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Csuja Imre kapta meg…Tisztelt Lakosok!

Folytatódik a SzociáliS Földprogram HajdúnánáSon

Tíz éve vigyázzák a határt a mezőőrök

em hagyjuk cserben azt, aki valóban segíteni akar a családján.” Ismét sokan 
örülhettek a változatos vetőmagcsomagoknak és az előnevelt csirkéknek. Közel 
tíz éves a Szociális Földprogram Hajdúnánáson.

A nagyhatárú városokban, településeken 
mindig is gondoskodott a közösség ar-
ról, hogy óvják, vigyázzák földjeiket, a 
termést az illetéktelenektől behatolóktól, 
tolvajoktól. Hajdanában ezt a feladatot a 
kerülők, a csőszök végezték a határban, 
illetve a kertségekben, mint pl. városunk-
ban is. Ők általában a Közbirtokosság 
vagy a város szolgálatában álltak. 

Nincs ez másképp napjainkban sem, 
hiszen éppen tíz esztendeje, hogy a vá-
ros létrehozta, avagy mondhatjuk úgyis, 
visszahozta a mezőőrséget, amelynek ma 
már elég szerteágazó a feladata. Óvják, 
védik a határt, segítik a tanyákon élőket.

Az elmúlt 10 év alatt elértük, hogy fo-
lyamatosan csökkentek a mezei lopások 
száma, valamint vissza tudtuk szorítani 
a falopások számát is – kezdte összefog-
lalóját a mezőőrök vezetője. Kállai Lász-
ló elmondta, hogy az elmúlt időszakban 

A programra a Családsegítő- és Gyermek-
jóléti Szolgálat gondozásában lévő, nehéz 
anyagi körülmények között élő családok 
jelentkezhettek. Az önkormányzat 107 
család számára biztosít vetőmagcsoma-

got, növényvédőszer egységcsomagot, va-
lamint előnevelt csirkéket.

Ezeknek a csomagoknak a kiosztásá-
ra került sor a program keretében április 
18-án a Bocskai Filmszínház udvarán. Az 

„N önkormányzat 800 ezer forinttal támo-
gatja a program sikeres megvalósítását, 
így összesen a pályázati forrással együtt 
közel 1,5 millió forint áll rendelkezésre a 
107 szociálisan rászoruló családok támo-
gatására. 

Nyolc sikeres évet tudhatunk magunk 
mögött – mondta Szólláth Tibor a szo-
ciális földprogram kapcsán. Hajdúnánás 
polgármestere kiemelte: 2011-ben ami-
kor elindítottuk a programot nem első-
sorban a pénzen volt a hangsúly, hanem 
akarat, és hozzáállás kérdése volt, hiszen 
aktív szerepvállalást kértünk és kérünk 
azoktól, akik segítséget kérnek az önkor-
mányzattól. Nem hagyjuk cserben azt, aki 
valóban segíteni akar a családján. 

Legfőbb célunk, hogy a programban 
részt vevő családok az asztalukra tehes-
senek minél több saját maguk által meg-
termelt növényi és felnevelt állati eredetű 
élelmiszert – tette hozzá polgármester.

A szociális földprogram megvalósítá-
sában résztvevő családok az átadott me-
zőgazdasági javak mellet saját háztartás-
gazdaságuk, kertkultúrájuk, és a program 
során biztosított földterület művelésében 
való munkatapasztalat kialakításában is 
segítséget kapnak. 

Városunkban tíz évvel ezelőtt hét fővel kezdte meg működését az akkor még Mezei 
Őrszolgálat, most kilenc mezőőr jár be olyan külterületeket is, ahová gépkocsival ne-
hezen lehet eljutni.

A projekt ideje alatt a családok 20 órás 
mezőgazdasági képzésen vesznek részt, a 
termelés és tenyésztés folyamatában pe-
dig tapasztalt agrárszakember, valamint 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai segítik őket.

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársai a tanácsadás mellett 
rendszeresen ellenőrzik a földek gondos 
megmunkálását, a konyhakerti növény-
termesztést, és az állattartás körülményeit. 

Harsányi Zsolt

kiemelkedő, napi szintű kapcsolattartást 
és együttműködést tudtak kialakítani a 
gazdálkodókkal. 

Zárt területek őrzése, seregélyriasztás, 
téli időszakban szociális faosztás, dűlő-
utak karbantartása, folyamatos felügyelet 
a bel- és külterületeken – sorolja a vezető a 
nem kis felelősséggel járó feladatokat, aki 
hozzátette: közös szolgálatokat tartanak a 
rendőrséggel, tűzoltósággal, polgárőrség-
gel, melynek látható eredményei vannak.

Nem kis teher és felelősség van a vál-
lunkon, hiszen közel 25 ezer hektár terület 
védelme nagy feladat, mondja Kállai Lász-
ló. Természetesen igyekszünk megfelelni 
az elvárásoknak mind a lakosság, az ön-
kormányzat, a szolgáltatók mind pedig a 
gazdálkodók részéről egyaránt – emelte ki.

A gyalogos szolgálatok során a nehezen 
megközelíthető helyekre is el tudunk jut-
ni. A rendőrséggel való hatékony együtt-

működésnek köszönhetően a bűncselek-
mények megelőzése mellett, a külterületek 
nyugalmának, háborítatlanságának bizto-
sítása érdekében a tanyákon élőkre is nagy 
figyelmet fordítunk.

Sok munka áll még előttünk, fontos-
nak tartom, hogy tovább építsük kap-
csolatrendszerünket a gazdálkodókkal, a 
lakossággal folyamatos kommunikáció, 
párbeszéd legyen közöttünk, hiszen közös 
munkával, közös erőfeszítésekkel tudjuk 
visszaszorítani a lopásokat, bűncselek-
ményeket – hangsúlyozta a Mezőőrség 
vezetője. Tájékoztatásul az alábbiakban 

közöljük az egyes körzetek mezőőreinek 
telefonos elérhetőségét. 

Harsányi Zsolt

1. körzet – Mecsei István 30/492-5250
2. körzet – Reszegi János 30/986-9228
3. körzet – Vajas Miklós Tamás 
 30/492-6177
4. körzet – Kós József 30/355-3581
5. körzet – Vajas Imre 30/485-4186
6. körzet – Magi Antal 30/492-3853
7. körzet – Máró Zoltán 30/492-5324
8. körzet – Balogh Imre 30/401-8026
9. körzet – Kállai László 30/492-2764
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TiszTelT lakosok! A falugazdászok idén is segítenek 
az egységes kérelmek beadásábanTájékoztatjuk Önöket, hogy Hajdúnánás 

és Hajdúnánás-Tedej településen hamaro-
san befejeződik a szennyvízcsatorna-há-
lózat bővítése, kiépítése, mely a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda által irányított 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosí-
tószámú projektben valósul meg. A pró-
baüzem megindulásával lehetővé válik a 
tervben szereplő az új és a régi, már meg-
levő gerinchálózatok mentén lévő ingatla-
nok rákötése a szennyízhálózatra.

Rácsatlakozási feltételek
	Az ingatlanon belül kiépített szenny-

vízvezeték elkészülte után – 48 órán 
belül – a csatlakoztatást személyesen 
be kell jelenteni a Vízmű Zrt. Hajdú-
nánási Ügyfélszolgálati irodájában. 
A bejelentéshez szükséges dokumentu-

mok:
	Fényképfelvétel az elkészült, lefektetett 

csatornahálózatról.
	Egyéb kitöltendő bejelentési nyomtat-

ványok, melyek az ügyfélszolgálati iro-
dában rendelkezésre állnak.

	Új hálózatra kötés esetén az ingat-
lanok belső szennyvízelvezető rend-
szerének kiépítése 2018. május 7-től 
megkezdhető, az ingatlanon belül elhe-
lyezett műanyag tisztítóaknára történő 
rácsatlakozás elvégezhető!

	Kérjük, hogy a műanyag tisztítóaknára 
történő rákötésnél a földtakarást ne vé-
gezzék el addig, amíg a Vízmű Zrt. azt 
felül nem vizsgálta, át nem vette!

	A felülvizsgálat díjköteles. 
Fizetendő díj: Lakosság: 3500 Ft/rákötés
Közület: 6350 Ft/rákötés
Fontos információk

1. A kivitelezési munkákat – csövek fek-
tetését az ingatlanon belül elhelyezett 
tisztítóaknára történő rákötést – célsze-
rű szakemberrel végeztetni, aki garan-
ciát vállal az elvégzett munkájára.

2. A belső szennyvízelvezető rendszernek 
vízzárónak kell lennie. A rendszerbe 
beszivárgó talajvíz költségnövekedést 

okoz és akadályozhatja az üzemszerű 
működést.

3. A belső építendő vezeték anyaga, 
átmérője: D 110 PVC, lejtése min. 
3–5‰ legyen.

4. Pinceszint gravitációs módon nem 
köthető a házi csatornavezetékhez.

5. A csatornahálózat és szennyvíztisztító 
telep biztonságos működése érdekében 
a csatornahálózat bármely pontján TI-
LOS az állattartásból származó hígtrá-
gya, valamint a csapadékvíz közcsator-
nába való bevezetése. 

6. TILOS továbbá olyan szilárd anyagok 
(ruhanemű, pelenka, építési törmelék, 
eü-i eszközök, állati tetemek, tyúktol-
lak, tyúkbelek), valamint olyan szennye-
zőanyagok bevezetése, mely a szenny- 
víztisztító műben dolgozók egészségét 
veszélyezteti, az üzemszerű működést 
akadályozza, rongálja, rendeltetésszerű 
használatra alkalmatlanná teszi!

7. A meglévő zárt szennyvízgyűjtő beren-
dezéseket a tervezett gyűjtőrendszer-
ből ki kell iktatni, rajta szennyvizet 
átfolyatni TILOS! A szennyvíztározó 
tartalmát el kell szállíttatni, a tározót 
ezt követően homokkal kell feltölteni!

8. Az építés során az általános érvényű 
szabványokban, szakági előírásokban 
foglaltakat szigorúan be kell tartani.
Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel 

kapcsolatban bizalommal forduljanak 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
munkatársaihoz.

Személyesen a helyi ügyfélszolgálati 
irodában: 4080 Hajdúnánás, Ady Endre 
u. 31. sz. 10. ajtó (garázs)

Hétfő és Csütörtök: 800–1500 óráig
Szerda: 1230–1800 óráig
A szennyvízelvezető rendszerük kiépí-

tésével nemcsak háztartásuk lesz komfor-
tosabb, hanem hozzájárulnak környeze-
tük megóvásához is.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Hajdúnánás-Tedej

2018. május 2-án (szerda) 17 óra – Tedej, Előhát u. 1., az IKSZT helyiségében
Hajdúnánás – 2018. május 3. (csütörtök) 17 óra – Önkormányzat, Díszterem

Elrendezési vázlat

A Magyar Államkincstár (MÁK) 2018. 
április 3-án megnyitotta az egységes ké-
relmek beadására szolgáló felületet. Idén 
44 jogcímre lehet támogatási és kifizeté-
si kérelmet benyújtani. A megszokottak 
szerint a kérelmek beadására kizárólag 
elektronikus úton van lehetőség, támo-
gatáscsökkenés nélkül május 15-ig. Az 
internetes felület használatát bemutató 
útmutatók elérhetők a MÁK portálján. 

Az elmúlt évben Hajdú-Bihar megyé-
ben több mint 12 ezer egységes kérelem 
benyújtásában működtek közre a NAK 
megyei falugazdászai. A hálózat munkáját 
idei évtől kiegészíti a NAK szaktanácsadói 
hálózata is, ahol többek között kiválóan 
felkészült korábbi falugazdászokkal köt-
hetnek a gazdálkodók támogatott szak-
tanácsadási szerződést teljes körű tanács-
adási szolgáltatás érdekében. 

A falugazdászokhoz tartozó 250–350 
ügyfélszám miatt kérjük tagjainkat, hogy 
feltétlenül, mielőbb egyeztessenek idő-
pontot falugazdászukkal, és a leegyezte-
tett időpontban szíveskedjenek megjelen-
ni. Kizárólag így garantálható a kérelmek 
határidőben történő benyújtása. Általá-

Április elején megkezdődött az egységes kérelmek idei benyújtási időszaka. A Nemze-
ti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai idén is ingyenes segítséget nyújtanak 
a gazdálkodóknak az egységes kérelmek elkészítésében, beadásában. Az elmúlt évek-
ben rendre az egységes kérelmek megközelítőleg 70 százalékát a falugazdászok köz-
reműködésével nyújtották be a gazdálkodók, ezzel országosan mintegy 1000 milliárd 
forint támogatás lehívását segítette számukra a NAK.

nos ügyfélszolgálati tájékoztatást a NAK 
Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság 52/503-
310-es telefonszámán kérhetnek.

Az őstermelői vagy kamarai kártyával je-
lentősen csökkenthető az adminisztráció-
ra fordított idő, ezért kérjük, hogy azt az 
ügyintézéshez hozzák magukkal. Ameny-
nyiben nincs vagy elveszett az elektroni-
kus úton történő ügyintézéshez szükséges 
jelszó, újat igényelni a MÁK honlapjáról 
letölthető nyomtatványon lehet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy közös 
őstermelői kártya esetében a kártyán sze-
replő őstermelők közül mindenki kizáró-
lag a saját nevében járhat el az egységes ké-
relem benyújtása során. Célszerű, hogy az 
agrártámogatások igénylésekor a gazdál-
kodó személyesen járjon el. Amennyiben 
a termelő valamely családtagja nevében 
kíván az egységes kérelemmel kapcsola-
tos ügyet intézni, azt csak meghatalmazás 
birtokában teheti meg. A képviselet igazo-
lására a NAK portáljáról letölthető MH1 
nyilatkozatot szükséges kitöltve és aláírva 
magával hoznia a gazdálkodónak.

A Kamara felhívja a termelők figyel-
mét, hogy több jogcím esetében is változ-
tak a vonatkozó előírások és kötelezettsé-
gek, ezért javasolt tanulmányozni a NAK 
portálján elérhető, az egyes jogcímekhez 
készült rövid tájékoztatókat, illetve segít-
séget kérni a falugazdászoktól.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Kertünk, házunk, otthonunk: 
Biokertészkedés 6.
Majdnem minden zöldségnek szüksége 
van teljes napfényre és jó talajra ahhoz, 
hogy jól tudjanak fejlődni. Mindegyik-
nek előnyös, ha erős illatú növények ve-
szik körül, például levendula, rozmaring, 
zsálya, kakukkfű, a közéjük ültetett bár-
sonyvirág. Ezek a növények sok hasznos 
rovarnak adnak otthont, és illatuk meg-
zavar számtalan kártevőt. Sok zöldségféle 
fogékony bizonyos kártevők és kórokozók 
okozta fertőzésekre, és ha csökkenteni 
akarjuk a kártételt, de el akarjuk kerülni 
a rovarírtó és a gombaólő szerek használa-
tát, a társnövények ültetése jobb módszer 
lehet, mint a hagyományos vetésforgó. 
Most soroljunk fel néhány kombinációt:
	Ültessünk uborkát csemege kukoricá-

val. Ezek a növények tápdús talajon 
fejlődnek, és az árnyék nedvesen tartja 
a földet.

	Főterményként termesszünk burgonyát 
csemege kukoricával, hiszen tápdús talajt 
szeretnek és közel azonos időben érnek.

	Kombináljuk a borsót burgonyával. 
A hüvelyesek megvédik a burgonya 
hajtásait. Szedés után a borsó elhal, 
részecskéi táplálják a burgonya fejlődő 
gumóit.

	A paradicsom kártevőit távol tartja, ha 
közé ültetünk néhány tő chilipaprikát.

	Csökkenti a kártételeket, ha a káposz-
taféléket zöldbab vetéssel övezzük.

	A futóbab mellé vessünk szagosbük-
könyt. Utóbbi csalogatja a beporzó ro-
varokat.

	A sárgarépa imádja a vörös- illetve pó-
réhagyma társaságát.

	A bab és a hagymafélék utálják egy-
mást.

	Paradicsomot és burgonyát ne vessünk 
egymás mellé.Rokon növények és azo-
nos a kártevőjük is.
Késett a tavasz, de egy kis energiával 

próbáljuk utolérni magunkat. Jó kertész-
kedést!

Gut István

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! / Telefon: 06-30/523-6848

Új hálózatra kötés esetén Elrendezési vázlat

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA
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Csuja Imre kapta meg 
a Gábor Miklós-díjat

Életmű: Filmvetítés dr. Oláh Imre 
amatőr filmes alkotásaiból

A díjról
Vass Éva színésznő 2000-ben, férje ha-
lála után két évvel alapította a Gábor 
Miklós-díjat. Az elismerést Shakespeare-

szerepben kiváló teljesítményt nyújtó szí-
nésznek ítéli oda a szakmai kuratórium, 
amelynek több mint tizenöt évig volt el-
nöke Koltai Tamás színikritikus. Jelenleg 
Ascher Tamás vezeti a testületet, a tagok: 

Meczner János rendező, Nádasdy Ádám 
nyelvész, költő, műfordító, Spiró György 
író és Stuber Andrea színikritikus. Csuja 
Imre 1984-ben diplomázott a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán. Vidéki színhá-
zakban töltötte pályakezdő éveit, majd a 
szabadúszást választotta. 2004 óta az Ör-
kény Színház tagja. A jelenlegi repertoár 
darabjai közül majd’ egy tucat előadásban 
játszik, a Hamlet Poloniusától kezdve a 
Tartuffe Cléante-ján át Az ügynök halála 
Ben bácsijáig. Természetesen az Anyám 
tyúkja 1–2-nek is oszlopos tagja, hiszen 
kiválóan mond verset, amint azt több 
önálló estjén bizonyította. Csuja Imre 
szinkronszínészként is igen kedvelt és so-
kat foglalkoztatott, a magyar filmeknek 
pedig elsőrangú sztárszínésze. Szakmai el-
ismeréseinek sorában a legutóbbi az idén 
márciusban kapott Magyarország Kiváló 
Művésze cím.

forrás: 
www.szinhaz.hu,

Fotó: Horváth Judit

Tiéd a színpad! 
János vitéz kicsit másképp

A színművész a legjobb Shakespeare-alakításért járó elismerést az Örkény Színház IV. 
Henrik előadásban nyújtott kettős alakításáért vehette át. A díjat az április 11-ei IV. 
Henrik-előadás végén, a tapsnál adta át Ascher Tamás, a Gábor Miklós-díj bizottság 
elnöke.

Különleges, egy eltűnőben lévő világgal ismerkedhettek mindazok, akik április 6-án 
vendégei voltak a dr. Oláh Imre amatőr filmes alkotásaiból rendezett vetítésnek a 
Bocskai Filmszínházban. A ma már nyugalmazott állatorvos napi munkája során 
számtalan olyan történettel, élménnyel találkozott, amelyeket filmre vitt, így doku-
mentálva a 20. század végi, 21. század eleji hajdúsági parasztemberek életét, a pusztu-
lóban lévő hagyományos tanyavilágot.

Tanyavilág, küszködő emberek, ragaszko-
dás egy ősi életformához. Emberi sorsok a 
20. század végén a hajdúsági tanyavilág-
ban, az archaikus paraszti életforma utol-
só szigetei a böszörményi, nánási határ-
ban. Mindezek a témák köszöntek vissza 
dr. Oláh Imre amatőr filmes kisfilmjeiből, 
amelyek bemutatója április 6-án este a 
Bocskai Filmszínházban volt.

Oláh Imre amatőr filmes alkotóművész 
Hajdúnánáson született és igen nehéz 
körülmények között nevelkedett, kisgyer-
mekkorában életközelben tapasztalta meg 
a paraszti életforma minden nehézségét – 
de szépségét is.

Iskoláit Hajdúnánáson végezte, gim-
náziumba is idejárt, sok szép emléket 
őriz abból a korból. Művészi hajlama, 
tehetsége, mint mesélte, már kisgyermek-
korában megmutatkozott; rajztehetségét 
tanárai is elismerték. Bár a művészetekkel 
– főként a festészettel, majd a szobrász-
kodással kapcsolata soha nem szűnt meg, 
ám hosszú idő telt el, amíg felfedezte a 
filmezést. Első alkotásai az 1960-as évek 
elején készültek, majd ezután folyamato-

A Tied a színpad! színjátszó 
csoportba járó gyerekek kortár-
saikhoz hasonlóan, a kötelező 
olvasmányt és a megtanulandó 
szöveget nem szívesen veszik 
kézbe. Segíteni szerettem vol-
na nekik, hogy Petőfi Sándor: 
János vitéz című elbeszélő köl-
teményének olvasása ne legyen 
számukra teher! Mikor meg 
kellett tanulniuk teljesen az 
első fejezetet szinte tomboltak, 
hogy ők ezt nem tudják meg-
tenni. Természetesen közben 
a telefonjaikat nyomkodták és 
selfie-ket készítettek magukról. 
Kértem őket, hogy mondják el a saját szavaik-
kal azt, amit Petőfi leírt! Tetszett nekik az ötlet, 
így elhatároztam, hogy átfordítjuk az egészet. 
Először együtt kezdtük el a szöveg átírását, de 
nagyon lassan haladtunk. Majd szavakat gyűj-
töttem tőlük, melyek szinte be vannak épülve 
az ő nyelvezetükbe. Férjem, Domoszlai Attila, 
aztán ezek felhasználásával átírta versszakról 
versszakra a János vitéz általam kijelölt részeit 
Like Johnny-ra.

Természetesen a színdarabban már szívesen 
vettek részt, és nem érdekelte őket, hogy az ere-
deti, vagy a modern szöveget kell mondaniuk. 
Mindenki megtanulta szinte az egészet. 1–18. 
fejezetig nagyon kevés részt vágtam ki. Ez azt 
jelenti, hogy az eredeti szövegből minden pró-
bán csaknem 90 versszakot hallottak egy éven 
át, aminek nagy része rögzült is a gyerekeknél. 
Ehhez kapcsolódtak még, hogy az átírt szöve-
get is megtanulták. Nagyon vidám közösséggé 
kovácsolódtunk ezalatt az idő alatt. Érettnek 
láttam őket a feladatra, hogy jelentkezzünk a 
Hajdúnánáson rendezett színjátszó találkozóra. 
Megérte! 

2018. április 13–14-én, a Weöres Sándor 
XXVII. Országos gyermekszínjátszó Fesztivál 
Hajdú-Bihar megyei Találkozóján ezüst minő-

san készítette hosszabb, rövidebb filmjeit. 
Foglalkozása, napias találkozásai nehéz 
sorsú emberekkel – mindezek inspiráló-
an hatottak rá; ezer meg ezer filmszalagra 
kívánkozó emberi történet sorjázott előt-
te elsősorban abból a világról, amellyel 
mindennapi munkája során találkozott. 
Emellett Hajdúböszörmény minden fon-
tos várostörténeti, közéleti eseményéről, 
ünnepségekről készített dokumentumfil-
meket.

A bemutatott filmek visszaröpítettek 
bennünket a magyar parasztság közel-
múltbéli – 20–30 évvel ezelőtti – világá-
ba, és részesei lehettünk szívszorító embe-
ri történeteknek. Bepillantás kaphattunk 
a tanyák népének küzdelmes életformá-
jába, abba az életformába, ami a legtöbb 
kisparaszti gazdaságot jellemezte a 20. 
század végén, 21. sz. elején. Így többek 
között megismerhettük Sipos Elek bácsi 
és fia küszködésekkel teli tanyasi életét, 
vagy a parasztemberek kiszolgáltatott-
ságát a Kegyetlen történelmi fordulat sze-
replőinek vallomásai nyomán. De talán a 
legmegrázóbb történet a Zsuzsánna néni 
ebédje volt. Az elképzelhetetlen szegény-
ségben élő, egyébként négy gyermeknek 
életet adó, 90. évéhez közel járó asszony 
nyomorúságos kis fillérjeiből rendbe sze-
deti aprócska házát, mert mint mondja, 
ez „kötelessíge”, miközben alig jut enni-
valóra, és a közkonyháról kapott egyszerű 
ebédnek úgy tud örülni, mintha fejedelmi 
lakomát kapott volna.

Aki közelebbről is meg szeretne ismer-
kedni dr. Oláh Imre filmjeivel, az meg-
találhatja az interneten, a Youtube video 
megosztón. (f. zs.) 

Fotó: Horváth Tamás

sítést kapott a Tied a színpad! tehetséggondozó 
színjátszó csoport! Különdíjban részesültünk 
a gazdag eszközhasználatunkért, amit Pusztai 
Eszter kolléganőmnek köszönhetek. Köszönet 
Szabó Sándorné Rozika néninek a furulyások 
felkészítéséért és Bodnárné Varga Mártinak a 
színpadi jelenetek segítéséért. Köszönöm a szü-
lők és kollégák támogató munkáját! 

Ha csak annyit értem volna el, hogy néhány 
iskolás gyereknek (2–6. osztályosig), akik a 
csoport tagjai, sikerült a magyar klasszikus iro-
dalom gyöngyszemei közül egyet megtanulni, 
megérteni és nem utolsó sorban színpadra vin-
ni, már akkor is boldog lehetnék. 

A nézők között jelen volt Marosvásárhelyről 
egy csoport, akik meghívták a társulatot őszre 
városukba. 

A zsűri elismerő szavakkal illette az előadást 
és úgy vélik, hogy ezekben a gyerekekben mély 
nyomot hagyott ez a színdarab. Felnőttként is 
szívesen fognak emlékezni erre a bemutatóra. 
Úgy legyen! 

A munkánk folytatódik, hiszen sok tanulni-
valója van egy iskolás gyereknek!

Jeles Éva
a csoport vezetője
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Eredményes hétvége a Hajdúnánási 
Gimnasztráda csapatában

Túl az Üveghegyen

 „A Magyar Látványtánc Szövetség ver-
senysorozatán minden évben megméret-
tetjük magunkat, így volt ez 2018. április 
7-én is Hajdúböszörményben a Sillye Gá-
bor Művelődési Központban az Magyar 
Látványtánc Szövetség Területi kvalifiká-
cióján. 

Kezdő junior, junior, ifjúsági és felnőtt 
csoportjaink idén 6 produkcióval indultak 
a versenysorozaton. Összesen 38 táncossal 
és a lelkes szülői csapattal nekiindulva a 
hétvégének számos kiváló eredményt sike-
rült begyűjtenünk ezen a hétvégén.

Kezdő junior csoportunk sok tagjának 
ez volt az első igazi megmérettetése, akik 
nem is olyan régen kezdtek el megismer-
kedni a moderntánc alapjaival. Büszkén 
mondhatjuk el, hogy Hableány party 
című táncukkal, színpadi látványtánc – 
gyermek – formáció kategóriában arany 
minősítést szereztek

Erdei Éva és Zsuga Imola kezdő junior 
csoportunk két lelkes tagja idén külön, 
színpadi látványtánc duó kategóriában is 
megmérettette tudását, akik szintén első 
közös munkájukkal, Kac-Kac kukacok 
című produkciójukkal nagy sikert aratva 
arany minősítést, valamint első helyezést 
szereztek.

A junior csoport táncosai a 2017-es év 
végén számos új taggal bővültek, akik rö-
vid fél év alatt ismerkedtek meg az új moz-
gásformával és vették fel a tempót, így ve-
lük kibővülve 15 fővel Time to Sleep című 
produkciójukkal első helyezést értek el.

Digitális témahét a Bocskai Iskolában. 
Április 9–13. között projektmunkában 
dolgoztak az első D osztályosok. A pro-
jekt során a gyerekek három mesével 
ismerkedtek meg: Az égig érő paszuly, 
Hamupipőke királyfi és A víz tündére 
című magyar népmesékkel. Foglalkoztak 
a mesék legfontosabb jellemzőivel. Szö-
vegértelmezési, olvasásstratégiai felada-
tokat végeztek; felismerték a cselekmény 
legfontosabb elemeit, a szereplőket és 
helyszíneket, meghatározták a történet-
ben rejlő problémát és az arra adott meg-
oldást. Dramatikus játékok során meg-
jelenítették a szereplőket. Illusztrációt, 
gondolattérképet és plakátot készítettek 
a mesékhez és a projektzárás alkalmára. 
A tevékenység megvalósításában igénybe 
vették az IKT nyújtotta lehetőségeket: 
számítógépen és interaktív táblán oldot-
tak meg feladatokat a tanulók, fényképet, 
videókat készítettek, és azokat használták 
fel a történetek elmeséléséhez könnyen 
kezelhető programok segítségével.

Szinte minden tanórán kihasználták a 
projekt adta lehetőségeket – nemcsak ma-
gyar órán, hanem környezet órán elültet-

A Hajdúnánási Gimnasztráda táncosainak áprilisban elindult a 2018-as versenysze-
zon, a megmérettetések, fellépések és bemutatók időszaka. A lányok eredményesen 
szerepeltek az április 7-ei hétvégén, ahol két minősítő versenyen is bemutatkoztak a 
szakmai zsűri előtt idei évi verseny produkcióikkal. Rozgonyi Melittát a Hajdúnánási 
Gimnasztráda vezetőedzőjét kérdeztük a sikeres és rendkívül jóhangulatú versenyről.

Junior és felnőtt 
csoportunk az előző 
évekhez hasonlóan a 
sok munkának és gya-
korlásnak köszönhe-
tően idén is ütőképes 
produkciókkal járja a 
versenyeket és fesztivá-
lokat. Ez a hétvége na-
gyon jó lehetőség volt 
arra, hogy az új pro-
dukciók első bemutat-
kozója megtörténjen.

Ifjúsági csoportunk 
6 fővel versenyzik eb-

ben az évben, Pandora szelencéje című 
színpadi látványtáncuk kategóriájukban 
indulva első helyezést ért el a szakmai zsű-
ri előtt.

Felnőtt csoportunk az előző évekhez 
hasonlóan kortárstánc kategóriában ver-
senyzik 6 fővel, azt gondolom a szakmai 
zsűri elégedettségét jelzi, hogy idén is első 
helyezést, valamint különdíjat kapott El-
választ a háború című koreográfiánk. 

Így az MLTSZ Területi kvalifikációján 
minden kategóriában és minden csoport-
tal első helyezést értünk el, valamint fel-
nőtt csoportunk kortárstáncával különdí-
jat kapott a szakmai zsűritől a nap végén.

Április 8-án egy kis pihenés után foly-
tattuk a hétvégét, és Tiszavasváriban a 
Revolution Dance Cup tavaszi minősítő 
versenyén vettünk részt.

A szuper hangulatú versenyen 6 pro-
dukcióból három arany minősítést, két 
ezüstöt és egy bronzminősítést kaptunk, 
valamint számos különdíjjal térhettünk 
haza a gyerekek örömére.

Összességében elégedettek vagyunk az 
elért eredményekkel, és bátran mondhat-
juk, hogy egy erős tavaszi indítás volt az a 
hétvége, ami után kellő lendületet kaptak 
csoportjaink a továbbiakhoz.

Április 30-ára meghívást kaptunk Bé-
késcsabára a Nemzetközi Minősítő Tánc-
fesztiválra, ahol csoportjaink ismét bemu-
tathatják közösségünket és Hajdúnánás 
művészetének ezen kis szeletét.

Lejegyezte Kócsi Imre

ték az égig érő paszulyt, testnevelés órán 
megmászták az Üveghegyet, technikán 
bábot készítettek, rajz órán meseillusztrá-
ciót, képregényt alkottak.

A projekt 4. napján elindultak „világ-
gá”, akár a mesehősök, és elmentek az 
Üveghegyen is túlra, vagyis a Nánás ha-
tárában lévő Kendereskertbe biciklivel. 
Utolsó nap a projektzáróra meghívták a 
szüleiket, akiknek elmesélték, elbábozták, 
előadták a 3 tanult mesét, valamint meg-
osztották a hét élményeit értékelve maguk 
és társaik munkáját. Utolsó nap délután-
ján az osztály néhány tagja valódi kincse-
ket is kereshetett: Nyíregyházán a Seuso 
kincseket tekintették meg a Jósa András 
Múzeumban.

A projekt során változatos munkafor-
mákban – egyéni, páros és csoportmun-
kában dolgozhattak a saját maguk által 
választott technikákkal, megjelenítési 
formákkal (rajzolás, dramatikus játék, fo-
tózott jelenetek). A témahét izgalmas 
volt, tanulságos és mindenképpen sikeres, 
mindezek mellett rendkívül hasznos – új 
élményekkel és szórakoztató tanórákkal.

Fekete Andrea

Ládafia Utazó Múzeum 
a Református Általános Iskolában

Az utazó múzeum régóta ismert kifeje-
zés, mely napjainkra egyre változatosabb 
múzeumi programokat jelent. Célja, hogy 
kilépjen a múzeum falai közül, és kivigyen 
kiállítást, múzeumpedagógiai programot, 
múzeumi foglalkozást, gyakorlati bemuta-
tót, előadást a látogató helyébe – óvodák-
ba, iskolákba, művelődési központokba, 
bárhova, ahol felkeltheti az érdeklődést a 
múzeum iránt. 

A református általános iskola 3. A, 3. B 
és 4. osztályába is megérkezett április 11-
én, a Kéky Lajos Kulturális Hét keretein 
belül a Ládafia Utazó Múzeum, ami lehe-
tőséget kínált arra, hogy iskolánk diákjai 
is bepillantást nyerjenek a Dunamelléki 
Református Egyházkerület Ráday Múzeu-
ma állandó gyűjteményébe. A múzeum 
legfőbb célja, hogy látogatóikat megismer-
tessék a kálvinista gyülekezetek életével. 
Bemutatják templomaink tipikus beren-

dezési tárgyait, a refor-
mátus istentisztelet li-
turgikus hagyományait, 
az ehhez kapcsolódó 
tárgyegyütteseket. Az 
utazó múzeum e célki-
tűzés elérésének egyik 
különleges eszköze. 

Kriston-Bordi Zsu-
zsanna múzeumpeda-
gógus vezetésével a fog-
lalkozáson a gyerekek a 
3D világa által teljesen 
testközeliként élhették 
meg a múzeumi élmé-
nyeket, virtuálisan ba-
rangolhattak a múze-

umban, a közkincsek között. A ládafiából 
előkerülő bemutatóanyagok segítségével 
lehetőségünk nyílt a műalkotások közvet-
len megfigyelésére, felfedezésére.

Az általunk választott Állatokra han-
golva elnevezésű témát korszerű oktatási 
módszerekkel, eszközökkel, interaktív táb-
lai bemutatókkal tették érdekessé. Megje-
lentek az állatok a mesékben, bibliai tör-
ténetekben, irodalmi művekben, ismert 
gyerekdalokban, klasszikus zeneművek-
ben, a kiállított tárgyakhoz kapcsolódva. 

Az előadás után kézműves foglalkozá-
son vettünk részt, ahol a tanulók egyéni-
leg készíthették el saját állatos hűtőmág-
neseiket. Mindenki, gyermek és felnőtt 
egyaránt nagyon jól érezte magát. A fog-
lalkozás végén természetesen nem marad-
hatott el az ajándék sem a kisdiákok nagy 
örömére.

Kabainé Bőti Beáta

A 3. A osztály a foglalkozás után. Második guggoló sorban jobb 
szélen Kriston-Bordi Zsuzsanna
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Képviselő-testületi ülés hírei Felhívás önkormányzati lakások 
bérlői számára

Álkéményseprők járnak Hajdú-Biharban

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2018. március hónap-
jában egy ülés tartott. 

2018. március 29-én a napirendek 
elfogadása után a testület elfogadta az 
önkormányzat 2018. évi összesített köz-
beszerzési tervét, elfogadta a településren-
dezési eszközeinek módosítását. 

Módosította a Szalay János Rendelőin-
tézet alapító okiratát.

Határozatot hozott a Hajdúböször-
ményi Tankerületi Központ kérelméről, 
melyben támogatta az intézményátszer-
vezést.

2018. április 1. napjától 2023. március 
31-ig, határozott időtartamra Berkes Ani-
kó került megbízásra a Gazdasági Ellátó 
Intézmény magasabb vezetői munkaköré-
nek ellátására. 

Elfogadta a Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény 2017. 
évi beszámolóját és 2018. évi szakmai 
munkatervét, valamint elfogadásra ke-
rült a Hajdúnánás Város Közművelődési 
Koncepciójához kapcsolódó 2017–2019. 
Intézkedési Terv. 

A testület megismerte és elfogadta a 
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft., 
a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkez-
tetési Nonprofit Kft. 2017. évi közfel-

adatellátási, illetve a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. 2017. évi közművelődési 
beszámolóját.

A testület gyermekétkeztetési szolgál-
tatási szerződés megkötését határozta el 
a Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit 
Kft-vel, valamint üzemeltetési szerződés 
megkötését a Hajdúnánási Gazdasági El-
látó Intézménnyel.

A testület elfogadta a Hajdúnánási Re-
formátus Egyházközség beszámolóját. 

Elfogadta az Önkormányzati Társulás 
az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének 
Javításáért Társulás megszüntető okiratát.

Módosította a Hajdúnánási Roma Nem-
zetiségi Önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodást. 

A testület döntött arról, hogy nem kí-
vánja birtokba adni a tulajdonában lévő 
3502-es főút melletti kerékpárút szakaszt 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

A testület tizenkét esetben hozott tulaj-
donosi döntést.

A nyilvános képviselő-testületi ülé-
sek előterjesztései és a hozott rendeletek, 
határozatok a www.hajdunanas.hu hon-
lapon az Önkormányzat részben Meghí-
vók/Előterjesztések menüpont alatt meg-
tekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

MEGHÍVÓ 
lakossági fórumra

A fórum témája: 
1. Ady Endre körút- Mártírok útja lakótelep belső területének meg-

újítása és a piac fejlesztése, 
2. Hajdúnánás belterületén megvalósuló kerékpáros közlekedés 

fejlesztése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt, 
az „Aktív közösségi zöldterület kialakítása 

és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése 
Hajdúnánáson” című, TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 azonosító 
számú, illetve a „Hajdúnánás–Hajdúdorog kerékpárút-hálózat 

fejlesztése” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú 
projekt keretében tartandó lakossági fórumra.

Időpont: 2018. május 8. (kedd) 16.30
Helyszín: Mozi, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 

Ismételten tájékoztatjuk Tisztelt Bérlő-
inket, hogy a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat továbbra is segítséget nyújt 
ahhoz, hogy a jelenleg bérelt ingatlanuk 
helyett saját otthonra tegyenek szert an-
nak kedvezményes áron történő megvá-
sárlásával. A vételár a piaci érték 95%-a a 
határozott időre bérbe adott lakások ese-
tében, illetve 75%-a a határozatlan időre 
bérbe adott lakások esetében. Természete-
sen a lakók által korábban megvalósított 
és számlával igazolt felújítások értéke nem 
növeli az ingatlanok piaci értékét.

További 10% kedvezmény biztosí-
tott azok számára, akik az egyösszegű 
teljesítést vállalják, és a teljes vételárat 
a szerződéskötéssel egyidejűleg kifizetik. 
Szerződéskötéssel egyidejű kifizetésnek 
tekinthető hitelintézet, illetve lakásta-
karékpénztár közreműködésével történő 
legkésőbb 150 napon belüli halasztott 
megfizetés is.

Tekintettel arra, hogy az egyösszegű 
teljesítés sokakat elzárna az ingatlanvásár-
lás lehetőségétől, ezért a vevők kérelmére 
részletfizetési lehetőség is biztosított. Az 
ingatlan ellenértékét havonta egyenlő 

részletben, legfeljebb 15 évi részletfize-
tési kedvezmény mellet lehet megfizetni. 
Abban az esetben pedig, ha a vevő a szer-
ződés megkötésétől számított 4 éven belül 
fizeti meg a vételár-hátralékot, a fennálló 
tartozásra 5% engedmény illeti meg.

Amennyiben a vételárat részletfizetés-
sel kívánja megfizetni, a szerződés meg-
kötésekor megállapított vételár 10%-át 
egy összegben kell megfizetnie. A vételár 
10%-ának szerződéskötéssel egyidejű kifi-
zetésének tekinthető a hitelintézet, illetve 
lakástakarékpénztár közreműködésével 
történő legkésőbb 150 napon belüli ha-
lasztott megfizetési is.

További segítség az önkormányzat ré-
széről, hogy az ingatlan értékbecslésének 
díját is magára vállalja, amennyiben az 
adásvételi szerződés ténylegesen megköt-
tetik. 

Felhívjuk a bérlőink figyelmét arra, 
hogy a kedvezményes vételi lehetőség 
azon időtartamig áll fenn, amíg bérleti 
jogviszonnyal rendelkeznek az ingatlan-
ra vonatkozóan. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Információink szerint önmagukat ké-
ményseprőnek kiadó csalók bukkantak 
fel az utóbbi hetekben Hajdú-Bihar több 
településén, így Hajdúnánáson, Hajdú-
böszörményben és Püspökladányban is.

Az álkéményseprők házakhoz, lakások-
ba becsengetve – a katasztrófavédelemre 
hivatkozva – azt ajánlják, hogy kitisztítják 
a kéményt, a kályhát, sőt szén-monoxid-
érzékelőt is igyekeznek eladni. Csakhogy 
nincs garancia a szakszerű munkavégzés-
re, és számlát sem adnak. A katasztrófavé-
delem megyei igazgatóságán tudnak erről, 
ők is kaptak ilyen jelzéseket.

Lapunk kérdésére arra hívták fel a fi-
gyelmet, hogy lakossági kéményseprő-
ipari szolgáltatást a megyében kizárólag a 
katasztrófavédelem kéményseprői végez-

nek. Ők a szervezet nevét viselő munka-
ruhában dolgoznak, és magukat fényké-
pes igazolvánnyal tudják igazolni. Fontos 
tudni azt is, hogy a társasházak kéményeit 
úgynevezett sormunka keretében, ingye-
nesen ellenőrzik és tisztítják. Az egylaká-
sos ingatlanokban igénybejelentés nyo-
mán végzik el ezt a munkát. Amennyiben 
a kéményseprők hibát észlelnek, felhívják 
a tulajdonos, illetve az ingatlan használó-
jának a figyelmét arra, hogy a hibát meg 
kell szüntetni, a szükséges szakembert 
pedig az ingatlan lakójának kell kihívnia.

A katasztrófavédelem kéményseprői 
nem kezelnek készpénzt, és semmiféle 
terméket nem árusítanak. Ezeket az esz-
közöket szakboltokban lehet megvásárol-
ni, ahol garanciát is adnak a termékekre 

A pályázati felhívás keretében Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat 21 hajdúnánási 
család támogatására nyert 600 ezer forint 
összegű vissza nem térítendő támogatást, 
melyet a programba bevont családok ré-
szére vetőmag és növényvédőszer egység-
csomag, valamit előnevelt csirke és indító 
táp formájában juttat el. 

A Konyhakerti és kisállattartási szociá lis 
földprogram megvalósításában résztvevő 
családok az átadott mezőgazdasági javak 
mellet saját háztartás-gazdaságuk, kert-
kultúrájuk, és a program során biztosított 
földterület művelésében való munkata-
pasztalat kialakításában is segítséget kap-
nak. A projekt ideje alatt a családok 20 órás 
mezőgazdasági képzésen vesznek részt, a 
termelés és tenyésztés folyamatában pe-
dig tapasztalt agrárszakember, valamint a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Városi Bölcsőde munkatársai segítik őket. 
A pályázati támogatásnak köszönhetően 
egy megélhetést segítő, életminőséget és 
önálló egzisztenciateremtési esélyt javító, 
öngondoskodásra nevelő program megva-
lósítására nyílt lehetőség ebben az évben is.

Cím: Konyhakerti és kisállattartási szo-
ciális földprogram megvalósítása Hajdúná-
náson.

Kódszám: SZOC-FP-17-KK-0163
Pályázó: Hajdúnánás Városi Önkormány-

zat, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A támogatás összege: 600 000 Ft
A program futamideje: 2017. július 1.–

2018. június 30.

A program az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatásával, a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia kereté-
ben valósul meg.

Konyhakerti és kisállattartási szociális 
földprogram megvalósítása Hajdúnánáson

– tették hozzá. Az irodaházakat, telep-
helyként, székhelyként használt ingatla-
nokat Hajdú-Biharban az Abakémény 
Kft., a Kéményseprőipari Kft., a Magyar 
Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft., az 
Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató 
Kft., valamint a Zemplén – Idegenforgal-
mi Szálloda és Vendéglátó Kft. ellenőrzi. 
Aki kéménysepréssel kapcsolatos ügyet sze-
retne intézni elektronikus úton, e-mailben  
a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.

gov.hu címre küldheti levelét. Hagyomá-
nyos postai úton a BM OKF GEK részére 
(1903 Budapest, Pf.: 314.) címezze meg 
a borítékot.

Telefonon a 1818-as ingyenesen hívha-
tó központi telefonszámon lehet érdek-
lődni. Személyes ügyintézésre Debrecen-
ben, a Tímár utca 13–15. szám alatt van 
lehetőség.

Orosz Csaba
= www.haon.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint támogató megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő 2017. évben nyílt pályázatot hirdetett Konyhakerti és kisállattartási szo-
ciális földprogram megvalósításának támogatására. 
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Szépen menetel tovább a csapatunk elany-
nyira, hogy az utolsó két mérkőzéseinken 
is „zakókkal” ajándékoztuk meg ellen-
feleinket. Azonban a harmadik helyen 
előttünk tanyázó Nyiradonynak is megy 
a szekér (azt leszámítva, hogy legutóbb 
kikaptak az otthonunkban) s így még 
mindig 2 pont a különbség köztünk s a 
dobogósok között. Reméljük még sokáig 
fogjuk tudni hozni ezt a remek formánkat!

Téglási VSE–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK 0–5 (0–2)

150 néző.
Vezette: Mészáros Cs. (Áncsán Gy., 

Darányi A.)
Hajdúnánás FK: László T. (Tóth D.)–

Zsuga Á., Csatári D., Tornyai V., Félegy-
házi Z., Polgár G., Újvári Zs., Fodor J., 
Bencze D. (Cservák T.), Jóna G. (Kovács 
G.), Tóth V.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Jóna G., Tóth V., Újvári Zs., Fél-

egyházi Z., Polgár G.
Ifi: 3–2
Értékelés helyett érdemes beleolvasni 

Opre Mihály, az ellenfél edzőjének nyi-
latkozatát.

„A Hajdúnánás talán a legjobb csapat, 
akivel eddig játszottunk. Tudatosan ját-
szottak, képzett játékosokkal, és a 2. fél-
időben 3 olyan gólt szereztek, hogy telje-
sen lenulláztak minket. Gratulálok nekik 
a győzelemhez.” 

Mindent összevetve, egy nem éppen a 
legideálisabb játékot bemutató ellenfél el-
len, meggyőző sikert arattunk. Örülünk, 

 Olaszországban minden év márciusá-
ban szkander világkupát szoktak rendez-
ni. Idén jutottam ki erre a versenyre első-
nek. Mint minden rangos verseny előtt, 
reménykedtem, hogy sikerül dobogós he-
lyezést elérnem. Azonban jobban alakult, 
mint amire számítottam; mindkét kézzel 
veretlenül lettem első. Bal kézzel volt egy 
hosszabb meccsem, jobbal viszont pil-
lanatokon belül sikerült megnyernem a 
döntőt is, így több, mint elégedett voltam 
az akkori teljesítményemmel. 
 Röviddel ezután, már ebben a hó-

napban, jött egy másik világverseny, ami 
a laikus szemszögéből nézve teljesen rend-
ben van, hiszen van az úgy, hogy nem si-
kerül minden 100%-ban. Te azonban ezt 
egy picit másként láttad.
 Április elején egy szlovákiai világ-

kupán vettem részt. Bal kézzel 4., jobb 
kézzel 2. lettem – csak egy többszörös 
Világ- és Európa bajnok tudott megverni. 
Azt hiszem, hogy néha akkor fejlődik az 
ember, ha veszít, ugyanis akkor átgondol-

Nádudvari ASK II.–Hajdúnánás KSE II. 
27–44 (13–21)

Nádudvar 50 néző. Vezette: Fórián, Ta-
kács. (április 8).

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka-
pus), ÖTVÖS T. 10/1, SZABÓ 9/1, 
FEHÉRVÁRI 6, BODOGÁN 7, Éles 1, 
Szombati 1. Csere: NAGY L. 5, HARSÁ-
NYI 4, Török, Nyakas 1. Edző: Bancsók 
Károly.

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

Bancsók Károly: Egy jó iramú mér-
kőzésen, sok látványos gólt is szerezve, 
mindenkinek sok játéklehetőséget adva 
tudtuk begyűjteni a két pontot.

Hajdúnánás KSE II.–Polgár VKSK 
33–23 (15–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay (április 13).

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
Kiss D. 2, NAGY L. 9, Fehérvári, SZABÓ 
5/2, ALFÖLDI M. 4, Tóth 2. Csere: RE-
SZEGI Cs. (kapus), Éles, SZOMBATI 5, 
HARSÁNYI 2, Tupicza 1/1, SZATMÁRI 
3, GULYÁS. Edző: Bancsók Károly.

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

Bancsók Károly: Sok hibával játszottunk, 
de végre az „idősebb” játékosok is elég lehe-
tőséget kaptak és élvezték a játékot.

-kb-

Juhász ’99 Füzesabonyi SC–Hajdúnánás 
KSE 26–20 (10–8)

Füzesabony 100 néző. Vezette: Kovács 
T., Széles Z. (április 7.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
Nagy L., Ruzsinszki, Ötvös N. 9/1, Ka-
szás 3, Bancsók 1, Dankó. Csere: Torma 
(kapus), Bécsi, Csonka, Kiss D. 1, Krisz-
tián, Fórizs 3, Nyeste, Kelemen, Bata 3/1. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 7/4, illetve 2/2. Kiállítás: 
12 perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Támadójátékunknál 
már csak a játékvezetés volt gyengébb. 
Ettől sokkal több kell, ha dobogón sze-
retnénk végezni!

Ifjúsági mérkőzés: Füzesabonyi SC–
Hajdúnánás KSE 32–35 (13–17)

Füzesabony 70 néző. Vezette: Aczél A., 
Paulovics Zs. (április 7.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), AL-
FÖLDI M. 9, Nagy L., ALFÖLDI B. 2, 

Bodogán 2, Kiss Z. 2, ÖTVÖS T. 16/3. 
Csere: FEHÉRVÁRI N. (kapus), Nagy L., 
Nagy-Menyhárt 2, Simon, Bózsár, Kiss 
D., Ötvös Á 2. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 2/2, illetve 3/3. Kiállítás:  
2 perc, illetve 10 perc.

Tóth Norbert: Minden elismerésem az 
ellenfélé, játékosaim alulmaradtak tudá-
suk legjaván. Egy tízperces jó periódusnak 
köszönhetjük a győzelmünket.

Berettyó MSE–Hajdúnánás KSE 32–
30 (11–14)

Berettyóújfalu 300 néző. Vezette: Ma-
jor, Szűcs (április 14.).

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
Nagy L. 3, Ruzsinszki, Ötvös N. 5, Ka-
szás, Bancsók 2, Dankó 5. Csere: Torma 
(kapus), Csonka, Kiss D. 2, Krisztián, 
Fórizs 5, Kelemen 1, Bata 6/2, Varga 1. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/1, illetve 3/2. Kiállítás:  
0 perc, illetve 2 perc.

Néha a vereség is hasznos lehet Zakók ajándékba

FÉRFI KÉZILABDA NB II

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

Hernyák Imrét a fiatal, tehetséges és igen eredményes szkanderezőt valószínű sokan 
ismerik itthon. Számtalan hazai és nemzetközi versenyen mérettette már meg magát 
és ért el kiváló eredményeket. Idén már két alkalommal is, márciusban és áprilisban. 
Az egyik verseny nagyon jól sikerült, a másik is, de talán kevésbé fényesen, mint az 
olaszországi világkupa. Tehetséges fiatal versenyzőnket a napokban kérdeztük a két 
nagy próbatételről.

ja, hogy mit is csinált rosszul, vagy mi is 
a gyengéje. Ezen a versenyen velem is ez 
történt. Eltöprengtem utána, hogy min is 
kellene fejlesztenem ahhoz, hogy fel tud-
jam venni a világ legnagyobbjaival a ver-
senyt. Az elkövetkezendő néhány hónap-
ba erre fogok törekedni, hogy még jobb 
legyek, mivel úgy érzem, hogy van még 
bennem lehetőség. 
 A sportoló folyamatosan készül a kö-

vetkező versenyére. Neked mi következik 
most?
 Jelenleg a magyar bajnokságra ké-

szülök, amely minden évbe egyszer kerül 
megrendezésre, és itt dől el, hogy az adott 
kategóriákban mely versenyzők a legjob-
bak, ezek a versenyzők kapnak lehető-
séget a továbbiakban a világversenyekre 
való kijutáshoz. Eddig négyszeres magyar 
bajnok vagyok jobb kézzel, szeretném ezt 
a címet idén is „megvédeni” és még jó né-
hány éven keresztül megtartani!
 Ezen a szinten a versenyzés már ko-

moly forrásokat igényel. Kik támogatják 
sportolói tevékenységedet?
 Ezúton is köszönök szépen minden-

nemű segítséget a támogatóimnak, amely-
lyel hozzájárultak a felkészülésemhez és 
a kijutásomhoz; így Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatalnak, Nyakas Gá-
bornak és a Nyak-Ép Kft-nek, Nyakas 
Andrásnak és a Nyakas-Farmnak vala-
mint Csiha Sándornak és az Active Fit-
nessnek!

Iminek ezúttal is gratulálunk eddigi 
szép teljesítményéhez és további eredmé-
nyes felkészülést, versenyzést kívánunk 
olvasóink nevében is. 

(erzsé)

az öt találatnak, de annak már nem, hogy 
újabb játékosunk gyarapíthatja a maró-
diak listáját. Csapatunk ennek a három 
pontnak köszönhetően, a Nyíradony ár-
nyékában áll, folyamatos nyomást gyako-
rolva rájuk.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Kabai 
Meteorit SE 7–3 (5–0)

150 néző.
Vezette: Török Z. (Németh M., Szabó P.)
Hajdúnánás: László T. (Tóth D.)–Zsu-

ga Á., Tornyai V., Félegyházi Z., Kiss L., 
Fodor J. (Csatári D.), Polgár G. (Újvári 
Zs.), Bencze D. (Gyöngy T.), Kovács G., 
Jóna G., Tóth V.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Tóth V. (2), Polgár G. (2), Kovács 

G., Kiss L., Bencze D., illetve Czidor R., 
Karika M. (2).

Kiállítva: Mester M.
Ifi: 13–1.
Most pedig nézzük a mi edzőnk, Daró-

czi Péter gondolatait a remek Kaba elleni 
mérkőzés után: Gratulálok a csapatom-
nak. Régen mutattak ilyen jó játékot a 
fiúk az első félidőben. Nagyon szép gólo-
kat szereztünk. Megérdemelten győzött a 
csapat. Remélem a folytatásban is hasonló 
játékot tudunk nyújtani. Hajrá Bányász!

Bizony akik egy picit késtek, netán el-
aludtak, azok akár 4 gólról is lekéshettek, 
hiszen a 16. percben már 4 § volt az ered-
mény. Utána sem álltunk le a gólgyártás-
sal bár a második félidőre kicsit feljöttek a 
Plókai legények.

Kócsi Imre

Madai Tamás: Nagyon nehéz meccsre 
számítottunk. Berettyóújfaluban több 
mint egy éve nem nyert egy csapat sem. 
Ezt a sorozatot szerettük volna megtör-
ni. 40 percig úgy tűnt, hogy ez sikerül-
het. Aztán jöttek a sorozatosan kihagyott 
ziccerek, technikai hibák, melyeket az 
ellenfél kihasznált. Nagy lehetőséget sza-
lasztottunk el. 

Ifjúsági mérkőzés: Berettyó MSE–Haj-
dúnánás KSE 41–36 (26–14)

Berettyóújfalu 150 néző. Vezette: Ma-
jor, Szűcs (április 14.).

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Alföl-

di M. 4, Nagy L. 1, Alföldi B. 1, Bodo-
gán 2, Kiss Z. 2, ÖTVÖS T 18/3. Csere: 
Nagy L., Nagy-Menyhárt, Simon, Kiss 
D. 1, Ötvös Á. 6, Szeleczki, Kujbus 1, 
Hernyák. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 3/3, illetve 3/3. Kiállítás: 
14 perc, illetve 12 perc.

Tóth Norbert: Katasztrófális és érthe-
tetlen első félidei teljesítmény során nagy 
előnyt adtunk az ellenfélnek, a második 
játékrészben, jó játékával csak felzárkózni 
volt erőnk. Ez volt az első vereségünk a 
bajnokságban és remélem az utolsó is. 

-kb-
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Az „Arany Műhely” bizonyított… Csihások sikere Nagykőrösön

Látogatás a Mercedesnél

Neymar kutyánk Happy End-je!

A Bocskai AMI néptánc tanszakának 
szaktanárai és növendékei immár 6. 
alkalommal készültek nagy várakozás-
sal a régió legkiemelkedőbb szakmai 
megmérettetésére. A 2017-es találko-
zóról nagy sikerrel tért haza a hagyo-
mányőrző különítmény, így érthető, 
hogy a felkészülésbe apait-anyait bele-
adott az idén is a 9 különálló kamara 
produkciót betanító koreográfus- és 
felkészítő kollektíva.

Makkai Andrea, Bedő Melinda, 
Márton Attila és Bistey Attila csoport-
vezető néptánc pedagógusok a Kárpát-
medence legszebb magyar néptánc 
örökségét feldolgozva állították szín-
padra a Kis Aranyalma, az Aranyalma, az 
Aranyvessző, a Cinegelábúak és az Arany-
szalma Ifjúsági néptáncegyütteseink kivá-
lasztott, rátermett fiataljait.

A Rábaköztől kezdve táncosaink für-
ge lábakon, dalos jókedvvel és biztos 
tánctudással körbetáncolták a Rétközt, 
Bukovinát, Székelyföldet, Szilágyságot, 
vagy a Bodrogköz falvait. A legnépesebb 
küldöttségként versenyző Hajdúnánásiak 
a legkisebbek korcsoportjában értékes ta-
pasztalatokat, míg a nagyobbak között a 
megszerezhető díjak nagy részét gyűjtöt-
ték be a Hajdúnánásiak a versenyen az 
alábbiak szerint:

2. korcsoport: 2. helyezés: a Cinegelá-
búak csoportja Bukovinai és Székelyföldi 
táncaiért

3. korcsoport: 1. helyezés: az Arany-
szalma Kamara Csoport Vajdaszentiványi 
és Paszabi táncaiért

Különdíjban részesült színpadi táncos 
teljesítményéért Nagy Marcell és az orszá-

Már régóta terveztünk gyárlátogatást egy 
csúcstechnológiát alkalmazó gyárba a 
végzős gépgyártástechnológiai technikus 
osztályokkal. Márciusban adódott szá-
munkra az a lehetőség, hogy eljussunk 
a Mercedes-Benz kecskeméti gyárába. 
Kora reggel autóbusszal indultunk neki a 
hosszú útnak, mely jó hangulatban telt a 
március végi téli idő ellenére is.

Miután megérkeztünk, egy promóciós 
filmet mutattak be a gyárról és a gyártás 
folyamatáról, majd bepillantást nyerhet-
tünk a világszerte sokak számára áhított 
CLA Coupé és Shooting Break, illetve a 
B-osztály modelljeinek készítésébe. Vé-
gigkísérhettük a folyamatot az alapanyag 
beérkezésétől a karosszériaelemek préselé-

Szeretnék megosztani egy a számomra na-
gyon kedves történetet. Most nem leszek 
szigorú, nem kántálom a törvényeket, 
most azt mondom, ami a szívemben van. 
Neymar védencünk közel egy éve került a 
gyepmesteri telepre. A körülmények szin-
te mindennaposak voltak, a gazda elköl-
tözött, a kutyát otthagyta, mint egy zsák 
szemetet. Az első találkozásunk alkalmával 
nyugodt és kedves volt, ellentétben azzal, 
amit mondtak róla. Bizonyos országok-

Március 2-án került megrendezésre a jubileumi, 20. Vécsey-Vásárhelyi Regionális Ka-
mara Népdal, és Néptánc Verseny a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola 
Vécsey Károly Tagintézményében.

gos Egri Szóló Verseny legjobbja, Varga 
László is.

Az eredményhirdetés utolsó, várva-várt 
eseménye az évenként átadásra kerülő fel-
szalagozott juhászkampó, mint vándordíj 
átadása volt. Nem volt hiába az izgatott 
várakozás: „Arany műhely” megnevezés-
sel a hajdúnánási alapfokú művészetok-
tatás néptánc tanszaka 5 csoportjának 
összteljesítménye győzte meg a zsűrit a 
díj Hajdúnánásra kerüléséről. Az elége-
dett küldöttség késő este tért haza, hogy 
hozzátartozóinak is elújságolja az ered-
ményesőt. Ezúton mondunk köszönetet 
a versenyzőkön és felkészítő tanárokon 
kívül a segítő családtagoknak, a Cifraszűr 
Néptánc Egyesületnek az étkezés költsé-
geinek fedezéséért, a Hajdúböszörményi 
Tankerületnek az évenkénti rendszeres 
anyagi támogatásért és Pálóczi Csaba sze-
mélyszállító vállalkozónak, aki sofőrjeivel 
évről-évre, késő estig kitart közösségünk 
mellett.                                  Bistey Attila

sén át az alváz- és karosszériaelemek ro-
botok által történő összeállításán keresztül 
a kész autó megpillantásáig. Aztán meg-
nézhettük az autók első útját is a tesztpá-
lyán. A gyár nagyságát jelzi, hogy az egyes 
csarnokok között autóbusszal szállítottak 
bennünket. Az összeszerelő üzem és a vég-
ső minőségellenőrzési munkába részlete-
sebb betekintést nyerhettünk. 

A túra végeztével csoportképet készítet-
tünk a már jelképpé vált Mercedes-csil-
laggal a háttérben. Szeretettel köszönjük 
iskolánk, a Csiha Győző Szakgimnázium 
és Szakközépiskola, valamint a Berettyó-
újfalui Szakképzési Centrum vezetésének, 
hogy lehetővé tették számunkra ezt a fe-
lejthetetlen kirándulást.

ban listás kutyának tekintik, ezért tudtuk, 
hogy nem lesz egyszerű örökbefogadó csa-
ládot találnunk számára. Számtalan teszt-
nek vetettük alá, mindet kiállta. Kedves 
volt a gyerekekkel, a cicákkal, kompati-
bilis volt más kutyákkal, minket imádott. 
Jó tulajdonságai mellett, pedig egyszerűen 
gyönyörű. Egy év nagyon hosszú idő, és ő 
kezdte feladni. De mi nem, mi még egy 
év után is mindent megtettünk érte. Vég-
ső lehetőségként DNS tesztet kértünk, 
hogy bizonyíthassuk kedvező fajtajelle-
gét. Az eredmény még meg sem jött, de 
nagy meglepetésünkre egy helyi család 
beleszeretett a lehető legjobb pillanatban. 
Bizakodva vittük őt a leendő otthonába, 
hogy megismerkedjenek. Neymar nagy-
szerűen viselkedett, olyan volt, mint aki 
tudja, hogy hazaért… ma már biztosan 
ki tudom mondani, hogy Neymar Hap-
py End! Ezekért a pillanatokért érdemes 
küzdenünk, ezek adnak hitet és erőt a 
folytatáshoz. (Bárki hozzájárulhat sike-
reinkhez, ha adója 1%-t a Hajdúnánási 
Állatvédő Alapítványnak adja. Adószám: 
18730582-1-09)                   Szojka Beáta

Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány Bodolai Gréta és Reszegi Regina 14. L osztályos tanulók

Nagykőrösön tizenhatodik alka-
lommal rendezték meg 2018. áp-
rilis 13–14-én a „Hagyományok, 
Ízek – Régiók – program” kere-
tében az Országos Tudományos 
Diákkonferenciát. Iskolánkat, im-
máron ötödik éve képviselhettük 
ezen a rangos versenyen. 

Az elmúlt évek sikersorozata 
idén sem szakadt meg, sőt. Él-
ményekben és eredményekben 
gazdag versenyen vagyunk túl. 
„Ételed az életed” avagy Maradjon 
élmény az étkezés! címmel Csiszár 
Nikolett és Kántor Magdolna 
(11. A osztályos tanulók) készített 
dolgozatot. A téma napjaink ban 
igencsak aktuális, hisz rohanó 
világunkban az étkezés minősége 
sokszor háttérbe szorul. 

Főzhetünk új alapanyagokkal, használ-
hatunk új konyhatechnikai eljárásokat, 
lehetünk az egészséges életmód meg-
szállottjai, azt viszont nem szabad elfe-
lejtenünk: az az életforma lehet sikeres, 
amelynek során jól érzi magát az ember, 
amelyet nem gyötrelemként él meg nap 

mint nap, hanem szerves részévé tud válni 
a mindennapjainak. 

A sok felkészülés meghozta eredmé-
nyét: a legjobb dolgozat kategóriában az 
első helyezést szerezték meg a lányok.

Ötvösné Kéki Piroska Ibolya 
felkészítő tanár
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Büszkeséggel tölt el, hogy az apjával több-
ször szüretelhettem együtt hisz jó barátja 
vagyok a Hajdúhadházi Kertbarátoknak. 
Őt magát, a humorista fiát még sohasem 
láttam. Elég volt a neve s az arca a plaká-
tokra s hetekkel az előadás előtt elfogyott 
az összes jegy. Volt, akik az interneten ren-
delték s napra pontosan egy hónappal ha-
marébb szépen felöltözve mosolygó arccal 
megjelentek,
 Az előadás csak egy hónap múlva lesz 

mondtam kicsit zavartan. Ők rápillan-
tottak a jegyre s csak ennyit válaszoltak:

 Stimmel! – majd visszautaztak Debre-
cenbe.
Az öltözőben mikor meglátogattam 

úgy feküdt végig a széken, mint egy nyug-
ágyon. Végig hallgatta figyelmesen a ké-
résem, néhány másodpercig gondolkozott 
majd kikapta a képet a kezemből s aláírta. 

Áprilisi–májusi programok:
 Április 27. (péntek) 9.00 a II. Tisztán-

túli Nyugdíjas Kórusok Találkozója, 
a Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület szervezésében

 Április 27. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és na-
gyoknak. Közreműködik a Bürkös Ze-
nekar. A belépés díjtalan.

 VÁROSI MAJÁLIS
 Április 30.–május 1. (hétfő–kedd) Vá-

rosi Majális
 Április 30. (hétfő) 19.00 Májusfa ál-

lítás a Főtéren, majd szerenád a város 
utcáin. 

 Közreműködnek: a Nánási Népdal, 
Nóta és Tánckedvelők Egyesülete, a 
Nánási Hajdú Bokréta Hagyományőr-
ző Egyesület, a Hajdúnánási Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület, valamint a Lente 
Lajos Magyarnóta Egyesület tagjai.

 Az útvonal:
 19.30 Főtér, szabadtéri színpad
 (útvonal: Hunyadi utca)
 kb. 20.00 Hunyadi u.–Honfoglalás u. 

bolt (útvonal: Honfoglalás u.–Baross 
u.–Attila u.)

 kb. 20.35 Attila u.–Tégláskert u. bolt
 (útvonal: Attila u.–Magyar u.)
 kb. 21.10 Házhelyi bolt
 (útvonal: Kossuth u.–Ady E. krt.)
 kb. 21.40 Lakótelep
 Május 1. (kedd) Majális a főtéren
 16.00 Merényi Ákos énekes műsora
 16.30 Zumba Fitness és Strong by 

Zumba Révész Kincsővel
 17.00 Gregor Bernadett műsora 
 18.00 a Stádium zenekar műsora
 20.00 a Children of Distance zenekar 

koncertje
 14.00–19.00 Ugrálóvárak a művelődé-

si központ parkolójában 
 16.00–19.00 kézműves foglalkozások 

gyerekeknek
 Eső esetén a színpadi programok a mű-

velődési központ színháztermében lesz-
nek megtartva!

 A programokon a részvétel díjtalan!
CSERESZNYEVIRÁGZÁS – JAPÁN 
NAPOK 

 Május 5. (szombat) 10.00 a 42. To-
jama Megyei Nemzetközi Művészeti 
Gyermek Fesztivál Rajzverseny hajdú-
nánási díjazottjainak és a Mesés Japán 
Hajdúnánási Rajzverseny résztvevőinek 
ünnepélyes díjkiosztó ünnepsége. 

 Közreműködik: a Debreceni Színjátszó 
Stúdió

 Helye: A Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ

 Japán legyező- és babakiállítás
 Helye: a Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ hangversenyterme
 Ideje: 2018. május 5.–2018. május 19.
 Nemes András Bence: II. világháborús 

japán hadihajók makettjének kiállítása
 Helye: a Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ kamaraterme
 Ideje: 2018. május 5.–2018. május 19.
 „Mesés Japán” gyerek rajzverseny részt-

vevőink munkáiból készült kiállítás 

A Nánás Pro Cultura 
programajánlója

Hadházi László Hajdúnánáson

 Helye: a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ nagyelőcsarnoka

 Ideje: 2018. május 5.–2018. május 19.
 Május 9. (szerda) 17.00 Barkó Judit 

festőművész emlékkiállítása a műve-
lődési központ galériájában. A kiállítás 
június 3-ig tekinthető meg.

 Május 11. (péntek) 20.00 Élőzenés 
retro party a PinceKlub udvarán – az 
elmúlt évtizedek legjobb magyar és kül-
földi retro slágerei, és a jelenkor köz-
kedvelt dalai csendülnek fel a zenekar 
előadásában. Zenél: Németh Roland és 
Kovács Csabi. Jegyek elővételben 800 
Ft, helyszínen 900 Ft. Jegyek elővétel-
ben a művelődési központ információ-
jában váltahatk.

 Május 5. (szombat) Kihajtási Ünnep-
ség és Pásztorételek főzőversenye

 09.00 Pásztorételek főzőversenye, Kelt 
tésztás sütemények versenye

 Gulyásverseny, Csikósok versenye
 Duna-Tisza Magyar Pásztorkutyás Ha-

gyományőrző és Sportegyesület bemu-
tatója

 12.00 Ebéd
 Szalmakalap Citera Együttes műsora, 

Kuckó Művésztanya gyermekműsora 
– vásári komédia, I. Nánási Országos 
Ifjúsági Tánctalálkozó résztvevőinek 
műsora

 15.00 Kihajtási Ünnepség – számadás, 
pásztorok felfogadása, Örökös pászto-
rok köszöntése,

 Pásztortűz gyújtása, Csikósbemutató, 
Délelőtti versenyek eredményhirdeté-
se, Pendely

 Énekegyüttes fellépése, Táncház
 Kísérőprogramok: I. Nánási Országos 

Ifjúsági Tánctalálkozó, Hajdúnánási 
Helyi Sajátosságok kézműveseinek be-
mutatója, kézműves vásár, Zöld sátor a 
Zöld Kör közreműködésével, Sokada-
lom népi játékpark, népi mesterségek 
bemutatója, lovagoltatás gyerekeknek, 
étkezési lehetőségek, Nánási Portéka 
kóstoló.

 A nap folyamán kisvonat közlekedik a 
Kendereskert és a városközpont között.

 Bővebb információ: Pálfi Júlia 
 Telefon: 06-70/372-1484 
 E-mail: palfi.julia@nanasholding.hu
 Versenyfelhívásaink:
 Gulyásverseny: Keressük Hajdúnánás 

legrátermettebb gulyását! A verseny 
kezdetének időpontja: 09.30. Jelentke-
zés a helyszínen!

 Csikósok versenye: Keressük Hajdú-
nánás legügyesebb csikósát! A verseny 
kezdetének időpontja: kb. 11.00. Je-
lentkezés a helyszínen!

 Pásztorételek főzőversenye: Húsos pász-
torétel, Hús nélküli pásztorétel, Kelt 
tésztás házi sütemény.

 Nevezni az alábbi elérhetőségeken le-
het: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Telefon: 70/372-1484, e-mail: palfi.
julia@nanasholding.hu.

 A jelentkezési lap és a program megta-
lálható és letölthető a www.kenderes-
kert.hu honlapon, valamint kérhető a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában. 

 „Az Adriától a Kárpátokig” honisme-
reti játék. A feladatlap kitöltésével játé-
kos formában ismerkedhetnek meg az 
elcsatolt területek történelmével, föld-
rajzával, szellemi kincseivel. A játékban 
maximum 5 fős csapatok vehetnek 
részt korhatári megkötések nélkül. Fel-
adatlapok május 8-tól kérhetőek a mű-
velődési központban. Leadási határidő: 
2018. május 30. 12.00. A legtöbb pon-
tot elért csapatot 1 napos kirándulással 
jutalmazzuk, amely során a Felvidéken 
a gyönyörű Szádelői-völgyet járhatják 
be, majd felkapaszkodunk Torna várá-
hoz! (Azonos pontszám esetén sorsolás 
dönt az elsőségről.)

Moziműsor 2018 április
 Április 28. (szombat) 15.00 Maja, a 

méhecske – A mézcsata (magyarul be-
szélő, német–ausztrál családi animációs 
film, 2018)

 17.00 Rampage – Tombolás 3D (ma-

gyarul beszélő, amerikai akciófilm, 
2018)

 19.00 Bosszúállók: Végtelen háború 
3D (magyarul beszélő, amerikai akció-
film, 2018)

 Április 29. (vasárnap)
 15.00 Maja, a méhecske – A mézcsata 

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

 17.00 Rampage – Tombolás 3D (ma-
gyarul beszélő, amerikai akciófilm, 
2018)

 19.00 Bosszúállók: Végtelen háború 
3D (magyarul beszélő, amerikai akció-
film, 2018)

 Április 30. (hétfő)
 17.00 Rampage – Tombolás 3D (ma-

gyarul beszélő, amerikai akciófilm, 
2018)

 19.00 Bosszúállók: Végtelen háború 
3D (magyarul beszélő, amerikai akció-
film, 2018).

Bizony ő a legrégibb motoros ebben a 
szakmában s bizonyította is ezt. Fergete-
ges két órát szerzett a – nem csak – nánási 
embereknek.

Kócsi Imre



9Hajdúnánási Újság2018. április 26.

MEGHÍVÓ

2018. május 4-én (pénteken) 19 órakor szeretettel várunk 
minden érdeklődőt

Kunkovács László Nánási pásztorok, 
nánási vásárok című legújabb könyvének bemutatására.

Helyszín: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
(Hajdúnánás Bocskai utca 13.)

Keressük Hajdúnánás legszebben 
virágzó fáját!

Kedves Hajdúnánásiak!
A tavasz megállíthatatlanul berobbant 
hozzánk. Városunk is egyre szebb arcát 
mutatja a gyönyörűen virágzó fáknak 
köszönhetően. Ebből az alkalomból egy 
izgalmas játéksorozatra invitáltam Önö-
ket az elmúlt hetekben azért, hogy együtt, 
közösen lássuk meg Hajdúnánás termé-
szeti szépségeit. A sorozat első állomása-
ként megmutattuk, hogy szebbnél szebb 
magnólia bokrok vannak a Nánási ker-
tekben. A sorozat második állomásaként 
mutassuk meg, hogyan virágoznak a ker-
tekben a fák, a gyümölcsfák.

Ha az Ön kertjében, 
családtagjánál vagy is-
merősénél is van gyü-
mölcsfa, vagy olyan fa, 
amely különlegesen 
virágzik, akkor ne ha-
bozzon, fényképezze 
le és küldje el Hajdú-
nánás város facebook 
oldalára üzenet formá-
jában vagy a nanasfo-
to@gmail.com e-mail 
címre. A beküldött 
képeket összegyűjtjük, 

napról-napra közzé tesszük Hajdúná-
nás Város facebook oldalán és a legtöbb 
kedvelést kapott kép gazdáját egy Nánási 
Portéka ajándékcsomaggal ajándékozzuk 
meg. Mindemellett a játék résztvevői kö-
zött is kisorsolunk egy Nánási Portéka ter-
mékekből összeállított ajándékcsomagot. 
Hozzuk el együtt a tavaszt! A képeket 
folyamatosan várjuk 2018. április 19.–
2018. május 15. között! 

Jó játékot és sok sikert kívánva:

Szólláth Tibor
polgármester
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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

KócsiSztori: Ne csalj apa! Szoboszlón a Rokolya

Hajdúnánás, Dorogi út 2. 1. emelet 2.  E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664  Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor és számítógép 
készletünkkel és további kiegészítőkkel várjuk önöket 
üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz, karbantartás 
és vírusirtás! 

Április 8. Eljött a várva-várt szavazás napja. 
Bizottsági tagok, delegáltak mindannyian 
a vártnál izgatottabban érkeztünk a sza-
vazás helyszínére, hogy eskünkhöz híven 
teljesítsük feladatainkat. Szokás szerint az 
első szavazó szinte percekkel az ajtónyitás 
után érkezett s kérésünkre elvégezte fel-
adatait – átnézte az üres urnákat, aláírta a 
leragasztott lepecsétel papírokat s további 
aláírásaival igazolta minden munkamenet 
helyességét. Most már bátran fogadhattuk 
a választópolgárokat. Azt bátran elmond-
hatom, hogy szinte meglepetésként ért 
bennünket, hogy hamar hosszú sorok ala-
kultak ki minden szavazókörben (a Csiha 
iskolában három is volt) s ez bizony elő-
revetítette a tényt, hogy szép számú lesz 
a szavazás ezen a gyönyörű napsütéses 
tavaszi vasárnapon. Nekem viszont most 
a mulatságos sztorikról, eseményekről van 
szerepem írni néhány sort pártatlanul, s 
bizony abban volt részünk bőven.

Egy szúrós tekintetű hatvanas úriember 
szinte a bizottság elé ült le egy székre és 
tettetett komolysággal lassan, komótosan 
kezdte átolvasni, tanulmányozni a pártok 
neveit, képviselőit. Az egyik delegáltunk 
kedvesen odaszólt, hogy ha gondolja, 
nyugodtan bemehet egy szavazófülkébe, s 
ott is elemezheti az aspiránsokat.

Megyei Nyugdíjas Táncfesztivál volt a haj-
dúszoboszlói Művelődési Központban 2018. 
április 14-én. A rendezvény a Hajdú-Bihar 
Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek 
Szövetsége és a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub 
közös szervezésben került megrendezésre. Vá-
rosunkat mint minden évben ezúttal is képvi-
selte a Rokolya Néptánc együttes.

Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület tagjaiból 
verbuválódott csoport 2012-ben alakult Szo-
bonya Jánosné vezetésével 12 fővel. Számtalan 
fellépés, megmérettetés és siker van már mö-

	Micsoda!? – csattant fel az úr, hogy 
szinte zengett az éppen kihalt terem. 
	Hadd döntsem már el én, hogy hol 

olvasom el a szavazólapot! – folytatta 
ugyanolyan ingerülten.
	Én csak… – folytatta volna delegált 

társunk, de inkább csendben maradt hisz 
az is feladatunk, hogy semmilyen konflik-
tusba nem kerülhetünk (s természetesen 
nem is akarunk) a szavazó polgárokkal.

Hosszú percek után az úr felállt, s te-
átrális mozdulatokkal elindult a szavazó-
fülkék felé miközben kis válltáskájában 
matatni kezdett mintha keresne valamit. 
Az egyik bizottsági tagunk újfent hozzá-
szólt – bár ne tette volna –, hogy menjen 
nyugodtan, van toll a fülkében
	Micsoda: – kezdte újra talán még 

ingerültebben. – Azzal a tollal szavazok, 
amelyikkel akarok.

Ezek után már mukkanni sem mer-
tünk. Ő viszont mikor kijött a fülkéből s 
színpadias mozdulattal bedobta a gondo-
san leragasztott borítékot az urnába, elénk 
állt, s a következő szavak hagyták el ajkát, 
melyet az előzmények után ijedten, szinte 
falfehér arccal hallgattunk végig:
	Köszönöm a közreműködésüket, a 

segítségüket s további szép napot és jó 
munkát kívánok önöknek!

A pálmát viszont egy délután érkezett 
háromtagú család viszi el. Apuka, anyuka, 
s egy négy éves fiúcska. Miután megkap-
ták a lepecsételt szavazólapokat az apa a 
kissráccal az egyik fülkébe, míg a mama 
a másikba ment be. Egyszer csak a követ-
kező megdöbbentő szavakat hallottuk a 
„férfiak” fülkéjéből:
	Apa csalsz? – kérdezte a kisfiú s már 

folytatta is. – Azt mondtad, hogy nem 
csalsz. Most akkor csalsz, vagy nem csalsz?

Na, ezen igazodjék ki az ember. Ho-
gyan lehet csalni egy szavazófülkében 
főleg egy gyerek előtt? Már – már azon 
gondolkoztam, hogy felvetetek egy jegy-
zőkönyvet, de hamar megnyugtatott az 
anyuka, aki a nevetéstől szinte kiesett a 
függöny mögül. Végül közösen moso-
lyogva megsimogatták a srác buksiját s 

miután bedobták a borítékokat jókedvű-
en elballagtak. Engem viszont idegesített 
a tény, hogy mire érthette a gyerkőc azt, 
hogy csal- e az apja. Néhány nap múlva 
összefutottam az anyukával, s kérdésemre 
nevetve elmondta a választ.
	Tudod, Imikém mi ebéd után min-

dig összeülünk ilyenkor választáskor, 
s megbeszéljük, hogy kire szavazzunk. 
Most is így történt, s megegyeztünk, hogy 
ugyanarra a pártra adjuk le a voksunkat. 
A gyerek erről beszélhetett.
	Ha már megegyeztetek mamával, ak-

kor ne csalj, hanem arra add le a voksod, 
amiben maradtatok. – mondta a kocsiban 
is többször.

Ahhoz képest, hogy még csak négy éves 
már elég jól tud agitálni.

Kócsi Imre

göttük, idén azonban egy újítással készültek 
a szoboszlói fesztiválra. Eddig a csoport egyik 
fele néptáncot, míg a másik cigánytáncot adott 
elő, ám idén egy görög tánccal is készültek.  
A Zorba tánca, a népszerű Szírtaki zenéjére 
táncolt a csoport melynek koreográfiáját Pál-
mainé Magos Judit segített betanítani. Ha-
sonlóan nagy sikert aratott a cigánytáncuk is. 
A „Nincsen kendő a fejemen” című népszerű 
szám dallamára ropták az asszonyok, a közön-
ség pedig végig vastapssal biztatta őket. Remél-
jük jövőre is hasonló sikerekről és eredmények-
ről számolhatunk be! 

(kócsi)

A Fógel-OptikábAn 
a mutlifokális szemüveglencse árából 30%, 
a fényre sötétedő egyfókuszú lencse árából 
50% kedvezmény vehető igénybe május végéig.

Fógel ajándék üzletünkbe megérkeztek 
a 2018. évi divatos napszemüvegek. 
Egyéb ajándéktárgyak és bőrpénztárcák 
széles választékban kaphatók. 

Hajdúnánás, Mártírok u. 17. és 19. alatt. 
tel.: 06-30/9581-449 és 06-30/213-7083
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750 Ft
adag

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

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

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 fizetési lehetőség.

PénTEk JózsEf 
volt Hajdúnánás Thököly u. 4. sz. alatti 

lakos temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
bánatunkban részvéttel osztoztak. 

Köszönetnyilvánítás

„Az idő múlik a fájdalom csak nő, 
Nem hoz enyhülést a múló idő, 
Sírodra hiába viszünk virágot, 

Eltemettük veled az egész világot.”

A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak akik

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-30/523-6848
Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

Belvárosi társasházi lakás eladó!
Hajdúnánáson a Kossuth u. 3/A sz. alatt tetőtéri lakás egy szoba + egy nagy nappali, 
étkező, konyha, nagy fürdőszoba, külön wc helyiséggel, a lakás alapterülete 70 m2 

ebből hasznos alapterület 38 m2. A lakás frissen festett, minden helyiségben 
központi légkondi, és padlófűtés van!

Az épületben bicikli tároló, közös tároló és ruhaszárító helyiség található. 
Közös udvaron parkolási lehetőség, gyerekeknek játszótér, és szalonnasütési lehetőség is van. 

Közvetlen közelben minden megtalálható 
(vegyes bolt, pékség, drogéria, bank, szórakozási lehetőség…stb).

Irányár: 10 500 000 Ft  Elérhetőség: 06-30/248-6142

Eladó 
a hajdúnánási 01090/27. hrsz-ú 86,86 AK értékű, 

3ha 1732m2 nagyságú 
szántó művelési ágú ingatlan.

Érdeklődni a 06-70/314-6116 telefonszámon.

KEDVENCEK HÁZA
állAteleDel FelSZeRelÉS

Tar Sándor 
egyéni vállalkozó

Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. sz.

tel.: 06-70/203-3189
Keressen fel minket a facebookon is: 

https://www.facebook.com/
kedvenc1969/

Nyitvatartás: H–P: 08.00–12.00
13.00–17.00, Sz: 8.00–12.00, V: Zárva 
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presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

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

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

Felelős kiadó: 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: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK–Kispest NKK 35–34 (16–
21) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Juhász Ist-
ván, Szilágyi Gábor. (április 7.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), CSI-
CSÓSZKI 6/1, Zihor 3, LENGYEL 8, Tar 
Cs. 1, Csányi 1/1, Poór 4. Csere: Szabó D., 
JUHÁSZ (kapusok), LÉVAI 9/5, Fábián 1, 
Takács, Mekes, Pénzes 1, Lakatos, Darabos 1. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/7, illetve 0/0. Kiállítás: 4 perc, 
illetve 10 perc. 

Molnár András: Nagy lépést tettünk a 
bennmaradáshoz!

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–PC TRA-
DE Szeged KKSE 30–24 (18–8)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Tóth Gábor 
Tamás, Tóth István. (április 3.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), Nyakas 
2, TAR Cs. 3/2, CSERŐS 7, MOLNÁR F. 6/2, 
NAGY D. 4, Szögi 2/1. Csere: Karócz (kapus), 
BALÁZS 2, Tar L. 2, Reszegi 1, Molnár A., 
Nagy E. 1. Edző: Molnár András, Nagy Attila

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

Nagy Attila: Hosszú szünet után, kicsit 
tartottunk a mérkőzéstől, de az első félidőben 
döntésre vittük a két pont sorsát. A második 

félidőben az eddig kevesebb játéklehetőséget 
kapók léptek pályára. Gratulálok a lányoknak. 

Nyíradonyi VVTK–Hajdúnánás SK 30–27 
(13–10) 

Nyíradony 120 néző. Vezette: Ónodi, Őri. 
(április 15.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V. (kapus), Poór 1, 
Lengyel 6, Zihor 3, FÁBIÁN 1, Csicsószki 7/5, 
Tar Cs. 1. Csere: Szabó D., Juhász (kapusok), 
Lévai 5/1, Takács, Lakatos, Darabos, Pénzes 3, 
Mekes. Edző: Molnár András

Hétméteres: 7/7, illetve 7/6. Kiállítás: 4 perc, 
illetve 10 perc. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–Csepel 
DSE 34–30 (19–13)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Major, Szűcs. 
(április 14.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), CSERŐS 
10/4, MOLNÁR F. 5/2, TAR Cs. 2, TAR L. 
9/3, Konyári, Pál-Kovács S. Csere: Karócz (ka-
pus), SZÖGI 2, Molnár A., Reszegi, Balázs, 
NYAKAS 6, Kiss Zs. Edző: Molnár András, 
Nagy Attila

Hétméteres: 10/9, illetve 4/2. Kiállítás: 10 perc, 
illetve 8 perc.

Nagy Attila: Remek elsőfélidő után egy 
gyenge második következett, de így is végig 
vezetve, magabiztosan gyűjtöttük be a kötelező 
két pontot. Gratulálok a lányoknak!

-kábé-


