06 %

21 Kovács Máté EMMO  0 0.0 %

23 Demeter Pál JOBBIK 11 367 26.71 %

24 Vadas Erika MISZEP 22 0.05 %

25 Kiss Ferencné MIÉP 51 0.12 %

26 Támcsu Erzsébet OP 20 0.05 %

28 Daróczi Sándor A HAZA PÁRTJA 100 0.24 %

Tájékoztató adatok Hajdú-Bihar megye 06. számú egyéni választókerület – Hajdúbö-
szörmény – eredményéről. A szavazatok száma jelöltenként:

A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz. 
A győztes jelölt: dr. Tiba István FIDESZ-KDNP                   = forrás: www.valasztas.hu
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A hógolyóA hógolyóA hógolyóA hógolyóA hógolyóA hógolyóA hógolyóA hógolyóA hógolyó
A március végi télben, 20-án délután, 
valamivel négy után történt. Hazafelé 
tartottam. Kerékpárral éppen a körfor-
galomba értem. A túloldalon, a Hősök 
Szobra előtt iskolás gyerekek hada höm-
pölygött, szintén hazafelé.

Hirtelen támadt hófelhőre kaptam 
oda a fejem. A Hősi Emlékmű porzott 
ugyanis a hótól. Gyerekek dobálóztak 
hógolyóval, ám nem egymást, hanem az 
emlékmű bronz alakjait célozták. Közben 
nagy nevetés, mert egyikük éppen telibe 
találta az első világháborús katonát, a 
büszke huszárt, akinek az állán porladt 
szét a keményre gyúrt hógolyó. Mire oda-
értem, a 10–12 évesekből álló gyerekhad 
már elillant.

Csak álltam a mi hőseinket szimbolizá-
ló ércszobor előtt, s eltöprengtem: Ezek-
nek a gyerekeknek a dédszülei, amikor 
ennyi idősek voltak, még tisztelgéssel, 
fővetéssel vonultak el az érckatonák előtt. 
Nem a szoborrá gyúrt fémtömegnek tisz-
telegtek, hanem azok előtt, akikre ez a két 
bronzvitéz emlékeztet.

Vajon ezek a gyerekek ismerik ezt a 
történetet? Most, a Nagy Háború cen-
tenáriumának idején hallottak arról a 
véráldozatról, melyet elődeik életük felál-

„A felújítás a pálya szer-
kezetnek a két réteg asz-
falttal történő borításával, 
belterületen nemes padka 
készítéssel, külterületen 
szabvány szerinti és a 
közbeszerzési kiírásban 
meghatározott útpadka 
szerkezet képzésével fog 
történni.” – tájékoztatta a 
lakosságot a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 
városfejlesztési és üzemel-
tetési iroda vezetője.

Kissné Barta Piroska kiemelte, hogy 
március 26-án kihelyezésre kerültek az 
építés alatti forgalomkorlátozó táblák – 
belterületen a 30-as sebességkorlátozó, 
előzni tilos és az úton folyó munkavégzés-
re felhívó táblákkal jelzik a munkavégzési 
területeket. A külterületi szakaszon to-
vábbra is 40–60 km/h sebességkorlátozás 
mellett szakaszos, félpályás munkavég-
zésre kell számítani. A veszélyesebb, nem 
belátható útszakaszokon jelzőlámpás for-
galomirányítás lesz.

Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program, illetve a hazai forrásból 
megvalósuló mintegy 500 projektelemet 

Hát Ő is elment! Ő, akiről azt gondol-
tuk, örökké itt lesz közöttünk, törékeny 
termetével, szelíd, megértő, okos lényé-
vel. Leszáll a vonatról, jön végig a Bocskai 
utcán, elmaradhatatlan kis hátizsákjával, 
amiben mindig volt valami meglepetés, 
ajándék, emléktöredék a régmúltból. 

Személyesen valamikor az 1990-es évek 
vége felé ismertem meg, amikor azzal a 
kéréssel kereste meg a városi könyvtárat, 
hogy egy fél autónyi angol nyelvű, főként 
műszaki, orvosi szakkönyvet ajánljon fel. 
Persze nem tudtuk fogadni, de így ismer-
kedtünk meg. Aztán az első nagyszabású 
Hazaváró Ünnepen, 2000 augusztusában 
végül személyesen is találkoztunk. Majd 
következett a folytatás, a Hajdúnánási 
Almanach és a Nánási kalendárium kö-
tetei. Boldogan osztotta meg emlékeit 
gyermek-és i� úkorából, emlékezve kiváló 
nánási pedagógusokra, volt osztálytársak-
ra, és mindenekelőtt édesapjára dr. Nagy 
Imre, főjegyzőre. 

Olthatatlan Nánás-szeretete, édesapjá-
nak a városért viselt felelőssége, hűsége, 
ragaszkodása az egyszerű emberekhez, a 
hagyományok, a szokások a dalok őrzése, 
átmentése egyik korból a másokba – ez 
mind-mind ott munkált benne.

Ezt a mintát hozta otthonról, és ennek 
igyekezett egész élete során megfelelni. 
Hűség a hazához, a házhoz, a gyermek- 
és i� úkori Werbőczy utcához (ma József 
Attila u.), a „Hortobágy mellyékéhez”, 
a Gimnáziumhoz, ahol édesapja nevét 
viselő alapítványt tett már évtizedekkel 
ezelőtt.

Csak egyetlen példa a hűségre; amikor 
1944-ben az orosz front a város határában 
volt, felsőbb utasításra édesapjával egy 

szekéren menekítették a város fontos ira-
tait (anyakönyveket, birtokleveleket stb.), 
hegyen-völgyön keresztül, egészen Né-
metországig, majd értek vissza plusz egy 
lóval gyarapodva 1945. karácsonyára. Ott 
is maradhattak volna, de Nagy Imre fő-
jegyző esküjéhez híven visszajött, vállalva 
minden negatív következményt. (A törté-
net Lovak címmel a Nánási kalendárium 
2015-ös kötetében olvasható.)

Egy másik emlék: jó tíz évvel ezelőtt 
együtt jártuk be mindazokat a helyeket, 
amelyekhez kedves emlékek kötötték, és 
mindeközben mesélt; mesélt sok-sok ér-
dekes történetet iskoláról, a népes Nagy 
családról, Nagy Pál tanító úrról, nagy-
apjáról, az Iskola utcai családi fészekről, 
amelyet szerény emléktáblával jelölt meg 
édesapja emlékére. 

Vagy egy másik példa: az, hogy van Ná-
nási lakodalmas, az is dr. Nagy Imrének és 
Judit lányának köszönhető!

Szülőföld szeretete, „nánási szíve-lelke” 
mindenki előtt példa lehet. Példa arra, 
hogyan kell hazát, családot, barátokat 
szeretni, hogyan kell adni mindabból a 
mérhetetlen kincsből, amely nem anya-
giakban mérhető, hanem az érző, tiszta 
szívű lelkek sokaságában.

Állandó vendége volt – amíg egészsége 
engedte – minden Hazaváró Ünnepnek, 
osztotta meg emlékeit, amelyek egyben 
városunk történetének – igaz ha csak egy-
egy morzsányi részei is, de részei. 

Köszönjük, hogy voltál nekünk, kö-
szönjük jótéteményeidet, köszönjük, 
hogy általad megismerhettük a városért 
mindent elkövető dr. Nagy Imre főjegyző 
édesapádat, akinek példája mindig sze-
med előtt lebegett.

Drága Judit! Adjon az Úristen békés 
nyugodalmat Neked, aki életeddel, cse-
lekedeteiddel, mindig itthon is voltál egy 
kicsit, hiszen hiába kerültél el a fővárosba, 
hiába szólított, kötött már sok-sok évti-
zede minden Budapesthez, vagy éppen 
távoli tájakhoz; lelked egy darabja örökre 
itt maradt Nánáson. 

Emlékedet megőrizzük és továbbadjuk 
az utánunk következő nemzedékeknek. 

Rigó Tamásné

Hajdúnánás, 1927.–Budapest, 2018.

A hős katona szobra az állára tapadt hógolyóval

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS
Az idén zárul a Nagy Háború, az 1914–1918 között zajlott I. világháború 
centenáriumi időszaka. Ebből az alkalomból a helyi múzeum emlékező kötetet 
kíván megjelentetni.

Kérem azokat a családokat, akik rendelkeznek olyan katonaképpel, családi 
fotókkal, írásos visszaemlékezéssel, melyek ebből az időszakból valók, hozzák be 
a múzeumba. Másolatot készítünk róluk, hogy megjelentethessük a készülő 
könyvben.

Címünk: Múzeum, Bocskai u. 13.
Telefon: 06-70/445-4038

Köszönettel: Buczkó József

dozásával hoztak Európa harcterein ezért 
a hazáért? És hallottak a több mint ezer 
hősi halottról, akiknek a nevét az emlék-
mű talapzatára vésték? Tudják-e, hogy 
azok a nevek az ő rokonaik voltak?

Talán nem. Mert ha mindezt tudnák, 
még játékos kedvükben is illendő tiszte-
lettel haladnának el hőseink emlékműve 
előtt. 

Az érckatona arcáról már leolvadt az 
odatapadt hógolyó. Nyoma nem is a 
fémarcon, hanem lelkemben hagyott nyo-
mot. Onnan lassabban olvadozik le.

Buczkó József

A 3323. jelű, Balmazújvárost Hajdúnánással összekötő utat korszerűsítik, a 21-és 
a 27-es kilométerszelvények között első ütemben több mint 6 kilométer hosszan. 
A munkálatok március 27-én kezdődtek és várhatóan 90 nap múlva, június végén 
fejeződnek be, az autósok nagy örömére. A beruházás költsége mintegy 368 millió 
forint.

tartalmazó beruházási csomag első köré-
ben március második felében a Magyar 
Közút Nonpro� t Zrt. összesen mintegy 
140 szakaszon adott munkaterületet a ki-
vitelezőknek. A két programnak köszön-
hetően idén csaknem 1200 kilométernyi 
út felújítása kezdődhet el, ami közel két-
szeresen meghaladja a 2016–2017-ben 
elvégzett 667 kilométernyi útfelújítást.

A felújítási munkák idején általában 
félpályás korlátozásra, így a forgalmasabb 
szakaszokon torlódásokra is számíthatnak 
a közlekedők, ezért fokozott � gyelemmel 
legyenek. 

H. ZS.
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verseny fellépőinek műsora látható a 
színpadon.

 16.00 Merényi Ákos énekes műsora
 16.45 a Tehetségkutató verseny díját-

adó műsora
 18.00 a debreceni Stádium zenekar 

műsora
 20.00 a Children of Distance zenekar 

koncertje

 Április 13. (péntek) 21.00–23.00 RTL 
Klub – X-Faktor meghallgatás a Pince-
Klubban! xfaktor.hu, 30/195-9595
 Április 21. (szombat) 19.00 Mulatós 

party – Mulassunk együtt a legjobb 
lagzis zenékre! Belépődíj: 800 Ft

 Május 5. (szombat) Kihajtási Ünnep 
és Pásztorételek Főzőversenye – A nép-
hagyomány az igazi tavasz kezdetét 
mindig is Szent György napjától szá-
mította. Ez idő tájt hajtották ki a jó-
szágokat a téli szálláshelyekről, ekkor 
történt a pásztorok, béresek megfoga-
dása. A Kendereskertben is méltóképp 
szeretnénk megünnepelni ezt a neves 
napot a néphagyományok feleleveníté-
sével, kihajtási ceremóniával, néptánc-
cal, pásztorételek főzőversenyével, népi 
játszóházzal és egyéb programokkal 
várjuk kedves vendégeinket.

BOCSKAI FILMSZÍNHÁZ

 Vetítések a Bocskai Filmszínházban min-
den héten szombaton, vasárnap és hétfőn.
 Április 14. (szombat)
 15.00 Maja, a méhecske – A mézcsata 

(magyarul beszélő, német–ausztrál csa-
ládi animációs � lm, 2018)

 17.00 Sherlock Gnomes 3D (magya-
rul beszélő, amerikai–angol családi ani-
mációs � lm, 86 perc, 2018) 

 19.00 Ready player one 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akció–kaland–sci-� , 
2018)
 Április 15. (vasárnap)
 15.00 Maja, a méhecske – A mézcsata 

(magyarul beszélő, német–ausztrál csa-
ládi animációs � lm, 2018)

 17.00 Sherlock Gnomes 3D (magya-
rul beszélő, amerikai–angol családi ani-
mációs � lm, 86 perc, 2018) 

 19.00 Ready player one 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akció–kaland–sci-� , 
2018)
 Április 16. (hétfő)
 17.00 Maja, a méhecske – A mézcsata 

(magyarul beszélő, német–ausztrál csa-
ládi animációs � lm, 2018)

 Április 12. (csütörtök) 17.00 Fejér 
Imre grafi kus-rajztanár kiállítása a 
művelődési központ galériájában. A ki-
állítás május 6-ig tekinthető meg.
 Április 12. (csütörtök) 18.00 dr. Zacher 

Gábor főorvos, toxikológus „Droghely-
zet 2018” c. előadása. Belépődíj: 1200 
Ft vagy 1000 Bocskai Korona. Jegyek 
a művelődési központ információjában 
válthatóak.
 Április 13–14. (péntek–szombat): Kak-

tuszok és pozsgás növények kiállítása 
és vására a Magyar Kaktusz és Pozsgás 
Társaság Közhasznú Egyesület tagjai-
nak segítségével.
 Április 14. (szombat) XXVII. Weöres 

Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Fesztivál Hajdú-Bihar Megyei Talál-
kozója a NMI Művelődési Intézet 
Nonpro� t Kft., a Nánás Pro Cultura 
Nonpro� t Kft. és a Magyar Drámape-
dagógiai Társaság szervezésében. A be-
lépés díjtalan!
 Április 17. (kedd) 14.00 a Filharmóni-

ai bérletsorozat előadása: 50 perc alatt 
a Föld körül.

 Az előadásra a megvásárolt bérletek ér-
vényesek, illetve jegyek válthatók 500 
Ft-os áron.
 Április 19. (csütörtök) 19.00 Kovács 

Kati nagy életmű koncert. Helyszíne: 
a művelődési központ színházterme. 
Belépődíj: 3000 Ft, aznap a helyszínen: 
3500 Ft. Jegyek a művelődési központ 
információjában válthatók.
 Április 30. (hétfő) Májusfa állítás és 

szerenád a város főterén és utcáin haj-
dúnánási nótások közreműködésével.
 Május 1. (kedd) Városi Majális
 Tehetségkutató verseny
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

tehetségkutató versenyt hirdet az alábbi 
kategóriákban:
– tánc (gyerek – 14 év alatt, felnőtt – 

14 év felett)
– ének (gyerek – 14 év alatt, felnőtt – 

14 év felett)
– hangszeres zene (gyerek – 14 év alatt, 

felnőtt – 14 év felett)
 A verseny időpontja: 2018. május 1. 

(kedd)
 Helyszíne: Hajdúnánás, szabadtéri 

színpad, Köztársaság tér.
Mindhárom kategóriában korosztályon-
ként a legjobb versenyzőket díjazzuk! 
A versenyre jelentkezni a jelentkezési lap 
kitöltésével lehet! A jelentkezési lap a 
művelődési központban, vagy az info@
nanasvmk.hu e-mail címen kérhető!

 Jelentkezési határidő: 2018. április 16. 
(hétfő) 16.00

 A Tehetségkutató verseny az program 
támogatásával valósul meg.

 További információk a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kérhe-
tők (52/382-400, 70/372-1494)

 A nap programja:
 14.00–19.00 ugrálóvárak gyerekeknek 

a művelődési központ parkolójában
 A délután folyamán a tehetségkutató 

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

Keressük Hajdúnánás Keressük Hajdúnánás Keressük Hajdúnánás Keressük Hajdúnánás Keressük Hajdúnánás Keressük Hajdúnánás 
legszebb magnólia fáját!legszebb magnólia fáját!legszebb magnólia fáját!legszebb magnólia fáját!legszebb magnólia fáját!legszebb magnólia fáját!

Csillagos ötös! Csillagos ötös! Csillagos ötös! Csillagos ötös! Csillagos ötös! Csillagos ötös! Csillagos ötös! Csillagos ötös! Csillagos ötös! 
Valószínű jártak már úgy olvasóink közül is 
néhányan, akik ilyen-olyan körülmények kö-
zött elveszítettek pénztárcájukat, vagy valami 
nagyon fontos, pótolhatatlan értéküket. Való-
színű sokan járták végig azt az útszakaszt, ahol 
úgy rémlik, elveszíthették, eltűnhetett a pénz-
tárca, vagy bármilyen érték. Valószínű sokan 
mondogatták mániákusan: nem igaz, hogy ez 
megtörténhetett, és titokban reménykednek 
még sokáig abban, hogy egyszer csak felbuk-
kan a pénztárca valahonnan, talán csak rosz-
szul emlékeztünk, mégis otthon maradt, talán 
a kocsi kesztyűtartójában felejtettük. Ám hiá-
ba nézzük át kikerekedett szemekkel százszor 
is ezeket a helyeket, bizony az elveszett jószág 
csak nem kerül elő. Arra szinte nem is gon-
dolnak, gondolunk, hogy esetleg akadhat egy 
becsületes megtaláló, aki minden különösebb 
csinnadratta nélkül visszajuttatja az elveszett 
dolgokat, és még csak nem is akarja felfedni 
kilétét. Bár nem túl gyakori – vagy csak nem 
kap nyilvánosságot – de van ilyen, mint ahogy 
Kónya Lajos Gáborné szerkesztőségünkhöz 
eljuttatott története is jelzi. Jó érzés volt sorait 
olvasni, jó érzés volt értesülni arról, hogy nem 
veszett ki a „becsületes megtaláló” fogalma, 
különösen húsvét előtt. Íme olvasónk levele:

 19.00 Ready player one 3D (magyarul 
beszélő, amerikai akció–kaland–sci-� , 
2018)
 Április 21. (szombat)
 15.00 Maja, a méhecske – A mézcsata 

(magyarul beszélő, német-ausztrál csa-
ládi animációs � lm, 2018)

 17.00 Éjjeli napfény (magyarul beszé-
lő, amerikai romantikus dráma, 2018)

 19.00 Tűzgyűrű: Lázadás (magyarul 
beszélő, amerikai kaland� lm, 2018)
 Április 22. (vasárnap)
 15.00 Maja, a méhecske – A mézcsata 

(magyarul beszélő, német–ausztrál csa-
ládi animációs � lm, 2018)

 17.00 Éjjeli napfény (magyarul beszé-
lő, amerikai romantikus dráma, 2018)

 19.00 Tűzgyűrű: Lázadás (magyarul 
beszélő, amerikai kaland� lm, 2018)
 Április 23. (hétfő)
 17.00 Éjjeli napfény (magyarul beszé-

lő, amerikai romantikus dráma, 2018)
 19.00 Tűzgyűrű: Lázadás (magyarul 

beszélő, amerikai kaland� lm, 2018)
Jegyárak:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes árú 

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

3D gyerekjegy: 1200 Ft
 Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával.

Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném ha egy rövid köszönetet megírná-
nak a következő újságba! Röviden leírom az 
apropóját!

Ma a reggeli órákban a hajdúnánási posta 
előtt elhagytuk, vagy kivették a férjem zse-
béből a pénztárcáját. Mondanom sem kell 
pénzen kívül minden irat, igazolványok, 
bankkártya is benne volt. Elkezdtük keresni 
mikor észrevettük, de hiábavalónak bizonyult 
az igyekezetünk.

Kimentünk a Rendőrségre, bejelentést ten-
ni, és valami igazolás félét szerezni. Semmi 
jóval nem biztattak, de készségesek és meg-
értőek voltak. Az adatok felvétele, és a törté-
net elmondása a végéhez közeledett, mikor a 
párom telefonja megcsörrent, a lányom hívta 

‒ Apa valaki haza hozta a pénztárcádat!
Az lenne a konkrét kérésem, mivel nem 

mutatkozott be, a gyermekem meg nem tud-
ta, hogy egy nevet legalább kérjen tőle. Ez 
úton az újságon keresztül szeretnénk az isme-
retlen férfi nek Nagy Nagy köszönetet monda-
ni, hogy megtalálta, és elhozta az iratokban 
szereplő címre a férjem pénztárcáját.

Az még érdekesség a szerencsétlenségünk-
ben hogy kb. 60 perc telt el az elhagyás, és a 
visszaadás között!!!

Vannak még becsületes emberek a mai vi-
lágban!      Üdvözlettel: Kónya Lajos Gáborné

Kedves Hajdúnánásiak! Ébred 
a természet. A tavasz hírnökei 
jelentik, itt a kikelet Ebből 
az alkalomból egy izgalmas 
játéksorozatra szeretném meg-
hívni Önöket, hogy együtt, 
közösen lássuk meg a város 
szépségeit. A sorozat első ál-
lomásaként mutassuk meg, 
hogy városunkban is milyen 
gyönyörű magnólia – tuli-
pán – fák vannak. Ha az Ön 
kertjében, családtagjánál vagy 
ismerősénél is van magnólia, 
akkor ne habozzon, fényké-
pezze le és küldje el Hajdúnánás facebook 
oldalára üzenet formájában vagy a nanas-
foto@gmail.com e-mail címre. A bekül-
dött képeket összegyűjtjük, napról-napra 
közzé tesszük Hajdúnánás Város facebook 
oldalán és a legtöbb kedvelést kapott kép 
gazdáját egy Nánási Portéka ajándékcso-

maggal ajándékozzuk meg. Mindemellett 
a játék résztvevői között is kisorsolunk egy 
Nánási Portéka termékekből összeállított 
ajándékcsomagot. A képeket folyamato-
san várjuk 2018. április 5–23. között!

Szólláth Tibor 
polgármester
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Jótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futásJótékonysági PILLE futás

Nagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeibőlNagymamáink receptjeiből

Szülők iskolája Szülők iskolája Szülők iskolája Szülők iskolája Szülők iskolája Szülők iskolája Szülők iskolája Szülők iskolája Szülők iskolája 

A rendezvény célja: A „Mi Érted Élünk” 
Egyesület gyermekeinek támogatásá-
ra rendezzük hagyomány teremtő céllal 
I. Jótékonysági PILLE futásunkat. Ek-
kor egész napos program várja a segítő 
szándékú, futást kedvelő embereket kor-
osztálytól függetlenül. A futás mellett a 
téren az egész család számára különböző 
programokkal is kedveskedünk. A sza-
badtéri színpadnál zumba tánc várja az 
érdeklődőket. A gyerekek nagy örömére 
lesz arcfestés, csillám tetoválás, kézműves 
asztalok, játszótér (ügyességi játékokkal) 
stb. Mivel az egészség és a sport jegyében 
telik a napunk, a vitamin sarok elenged-
hetetlen része a rendezvényünknek. Ezen 
kívül sütemény, slambuc és pörkölt vá-
sárlására is lesz lehetőség. A programunk 
végén tombola sorsolás. A tombolák, a sü-
temény, valamint az étel jegyek a verseny-
központban lesznek megvásárolhatók. 

A rendezvény ideje: 2018. május 13. 
(vasárnap) 9.00 

A rendezvény helyszíne: Hajdúnánás 
Köztársaság tér

Távok:
 1,1 km jótékonysági kör (S)
 4,4 km (M)
 10 km (L)

Programok:
 7.45–8.45 Rajtszám felvétel
 9.00 futóversenyek rajtja

1. táv rajt: 9.00 (S) 1 jótékonysági kör 
(futva, sétálva az egyesület gyerekeivel)

2. táv rajt: 9.30 (M) 4 jótékonysági kör
3. táv rajt: 10.00 (L) 9 jótékonysági kör
Időmérés: NINCS chipes időmé-

rés! Kizárólag órával történik a mérés a 
„CÉL”-nál.

Nevezési információk:
Nevezési, regisztrációs díj NINCS! 

A versenyközpontban adomány gyűjtő 
doboz lesz kihelyezve, ahol mindenki le-
hetőségeihez mérten támogathatja egye-
sületünk gyermekeit.

Nevezés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött!

Kérünk minden indulni szándékozó 
versenyzőt, hogy a pillefutas@gmail.com 
email címen jelezze nevezési szándékát 
egyértelműen, név, születési idő, hogy 
melyik távon kíván indulni (S, M, L). 
Köszönjük!

Nevezni a helyszínen 7.45–8.45 -ig le-
het. (Mindenki nevezését megvárjuk!)

A kóstolással egybekötött könyvbemutató 
számos érdeklődőt vonzott a Móricz Pál 
Városi Könyvtárba március 9-én, ahol a 
Helyi Értéktár Bizottság elnökeként is 

Március 13-án 17 órakor zsúfolásig meg-
telt a Bocskai István Általános Iskola Pol-
gári úti intézményének könyvtára, melyet 
az iskola Pedagógiai munkaközössége ren-
dezett meg szakmai program keretében. 
A vendégeket és az előadót Székely Barna-
bás igazgatóhelyettes köszöntötte már 12. 
alkalommal. 

Az előadásra népes számú érdeklődő 
összegyűlt, hiszen az egyre aktuálisabb 
kérdésekkel foglalkozó szakpszichológus 
szerint is olyan témákat kell a gyermek-
neveléssel foglalkozó felnőttek elé tárni, 
mely nehéz és komoly gondok megelőzé-
sére is szolgálhat. A program témájának 
kiválasztásában nemcsak a pedagógusok 
segítenek évről évre, hanem a szülők is je-
lezhetik, mely témában hallgatnának meg 
szívesen előadást a városszerte népszerű 
pszichológustól.

Az előadások témája véletlenszerű-
en is a gyerekek fejlődésének időrendi 
szakaszaihoz igazodik, hiszen tavaly a 
kisgyermekkor problémáiról beszélt az 
előadó. Ezekből kiindulva a kamaszok 
félelmeivel ismerkedhettek meg a részt-
vevők, illetve a kamaszok olyan általános 
jellemzésével, melyek nagy változásokat 
okoznak bennük kívül, belül. Ezeket fel 
kell ismerni a szülőnek, hiszen úgy ve-
hetik észre az esetleges vészjelzéseket is. 

Rajtcsomag tartalma: rajtszám, biztosí-
tótű, karszalag.

A helyszínen mindenkinek ki kell töl-
teni egy nevezési lapot, amin aláírásával 
igazolja, hogy saját felelősségére vesz részt 
a rendezvényen. Minden versenyszám 
előtt 10 perccel csoportos bemelegítést 
tartunk.

A rendszeres mozgásra és sportra min-
denkinek szüksége van annak érdelében, 
hogy egészségesen élje az életét.

Díjazás: A távokat sikeresen teljesítők 
különleges befutóérmet kapnak.

Az (M) és az (L) táv 1. helyezettjei 
kupát kapnak a többi dobogós helyezett 
éremben részesül.

Frissítőpont: körönként a Kéky Lajos 
Művelődési Központ előtt elhelyezett asz-
talon található ahol: (szénsavmentes víz, 
szőlőcukor, banán, alma) áll a versenyzők 
rendelkezésére.

Mosdó, ruhatár: Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban vehető igénybe 
a ruhatár a futóknak, a mosdó használat 
ingyenes mindenki részére.

Rajtszám elhelyezése: a rajtszámot elől 
kell elhelyezni a has illetve a mellkas ma-
gasságában. A rosszul elhelyezett rajtszám 
miatti mérés problémáért a versenyző fe-
lelős, felelősséget ezért nem tudunk vál-
lalni.

Felelősség: A nevezéssel a résztvevők 
tudomásul veszik, hogy a futóverseny 
Hajdúnánás belterületén, aszfalton zajlik. 
Bármely résztvevő felkészületlenségéből, 
hanyagságából, könnyelműségéből szár-
mazó balesetért, sérülésért, kárért a ren-
dezők nem tartoznak felelősséggel.

A versenyen a résztvevőkről fényké-
peket, videó-felvételeket készítünk, ezek 
szerzői jogát a rendezők birtokolják, azt 
szabadon felhasználhatják.

Diszkvalifi káció:
 szemetel, a természeti vagy épített kör-

nyezetben kárt tesz,
 sértegeti vagy inzultálja a rendezőket, 

résztvevőket vagy az önkéntes segítőket,
 a versenykiírás bármely pontját meg-

szegi.
További információért, kérdésért:
Telefon: Majorosné Ács Anikó 
06-30/621-6878, 06-70/315-1612
E-mail: majorosneancsa@gmail.com 

vagy pillefutas@gmail.com e-mail címen 
érdeklődhet.

Második kötete jelent meg a nagy sikerű válogatásgyűjteménynek nagymamáink re-
ceptjeiből a Nánási füzetek című helytörténeti sorozat 29. kiadványaként. Közel egy 
éve ígérték meg az alkotók- szerzők-gyűjtők, hogy folytatása következik eleink ételvá-
logatásnak, melyet most az egykori Magyarország helyeiről válogattak, gyűjtöttek. 
Olyan ételleírások szerepelnek az új kiadványban, melyek városunk katolikusságának 
ételféleségeit írják le.

Hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy év elején megrendezik 
a Szülők iskolája elnevezésű előadást, ahol gyermeknevelési kérdésekről és a segítség-
nyújtás lehetőségeiről kaphatnak a résztvevők felvilágosítást, tájékoztatást. Alföldiné 
Ragyák Andrea szakpszichológus már 12. alkalommal tartott előadást az intézmény 
könyvtárában, ahol évről évre egyre aktuálisabb kérdésekről beszél szülőknek és pe-
dagógusoknak – egyre nagyobb népszerűséggel. Előadásának célja a gyermekekkel 
kapcsolatos problémák korai felismerése, az esetleges gondok időbeli kezelése, illetve 
megelőzése.

köszöntötte városunk polgármestere a 
megjelenteket. Köszöntőjében kifejtet-
te, mennyit változott étkezési kultúránk, 
mely nemcsak a világ egészének változá-

A szakpszichológus tapasztalt anyaként és 
pedagógusként is szólt az érdeklődőkhöz, 
mely így többoldalúan támasztotta alá az 
elmondottakat.

Fontos, hogy a szülő tudjon segítséget 
kérni, ha gondban van. Ismerje annyira a 
gyermekét, hogy felismerje a válsághely-
zet tüneteit, hiszen ő ezzel tud segíteni a 
kamasz gyermekének akár a pedagógus 
bevonásával is – megtalálni a probléma 
okát, gyökerét és a kivezető úthoz vezető 
technikákat.

Nem véletlenül Szülők iskolája az elő-
adás címe évről évre, hiszen, van, amit 
a szülőknek is tanulniuk kell. Az, hogy 
milyen felnőtt válik a gyermekeinkből, a 
mi felelősségünk. Szerencsére az előadó 
meglátása szerint is a szülők a legtöbb 
esetben partnerek ebben, időben szak-
emberhez fordulnak kétes kérdésekben és 
elfogadják a segítségnyújtás lehetőségeit.

Az előadás végén a jelenlévők kérdése-
ket tehettek fel az előadónak, aki szívesen 
segített a kérdezőknek olyan esetekben is, 
amik nem hangzottak el az előadáson.

Hasznos napot zárt az iskola Pedagógiai 
munkaközössége, hiszen olyan témában 
kaptak a szülőkkel együtt szakmai segítsé-
get, mely aktuális kérdés a mindennapok 
gyermeknevelésében. 

Fekete Andrea

sával magyarázható, hanem a termőföld 
tápértékének csökkenésével is. 

Buczkó József, a kötet szerzője főtiszte-
letű Juhász Imre plébánost kérte fel a kiad-
vány ajánlásnak megírására, aki a könyv-
bemutatón is a tőle megszokott kedves 
humorával fejtette ki gondolatait gyer-
mekkori élményeit és emlékeit is beleszőve 
a recept-válogatás kapcsán.

Ezek után a kötet szerkezetével, kelet-
kezésével ismerkedhettek meg a résztvevők 
Buczkó József tolmácsolásában. A recepte-
ket a vallási kisebbségnek számító görög 
és római katolikus helyi lakosoktól gyűj-
tötték, mely kuriózumnak számít ebben a 
mivoltában, hiszen ilyesfajta számbavétel 
nemigen látott még napvilágot.

A bemutatott ételek nemcsak egysze-
rűségük miatt érdekesek és különlegesek, 
hanem kicsit eltérnek városunk meg-
szokott ételkultúrájától. Egyszerűségük 
mellett mindre jellemző a nagyanyáink 
takarékos felhasználása, asszonyi lelemé-
nyessége.

A gyűjtés segítői – a múzeumban dol-
gozó asszonyok – az ételek elkészítését és 
kóstolását is vállalták a teljességre és a sok-
színűségre való törekvéssel egyetemben.

A kötetben részletes leírást találunk 
a régi katolikusok táplálkozásáról, mely 
valóságos néprajzi hagyaték – mindazon 
ételek leírása mellett természetesen, me-
lyek a gyűjteményben megtalálhatók.

Minden recept mellett látható a fény-
képe, a gyűjtés helye, valamint a néprajzi 
tudnivalói.

Egy csokor különleges recept, értékes 
tudnivalókkal mely igazi adalék eleink 
ételkultúrájából, melyeket megtanulni, 
kipróbálni és feltálalni minden főzni és 
étkezni szeretőnek örömforrás. 

Vagy ahogy ez a kötet elején is olvasha-
tó: „Akár esztek, akár isztok, vagy bármi 
mást tesztek, tegyetek mindent Isten di-
csőségére.”

Fekete Andrea
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FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.
Hajdúböszörményi TE II.–Hajdúnánás 
KSE II. 21–33 (6–15)

Hajdúböszörmény 50 néző. Vezette: Lus-
tig-Turzó Márta, Oláh Edit. (március 25.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka-
pus), SZABÓ 11/2, FEHÉRVÁRI 1, 
Szombati 2, Tóth 1, NAGY L 5, Kiss D 
4/1. Csere: Harsányi 1, ÉLES, Tupicza, 
Nyakas, BATA 8. Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 3/1, illetve 3/3. Kiállítás: 
6 perc, illetve 8 perc.

Bancsók Károly: A mérkőzés elején már 
magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést 
és egy 5–0-s szériával szinte magabiztossá 
is tettük a mérkőzést kezdetét, melyet vé-
gig tudtunk növelni és a mérkőzés végéig 
így magabiztos győzelmet arattunk, a Bö-
szörmény otthonában.

Hajdúnánás KSE–Hajdúszoboszlói KSKE 
30–29 (13–12)

Hajdúnánás 60 néző. Vezette: Nyéki 
László, Sipos Lajos. (március 31).

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), 
Nagy L 5, FEHÉRVÁRI, Tupicza 2, 
NYAKAS 2, BATA 8/3, ÖTVÖS T 10. 
Csere: Éles, Szombati 1, Harsányi 2, Da-
róczi, Török. Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 5/3, illetve 1/1. Kiállítás: 
2 perc, Illetve 2 perc.

Bancsók Károly: Végig kiélezett, szoros 
mérkőzés volt. Nagyon kevesen voltunk 
így kevesebb volt a variálási lehetőségünk, 
de a legfontosabb, hogy a két pontot be-
húztuk. 

-kábé-

Március 25 (V) 16.00 óra Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás KSE II.

Március 31 (Sz) 16.00 óra Hajdúnánás KSE II.–Hajdúszoboszlói KSKE

Április 7 (Sz) 16.00 óra Nádudvari ASK II.–Hajdúnánás KSE II.

Április 13 (P) 19.30 óra Hajdúnánás KSE II.–Polgár VKSK

Április 21 (Sz) 16.00 óra Hajdúnánás KSE II.–Földes KSE

Április 29 (V) 10.00 óra Hajdúnánás KSE II.–Hajdúböszörményi TE II.

Május 5 (Sz) 16.00 óra Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás KSE II.

Május 13 (V) 10.00 óra Hajdúnánás KSE II.–Nádudvari ASK II.

Május 19 (Sz) 16.00 óra Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE II.

Május 26 (Sz) 17.00 óra Földes KSE–Hajdúnánás KSE II.

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I. 2017–2018-as 
tavaszi szezon sorsolása

GYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK A HAJDÚNÁNÁSI GYÓGYFÜRDŐBEN

Éljen a lehetőséggel!

Pihenjen és gyógyuljon nálunk 
2018-ban is!

Kedves Vendégeink!
Fürdőgyógyászati kezeléseinket mindössze 
300 Ft/kezelés önrész megfizetése mellett 

vehetik igénybe, ezt azonban 
a Hajdúnánási lakosok Május 1-ig 

térítésmentesen tehetik meg.

További információk: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. • Tel.: 52/381-858 • www.nanasfurdo.hu

Önrész: 300 Ft/kezelés

termál medencefürdő, termál kádfürdő, gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs, súlyfürdő, víz alatti gyógytorna, 
szénsavas kádfürdő, iszappakolás, 18 év alatti csoportos gyógyúszás

Fizikoterápiás szakrendelés:
Hétfő: 12.15–13.00
Kedd: 08.00–11.45
Szerda: 12.15–13.00
Csütörtök: 08.00–11.45

Dr. Domokos Pál – reumatológus

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

Az ajánlat 2018. március 1-től a készlet erejéig érvényes.
*2 doboz hat darabos vagy 4 doboz három darabos AirOptix® vásárlása esetén. 
**Az ajánlatban részt vevő termékek AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, AIR OPTIX® for Astigmatism,
AIR OPTIX® Multifocal. Az ajánlat nem vonatkozik az AIR OPTIX® AQUA kontaktlencsére.
1.........................................

Az akcióban résztvevő 
termékekről 
és a további 

részletekről érdeklődjön 
üzletünkben.

A kockázatokról 
olvassa el a használati 

útmutatót, 
vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát.

Amennyiben kontaktlencsénkkel 
kapcsolatban mellékhatás lépne fel, 
kérjük, hogy azt késedelem nélkül 
az alábbi email címre jelentse be: 

safety.phhubu@novartis.com
Bővebb információért olvassa el 

a gyógyászati segédeszköz használati 
útmutatóját. A képen szereplő termék 

gyógyászati segédeszköz. 

HU1801760379 15/2018_VC_2018január
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750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENESINGYENESINGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

 

Erzsike 
Süteményesháza

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

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

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

További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal a 06-30/319-0492-es 
telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál) 

Bocskai Korona fi zetési lehetőség.

Megváltozott 
munkaképességû
MUNKATÁRSAT KERESÜNK

reklámkiadványok kézbesítésére,
betanított munkára, hosszútávon,

70 000Ft/hó,
4 órás bejelentett munkaviszonyban

havi fix bérezéssel!
Munkaruhát és kézikocsit 

biztosítunk a munkavégzéshez!

Érdeklõdni: info@retomi.hu 
vagy hétköznap 9–16 óra között: 

06-20/212-4922
www.retomi.hu 

„Mindenem az életem!” Az alkoholizmus 1. rész„Mindenem az életem!” Az alkoholizmus 1. rész„Mindenem az életem!” Az alkoholizmus 1. rész„Mindenem az életem!” Az alkoholizmus 1. rész„Mindenem az életem!” Az alkoholizmus 1. rész„Mindenem az életem!” Az alkoholizmus 1. rész
Magyarországon kb. 800 000–1 000 000-ra 
tehető az alkoholbetegek száma. Ez azt je-
lenti, hogy szinte nincs olyan család, ahol a 
rokonságban ne fordulna elő alkoholizmus.

Az alkoholizmus férfi aknál gyakrabban 
fordul elő, a férfi /nő arány 4:1. Sajnálatos 
azonban, hogy a kutatási adatok szerint ez az 
arány lassan kiegyenlítődik.

Riasztó, hogy a fi atalkori italozás egyre 
gyakoribb jelenség.

Az alkohol rendszeres fogyasztása akkor 
minősül betegségnek, ha az alkoholizmus 
testi, lelki és szociális tünetei már kimutat-
hatók. A tünetek hosszú ideig nem jelentkez-
nek, ám a rendszeres alkoholfogyasztás után 
kialakuló külső jegyek miatt már titkolni sem 
lehet. 

Az alkoholistát a hozzászokás és a függő-
ség jellemzi, majd az ivási szokásai is jel-
legzetesen átalakulnak. A testi függőséget 

a hozzászokás, a tolerancia jellemzi, mely 
miatt egyre nagyobb mennyiségű alkohol-
fogyasztás szükséges ugyanolyan hatás el-
éréshez. Ha a nagyobb mennyiséghez hozzá-
szokott szervezet nem jut kellő mennyiségű 
alkoholhoz, akkor megvonási tünetek jelent-
keznek.

A gyógyuláshoz szükséges legelső lépés 
az, ha az alkoholfogyasztó időben belátja 
betegségét. 

Hajdú-Bihar Megyében található Addikto-
lógiai szakrendelés:

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Kórház
Beutaló nem szükséges, csupán előjegyzést 

kell kérni.
Telefon: 52/511-777/1951 mellék

Cikksorozatunk következő részében az 
alkoholizmus okairól írunk.

Hajdúnánás, Egészségügyi 
és Szociális Bizottság
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Borsi Csaba megbízott ügyvezető • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400

Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II Remek formában a csapatRemek formában a csapatRemek formában a csapatRemek formában a csapatRemek formában a csapatRemek formában a csapatRemek formában a csapatRemek formában a csapatRemek formában a csapat
Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE 25– 18 
(15–6)

Tiszavasvári 450 néző. Vezette: Kovács, 
Major. (március 17.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Nagy 
L 2, Ruzsinszki 1, Ötvös N 9/1, Kaszás, 
Bancsók, Dankó. Csere: Felföldi (kapus), 
Csonka, Kiss D, Krisztián, Fórizs 3, Nyes-
te, Kelemen, Bata 3/1. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Sajnos már az első fél-
időben eldőlt a mérkőzés. A nagy akarás 
kapkodásba ment át. A második félidő-
ben kicsit magunkhoz tértünk, de nem 
volt esély a pontszerzésre. Most megérde-
melten nyert a Tiszavasvári.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Hajdúszoboszlói KSKE 37–30 (19–12)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Borbély, 
Szilágyi. (március 14.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss Z 3, 
Nagy L 1, Alföldi M 1, ALFÖLDI B 5, Her-
nyák 1, ÖTVÖS T 17/3. Csere: FEHÉRVÁ-
RI N (kapus), SZELECZKI 3, Ötvös Á 1, 
Simon 1/1, Nagy-Menyhárt, Kiss D 3/1, 
Nagy L, Kujbus 1. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: A győzelemnek tudok 
csak örülni, a megfelelő koncentráció hi-
ányzott a játékunkból. Hazai pályán nem 
kaptunk még ennyi gólt.

I� úsági mérkőzés: Tiszavasvári SE–
Hajdúnánás KSE 25–45 (9–25)

Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK 37–21 
(18–10) 

Eger 250 néző. Vezette: Garai, Takács. (már-
cius 17.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), Poór, 
Lengyel 4, Zihor 1, FÁBIÁN 1/1, Csicsószki 
1, Tar Cs. Csere: Szabó D (kapus), Csányi 2, 
Lévai 10/4, Takács 1, Lakatos, Pénzes 1. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 6/5. Kiállítás: 8 perc, 
illetve 2 perc. 

I� úsági mérkőzés: Kecskeméti NKSE–Haj-
dúnánás SK 31–31 (16–12)

Kecskemét 80 néző. Vezette: Herceg, Piller. 
(március 14.)

Tiszavasvári 150 néző. Vezette: Medve, 
Pásztor. (március 17.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), AL-
FÖLDI M 9, Nagy L 1, ALFÖLDI B 
3, BODOGÁN 6, KISS Z 6, ÖTVÖS 
T 9/1. Csere: Fehérvári N (kapus), SZE-
LECZKI 3, Nagy L, Nagy-Menyhárt 2, 
Simon, Bózsár 2, Hernyák 1/1, KUJBUS 
3. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: Magabiztos, gyors já-
tékkal, kemény védekezéssel, mindenki 
kivette a részét a győzelemből. Gratulálok 
a csapatnak és köszönet a sok nánási szur-
kolóknak aki elkísért minket.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Sárospataki TC 41–26 (21–17)

Hajdúnánás 60 néző. Vezette: Sipos-
Németh P., Szikszay J. (március 24.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D 2, Nagy L 4, Alföldi M 3, BODO-
GÁN 5, Kujbus, ÖTVÖS T 13/2. Csere: 
FEHÉRVÁRI (kapus), Alföldi B 1, SZE-
LECZKI 5, Simon, Nagy-Menyhárt 1, 
KISS Z 5, Nagy L 1, Bózsár, HERNYÁK 
1. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 3/2, illetve 5/2. Kiállítás: 
6 perc, illetve 8 perc.

Tóth Norbert: Az első félidőben az el-
lenfél játékosának sérülése megfogta a 
hazai csapatot is. A második félidőben 
rendeztük a sorainkat és sima győzelem 
lett a végeredmény.

-kábé-

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Cserős 
4/1, Molnár F 4/2, TAR Cs 11/4, TAR L 3, 
Konyári 3, Nagy D 1. Csere: Karócz (kapus), 
SZÖGI 3, Molnár A, Reszegi, Balázs, Nyakas 
2. Edző: Molnár András, Nagy Attila

Hétméteres: 5/3, illetve 9/7. Kiállítás: 16 perc, 
illetve 10 perc.

Nagy Attila: Nagyon álmosan kezdtük a 
mérkőzést, sajnos meglátszott a lányokon, 
hogy 3,5 órát utaztunk. Rengeteg technikai hi-
bával, indiszponáltan kézilabdáztunk. A máso-
dik félidőre magunkhoz tértünk, ha 62 percig 
tart a meccs, talán meg is nyerjük. Gratulálok 
a lányoknak

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B

Hosszúpályi–Hajdúnánás Flexo 2000 FK. 
0:4

Néző: 50
Vezette: Hajdú Imre (Török Csaba Ka-

tona L.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: László T. 

(Tóth D.) Tóth V. Tornyai V. Jóna G. (Ben-
ce D.) Cservák T. Kiss L. (Dallos Nagy T.) 
Polgár G. Félegyházi Z. (Újvári Zs.) Fodor 
J. (Csatári D.) Zsuga Á. Kovács G. 

Gól: Polgár Gábor 2, Zsuga Ádám, Fodor 
János

Edző: Daróczi Péter
A minden csapatrészben jobb futballt 

bemutató Hajdúnánás megérdemelt győ-
zelmet aratott a Hosszúpályi otthonában. 
A nánásiak már a mérkőzés elejétől maguk-
hoz ragadták a kezdeményezést és folya-
matos nyomás alatt tartották a hazaiakat. 
Fölényünk a 26. percben érett góllá, melyet 
perceken belül még két találat követett. 
Csapatunk, a megnyugtató előny tudatában 
sem adta fel a támadás vezetés lehetőségét és 
a folytatásban is az eddig mutatott játékát 
mutatta. A második félidő is a mieink ta-
lálatával indult s ennek köszönhetően, már 
négygólosra duzzadt előnyünk. Mindent 
összevetve: Két nehéz mérkőzés után, végre 
egy könnyebb találkozón, megérdemelten 
szereztük meg a fontos bajnoki pontokat.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Hajdúsám-
soni T.T.I.SZ.E. (Elmaradt időjárás miatt)

Hajdúhadházi FK–Hajdúnánás Flexo 
2000 FK. 1–9 (0–3)

20 néző. 
Vezette: Szűcs L. (Papp J., Katona D.)
Hajdúnánás FK: László T. (Tóth D.)–

Tóth V. (Újvári Zs.), Tornyai V., Jóna G., 
Perényi R., Kiss L., Polgár G., Bencze D. 
(Csatári D.), Fodor J., Zsuga Á. (Félegyházi 
Z.), Kovács G.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Molnár D., illetve Kovács G., Polgár 

G. (4), Bencze D., Újvári Zs. (2), Félegyházi Z.
A Hosszúpályi ellen aratott győzelmünk 

után – mivel az időjárás is úgy engedte –, 
két hetünk volt a felkészülésre a Hajdúhad-
ház ellen.

Talán ennek hatására, vagy, hogy remek 
napot fogott ki a csapatunk, de szinte osz-
tálykülönbség volt a két mérkőző fél között. 
A játék minden elemében a hazaiak fölé nőt-
tünk, ennek tudható be a nyolcgólos győ-
zelmünk. A gólok sorát Kovács Gergő nyi-

totta, az 5. percben s ez megadta az alapot a 
folytatásra. Ezt gólfelelősünk, Polgár Gábor 
találatai követték s ennek köszönhetően már 
a 30. percre egyértelművé tettük a mérkőzés 
végkimenetelét. A második félidő is hasonló 
játékképet mutatott, és a gólok sem marad-
tak el. A cseréink is hozzátették a magukét 
a mai diadalhoz így a vége nem is lehetett 
más, mint kiütéses győzelem, mely kiváló 
alapul szolgálhat a jövő hét végén ránk váró 
rangadó elé!

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Nyíradony 
VVTK 1–0 (0–0)

100 néző.
Vezette: Pál G. (Mészáros Cs., Katona K.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., 

Tornyai V., Félegyházi Z. (Kiss L.), Perényi 
R., Polgár G., Fodor J., Bencze D., Kovács 
G., Jóna G. (Újvári Zs.), Tóth V. Edző: Da-
róczi Péter

Gól: Jóna G.
Kiállítva: Perényi R., illetve Baranyi B.
Ifi : 1–7
Húsvét vasárnapján kölnivel a zsebünk-

ben mentünk ki a mérkőzésre, s a locsolás 
nem is maradt el, hiszen végig zuhogott az 
eső az összecsapás alatt.

Folytatva remek sorozatunkat, ismét győ-
zelemmel tudtuk le az előttünk álló felada-
tot. A találkozó nem hozott magas színvo-
nalat, ezt köszönhetjük az éppen nem ideális 
küzdőtérnek. Volt azonban szinte minden, 
ami egy izgalmas meccshez szükséges. Hely-
zetek, kiállítás mindkét oldalon, szikrázó 
kemény harc, melyből végül mi jöttünk ki 
győztesen.

Szerencsénkre a vendég gárda nem találta 
rajtunk a fogást, így komolyabb fölényt nem 
tudott kialakítani. Ha nem is szép játékkal 
sikerült a diadal, de küzdeni tudásból min-
denképp jelesre vizsgázott csapatunk. Így 
nyílttá vált a harmadik hely kérdése, melyre 
ezúttal már mi is bejelentkeztünk.

Most pedig olvasói kérésre közöljük a 
még hátralévő mérkőzések időpontjait:

Hajdúnánás–Kaba / 2018. 04. 15., 15.30
Hajdúdorog–Hajdúnánás / 2018. 04. 22., 16.00
Hajdúnánás–Monostorpályi / 2018. 04. 29., 16.00
Hajdúszoboszló–Hajdúnánás / 2018. 05. 06., 16.30
Hajdúnánás–Derecske / 2018. 05. 13., 16.30
DVSC II.–Hajdúnánás / 2018. 05. 19., 17.00
Hajdúnánás–Sárrétudvari / 2018. 05. 27., 17.00
DASE–Hajdúnánás / 2018. 06. 03., 17.00

Kócsi Imre


