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„Lélektől lélekig”Országos CNC programozás…

Majális a főtéren
hosszúra nyúlt, néha fogcsikor-
gató téli napok után úgy gondo-
lom szinte mindenki várta már 

a tavasz legszebb hónapjának első napját. 
Elannyira, hogy Hajdúnánáson már az 
előtte lévő nap estéjén felelevenítettek 
újra egy régi szokást, mégpedig a májusfa 
állítást és a szerenádozást.

A Nánási Népdal, Nóta és Tánckedve-
lők Egyesülete. A Nánási Hajdú Bokréta 
hagyományőrző egyesület, A hajdúnánási 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, valamint a 
Lente Lajos Magyarnóta Egyesület tagjai 
közösen egy szépen feldíszített májusfát 
állítottak a főtéren majd nótázásba kezd-
tek s lovas szekéren a várost körbejárva 
szórakoztatták a lakosságot. Nagy érde-
kessége az estének, hogy a Magyar Tele-
vízió I. csatornája élő, egyenes adásban 
közvetített az eseményről néhány percet 
az esti híradóban.

Másnap 14 órától megkezdődtek a 
majális programjai. A művelődési ház 
parkolójában ugrálóvár és kézműves fog-
lalkozások várták a gyerekeket. 16 órától 
Merényi Ákos a Miskolci Nemzeti szín-
ház tagja énekelt a közönségnek saját 
dalaiból illetve feldolgozásokból egy vá-
logatást, majd a Zumba Fitness és Stong 
by Zuumba csoport csinos lányai és asz-
szonyai szórakoztatták az egyre szaporodó 
nézőket Révész Kincső vezetésével igen 
nagy sikerrel. Pörgős zene, latin tánclépé-
sek, fergeteges buli hangulat, mosolygós 
arcok, csillogó szemek. Nos mindez a 

Zumba. Ezt követte a nap egyik sztárven-
dége a Kossuth díjas Gregor József opera-
énekes gyönyörű lánya Gregor Bernadett 
színésznő, énekes az Újszínház tagja. Az 
érkezése előtt néhány perccel tudtuk meg, 
hogy a szegedi születésű hölgynek pon-
tosan május elsején van a születésnapja. 
Sebtiben vásároltunk neki egy nagydoboz 
bonbont s a színpadon sikerült is átadni, 
s kellemes meglepetést okozni neki. Ő is 
okozott meglepetést, hiszen repertoárjá-
ban szerepelt egy duett is a 2006-ban el-
hunyt édesapjával. Felemelő érzés volt hal-
lani ha még felvételről is a legendás énekes 
hangját.

A

Ezután egy fiatal debreceni együttes 
következett, a Stádium. A hard rock zenét 
játszó csapatnak sikerült még több embert 
becsalni a főtérre megágyazva ezzel az esti 
sztárvendégeknek, a többszörös Comet 
díjas Children of Distance együttesnek. 
A 12 éve működő és egyre nagyobb nép-
szerűségnek örvendő csapatnak rengeteg 
dala van már fenn a You Tubon több mil-
liós nézettséggel. Az Emlékezz rám című 
dalukat például már több mint 20 mil-
lióan látták. Nagyszerű fénytechnikával 
a színpadon, profi hangosítással hamar 

fergeteges koncerthangulatot szereztek.  
A legmegkapóbb az volt, mikor megkér-
ték a közönséget, hogy mindenki kapcsol-
ja be a telefonja vakuját, s azzal integessen 
a zene dallamára. A csodálatos látványt 
sokan igyekeztek lefényképezni és valószí-
nűleg emlékezetes képek sikeredtek, mivel 
ekkorra már csordultig telt a Köztársaság 
tér. A szervezők elmondása szerint idén a 
fiatalabb közönséget próbálták kicsalni a 
főtérre s szerencsére ennek meg is lett az 
eredménye.

Kócsi Imre

„Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Hajdúnánáson”

A sikeres pályázat révén lehetőség nyílt a 
társult települések óvodáiban és iskolái-
ban a szociális segítő tevékenység beveze-
tésére, melyet a Család- és Gyermekjóléti 
Központ szakemberei valósítanak meg. 
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevé-
kenység a közoktatási intézményekben 
elsődleges feladataként preventív jelle-
gű segítő tevékenységet nyújt, amely az 
óvodás és az iskolás gyerekek és fiatalok 
képességeinek, lehetőségeinek legoptimá-
lisabb kibontakozását szolgálja, a szociális 
kapcsolataik, társadalmi integrációjuk ja-
vítását célozza meg. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde „Óvodai és isko-
lai szociális segítő tevékenység fejlesztése Hajdúnánáson” EFOP-3.2.9-16-2016-00029 
azonosítószámú pályázat címmel szakmai konferenciát rendezett a Kéky Lajos Műve-
lődési Központban 2018. április 25.-én.

A pályázat megvalósítása 2017. augusz-
tus elején kezdődött és 2018. január végé-
ig tart. A szakmai konferencián az eddig 
eltelt időszak tapasztalatai és jövőbeni 
feladatok hangzottak el. Erdei Sándor a 
HBM Gyermekvédelmi Igazgatóság és 
TEGYESZ igazgatója a „Köznevelés-kö-
zösségnevelés összefüggései értékeink tük-
rében” címmel tartott előadást, amelyben 
felhívta a figyelmet a közösség építő ere-
jére, a közös értékek képviseletére és ne-
velésben betöltött szerepükre. Nagyné Ju-
hász Krisztina a projekt szakmai vezetője 
előadásában az óvodai- és iskolai szociális 

segítő tevékenység bevezetésének és eddigi 
gyakorlati megvalósulásának tapasztalata-
it ismertette a résztvevő szakemberekkel, 
kitérve a köznevelési és gyermekvédelmi 
intézmények együttműködésének fontos-
ságára. Józsi Hajnalka és Kulcsár Anita 
a projekt szociális segítői ismertették a 

szakmai tevékenységgel összefüg-
gő módszertani elveket és annak 
gyakorlatát. Révész Magdolna 
Központvezető előadásában a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer 
működésének tapasztalatait a pá-
lyázati tevékenységgel összefüg-
gésben mutatta be. 

A pályázat keretében a szociá-
lis szakemberek az óvodák és 
iskolák pedagógusainak bevoná-
sával igyekeznek olyan modell-

értékű elméleti és gyakorlati programot 
összeállítani, amely hozzájárulhat a gyer-
mekek, családok szociális jólétének, élet-
minőségének javításához. 

Nagyné Juhász Krisztina 
intézményvezető
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 Cseresznyevirágzás Japán Napok:
 Japán legyező- és babakiállítás
 Helye: a Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ hangversenyterme
 Nemes András Bence: II. világháborús 

japán hadihajók makettjének kiállítása
 Helye: a Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ kamaraterme
 „Mesés Japán” gyerek rajzverseny részt-

vevőink munkáiból készült kiállítás
 Helye: Kéky Lajos Városi Művelődési 

Központ nagyelőcsarnoka
 A kiállítások 2018. május 19-ig te-

kinthetőek meg.
 Május 13. (vasárnap) 18.00 Duma-

színház: Ketten az úton – Aranyosi 
Péter és Dombóvári István közös estje

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ

 Kapunyitás: 17.30–kezdés: 18.00
 Belépőjegy ára: 2900 Ft
 Amennyiben elővételben valamennyi 

jegy elkel, a helyszínen már nem lesz 
jegyértékesítés!

 Belépőjegyek elővételben kaphatók:
 Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 

– Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
 Online jegyvásárlás: http://dumaszin-

haz.jegy.hu/program/ketten-az-uton-
aranyosi-peter-es-dombovari-istvan-
kozos-estje-91946/436336

 Május 19. (szombat) 21.00 Retro-
mulatós éjszaka Hajdúnánáson. Az est 
házigazdája: Mr. Geryman. 

 Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ nagy előcsarnoka. 

 Belépőjegy ára: 1200 Ft. Asztalfoglalás! 
A beléptetés jogát a szervezők fenntart-
ják! Jegyek: 70/372-1484 (Pálfi Júlia) 
telefonszámon rendelhető, valamint a 
helyszínen.

 Május 20. (vasárnap) 15.00 Harmó-
nia Nap – a teremtő nyelv és a terem-
tés titkai – Balogh Béla előadása. Be-
lépő: 1000 Ft. Helyszíne: a művelődési 
központ színházterme.

 Barkó Judit festőművész emlékkiállí-
tása a művelődési központ galériájában 
június 3-ig tekinthető meg.

 „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 határ-
idő: 2018. május 30. 12.00. A legtöbb 
pontot elért csapatot 1 napos kirándu-
lással jutalmazzuk, amely során a Fel-
vidéken a gyönyörű Szádelői-völgyet 
járhatják be, majd felkapaszkodunk 
Torna várához! (Azonos pontszám ese-
tén sorsolás dönt az elsőségről.)

 Május 11. (péntek) 20.00 Élőzenés 
retro party a PinceKlub udvarán – az 

Az idén tizenkilencedik alkalommal ren-
dezték meg az országos CNC programo-
zás és gépkezelés szakmai versenyt.

Az írásbeli elődöntőt követően az or-
szágos döntőben Timári Imre (2/14. L) és 
jómagam, Szabó Sándor Imre (1/13. L) 
gépgyártástechnológiai technikus tanu-
lók képviselhettük a BSZC Csiha Győző 
Szakgimnázium és Szakközépiskolát.

Felkészítő tanárunk Szabó Gábor volt.
A versenyre immár sokadik éve Buda-

pesten, az NCT Akadémián kerül sor, 

A jó idő, a kertészkedés, szabadidős tevé-
kenységek potenciális lehetőséget kínálnak 
arra, hogy kullancs jusson a bőrünkbe.  
A kullancs eltávolításával kapcsolatban 
számtalan tévhit létezik, amelyek feles-
leges, így haszontalan alkalmaznunk: 
krémmel történő bekenés, az óramutató 
járásával megegyező vagy ellenkező irá-
nyú csavargatás, gyufafejjel való dörzsö-
lés, stb… mindezekkel csupán azt érjük 
el, hogy a kullancs „fuldoklás” közben 
visszaöklendezi a potrohában lévő bakté-
riumot.

Az eltávolítás legegyszerűbb, és otthon 
is elvégezhető módja az, ha pl. szemöl-
dökcsipesszel megragadjuk a kullancsot, a 
bőrhöz minél közelebbi részen, tehát pró-
báljuk a kullancsot a feji részénél megfog-
ni. Miután megragadtuk, érdemes várni 

egy félpercnyit, mert elképzelhető, hogy 
a kullancs elengedi a bőrt. Tehát fontos, 
hogy a potrohát ne nyomjuk össze!

Ha a kullancs feje beleszakad a bőrbe, 
akkor sem kell megijedni, ugyanis a szer-
vezet ezt ki fogja magából „dobni”!

A kullancs eltávolítását tehát otthon is 
bátran elvégezhetjük. Néhány napig ér-
demes a kullancs helyét megfigyelni: ha 
a csípés helyén fehér-piros színű, kokárda 
jellegű körkörös bőrelváltozás jelentkezik, 
akkor orvoshoz kell menni. Az orvos a 
megfelelő protokoll szerint fog gyógy-
szert felírni, majd célzott laborvizsgálatot 
rendel el. Tehát a szövődmény nagyon jól 
gyógyítható.

Jó egészséget kíván mindenkinek 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság

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 válthatók.

 Május 16. (szerda) 18.00 A hajdúdo-
rogi erődtemplom feltárása – dr. Bá-
lint Marianna régész előadása. 

 A hajdúdorogi önkormányzat felké-
résére a Hajdúsági Múzeum feltárást 
végzett a görög keleti katolikus temp-
lom kertjében, amelynek a célja a haj-
dani templom körüli erődfal és bástyák 
helyzetének és méreteinek a meghatá-
rozása. A feltárást Bálint Marianna ré-
gész vezette.

 A belépés díjtalan!

 A Kendereskert 2018-ban is várja láto-
gatóit, ahol a tájegységünkre jellemző 
növénytermesztés és állattartás folyik. 
Több hazai őshonos állatfajta is fellel-
hető itt, mint például a szürkemarha, 
mangalica sertés, magyar racka juh, 
merinói birka, bivaly, kecske, szamár, 
ló illetve őshonos baromfik. A pásztor-
múzeumban állattartó eleink kultúrájá-
val ismerkedhetnek meg az érdeklődők, 
a látogatóközpont udvarán pedig a gye-
rekek és szüleik is eltölthetnek néhány 
kellemes órát. Legyen a vendégünk!

Nyitva tartás:
Hétfő: zárva
Kedd: zárva
Szerda: 08.00–15.00
Csütörtök: 08.00–15.00
Péntek: 08.00–15.00
Szombat: 08.00–15.00
Vasárnap: 08.00–15.00

 Csoportos bejelentkezés esetén nyit-
vatartási időn túl is állunk látogatóink 
rendelkezésére.

 Bővebb információ: Pálfi Júlia 
 (+36-70/372-1484)

Bocskai Filmszínház
Moziműsor 
 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 

minden héten, szombaton, vasárnap 
és hétfőn.

 Május 12. (szombat)
 15.00 Jönnek a kacsák 3D (magyarul 

beszélő amerikai–kínai animációs film, 
91 perc, 2018)

 17.00 Szűzőrség (magyarul beszélő. 
amerikai vígjáték, 2018)

 19.00 Hang nélkül: magyarul beszélő, 
amerikai thriller, 2018.

 Május 13. (vasárnap)
 15.00 Jönnek a kacsák 3D (magyarul 

beszélő amerikai–kínai animációs film, 
91 perc, 2018)

 17.00 Szűzőrség (magyarul beszélő. 
amerikai vígjáték, 102 perc, 2018)

 19.00 Hang nélkül (magyarul beszélő, 
amerikai thriller, 90 perc, 2018)

 Május 14. (hétfő)
 17.00 Szűzőrség (magyarul beszélő. 

amerikai vígjáték, 102 perc, 2018)
 19.00 Hang nélkül (magyarul beszélő, 

amerikai thriller, 90 perc, 2018)
 Május 19. (szombat)
 15.00 Jönnek a kacsák 3D (magyarul 

beszélő amerikai–kínai animációs film, 
91 perc, 2018)

 17.00 A Partiállat (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 105 perc, 2018)

 19.00 Deadpool 2 (magyarul beszélő 
amerikai akció vígjáték, 108 perc, 2018)

 Május 20. (vasárnap)
 15.00 Jönnek a kacsák 3D (magyarul 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Országos CNC programozás 
és gépkezelés szakmai verseny

Kullancs veszély

beszélő amerikai–kínai animációs film, 
91 perc, 2018)

 17.00 A Partiállat (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 105 perc, 2018)

 19.00 Deadpool 2 (magyarul beszé-
lő amerikai akció vígjáték, 108 perc, 
2018)

 Május 21. (hétfő)
 17.00 A Partiállat (magyarul beszélő, 

amerikai vígjáték, 105 perc, 2018)
 19.00 Deadpool 2 (magyarul beszé-

lő amerikai akció-vígjáték, 108 perc, 
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.

idén április 12. és 14. között zajlott a 
döntő. Az írásbeli, programozási, szóbeli 
és gyakorlati versenyrészeken nyújtott tel-
jesítményünk elegendő volt ahhoz, hogy 
Imre országos 17. legyen, én pedig a 10. 
helyen zárjak.

A versenynapokat a szervezők érdekes 
szakmai bemutatókkal, illetve egy közös 
csapatépítő bográcsozással tették színe-
sebbé. Az utolsó napon ellátogattunk az 
NCT Ipari Elektronikai Kft. taksonyi 
szerszámgépgyárába. Itt betekintést nyer-
hettünk egy korszerű, CNC-vel foglalko-
zó cég mindennapjaiba. Az idegenvezetés 
után a taksonyi üzemben került sor az 
eredményhirdetésre, ahol a versenyzőket 
és felkészítő tanárainkat értékes jutal-
makkal, többek között egy ingyenesen 
elvégezhető nyári tanfolyammal díjazták 
a szervezők.

Összességében egy tisztességesen meg-
szervezett, magas színvonalú versenyen 
szerepeltünk, örülök, hogy részt vehettem 
rajta, ezzel is öregbítve a BSZC Csiha 
Győző Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolájának hírnevét!

Szabó Sándor Imre leendő gépgyártástechno-
lógiai technikus
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Búcsú Mezei Gábortól „Lélektől lélekig”
A siklósi Batthyány Kázmér Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Isko-
la, valamint a Magyar Versmondók Egyesülete szervezésében 9. alkalommal került 
megrendezésre a siklósi nemzetközi irodalmi gyermekfesztivál. A versmondó fesztivál 
2004-re tekint vissza, 2011-ig évenként szervezték meg hazai és határon túli magyar 
iskolások számára, majd néhány év kihagyása után megújult formában 2018-ban újra 
folytatódik. 

A találkozó célja a magyar nyelv értékei-
nek megőrzése, ápolása, az irodalmi mű-
veltség fejlesztése. Témája ebben az évben 
a XX. századi magyar irodalom költészete. 

A verseny három helyszínen, három 
korcsoportban, 3–3 fős, hozzáértő szak-
emberekből álló zsűri előtt folyt. Váro-
sunkat a Bocskai Iskolából 4 tanuló, a 
Kőrösi Református Gimnáziumból 2 diák 
képviselte. 

A kétnapos rendezvényen a szervezők 
gazdag programot kínáltak a 23 magyar-
országi és 7 határon túli iskola tanulói, 
tanárai számára. Bejárhattuk Siklós neve-
zetességeit, megismerkedtünk a híres bor-
termő vidékkel (Harkány, Villány). Meg-
tekintettük a siklósi várat, ahol a Tenkes 
kapitánya című filmet forgatták. Az ér-
deklődő diákok kézműves foglalkozáson, 
diszkóban vehettek részt, ahol lehetőség 
nyílt ismerkedésre, beszélgetésre.

A záró értékelésben Kiss László, a Ma-
gyar Versmondók Egyesületének elnöke 
kiemelte a magas színvonalat, méltatta a 
felkészítő tanárok és a versenyzők munká-
ját. A három korcsoportban arany, ezüst 
és bronz minősítéseket ítéltek oda. Arany 
fokozatban részesült városunk versenyzői 
közül Hallgató Dániel, Horváth Dorina 
Jázmin, Nábrádi Anna és Erdei Ferenc. 
Bronz fokozatban minősült Juhász Fanni. 
Felkészítő tanáruk Kovács Margit, Szabó 
Éva, Vargáné Papp Júlia, Vargáné Sárosi 
Ildikó. Az oklevél mellé valamennyi ta-
nuló és felkészítő tanár ajándékot kapott. 

Az arany minősítést elért tanulók közül 
Erdei Ferenc meghívást kapott a Balaton-
szemesen júniusban megrendezésre kerü-

lő Latinovits Zoltán országos vers- és pró-
zamondó találkozóra, Hallgató Dániel, 
Horváth Dorina Jázmin és Nábrádi Anna 
a Budapesten decemberben megrendezés-
re kerülő „Regösök húrján…” országos 
vers- és prózamondó találkozóra.

A fesztiválra kiadott Emlékkönyvből 
álljon itt két gondolat:

Az egyik dr. Schmidt Henrikné, a 
Batthyány Kázmér Iskola volt igazgatójá-
nak vallomása: „…célkitűzésünk mindig 
ugyanazok voltak: a magyar nyelv érté-
keinek megőrzése, és a gyerekek irodalmi 
ismereteinek bővítése, és hittünk abban, 
hogy mindenki, diák és felkészítő több 
lesz azáltal, hogy felkészül a fesztiválra. 
Még akkor is, ha azon nem tud minden 
egyes résztvevő kiemelkedő színvonalú 
produkcióval bemutatkozni, hisz nem va-
gyunk egyformák, ahogyan a költő is írta: 
…kihalt lenne az erdő, ha csak a legjobb 
hangú madarak dalolnának.” 

A másik idézet írója Horváth Ágnes. Vá-
rosunk egykori diákja 2007-ben vett részt 
a fesztiválon, arany fokozatban részesült.

Az Emlékkönyvben megjelent vallomá-
sának záró gondolatai:

„…adjunk a gyermekeinknek olyan 
élményeket, amelyeket később előhúz-
hatnak az emlékeikből, ha épp nehézsé-
geken mennek át. Adjunk olyan verseket 
kezükbe, amelyet felnőttként is olvasnak, 
és megtalálják magukat benne. Adjunk 
olyan kapaszkodókat, amelyek segítenek 
a lelki válságok leküzdésében. Adjunk le-
hetőséget arra, hogy eljussanak: LÉLEK-
TŐL LÉLEKIG.”

Vargáné Papp Júlia

Horváth Dorina, Hallgató Dániel, Nábrádi Anna, és hátul Erdei Ferenc

Naponta rabol meg a halál bennünket. 
Naponta viszi el tőlünk azokat, akiket 
szeretünk, akik sokat jelentettek nekünk, 
a szűkebb, de a tágabb, a nagyobb kö-
zösségnek is. Különösen fájó a búcsú egy 
TANÍTÓTÓL, egy olyan embertől, aki 
élete során tudást, ismereteket, életre szó-
ló bölcsességet tudott adni. Ilyen ember 
volt Mezei Gábor is, aki április 23-án, 87 
éves korában indult el a mindenélők út-
ján, ama másvilágba, a csillagokon túlra, 
a végtelenbe. 

Mondhatjuk, szép kort élt, pedig nem 
volt könnyű élete, sok megpróbáltatás 
érte, azonban paraszti őseinek kemény 
lelke, erős tartása mindig túlsegítette 
mindenen. Egyetlen egyen azonban nem; 
gyermeke elvesztése gyógyíthatatlan sebet 
ütött lelkén, amit már nem tudott feldol-
gozni.

Mezei Gábor jó eszű, egyszerű tanyasi 
kisdiákként koptatta a balázstelki iskola 
padjait, majd innen tanítója ösztönzésére 
a Hajdúnánási Református Gimnázium-
ba került, ahol 1951-ben érettségizett. 
Középiskola után egyenes út vezetett 
a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, 
Debrecenbe, de inkább vonzotta a kato-
nai pálya, így a fővárosba került a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémiára. Itt alapított 
családot, itt született 1956 őszén kislánya 
Etelka. Ezután pályát módosított, vissza-
vágyott, visszahúzta a szíve a hajdúságba, 
szülővárosába. Tanult, dolgozott, képez-
te magát, középiskolai tanári képesítést 
szerzett az ELTE-én, majd könyvtárosi 
szakképesítést. Ezidőben érte az első tra-
gédia, felesége elvesztése. De sikerült talp-
ra állnia, és újból családot alapított, Ko-
vács Róza középiskolai tanárnő lett élete 
párja. Ezekben az években történt, hogy 
méginkább visszatalált gyökereihez, a ta-
nyák népéhez, hiszen 1960-tól 1975-ig a 
Tanyasi Iskolák Igazgatóságának igazgató 
helyettese volt. Sok-sok jó ismerőse, pe-

„Minden idők egyik legsikeresebb magyar 
énekesnője. Nevéhez az 1960-as évek óta 
több ezer sikeres koncert, több millió el-
adott lemez és számtalan sláger fűződik.” 
– írja róla több internetes portál is. Nem 
csoda hát, hogy áprilisi fellépése előtt 
számtalan telefon érkezett Budapestről, 
Debrecenből Verpelétről (születési helye) 
jegyfoglalás címén. Zsúfolásig megtelt a 
nézőtér – bár még akadt néhány szabad 
hely – s bizton állíthatom, hogy a koncert 
végén mindenki elégedetten távozott.

Kovács Kati a Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas magyar előadóművész, énekesnő, 
dalszövegíró, színésznő április 19.-én 
érkezett városunkba, hogy egy életmű 
koncerttel örvendeztesse meg rajongóit. 
Hamar kiderült azonban, hogy a humor 
sem áll távol a művésznőhöz, hiszen soká-
ig szerepelt együtt Hofi Gézával és Koós 
Jánossal is. Az elénekelt dalok közötti szü-
netekben mindig sikerült megnevettetni 
a közönséget Koncz Tibor zeneszerző, 
zongoristával – egykori férjével – aki több 

dagógus kollégája emlékszik még azokra 
a visszahozhatatlan, embert próbáló, ám 
mégis szép időkre. Majd a tanyasi iskolák 
felszámolása után 1976-tól a Kisegítő Is-
kola igazgatója lett, és maga is tanította 
nagy szeretettel a hátrányos helyzetű, sa-
játos nevelési igényű diákokat, egészen 
1991-ig, nyugdíjba vonulásáig. 

Jöttek a csendes nyugdíjas évek, ame-
lyet az elmúlt év nyarán szörnyű felhő 
árnyékolt be; elvesztették imádott fiukat, 
Gábort. Gyermeke halálát szülő soha nem 
tudja feldolgozni, főként már idős kor-
ban. Egészsége megroppant, egyre inkább 
befelé forduló lett. Búcsúzott az élettől és 
április 23-án szíve megszűnt dobogni.

Szerette az igazságot és ki is merte 
mondani azt, kiállt az egyszerű embere-
kért, segítette, támogatta őket. Olyan em-
ber volt akit szerettek és tiszteltek tanítvá-
nyai, mert ő is tisztelte őket. Olyan ember 
volt, aki a tanári pálya mellett kötelezte el 
magát, mert hitt az ifjúság erejében, mint 
ahogyan őbenne is hittek egykor. Nagy 
utat járt be a tanyasi kisdiák, ami sokszor 
volt göröngyös, de mindig, minden kö-
rülmények között ember maradt.

Véget ért egy emberi élet, földi léte 
végső állomásához érkezett április 23-án 
Mezei Gábor. Sokan kísérték koporsóját 
utolsó útjára, hiszen „Mind utazók va-
gyunk, összekapaszkodunk azokkal, akik-
kel a szívünk és nem a kezünk köt össze, 
és reménykedünk, hogy oda érünk, ahová 
szeretnénk. És az út végén jövünk rá, hogy 
mind közül az számít, hogy tudtunk-e va-
lamit adni magunkból, amitől az útitár-
sunk több lett.” (R. Lawson) És Mezei Gá-
bor nagyon sokaknak tudott adni, amitől 
többek, jobbak lettek. Adjon neki az ég 
csendes nyugodalmat, és vigyázza onnan 
fentről a maradottakat, mert szükségünk 
van a bölcs, okos, jószándékú szavakra, 
példákra. 

HNU

„A múltból, hová már nem térhetünk visz-
sza. / Keserű könnyeink fekete föld issza. /  
A szeretet tartja bennünk ezt a lángot, / 
Mely emberivé teszi még e világot. / Nem 
fújhatja el soha se vihar, se szél. / Szeretteink 
helyett már csak a csend beszél” 

Kovács Kati életmű koncert

mint száz dalt írt már az énekesnőnek.  
A műsor vége felé – mint egy kívánság-
műsorban –, kérhetett a kedves néző is 
dalt, dalokat s a lelkes közönség élt is ezzel 
a lehetőséggel. Egyszóval a remek hangu-
latú, könnycseppektől sem mentes estén 
nemcsak a közönség, hanem – mint ké-
sőbb megtudtam – a művészek is remekül 
érezték magukat.                     Kócsi Imre

Polgár, 1931. augusztus 20.–Hajdúnánás, 
2018. áPrilis 23.
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Járművezetők figyelem!

Mezőgazdasági helyzetkép

Az alkoholizmus okai

Versenykiírás
A balesetek elkerülése végett mindig kipi-
henten üljenek a jármű volánja mögé. Ne 
fogyasszanak alkoholt a vezetés megkez-
dése előtt. Vegyék figyelembe, hogy az al-
kohol kiürülése a szervezetből időigényes, 
nagyobb mennyiségű alkohol nem ürül 
ki a szervezetből egy éjszakai alvás ideje 
alatt. Magyarországon a zéró tolerancia 
elvét alkalmazzák, amely azt jelenti, hogy 
az vezethet járművet, akinek a szerve-
zetében nincs szeszes ital fogyasztásából 
származó alkohol. Az ittas vezetés lehet 
bűncselekmény, mely a vezetői engedély 
bevonásán felül, huzamosabb időre szóló 
vezetéstől eltiltást, és pénzbüntetést is von 
maga után. Aki az eltiltás tartama alatt ve-
zet azzal szemben elzárás is alkalmazható. 

A balesetek jelentős részben okozati ösz-
szefüggésbe hozhatók az ittassággal, mely 

tendencia jelenleg sem mutat csökkenést, 
ezért a Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
fokozott figyelmet fordít az ittas járműve-
zetők kiszűrésére, velük szemben minden 
esetben eljárást kezdeményez. 

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a 
járművezetőknek a fentieken kívül saját 
maguk és a közlekedés más résztvevőinek 
biztonsága érdekében is szabálykövető 
magatartást kell tanúsítaniuk, előtérbe 
kell helyezni a defenzív vezetés alapelve-
it, csupán a bizalmi elvre alapozni nem 
elegendő. Ezen szabályok betartásán felül 
tudatosan segítsük elő a közlekedés részt-
vevőit, legyünk figyelemmel az idősekre 
és a gyerekekre.

Balesetmentes közlekedést kíván a Haj-
dúnánási Balesetmegelőzési Bizottság!

1. A verseny célja: Mindenki egyre na-
gyobb részt vállaljon környezetének 
szépítéséért, vagyis egy kulturált, kör-
nyezetbarát, vendégváró településkép 
kialakításának elősegítése a lakosság 
bevonásával, részvételével. 

2. A nevezés feltételei:
 Magánszemély estén az ingatlan tulaj-

donosa, vagy a hivatalosan bérlőként 
lakó magánszemély a tulajdonos enge-
délyével nevezhet. 

 Társasházak, lakótelepek esetén bene-
vezhet a lakóközösség által megbízott 
képviselő.

 Intézmények esetén az adott intézmény 
vezetője, vagy az általa megbízott sze-
mély jogosult a versenyre benevezni.

3. A helyi környezetszépítő versenyre nem 
nevezhetnek be az alábbi személyek:

 akik a verseny eljárásban döntés előké-
szítők illetve döntéshozók,

 a szakmai zsűri tagjainak közvetlen 
hozzátartozói.

4. Nevezési kategóriák: 
 A legszebben virágosított családi ház / 

vagy társasházi kert kategória.
 A legrendezettebb közterületi lakossági 

előkert kategória.
 A legszebben virágosított üzlet / vállal-

kozás előkert vagy homlokzat kategória.
 A legszebben virágosított intézmények 

kategória.
 A legszebben virágosított utca kategória.
 A legrendezettebb tanyakertek kategória. 
5. Jelentkezési lehetőségek:
 A versenyen való részvételi szándéku-

kat nevezési lap kitöltésével jelezzék.  
A jelentkezési lapokat 2018. május 
31-ig a Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.) főbejárati aulájában 
kihelyezett gyűjtőládában gyűjtjük.  
A nevezési lapok átvehetők a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
információs helyiségében.

6. Elvárások és az értékelés szempontjai:
 a virágosított rész legyen ötletesen ki-

alakított, szép, 

 a kert rendezett, gondozott környezet-
ben helyezkedjen el, 

 meghatározó a növényfajták számsze-
rűsége, kreatívitás, 

 előnyt jelent a komposztálás, öko/bio 
módszerek alkalmazása,

 öntözésnél csatorna/esővíz használata
 madárbarát kert kialakítása, 
 növénykiültetés harmóniája a környe-

zettel.
7. A versenyben lévők bírálata, ered-

ményhirdetés, díjazás:
 A jelentkezőknek ebben az évben 

lehe tőségük nyílik arra, hogy a nyá-
ri időszakban folyamatosan változó, 
kertjeikről készített fotókat elküldjék a 
programkoordinátornak, segítve az Ő 
illetve a szakmai zsűri munkáját. 

 A versenyre benevezett helyszínekre a 
szakemberekből álló bizottság 2018. 
június 4. és 2018. július 31. között 
látogat el, előzetes egyeztetés után. A 
bírálati szempontok alapján 0–10-ig 
történik a pontozás, majd az összesí-
tett eredmények alapján állítja fel a 
zsűri a helyezési sorrendet. A „Tiszta 
környezet – Jó közérzet 2018.” helyi 
környezetszépítő verseny ünnepélyes 
eredményhirdetésére 2018. szeptember 
28-ig kerül sor a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal dísztermé-
ben. A nyerteseket, vagyis minden 
kategóriá ban az első három helyezettet 
a „Tiszta környezet- Jó közérzet 2018.” 
táblával, valamint értékes ajándékokkal 
jutalmazzuk meg. A szakmai zsűri a 
fenti kategóriák mellett különdíjakat is 
kioszthat. 

Várjuk jelentkezésüket! 

További információkat a következő el-
érhetőségen kérhetnek: 06-30/435-6059, 
e-mail cím (fotók): reszegine.aniko@haj-
dunanas.hu 

Szólláth Tibor 
polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviseletében ötödik alkalommal 
hirdeti meg „A Tiszta környezet – Jó közérzet 2018.” 

helyi környezetszépítő versenyt

Az alkoholizmus kialakulásában több 
tényező játszhat szerepet. Genetikai hát-
térre utal, hogy alkoholisták vér szerinti 
gyermekeinél az átlagnál négyszer gya-
koribb a betegség kialakulása, azonban 
a környezeti hatások szerepe is fontos. 
Abban a környezetben, ahol alkoholista 
van a családban, az otthon látott példát a 
gyermek is próbálja majd folytatni, és az 
ivást választja problémamegoldásra.

Csupán egy példa: ha az apa kimerül-
ten, idegesen érkezik haza, akkor ezt a 
gyermek nagyon hamar érzékeli, és gyak-
ran azt képzelheti, hogy vele van a baj, ha-
ragszik rá az édesapja. Emiatt a gyermek-
ben gyakran alakul ki bűntudat! Miután 
az apa fogyasztott alkoholt, ennek hatásá-
ra csökken a feszültség, emelkedik a han-

Szeszélyes telet élhettünk át, amely bizony 
még márciusban is okozott gondokat. 
Szakemberekkel, gazdákkal való beszélge-
tések során arra voltunk kíváncsiak, hogy 
viselték át a telet az őszi vetések, milyen 
tavaszi munkákat kellett elvégezni és oko-
zott e gondot a belvíz?

A válaszok arról tanúskodnak, hogy az 
őszi vetések elfogadható állapotban van-
nak. A belvíz által borított területeket 
azonban megviselte az idő. A március kö-
zepi hó, hófúvás, majd a március végi eső 
nem használt. Mégis megvan a bizakodás. 
A téli fagyok alatt sikerült megoldani a 
fejtrágyázást. Majd a tavasz beköszöntével 
megtörténhetett a gyomirtózás valamint 

gulat. Ekkor már felszabadultan játszik 
gyermekével. Tehát a gyermek azt látja, 
hogy az alkoholfogyasztás teljesen alkal-
mas eszköz a problémák megoldására…

Nagyon sokan alvászavaraikat kezelik 
az alkoholfogyasztással. Mint korábban 
írtuk, ugyanolyan hatás eléréshez egyre 
nagyobb mennyiséget kell fogyasztani!

Hajdú-Bihar Megyében található Ad-
diktológiai szakrendelés:

Debreceni Egyetem 
Kenézy Gyula Kórház
Beutaló nem szükséges, csupán elő-
jegyzést kell kérni.
Telefon: 52/511-777/1951 mellék

Jó egészséget kíván mindenkinek az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság

a vegyszerezés (növényvédelem). A ked-
vezőtlen időjárás miatt azonban a tavaszi 
munkálatok márciusban szinte szünetel-
tek, a műhelyekben folyhatott a gépek 
karbantartása felkészítése a tavaszra.

Április 5-től aztán „gőzerővel” megkez-
dődhetett a tavaszi munka dandárja. Azt 
lehet mondani, hogy szinte éjjel-nappal 
folyt a munka a földeken. Megtörtént a 
talajlezárás, a műtrágyázás, a kombiná-
torozás. Elő lett készítve a föld a vetések 
elkezdéséhez.

A veteményezés sorra valósult meg. 
Földbe került a zöldborsó, a cukorrépa, a 
napraforgó, az árukukorica. Június 15-ig 
folyamatosan vetik a csemege kukoricát. 

Természetesen nem feledkeznek meg a 
gazdák a folyamatos növényvédelemről 
sem (vegyszerezés, gyomirtás)

A további munkálatok közül legfonto-
sabb a tavaszi vetések befejezése, a folya-
matos tápanyagellátás és a növényvéde-
lem. Megkezdődnek a „húzatások”, amely 
célja a nedvességtartalom megőrzése és a 
gyomtalanítás.

A kalászos növényekre is fokozottan 
oda kell figyelni. Meg kell, hogy kapják 
műtrágyát és a lombtrágyát. Védekezni 
kell a kalászbetegségek ellen is. Külön 
odafigyelést érdemel a borsó és a csemege 
kukorica növényvédelme.

Bizakodással várja mindenki a megfe-
lelő időjárást és a termékeny májusi esőt.

Gut István

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-30/523-6848
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„A Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra Hajdúnánási Szervezeté-
nél elsődleges feladatként 
kezeljük a helyi vállalkozók, 
kiemelten a kamarai tagok 
tájékoztatását és informáci-
óhoz jutásának elősegítését, 
személyesen a Területi Iro-
dában, a helyi média segít-
ségével, valamint szakmai 
rendezvények, tájékoztató 
előadások megrendezésével. 
Intenzív személyes kapcsolattartás valósul 
meg a tagokkal, a helyi vállalkozókkal. 
A Hajdúnánási Szervezet nagy figyelmet 
fordít arra, hogy a helyi kisvállalkozóknak 
és a kamarai tagoknak, olyan tájékoztatást 
és segítségét nyújtson a kamara Hajdúná-
nási Területi Irodája, amellyel elősegíthet-
jük gazdasági versenyképességük növe-
lését. Fontosnak tartjuk, hogy a kamarai 
tagság előnyeit minél több kisvállalkozó 
élvezhesse. A kamarai tagság előnye meg-
nyilvánul a Széchenyi Kártya-igénylés és a 
szakmai előadások való részvétel díjmen-
tességében is. A 2017-es év több szem-
pontból is igen sikeresnek tekinthető a 
területi iroda életében. Egyrészt minden 
eddiginél több helyi vállalkozás kapott 
segítséget és információt helyben, többek 
között, a kötelező kamarai regisztráció, 
a kamarai hozzájárulás befizetése, az épí-
tőipari regisztráció, valamint a tagsággal 
és a szakképzéssel kapcsolatos ügyekben. 
Másrészt a Széchenyi Kártya ügyintézés 

területén, az elmúlt évben 
is kimagasló eredmények 
születtek. 

Ebben a ciklusban ki-
emelt hangsúlyt kapott a 
nagy rendezvények szerve-
zésével szemben, a kézzel-
fogható és a vállalkozások 
számára kiemelt fontossá-
gú, mindennapi segítség, 
a szakképzés területén, va-
lamint a Széchenyi Kártya 
Program hiteltermékeinek 

gyors és hatékony elérésének megvaló-
sítása. 

A területi irodában 2017-ben összesen 
116 db Széchenyi Kártya és Agrár Szé-
chenyi Kártya igénylés történt. A beadott 
igénylések számában, az előző évhez ké-
pest, több mint 10%-os növekedés tör-
tént. Csak a tavalyi évben a helyi vállal-
kozások a Széchenyi Kártya Programnak 
köszönhetően, a Hajdúnánási Területi 
Iroda segítségével, 690,4 millió Ft állami 
kamattámogatott, kedvezményes hitelhez 
jutottak, amely hozzájárul vállalkozásuk 
fejlesztéséhez, versenyképességük növelé-
séhez.

Aktív és eredményes munkát végzett az 
elmúlt másfél évben a Hajdúnánási Szer-
vezet elnöksége is.

A 2016–2020-as kamarai ciklusra meg-
választott Hajdúnánási Elnökség 7 főből 
áll, akik aktívan tevékenykednek a helyi 
szervezet erősítése érdekében. Az elnökség 
tagjai célirányosan, szakterületenként is 

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Hajdúnánási Szervezetének hírei

fontos feladatot kaptak, hogy a helyi vál-
lalkozásokat, illetve az adott gazdasági te-
rületeket érintő problémákat, javaslatokat 
feltárják és azt az elnökség elé terjesszék, 
hozzájárulva a hatékonyabb kamarai ér-
dekképviselet elősegítéséhez.

Kisvállalkozások működését segítő 
szakmai javaslatokért felelős elnökségi 
tagok:
 Pók Antal (alelnök)
 Mészáros János 

Szakképzési, oktatási területért felelős 
elnökségi tagok:
 Bakó Sándor
 Nagy Attila 

Idegenforgalom, vendéglátás, turizmu-
sért felelős elnökségi tagok:
 Oláh Imréné
 Pál-Kovács Dezső

A helyi szervezet elnökségi üléseinek 
száma és időpontjai az elnökség éves 
munkatervéhez igazodva történek, az el-
nökség aktuális feladatainak végrehajtása 
érdekében. Az ülések napirendi pont-
jai között szerepel a helyi szervezet éves 
programtervének meghatározása, az előző 
év eredményeinek értékelése, a helyi vál-
lalkozásokat érintő problémák felvetése. 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a vállalkozásokat 
és a gazdaságot érintő előterjesztéseinek 
véleményezése, a helyi szervezet rendez-
vényeinek meghatározása, előkészítése, 
értékelése. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara fontos feladatának tekin-
ti a szakmai előadások szervezését is, 
melyeken önkéntes és regisztrált tagjait 
egyaránt hasznos információkhoz tudja 
juttatni. 

Az előadásokat a kamara ingyenesen 
hirdeti meg, nemcsak önkéntes tagjainak, 
de minden regisztrált vállalkozás számára 
is, akik a kamarai hozzájárulást megfizet-
ték. Minden év elején, Hajdúnánáson is 
megszervezzük az aktuális adótörvény-
változásokról szóló tájékoztató előadást, 
melyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Irányítás Észak-alföldi Tájékoz-
tatási Osztály munkatársai tájékoztatják a 
helyi vállalkozókat a fontos változásokról, 
hasznos tudnivalókról. A tavalyi évben a 
Széchenyi Programiroda és a Hajdú-Bihar 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kö-
zös szervezésében megvalósult rendezvé-
nyen, a legújabb pályázati lehetőségekkel 
és kedvezményes finanszírozási formákkal 
ismerkedhettek meg az érdeklődők. 

Minden évben megrendezzük a Haj-
dúnánási Önkéntes Kamarai Tagok Ki-
bővített Évnyitó Találkozóját is, amely 
egy évnyitó-évértékelő rendezvény, ahol 
az előző év eredményeiről és a jövőbeli 
tervekről tájékoztatjuk a kamarai tago-
kat és a meghívott vállalkozókat. Az idei 
találkozóra, melyre március 12-én került 
sor, mindenképpen fontosnak tartottam, 
hogy meghívjam a választási körzet or-
szággyűlési képviselő jelöltjeit is, akik tá-
jékoztatást tartottak a választási program-
juk, gazdaságot és a helyi vállalkozásokat 
érintő lényeges elemeiről. Természetesen 
a találkozóra ez alkalommal is meghív-
tuk Hajdúnánás város polgármesterét, 
alpolgármestereit, valamint a képviselő 
testület tagjait, a helyi szervezet és a vá-
rosi önkormányzat együttműködésének 
erősítése érdekében. A rendezvényen 
Miklóssy Ferenc a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az el-
múlt időszakban elért megyei és országos 
eredményekről tájékoztatta a jelenlévő-
ket. A rendezvényen több, a helyi vállal-
kozásokat érintő probléma is felvetődött, 
melyek nem csak helyi, de országos szin-
ten is nehézséget okoznak a kkv szektor 
szereplőinek.

A kamara legfontosabb feladata a vál-
lalkozók érdekképviselete mellet, a szak-
képzés területén végzett tevékenység.

A szakképzés területén is igyekszünk, 
minél több olyan rendezvényt megvalósí-
tani, ahol, a helyi vállalkozásoknak nyúj-
tunk olyan információt, mellyel ők is be-
kapcsolódhatnak a jövő szakembereinek 
képzésébe, hiszen ez nem csak a gazdasági 
fejlődés alapfeltétele, de a helyi gazdasági 
társaságok jövőjének kulcsa is. A tavalyi 
évben ezzel a céllal rendeztük meg a Le-
hetőségek a szakember-utánpótlás bizto-
sítására című szakmai tájékoztatót, hogy 
felhívjuk a helyi vállalkozások figyelmét a 
duális szakképzés fontosságára. A szakmai 
rendezvény a Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum Csiha Győző Szakgimnázium 
és Szakközépiskolájával együttműködve 

KAMARAI HÍRMONDÓ

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál 2016-ban került sor tisztújító 
választásokra, melyen Török Istvánt választották ismét, a kamara Hajdúnánási Szer-
vezetének elnöki posztjára, illetve a megyei szervezet általános alelnökének is megvá-
lasztották a 2016–2020-as időszakra, aki az elmúlt másfél év kamarai munkájáról és 
eredményeiről adott tájékoztatást.
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valósult meg, mellyel szoros kapcsolata 
van a helyi szervezetnek. A tagintézmény 
vezetője, Pappné Fülöp Ildikó is a gya-
korlati oktatást biztosító vállalkozások 
és a képző intézmény közös felelősségét 
emelte ki a rendezvényen, ezért is tartot-
ták ők is fontosnak és aktuálisnak, hogy 
ez a találkozó létrejöhessen. A szakképzési 
rendszer helyzetéről és a várható változá-
sokról Pelyhéné Bartha Irén a Berettyóúj-
falui Szakképzési Centrum főigazgatója 
számolt be a megjelenteknek, aki előadá-
sában kiemelte a kamara és a Szakképzési 
Centrumok együttműködésének alapvető 
fontosságát. A szakmai tájékoztatón a vál-
lalkozások megismerkedhettek a gyakor-
lati képzőhellyé válás folyamatával és a 
tanulók foglalkoztatásának lehetőségeivel 
is. A kamara szakképzési tanácsadójától 
tájékozódhattak a tanulószerződés-kötés 
részleteiről. A kamara és az iskola mellet 
a cégek is kiemelt szerepet kaptak a talál-
kozón. A vállalkozások részéről a gyakor-
lati képzéssel és annak finanszírozásával 
kapcsolatos tapasztalatokat Bocz Imre, a 
Bocz-N Kft. ügyvezetője és Abari And-
rea, a NAGÉV Kft. főkönyvelője osztotta 
meg a jelenlévőkkel. A rendezvényen a 
szakképzés aktualitásai mellet, szó esett a 
foglalkoztatást elősegítő pályázatokról is. 
Az Ifjúsági Garancia Program nyújtotta 
lehetőségekről Borbásné Szabolcsi Edit a 
Megyei Kormányhivatal képviselője szá-
molt be a vállalkozóknak. A Hajdú-Bihar 
megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködés munkaerő-piaci progra-
mot Szabó Marianna a Hajdú-Bihar me-
gyei Önkormányzat Paktumirodájának 
ügyintézője ismertette a jelenlévők szá-
mára. A szakmai tájékoztató zárásaként 
a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Enterprise Europe Network 
szolgáltatásaival is megismerkedhettek az 
érdeklődők. 

Az idei évben 
egy nagyon je-
lentős eseményre 
készülünk, mivel 
szeptember 26-a és 
28-a között kerül 

megrendezésre Budapesten a EuroSkills 
2018 verseny, ahol Európa legjobb fiatal 
szakemberei mérik össze ügyességüket 

KAMARAI HÍRMONDÓ

és tehetségüket. A régióból elsőként Ma-
gyarország rendezi meg a rangos nemzet-
közi szakmai versenyt. A program a Nem-
zetgazdasági Minisztérium támogatásával 
valósul meg, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara szervezésében. 

A EuroSkills Budapest 2018 verse-
nyen 28 ország közel 600 versenyzője, 
előreláthatóan 40 szakmában bizonyítja, 
hogy naprakész és professzionális tudá-
suk nélkülözhetetlen a gazdaság számára.  
A megyéből Sipos Kristófnak szurkolha-
tunk, mechatronika szakmában. A ma-
gyar csapat az eddig megrendezett Eu-
roSkills versenyeken kiválóan teljesített, 
összesen 57 érmet szerezve az elmúlt tíz 
évben. A rangos eseményre a hajdúnánási 
diákoknak ingyenes utazási lehetőséget 
biztosít a kamara.

Természetesen ebben az évben is igyek-
szünk, olyan szakmai rendezvényeket 
megszervezni Hajdúnánáson, amelyek 
igazodnak a helyi vállalkozások igénye-
ihez és olyan aktuális és hasznos infor-
mációkkal szolgálhatnak az önkéntes és 
regisztrált tagjainknak, melyekkel növel-
hetik versenyképességüket és ezáltal előse-
gítik Hajdúnánás gazdasági fejlődését is. 

A következő szakmai rendezvényünk 
is, egy nagyon fontos témában kerül meg-
rendezésre május 14-én, amely a GDPR 
– azaz EU Általános Adatvédelmi Rende-
lete – ami minden vállalkozás működését 
érintő jogszabály. A GDPR 2018. május 
25-től kötelezően alkalmazandó Magyar-
országon, így minden vállalkozást, céget 
érint, ahol személyes adatokat kezelnek 
(beleértve a munkavállalók adatait is), 
online tevékenységet folytatnak, vagy 
bármilyen céllal adatbázisokat kezelnek. 
A papír alapon nyilvántartott adatok is 
ide tartoznak. A rendezvényen bemutat-
ják az új GDPR rendelet miatt szüksé-
ges feladatok körét, az egyes szektorokat 
érintő speciális szabályokat, a lehetséges 
gyakorlati megoldásokat, kitérve a mun-
kavállalók személyes adatait érintő válto-
zásokra, illetve más természetes személyek 
adatainak tárolására, kezelésére és az in-
formatikai megoldásokra. 

Rendezvények, szakmai előadások:
 „GDPR – az EU Általános Adatvé-

delmi Rendelete – minden vállalkozás 

működését érintő jogszabály” című 
szakmai tájékoztató

 Téma: A GDPR megfeleltetés a gya-
korlatban – jogi oldalról és a GDPR 
informatikus szemmel

 Időpont: 2018. május 14. (Hétfő) 
15.00

 Helyszín: Halidó Étterem (a volt 
Bocskai Étterem) különterme, 4080 
Hajdúnánás, Fürdő u. 3.
A rendezvényen történő részvétel ren-

dezett regisztrációs díj, kamarai tagdíj 
esetén térítésmentes, de jelentkezéshez 
kötött. 

Részvételi szándékukat a papp.moni-
ka@hbkik.hu e-mail címen jelezhetik leg-
később 2018. május 14-én 12.00 óráig.

További információ:
Papp Mónika
Területi munkatárs Hajdú-Bihar Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdú-
nánási Területi Iroda, 4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 3. Telefon: 52/351-785, e-
mail: papp.monika@hbkik.hu

 ÉPíTőIPARI KONFERENCIA
 Téma: Az ágazat jelene és jövője; az 

új kihívásokra történő felkészülés és 
megfelelés

 Időpont: 2018. június 6. (szerda) 
10.00–14.30 óra

 Helyszín: Nonprofit Gazdaságfejlesz-
tő Szervezetek Háza, Baross Gábor 

terem, 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 
13–15.
A rendezvényen történő részvétel ren-

dezett regisztrációs díj, kamarai tagdíj 
esetén térítésmentes, de jelentkezéshez 
kötött. 

Részvételi szándékukat online a https://
jelentkezes.mkik.hu/event/epitoipari-
konferencia címen jelezhetik legkésőbb 
2018. május 25-én 12.00 óráig.

További információ:
Dr. Kiss András 
Gazdaságfejlesztési és innovációs osz-

tályvezető
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara
4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13–15.
Telefon: +36-30/9678-891
E-mail: kiss.andras@hbkik.hu 

Minden egyéb kamarai rendezvényről, 
szolgáltatásról bővebben tájékozódhatnak 
a helyi vállalkozások a kamara honlapján: 
www.hbkik.hu és személyesen a kamara 
Hajdúnánási Területi Irodájában is.

X
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Felnőtt háziorvosi rendelések Szakrendelések rendelési ideje
2018. május 1-től érvényes rendelési idők

I. Körzet: Dr.Francia Boglárka
 hétfő (páros hét), szerda, péntek: 1230–1630

 Kedd, csütörtök: 0800–1230

 hétfő (páratlan hét): 1230–1800

II.Körzet: Dr. Szabó Ágnes
 hétfő, szerda: 1230–1630

 Kedd, csütörtök: 0730–1230

 péntek: 1400–1800

III.Körzet: Dr. György Katalin
 hétfő, szerda, péntek: 0800–1230

 Kedd, csütörtök(páratlan hét): 1230–1630 
 csütörtök (páros hét): 1230–1800

IV. Körzet: Dr. Holhós Csaba
 hétfő, szerda, péntek: 0800–1230

 Kedd, csütörtök (páros hét): 1230–1630

 csütörtök (páratlan hét): 1230–1800

V.Körzet: Dr. Császi Éva
 hétfő, szerda, péntek: 0800–1230

 Kedd, csütörtök: 1230–1630

VI. Körzet: Dr.Csákó Ilona
 hétfő (páratlan hét), szerda, péntek: 1230–1630

 Kedd, csütörtök: 0800–1230

 hétfő (páros hét): 1230–1800

VII. Körzet: Dr. Balogh Elemér
 hétfő, péntek: 1200–1600

 Kedd, csütörtök: 0800–1200

 szerda: 1400–1800

VIII. Körzet: Dr. Ivánka Ildikó
 hétfő: 0800–1130 Tedej: 1200–1230

 Kedd: 1430–1800 Tedej: 1330–1400

 szerda: 0800–1130 Tedej: 120 0–1230

 csütörtök: 1430–1800 Tedej: 1330–1400

 péntek: 0800–1130 Tedej: 1200–1230

 Dr. Suhajda Éva
 Hétfő, kedd, péntek: 0800–1200

 Szerda, csütörtök: 1300–1700

Foglalkozás egészségügy (Ventifilt) 
 Hétfő, kedd: 1400–1800

 Csütörtök: 0900–1200

GyerekGyóGyászat Tanácsadás

Dr. Szabó Judit 

Hétfő 08.00–11.00  

Kedd 11.00–14.00 9.00–11.00

Szerda 14.00–17.00

Csütörtök 08.00–11.00  

Péntek páratlan hó 11.00–14.00  

Péntek páros hó 14.00–17.00  

Dr. László Ibolya 

Hétfő 11.00–14.00  

Kedd 14.00–17.00

Szerda 08.00–11.00  

Csütörtök 11.00–14.00  08.30–10.30

Péntek páratlan hó 14.00–17.00  

Péntek páros hó 11.00–14.00  

Dr. Kátai Ibolya 

Hétfő 14.00–17.00 10.00–12.00

Kedd 08.00–11.00  

Szerda 11.00–14.00  

Csütörtök 14.00–17.00  

Péntek páratlan hó
08.00–11.00

 

Péntek páros hó  

Ideggyógyászat hétfő, kedd: 15.30–19.00
 csütörtök: 16.00–19.00 Dr. Bedő György Beutaló szükséges!

Nőgyógyászat hétfő: 12.00–18.00 Dr. Birinyi László (időpont szükséges)
 kedd: 13.00–18.00 Dr. Székely Péter (időpont szükséges)
 szerda: 08.00–14.00 Dr. Székely Péter (időpont szükséges)
 csütörtök: 13.00–18.00 Dr. Korláth Zalán (időpont szükséges)
 péntek: 12.00–18.00 Dr. Birinyi László (időpont szükséges)
 Tanácsadás: kedd, csütörtök: 12.00–13.00
  szerda (Hajdúdorog): 13.00–14.00

Szemészet hétfő, kedd, szerda, péntek: 13.00–17.00 
 hétfő: Dr. Hódos Márta; kedd: Dr. Pálfi Edit; szerda: Dr. Katona Irén; 
 péntek: Dr. Deák Tamás 
	 (Időpontkérés	rendelési	időben	az	intézet	telefonszámain)

Röntgen hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 08.00–14.00
 szerda: 10.00–17.00 Beutaló szükséges!
 (Dr. Laskay Erika, Dr. Kézsmárki Zsolt, Dr. Bohátka Gábor)
Ultrahang (Előjegyzés	alapján.	Időpontkérés	a	röntgentől.) Beutaló szükséges!

Laboratórium hétfő–péntek: 07.30–15.30     Dr. Nagy Gábor     Beutaló szükséges!

Belgyógyászat hétfő, kedd: 13.00–18.00; szerda, csütörtök, péntek: 08.00–13.00
 Dr. Borbély János  Beutaló szükséges!
	 (Időpontkérés	rendelési	időben	az	intézet	telefonszámain)

Sebészet, Traumatológia
 hétfő: 08.00–14.00 traumatológia
 kedd: 08.00–13.00 traumatológia
 szerda: 15.00–19.00 traumatológia
 csütörtök: 08.00–13.00 traumatológia 
  15.00–19.00 általános sebészet
 péntek: 08.00–13.00 traumatológia
(Dr. Horkay Péter, Dr. Kathy Sándor, Dr. Nagy András, Dr. Kiss Árpád, Dr. Bokor László)

Kardiológia hétfő, kedd: 08.00–12.30 Dr. Borbély János Beutaló szükséges!
	 (Időpontkérés	rendelési	időben	az	intézet	telefonszámain)

Fül-orr-gége hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 07.30–13.30 Dr. Szécsi Anna

Orthopédia kedd, csütörtök: 08.00–12.00 Dr. Prodanov Vaszil
    Beutaló szükséges!

Fiziotherápia hétfő–péntek: 08.00–16.00 Dr. Domokos Pál
    Beutaló szükséges!

Fiziotherápia szakrendelés (szakorvosi) Dr. Domokos Pál Beutaló szükséges!
 hétfő, szerda: 12.15–13.00
 kedd, csütörtök: 08.00–11.45 
 (Hajdúnánási Gyógyfürdő, Fürdő u. 7)

Reumatológia hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00 Dr. Domokos Pál
    Beutaló szükséges!
 kedd, csütörtök: 12.00–16.00

Urológia hétfő, csütörtök: 16.30–20.00
 Dr. Tóth György; Dr. Osváth Péter; Dr. Murányi Mihály
 (időpontkérés az intézet telefonszámain, illetve személyesen a portán)

Bőrgyógyászat kedd, csütörtök: 09.00–14.00
   Dr. Páldeák László; Dr. Kósa Ágnes
 péntek:  09.00–12.30
	 (Időpontkérés	rendelési	időben	az	intézet	telefonszámain)

Tüdőgyógyászat hétfő, szerda: 08.00–15.00 Dr. Kurucz Edina, Dr. Kurucz Anikó
és gondozás kedd: 10.00–17.00 Beutaló szükséges!
 (Időpontkérés rendelési időben; tel.: 06 52/382-250)
 E-mail: hnanastudo@nanaskabel.hu

Üzemegészségügy Vizsgálatok előkészítése:
 hétfő–péntek: 09.00–12.00
 (hiv. jogosítvány, munkaköri alk., lőfegyver alk. vizsgálat)
Orvosi Rendelési idő: hétfő, szerda: 14.00–16.00 Dr. Kovács Tibor

Gyógytorna hétfő–péntek: 7.00–17.00 Pók Marianna Beutaló szükséges!
   Józsiné Gimesi Andrea
Psychiátria szerda: 13.00–17.00 Dr. Takács Judit

Orvosi Ügyelet (helye: mentőállomás); 
Ügyelet Nonprofit KFT.  Telefon: 06-70/370-3104
Hétköznap: 18.00–08.00  Hétvégén: folyamatosan

Szalay János Rendelőintézet elérhetőségei: 
Tel.: 06 52/381-659  06 52/381-598  06 52/381-811  Fax: 06 52/570-658

E-mail: hnvri@hnvri.hu  4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.
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Sokáig gondolkoztam, hogy megírjam-
e, ezt a sztorit mely talán kissé frivolnak 
is tűnhet, de eszembe jutott, hogy írtam 
már több hasonlót s nem bántottam meg 
vele senkit.

Szóval. Karácsony óta nagyon fájt a 
bal térdem egy idétlen kis balesetnek kö-
szönhetően, s az interneten azt tanácsol-
ták, hogy keressek valami termálfürdőt a 
közelemben s az talán csodákat is művel-
het. Rövid töprengés után fény gyúlt az 
elmémben, hogy tőlünk 1 kilométerre 
van, talán Magyarország legklasszabb ter-
mál fürdője a nánási strand. Bicajra pat-
tantam hát, s néhány perc múlva már a 
„fedettben” kedélyesen áztattam magam a 
forró vízben miközben a körém gyűlt ba-
rátokkal, ismerősökkel csendesen beszél-
gettünk, sztorizgattunk. Itt hallottam egy 
több évtizedes történetet egyik lelkiisme-
retes, igazi kiváló dolgozó cimborámtól, 
akivel ez még anno a helyi temetkezési 
vállalatnál történt meg. Nem akarok a 
dolgok elé vágni, de bizony a víz alá kel-
lett merülnöm, hogy a hangos nevetésem 
ne zavarja a pihenni vágyókat.
 Késő éjszaka kaptuk a telefont, hogy 

sajnálatos haláleset történt egy közeli ut-
cában a 26-os szám alatt– kezdte a beszél-
getést a kedves ismerősöm miközben bal 
kezével egyenletesen lögybölte a vállára a 
jó meleg termálvizet. Egy idős néni ha-
lálozott el, túl a kilencvenen. Azonnal a 
furgonunkba pattantunk a fiúkkal s máris 
robogtunk a megadott címre. Percek alatt 
kiérkeztünk a helyszínre s csak akkor lát-
tuk kicsit megdöbbenve, hogy nem csak 
26-os számú ház van, hanem 26/A meg 
26/B.
 Na, most melyikben lehet a meg-

boldogult? – szólt ki suttogva a sofőrünk 

A jó gazda gondossága – eddig úgy hit-
tem, minden gazda jó gazda, aki állatot 
tart –, remélhetőleg nem sokat tévedtem. 
Aki tartja, az gondozza, szereti, védi is 
kedvencét – bízva abban, hogy valóban 
az: kedvenc. Megfelelően, tisztán, a saját 
komfortjának megfelelően tartja, neveli, 
gyógykezeli – tartja, hisz ezt a tevékenysé-
get saját maga választotta – nem gondol-
va itt azokra a kis ártatlanokra, akik épp 
oltás ideje körül válnak gazdanélkülivé, 
s azokat sem említeném, ami minap (is) 
megtörtént egyikükkel: az 50 fokos autó-
ban „felejtették”.

Szép dolog, ha egy kisgyermek az álla-
tok gondozásakor tanulja meg a felelőssé-
get, az igazi szeretet érzését, s az önzetlen 
háláét. Mindezek mellett mindig felka-
varó ezek ellentétét látni, hallani, s egy-
egy állattetemet az út szélén látni… Egy 
szemtanú látta, ahogy rákanyarintotta 
a kormányt egy fiatal sofőr szándékosan 
fényes reggel a mi nagyon szeretett cicu-
sunkra pár hete – talán ezt éppoly nehéz 
volt hallani, mint meglátni tette eredmé-
nyét. Belegondoltam, vajon miért tette? 
Ártani nem ártott neki, én mégúgy sem, 
hisz’ azt sem tudom, ki volt… S mi lenne, 
ha a szemtanú ismerte volna, vagy felírta 
volna a rendszámát, vagy épp lefotóztam 
volna a kocsiját… vállalná a büntetést? 
Vagy vállalná a lelkiismeretét – vagy neki 
nincs is olyan? 

Felelős állattartás – igen, én állattar-
tóként felelős vagyok a kis állatkámért, 
vigyázok rá úgy, ahogyan csak lehet – a 

cicákat nem lehet a kertbe bezárni, mint 
pl. a kutyákat – de mi van ilyenkor, ami-
kor valakinek nem számít egy kis állat 
élete? (Gondolom, az a cikkemet sem ol-
vassa…) Nem az első eset, tudom – volt 
olyan hét, amikor az utcánkban szinte 
minden nap elütöttek egy cicát. Mérge-
zésről is hallani… Ám mégis had álljon 
itt a KÉRÉS, melyet gondolom nem én 
egyedül kérek rágalmazás, bántás, bosszú 
és rossz szándék nélkül:

Vigyázzunk rájuk! 
Nemcsak ezért: „Az 1998. évi XXVIII. 

törvény rendelkezik az állatok védelméről 
és kíméletéről.

11. § Az állat életét elfogadható ok 
vagy körülmény nélkül kioltani nem sza-
bad. Ez alapján vétséget követ el mely-
nek szankcióját a büntető törvénykönyv 
taglalja: 1978. évi IV. törvény a Büntető 
Törvénykönyvről 266/B. § (1) Aki a) ge-
rinces állatot indokolatlanul oly módon 
bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben 
olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkal-
mas arra, hogy annak maradandó egész-
ségkárosodását vagy pusztulását okozza, 
vétséget követ el, és két évig terjedő sza-
badságvesztéssel, közérdekű munkával 
vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Ezen 
felül: (3) A büntetés bűntett miatt há-
rom évig terjedő szabadságvesztés, ha az 
(1)–(2) bekezdésben írt bűncselekményt 
olyan módon követik el, hogy az az állat-
nak különös szenvedést okoz.”

Fekete Andrea

KócsiSztori: 
A tragikomikus születésnap

Felelős állattartás(?)

fejét vakargatva. Mi azonban rövid ta-
nácskozás után arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy mivel az A-ban és a B-ében 
vak sötét van a sima 26-ban viszont szinte 
díszkivilágítás csak is ott lehet az elhunyt 
nénike. Szinte berúgtuk a főbejárati ajtót 
s rohantunk a folyosón végig a nappali 
felé (ahol – kissé gyanús is volt – hangos-
kodást, sőt még nevetést is hallottunk). 
Megérkeztünk egy hatalmas helyiségbe, 
ahol körülbelül 20 ember ült egy hosszú 
megterített asztal körül – valószínűleg a 
megboldogult rokonai. Végig rohantunk 
az asztalfőig a vélhető házigazdáig (majd-
nem levertünk néhány üveget) s előtte 
lefékezve, pléh koporsóval a kezünkbe, 
kicsikét lihegve, csak ennyit mondtunk a 
megdöbbenéstől a lélegzetét is elvesztett 
úriembernek:
 Megjöttünk a halottért.
 Kitakarodjanak a házamból! – Üvöl-

tött a tulajdonos pár másodperces szünet 
után.

Mint később megtudtam – s akkor a 
fiúk is –, hogy bizony rossz számra jöttek. 
A gyertyák nem a megboldogult miatt ég-
tek, hanem egy tortán, az asztalon, s ők 
bizony egy születésnapi bulira tévedtek be 
véletlenül. Az ijedségtől arra nem igazán 
emlékeztek, hogy hogyan menekültek ki a 
házból, de arra igen, hogy a bejárati ajtón 
keresztbe akarták kivinni a koporsót.

Ma már a finom víztől a lábam is meg-
gyógyult, s ma már bizonyára mindenki 
nevet ezen a sztorin – remélhetőleg – bár 
ki tudja milyen érzést váltana ki egyesek-
ből, ha épp a szülinapi tortáján készülne 
a gyertyákat elfújni s megjelenne két szo-
morú arcú feketébe öltözött tag kezükben 
egy koporsóval.

Kócsi Imre

Készült az „Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény” alap-
ján s egy (vagy több) értelmetlen állathalál indokán.

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Kisvárdai KC–Hajdúnánás KSE 30–27 
(18–14)

Kisvárda 280 néző. Vezette: Azáva, Sze-
gedi. (április 22.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Nagy 
L., Ruzsinszki 1, Ötvös N. 6, Kaszás, BAN-
CSÓK 5, Dankó 5/4. Csere: Torma (kapus), 
CSONKA 1, Kiss D. 2, KRISZTIÁN 4, 
Kelemen, Bata 3, Varga. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/3, illetve 7/4. Kiállítás:  
8 perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: A sok kihagyott ziccer és 
a technikai hibák miatt hagytuk ott a két 
pontot. Nagyot küzdött pedig a csapat.

Ifjúsági mérkőzés: Kisvárdai KC–Hajdú-
nánás KSE 29–35 (15–18)

Kisvárda 250 néző. Vezette: Móré, Ta-
kács (április 22.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), KISS 
D. 6, NAGY L. 5, ALFÖLDI B. 2, BO-
DOGÁN 12/1, ÖTVÖS Á. 3, Ötvös T. 4. 
Csere: Fehérvári N (kapus), Nagy-Meny-
hárt 1, Simon, Kujbus 1, Hernyák 1, Bó-
zsár. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 3/2, illetve 1/1. Kiállítás:  
6 perc, illetve 10 perc.

Tóth Norbert: Végig vezetve magabiztos 
győzelmet arattunk, a kitűzött cél, a baj-
noki cím megnyerése egyre közelebb van. 

Hajdúnánás KSE–Hevesi SE 30–22 
(15–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Tóth G., 
Tóth I. (április 28.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Nagy 
L. 3, Bancsók 1, ÖTVÖS N. 12/4, KELE-
MEN 6, Kaszás, Dankó 1. Csere: Torma 
(kapus), Csonka, Krisztián 1, Ruzsinszuki 
1, Fórizs 1, Kiss D. 4. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 5/4, illetve 1/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Nagyon nehéz álmos 
kezdés után, ritmust váltottunk és a gyor-
sabb játékunknak köszönhető a magabiz-
tos győzelem. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–He-
vesi SE 39–24 (21–10)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Tóth G, 
Tóth I. (április 28.)

Hajdúnánás KSE: FEHÉRVÁRI (ka-
pus), NAGY-MENYHÁRT 4, KUJBUS 
5, BODOGÁN 3, ALFÖLDI M 7, ÖT-
VÖS Á. 3, ALFÖLDI B. Csere: KÓCSI 
(kapus), SZELECZKI 8/1, NAGY L. 1, 
KISS Z. 6, HERNYÁK, SIMON, BÓ-
ZSÁR 1, KISS D. 1. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: Két fordulóval a vége 
előtt megnyertük a bajnokságot! Gratulá-
lok a fiúknak. 

-kb-

1 Bónis Lászlóné
1 Bózsár Miklós
1 Cserepes Ferenc
1 Daróczi László
1 Demeter János
1 Csuja Zoltán Miklósné
1 Daróczi Lajos
1 Erdei Sándor Gáborné
1 Herperger Józsefné
1 Ilyés Imre Sándor
1 Jóna Mihályné
1 Kiss Lajos János
1 Molnár Imréné
1 Molnár Lászlóné
1 Nagy Zoltánné
1 Nábrádi Miklós Lászlóné

3 Siket Lili Júlia
3 Kónya Kristóf István
3 Papp Luca
3 Katonka Zoé
3 Bodó Zoé

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. március hónapban 
házasságot kötött pároknak!

2 Péntek Gizella–Rézmüves Attila
2 Füz Erika Margit–Kelemen Imre
2 Berényi Brigitta Rita–Komjáthi Zsolt
2 Urbán Erika–Girus Ádám
2 Vizi Gabriella–Baráz László
2 Ötvös Zsanett Kitti–Ötvös Zoltán
2 Fazekas Krisztina–Boros Róbert Imre

1 Nyakas Lajos Istvánné
1 Oláh Imre
1 Péntek József Imre
1 Dr. Puskás Attila
1 Síró Lászlóné
1 Szabó Sándor József
1 Szabó Sándorné
1 Szabó Sándorné
1 Timári Sándorné
1 Tóth Imre
1 Ujvárosi Sándor Lászlóné
1 Vágner Zoltán

Akiktől 2018. március 
hónapjában búcsút vettünk
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 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

	Gépi	duguláselhárítás,	cső	tisztítás	
	 előre	egyeztetett	időpontban

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

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

Egyeztetés: 06-30/486-1934

Szőrmés bőrök 
kikészítését vállalom!

Girus Miklós 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 85.
Telefon:	06-30/782-2434 

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!

ALBÉRLET KIADÓ!

Hajdúnánáson a Hunyadi u. 85. sz. alatt 
a melléképületben 

két dolgozó nő részére szoba kiadó.

Tel.: 06-30/782-2434

Ajándék
pár Varilux 

szemüveglencse

Régi
szemüvegét
30 000 Ft
éRtékben

beszámítjuk!

EMpOWEr YOur ViSiON 

A világ vezető 
multifokális lencsemárkájA*#1

* euromonitor 2016-os adatai alapján, kiskereskedelmi eladási értékben a kiskereskedelmi eladási árak alapján, szemüveglencse kategóriában, multifokális lencsemárkák körében

** A szemüvegviselők 96%-a elégedett a varilux szemüveglencsék által nyújtott látásminőséggel- 2009 és 2017 között 1903 szemüvegviselőn végzett nemzetközi kutatások alapján (18 tanulmány)

**

AZ ÉLES LÁTÁS ÚJ DIMENZIÓJA

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

Közel a dobogóhoz NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK–Hódmezővásárhelyi LKC 
34–22 (18–12) 

Hajdúnánás 120 néző. Vezette: Héjjas, 
Kránitz. (április 22.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), Poór 
1, Lengyel 7, Zihor 3, FÁBIÁN, Csicsósz-
ki 7, Lévai 10/3. Csere: Szabó V (kapus), 
Mekes, Tar Cs 1, Takács 1, Lakatos, Da-
rabos 1, Pénzes 3, Cserős, Molnár F. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 6/3, illetve 3/3. Kiállítás:  
8 perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Rendkívül masszívak 
tudtunk lenni ezen a számunkra nagyon 
fontos rangadón. Nagyon örülök, de ez 
csak azt jelenti, hogy egy hét, lélegzetvé-
telhez jutottunk.

Ifjúsági mérkőzés: MTK Budapest–Haj-
dúnánás SK 30–29 (18–16)

Budapest 30 néző. Vezette: Gyimesi, 
Horváth. (április 18.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Cserős 
6, Molnár F. 6/2, Tar Cs. 6/4, Tar L. 5, 
Konyári, Nagy D. 2. Csere: Karócz (ka-
pus), Szögi, Molnár A. 2, Reszegi, Balázs, 
Nyakas 2. Edző: Molnár András, Nagy 
Attila.

Tovább zakatol előre, a megyei I. osztály-
ban városunk labdarúgó csapata. A szezon 
első mérkőzésén Berettyó ellen idegen-
ben 1:1-es döntetlent értünk el, majd a 
bajnok aspiráns otthonában kikaptunk 
a Böszörménytől. Azóta azonban nem-
hogy veretlenek vagyunk, hanem 100%-
os a csapatunk. Olyannyira, hogy szinte 
kivétel nélkül nagyarányú győzelmeket 
könyvelhetünk el. Igaz, hogy Hajdúdo-
rogon kissé tartalékos felállásban voltunk 
kénytelenek játszani, de így is elhoztuk a 
3 pontot. A lényeg, hogy továbbra is ott 
lihegünk a dobogó 3. fokán álló Nyira-
dony nyakán.

Hajdúdorog–Hajdúnánás Flexo 2000 
1:2 (0:2)

Néző: 200
Vezette: Gálfi Flórián ( Horváth Gábor 

Darányi Antal)
Hajdúnánás: László T.–Zsuga Á., 

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

Edző: Daróczi Péter
Gól: Dálnoki Zs. ill. Juhász B. (öngól) 

Polgár G.
Ifi: 0:5
Ma nem a legszebb játékunkat mutat-

tuk be, köszönhetően a sok maródinak, 
(sérülések eltiltások) de egy küzdelmes 
mérkőzésről győzelemmel térhettünk 
haza. Szép számú közönség előtt, a mér-
kőzés első perceit a dorogi csapat ural-
ta. Látszott rajtuk, hogy már rég erre a 
mérkőzésre vártak. Többször odaértek 
kapunk elé, de helyzeteik kihasználatla-
nul maradtak. Ezzel ellentétben mi gólra 
váltottuk az első lehetőségünket. Vezeté-
sünk után inkább a küzdelem dominált 
és a rangadókon megszokott, már-már 
kemény belépők sem maradtak el. A 34. 
percben Polgár Gábor révén növeltük elő-

nyünket, ezzel megnyugtató különbséget 
alakítottunk ki a félidő végére.

A folytatás is hasonló játékot hozott. 
Mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, de 
a szépítést mégis egy kétes szituáció végén 
érte el a hazai csapat-t is eltalálta. Ez a 
„szabálytalanság” pedig 11-est és kiállítást 
ért, a büntetőt pedig Dálnoki Zsolt érté-
kesítette. Ezek után a hazaiak mindent 
egy lapra feltéve rohamoztak az egyenlí-
tésért, mi pedig célfutballt játszva, csapa-
tunkat átszervezve tartottuk előnyünket. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Monos-
torpályi SE 4–0 (1–0)

50 néző.
Vezette: Muszka Z. (Forgács K., Gyu-

gos B.)
Hajdúnánás FK: László T. (Tóth D.)–

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

Edző: Daróczi Péter
Gól: Polgár G. (2), Gyöngy T., Újvári Zs.
Ifi: 1:0
Az elmúlt hétvégén látott gyengébb 

szereplés után, ma határozottabb játékot 
bemutatva, sima győzelmet könyvelhet-
tünk el a jó erőkből álló Monostorpályival 
szemben. Az első játékrész kimondottan 
küzdelmes, szoros játékot hozott, mely 
végén mi tudtunk előnyt kicsikarni.

A folytatás már egyértelműbb volt és 
ez hazai találatokban is megmutatkozott. 
Sorrendben, Gyöngy Tamás, Polgár Gá-
bor (24. gólja jelenleg második a góllövő 
listán), majd Újvári Zsolt bomba gólja 
tette fel az I-re a pontot.

A tabella jelenlegi állása. (Egy mérkő-
zéssel el vagyunk maradva a dobogósok-
hoz képest)

Kócsi Imre

1 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI TE 25 24 0 1 116 18 98 72

2 DVSC II. 25 22 1 2 116 17 99 67

3 NYÍRADONY VVTK 25 19 2 4 115 24 91 59

4 HAJDÚNÁNÁS FK 24 18 2 4 75 28 47 56

5 DERECSKEI LSE 24 13 3 8 50 43 7 42

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

Nagy Attila: Az egyik szemem sír, a 
másik nevet. A tabella 3. helyén tanyázó 
hazai csapat otthonában 1 góllal kikapni 
nem szégyen, de azt gondolom az MTK a 
végén, nagyon örülhetett a győzelemnek. 
Egy kicsivel, nagyobb odafigyeléssel nagy 
meglepetést okozhattunk volna.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–Va-
sas SC 26–32 (13–16)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Cano 
Ramos Aitor, Oláh Barnabás. (április 26.)

Hajdúnánás SK: Dorogi 1 (kapus), 
CSERŐS 8/4, Molnár F. 2, Tar Cs. 2, 
TAR L. 9/2, Balázs, Nyakas 1. Csere: Ka-
rócz (kapus), Nagy D. 2, Szögi 1, Molnár 
A., Reszegi, Konyári. Edző: Molnár And-
rás, Nagy Attila

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

Nagy Attila: Sajnos nem bírtunk a Va-
sas jól megszervezett védelmével és a ka-
pusukkal. Sajnálom, hogy az utolsó hazai 
meccsünkön nem sikerült begyűjteni a két 
pontot. Gratulálunk a Vasas csapatának.

-kábé-

„2018. április 24-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, 
és Orbán Viktor miniszterelnök úr által 

megküldött emléklappal köszöntötte Nagy Sándornét 
dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere. 

Isten éltesse sokáig Erzsike nénit erőben és egészségben 
családja körében!”

Boldog születésnapot!


