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gy újszerű kezdeményezéssel várta 
a város lakosságát Hajdúnánás pol-
gármestere, aki az egyik közösségi 

oldalon, videó üzenet formájában invitál-
ta a nánásiakat közös faültetésre. A kez-
deményezésre sokan felkapták a fejüket, 
gyerekektől a felnőttekig szinte mindenki 
fogott ásót, lapátot és közösen tettek a vá-
ros tisztább levegőjéért. A program kere-
tében a város lakossága 90 darab kislevelű 
hársfát ültetett el, ezzel mintegy előkészít-
ve az ez évi hajdúnánási „Újszülöttek fái” 
elnevezésű ünnepséget. Az összesen 150 
darab fát májusban, ünnepélyes keretek 
között az „Újszülöttek fái” elnevezésű 
programon adományozzák majd az előző 
esztendőben született hajdúnánási gyer-
mekek tiszteletére.

HNU 

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért akció ma hazánk legna-
gyobb önkéntes mozgalma, amely idén 
immár nyolcadik alkalommal valósult 
meg. A szemétgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „nagytakarítottak” 
a TeSzedd! önkéntesei annak érdekében, 
hogy egy élhetőbb, tisztább környezetet 
teremtsenek. 

Az akcióra ebben az évben Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat önálló csoportként 
jelentkezett, hogy városunk közigazgatási 
területének egy részét a résztvevők meg-
tisztítsák. Hajdúnánáson az akció kereté-
ben az önkormányzat munkatársai, a város 
intézményeinek vezetői, kollégái a Fürdő 
utca vége – Keleti part – Görbeházi út 
közötti területet, illetve a Nyíregyházi út 
szőlőskertekhez vezető szakaszát tisztítot-
ták meg közösen az elszórt hulladékoktól. 

Példaértékű, hogy számos magánember 
(a külterületeken lévő szerviz utak mentén 
szemétszedéssel) illetve vállalkozó (ado-
mányok pl. védőkesztyű felajánlásával) is 
támogatta a tisztább környezet elérését, 
valamint az iskolába járó gyermekek az 
intézmények szűkebb és tágabb környé-
kén is szorgos kezekkel gyűjtötték a hul-
ladékot.

HNU
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Hajdúnánáson születtem és nőttem 
fel. Gyerekkoromtól fogva lenyűgözött 
az a nyelvi kavalkád, ahogyan a hajdúsági 
nyelvjárás és a köznyelv együtt él ebben 
a kisvárosban. A helyi nyelvjárás az, amit 
az anyanyelvemnek mondhatok. A köz-
nyelvvel főként az oktatás során, az óvo-
dában és az iskolában találkoztam. Talán 
nem véletlen, hogy nyelvész lettem, és 
talán az sem véletlen, hogy a nyelvtudo-
mányon belül éppen a különböző nyelv-
változatok találkozása és a gyerekek nyelve 
kezdett leginkább foglalkoztatni. 

Legújabban az óvodások és a kisiskolá-
sok felé fordult a � gyelmem. Ma már na-
gyon sokat tudunk arról, hogy a felnőttek 
mit gondolnak a magyar köznyelvről és a 
nyelvjárásokról. De a kisgyerekeket erről 
magyar nyelvterületen eddig még nem 
kérdezték meg. Milyen igazságtalan, hi-
szen nem csak a felnőttek a fontosak! Sőt, 
éppen a gyerekek azok, akiknek a vélemé-
nyét nagyon jó volna megismerni, hogy az 
oktatásukat, aminek az alapja az anyanyel-
vük, a lehető leghatékonyabbá tegyük az 
óvodákban és az iskolákban. Úgy döntöt-
tem hát, hogy én megkérdezem őket erről. 

Egészen természetes volt számomra, 
hogy ebben a kérdésben legelőször csakis 
a saját nyelvjárási területemhez és a haj-
dúnánási kisgyerekekhez érdemes fordul-
nom. Kik lehetnének kiválóbb szakértői 
a témának azoknál a hajdúnánási gyere-
keknél, akik a köznyelvet és a helyi nyelv-
járást is hallják nap mint nap? Úgy dön-
töttem, hogy először a kisebbeket, azaz az 
óvodásokat kérdezem meg a köznyelvről 
és a helyi nyelvjárásról. Egy évvel ezelőtt 
felkerekedtem hát, hogy mesék hangfelvé-
teleivel visszatérjek a szülővárosomba, és a 
mesék hallgatása közben egy tudományos 
játékot játsszak leg� atalabb nyelvész kol-
légáimmal, az óvodásokkal. Ekkor még 
az óvodásoknak csak egy kisebb csoport-
ját kérdeztem meg: ki akartam próbálni, 
tetszik-e nekik a tudományos játék, és a 
munkatársaim lesznek-e. 

A játék tetszett, az óvodások kis tudó-
sokként lelkesen válaszoltak a kérdéseim-
re. A gyerekekben nem szoktunk csalódni: 
mindig bölcsek, és sokat segítenek a nyel-
vészkutatóknak. Most sem volt ez más-
ként: a válaszok nagyon okosak voltak és 
látszott, hogy a hajdúnánási gyerekek még 
rengeteg izgalmas dolgot fognak nekem 
mesélni a két helyben használt nyelvválto-
zatról, ha tovább kérdezem őket. Világos 

Minden tanévben az őszi sportversenyt 
a tavaszi tanulmányi megmérettetés kö-
veti a Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium hat (korábban nyolc) évfo-
lyamos képzésben tanuló diákjai számára. 
Immár 28. éve zajlik a környék nyolc gim-
náziumának tanulói között az a területi 
verseny, amelynek idén újra Nánás adott 
otthont. Március 14-én ünnepélyes meg-
nyitó várta a közel ötszáz tanulót és kísérő-
iket a református templomban. Gacsályi 
Gábor vezető lelkipásztor, majd Csiszár 
Imre alpolgármester köszöntő szavai után 
Dér Balázsné Dobi Inci igazgatónő nyi-
totta meg a rendezvényt. A Kőrösi kilen-
cedikes diákjai rövid műsorral – melyet 
Haranginé Simon Tímea rendezett – em-
lékeztettek bennünket a március 15-i for-
radalomra.

Ezt követően a versenyzők átsétáltak az 
iskolájuknak kijelölt tantermekbe és kez-
detét vette a megmérettetés. Tizennyolc-
féle versenyszám szerepelt a programban, 
kémiától a népdaléneklésig, bibliaismeret-
től a helyesírásig. A gimnázium tantermei 
mellett a helytörténeti gyűjtemény, a vá-
rosi könyvtár, a gyülekezeti ház és a Csiha 
szakgimnázium is versenyhelyszínné vált, 

hogy a négy nyíregyházi, 
és egy-egy fehérgyarmati, 
nyírbátori, tiszafüredi iskola 
diákjai – a nánásiakat képvi-
selők mellett – kényelmesen 
és kulturáltan mutathassák 
meg tudásukat.

A délelőtti órákban a 
nyolc intézmény vezetői ta-
nácskoztak, közben a felkért 
vendégek és pedagógusok 
zsűriztek, javítottak, pon-
toztak, míg mások az idegen 

nyelvi versenyeken szóbeliztettek. Ahogy 
egy-egy versenyszám írásbeli forduló-
ja befejeződött, a feladatlapok azonnal 
a javító pedagógusok kezébe kerültek. 
A versenyzők kilétét kódszám fedte, így 
biztosítva a verseny objektivitását. Dél-
után szabadidős programok, például 
moldvai táncház, játékterem, futball és 
� lmvetítés várták a � atalokat.

Az eredményhirdetésnek a reformá-
tus templom adott otthont,  csak ahhoz 
több mint egy óra kellett, hogy minden 
versenyszám első három helyezettje az 
Úr asztalához szólítva átvegye oklevelét 
és tárgyjutalmát. A tanulók a templom 
falait megremegtető, óriási üdvrivalgással 
fogadták társaik sikerét. A � atalok öröme 
a hosszas előkészületet és alapos szervezést 
igénylő rendezvény házigazdáit is meg-

elégedéssel tölthette el. Volt mire büsz-
kének lenniük a helyi gimnazistáknak is, 
a Kőrösi diákjai összesen harminc érmet 
szereztek: nyolc első, tizenhárom máso-
dik és kilenc harmadik helyezést értek el. 
Összesítésben iskolánk a negyedik helyen 
zárt, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus 
Gimnázium végzett az élen. 

V. G.

lett számomra, hogy a méréseket folytatni 
kell: újabb terveim lettek. Ezekről tavaly 
tavasszal egy amerikai konferencián be is 
számoltam, sőt két órát is tartottam ame-
rikai hallgatóknak egy Indiana állambeli 
egyetemen a témáról.

A bevezető mérésre és a további tervek-
re később más egyetemeken, így a lengyel-
országi Varsóban, valamint Budapesten és 
Debrecenben is kíváncsiak voltak. Ezért 
tértem vissza idén tavasszal ismét a haj-
dúnánási óvodákba, többek között abba 
az óvodába is, ahova egykor én magam is 
jártam. 

Hogy az óvodások hány éves kortól ér-
zékelik a nyelvjárási különbségeket, és mit 
gondolnak róluk, amikor már érzékelik 
őket? Nos, ez maradjon a mi titkunk az 
óvodásokkal addig, amíg a kutatást a kis 
munkatársaimmal be nem fejeztük. An-
nál is inkább, mert a kisebbek után még 
a nagyobbak véleményét is illene megkér-
dezni: az iskolásokét. 

Vajon milyen jelentősége van az iskolá-
ba kerülésnek ebből a szempontból? Hogy 
ez is kiderüljön, hamarosan az iskolákba 
is ellátogatok, hogy az első osztályosokkal 
is megoldjuk azt a tudományos rejtvényt, 
amit mesék hallgatásával, az óvodásokkal 
már megfejtettünk. Várom majd a tudós 
iskolások és szüleik jelentkezését a közös 
tudományos munkára. – Kedves kisis-
kolások, gyertek, meséljünk, és játsszunk 
nyelvészetet együtt! 

Az eddig elvégzett mérések kapcsán 
köszönettel tartozom az óvodai intéz-
mény- és tagintézmény-vezetőknek, hogy 
kezdettől fogva nyitottak voltak az együtt-
működésre. Szintén köszönetem a szülők-
nek, akik hozzájárultak, hogy gyermekeik 
egy rövid időre a munkatársaim legyenek, 
és egy mesehallgatásos feladat közben kis 
tudósokként fontos nyelvészeti kérdéseket 
válaszolhassanak meg. De legnagyobb há-
lával mégis annak a több mint száz hely-
beli óvodásnak tartozom, akik részt vettek 
a mérésben, és segítettek abban, hogy a 
jövőben a magyar kisgyerekek anyanyelvi 
nevelését még jobbá tehessük. Kétségte-
len, hogy nélkülük mindez nem valósul-
hatott volna meg. 

Kö szönöm, hajdúnánási óvodások! 

Dr. Fehér Krisztina 
egyetemi adjunktus 
Debreceni Egyetem 

Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Egykor az Attila utcai óvodai farsangon

Az amerikai Indianapolisban, ahol először be-
széltem arról, mit tudtam meg az óvodásoktól

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Sokáig hallgatott a néptánc tanszak a 
közelmúlt eseményeiről, de csak azért, 
hogy összefoglalva adja tudtára a folklórt 
szeretőknek és minden érdeklődőnek a 
hagyományőrző csoportok, szólisták ered-
ményeit.

2019. február 22. Országos Néptánc 
Csoportos Tanulmányi Verseny területi 
Válogató, Hajdúnánás

Az Oktatási Hivatal által erre a tanévre 
kiírt szakmai versenyének egyik selejtező-
jét a Hivatal felkérésére a Bocskai Iskola 
rendezte meg fenntartója, a Hajdúböször-
ményi Tankerületi Központ és együttmű-
ködő partnerei, a Polgármesteri Hivatal, 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
és a Cifraszűr Néptánc Egyesület támoga-
tásával.

A verseny kétfordulós bemutatkozásra 
adott lehetőséget három korcsoportban a 
szintén háromfős zsűri és a közönség vi-
gyázó szemei előtt.

Tizenegy néptánccsoport jelentkezését 
nyugtáztuk az Alföldi régióból Szegedtől 
Jászberényig, ill. Gyulától Debrecenig. 
Iskolánkat, Tankerületünket a Bocskai 
AMI néptánc tanszakának Aranyvessző 
Néptánccsoportja képviselte.

A tiszta improvizációt megkövetelő kö-
telező tánc 6 percét a szabadon választott 
táncok koreográ� ai elemeket is magába 
foglaló második köre követte.

Patalenszkiné Makkai Andrea és Már-
ton Attila csoportvezető néptánc peda-
gógusok Gömöri fér�  és páros táncokból

rendeltek el rögtönzést szeretett növen-
dékeik számára, melyet a Szilágysági já-
tékokból és táncrendből szőtt „Szerelmes 
vagyok” című alkotás tetézett.

Az egyetemi adjunktusból, tagintéz-
mény-vezetőből és Néptánc Mesternőből 
álló zsűri a verseny előtt tudatta, hogy 
ezen a napon még nem tudunk meg ered-
ményt, hiszen meg kell várni a másik két 
helyszínen rendezett válogató verseny vé-
gét, de mi reménykedtünk.

Nem hiába! 
Néhány nap múlva érkezett a hivatalos 

lista, mely szerint csoportunk az egyik 
legmagasabb pontszámmal 104/120 ju-
tott az országos döntőbe!

Szép emlékként és hálásan őrzi a 250 
fő táncos résztvevőből és a kísérőkből álló 
vendégsereg az önkéntesek szolgálat kész-
ségét, a zenész kollégák műsor szolgáltatá-
sát, a Polgármesteri Hivatal ajándék cso-

magját, benne a minden táncos számára 
a Helyi Sajátosságok műhelyéből kikerült 
és a város címerével ellátott kulcstartóval, 
a � nom ebédet a Közétkeztetéstől, vagy a 
művelődési központtal közösen szervezett 
taligás farsangtemető felvonulást.

Elismerés a döntőbe jutottaknak és kö-
szönet a rendezőknek.

2019. március 1. Vécsey Kamara Nép-
tánc Verseny, Nyíregyháza 

A néptánc tanszak Aranyszalma cso-
portja minősítő versenyre, az Aranyvesz-
sző a fenti tanulmányira készült, így a Kis 
Aranyalma hat táncosa képviselte iskolán-
kat az országos megmérettetésen.

Tamási Bianka, Tamási Blanka, Tóth 
Napsugár Kinga, Jantek Adrienn és a két 
legényünk: Zágonyi Zsombor és Molnár 
László szeretett szűkebb hazájuk a Hajdú-
ság táncaiból kötöttek csokrot.

A közönség és a zsűri nagy tapssal kö-
szönte meg színpadi produkciójukat, de 
most 18 csoportból nem jutottak az első 
háromba. „Eljön még a mi időnk és jót 
táncoltunk” – szólt a táncosok véleménye.

Ezt csak megerősíteni tudták felkészítő 
tanáraik, Patalenszkiné Makkai Andrea és 
Bistey Attila

2019. március 8. Nyíregyháza
A Nőnapon és a Zoltánok neve napján 

rendezte meg szokásos tavaszi országos ta-
nulmányi versenyét a Nyíregyházi Refor-
mátus Általános Iskola

A verseny szép elnevezése: „Csodát vi-
rágzik a jelen” a Hajdúnánásiakra vonat-

Tisztelt Szülők!
Az elmúlt héten minden szülő kapott 

egy borítékot, amelyben a b eíratás kötele-
zettségére hívták fel a � gyelmet. Néhány 
szülő iskolánkban érdeklődött a tájékoz-
tató levél értelmezését illetően.

A Hajdúnánási Református Általános 
Iskola szeretettel tájékoztatja a leendő első 
osztályos gyermekek szüleit, hogy a beíra-
tás napjain – 2019. április 11-én és 12-én – 
minden szülő köteles beíratni a gyermekét 
abba az iskolába, amelyről a szabad iskola-
választás jogán döntött. Tehát, aki a Haj-
dúnánási Református Általános Iskolába
szeretné beíratni a leendő első osztályos 
gyermekét, szeretettel várjuk a Reformá-
tus Általános Iskola székhelyére – a Haj-

kozott a leginkább, hiszen két benevezett 
produkciónk is díjazott lett:

– Szabó Ádám, az Aranyalma csoport 
szólistája szilágysági fér� táncokkal 1. he-
lyezést,

– Gyulai Evelin, az Aranyszalma cso-
port táncos tehetsége, kísérő partnerével, 
Nagy Marcellel Gömöri táncokkal 3. he-
lyezést ért el.

Bistey Attila bácsi a zsűriben, Andi néni 
és Márton Attila bácsi a nézőtéren szur-
kolta ki a kiemelkedő eredményt.

Márton Attila tanár úr szerénysége el-
titkolta volna a nagyközönség előtt, de ezt 
a szerző felülírja, miszerint a 2019-es év 
januárjában megrendezett Országos Fel-
nőtt Szóló Néptánc Versenyen, Békés-
csabán tapsolt a szakma minden ismert 
képviselője és a vetélytársak is két zseniá-
lis táncosunknak: az éppen a felnőttkor 
küszöbén átlépett Fórizs Márknak és Var-
ga Lászlónak.

A Békéscsabai versenybe már bejutni is 
óriási fegyvertény, hiszen az ország érett, 
sok éves színpadi rutinnal rendelkező, 
többnyire 25–30 éves amatőr, ill. pro�  
együttesekben táncoló „kollégák” kö-
zött mutatták meg oroszlánkörmeiket az 
Aranyszalma I� úsági Együttes kiválóságai.

Felkészítő mesterük Márton Attila ta-
nár úr szakmai, pedagógiai munkájának 
egyik csúcsteljesítménye a két � ú osztatlan 
elismerése. Köszönjük!

A néptáncosok világáról értekező cikk 
végére marad egy ajánló:

2019. április 23-án 18.00 órakor, a 
KLVMK közönsége ősbemutatóként, 

nyilvános főpróbaként tekintheti meg az 
Aranyszalma Néptánccsoport minősítő 
műsorát, melyet május 12-én Százha-
lombattán mutatnak be a Néptáncosok 
Országos Bemutató Színpadán, ahol az 
ország legkiemelkedőbb felnőtt amatőr 
együttesei kérik minősítésüket. Ez a vár-
ható elismerés jelenti a Hajdúnánási nép-
tánc kultúra helyét, rangját az országos 
szakma előtt.

Bistey Attila

dúnánás, Köztársaság tér 11. szám alá – 
a református templom melletti épületbe.

Az Iskolánk honlapján minden infor-
mációt megtalálnak a beiskolázással kap-
csolatosan: www.re� skola-nanas.sulinet.hu

Életükre és gyermekükről hozott dön-
tésükre Isten áldását kérem:

Tisztelettel, szeretettel: 

Szabóné Marth Éva 
a Hajdúnánási Református 

Általános Iskola és Óvoda igazgatója

A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS 
SZÜLŐK RÉSZÉRESZÜLŐK RÉSZÉRESZÜLŐK RÉSZÉRESZÜLŐK RÉSZÉRESZÜLŐK RÉSZÉRESZÜLŐK RÉSZÉRE
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 Április 5. (péntek) 18.00: Délibáb c.
� lm vetítése. A magyar pusztán játszó-
dó � lm egy afrikai futballista történetét 
meséli el, aki menekülni kényszerül a 
hatóságok elől egy eladott mérkőzést 
követően. Francis egy világtól elzárt 
tanyán talál menedéket mélyen a pusz-
ta szívében, ám hamarosan rádöbben, 
hogy a tanya valójában egy modern 
kori rabszolgatelep. Megjelenésével 
felkavarja a helyiek életét, az apátiába 
süllyedt foglyok a megmentőt, a kiski-
rályként uralkodó Cisco a riválist látja 
benne. Francis azonban nem vágyik a 
hős szerepére, az első adandó alkalom-
mal menekülni próbál, de a puszta csa-
lóka tájain lehetetlen eligazodni. Szö-
kési kísérlete miatt a rabszolgák közé 
kerül, és akaratán kívül mégis lázadó 
válik belőle.

 Rendező: Hajdu Szabolcs
 Zenéjét szerezte: William Dean Martin
 Szereplők: Isaach De Bankolé, Dragoș 

Bucur, Razvan Vasilescu, Török-Illyés 
Orsolya, Polgár Tamás.

 Helyszíne: a művelődési központ ka-
maraterme.

 A � lmvetítésre ingyenes regisztrációs 
jegyek a művelődési központ informá-
ciójában igényelhetőek!

 Április 6. (szombat) 17.00: Sláger Par-
ty 2019. Az est során fellépnek: a 4 for 
Dance, Borbély József és Szabó József, az 
Incidens zenekar, valamint a Sláger Exp-
ressz csapata. Helyszín: Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ színházterme.

 Jegyek a művelődési központ informá-
ciójában, a Sláger Expressz csoport tag-
jainál, valamint a 06-30/907-2476-os 
telefonszámon vásárolhatók 1600 Ft-os 
áron.

 Április 10. (szerda) 17.00: Fejér Imre 
grafi kus-rajztanár kiállítása a művelő-
dési központ galériájában. Megtekint-
hető május 2-ig.

 Április 11. 14 óra: Filharmóniai Bér-
letsorozat – Ewald Rézfúvós Együttes: 
Rézvarázs című előadása. A gyerekek, a 
� atalok és az esetlegesen hozzánk betérő 
felnőtt vendégek mindig nagy örömmel 
köszönik meg a színvonalas zenét, és 
azokat az információkat, amelyeket ez a 
sorozat, rendhagyó módon biztosít. Hely-
szín: Kéky Lajos VMK színházterem. 
Belépődíj: 650 Ft

 Április 11. 18 óra: A Magyar Költészet 
Napja – Kosztolányi töredék címmel 
Papp István a Debreceni Csokonai Nem-
zeti Színház művészének egyéni estje.
Az est Kosztolányi Dezső műveire épü-
lő zenés, irodalmi kikapcsolódás, egy 
órában. Elhangzanak: Akarsz-e játszani, 
Üllői úti fák, Esti Kornél éneke. Szeres-
setek-szeressetek stb. Az előadás köny-
nyed kikapcsolódást biztosít a ’20-as, 
’30-as évek hangulatát kedvelő kö-
zönség számára. Helyszín: Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ kamarater-
me. A belépés díjtalan!

 Április 12. 19 óra: Ivancsics Ilona és 

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

Színtársai előadásában Molnár Ferenc: 
Olympia című vígjátéka. Molnár Ferenc 
világhírű drámaírónk egyik legjobb víg-
játékát láthatjuk ezen az estén. A darab 
a régi békeidőkben, az Osztrák–Magyar 
Monarchia idején játszódik. Helyszín: 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
színházterme. Az előadás megtekint-
hető Bocskai Korona színházbérlettel, 
illetve 2500 Ft, valamint 2000 Bocskai 
Korona jegyáron.

 Április 13. 10 óra: XXVIII. Weöres 
Sándor Megyei Gyermekszínjátszó Ta-
lálkozó. A megyében működő színját-
szók találkoznak ezen a napon, amikor 
is szakértő zsűri értékeli a munkájukat. 
Idén 10 csoportot lát vendégül Haj-
dúnánás, köztük egy helyi csoporttal 
(Tiéd a Színpad, csoportvezető: Jeles 
Éva). A program ingyenesen látogatha-
tó. Helyszín: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színházterme

 Április 12–13. (péntek–szombat) 9–18 
óra: Kaktuszok és pozsgás növények 
kiállítása és vására. Hajdúnánáson he-
tedik alkalommal kerül megrendezésre 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban a Magyar Kaktusz és Pozsgás 
Társaság Közhasznú Egyesület tagjainak 
segítségével a kiállítással egybekötött 
vásár, melyen kedvező árakon számos 
faj közül válogathatnak az érdeklődők. 
Előzetes bejelentkezés alapján a cso-
portok élményültetésen vehetnek részt 
(200 Ft/fő). Helyszín: Kéky Lajos Váro-
si Művelődési Központ nagyelőcsarno-
ka. A kiállításra a belépés díjtalan!

 Fotózz kaktuszt és nyerj a fotóiddal 
a Hajdúnánási kaktuszkiállításon!
1. Gyere el a kiállításra és fotózz sokat!
2. Válaszd ki a két legjobban sikerült 

képedet!
3. Töltsd fel a hajdúnánási Kéky Lajos 

VMK facebook oldalára a „Fotózz 
kaktuszt” bejegyzés alá hozzászólás-
ban!

4. Gyűjtsd a lájkokat április 30-ig!
 A legtöbb szavazatot elérő fotók készí-

tői a kiállítók által felajánlott növénye-
ket nyernek!

 Április 17. (szerda) 17.30: Ezredeleji 
beszélgetések Nevető klasszikusok – 
Előadó: Erdei Sándor költő-újságíró. 
A műsorban közreműködik Soós Judit 
sanzonénekes.
Kölcsey Ferenc írta volna az Iliászt és az 
Odüsszeiát? A Bábel tornya az egyetér-
tés jelképe volt? Vajon Noémi bárkája 
mentette meg az özönvíztől az életet? 
Mit tudnak a középiskolások „vitéz 
nagybányai Toldi Miklósról”? A „szép-
irodalmi kabaré” híres-hírhedt bakikból 
építkezik, s vidám tisztelgés egy nyug-
díjas kiváló debreceni irodalomtanár, 
dr. Sebestyénné Varju Anna gyűjtőmun-
kája és remek humorérzéke előtt; a tanár-
nő nevéhez az ország legszórakoztatóbb 
e� éle gyűjteménye fűződik. Helyszín: 
Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont kamaraterme. A belépés díjtalan!

 FELHÍVÁS! 
 150 éves a nánási színjátszás
 A hajdúnánási amatőr színjátszás több 

mint 150 éves múltra tekint vissza. En-
nek tiszteletére 2019 novemberében 
egy több napos színjátszó találkozót 
szervezünk, ahol terveink szerint helyi 
színjátszó csoportok, Hajdúnánásról el-
származott művészek mutatkoznak be. 
Erre az alkalomra szeretnénk egy köny-
vet megjelentetni, mely a hajdúnánási 
színjátszás történetét mutatja be. Kér-
jük, aki rendelkezik fotókkal, plakátok-
kal, meghívókkal, programfüzetekkel 
stb. az egykori előadásokról, próbákról, 
legyen szíves eljuttatni hozzánk a mű-
velődési központba! A helyi színtársu-
latok mellett érdekesek számunkra a 
Hajdúnánáson fellépő, más települé-
sekről érkező pro�  vagy amatőr társu-
latok is! A dokumentumokat lemásolás 
után visszajuttatjuk a tulajdonosának! 
További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek a művelődési központban 
(52/382-400, 70/372-1494, info@na-
nasvmk.hu).

MOZIMŰSOR

 2019. április 13. (szombat)
15.00: Így neveld a sárkányodat 3. (ma-
gyarul beszélő, amerikai animációs ka-
land� lm, akció� lm; 104 perc, 2019.) 3D
17.00: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akció� lm, fantasy, sci-� ; 132 
perc, 2019.) 3D
19.15: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akció� lm, fantasy, sci-� ; 132 
perc, 2019.) 3D
21.30: Kedvencek temetője (magyarul 
beszélő, amerikai horror; 2019.)

 2019. április 14. (vasárnap)
15.00: Így neveld a sárkányodat 3. (ma-
gyarul beszélő, amerikai animációs ka-
land� lm, akció� lm; 104 perc, 2019.) 3D
17.00: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akció� lm, fantasy, sci-� ; 132 
perc, 2019.) 3D
19.15: Shazam! (magyarul beszélő, 

amerikai akció� lm, fantasy, sci-� ; 132 
perc, 2019.) 3D
21.30: Kedvencek temetője (magyarul 
beszélő, amerikai horror; 2019.)

 2019. április 15. (hétfő)
17.00: Így neveld a sárkányodat 3. (ma-
gyarul beszélő, amerikai animációs ka-
land� lm, akció� lm; 104 perc, 2019.) 3D

 19.00: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akció� lm, fantasy, sci-� ; 132 
perc, 2019.) 3D

 2019. április 20. (szombat)
 15.00: Csodapark (magyarul beszélő, 

amerikai–spanyol animációs vígjáték, 
kaland� lm; 85 perc, 2019.) 3D

 17.00: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akció� lm, fantasy, sci-� ; 132 
perc, 2019.) 3D

 19.15: Kedvencek temetője (magyarul 
beszélő, amerikai horror; 2019.)

 2019. április 21. (vasárnap)
 15.00: Csodapark (magyarul beszélő, 

amerikai–spanyol animációs vígjáték, 
kaland� lm; 85 perc, 2019.) 3D

 17.00: Shazam! (magyarul beszélő, 
amerikai akció� lm, fantasy, sci-� ; 132 
perc, 2019.) 3D

 19.15: Kedvencek temetője (magyarul 
beszélő, amerikai horror; 2019.)

 2019. április 27. (szombat)
 15.00: Csodapark (magyarul beszélő, 

amerikai–spanyol animációs vígjáték, 
kaland� lm; 85 perc, 2019.) 3D

 17.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akció� lm, kaland-
� lm, sci-� , 2019.) 3D

 20.30: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akció� lm, kaland-
� lm, sci-� , 2019.) 3D

 2019. április 28. (vasárnap)
 15.00: Csodapark (magyarul beszélő, 

amerikai-spanyol animációs vígjáték, 
kaland� lm; 85 perc, 2019.) 3D

 17.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akció� lm, kaland-
� lm, sci-� , 2019.) 3D
20.30: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akció� lm, kaland-
� lm, sci-� , 2019.) 3D

Manapság egyre többet hangoztatott 
mondat, hogy elsődlegesen megelőzni és 
nem gyógyítani kellene a betegségeket. 
Tegyünk tehát mindannyian a megelőzés 
érdekében! Mit tehetünk mi magunk? 

Azon túl, hogy igyekezzünk saját ter-
ményeinket fogyasztani (melyeket vegy-
szer és növényvédő szer mentesen állítunk 
elő), tartsunk állatokat, ha lehetőségünk 
van rá! Ha nem tudunk termelni, lega-
lább arra � gyeljünk, honnan szerezzük be 
a zöldségeket és a húsételek alapanyagait! 
Nagy lehetőség a piaci beszerzés, ahol a 
helyi termelőktől megtermelt zöldség- és 
gyümölcs, valamint húsféléket vásárolha-
tunk. Ezek a termékek nem tartalmaznak 
vegyszereket, műtrágyákat, a húsféléket 
hagyományosan táplált állatok húsából 
állítják elő. Nem gyógyszerezik őket, kevés 
tápot etetnek velük. A húsfélék feldolgo-
zása hagyományosan, adalék és tartósító-

szer-mentesen történik. Ezen túl, igyunk 
zöld italokat, melyeket friss zöldség leve-
lekből állítunk elő! Mindezek fogyasztása 
mellett nem szükséges feltétlenül vita-
minokat és táplálék kiegészítőket szedni, 
mert az ilyen módon előállított italok 
kompenzálják a civilizált étrend káros ha-
tásait. Ha valaki nem változtat az étrend-
jén betegség esetén, akkor az a teendő, 
hogy minimum ezeket az italokat issza, 
hiszen ezekkel egyensúlyban tudja tartani 
a szervezetét. Amint az immunrendsze-
rünk helyreáll, gondoskodik arról, hogy a 
betegség forrását megszüntesse. A fentiek-
ben leírt magas kloro� ll és ásványi anyag 
tartalmú friss, zöldleveleket Hajdúnáná-
son is  termelik, tehát aki, igazán � gyel az 
egészségére, sokat tud tenni önmaga is. Ne 
engedjük, hogy védtelenek maradjunk az 
ártalmas környezeti hatásokkal szemben!

Horváth Gergelyné

Fűben-fában orvosság Fűben-fában orvosság Fűben-fában orvosság Fűben-fában orvosság Fűben-fában orvosság Fűben-fában orvosság 
Mit tehetünk az egészségünkért? Mit tehetünk az egészségünkért? Mit tehetünk az egészségünkért? Mit tehetünk az egészségünkért? Mit tehetünk az egészségünkért? Mit tehetünk az egészségünkért? 
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Ezzel a címmel tartott előadást Görög 
Ibolya író, protokoll szakértő március 
21-én a Bocskai Filmszínház mozitermé-
ben. A téma sokakat érdekelt, hiszen aktu-
ális, fontos és talán egyre jobban előkerül 
a mindennapi életünk során.

A művelt ember megtalálja a másik 
emberhez vezető utat – ha akarja. Ennek 
első lépcsőfoka az illemtudás, amit kis-
gyermekkortól el kellene sajátítanunk, 
elsősorban természetesen otthonról. Itt 
már elakadhat a gépezet – számos, itt 
most nem kifejtendő okok miatt. Így ak-
kor áll meg a hétköznapi ember tudomá-
nya, amikor valamilyen jeles eseményre 
készül, mely nem elsősorban valamilyen 
államfő fogadását jelenti, hanem akár a 
leendő családtagunk családjának a vendé-
gül-látása, vagy egy munkahelyi program 
megszervezése. Milyen ruhát vegyen fel, 
hogyan köszönjön (!), hova üljön, egyál-
talán: hogyan viselkedjen az ember egy 
fontos és lényeges eseményen?

Az illemtudást, a viselkedéskultúrát vagy 
ezek hiányát érzékeli a jó szem, sajnos 
egyre sűrűbben – ám megoldást a rossz 

Március 22-e, minden évben a Víz Nem-
zetközi Világnapja. A 2019. évi mottó: 
„Vizet mindenkinek!”. Iskolánk tanulóit 
arra ösztönöztük akciónkkal, hogy tuda-
tosítsuk bennük nap mint nap azt a tényt, 
hogy a vízhez való hozzáférés alapvető 
emberi jog, és mindenkinek biztosítani 
kell a Földön az egészséges ivóvízhez való 
hozzájutást. 

Célunk volt, hogy a gyermekek megta-
nulják óvni, védeni környezetüket, ezen 
belül a Föld vízkészletét. Az iskola udvarán 
megalkotott élőkép vidám, felszabadult 
hangulatot teremtett, de tanítói célzata is 
nyilvánvaló volt.

A délelőtt folyamán a Víz Kvíz kérdé-
seinek megválaszolása töltötte el óriási 
izgalommal az önkéntesen szerveződő ver-
senyző csapatokat. A különböző tanórá-
kon ismereteket szerezhettek a gyermekek 
a víz szerepéről, annak takarékos felhasz-
nálásáról, természetes vizeink szerepéről 
és élővilágáról. A környezettudatos maga-
tartás fejlesztése, megalapozása, kialakítá-
sa is nagyon fontos feladata volt ennek a 
napnak. Örömmel fedezték fel a tanulók, 
hogy mennyi éneket (pl. Tavaszi szél vizet 
áraszt…) ismernek, ami a vízhez kötődik, 

beidegződés kiküszöbölésére egyre kevés-
bé tudunk. Vagy azért, mert nem tudjuk 
a módját, vagy mert nem szeretnénk sér-
tőek lenni. Pedig alapvető tisztelet, hogy 
megadjuk a másik ember felé azt a visel-
kedést, ami a normális adott helyzetben. 
Néhányszor már a köszönésnél megáll a 
tudomány: ki, kinek előre, hogyan, mi-
kor, stb.

A remek humorral megáldott előadó-
nő a hétköznapjaink protokollkérdései 
mellett erre is adott praktikákat az előa-
dásában. Hogy ne tudna erre megoldást 
egy tapasztalt protokollszakértő, aki el-
mondása szerint is hét miniszterelnököt 
szolgált? Így túlzás nélkül állítható róla, 
hogy a szakma legkiválóbb szakértője, a 
„protokoll nagyasszonya”. Előadásában 
a hétköznapokról beszélt, mik azok az 
illemszabályok, melyeket akár alapból 
is tudnunk kell(ene), s mit tehetünk – 
a nevetés, vagy a kínos grimaszok helyett, 
amikor valaki ezeket nem tudja akár ve-
lünk szemben sem. 

Beszélt arról, mi az az intim zóna, 
amelyen belül nem engedhetünk be akár-

mennyi testnevelési játékban 
megjelenik a víz (pl. Tűz, 
Víz, Repülő). Milyen sok 
vizes sportot fel tudnak so-
rolni (pl. úszás, kajak), vagy 
hogyan változik a víz hal-
mazállapota és mi történik, 
amikor a víz körforgásáról 
beszélünk. 

Megfogalmazták, hogy a 
víz lehet élelemforrás, tisz-
tálkodási eszköz, közleke-

dési út, energia lehetőség. De lehet gyó-
gyító erő is. Még a húsvéti ünnepkörhöz 
is kapcsolódik, hiszen egyes területeken 
vízzel locsolják le a lányokat a � úk húsvét 
másnapján. Irodalmi művek kapcsán is 
nagyon sok verscímet (pl. Pető�  Sándor: 
A Tisza), mesecímet (pl. Az öreg halász és 
a tenger…) meg tudtak fogalmazni. Nem 
kérdéses tehát, hogy a víz a legfontosabb 
anyag életünkben és a f öldi élet lételeme. 
Sok-sok rajz és plakát is készült, ami még 
néhány hétig díszíti a tantermek prog-
ramfalát.

Hisszük, hogy a fenti tevékenységek be-
épülnek a gyerekek tudatába és hasznos, 
használható tudást szereztek a projekt 
megvalósítása során. 

Az egyik alsós osztály plakátján egy 
Antoine de Saint Exupéry idézet állt, 
mely méltón összegzi a víz jelentőségét 
életünkben:

„Se ízed nincs, se színed, se zamatod,
Nem lehet meghatározni téged,
Megízlelnek, anélkül, hogy ismernének.
Nem szükséges vagy az életben, maga 

az élet vagy…”

Feketéné Áfra Piroska

kit. Mit árul el rólunk a viselkedésünk, 
a megjelenésünk, a beszédünk – melyek 
mindegyike arra hívja fel a � gyelmet, amit 
tudatni szeretnénk magunkról. „Azt kell 
sugároznom, amit el akarok hitetni ma-
gamról. Például, ha megjelenik egy üzlet-
asszony összehúzott vállakkal, kibontott 
hajjal, tágra nyílt szemekkel és még a kéz-
fogása is határozatlan, akkor ezzel azt üze-
ni, hogy ‚mindjárt táppénzre megyek’.” – 
hangsúlyozta előadásában. Nem mindegy, 
hogyan megy be valaki egy állásinterjúra 
– egyenes derék a siker kulcsa! –, hogyan 
ül le, mert szinte minden aprónak hitt 

részlet elárul rólunk valamit, 
s az éles szem ezt meg is látja, 
nem csak észreveszi.

Régen elavult mondás 
az, hogy „nem a ruha teszi 
az embert!”, hiszen a helye-
sen megválasztott ruhada-
rab ugyanolyan sokatmon-
dó, mint az oda nem illő, 
vagy nem helyesen megvá-
lasztott méretű szoknya – 
nadrág – dekoltázs.

Tanulságos és egyben 
szórakoztató előadás volt – 

tele humorral és hétköznapi szituációk-
kal. Hasznos mindenki számára, hiszen 
mindannyian példák vagyunk valahol 
a megjelenésünkkel, a viselkedésünkkel, a 
szavainkkal. S aki netán lemaradt az előa-
dásról, vagy még többet szeretne tudni a 
protokollról, azoknak szívből ajánlom az 
írónő megjelent könyveit (Protokoll az 
életem, Mindennapi maceráink, A nyilvá-
nosság kelepcéi, Tanácsoskönyv, valamint 
az előadásai anyagaiból összeállított Sum-
ma summarum), vagy weboldalát (www.
gprotokoll.hu).

Fekete Andrea

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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Hajdúnánás SK–Gödi SE 23–24 (11–7)
Hajdúnánás 250 néző. Vezette: Héjjas, 

Kránitz. (március 16.) 
Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor, 

Dudás 4, Fauszt 6/1, Lengyel 2, SOM 6, 
Poór 1. Csere: Kozma T. (kapus), Kozma K. 
1, Darabos 1, Kovács, Cserős 2, Tar L., Mol-
nár F. Edző: Molnár András

Hétméteres: 3/1, illetve 5/4. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc.

Női kézilabda Női kézilabda Női kézilabda NB I/BNB I/BNB I/BNB I/BNB I/BNB I/B PC Trade Szeged KKSE–Hajdúnánás SK 
29–37 (12–19) 

Szeged 100 néző. Vezette: Szakállas, 
Varas di. (március 9.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 
4, Dudás 6, Fauszt 4, Lengyel, SOM 12/4, 
Poór 3. Csere: Kozma T. (kapus), Kozma K., 
Darabos 2, Kovács 2, Cserős 4, Ofra. Edző: 
Molnár András

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

A Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány 
(HÁLA) 2015. november 21-én jogerő-
sen megalakult. Az elmúlt három évben 
nagyon sokat dolgoztunk, számtalan ku-
tyán és családon segítettünk.

2018-ben összesen 194 kutya volt a 
rendszerünkben. Megalakulásunk óta 553. 
Két kutyánk van, aki kettő- illetve három 
éve van velünk. Az örökbefogadás szigorú 
protokoll szerint működik. Örökbefoga-
dási kérdőívet kell kitölteni, környezet-
tanulmány és utókövetés van, szerződést 
kötünk, vagyis nem veszítjük szem elől a 
védenceinket. Magyarországon egyre több 
család vállalja a kikötéseinket, Hajdúná-
náson, Józsán és Budapesten is él egykori 
védencünk.

Megalakulásunk óta 203 kutyát men-
tettünk a Hajdúnánási Gyepmesteri telep-
ről. 2018-ban 56 kutyát. Együttműködési 
megállapodásunk van Hajdúnánás Város 
Önkormányzatával, mely szerint nem volt 
altatás a gyepmesteri telepen 2018-ban 
sem, viszont többször fel voltunk szólítva, 
hogy ürítsünk kennelt a teltház miatt. 

Számtalan jelzéssel éltünk a hivatal, 
mint első számú állatvédelmi hatóság felé, 
valamint a kormányhivatal felé –, mind 
saját tapasztalat után, mind lakossági jel-
zések után. Leggyakoribb esetek: télen 
kutya búvóhely nélkül, rövid láncon él, ki 
van téve folyamatos tűző napnak. Szank-
ciókra van szükség.

Rendőrségi feljelentéseket is kényszerü-
lünk tenni, ezen a területen is szigorítá-
sokra lenne szükség. 

A 194 mentett kutyusból már gazdához 
került 136, elpusztult 2 (egyik a gyep-
mesteri telepen szerzett egy bélfertőzést, 
amiből nem sikerült kikezelni, a másik 
bélösszecsúszás miatti műtét után) és ve-
lünk szilveszterezett 56. 

Lehetőségeinkhez mérten más telepü-
léseken szerencsétlenül járt kutyákon is 
segítettünk. Hajdúdorogról mentettünk 
9, Tiszavasváriból 1, Polgárról 16, Nyírbá-
torból 2 kutyát. Ezek többnyire kölykök 
voltak. Természetesen a szabad kapacitá-
sunk függvénye, hogy tudunk-e segíteni 

Remélni merjük, hogy megállíthatat-
lanul elérkezett a tavasz. A kertekben 
nyílnak a kedves virágok, érkeznek a köl-
töző madarak, ám a mezőgazdasági kis- 
és nagyüzemekben sem áll a munka. Utá-
na érdeklődtünk arról városunk gazdálko-
dó üzemeitől, hogy mi is történt napjain-
kig az elmúlt hónapokban.

Köztudott, hogy az őszi szárazság miatt 
igen nehéz munka várt a gazdákra, gazdál-
kodókra. Megfeszített munkát igényelt 
embertől, géptől egyaránt az őszi vetések 
magágyának szakszerű elvégzése. 
 Hogy sikerült az őszi vetés, hogy vészel-

ték át a telet a vetések?
 Minden nehézség ellenére sikerült a 

magágyak előkészítése. A siker elérésében 
közrejátszott a termelési technika fejlett-
sége is. Ennek ellenére – a szárazság miatt 
– a vetések egy része csak a téli csapadé-
kos időszak után kel ki. A korán érkező 
tavaszi időjárás lehetővé tette a tavasszal 
esedékes munkák korai elvégzését (gyűrűs 
hengerezés, fejtrágyázás stb.), de ennek a 
munkának nem kielégítő a sikere. 
 Milyen munkákat kellett elvégezni az 

év eddig eltelt időszakában?
 A géppark előkészítése folyamatos 

volt a tavaszi munkák elvégzéséhez. Idő-
ben megtörtént a műszaki vizsgáztatásuk 
is. A száraz ősz miatt el nem végzett föld-
munkák  befejezése megtörtént, amelyet 
nagyban segített a téli időjárás, csapadék. 
A talaj lezárása folyamatos munkát kívánt 
a száraz idő miatt. Földbe kerültek az el-
ső borsóvetések, amely további folyama-
tos munka a felvásárlás ütemezése miatt. 
Megkezdődött a cukorrépa vetése. A szük-
séges vetőmagvak, vegyszerek, műtrágyák 
beszerzése időben megtörtént. Nehéz volt 
hozzájutni tavaszi árpa és zab vetőmaghoz.
 Melyek az aktuális tennivalók, milyen 

munkák következnek?

A HÁLA évértékeléseA HÁLA évértékeléseA HÁLA évértékeléseA HÁLA évértékeléseA HÁLA évértékeléseA HÁLA évértékelése Mezőgazdasági helyzetképMezőgazdasági helyzetképMezőgazdasági helyzetképMezőgazdasági helyzetképMezőgazdasági helyzetképMezőgazdasági helyzetkép

a környező helyeken. Ebben az évben a 
gyepmesteri telepen többször volt teltház, 
emiatt az a hely volt a legkritikusabb és 
onnan kellett kihozni a kutyákat.

Viszont a fennmaradó kutyákat Haj-
dúnánás utcáiról, külterületéről szedtük 
össze. Ez az év volt eddig a legnehezebb, 

most került hozzánk a legtöbb kutya. Ha-
tározottan ki lehet jelenteni, hogy a felelős 
állattartás egyre kevésbé jellemző. Hajdú-
nánáson nincs kóbor kutya, kóborló van, 
„önsétáltató”, akinek van gazdája, csak 
nincs benne chip, nem megfelelő a kerítés 
és ki tud menni az utcára. Esetleg chipes, 
de folyton úton van.

Ivartalanítási akciónk keretében 25 haj-
dúnánási lakos kutyájának az ivartalanítá-
sát bonyolítottuk le a SUSY Utzinger svájci 
alapítvány társ� nanszírozásával. Összesen 
100 kutyát ivartalanítottunk. Megalakulá-
sunk óta 300-at. Akciónk keretében szerény 
körülmények között élő embereket ismer-
tünk meg, akikhez az év folyamán elláto-
gattunk és adományokat vittünk.

Hajdúnánás két középiskolájával együtt-
működési megállapodást írtunk alá, mely 
szerint a diákoknak lehetőségük van az 
érettségihez szükséges közszolgálatukat az 
alapítványunknál eltölteni. Többen éltek 
is a lehetőséggel. Önkéntesek segítségével 
többet tudjuk mozgatni a kutyákat, illetve 
tesztelni tudjuk őket több szituációban.

A média erejét felhasználva rendszere-
sen jelent meg cikkünk a helyi újságban, 
melyben a felelős állattartásra hívtuk fel a 
lakosság � gyelmét, valamint a helyi tele-
vízióban is bemutathattuk a munkánkat. 

Mentvényeinket a Nyíregyházi Oktató 
Állatkórházban gyógyíttatjuk, akik mun-
kája elengedhetetlen a mindennapi küz-
delmeink során.

Munkánkat adományokból végezzük, 
kaptunk tárgyadományokat a SUSY Utz-
inger svájci alapítványtól, a Hangya Kö-
zösségtől, és van néhány helyi lakos, aki 
rendszeresen segít, illetve az örökbefogadó 
családok, átvevő szervezetek gondolnak az 
itthon maradt védenceinkre is. 2018-ban 
kaphattunk először adó 1% felajánlást. 
117 ember adta nekünk az adója egy 
százalékát, ami 403 073 Ft volt. Adószá-
munk: 18730582-1-09

Hajdúnánás, 2019. március 9.

Szojka Beáta – elnök
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

 El kell végezni a napraforgó talaj elő-
készítését, tápanyag utánpótlását, gyom-
irtózását, majd vetését. Szakszerű munkával 
elő kell készíteni az áru és csemegekuko-
rica magágyát. Ha az időjárás engedi, el 
kell végezni az őszi vetések gyomirtását. 
A kikelő növényeket folyamatosan � gyel-
ni és ápolni kell. A földeken végzett mun-
ka mellett el kell végezni a betakarító gép-
park karbantartását.
 Mi lenne a gazdák kívánsága, ha azt 

teljesíteni lehetne? 
 Legalább 150–200 mm csapadék, 

fagymentes idő, a felvásárlási árak ren-
dezése, olyan árak legyenek, amelyek a 
termelés hatékonyságát növelhetik, ne le-
gyen szárazság, váljon valóra az az aktuális 
időjárási viszony, amely nagyban segítheti 
a sikeres termelő munkát.

Gut István

Hajdúnánás KSE–Nádudvari ASK 35–24 
(16–13)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (március 17.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss 
D. 2, Fórizs 7, Tupicza, Ötvös N. 12/1, 
Ötvös T. 2, Dankó 2. Csere: Torma (kapus), 
Bécsi, Bodogán, Nagy L. 3, Horváth 1, Ta-
kács, Tamás 2, Kelemen 2/1, Nyeste 2. Edző: 
Madai Tamás

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

Madai Tamás: Végre úgy játszottunk, 
ahogy egy NB II-es csapathoz méltó. A zic-
cereinket végre gólra tudtuk váltani, megér-
demelt különbségű sikert arattunk.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
NASK-PKE 22–34 (7–18)

Hajdúnánás50 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (március 17.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss D. 
1, Nagy-Menyhárt 6, Hernyák, Kiss Z. 8, 
Nagy L. 4, Ötvös Á. 1. Csere: Szeleczki 2, 
Kujbus, Nagy Sz., Bak, Ötvös T. Edző: Tóth 
Norbert

Hétméteres: 0/0, illetve 4/2. Kiállítás: 10 
perc, illetve 8 perc.

Tóth Norbert: Első félidei teljesítmé-
nyünkre nincsenek szavak, annyira gyengére 
sikerült. Ebben a periódusban sajnos el is 
dőlt a mérkőzés. A második félidőben ma-
gunkra találtunk, de már késő volt.     -kábé-

Férfi  kézilabda NB II
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

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

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

Köszönetnyilvánítás

PÉNTEK LÁSZLÓ
(a Venti� lt Zrt. nyugalmazott osztályvezetője,

volt Hn. Hadnagy u. 23. szám alatti lakos)

temetésén megjelentek,
ravatalára koszorút, virágot helyeztek, 

utolsó útjára elkísérték, 
a mély gyászban együttérzésükkel osztoztak.

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” 

A gyászoló család.

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Egy 75 éves nő keres 1 szobás, 
gázfűtéses albérletet 

vagy kicsi házrészt akár megvételre is. 
Másfél hónapon belül, 
társbérlet is érdekel.

Tel.: 06-70/904-1941

Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is 

a Hajdúnánási Újságban!
Lakossági hirdetéseit 

(gyászhírek, megemlékezések, 
adás – vétel stb.) 

személyesen 
a Bocskai Filmszínház épületében 

található Teleházban 
is feladhatja, 

a Teleház nyitva tartási idejében. 

(Hétfő–péntek 8.00–16.00, 
ebédidő: 12.00–12.30)

Elérhetőségek: 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 

Telefon: 52/381-620
06-20/919-08-38



8 Hajdúnánási Újság 2019. április 4.
Im

pr
es

sz
um

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

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

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

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Oláh Erika • 06-70/375-66-53 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II

szemüveglencsékhez
szemüvegkeret

30%
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30%

30%
multifokális
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A részletekről érdeklődjön üzletünkben, illetve honlapunkon:  www.okula-optika.hu                                         

Ajánlatunk 2019. május 31-ig érvényes.
Keresse fel megújult üzletünket, és válogasson kedvezménnyel 
a divatos márkás szemüvegkeretek közül!

  
 
Keressen minket Facebookon is!

Hajdúnánás
Piac Üzletsor Mártírok útja 18.
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677

Nyírbátori SC–Hajdúnánás KSE 
27–25 (14–13)

Nyírbátor 122 néző. Vezette: Fibec, 
Herbák. (március 9.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss 
D. 4, Kelemen 3, Dankó 5/1, Bodogán, 
Takács 3, Ötvös N. 2. Csere: Torma (ka-
pus), Bécsi, Nagy L. 2, Nyeste, Ötvös T. 
5, Tupicza 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/3, illetve 1/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 2 perc.

Madai Tamás: Két hasonló kaliberű 
csapat küzdött egymással. A két csapat 
nagyon jól ismeri egymást. Az a csapat 
győzött, amelyik a ziccereket jobban ki-
használta. 

I� úsági mérkőzés: Nyírbátori SC–Haj-
dúnánás KSE 35–41 (19–21)

Nyírbátor 45 néző. Vezette: Fibec, 
Herbák. (március 9.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), 
HERNYÁK 5, ÖTVÖS T. 21/5, Kiss D. 

4, NAGY-MENYHÁRT 9, Nagy Sz. Cse-
re: Nagy L., Bózsár, Kujbus 1, Ötvös Á. 1, 
Bak. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/0, illetve 6/5. Kiállítás: 12 
perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Az elején nagyon rosz-
szul kezdtünk, beragadtunk. Elment az 
ellenfél hat góllal de a második félidőben 
a feljavuló támadójátékunk és az egységes 
védekezésünk hozta meg a sikert.

-kábé-

Férfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB IIFérfi  kézilabda NB II
Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás 

KSE 22–20 (9–12)
Hajdúböszörmény 150 néző. Vezette: 

Kozma, Panyi. (március 23.)
Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss 

D. 1, Fórizs 6, Bodogán, Dankó 1, Ötvös 
N. 5, Bécsi. Csere: Torma (k), Tupicza 1, 
Takács 1, Kelemen, Tamás 3, Nyeste, 
Horváth 1, Ötvös T. 1, Nagy L. Edző: 
Madai Tamás

Hétméteres: 5/1, illetve 3/0. Kiállítás: 10 
perc, illetve 6 perc.                          -kábé-


