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Gyakorlati képzőhely avatás és nyílt nap a KÉZMŰ 
Közhasznú Nonprofit Kft. hajdúnánási bútorüzemében

Kitüntetést vehetett át 
Péteri LajosnéVirágzik a hajdúnánási néptánc

5. oldal

Ismét Hajdúnánáson 
a Hódítók Kupája

6. oldal3. oldal2. oldal

Pille futásOrszágos sikerek matematika 
versenyeken a Bocskaiban

Mint ismeretes Hajdúnánáson már közel négy éve működik a KÉZMŰ Közhasz-
nú Nonprofit Kft. bútorüzeme a Polgári útfélen. Az ERFO és a FŐKEFE mellett 
a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft-k Magyarország legnagyobb, megváltozott 
munkaképességű embereket foglalkoztató állami tulajdonú társaságai. A hajdúnánási 
bútorüzemben 2018. június 1-én bemutatóval egybekötött nyílt napot szerveztek.

programra elsősorban a BSZC 
Csiha Győző Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája asztalos ta-

nulóit, illetve álláskeresőket vártak. A nyílt 
nap nem titkolt célja volt, hogy bemutassa 
a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft-t, 
mint helyi foglalkoztatót, ezen belül is a 
bútorüzemet, segítve ezzel is az üzem szak-
mai utánpótlását, egyben a környékbeli 
fiatalok helyi munkához jutását. 

Pálfi László a cég termelési igazgató-
ja köszöntőjében felidézte a bútorüzem 
indulását, amikor még minden eléggé 
bizonytalan volt, de – mint mondta, az 
eltelt négy év alatt sikerült stabilizálni az 
üzemet és a kezdeti tízmilliós árbevételük 
ma már százmilliókban mérhető. De nem 
szeretnének megállni, hiszen nem elkép-
zelhetetlen a milliárdos bevételek reali-
zálása sem, és mindenféleképpen hosszú 
távra terveznek.

Szólláth Tibor polgármester úr szintén 
felidézte azokat az időket, amikor égetően 
nagy szükség volt a városban új munka-

helyekre, így nagyon örültek a KÉZMŰ 
idetelepülésének, amely úgy tűnik tartó-
san gyökeret tudott ereszteni városunk-
ban. Ezt a „meggyökeresedést” az a kiváló 
partneri együttműködési is jelzi, amely a 
cég és az Önkormányzat között már évek 
óta működik. 

Hasonlóan fontos partneri együttmű-
ködést kíván a cég elmélyíteni a BSZC 
Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolájával, s ezzel párhuzamosan gya-
korlati képzőhellyé alakulni – fejtette ki 
köszöntő gondolataiban Kőszegi Norbert 
üzletágvezető.

Az iskola asztalos irányú növendékeit a 
9. évfolyamot követően – kezdetben 4 főt 
– terveik szerint már ettől az évtől a nyári 
gyakorlaton tudják fogadni, majd a diákok 
a 10. és 11. évfolyam során már az évkö-
zi gyakorlataikat is a társaság hajdúnánási 
telephelyén tölthetnék. Mindez illeszkedik 
a korszerű duális képzésbe, amely során a 
gazdálkodó szerezetek és a szakiskolák szo-
rosan együttműködnek egymással, és re-

A

ményeik szerint segítik a fiatalok későbbi 
elhelyezkedését is társaságuknál.

Török István a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökhelyet-
tese többek között örömét fejezte ki, hogy 
immár lehetőséget kaptak az Iparkamarák, 
és ezáltal a vállalkozói réteg is, hogy bele-
szólásuk lehessen a gyakorlati oktatásba.

Mint a nap folyamán többször is el-
hangzott a KÉZMŰ Közhasznú Nonpro-
fit Kft. elkötelezett a szaktudás megőrzése 
és átadása tekintetében, többek között 

ezért létesít gyakorlati képzőhelyet a fiatal 
szakiskolások számára, és ezért pályázik 
EU-s forrásokra a betanított munkások 
szakmunkás-képzése céljából.

A nyílt nap során a látogatók életkö-
zelben ismerkedhettek meg az üzemben 
folyó munkálatokkal; mint Radnai Tamás 
a KÉZMŰ kommunikációs igazgatója is 
elmondta, mindezzel hangsúlyozni sze-
retnék a megváltozott munkaképességű 
emberek értékteremtő munkáját.    HNU

Fotó: Primusz Viktória

Bízom benne, sokakhoz eljutott annak 
a híre, hogy városunk gyógyhellyé vált. 
Hajdúnánás komoly mérföldkőhöz ér-
kezett ennek a rangnak a megszerzésével, 
amely egyben új feladatokat, kihívásokat 
és lehetőségeket hordoz magában. Az az 
út, amely előttünk áll nem könnyű, de 
örömmel nézünk szembe vele, hiszen ezt 
a rangos címet nem osztogatják könnyen 
hazánkban. Nem szerencse kérdése volt 
az elismerés, sok-sok nánási ember mun-
kája, egy jól átgondolt koncepció és közös 
összefogás kellett ahhoz, hogy az elmúlt 
évek folyamatos fejlesztéseivel, megújulá-
sával megkaphassuk ezt a címet. Ez a siker, 
mely büszkeségre és ünneplésre ad okot, 
közösségünket, fürdőnket és városunkat 
igazolja!

Szezonnyitó Gasztrosétány

Sikerünknek örülve persze nem dőlhe-
tünk hátra, még többet kell dolgoznunk, 
hogy méltóak legyünk a címhez és tovább 
tudjunk fejlődni, s nemcsak az ide érkező 
vendégek legyenek elégedettek a magas 
színvonalú szolgáltatásokkal, a program 
lehetőségekkel a nyaralás ideje alatt, ha-
nem a hajdúnánásiak is. Legfőbb célunk, 
hogy olyan hely legyen Hajdúnánás, aho-
va évről-évre szívesen visszajárnak a vendé-
gek. Eddig mint fürdő funkcionált, mára 
azonban több annál: élmények, wellness 
szolgáltatások és a szórakozási lehetőségek 
széles tárháza lett.

Gyógyhelyként a legjobb házigazdává 
kell válnunk! Első lépésként a fürdő előt-
ti közösségi terünket szeretnénk minden 
évben élettel megtölteni a nánásiaknak és 

az ide érkező vendégek számára. Idén ha-
gyományteremtő szándékkal rendezi meg 
városunk a különleges kulináris élménye-
ket biztosító Szezonnyitó Gasztrosétányt. 
Célunk nem a fesztiválok sorát bővíteni, 
hanem a helyi értékekre, ízekre építve egy 
olyan rendezvényt életre hívni, amely a 
minőségi alapanyagok felhasználásával öt-
vözi a környező települések, régiónk gaszt-

ronómiáját és a magas színvonalon alkotó 
mesterszakácsok, séfek tudását.

Szeretettel hívom és várom Önöket az 
idei év nyári napfordulójára, Szent Iván 
éjszakájára, amikor egy újabb hajdúnánási 
érték születik.

Ez a nyár ne csupán a pihenésről, a víz-
ről szóljon, hanem a minőségi, helyi éte-
lekről is!         Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás bekerült a legjobbak közé: idei évtől mi is helyet kaptunk hazánk gyógy-
hely térképén! Ennek örömére június 23-án Szezonnyitó Gasztrosétányt szervezünk, 
ahol a főszerep a kulináris élményeké, a finom italoké, és a szórakozásé lesz!
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Fenntarthatósági témahetek 
a Református Általános Iskolában

Országos sikerek matematika 
versenyeken a Bocskaiban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
immár harmadik alkalommal hirdette 
meg a Fenntarthatósági Témahetet, meg-
rendezésére az idén április 23–27. között 
került sor. A program célja a Föld Napja 
üzenetének, a fenntarthatóságnak széles 
körű elterjesztése iskolai keretek között, 
a megfelelő szemléletformálás, a minden-
napokban használható gyakorlati isme-
retek játékos, élményszerű átadása tanít-
ványaink számára. A szemléletváltásra a 
gyerekek a legfogékonyabbak, épp ezért 
fontos, hogy már kisiskolás korban meg-
ismerjék az adott téma fontosságát, felis-
merjék, hogy kis odafigyeléssel ők is sokat 
tehetnek Földünk védelméért.

A rendezvénysorozatra iskolánk 3 osz-
tálya, 3 különböző témában nevezett.  
A projekteket tanulóink életkorához és 
tananyagainkhoz igazítva választottuk.

A 2. osztály a „ Cseppben a tenger” té-
mát dolgozta fel. Azon munkálkodtunk, 
hogy diákjainkban erősítsük a vízhez való 
kötődést, az egyre tudatosabb környezetet 
védő, óvó magatartást, a víz téma komp-
lex körbejárásával. Tanítványaink megis-
merkedtek többek között a „vízlábnyom” 
fogalmával, s kooperáltak, mit tehetnének 
„vízlábnyomuk” csökkentése érdekében, 
„Ne élj nagylábon!” címmel páros mun-
kában plakátokat készítettek az édesvíz-

kincs megvédésére a 
víztakarékosság jegyé-
ben. A témahét zárá-
saként „perfomance” 
alkotására hívtuk az 
alsó tagozat valameny-
nyi osztályát. Mind-
annyian kék színű fel-
sőben, csoportonként 
vízcseppet formázva, 
majd egy óriási víz-
cseppé összeállva fe-
jeztük be a hetet.

A 3. A osztály a Mit 
mesél a természet?  
A Tizenkét hónap cí-

mű újgörög népmesét dolgozta fel. Ko-
operatív munkaformában, játékosan 
dol gozott az osztály, a négy évszakot meg-
személyesítő 4 csoportja. Technika órán 
naptárt készítettek. Az elkészült naptárak-
ból Témafal készült a faliújságra. A hetet 
dal tanulás és körjátékok színesítették. 

A 4. osztály a Piacon vagy szupermar-
ketben? elnevezésű projektet választotta. 
Betekintést nyertek a gyerekek a tudatos 
vásárlás rejtelmeibe. Piackutatást végez-
tek a piacon és a közeli szupermarketben 
– riportkészítés, kérdőíves felmérés, ele-
mezések formájában. Kiemelt figyelmet 
fordítottak az egészséges helyi termékek 
megismerésére. Bízunk benne, hogy mos-
tantól más szemmel fognak vásárolni, mint 
eddig. Tartalmas hetet zártunk, melyben 
a Nánási Portéka, a magyar termékek, az 
egészséges táplálékok, és a környezettuda-
tos vásárlás egy kis szikrája rakódhatott le 
a tanítványaink szívébe.

A hét során ismét bebizonyosodott, 
hogy a tanulók nagyon szeretik és élvezik 
ezeket a foglalkozásokat, ahol kizökkennek 
egy kicsit a megszokott tanulási ritmusból. 
Játékosan bővítik meglévő tudásukat, illet-
ve még több új ismeretre tesznek szert.

Barta Enikő 
munkaközösség vezető

Performance – a vizeink védelméért. 2. osztály „Cseppben a tenger” 
– Fenntarthatósági témahétének záró rendezvénye. Szervezők: Barta 
Enikő és Kántorné Szücs Zsuzsánna. Fotó: Molnár Andrásné Böbe

Lassan vége a 2017/18-as tanévnek is. 
Sok tanulás és rengeteg matematika ver-
seny áll mögöttünk, és még előttünk is. 
Az elmúlt évet a Bolyai csapatversennyel 
kezdtük Hajdúböszörményben, ahol ki-
emelkedő eredményeket értek el a gyere-
kek. Majd következett a Zrínyi verseny. 
Itt a megyei fordulóban a legjobb ered-
ményt T. Tóth Patrik 6. osztályos tanuló 
hozta el, 8. lett. Áprilisban rendezték az 
Alapműveleti Matematika Verseny regi-
onális fordulóját, ahol szintén kiemelke-
dő eredményeket értek el a gyerekek. Az 
összesített megyei listán T. Tóth Patrik 2. 
helyezést ért el, így bejutott az országos 
versenyre, melyet Marcaliban rendeztek. 
Az ország minden pontjáról érkeztek kis 
matekzsenik. Patrik ügyesen dolgozott, 
hiszen a 8. helyezést hozta el erről a nívós 

Zsibongó múzeum

A Bocskai István Általános Iskolából 30 
felső tagozatos gyerek (5. D, 6. D és 7. 
D) 3 kísérő pedagógussal (Czinegéné 
Daróczi Juliánna, Papp Anita és Fekete 
Andrea) nyerte meg ezt a kirándulást, 
mely május 28-án valósult meg. A ragyo-
gó idő hozzájárult a nap sikeréhez, ám a 
Múzeumban eltöltött nap tartalmas és 
hasznos időtöltést biztosított számukra. 
A Múzeum munkatársai és igazgatója na-
gyon kedvesen fogadták őket a meseszép 
helyszínen, ahol valaha Kazinczy Ferenc 
gyümölcsöskertje állt. A múzeum 2008. 
április 23-án nyitotta meg kapuit, azóta 
folyamatosan tartanak múzeumpedagógi-
ai foglalkozásokat a modern, Európában 
egyedülállónak számító intézményben.  
A „Zsibongó Múzeum” pályázatuk külön 
kiemelten azokat az iskolai csoportokat 
célozta meg, akiknek a hozzájuk való el-
jutás nehézkes, akár anyagi okok miatt is. 

A 30 nánási „Bocskais” diák kísérőik-
kel megnézhették valamennyi kiállítást, 
kipróbálhatták az interaktív látogatóter-

A Petőfi Irodalmi Múzeum olyan pályázatot hirdetett meg ez év áprilisában, mely 
egy múzeumi kirándulás megvalósítására biztosított keretet. Ez a program „Zsibon-
gó Múzeum” néven olyan lehetőséget kínált magyarországi és határon túli alap- és 
középfokú oktatási intézmények, kollégiumok, valamint óvodák számára, mely a Sá-
toraljaújhely–Széphalomban található Magyar Nyelv Múzeumában kínált egy múze-
umpedagógiai interaktív foglalkozást. A programhoz hozzátartozott mindezen kívül 
a diákok utaztatása, a múzeumban való tárlatvezetés és a Múzeumkert Vendéglőben 
feltálalt ebéd is.

meket, ahol a magyar nyelv 
eredete és szépsége, múltja 
és jelene mellett Arany Já-
nos életével és költészetével 
ismerkedhettek meg bőveb-
ben. Az interaktív foglalko-
záson Arany Toldija volt a 
főszereplő – a játékos fel-
adatok a költemény tartal-
mára, valamint a szereplők 
jellemvonásaira irányultak.

A múzeum parkjában a 
Kazinczy család sírkertjé-
ben is szétnézhettek, vala-

mint a mauzóleumban, mely hamarosan 
nagy átalakításon fog átesni a parkkal 
egyetemben.

A múzeumi foglalkozás után a Múze-
umkert Vendéglőben került sor az ízletes 
ebédre, majd a csoport a múzeum parkjá-
ban tett sétát. Hazafelé megcsodálhatták a 
Zempléni hegység szépséges sátorhegyeit, 
a Tisza és a Bodrog találkozását, valamint 
Tokaj forgatagát.

A kirándulás hasznos volt és tanulsá-
gos, minden résztvevő számára izgalmas 
és emlékezetes – mai divatos szóhasználat-
tal élve: a „bakancslista” ki nem hagyható 
eleme, hiszen a Magyar Nyelv Múzeumá-
ba minden magyar nyelvet beszélő em-
bernek látogatást illendő tennie legalább 
egyszer. Mi célból? Látogatásával, a „hely 
szellemével” visszatanítható a fiatalok, 
felnőttek számára a haza szeretete, a szü-
lőföld megbecsülése, a közösségi értékek 
tisztelete, a tudás, a kulturális értékek el-
sajátításának szükségszerű lényege.

Fekete Andrea 

versenyről Májusban készültünk a Bo-
lyai egyéni matematika versenyre, melyet 
Debrecenben rendeztek, ahová a nevező 
iskolákból évfolyamonként csak 1 tanuló 
szerepelhetett. Patrik újra hozta a formá-
ját, hiszen 5. helyezést ért el ezen a megyei 
versenyen.

A Debreceni Egyetem rendezésében 
vettünk részt A Medve Szabadtéri Ma-
tekversenyen, ahová a többi versenyhez 
hasonlóan több, mint 40 gyereket nevez-
tünk. A siker itt sem maradt el, hiszen 
Patrik a csapatával: Nagy Péter, Kardos 
Kevin, T. Tóth Patrik 1. helyezést ért el, 
így továbbjutottak az országos döntőbe. 
Erre a versenyre június 9-én kerül sor. 

T. Tóth Patrik versenyeredményei ki-
emelkedőek, hiszen ő az, aki országos ver-
senyeken is előkelő helyezést ért el. Szor-

galma, tehetsége és hozzáállása teszi lehe-
tővé ezeket a példaértékű eredményeket.

A versenyekre nemcsak az iskolánkban, 
hanem az ország több városában is sor 
került. Az utazás lebonyolításában köszö-
net a szülői segítségnek „Hat matemati-
kaversenyen vettem részt, melyek közül a 
Medve Matek tetszett a legjobban. Ebben 
a versenyben nagyon ötletes, hogy össze-
kötötték a matek faladatok megoldását a 
mozgással. A versenyt az is vonzóvá tette, 
hogy nagyon szervezett volt. A matema-

tikához fűződő gondolataimat egy Róka 
Sándor idézettel zárnám:

»Azt az örömöt, élményt, amit egy ne-
héz feladat megoldása után érzünk, nem 
pótolja az, ha valaki elmondja nekünk a 
megfejtést.«” T. Tóth Patrik. Azt hiszem, 
hogy nekünk pedagógusoknak a legfon-
tosabb feladatunk megszerettetni a mate-
matikát és rávezetni a gyerekeket a felada-
tok megoldására. Ha ezt így megtesszük, 
akkor mi is elérjük a célunkat. Gratulá-
lunk Patrik!             Józsi-Tóth Magdolna
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Hősök Napja

Mozdulj, segíts, szeress

Pille futás

Nem újkeletű a Hősök Emléknapja, 
amelynek megrendezésére idén május 27-
én vasárnap került sor. Több mint 100 
évvel ezelőtt még a Nagy Háború vérziva-
taros idején 1917-ben rendelkeztek arról, 
hogy nemzetünk hősi halottainak kegye-
letteljes tiszteletét megfelelő módon kife-
jezésre kell juttatni és az utókor számára 
meg kell örökíteni. Ezt követte az 1924. 
évi XIV.törvény, mely a Hősök Emlék-
ünnepének megrendezését szabályozta. 
1945. után törölték az ünnepet a naptár-
ból, majd csak a 2001. évi LXIII. törvény 
rendelkezett arról, hogy újra nemzeti em-
lékünneppé nyilvánította a Hősök Napját 
mégpedig minden év május hónap utolsó 
vasárnapján. A törvény kimondja, hogy a 
magyarság ezer esztendeje alatt, fegyver-
rel vagy fegyvertelenül harcoló összes férfi 
és nő aki a magyar haza védelmére kelt, 
tettével kiérdemli a tiszteletteljes megem-
lékezést ezen napon.

Idén a városi szintű főhajtásra május 
27-én került sor a Hősi emlékmű előtt.  
A Himnusz közös eléneklése után Vieto-
risz József: Beszél a márvány című versét 
tolmácsolta Szabó Miklós, a Naná Szín-

Idén ünnepli fennállásának 20. évfordu-
lóját a „Mi Érted Élünk Egyesület”. A ju-
bileumot gyermekmajálissal ünnepelték 
illetve első alkalommal került megren-
dezésre hagyományteremtő szándékkal 
jótékonysági úgynevezett, „pille” futás 
melynek célja azontúl, hogy felhívja a fi-
gyelmet az egészséges életmódra az, hogy 
az adományokból befolyt összegből az 
egyesület által támogatott gyermekeknek 
segítséget tudjanak nyújtani.

A május 13.-án megrendezett egész na-
pos programra azokat a segítő szándékú, 
futást kedvelő embereket várták korosz-
tálytól függetlenül, akik fontosnak érez-
ték az egészséges életmódot, a rendszeres 
testmozgást és a másokon való segítést. 
Rengetegen látogattak ki a nap folyamán 
a Köztársaság térre s ami talán a legfonto-

sabb, hogy több mint fél ezren futottak 
sérült és egészséges gyermekek, felnőttek 
közösen, egy célért. A szervezők több 
távot is szerveztek, hogy mindenki részt 
tudjon venni (gyerektől a nagyszülőkig) 
a neki legmegfelelőbb megmérettetésen.  
A legtöbben a legrövidebb 1,1 kilométe-
res távra jelentkeztek ami elsősorban az 
összefogásról a szolidaritásról szólt hiszen 
itt a sérült gyerekekkel futhatta vagy sé-
tálhatta végig bárki a kijelölt útszakaszt.  
A második táv már 4,4 kilométer volt me-
lyet először egy közös bemelegítés előzött 

Az egész napos program a reggeli áhítat-
tal kezdődött a református templomban, 
ahol Porcs Mária lelkész asszony hirde-
tett igét, amelynek központi gondolata 
természetesen a szeretet, az önzetlen se-
gítés nyújtás, a feltétel nélküli elfogadás 
volt. Mint idézte, bizony könnyű azokat 
szeretni, akik minket is szeretnek, sok-
kal nehezebb viszont azokat, akik nem 
szeretnek minket, vagy nem fogadnak el 
bennünket.

Az igehirdetés után Dagusztinné Kese-
rű Andrea, az idei helyi Szeretethíd prog-
ramjáról szólt, megidézte ennek a napnak 
a lényegét, az önzetlen segítség nyújtást, 
az odafordulást embertársainkhoz, az 
apró kis gesztusokat, a jó szót, olyan dol-
gokat, amelyek nem is tűnnek nagynak, 
mégis másoknak sokat jelenthetnek. Ezt 
követően az osztályfőnökök átvették az 

ház tagja. Juhász Endre alpolgármester úr 
köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy 
mekkora tragikus kettősséget hordoz ez a 
nap; egyrészt a hősökre való büszke em-
lékezést, ugyanakkor a fájdalmas veszte-
séget is.

S hogy kik voltak a hősök, kik a pél-
daképek a haza, a hon védelme sok ezred 
évnyi történetében? Forisek Péter, a Deb-
receni Egyetem oktatási dékánhelyettese 
emlékező beszédében visszanyúlt a görög 
háborúk hőseihez, példázva az egyéni il-
letve a közösségi helytállást. Emlékezett 
és emlékeztetett a két nagy világégés ná-
nási hőseire, köztük Daróczy Ambrusra, 
s mindarra a több mint ezer odaveszett 
honfitársunkra, akik mindig hiányozni 
fognak a város életéből.

Az emlékező gondolatok után a Mak-
láry Lajos Városi Énekkar katonanóták 
előadásával adózott hőseink emlékének.

A Hősök Napi megemlékezés a koszo-
rúzás szertartásával zárult. Hajdúnánás 
város mellett iskolák, intézmények, pár-
tok helyezték el koszorúikat, virágaikat 
Kalotai Ottó alkotása, a Hősi Emlékmű 
talapzatán.                                        HNU

meg. Az izmok átmozgatása után eldör-
dült a startpisztoly s kezdődhetett a táv 
teljesítése. A leghosszabb a 10 kilométeres 
távnak is meglepően sokan nekivágtak, 
igaz ehhez már komolyabb felkészültségre 
volt szükség. Nevezési díj nem volt, he-
lyette mindenki pénztárcájának megfelelő 
adománnyal járulhatott hozzá az egyesü-
let munkájához.

Szólláth Tibor városunk polgármeste-
re szintén részt vett a futáson, s méltán 
volt büszke arra, hogy Hajdúnánás ilyen 
mértékű összefogást tanúsított a jó cél 
érdekében. Elmondta, hogy a cél az na-
gyon nemes. Egyrészt egy figyelemfelhívás 
illetve egy nagyon szép kezdeményezés s 
véleménye szerint nagyon fontos, hogy 
egy ilyen jótékony közösségnek mindig 
legyenek anyagi forrásai a céljai megva-

lósításához. A város pedig 
egy remek „csapat” hiszen 
senki nem gondolta, hogy 
ennyi embert megmozgat 
ez a kezdeményezés.

A futás mellett az egész 
család számára különböző 
programokkal kedvesked-
tek a szervezők. A sza-
badtéri színpadnál zumba 
tánc várta az érdeklődőket. 
A kicsiket többek között 
arcfestéssel, csillám teto-

válással, kézműves asztalokkal és ügyességi 
játszótérrel is várták. Volt kirakodóvásár, 
sőt a rendezvény résztvevői a Nánási Por-
téka termékeit is megkóstolhatták, de a 
Hajdúnánási Helyi Sajátosságok készí-
tésében is próbára tehette magát bárki. 
Nemcsak a kicsik, de a nagyok is megcso-
dálhatták, kipróbálhatták a tűzoltóautót, 
közben több egyesület, civil szervezet tag-
jai is főztek, sütöttek. Az otthonról hozott 
bográcsokban öhön, különböző sültek és 
pörköltek illata terjengett, és bizony senki 
sem maradt éhesen. A kóstolójegyek meg-
vásárlásával szintén az egyesületet, a gyer-
mekeket segítették. Szintén nagy sikere 
volt még a gumicsizma, és a mobiltelefon 
dobó versenynek melyet nagy derültsé-
gek, nevetések közepette rendeztek meg a 
futóversenyek után.

„A nyár csak az egyesületünkről fog 
szólni” jegyezte meg Majorosné Ács Anikó 
az egyesület alelnöke egyben az esemény 
szervezője, előrevetítve a tervet miszerint 
remek programokból nem lesz hiány a kö-
zeljövőben. November 24. pedig egy jó-
tékonysági bállal zárul a jubileumi év. Ezt 
a nagysikerű futást pedig ezentúl minden 
évben szeretnék megrendezni, remélhető-
leg hasonló, vagy még nagyobb sikerrel, 
részvétellel.

Kócsi Imre

egyenpólókat, illetve az igés kártyákat, 
amelyeket a meglátogatott intézmények 
munkatársainak szántak.

Bár az egész délelőtt zuhogó eső né-
mileg átírta a programot, a szeretet meg-
nyilvánulását így is tudták közvetíteni a 
kisdiákok és nevelőik. A 2. osztályosok 
kamarakórusa pl. Trázsi-Gábor Judit ve-
zetésével egy szép dalcsokorral ajándékoz-
ta meg a Református Idősek Otthonának 
lakóit, akik a műsor végén már együtt 
énekeltek a kisgyermekekkel, akik szere-
tetük jeleként igés kártyákat adtak ven-
déglátóiknak.

Az idő némi javulása után az első osz-
tályosok Kósné Székely Magdolna veze-
tésével a Polgármesteri Hivatalba tettek 
látogatást, ahol elsőként megismerkedtek 
az épülettel, majd a különböző irodák 
dolgozóit köszöntötték igés kártyákkal, 

na és persze nagy cuppanós puszival.  
A program egyik különösen szívmelenge-
tő része volt, amikor a nagyobb diákok a 
Kárpátaljai Barkaszó település lakói szá-
mára gyűjtött adományokat rendszerez-
ték, csomagolták.

A felsőtagoztaos diákok kora délután 
kerékpárral érkeztek a Martinek Lovasud-
varba, ahol a szeretethíd záró programja-
ként segédkeztek az udvari munkákban, 
sepregettek, meg ami épen adódott, mi-
közben ismerkedtek a lovakkal, az itt fo-
lyó munkával.

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne 
is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságo-
san” – írja János apostol egyik levelében. 
A Szeretethíd résztvevői idén is követték 
ezt a tanítást, hiszen mint elhangzott az 
idehirdetés során a legkisebb gesztus-
sal, számunkra talán semmiségnek tűnő 
cselekedetekkel is hidakat lehet építeni 
szeretetből. A Szeretethíd évről évre meg-
mutatja mindannyiunknak: lehet, sőt kell 
a másik emberre odafigyelve, vele szere-
tettel összefogva egy szép és önzetlen célt 
megvalósítani.                                 HNU

Tizedik alkalommal szervezték meg a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napo-
kat, a Szeretethíd programjait május 25–26. között. A jubileumi Szeretethídon kö-
zel 16 000 önkéntes segített országszerte közvetlen környezetében május 25–26-án.  
A számtalan, különböző feladatot több mint 200 településen valósították meg a je-
lentkezők. Így a Hajdúnánási Református Általános Iskola kis- és nagyobb diákjai is. 

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

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

Telefon: 06-30/523-6848
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 Labancz Tibor amatőr festő kiállítása 
a művelődési központ galériájában júli-
us 11-ig tekinthető meg. 

 Június 14. (csütörtök) 17.00 Városi 
Pedagógusnap. Köszöntjük a pedagó-
gusokat! Helyszíne: a Kéky Lajos VMk 
színházterme. Beszédet mond: Szólláth 
Tibor polgármester. Az ünnepi műsor-
ban közreműködik a Gráciák Hegedű-
trió.

 Június 15. (péntek) 18.00 Mozizz ve-
lünk – táncgála a Hajdúnánási Gim-
nasztráda előadásában. Helyszíne: a 
Kéky Lajos VMK színházterme. Belé-
pődíj: 1000 Ft.

 Június 17. (vasárnap) 17.00 Full Po-
wer – Phoenix Fusion Tánciskola gála-
műsora. Helyszíne: a Kéky Lajos VMk 
színházterme. Belépődíj: elővételben: 
1000 Ft, a helyszínen: 1200 Ft.

 Június 23. (szombat) 10.00 órától 
GASZTROSÉTÁNY a fürdő előtti 
téren, az Amfiteátrumban. Egész na-
pos programok, fellépők, sztárséfek, 
éttermek az ország minden részéből.  
A részvétel ingyenes!

 Június 28-július 1. (csütörtök-vasár-
nap) Premier Színjátszó Találkozó a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban és a város különböző pontjain.

 Június 8. (péntek) 19.00 „30up” retro 
party. Idézd fel a 80-as, 90-es évek haj-
dúnánási diszkóinak hangulatát! Nem 
csak 30-asoknak, 40-eseknek! Belépő-
díj: 800 Ft.

 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: 08.0 –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.

 Június 9. (szombat)
 15.00 Vigyázz, kész, Morc! (magyarul 

beszélő, angol-mexikói családi animá-
ciós film, 97 perc, 2018)

 17.00 Deadpool 2 (magyarul beszé-
lő, amerikai akció-vígjáték,113 perc, 
2018)

 19.15 Bosszúállók: Végtelen háború 
3D (magyarul beszélő, amerikai ro-
mantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 10. (vasárnap)
 15.00 Vigyázz, kész, Morc! (magyarul 

beszélő, angol–mexikói családi animá-
ciós film, 97 perc, 2018)

 17.00 Deadpool 2 (magyarul beszé-
lő, amerikai akció-vígjáték,113 perc, 
2018)

 19.15 Bosszúállók: Végtelen háború 
3D (magyarul beszélő, amerikai ro-
mantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 11. (hétfő)
 17.00 Deadpool 2 (magyarul beszé-

lő, amerikai akció-vígjáték, 113 perc, 
2018)

 19.15 Bosszúállók: Végtelen háború 
3D (magyarul beszélő, amerikai ro-
mantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 16. (szombat)
 15.00 Vigyázz, kész, Morc! (magyarul 

beszélő, angol–mexikói családi animá-
ciós film, 97 perc, 2018)

 17.00 Átejtve (magyarul beszélő, ame-
rikai romantikus vígjáték, 112 perc, 
2018)

 19.00 Jurassic World: Bukott biroda-
lom 3D (magyarul beszélő, amerikai 
romantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 17. (vasárnap)
 15.00 Vigyázz, kész, Morc! (magyarul 

beszélő, angol–mexikói családi animá-
ciós film, 97 perc, 2018)

 17.00 Átejtve (magyarul beszélő, ame-
rikai romantikus vígjáték, 112 perc, 
2018)

 19.00 Jurassic World: Bukott biroda-
lom 3D (magyarul beszélő, amerikai 
romantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 18. (hétfő)
 17.00 Átejtve (magyarul beszélő, ame-

rikai romantikus vígjáték, 112 perc, 
2018)

 19.00 Jurassic World: Bukott biroda-
lom 3D (magyarul beszélő, amerikai 
romantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 23. (szombat)
 15.00 Kutyaparádé (magyarul beszélő, 

amerikai-angol kalandfilm, 92 perc, 
2018)

 17.00 Solo: Egy Star Wars-történet 
3D (magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 
135 perc, 2018)

A „Mesés Japán” rajzpályázat további eredményei

Református iskolások sikere a Tojamai 
Nemzetközi Művészeti és Kulturális Fesztiválon

 19.30 Jurassic World: Bukott biroda-
lom 3D (magyarul beszélő, amerikai 
romantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 24. (vasárnap)
 15.00 Kutyaparádé (magyarul beszélő, 

amerikai–angol kalandfilm, 92 perc, 
2018)

 17.00 Solo: Egy Star Wars-történet 
3D (magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 
135 perc, 2018)

 19.30 Jurassic World: Bukott biroda-
lom 3D (magyarul beszélő, amerikai 
romantikus vígjáték, 112 perc, 2018)

 Június 25. (hétfő)
 15.00 Kutyaparádé (magyarul beszélő, 

amerikai-angol kalandfilm, 92 perc, 
2018)

 19.30 Jurassic World: Bukott biroda-
lom 3D (magyarul beszélő, amerikai 
romantikus vígjáték, 112 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.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

A Hajdúnánási Újság előző számában 
megjelentek a Bocskai AMI – a „Mesés 
Japán” városi rajzpályázat – eredményei. 
Örömmel tájékoztatunk a nem művészeti 
iskolás tanulók eredményeiről is.
 A 7–10 éves korosztályban
I. helyezett lett Gonda Janka a Hajdú-

nánási Református Általános Iskola 2. 
osztályos tanulója. Felkészítő pedagó-
gus: Barta Enikő.

II. helyezett lett Burján Norbert a Bocs-
kai Iskola Polgári úti intézményegysé-
gének 1. osztályos tanulója. Felkészí-
tő pedagógus: Fekete Andrea

III. helyezett lett Gurbai Krisztián, a 
Bocskai Iskola Magyar úti intéz-
ményegységének 4. osztályos tanu-
lója. Felkészítő pedagógus: Nagyné 
Völgyi Anikó.

HNU

„És betöltöttem őt Istennek lelkével, böl-
csességgel, értelemmel és tudománnyal min-
den mesterséghez.” (Mózes 2. könyve 31,3)

A Tojamai Művészeti és Kulturális Fesz-
tiválon a világ különböző országaiban élő 
gyermekek munkái között ott voltak a 
Hajdúnánási Református Általános Iskola 
diákjainak alkotásai is. A fesztiválon iro-
dalmi művek, rajzok-festmények és szín-
padi produkciók versenyét rendezték meg.

Iskolánkat a rajz pályázaton Gonda Jan-
ka, Fodor Bálint, Ötvös Dorka és Nagy 
István 2. osztályos tanulók képviselték. 
Mind a négy diák Bronz minősítést ért el. 
Felkészítő pedagógus Barta Enikő volt.

A meseíró pályázaton Balogh Eszter 4. 
évfolyamos tanuló kapott Bronz minősí-
tést. Felkészítő pedagógus: Tóth Árpádné.

Szeretettel gratulálunk mind a gyerme-
keknek, mind a pedagógusoknak.

Református Általános Iskola

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Szélesítse ismereteit 
a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft-vel!

A XXI. század változó kihívásainak igyekszünk nap 
mint nap megfelelni. Információk tömkelege zúdul 
ránk, melyből nehéz kiválasztani azt, amely valóban épít, 
segít minket. Mind a magánéletben, mind a szakmai életben 
hasznosítható ismeretekre van szükségünk, melyek által gyorsabban és könnyebben 
tudunk reagálni a környezetünk felől érkező különféle ingerekre és igényekre. A tu-
dás, a kompetenciák egyfajta szabadságot nyújtanak számunkra, ezért érdemes éle-
tünk végéig nyitottnak maradnunk az információk, ismeretek széles spektrumára.

Erre kínál nagyszerű lehetőségeket minden 18. életévét betöltött hajdúnánási 
lakos számára a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Munkatársai 17 programot in-
dítanak azok számára, akik látókörüket szeretnék szélesíteni, ismereteiket bővíteni, 
jártasságot kívánnak szerezni különböző területeken. 

A szakkörök, tanfolyamok formájában megvalósuló ismeretterjesztő, tudást és 
szemléletet gazdagító programokat területükön jártas szakemberek tartják majd. Az 
általuk átadott ismeretek könnyen elsajátíthatók, változatos formában jutnak majd 
el a jelentkezőkhöz. Az ismeretekre vágyó érdeklődők elmélyülhetnek többek kö-
zött a gyors- és gépírás, a digitális grafika, a háztáji gazdálkodás, az idegen nyelvek 
rejtelmeiben, betekintést nyerhetnek a háziasszonyok, a kézművesek által birtokolt 
tudásba, útmutatást kapnak a tudatos médiahasználathoz, a gyógynövények ered-
ményes használatához, széles tudást kaphatnak a digitális fotózás, a honismeret, a 
zenetörténet témakörében. Az első csoportok június elején már elkezdik munká-
jukat (Digitális fotó szakkör, Helyismeret, honismeret szakkör, Kézműves műhely, 
Naná Színház, Nóta Klub), a továbbiak szeptembertől folyamatosan indulnak. Bő-
vebb információt a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban kaphat.

Gazdagodjon ismereteiben az NPC-vel!
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Múzeumi elismerés

A zene lelkierőforrás: Makláry 
emlékünnepség a Bocskai Iskolában

Boldog születésnapot!

Kitüntetést vehetett át 
Péteri Lajosné

Közel 30 éve már, hogy az egykori fiúisko-
la, majd I. Általános Iskola, 1990 május 
26-án felvette Makláry Lajos, Hajdúná-
nás oktatási, zenei társadalmi életének 
kiemelkedő, országos szinten is elismert 
karnagyának nevét. Bár azóta sok-sok vál-
tozás történt a közoktatás rendszerében, 
Makláry Lajosra azóta is minden évben 
iskolai ünnepség keretében emlékeznek 
meg. 

Az idei főhajtásra május 24-én került 
sor, amely hagyományosan a Bocskai Is-
kola Iskola utcai intézményegységében 
kezdődött.

Makláry Lajosra Bistey Attila a Bocs-
kai Iskola Makláry Lajos Alapfokú Mű-
vészetoktatási Tagintézményének vezetője 
emlékezett.

A köszöntő szavak méltatták a művé-
szeti tagintézmény diákjainak kiemelkedő 
tevékenységét, akik mintegy folytatói, 
beteljesítői annak a művészi-pedagógiai 
elhivatottságnak, amelyet Makláry La-
jos képviselt. Mint Bistey Attila mond-
ta; akárhol is lépnek fel a Makláry Lajos 
Művészetoktatási Tagintézmény diákjai, 
a hallgatóság, a közönség biztos lehet ab-
ban, hogy minőségi produkciókat láthat-

„2018. február 9-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Varga Sándor-
nét dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere. Isten éltesse sokáig Erzsike 
nénit erőben és egészségben családja körében!”

A tanácskozáson Hajdúnánás mellett 
Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Bal-
mazújváros érdeklődő szép korúi voltak 
jelen. Most az Árpád-kori Böszörmény 
volt a tanácskozás fő témája. Ehhez kap-
csolódóan jutalmazták a négy település 
elismert történészeit, helytörténészeit: 
Hajdúnánásról Péteri Lajosnét, Hajdúbö-
szörményből Nyakas Miklóst, Hajdúdo-
rogról Pappné Pap Irént, Balmazújváros-
ról pedig Burai Istvánt.

„Hajdúnánási barátaim emlegetik, nincs 
ma olyan városi leszármazott, aki ne kap-
ná fel a fejét e névre: Péteri Tanárnő. Így, 
csupa nagybetűvel, ahogy egy valódi, egész 
felnőtt életében ízig-vérig, szívvel-lélekkel  
pedagógusnak, közösségszervező, csupa 
szív hölgynek dukál a megszólítás. Úgy 
hiszem, az életút alábbi néhány mozzana-
ta segít megvilágítani a rendkívüli hatást 
gyakorló pálya gyökereit és példát mutat 
a jövő generációk számára is.

Péteri Lajosné Mikó Julianna tősgyö-
keres hajdúnánási, ahogy felmenői, a 
régmúltban Erdélyből ide származott Ké-
mery Mikó és Almásy Nagy családok is a 
település jó hírét öregbítették. A Tanárnő 
minden alkalommal elmondja, hogy a 
szellemi gyarapodására a legnagyobb ha-
tást nagyapja, gyámja, Almásy Nagy Lajos 
gyakorolta. Tőle kapta az olvasás, a versek 
szeretetét, az újra való nyitottságot, de ő 
ismertette meg elsőként a város határá-
val vagy éppen Debrecennel is, amikor 
gyakori útjain oda elkísérhette őt. Elemi 
iskoláit háborús időkben, 1941 és 1945. 
között a helyi Református Leányiskolá-
ban végezte, ahonnan egyenes útja veze-
tett az ottani Református Gimnáziumba, 
a mai gimnázium jogelődjébe, amely ta-

A múzeum és a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium iskolai közösségi 
szolgálatot teljesítő diákjai a Múzeumi és 
könyvtári fejlesztések mindenkinek című, 
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 
azonosító számú kiemelt mintaprojekt-
ben együtt vettek részt. Feladatuk szerint 
számukra fontos, meghatározó élménye-
ket, átörökítendő értékeket kellett bemu-
tatni egy bőröndnyi mennyiségben. 

Az öt hónapos közös munka eredmé-
nyeként létrejövő tárlatban a fiatalok al-
kotó módon valósították meg elképzelé-
seiket és rejtett tanulási tartalmak mellett 
ismerték meg a múzeum életét. Az egyéni 
ötletek összegződtek és egy közös kon-
cepcióban, egy megvalósult kiállításban 
kerültek bemutatásra a közönség elé.

„A diákok alapötlet kifejtésébe történt 
bevonásáért, a diákélet gazdagságának 
megjelenítéséért, a jókedvű közösségi 
teljesítményért” kapott elismerés tovább 
ösztönzi az intézményt, hogy a közép-
iskolásokat is bevonja látogatói körébe, 

alternatív lehetőséget nyújtson az iskolai 
közösségi munkához, és segítse a tanulók 
nyitottságát további múzeumok, kiállítá-
sok látogatása iránt.

A programban részvevő diákok Balogh 
Enikő, Balogh Nóra, Borbély Csenge, 
Bata Zsuzsa, Harsányi Gabriella, Kiss Fan-
ni, Kovács Flóra, Varga Laura. Mentor ta-
nár: Bencze Andrea. A „Megtalált bőrön-
dök” 2018. június 30-ig tekinthető meg.

Eddig a szűkszavú tudósítás. Azt azon-
ban érdemes megjegyezni, hogy nagy, 
országos gyűjtőkörű múzeumok társasá-
gában mérettette meg magát a mi kis mú-
zeumunk pl. a Petőfi Irodalmi múzeum 
Arany 200 utazó múzeuma, vagy éppen 
a debreceni Szabó Magda Emlékház, és 
találtatott elismerésre méltónak a diá-
kokkal megalkotott érdekes és különleges 
tárlat. A nagyon szép elismerést a Múzeu-
mok Majálisán vette át Darócziné Bordás 
Andrea a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény etnográfusa, 
pályázatos projekt koordinátora.

Elismerő oklevelet kapott a Pulszky Társaság által idén már nyolcadik alkalommal 
meghirdetett „Az év kiállítása 2018” pályázat résztvevőjeként a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény „Megtalált bőröndök” című időszaki kiállítása. Tizenhatodik alkalommal szervezték meg az Idősügyi Konferenciát, melyet május 23-

án tartottak a hajdúböszörményi városháza Báthory-termében.

nárként is visszavárta őt. 
Az egyetemet a Debre-
ceni Egyetemen, akkori 
nevén Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen 
végezte el, ahol kitün-
tetéses diplomát kapott 
magyar-orosz szakon. 
Tanulmányait minden 
iskolatípusban nagy szor-
galommal, kitűnő ered-
ménnyel végezte. Egye-
temi alma matere e tanév 
elején tüntette ki gyé-

mántdiplomájával egykori tanítványát.
Hazakerülvén, immár férjével, Péteri 

Lajossal együtt legendás tanárpárost al-
kottak. Ahogy egy tanítványa fogalmazott, 
„közösségformáló uzsonnát” is csomagolt 
az átadott ismeretek egy-egy szelete mellé. 
Közösséget formált megyei szakfelügyelő-
ként is, amikor tanfolyamokat szervezett 
kezdő tanártársai részére. Itt teremtett 
alkalmat a módszertani ismeretek átadá-
sára. Mindezeknek a tevékenységeknek a 
nyomán tüntették ki szűkebb pátriájában 
a Makláry Lajos Pedagógiai és Közműve-
lődési Díjjal 2006-ban.

Szerepe volt e kitüntetésben és a ma 
átnyújtandó díjban azoknak az érdemek-
nek is, amelyeknek Péteri tanárnő nyug-
állományba vonulása után a közösségért 
tett. Ki kell emelni ebből a helyi reformá-
tus anyakönyvek kutatása, digitalizálása, 
a helytörténetírás, az ismeretterjesztés 
területén végzett fáradhatatlan és nélkü-
lözhetetlen munkáját. Egykori tanártársai 
szerte a megyében, a tőle többek között 
emberséget, tisztességet, szorgalmat ta-
nult diákok, Hajdúnánás múltjának ku-
tatói, a helyi közösség képviselői mind 
különösen nagyra tudják értékelni azt 
az életművet, amit Tanárnő felmutatott.  
A mai kitüntetés tehát főként köszönet. 
Hiszen minden elismerés dicsőség a ki-
tüntetettnek, de megkülönböztetett tisz-
tesség annak a közösségnek is, amelytől 
azt elfogadja. Megyénk polgárai nevében 
tehát szívből köszönöm a közösség érde-
kében végzett munkáját. Kitüntetéséhez 
szívből gratulálok, további életéhez, mun-
kájához sok erőt, jó egészséget kívánok!

Dr. Csiszár Imre 
Hajdúnánás alpolgármestere

nak, hallhatnak, igazi művészi élményben 
lehet részük.

A köszöntő után az iskola vezetése, va-
lamint a művészeti iskola tanszakainak 
képviselői koszorúzták meg Makláry La-
jos emléktábláját.

Ezt követően az ünnepség a művelődési 
központ színháztermében folytatódott az 
iskola növendékeinek hangversenyével, 
amely mintegy főhajtásként a Megrakják 
a tüzet c. népdal feldolgozásával vette kez-
detét Alföldi László előadásában. Ez a mű 
szinte állandó darabja volt az egykori Da-
lárdának, amelyet Makláry Lajos alapított 
és vezetett. 

A növendék hangversenyen sok szép 
zenemű hangzott fel a művészeti iskola 
kisebb-nagyobb diákjainak hangszerén, 
bizonyítva gyermekeink tehetségét, taná-
raik odaadó munkáját.

A hangverseny során Fülöp Valéria, az 
iskola nyugalmazott pedagógusa, karnagy 
emlékezett Makláry Lajosra, felidézve 
röviden életútját, szerteágazó művészi, 
pedagógiai tevékenységét, meghatározó 
szerepét városunk közéletében.

Az emlékkoncert az iskola énekkarának 
műsorával zárult.                             HNU

Balról a második Péteri Lajosné
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Első lakáshoz jutók támogatása

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója

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

A 2018. május 2-án megtartott Tedeji lakossági 
fórumon több panasz érkezett a Tedjei ivóvíz mi-
nőségére. Az üzemeltető a korábbi vízminőségi 
panaszok miatt is már a fórum előtti időszakban 
megkezdte a tárolómedencék és az elosztóhálózat 
tisztítását (mely tervezett mosatásról a lakossági 
tájékoztatás is megtörtént), illetve a lakossági fó-
rumon jelzett nem megfelelő vízminőség miatt a 
végvezetékes szakaszok ismételt mosatását is el-
végezte május első hetében. Ezen beavatkozásról 
nem történhetett meg a lakossági tájékoztatás, 
mert azonnali intézkedés volt ez a beavatkozás.

Sajnos a vízminőségi kifogások a megtett in-
tézkedések ellenére is jelentkeztek a hónap kö-
zepén, ezért az üzemeltető napi rendszerességgel 
végzi a műszeres ellenőrző méréseket, illetve a 

vezetékrészek rendszeres mosatását. Jelenleg az 
oxidációs-levegő adagolórendszer meghibásodás 
okozza és okozta a víz elszíneződését, mely vas 
kiülepedés egészségügyi kockázatot ugyan nem 
hordoz, azonban érzékszervi észlelése valóban 
rendkívül zavaró, de a vízminőség a vizsgált pa-
raméterek tekintetében megfelelő.

Éppen ezért az üzemeltető a hiba javításán 
folyamatosan dolgozik (folyamatosan optimali-
záljuk a vegyszeradagolást és fokozottan felügyel-
jük a víztisztító technológiát, továbbá a hálózati 
szivattyúk vezérlésének felülvizsgálata már meg-
történt). A fentebb ismertetett előzmény alapján 
a lakosság türelmét és megértését kérjük a meg-
hibásodás megnyugtató javításáig.

Szakmai tanárnőnk (Ötvösné Kéki Piroska) 
januárban azzal állt elénk, hogy talált egy ver-
senylehetőséget számunkra Országos Fogyasz-
tóvédelmi Sulirangadó néven. A mi iskolánkból 
– BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája – két csapat indult a versenyen. 
Az egyik csapat a „Tunyacsáp” nevet választotta, 
melynek tagjai Gyulai Enikő és Gyulai Viktória 
(9. F) voltak. A másik pedig „Csipetcsapat” né-
ven indult a megmérettetésen, Horváth Vivien 
(10. F) és Nagy Csenge (9. F) szereplésével. 

A verseny maga háromfordulós volt, interne-
ten zajlott, havonta újabb és újabb feladatokat 
kellett megoldanunk. Így például: a szavatosság-
jótállás, az internetes vásárlás és a panaszügyin-
tézés témakörében. Minden forduló három fel-
adatból állt: totó, novella- vagy versírás, illetve 
fogyasztóvédelmi gyakorlati, írásbeli feladat. 
Míg a „Tunyacsáp” csapat minden fordulónál 
novellát írt az adott témával kapcsolatban, ad-
dig a „Csipetcsapat” egy-egy verssel örvendez-
tette meg a zsűrit. A verseny utolsó feladatait 
áprilisban adtuk le.

Májusban végre megkaptuk a várva várt 
eredményeket. A huszonöt csapatból a „Csi-
petcsapat” versenyzői a 2. helyezést érték el, a 
„Tunyacsáp” pedig a 3. helyen végzett. Az elért 
eredményeknek nagyon örülünk, hisz a verseny 
rendkívül szoros volt. Mi végig jól éreztük ma-
gunkat, és sokat tanultunk a feladatokból.

Nagy Csenge 9. F

Angel KlímA - 06-30/635-0-625

KlímA  
KészüléKeK 

telepítése,  
értékesítése

nyáron hűtésre, 
télen fűtésre

Klímatisztítás, 
klíma  

fertőtlenítés

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 
2018 júliusától ismét igényelhető az 
első lakáshoz jutók vissza nem térítendő, 
500.000 Ft összegű támogatása azon fia-
talok részére, akik Hajdúnánáson lakást 
kívánnak építeni vagy vásárolni. 

A támogatás iránti kérelem forma-
nyomtatványa elérhető a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-
szolgálatán, illetve városunk holnapján. 
(www.hajdunanas.hu/lakasugy)

A kérelmeket 2018. július 1. napjától 
lehet benyújtani a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Szociális Cso-
portjánál. (4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1. szám udvari épület)

A támogatásra azon személyek jogosul-
tak:
a) akik Hajdúnánás város közigazgatási 

területén legalább egy éve állandó be-
jelentett lakcímmel vagy munkahellyel 
rendelkeznek, és 

b) akiknek egyike sem töltötte be a kére-
lem benyújtásának időpontjában a 30. 
életévét, és

c) akiknek az egy főre jutó havi bruttó át-
lagjövedelme – a vele együttköltözőket 
számítva – nem haladja meg a bruttó 
345 000 forintot, és

d) akik házastársi kapcsolatban élnek, 
vagy

e) akik élettársi kapcsolatban élnek és 
az élettársi kapcsolatban legalább egy 

gyermek született, akit közös háztartá-
sukban nevelnek, vagy

f ) aki gyermekét egyedül neveli.
Támogatásban az a kérelmező része-

sülhet, akinek, továbbá házastársának, 
élettársának és kiskorú gyermekének, va-
lamint vele együtt költözőnek lakástulaj-
dona nincs és nem is volt. A támogatás 
továbbá akkor is igényelhető, ha az igény-
lőnek, házastársának, élettársának, kis-
korú gyermekének, valamint vele együtt 
költözőnek
a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni 

hányada van egy olyan lakásban, amely 
öröklés útján került a tulajdonukba,

b) ha a lakás résztulajdon az igénylő szülei 
haszonélvezetével terhelt, és a szülők 
tulajdonában nincs lakás, vagy építési 
telek.
Nem jogosult támogatásra a kérelme-

ző, ha
a) az önkormányzat felé fennálló bármi-

lyen adó- vagy egyéb tartozással – há-
zastársak, élettársak esetén akár egyi-
kük – rendelkezik, 

b) a támogatásra irányuló kérelmében, 
illetve vagyonnyilatkozatában olyan va-
lótlan adatokat közöl, melyek számára 
jogosulatlan előnyt jelentenek,

c) a kérelem benyújtásakor már megkö-
tött adásvételi szerződéssel rendelkezik.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

SzincSák AnTAl
volt Hajdúnánási lakos

halálának 11 évfordulójára. 

Megemlékezés

Már néhány éve hogy itt hagytál bennünket, 
de szívünkben őrizünk, mint egy drága kincset,

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

Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.

Mi szólítunk, de a néma sír nem felel,
de Te a szívünkben örökké létezel,
Múlik az idő, de a fájdalom marad,

betöltetlenaz űr mely szívükben maradt,
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk úgy mint réges-régen.

Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, 
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, 
míg e földön élünk nem fogunk feledni.

Szerető családod

Országos 
Fogyasztóvédelmi 
Sulirangadó

Ismét Hajdúnánáson a Hódítók 
Kupája

Bizánc bevételének 565. évfordulója al-
kalmából rendezték Isztambulban a táv-
lövő íjászok idei első jelentős nemzetközi 
versenyét, a Hódítók Kupáját, 50 ország 
500 versenyzőjének részvételével. Az in-
dulók között ott volt a mi világrekorde-
rünk, Mónus József, a Farkas is, aki a tőle 

megszokott módon, a maga készítette ősi 
íjjal utasított maga mögé mindenkit az 50 
fontos húzóerőre korlátozott kategóriá-
ban. A versenyről részletes beszámolónkat 
egy későbbi lapszámban olvashatják ked-
ves olvasóink.

HNU
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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! 

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

	Gépi	duguláselhárítás,	cső	tisztítás	
	 előre	egyeztetett	időpontban

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

Egyeztetés: 06-30/486-1934

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

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel.: 52/561-375  Fax: 52/561-403  e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu 

E-mail: szamlazas@hhgkft.hu  web: www.hhgkft.hu 

LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS
A lomtalanítás jelenlegi gyakorlatát számos kritika érte. Legnagyobb problémát a „gu-
berálók” ténykedése okozta. További nehézséget jelentett az, hogy a „potyautasok”, 
szolgáltatási díjat nem fizetők is ugyanúgy igénybe vehették ezt a közszolgáltatást, mint 
a becsületesen fizető ügyfelek.
Fentiek miatt a HHG Nonp. Kft. tájékoztatja a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a 
LOMTALANÍTÁS rendszere átalakult!
2018. évtől csak a telefonon, vagy e-mail-ben megrendelt, előre egyeztetett időpontban 
kérhető a lomtalanítás.
A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető, és tartozással nem rendelkező in-
gatlanhasználó által, Társaságunkkal előre egyeztetett napon (max. évi 2 alkalommal), 
egyedi megrendeléssel kért, házhoz menő jelleggel történik. 
Hajdúnánás 2018. 07. 02.–2018. 07. 20. között az alábbi időpontokra kérhető a lomta-
lanítás:

Pénteki szállítási nap
2018. 07. 06.
2018. 07. 13.
2018. 07. 20.

A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét és fajtáját is, 
amely alkalmanként legfeljebb 1 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a követ-
kező évre nem vihető át!
A lakótelepi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett 
időpontban a lomtalanítást (őszi időpontban).

Lomtalanítás kérése:
Az intézéséhez a következő adatok szükségesek:

 név, cím, a számlán található vevő azonosító,
 elszállítandó lom mennyisége (m3) és fajtája
 elérhetőség (vezetékes, vagy mobil telefonszám)

A további információk és jelentkezés a HHG Nonp. Kft. Ügyfélszolgálati irodájában, az 
alábbi elérhetőségeken:
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1.
Tel.: +36 20/518-2709
E-mail: lomtalanitas@hhgkft.hu

Nem kerül elszállításra:
 elbontott gépjármű karosszéria
 építésből – bontásból származó hulladék, nyílászáró
 veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.)
 elektronikai hulladékok
 ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
 személyautó-, teherautó-, és traktor gumiabroncs
 háztartási hulladék
 csomagolási karton-, papír-, és műanyag hulladék
 üveghulladék
 kézi erővel nem rakodható, túlsúlyos, vagy túlméretes hulladék

A mindennapokban keletkező nagydarabos lomhulladék, amely a kukába nem fér bele, 
a HHG Nonp. Kft. hulladéklerakójába adható le, nyitvatartási időben, térítés ellenében.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét!
Segítő közreműködésükben bízva:

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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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

Ezekben a meccsekben ennyi volt!

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE II. 20–28 
(7–12)

Polgár 112 néző. Vezette: Lusztig-Túr-
zó, Szikszay. (május 18).

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka-
pus), Kiss D. 1, SZABÓ 18, BODO-
GÁN, Tupicza 1, TÖRÖK 2, NYAKAS 
1. Csere: Harsányi 2, NYESTE 3. Edző: 
Bancsók Károly.

Bancsók Károly: 40 percig szakadó eső-
ben is nagyon jó hozzáállással játszva sze-
reztük meg a győzelmet és remélhetőleg 
egy gólkirályi címmel megkoronázva az 
idei teljesítményét a csapatnak. Gratulá-
lok mindenkinek! 

Köszönjük a szurkolók egész évi kitar-
tását. 

-kábé-

PC TRADE Szeged KKSE–Hajdúnánás 
SK 38–28 (23–14) 

Szeged 200 néző. Vezette: Kiu Gábor, 
Kiu Tamás. (május 19.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), Poór 
4, Darabos 4, Zihor, Fábián, Csicsószki 5, 

LÉVAI 8/2. Csere: Dorogi (kapus), Tar 
Cs, Mekes, Lakatos, Pénzes 7/1. Edző: 
Molnár András

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

-kábé-

Kissé érdekes, mondhatni még nem lá-
tott kezdővel lépett csapatunk pályára, a 
DVSC II. otthonában az

eltiltások és a bennünket hetek óta 
hátráltató sérülés hullám miatt, sőt még 
egy újoncot is avattunk. Ettől függetlenül 
az NB I-es játékosokkal tarkított ellenfél 
edzője Gyarmati András sporttárs elég 
lekezelően mondhatni magas lóról nyilat-
kozott a csapatunkról.

A következő hét szerdán egy elmaradt 
mérkőzést pótoltunk, majd a szezonban 
menetelő Sárrétudvarit fogadtuk az utol-
só hazai mérkőzésen.

DVSC II.–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK 5–1 (1–1)

Néző: 50
Vezette: Erdélyi T. (Darányi A., Hor-

váth G.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: László 

T.–Zsuga Á., Győri T. (Csatári D.), Fél-
egyházi Z., Perényi R., Cservák T., Kiss 
L. (Richter A.), Fodor J., Bencze D., Jóna 
G., Tóth V. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Csősz R. (3), László T. (ög), Zsóri 
D., illetve Csatári D.

Jók: Mindenki
Ifi: 2–3
Az ifjúsági korú játékosokkal kiegé-

szülő csapatunk, megtette, amit lehetett, 
helytállt a jó erőkből álló Lokival szem-
ben. A meccs első félidejét is inkább a 
hazai gárda uralta, de a szokatlan össze-
tételű védősorunk állta a sarat. A vezetést 
a hazaiak szerezték meg az első félidő kö-
zepén, amit a 43. percben Csatári Dávid 
egyenlített ki.

A folytatás is ugyanezt a játékképet 
mutatta. A Loki volt mezőnyfölényben, 
helyzeteket alakítottak ki, de rést nem 
tudtak ütni rajtunk. Az újabb hazai talá-
latot pedig nagy valószínűséggel kapustá-
madás előzte meg, de a bíró sípja néma 
maradt. A bekapott gól után az amúgy 
is foghíjas keretünk nem élt a kínálko-
zó lehetőséggel, nem tudott egyenlíteni. 
Sajnos a második játékrészben – főleg az 
utolsó 15 percben már erőnlétileg sem 
voltunk rendben és az utolsó tíz percben 
egyértelművé tette a mérkőzés végkime-

netelét a Gyarmati legénység. Minden-
esetre a debreceni edző elég pikírten, 
csípősen jellemezte (az erősen tartalékos) 
csapatunk játékát az értékeléskor, ami 
még közmondásokat, szólásokat is tar-
talmazott (egyszer volt Budán kutyavásár 
meg nem szabad az oroszlán bajszát rán-
gatni stb.). Nos, erre a legnagyobb tiszte-
lettel csak annyit jegyeznék meg, amit egy 
ismerősöm mondott erre, hogy „jön még 
a kutyára dér!”

Hajdúnánás-Flexo 2000 FK–Hajdú-
sámsoni T.T.I.SZ E 2–1 (1–1)

Néző: 100
Vezette: Muszka Z. (Jánvári T., Kövér 

L.)
Hajdúnánás-Flexo 2000 FK: László T.–

Zsuga Á. (Csatári D.), Félegyházi Z. (Kiss 
L.)., Perényi R., Gyöngy T., Polgár G., 
Fodor J., Bencze D. (Cservák T.), Kovács 
G., Jóna G., Tóth V.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Polgár Gábor a 25. és 72. percben 

illetve Milák Péter a 30. Ifi: 3–2
A 19. fordulóban elhalasztott mérkő-

zésünket pótoltuk be. A találkozó küz-
delmesre sikeredett és három találatot 
hozott. A vezetést Polgár Gábor révén 
mi szereztük meg a 25. percben, azon-
ban ennek nem sokáig tudtunk örülni. 
A vendég gárda öt percen belül egyen-
líteni tudott és a félidőből fennmaradó 
idő már csak helyzeteket, helyzetecskéket 
hozott. A fordulás után is hasonló játék-
képet hoztak össze a csapatok. A lehető-
ségek megvoltak,de gólt ismét csak a mi 
csapatunk tudott szerezni. Ezzel a győze-
lemmel eldőlt, hogy már matematikailag 
is bebiztosítottuk a negyedik helyünket. 
Előnyünk kilenc pontra nőtt a bennünket 
követő Berettyóújfalui SE-vel szemben.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Sárrétud-
vari KSE 1–1 (0–1)

Néző: 50
Vezette: Szabó P. (Tóth G., Gyugos B.)
Hajdúnánás Flexo 2000 FK: László 

T.–Zsuga Á., Csatári D. (Polgár G.), Fél-
egyházi Z. (Jóna G.), Perényi R., Cservák 
T., Kiss L., Gyöngy T. (Újvári Zs.), Fodor 
J., Kovács G., Tóth V.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Tóth V., illetve Kovács G. (ög)
Ifi: 1–0
Ebben a szezonban ritkán játszott csa-

patunk döntetlent. A találkozó elég jó 
iramot hozott, látszott hogy két jól felké-
szített csapat feszül egymásnak. Mezőny-
fölényben játszottunk és helyzeteket is ki 
tudtunk alakítani, de a vezetést mégis az 
ellenfél szerezte meg. Ehhez sajnos nem 
kellett vendég játékos, hisz egy hazai fut-
ballistáról került a labda saját kapujába. 
Edzőnk ezek után hadrendet váltott, cse-
rére szánta el magát, de mezőnyfölényünk 
nem hozta meg a várva várt egyenlítő ta-
lálatot. A folytatásban is inkább mi irá-
nyítottuk a találkozót. A helyzeteket ki-

alakítottuk, csak a befejezésekbe csúszott 
hiba. A 66. percben azonban megtört a 
jég és Tóth Viktor találatának köszön-
hetően megszületett az egyenlítés. A gól 
után is támadásban maradtunk, azonban 
a kegyelemdöfést már nem tudtuk bevin-
ni. Végül úgy gondolom, hogy az ellenfél 
edzőjének sportszerű nyilatkozata melyet 
a mérkőzés után adott ide kívánkozik

Szabó Lajos: Kiegyenlített mérkőzésen 
megérdemelten hoztuk el az egy pontot 
Nánásról. Minden tiszteletem a játékosa-
imé, akik mindent megtettek azért, hogy 
ne égjünk meg egy jó csapat otthonában. 
Fegyelmezetten, bátran játszottunk büsz-
ke vagyok mind a két csapat hozzáállására.

Kócsi Imre

„2018. május 12-én 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor miniszterelnök 
úr által megküldött emléklappal köszöntötte Nagy Pál Gábornét Dr. Juhász Endre Hajdúnánás 
alpolgármestere. Isten éltesse sokáig Ica nénit erőben és egészségben családja körében!”

Boldog születésnapot!


