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úlius 6-án, szombaton rendezte meg 
Nyakas András, a Hajdú Bokréta 
Hagyományőrző Csoport és a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ a 

Hajdúnánási Hagyományörző Aratók Ta-
lálkozóját, így idén már 11. alkalommal 
lehettünk szemtanúi annak, hogy milyen 
eszközökkel, hogyan zajlott nagyszüleink, 
dédszüleink idejében az aratás.

Az aratónapra több mint tíz csapat 
nevezett, köztük Hajdúnánás egyik test-
vérvárosa Ustron is, akiknek tagjai szin-
tén kaszát vettek kezükbe, s megmutatták, 
hogyan is néz ki egy tradicionális aratás. 
Üde színfoltja volt a rendezvénynek im-
már harmadik esztendeje Varga Gábor, aki 
több ezer kilométert megtéve Új-Zéland-
ról érkezett Hajdúnánásra, mint kaszás. 

A találkozóra a helyi kis közösségek tag-
jain kívül ezúttal is a környező települések 
kertbarát körei, hagyományőrző csoport-
jai érkeztek. A jelentkező csapatok arató-
verseny keretében mérték össze tudásukat, 
ahol a zsűri elsősorban az aratás minőségét 
és mennyiségét értékelte. Ebben az eszten-
dőben első helyezést ért el a téglási Bek 
Pál Kertbarátkör Egyesület, megosztott 
második helyezést a Csapókerti Kertba-
rátkör és a Hajdú Bokréta Hagyományőr-
ző Egyesület aratócsoportja. A harmadik 
helyezésen szintén két csapat osztozott: a 
Balásházy János Kertbarátkör Földesről és 
a hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egye-
sület 2. számú csapata. Különdíjban része-
sült az Ustronból érkező aratóbrigád öt fős 
csapata, illetve a hajdúhadházi Radnóczi 
Ferenc Kertbarátkör színeiben vetélkedő, 

de Új-Zélandról hazalátogató Varga Gábor 
legidősebb kaszás vezette aratóbandája.

A látogatók betekintést nyerhettek a 
szalmakalap készítés rejtelmeibe, emellett 
a Hajdúnánási Helyi Sajátosságok mun-
katársai kézműves foglalkozásokat tartot-
tak gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
A délutántól késő estig tartó színpadi 
programok során egymást követték a jó 
hangulatot fokozó népzenei formációk, 
népdalkörök.

A Magyarok Kenyere – 15 millió 
búza szem program Hajdú-Bihar megyei 
búzagyűjtő napjára is az Aratók Találko-
zója keretén belül került sor. Idén kilen-
cedik alkalommal hirdette meg a Nemzeti 
Agrár gazdasági Kamara a Magyarok Ke-
nyere programot. A jótékonysági kezde-

ményezés célja, hogy a Kárpát-medence 
magyarlakta részein élő segítőkész ado-
mányozóktól nemzeti összefogással búzát 
gyűjtsenek. Az összegyűjtött búza egy ré-
szét liszt, a másik részét pedig kenyér for-
májában osztják szét a határokon innen 
és a határokon túl, a rászoruló magyar 
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gyermekeket segítő szervezetek támoga-
tására. Az ünnepélyes megnyitó részeként 
Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar me-
gyei szervezetének elnöke indította útjára 
az idei megyei búzagyűjtési programot, 
melyre a felajánlásokat kamarai dolgozók 
fogadták a helyszínen. A házigazda Nya-
kas András és a frissen alakult Hajdúnáná-
si Gazdakör 24 tonna búza felajánlásával 
járultak hozzá az idei program megvaló-
sításához. A búzaadományt jelképesen 
Jakab István, a MAGOSZ elnöke vette át. 

Az aratónapon új öntözőrendszert is 
avattak a Nyakas farmon, amely így közel 
400 hektár földterület biztonságos öntö-
zését teszi lehetővé. 
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A nánási táncosok a pénteki megérkezést 
követően a közelben lévő Csíkcsomortán-
ban öltötték magukra a népviseletüket, 
ahol a Pozsonyi csata dicső győzelmére 
emlékeztek az ünneplőbe öltözött megje-
lentek. A Kárpátok őre gyönyörű faragott 
emlékműve előtt az ünnepi szónoklatok és 
köszöntők után a nánási táncosok műsora 
elbűvölte a közönséget.

Ezek után visszautazva Csíkszereda 
főterére már az esti Toborzó fellépőiként 
vettek részt a műsorban.

Az idei rendezvény különlegességét 
az adta, hogy már pénteken a néptáncé 
és a népviseleté volt a főszerep, hiszen a 
Székely Népviselet Napját ekkor ünne-
pelték. 19.00 órától a Szabadság téren 
a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüt-
tessel, a hajdúnánási Cifraszűr Néptánc 
Egyesülettel,  a Tolna megyei Egyesített 
Bukovinai Székely Népdalkörrel, illetve 
a csíkszeredai Hargita  Nemzeti Székely 
Népi Együttessel lehetett hangolódni a 
másnapi közös énekre, táncra és jókedvre.

Az első alkalommal 1931-ben megren-
dezett Ezer Székely Leány Napját egy tör-
ténelmi tragédiát követő sokkhatás hívta 
életre annak idején – mondta el az ese-
ményt felvezető sajtóeseményen Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármes-
tere. A városvezető kihangsúlyozta, hogy a 
rendezvény nem veszített időszerűségéből, 
sőt, a közelmúlt eseményei csak még ak-
tuálisabbá tették. Ráduly Róbert Kálmán 
úgy fogalmazott: nem könnyű feladat szé-

kely ruhába felöltözni, sokan akár évekig 
nem is öltik magukra. A polgármester sze-
rint ugyanakkor az igazi feladatot a székely 
nők végzik el, amikor előkészítik a nép-
viseletet családtagjaik számára. A székely 
város vezetője felhívta a � gyelmet, hogy 
bárki, aki a rendezvény programjain szín-
padra, vagy „mikrofon-közelbe” kerül, 
lehetőség szerint teljes népviseletet vegyen 
magára megtisztelve ezzel az eseményt, a 
népviseletet és önmagát is. 

 A rendezvény és mozgalom a tradí-
ció-ápolás szerepét és feladatkörét vállalta. 
Egykoron az egyik találkozón a Szociális 
Testvérek (az egyház szociális és társadalmi 
tanításának érvényre jutásán munkálko-
dó 1923-ban alapított közösség – szerk.) 
köszöntötték a  helyszínre  érkezőket, s a 
nevükben Walter Ilona e szavakkal kö-
szöntötte a résztvevőket: „Jöjjünk ide évről- 
évre az Ezer Székely Leány Napjára, közös 
szent-misén részt venni, magunkba fogadni 
az élő Istent, hogy belsőleg is megérlelődjünk 
a ránk bízandó életek befogadására és felne-
velésére! Jöjjünk ide őseink lelkéből meggaz-
dagodni, sajátos kincseinkből megajándé-
kozni másokat és gyarapodni a többiekéből! 
Jöjjünk ide, hogy dalban, táncban, vidám 
játékban átéljük a közösség megtartó erejét!”

A rendezvény külön érdekessége és sa-
játossága, hogy minden évben más-más 
tájegység mutatja be táncait és hagyomá-
nyait, majd a különböző néptánc csopor-
tok szórakoztatják a nagyszámú nézőkö-
zönséget. Fokozatosan bővült évről évre 

a résztvevők köre, egész Székelyföldről és 
Moldvából is érkeznek tánccsoportok és 
népdalénekesek, így az utóbbi években 
már külföldi résztvevőknek is tapsolhatott 
a közönség.

Az idei találkozó megnyitására és a se-
regszemlére is a Szabadság téren került sor, 
ahol sok-sok népviseletbe öltözött idős és 
� atal táncolta el együtt a „bemelegítő” 
táncukat, majd ki gyalog, ki szekérrel, 
vidáman és énekszóval vonultak fel Csík-
somlyó hegyére. 

A nánási táncosok a lovas szekeret vá-
lasztották, s meghatódva tapasztalták az 
őket integetéssel, tapssal köszöntő nézelő-
dőket.

Fent a hegyen a szabadtéri szentmisét 
a népviselet, a népdal és a néptánc több 

órás ünnepe, a hagyományos népviseletbe 
öltözött csoportok bemutatkozása követte 
a Csíksomlyói nyeregben épült Hármas-
halom-Oltár színpadon.

A műsorok közben játék, kézműve-
sek vására és bemutatója szórakoztatta a 
résztvevőket, majd lefényképezték a sok-
sok székely leányt és legényt, akik között 
kihirdették a leg� atalabb (3 hetes) és a 
legidősebb (83 éves) népviseletbe öltözött 
regisztrált résztvevőt.

Az „Összetartozást erősítő testvértele-
pülési program megvalósítása Hajdúná-
nás és Csíkszereda együttműködésében” 
című pályázati program megvalósítását 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatta.

Fekete Andrea 

Csíkszeredában, Hajdúnánás testvérvárosában 30. alkalommal rendezték meg az 
Ezer Székely Lány találkozót a hagyományoknak megfelelően július első hétvégéjén. 
A rendezvényre meghívást kapott az Aranyszalma Néptáncegyüttes is Márton Attila 
vezetésével az „Összetartozást erősítő testvértelepülési pályázati program” keretében 
július 5-én és 6-án.

Iratkozzon fel Ön is: www.szollath.huAdjunk közösen nevet 
a Gyermekegészségügyi Centrumnak!

Kedves Hajdúnánásiak!
Az elmúlt időszakban több alkalommal 

kértük ki az Önök véleményét egy-egy 
témával kapcsolatban. Ilyen volt többek 
között a kondipark elhelyezése, a rendelő-
intézet új neve vagy épp a város új logója. 
Ezeknek a szavazásoknak a legfőbb célja, 
hogy közösen alakítsunk, formáljunk vé-
leményt. 

Most abban kérem az Önök segítségét, 
hogy együtt, közösen adjunk nevet az 
épülő Gyermekegészségügyi Centrum-
nak, ahol 7 védőnői körzet, 2 iskola egész-
ségügyi szolgálat, valamint 3 gyermek 
háziorvosi praxis kerül kialakításra.

Legyen akár egy személynév, egy kitalált 
fantázianév, vagy épp egy kedves mese-
� gura neve, a fő szempont, hogy aranyos, 
szerethető, gyerekeknek szóló nevet vá-
lasszunk közösen. 

Az ötletelésre, gondolkodásra július 
30-ig van lehetőség. A névjavaslatokat 
hozzászólásokban várjuk a közösségi ol-
dalon, illetve a gyermekcentrum@hajdu-
nanas.hu e-mail címen.

Köszönettel: 
Szólláth Tibor 

polgármester
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Az elmúlt hetekben több jelzés is érke-

zett Hajdúnánás Város Önkormányzata 
felé, hogy a mindennapokat érintő in-
formációk nem minden esetben jutnak 
el Önökhöz. Ezt a jövőben mindenképp 
orvosolni fogjuk. „A polgármester vá-
laszol” rovatunkat azzal a céllal indítjuk 
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Az egészséges életmódra nevelés már 
óvodás korban is meghatározó, nagyon 
fontos, hogy a gyermekek számára vál-
tozatos mozgásformákat és lehetőségeket 
tudjanak biztosítani az intézmények, hi-
szen az egészséges életmódnak ez az egyik 
legfontosabb alappillére. 

Ehhez járul hozzá az Ovi-Sport Köz-
hasznú Alapítvány segítségével megépült 
műfüves sportpálya, melyet június 28-án 

adtak át a Hajdúnánási 
Óvoda Eszterlánc Tag-
intézményében.

A pálya az Ovi-Sport 
Közhasznú Alapítvány-
hoz benyújtott sikeres 
pályázatnak, és Hajdú-
nánás Önkormányzata 
által biztosított önrész-
nek köszönhetően való-
sulhatott meg.

A 6×12 méteres mű-
füves pálya a nagyobb 
sportpályák arányainak 

felel meg, lehetőséget biztosít különféle 
csapat- és ügyességi játékok lebonyolítá-
sára az óvodás korosztálynak. A mozgás-
koordinációs gyakorlatokon túl többek 
között labdarúgásra, kézilabdázásra és 
röplabdázásra is alkalmas létesítmény a 
tervek szerint már a nyáron fontos szere-
pet tölt majd be az intézmény életében.
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most útnak, hogy az Önökben felmerülő 
kérdésekre választ adjunk. Remélem az 
Önök megelégedését is szolgálja majd! 
Kérdését várom a polgarmestervalaszol@
hajdunanas.hu email címre.

Üdvözlettel:
Szólláth Tibor polgármester

Égető kérdés a munkahely teremtés. 
Lesznek-e új munkahelyek Hajdúnáná-
son?

A legfontosabb kérdés ez Hajdúnánás 
szempontjából. A leghatározottabban azt 
tudom mondani: igen, lesznek, 2 éven 
belül.

Egyrészt azt már bejelentettem, hogy a 
kínai érdekeltségű Morgan Star Group-
pal való együttműködés első konkrét 
formája egy tejporgyár felépítése lesz 
Hajdúnánáson.

Másrészt a BMW debreceni gyára új 
lehetőségeket nyitott meg Hajdúnánás 

előtt. Épp ezért befektetők fogadására 
alkalmas 10 hektáros ipari területet 
alakítunk ki egyrészt a kisállomás mel-
lett, az egykori állatvásártéren, másrészt 
a Balmazújvárosi úton. Ide több 20-50 
főt foglalkoztató céget várunk. Inkább 
több kicsit, mint egy nagyot, mert 
nem akarom újra azt a sokkot Hajdú-
nánásnak, mint amikor a Tungsram, 
amely sok száz embert foglalkoztatott, 
bezárta hajdúnánási telephelyét. Ezért 
én abban hiszek, hogy több 20-50 főt 
foglalkoztató cég jöjjön ezekre az ipari 
területekre.
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valóban segíteni akarnak családjukon.”valóban segíteni akarnak családjukon.”valóban segíteni akarnak családjukon.”

Adományház, szociális földprogram, 
tűzifa osztás, „Segítő kezekkel az időse-
kért” program, étkezési támogatás – csak 
néhány példa, hogyan segít Hajdúnánás 
a szociálisan nehéz helyzetben lévőknek. 

Hajdúnánáson a szociális gondosko-
dást nyújtó ellátórendszer teljes palettá-
ja megtalálható – mondta a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Vá-
rosi Bölcsőde vezetője. A kiegészítő szol-
gáltatások közül Nagyné Juhász Krisztina 
kiemelte az adományház működését, a 
„Segítő kezekkel az idősekért” országos 
mintaprogramot és a szociális földprog-
ram jelentőségét.

Bő kilenc évvel ezelőtt indította el 
tevékenységét az Adományház a nehéz 

helyzetben lévő családok megsegítése 
érdekében. A segítségnyújtás természet-
beni juttatást jelent, azaz ruha, játék- és 
egyéb adományok gyűjtésével, valamint a 
rászoruló családokhoz való eljuttatásával 
igyekszünk segíteni – hangsúlyozza intéz-
ményvezető asszony.

Tapasztalataink szerint adakozók a 
hajdúnánásiak és felismerik, ha segíteni 
kell a közösségen belül. Jól mutatják ezt 
a számok is, hiszen több mint 600 ado-
mányt juttattak el hozzánk a hajdúnánási 
emberek, így az elmúlt évben közel 3600 
főt tudtunk segíteni. Nyolc sikeres évet 
tudhatunk magunk mögött a szociális 
ellátórendszer területén – tette hozzá 
Nagyné Juhász Krisztina.

A „Segítő kezekkel az idősekért” prog-
ram keretében az idősek mindennapjait 
igyekszünk megkönnyíteni azzal, hogy 
képzett munkatársaink a háztartás vite-
lében, a családi és társas kapcsolatok 
működtetésének segítésében, mentális és 
lelki egészséget támogató tevékenységek-
kel nyújtanak támogatást. Egyszerű dol-
gokra kell gondolni, mint a közös főzés, 
sétálás, növényápolás, csekkek be� zetése, 
közösségi programokra eljutás vagy épp 
újság olvasás – mondta intézményvezető 
asszony.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgár-
mestere kiemelte: 2011-ben amikor el-
indítottuk ezeket a programokat az volt 
a legfőbb célunk, hogy valódi segítséget 
tudjunk nyújtani azoknak a hajdúnáná-
siaknak, akik saját magukon is szerettek 
volna segíteni.

A szociális földprogram elindításánál 
nem elsősorban a pénzen volt a hangsúly, 
hanem akarat, és hozzáállás kérdése volt, 
hiszen aktív szerepvállalást várunk azok-
tól, akik segítséget kérnek az önkormány-
zattól. Nem hagyjuk cserben azokat, akik 
valóban segíteni akarnak a családjukon. 

Célunk, hogy a programban részt vevő 
családok az asztalukra tehessenek minél 
több saját maguk által megtermelt növé-
nyi és felnevelt állati eredetű élelmiszert 
– emelte ki a polgármester.

Azzal, hogy egy jól átgondolt szociá-
lis rendszert alkottunk meg, amelynek 
olyan alappillérei vannak, mint a „Min-
den gyermek reggelizzen!” program, a 
szociális bérlakások rendszere, az évente 
két alkalommal igényelhető 3-3 mázsa 
tűzifa, a „Nánás Angyala” adománygyűj-
tő akció, az adományház, a szociális föld-
program vagy a „segítő kezek” program, 
valódi segítséget nyújt az arra rászoru-
lóknak.

A kitűzött tervek viszont nem való-
sulhattak volna meg társadalmi összefo-
gás nélkül, hiszen szükség volt azokra a 
nánásiakra, akik segítettek, akár egy-egy 
megunt könyvvel vagy ruhával a rászoru-
lókon, és szükség volt a családsegítő szol-
gálat munkatársaira, akik folyamatosan 
támogatják a segítséget igénylőket. Ezek 
nélkül nem tudna hatékonyan működni 
ez a rendszer – köszönet és hála nekik 
ezért, emelte ki Szólláth Tibor.         MaFi

Gyüre Anikó a Hajdúnánási Óvoda vezetője, Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Andrea,  
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke
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A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 Július 20. (szombat) 20.00: A Nyugha-
tatlan zenekar koncertje a PinceKlub 
udvarán. A belépés díjtalan!

 A zenekar nevét a Johnny Cash életé-
ről készült játék� lm ihlette. Kilenc év 
alatt négy lemezt adtak ki, a 2016-os 
albumok aranylemez lett, valamint fel-
kerültek a TRD osztrák kiadó Rock & 
Roll válogatás lemezére. 2010 óta több 
mint 400 koncertet adtak itthon és a 
környező országokban. A saját dalaik-
ban érződik a Rock & Roll szeretete és 
minden ritmus jegyben megtalálható a 
Johnny Cash iránti rajongás is.

 Július 24. (szerda) 18.00: Ezredeleji 
beszélgetések: beszélgetés és közön-
ségtalálkozó Szujó Zoltán sportripor-
terrel. Helyszíne: a művelődési központ 
kamaraterme. A részvétel díjtalan!

 Július 25. (csütörtök) 17.00: a XIV. 
Hajdúnánási Nemzetközi Képzőmű-
vészeti Alkotótábor záró kiállítása a 
művelődési központ galériájában.

 „Hajdúnánás 2019” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet bemu-

tatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet bemu-
tatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2019-es esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2019. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

Moziműsor 2019. július
 Július 20. (szombat)
 15.00 A kis kedvencek titkos élete 2. 

3D (magyarul beszélő, amerikai ani-

mációs vígjáték, kaland� lm, 86 perc, 
2019) 
17.00 Az oroszlánkirály (magyarul be-
szélő, amerikai családi kaland� lm drá-
ma, 2019)
19.00 Pókember: Idegenben 3D (ma-
gyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 
kaland� lm, 129 perc, 2019)

 Július 21. (vasárnap)
 15.00 A kis kedvencek titkos élete 2. 

3D (magyarul beszélő, amerikai ani-
mációs vígjáték, kaland� lm, 86 perc, 
2019) 
17.00 Az oroszlánkirály (magyarul be-
szélő, amerikai családi kaland� lm drá-
ma, 2019)
19.00 Pókember: Idegenben 3D (ma-
gyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 
kaland� lm, 129 perc, 2019)

 Július 22. (hétfő)
 17.00 A kis kedvencek titkos élete 2. 

3D (magyarul beszélő, amerikai ani-
mációs vígjáték, kaland� lm, 86 perc, 
2019) 
19.00 Pókember: Idegenben 3D (ma-
gyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 
kaland� lm, 129 perc, 2019)

 Július 27. (szombat)
 15.00 Az oroszlánkirály (magyarul 

beszélő, amerikai akció-vígjáték, ka-
land� lm, 129 perc, 2019)
17.00 Yesterday (magyarul beszélő, angol 
zenés vígjáték, fantasy 112 perc, 2019)
19.00 Annabelle 3. (magyarul beszélő, 
amerikai misztikus thriller, horror, 106 
perc, 2019)

 Július 28. (vasárnap)
 15.00 Az oroszlánkirály (magyarul 

beszélő, amerikai akció-vígjáték, ka-
land� lm, 129 perc, 2019) 
17.00 Yesterday (magyarul beszélő, 
angol zenés vígjáték, fantasy 112 perc, 
2019)
19.00 Annabelle 3. (magyarul beszélő, 
amerikai misztikus thriller, horror, 106 
perc, 2019)

 Július 29. (hétfő)
 15.00 Az oroszlánkirály (magyarul be-

szélő, amerikai akció-vígjáték, kaland-
� lm, 129 perc, 2019) 
17.00 Yesterday (magyarul beszélő, 
angol zenés vígjáték, fantasy 112 perc, 
2019)

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

Telefon: 06-70/375-66-53

Tisztelt Olvasók!Tisztelt Olvasók!Tisztelt Olvasók!

2019. február 1-től a Tourinform Irodában is megvásárolhatók a Hajdúná-
nási Gyógyfürdő alábbi bérletei:
 10 alkalmas felnőtt bérlet: 13 000 forint vagy 12 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas kedvezményes bérlet (diák, nyugdíjas): 11 000 forint 
 vagy 10 000 Bocskai Korona
 10 alkalmas szaunabérlet (fürdőbelépővel): 17 000 forint 
 vagy 16 000 Bocskai Korona

A Tourinform Iroda nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.00–16.00
Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
Telefon: 52/381-620; 70/375-6642
E-mail: hajdunanas@tourinform.hu
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XIV. Vállalkozói Nap 
Hajdúnánáson

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási 
Területi szervezete ezúton tájékoztatja a kedves érdeklődőket, hogy 
2019. szeptember 14-én a Hajdúnánási Gyógyfürdő területén 
kerül megrendezésre a XIV. Vállalkozói Nap.

A rendezvény a HBKIK Hajdúnánási Területi Iroda valamint a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága és a 
Hajdúnánási Városi Önkormányzat közös szervezésében kerül lebo-
nyolításra. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

(A vállalkozói Nap részletes programjáról 
később adunk tájékoztatást!)

Tisztelt Szülők!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önö-

ket, hogy a HBM Pedagógiai Szakszol-
gálat Hajdúnánási Tagintézményének 
szervezésében a Bocskai István Általános 
Iskola, AMI és Kollégiummal együttmű-
ködve Komplex, intenzív, iskolaelőkészí-
tő délelőttöket tartunk.

Helye: gyermeke választott intézmé-
nyegysége (minimum 10 fő jelentkezése 
esetén).

Ideje: 2019. augusztus 21–23. 800–1200 

(3×45 perces foglalkozások)
Foglalkozást vezető szakemberek:

 Nagy Angéla – gyógypedagógus-logo-
pédus

 Pap Sándorné – mozgásterapeuta
 Tóth-Reszegi Réka – fejlesztőpedagógus

Fejlesztési program területei:
Kognitív (értelmi)-, motoros-, verbális 

funkciók erősítése.

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Rozmán Ákos
• Nagy Lora Bella

Akiktől 2019. június hónapjában búcsút vettünk
• Bán Istvánné
• Gonda Lászlóné
• Dobozi Miklósné
• Gyöngyösi Gáborné
• Horváth Lajosné
• Nagy Lajosné
• Daróczy Gábor Zsigmond
• Máró Lajos

Gratulálunk a 2019. június hónapban házasságot kötött pároknak!
• Kónya Cintia–Gencsi Zoltán
• Urbán Szilvia–Kónya László Antal
• Kiss Amália–Erdei Viktor
• Csige Enikő–Varga Attila Pál 
• Tóth Éva–Zvolenszki József
• Juracskó Viktória–Nyalka István
• Kovács Enikő Mária–Halász Gyula
• Somogyi Kinga–Dézsi Lajos

• Borsi János Mihály
• Nagy Lajosné
• Tóth Imre
• Makai Béláné
• Rádai József
• Tóth Gáborné
• Pálóczi Miklós
• Dr. Lukács László Sándor

CsengőszóCsengőszóCsengőszó
(Komplex, intenzív, iskolaelőkészítő délelőttök)(Komplex, intenzív, iskolaelőkészítő délelőttök)(Komplex, intenzív, iskolaelőkészítő délelőttök)

Igazgatási szünet a VárosházánIgazgatási szünet a VárosházánIgazgatási szünet a VárosházánIgazgatási szünet a VárosházánIgazgatási szünet a VárosházánIgazgatási szünet a Városházán
Tájékoztatom Hajdúnánás város lakos-

ságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 165/2019. 
(VI. 27.) számú Képviselő-testületi Hatá-
rozatával igazgatási szünetet rendelt el. 

A határozatban foglaltak szerint 2019. 
július 29-től 2019. augusztus 10-ig, illet-
ve 2019. augusztus 21-től 2019. augusz-
tus 23-ig, mely összesen 14 munkanapot 
jelent. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az ügyintézés 
szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hivatalban 
a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő 
ügyek intézésére ügyelet működik, a za-
vartalan ügymenet és folyamatos felada-
tellátás a halaszthatatlan döntést igénylő 
eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás in-
dítása, ügyeik intézése során vegyék � gye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre
jegyző

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT
H ajdúnánási Tagintézménye
4080 Hajdúnánás Óvoda u. 2–10.
 hnpedszakszolg@hbmpsz.sulinet.hu
 06-20/232-6478

A program célja:
A leendő elsősök ráhangolása a szep-

temberben rájuk váró iskolai kihívásokra. 
Azon részképességek fejlesztése, ame-

lyek megkönnyítik közelgő 
tanulmányaikat.

 Kognitív: � gyelem, emlékezet, vizuális-, 
auditív percepció fejlesztése.

 Motoros: mozgáskoordináció, mozgás-
tervezés, � nommotorika, szem-kéz 
koor dináció és agyféletekék összehan-
golás.

 Verbális: kommunikációs készségek, 
beszédértés, beszédészlelés, artikulációs 
bázis fejlesztése.
Az ingyenes Csengőszó (Komplex, in-

tenzív, iskolaelőkészítő délelőttök) prog-
ramunkon való részvétel nem kötelező.

Jelentkezéseket továbbra is a mellékelt 
elérhetőségeken várjuk augusztus 16-ig!

E-mail: hnpedszakszolg@hbmpsz.suli-
net.hu

Tel.: 06-20/232-6478
Szabóné Kiss Judit

mb. tagintézmény-vezető

A Hajdúnánási Újság kisgyermek/baba 
szépségversenyt hirdet! Ha Ön szívesen 
benevezné gyermekét vagy kisgyermek 
rokonát az izgalmas megmérettetésre, 
nincs más dolga, mint elküldeni a nevező 
gyermek legkedvesebb fotóját a hajdu-
nanas.babafoto@gmail.com e-mail címre 
minden hónap 10-éig. A beküldött képek 
felkerülnek Hajdúnánás FB oldalára, ahol 
5 napon át (adott hó 11–16. napja kö-
zött) lehet szavazni a legszebbnek, legked-
vesebbnek ítélt fotókra. Az online szava-
záson legtöbb szavazatot kapott gyermek 
fotója bekerül a Hajdúnánási Újság most 
induló, „A hónap legszebb gyermeke” 
rovatába, emellett természetesen értékes 
ajándékokban is részesül a nyertes, illetve 
annak hozzátartozója.

A nevezés feltételei:
 nevezni minden olyan jó felbontású 

(min. 300 dpi) fotóval lehet, amely 5 
éven aluli, hajdúnánási lakhellyel ren-
delkező gyermekről készült

 két kategóriába lehet jelentkezni, me-
lyeket kérünk feltüntetni a nevezés 
során (lányok, � úk együtt mérettetnek 
meg):
– 0–2 éves kategória – babafotó
– 2–5 éves kategória – kisgyermek fotó

 érvényes Facebook pro� llal kell rendel-
keznie a feltöltőnek

 kizárólag a nevező gyermek szülei, 
nagyszülei, közeli rokonai küldhetnek 

képet – ehhez kérjük nyilatkozni a ro-
konsági fokról a nevezés során

 a nyerteseknek sem már díjazott, sem 
újabb fotóival nem lehet ismételten pá-
lyázni az év során

 aki nem nyer, a jelentkezést két hónap 
elteltével lehet újra megismételni

 az adatvédelmi hozzájárulás elfogadásá-
val válik érvényessé a nevezés

 bővebb információk: hajdunanas.baba-
foto@gmail.com

Nyeremények: 
10 000 Ft Bocskai Korona, 

Nánási Portéka ajándékcsomag

Keressük Hajdúnánás legszebb Keressük Hajdúnánás legszebb Keressük Hajdúnánás legszebb 
kisgyermekeit!kisgyermekeit!kisgyermekeit!kisgyermekeit!kisgyermekeit!kisgyermekeit!



6 Hajdúnánási Újság 2019. július 18.

A Kedves Olvasók biztató 
visszajelzései arra ösztönöz-
tek a református templom 
történetét érintő írásaimat 
illetően, hogy újabb részle-
teket tárjak a nyilvánosság 
elé. E témában legfőbb for-
rásul a megyei és a hajdú-
böszörményi levéltár iratai, 
valamit a helyi újság régi 
számai szolgálnak, melyek 
betekintést nyújtanak a két évszázaddal 
korábbi eleink küzdelmes időszakába, 
amikor a császári tiltó rendelkezések után 
végre hozzáláthattak egy új, tágasabb 
templom felépítéséhez.

Most a templom és torony építésének 
körülményeiről, érdekességeiről szólunk 
néhány szót. 

Hogy miért kellet az új templom, azt 
1791. tavaszán így foglalták írásba eleink: 
„Régtől fogva tapasztalja a Nemes Tanáts 
és a Nemes Communitás és az egész Város 
népe, hogy a mostani templom annyi számú 
népnek, amennyi ezen városban találtatik 
éppen kevés bővségű volna, egyező akarattal 
meghatároztatott és elvégeztetett, hogy Iste-
nünk dicsőségére, Ő Szent Felsége Kegyelmes 
segedelmével egészen új templom építéséhez 
fogjunk.” Egyező akarattal elhatározzák 
azt is, hogy „az újonnan építendő templom 
mind a tűztől való nagyobb védelem, mind 
szebb voltára nézve nem kanfarosra, hanem 
vértelekre építtessen.” Ez a feljegyzés pedig 
azért különleges jelentőségű, mert arról 
tájékoztat, hogy az előző, amely különálló 
volt a toronytól, mindkét végén csapott 
nyeregtetővel, helyi szóhasználattal, kan-
farral rendelkezett.

A munka még ezen a tavaszon el is kez-
dődött. A bontáshoz és az építéshez igény-
be vették az egész város népét. Az elöljá-
róság elrendelte, hogy minden felnőttnek 
két napot kell dolgoznia egyfolytában. 

Ennek szervezését a tizedek élén álló utca 
hadnagyok végezték, ők alkották meg azt 
a protokollumot, előírást, melyet minden 
lakosnak be kellett tartania, ügyelve arra, 
hogy a kirendeltek „jókor reggel megjelen-
jenek munkára, gyermeket maguk helyett 
ne küldjenek, s a tizedből semmiféle lakost 
ki ne hagyjon.” Mai értelemben valóságos 
közmunka volt ez abban az időben.

Delienatio, azaz tervrajz 
alapján láttak munkához. 
Ennek kézhez vétele előtt 
úgy határoztak, hogy „a 
templomnak belső nagysága 
semmiképpen meg ne kiseb-
bedjen, sőt nagyobbodjon.”

Természetesen különös 
gondot fordítottak a kül-
csínre, azaz a díszességére 
is. Ahogy korábbi írásunk-

ban jeleztük, a stílusjegyek a barokk 
nyelvezetén fogalmazódtak meg. Ebben 
az időben közkedveltek voltak az orom-
falak tagolt ívű záródásai és a különféle 
kődíszek. Éppen ezért megállapodtak 
egy sátoraljaújhelyi kőfaragó mesterrel, 
„19 kőgömbök készítésére”, melyekkel az 
oromfalakat kívánták ékesíteni. Mivel a 
templom homlokzatának a keleti oldalt 
tekintették, természetesen ide helyezték el 
a legtöbbet, összesen öt darabot, az „enyé-
szeti”, azaz nyugati oldalra kettőt, a többit 
a portikuszokra állították. Ezek közül egy 
különleges díszítettségű volt, s a keleti ol-
dali oromfal csúcsán állt, a többit illetően 
pedig úgy határoztak, „articsóka formájú 
legyen.” Ez a szubtrópusi eredetű saláta és 
gyógynövény ebben az időben elsősorban 
a barokk plasztikai formavilágában volt 
ismeretes, ugyanis ez az ökölfej nagyságú 
termés pikkelyes felületével különleges 
látványt nyújtott. Méretessé változtatott 
kő formája így alkalmassá tette oromdísz-
ként való felhasználását.

1867-ben az akkori korízlésnek meg-
felelően klasszicizáló stílusra alakították 
a templomot, így lekerültek, és sajnos 
nyomtalanul eltűntek ezek a gyönyörű 
díszítőelemek, Már a Vasárnapi Újság 
gra� kusa sem látta 1860-ban, amikor a 
Vasárnapi Újság számára készített képes 
beszámolót. (Egyébként ez a rézmetszet 
a legkorábbi ábrázolás templomunkról.)

Mielőtt zárnánk mostani mondandón-
kat, vessünk még egy pillantást a templom 
portikusaira és egy meg nem valósult terv-
re is. Az előzőek csak 1792 óta léteznek. 
Építésüket nem a díszítési hajlam, hanem 
a szükség szülte. Ezekkel ugyanis a temp-
lom alapterületét, a befogadóképességet 
kívánták növelni. Úgy rendelkeztek hát, 
hogy „mind a négy rendbeli Portikusok olly 

„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”„Articsóka formájú legyen”

Az articsóka, mint gyógynö-
vény, amelynek formajegyei 
díszítőelemekké váltak

A templom falából származó falazó tégla Lénárt István névjegyével

tágasak legyenek, hogy ha mind két felől 
három széksor tétetne is, mégis a bemenni 
akaró személyek ki is mehessenek.”

A meg nem valósult elképzelés pedig 
nem egyéb, mint a keleti oromfalra tervbe 
vett városcímer lett volna. Egy debreceni 
mesterrel alkudoztak erről, kimondván, 
hogy „egy illendő méretű Kő Táblát ké-
szítsen és abba a Hajdú Vitézek Címerét 
szépen bele vágja.” Mivel azonban az árat 
illendően nem tudtak dűlőre jutni, meg 
aztán az építés üteme is jócskán előre ha-
ladt, így letettek erről a szép elképzelésről. 
(A mostani megújulás során akár meg is 
valósulhatna ez a régi adósság.)

Egyébként ennek megrendelője maga a 
nemes tanács, azaz a város volt, amint a 

templom építésének költségeit is javarészt 
ő viselte. Ő adott megbízást például egy 
debreceni „civis mesternek”, bizonyos Rac-
bauer Józsefnek az építési munkálatokra és 
az ugyancsak debreceni téglavető mester 
számára is, Lénárt Istvánnak, aki helyben 
vetett és égetett falazó anyagot készített, 
ellátva monogramjával (LI), melyekből 
egy ép példány elő is bukkant a mostani 
felújításkor, az északkelti fal lábazatából. 
Éppen e sorok írása idején sikerült levél-
tári források alapján azonosítani, kit is ta-
kar a két betű. Ez is egy kőbe zárt üzenet 
számunkra.

Buczkó József

„Ami kint az bent, ami fent az lent” – „Ami kint az bent, ami fent az lent” – „Ami kint az bent, ami fent az lent” – „Ami kint az bent, ami fent az lent” – „Ami kint az bent, ami fent az lent” – „Ami kint az bent, ami fent az lent” – 
Elindult VI. Hajdúnánási I� úsági Elindult VI. Hajdúnánási I� úsági Elindult VI. Hajdúnánási I� úsági 
AlkotótáborAlkotótáborAlkotótábor

Az idei művésztelep a hatodik alkalom, 
hogy Hajdúnánás lelkes művészetpártoló 
vezetése i� úsági alkotótábort hirdetett a 
közép-, és felsőfokú művészetoktatásban 
tanuló vagy nemrég végzett � atalok szá-
mára. Ebben az évben közel 20 � atal vesz 
részt az alkotásban.

Néhány napja kezdődött el Hajdúná-
náson az i� úsági alkotótábor, ahova azok 
a kreatív képességekkel rendelkező � ata-
lok jelentkezhettek, akik szerették volna 
látásmódjukat, gondolataikat, érzéseiket 
vászonra örökíteni. A � atalok július 6-án 
találkoztak az Aranyszalma Alkotóház-
ban, azóta dolgoznak, s próbálnak valami 
igazán maradandót készíteni.

Az idei I� úsági Alkotótábor mottója a 
Hermész Triszmegisztoszi bölcseletet kö-
vetve az alkotó belső történéseinek és az őt 
körülvevő világnak a kapcsolatát vizsgálja 
meg a képzőművészet eszközrendszerén 
keresztül mondta a tábor művészeti ve-
zetője.

Dr. Orosz Csaba kiemelte, hogy a tíz 
napos tevékenység alatt a pillanatnyi re� e-
xiók és a mélyebb benyomások között in-

gadozva, az alkotók a hely szellemiségére 
re� ektálnak gra� káikkal, festményeikkel, 
installációikkal. 

A résztvevők köre idén először bővül a 
természetművészet műfaját művelő alko-
tókkal, akik reményeink szerint a hajdú-
nánási környezet autentikus anyagainak 
(szalma, agyag stb.) felhasználásával készí-
tik majd el műveiket.

Az alkotótábor magját ezúttal is két 
művészeti egyetem aktív, illetve nemrég 
végzett hallgatói alkotják, akikhez korlá-
tozott számban csatlakoznak Hajdúnánás 
testvérvárosaiból meghívott középiskolá-
sok, s a helyi gimnázium szakkörösei.

A tábor művészeti vezetője – ahogy az 
előző években is – dr. Orosz Csaba kép-
zőművész, az Egri Vizuális Művészeti In-
tézet egyetemi docense, Vizuális Nevelés 
és Művészetelmélet Tanszék vezetője.

A � atalok által készített munkákat az 
érdeklődők július 16-tól tekinthetik meg 
a művelődési központ galériájában.

www.hajdunanas.hu 

Hajdúnánás – Már hatodik alkalommal rendezik meg az alkotótábort, melynek végén 
a fi atalok a nyilvánosság előtt is megmutathatják a munkáikat.
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Egy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomábanEgy elfeledett monostor nyomában „Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”„Ha összefogunk egy az utunk”

Nem szokványos kulturális rendezvény 
zajlott június 25-én a művelődési köz-
pont színháztermében. Ezen a délutánon 
került sor ugyanis a Hajdúsági Szociális 

Szolgáltató Központ Hajdúnánási Hu-
mán Szolgáltató Otthona ellátottjainak és 
dolgozóinak gálaműsorára, amely egyben 
a hagyományos hozzátartozói találkozó is 
volt. 

Ezeket a találkozókat évente megszer-
vezik intézményen belül, és két évente 
pedig – kilépve a Magyar utcai telep-
hely falai közül – a város lakói előtt is 
megmutatkoznak. Megmutatják őszinte, 
felnőtt testbe zárt gyermeki mivoltukat, 
akik tiszta szívvel tudnak örülni minden 
apró dolognak, és őszinte fájdalommal 
nyilvánulnak meg, ha bántás éri őket. Ezt 
jelképezte az a nagyívű színpadi tabló is, 
amellyel indították az idei találkozót, ahol 
együtt állt és énekelt ellátott és dolgozó, a 
szeretet, az összetartozás jegyében. 

Dr. Dohány László a Hajdúsági Szociá-
lis Szolgáltató Központ intézményveze-
tője köszöntőjében szólt a találkozók és 
a kulturális gála fontosságáról, jelentősé-
géről a gondozottak, ellátottak életében. 
Mint mondta, nekik ez egy nagy ajándék; 
a színpadon való megjelenés, a közönség, 
a tapsok hosszú hónapokra érzelmi mu-
níciót adnak ezeknek az embereknek, 
egészen egyszerűen szebbé, jobbá teszi 
hétköznapjaikat, javítja életminőségüket.

A nagy szeretettel, gondossággal össze-
állított programban sokféle módon mu-
tatkozhattak meg az ellátottak gondozóik, 
felkészítőik segítségével. Igen kreatív és 
ötletes volt pl. a Nagy utazás című táncjá-
tékuk, amely teljesítőképességre szabottan 
került színpadra. De hasonló módon sok-
sok felkészülési időt igényelt a színjátszó 
csoport legújabb produkciójának, a Hans 
Sachs: A csikóval vemhes paraszt komédiá-
jának zanzásított változatának színrevite-
le is. A színjátszók egyébként már több 

Egy 1361-ben kelt középkori oklevél 
városunkat Nánásmonostora néven emlí-
ti, mely szerint egy „üres és lakóitól elha-
gyatottbirtok” volt. Ez a név rögtön egy, 
a környékünkön épült monostor létezését 
feltételezi. Ám nem maradtak fenn sem 
romok, alapítólevél, sem bármilyen írásos 
emlék, amely ezt alátámasztaná. Ha még-
is létezett egykor, minden bizonnyal egy 
nemzetségi monostor lehetett.

A nemzetségi monostor egy nemzet-
ség által emelt templom, mely kifejezte 
az összetartozást és közös temetkezési 
helyként is szolgált. Továbbá a környé-
ken lakók számára a család hatalmát is 
demonstrálta. A nemzetség egy-egy tagja 
vagy tagjai alapították, általában olyan 
helyen, amelyet a családok nem osztottak 
fel egymás között, s melyet később a nem-
zetség egésze örökölt és tartott fenn.

Román stílusban épültek, de egyes ele-
meiben már a gótika jegyeit is mutatták. 
Az ilyen templomokat gyakran építették 
halmokra, s néha szerzetesházat is társí-
tottak hozzá.

Ezek a monostorok a világi kegyurak 
magántulajdonát képezték, melyeket – 
anyagi és lelki előnyökért – saját családjuk 
számára tartották fenn. Az Egyház legin-
kább csak haszonélvezője volt.

Nánás a XIV. században a német szár-
mazású Gutkeled-nemzetség birtokai 
közé tartozott, így nagy valószínűséggel 
ennek egyik alága vagy családja alapít-
hatta a nánási monostort. E nemzetség 

sok hasonló monostort emeltetett a tér-
ségben, például Nyíradonyban és Szólát-
monostoron (a mai Józsa területén). Talán 
azért alapíthattak pont Nánáson monos-
tort, mert a tatárjárást követően a hely 
sokáig lakatlan volt, az újratelepítés pedig 
lassan folyt.

De vajon mi lett a sorsa? Több ok is 
lehetséges: tatár vagy török támadások, 
tűzvész, vagy pedig egyszerűen a földesúri 
támogatás hiánya sorvasztotta el.

Ha egy nap városunk eme titokzatos 
örökségének maradványai előkerülnek, 
ezekre a kérdésekre talán végre fény de-
rülhet.                                 Jámbor Tibor

Hagyományos hozzátartozói találkozóját tartotta a Hajdúsági Szociális Szolgáltató 
Központ Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthona június 25-én délután Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ színháztermében. Az otthon ellátottjai és dolgozói 
ezúttal is különféle zenés-táncos produkciókkal, versekkel, színdarabbal készültek a 
találkozóra. 

országos megmérettetésen vettek részt 
és szép eredményeket értek el. A színes, 
sokféle produkciót együtt választják ki a 
felkészítők az ellátottakkal. Azután követ-
kezik a nagy munka, hiszen sok esetben 
hosszú hónapok munkája, míg egy-egy 
szöveg, egy-egy mozdulatsor bevésődik – 
mondta Fercsák Andrásné terápiás mun-
katárs, aki nagyon sok műsor betanításá-
ban vesz, vett rész.

Több vendégelőadó is színesítette a mű-
sort; így a Balmazújvárosi Humán Szol-
gáltató Otthon Wyvaras Dance Group 
társastánc formációjának meglepően új-
szerű bécsi keringője, vagy Dósa Tamás, 
aki trombitajátékával szórakoztatta a kö-
zönséget.

A kulturális programok összeállításában 
nagy segítség az a műhelymunka sorozat 
is, amelyet a Hajdúsági Szociális Szolgál-
tató Központ szervezett ebben az évben a 
Speciális Művészeti Műhely bevonásával. 
Ezek a szakmai műhelymunka napok 
számtalan jó gyakorlatot, módszert ismer-
tetnek meg a terápiás munkatársakkal, 
akik aztán saját gyakorlatukban tudják 
ezeket alkalmazni, így még jobbá, élvezhe-
tőbbé tudnak tenni egy-egy produkciót.

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Köz-
pont Hajdúnánási Humán Szolgáltató 
Otthonának idei hozzátartozói találkozó-
ját a szintén vendég fellépő Slágerexpressz 
csapatának műsora zárta, akik végül egy 
közös éneklésre hívták fel a színpadra a 
gála műsor szereplőit.

A jól sikerült, jó hangulatú délután is 
igazolta azt, hogy időnként igenis ki kell 
lépni a jól megszokott falak közül, szük-
séges a folytatás. A program zárásaként 
dr. Dohány László külön köszönetét fe-
jezte a támogatóknak – akik nem kevesen 
voltak – hiszen felajánlásaik nélkül nem 
jöhetett volna létre ez az idei kulturális 
gálaműsor és hozzátartozó találkozó. Kö-
szönet érte mindenkinek!

(erzsé)

A képeken a Józsai romtemplom látható

Pályázati felhívást tett közzé az önkor-
mányzat a 2018/2019-es tanévben „Ná-
nási Portéka – mi így szeretjük” címmel, 
amelyre az iskolások kreatív ötleteit vár-
ták. A cél a Nánási Portéka termékeinek és 
termelőinek népszerűsítése volt. Az ered-
ményhirdetésre június 7-én került sor. 
Iskolánk, a BSZC Csiha Győző Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája tanulói a 
videó kategóriában három kis� lmet ké-
szítettek. Horváth Vivien és Tóth Anita
a Martinek Farmot mutatták be, mellyel 

„Nánási Portéka – mi így szeretjük”„Nánási Portéka – mi így szeretjük”„Nánási Portéka – mi így szeretjük”„Nánási Portéka – mi így szeretjük”„Nánási Portéka – mi így szeretjük”„Nánási Portéka – mi így szeretjük”

az első helyen végeztek. Mészáros Judit és 
Nagy Csenge két videót készített. A Bo-
rostyán szappant bemutató összeállításukat 
a szakmai zsűri a második helyre rangso-
rolta, míg a Mézeskalács-készítésről szólót 
emléklappal jutalmazta.

Ezúton is köszönjük a Martinek Farm, 
Putnokiné Pócsi Mária és Pusztai Gábor-
né segítő együttműködését.

Ötvösné Kéki Piroska Ibolya
felkészítő tanár

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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A Bocskai István Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 
– mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont – 
Pedagógiai Programjában központi szak-
mai területet foglal el a tehetséggondozás. 
Intézményünk tehetséggondozó mun-
katervében nagy hangsúlyt fektetünk a 
sportban kiemelkedő képességű tanuló-
ink kiválasztására és fejlesztésére. A kajak- 
kenus, kézilabdázó, labdarúgó tehetség-
palántáink mellett az asztaliteniszezők is 
szép sikereket értek el eddig is a diákolim-
piákon és a korosztályos utánpótlás verse-
nyeken, bajnokságokon. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő által kiírt „A hazai és határon 
túli sporttehetségeket fejlesztő tehetség-
gondozó programok támogatása” NTP-
SFT-18 kódszámú kiírásra iskolánk sike-
res pályázatot nyújtott be „A jövő bajnoka 
köztetek van!” címmel. 

A tanévet átívelő, 60 órás, tanórán 
kívüli foglalkozások keretén belül az asz-
talitenisz sportágban tehetséges tanuló-
ink fejlesztését szolgáló projekt pályázati 
anyagát összeállította és a megvalósítás 
szakmai koordinációját Székely Barnabás 
végezte. 

A pályázati programunk legfőbb céljai:
 Tehetségeink személyiségjegyeinek, alap-

kompetenciáinak fejlesztése, hogy tu-
datosabban és magabiztosabban tudja-
nak reagálni a mindennapi életben és 
az asztalitenisz versenyeken rájuk váró 
élethelyzetekre, kon� iktus- és stressz-
helyzetekre, versenyszituációkra.

 A hátránykompenzáció és esélyegyenlő-
ség elősegítése.

 A taktikai, technikai és � zikális előre 
lépésük mellett a kognitív, mentális ké-
pességek, a társas kapcsolatok és kom-
munikáció integratív módon, di� eren-
ciáltan, az egyéni személyiségtérkép 
� gyelembevételével történő fejlesztése. 

 az asztalitenisz sportágban kiemelkedő 
tehetséggel bíró tanítványaink minél 
jobb eredményeket érjenek el a diáko-
limpiákon illetve igazolt versenyzőként 
egyesületükben.

Örömünkre itt a nyár, és ez egyet je-
lenthet a szabadtéri családi programokkal, 
a hosszú sétákkal vagy esti sütögetéssel. 
A boldog együtt töltött időn kívül viszont 
a nyáron egyszerre több dologra is oda 
kell � gyelniük az állattartóknak, hiszen a 
meleg időjárás hatására komoly szezonális 
kockázatokkal kell szembenéznie kedven-
ceinknek. 

Mik is pontosan ezek és hogyan védekez-
hetünk ellenük? 

Nyári melegben állatainkra is fokozott 
veszélyt jelent az erős napsütés. A szabad-
ban tartott állatnak menedéket kell talál-
nia a tűző napsugarak, eső elől. Legjobb 
egy nagy árnyékot adó fa. Ha a kertünk-
ben ilyen nincs, akkor legyen lehetősége 
a kutyának bemenni egy hűvös garázsba, 
terasz alá, de legalább egy árnyékos helyen 
álló kutyaólba. Naponta többször locsol-
juk fel a kutyánknak az árnyékos fekhe-
lyét, hogy hűtsük.

Soha ne hagyjuk a kutyát a bezárt autó-
ban. A hőmérséklet pár percen belül na-
gyon megemelkedik, és a kutyus belehal-
hat a hőgutába! Ha felelőtlenek voltunk, 
és bekövetkezett a baj, kutyánk hőgutát 
kapott, csavarjuk be nedves törülközőbe, 
lepedőbe, nagyobbaknak legalább a ha-
sát hűtsük vele, és óvatosan vizes kézzel 
simogatva hűtsük, és azonnal vigyük ál-
latorvoshoz.

Fontos a hidratáció is! Nem elég az, 
ha a tálja teli van vízzel. Jó, ha a kedvenc 

A jövő bajnoka köztetek van!A jövő bajnoka köztetek van!A jövő bajnoka köztetek van!
NTP-SFT-18-0039 NTP-SFT-18-0039 NTP-SFT-18-0039 

Mit tegyünk, hogy a kedvencünknek Mit tegyünk, hogy a kedvencünknek Mit tegyünk, hogy a kedvencünknek Mit tegyünk, hogy a kedvencünknek Mit tegyünk, hogy a kedvencünknek Mit tegyünk, hogy a kedvencünknek 
kutya baja se legyen kutya baja se legyen kutya baja se legyen 
a nagy nyári kánikulában?a nagy nyári kánikulában?a nagy nyári kánikulában?a nagy nyári kánikulában?a nagy nyári kánikulában?a nagy nyári kánikulában?

 Az asztalitenisz sportág népszerűsítésé-
vel minél több nebuló ragadjon ping-
pongütőt és szüleik támogatásával egye-
sületekben felkészült edzők kezei alatt 
pallérozódjon tehetségük rendszeres 
edzéslátogatás során. 

 A mozgás, a testedzés, a sportolás ré-
sze legyen életvitelüknek, ezzel segítve 
egészséges életmódjuk kialakítását. 
A pályázat megvalósítása a Bocskai 

Iskola Polgári úti intézményegységében 
történt, mivel a tehetségpalánták több-
sége ebből az egységből került ki (1 fő a 
Magyar úti egységből), valamint a sport-
ághoz kapcsolódó tárgyi feltételek itt biz-
tosítottak. Köszönhető ez a Hódos Imre 
Utánpótlás – és Diáksportegyesület és a 
Bocskai Iskola között régóta fennálló kor-
rekt, és egymást támogató kapcsolatnak.

A foglalkozások során alkalmazott 
munkaformák az adott feladatok sajátos-
ságait � gyelembe véve váltakoztak: cso-
port – páros – és egyéni munka. A gazdag 
sokrétű és érdekes feladatok a gyerekek 
értékelése alapján nagymértékben moz-
gósították, motiválták őket. Érdeklődve, 
bátran kapcsolódtak be az adott feladatok, 
játékok megvalósításába. Külön kiemel-
ték a pszichológus szakember által tartott 
foglalkozásokat, mivel ez nekik újdonság 
volt. Visszajelzéseik során örömmel utal-
tak arra, hogy az ott elhangzott kon� iktu-
sokat, stresszhelyzeteket többször átélték 
és ezek megoldására hasznos, gyakorlati 
tanácsokat kaptak. 

A Bocskai Iskola asztaliteniszező te-
hetségpalántái a pályázat megvalósítási 
időszakában, a 2018 novemberében ren-
dezett Megyei Diákolimpián a következő 
eredményeket érték el: egyéniben megyei 
3. helyezés, csapatban pedig 2. helyezés. 

Fontos megemlíteni, hogy a pályázati 
projektnek is köszönhetően a program-
ban részt vevők közül 4 tanulót leigazolt 
a Hódos Imre SE és ezáltal a Hajdú-Bihar 
Megyei Asztalitenisz Szövetség által szer-
vezett megyei II. osztályban, a felnőttek 
között fejleszthetik pingpong tudásukat.

„A jövő bajnoka köztetek van!” című 
tehetséggondozó programunk zárása-
ként megállapíthatjuk, hogy elérte célját. 
A sikerkritériumokat teljesítette azzal, 
hogy a bevont tanulók személyiségjegyei, 
alapkompetenciáik, kognitív és mentális 
képességeik, társas kapcsolati és kommu-
nikációs kompetenciájuk sokat fejlődött. 
Ennek köszönhetően az asztalitenisz 
versenyeken mutatott teljesítményükön 
szembetűnő a koncentráltabb, szakmai ta-
nácsokat betartó, eredményes szereplésük. 

Reméljük, nem sokára közülük valakit 
bajnokként üdvözölhetünk! 

Székelyné Nádas Zsuzsanna
pályázati koordinátor

játszóhelyére is teszünk innivalót. Ha ki-
rándulni, vagy hosszabb sétára indulunk, 
ne felejtsünk el külön palack vizet és ita-
tótálat is magunkkal vinni!

Ajánljuk továbbá, hogy kedvencüket ne 
a hőségben sétáltassák. A séta időpontja 
kora reggelre vagy késő estére essen, mert 
a forró aszfalt súlyosan megégeti a talpait 
a kutyusoknak. 

Figyeljünk az etetésre is! Mindig azon-
nal dobjuk ki a megmaradt ételt, ami a 
kutya táljában maradt. A melegben hamar 
elszaporodnak a bacilusok, ezért nyáron 
ne tartogassuk az ételt, és ha már egyszer 
kitettük, ne rakjuk vissza a hűtőbe! Nyá-
ron egyszerre csak kisebb adag ételt ad-
junk kedvencünknek, hogy ne maradjon 
semmi a tálkájában.

Végül, de nem utolsó sorban � gyeljünk 
oda a nyári bőrproblémákra. A kutyák 
egyik nagy ellensége a toklász, ami megta-
pad a hosszabb szőrű kutyák bundáján, és 
mint egy horog, csak befelé tud haladni. 
A bőrt átfúrva súlyos gyulladást okozhat, 
a szövetek közt vándorlásra képes. Az is 
érdemes tudni, hogy a nyári szezonban a 
kutyák valóságos mágnesként vonzzák a 
bolhákat, kullancsokat és más parazitákat. 
Fésüljük ki rendszeresen, és ellenőrizzük 
kedvencünk bundáját. Abban az esetben, 
ha bőrén irritáció jeleit észleljük, fordul-
junk mielőbb állatorvoshoz.

MaFi

A Hajdúnánási Újság következő megjelenése: 
2019. augusztus 1.
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61 éves érettségi találkozó61 éves érettségi találkozó61 éves érettségi találkozó61 éves érettségi találkozó61 éves érettségi találkozó61 éves érettségi találkozó

Ötvenedik osztálytalálkozóÖtvenedik osztálytalálkozóÖtvenedik osztálytalálkozóÖtvenedik osztálytalálkozóÖtvenedik osztálytalálkozóÖtvenedik osztálytalálkozó20 éves o sztálytalálkozó20 éves o sztálytalálkozó20 éves o sztálytalálkozó20 éves o sztálytalálkozó20 éves o sztálytalálkozó20 éves o sztálytalálkozó

A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnáziumban 1958-ban két osztály 
érettségizett. A reál 25, a humán 22 ta-
nulóval búcsúzott szeretett iskolájától. 
Ötévente rendszeresen találkoztak, tavaly 
volt a 60., mely nagy esemény volt éle-
tükben. Ekkor határozták el, hogy ezután 
minden évben szeretnék látni egymást. Jú-
nius 30-án tartották így a 60+1 érettségi 
találkozójukat, ahol főképpen az unokák 

és dédunokák fotói jártak kézről-kézre az 
élménybeszámolók mellett. Sajnos 16-an 
már nem vehettek részt, valamint a beteg-
ségek miatt is többen otthon maradtak, 
de így is 14-en ölelhették meg egymást. 
Szeretnék még jó pár évig folytatni ezt a 
hagyományt, ezt a megkezdett szép soro-
zatot – tájékoztatta lapunkat Fekete Imré-
né, a találkozó fő szervezője. 

20 év nagy idő egy ember életében, de 
visszatekintve egy ilyen időszak esemé-
nyeire, már nem is tűnik olyan távolinak. 
Így voltak ezzel az egykori Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola 
első 8. osztályos évfolyamának diákjai is, 
akik egy szép napsütéses május délután 
úgy döntöttek, egy találkozás alkalmával 
felelevenítik az iskolapadban töltött felejt-
hetetlen éveik szép, vagy már megszépült 
emlékeit.

A várakozás nagy izgalommal töltötte 
el az egykori diákokat, a találkozó mégis 
meghitt légkörben, a volt osztályfőnök, 
Baloghné Baranyi Judit és az egykori igaz-
gatónő, Debreczeni Imréné társaságában 
telt. Az épületet bejárva édes nosztalgiával 

Az 1969-ben végzett IV. A osztály ötve-
nedik osztálytalálkozóját tartotta a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnáziumban. Ez az osz-
tály volt az első osztálya Drimba Adél (Ko-
vács Zoltánné) osztályfőnöknek, aki a ta-
lálkozón sajnos betegség miatt nem tudott 
jelen lenni, helyette Kiss Lászlóné tartotta 
az osztályfőnöki órát. Osztályfőnökünk-
nek ezúton is kívánunk teljes felépülést és 
várjuk a következő találkozóra. A tanárok 
közül Czeglédi László jött el, az osztálytár-

sak közül tizenöten voltunk jelen, nyolcan 
nem tudtak eljönni. Elhunyt tanárainkra 
és osztálytársainkra gyertyagyújtással em-
lékeztünk. A gimnáziumban tartott osz-
tályfőnöki óra után hangulatos ebédet 
költöttünk el a Magyaros Étteremben, 
ahol kedves emlékek, sztorik felidézésé-
vel, jó hangulatban töltöttük a délutánt. 
Köszönet a szervezőknek!

IV. A osztály

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

elevenítették fel a falak között megesett 
emlékezetes, olykor vicces vagy kínosnak 
tűnő, vagy már majdnem elfelejtett pilla-
nataikat. 

Az így eltöltött órák gyorsan elrepültek, 
épp úgy, mint az a 20 év, amióta feltűzték 
számukra az akkor a nagybetűs ÉLETET 
jelképező szalagot. Tanáraik átadott tu-
dásával, nevelési munkájuk vitathatatlan 
eredményeivel felvértezve lépték át egy-
kor az iskola kapuit, és mára az élet sike-
res szereplőivé váltak. Képviselik magukat 
számos hivatás és szakma körében, a leg-
fontosabb azonban látni a boldog arcokat, 
hallgatni az átélt sikereket mind szakmai, 
mind magánéleti területen. 

N. I.
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Időutazás Bocskai István 
fejedelem korába

 Augusztus 2. péntek
Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér

 18.00 Katonai csapatok indulása a Für-
dő utcáról

 Hajdúnánási Gyógyfürdő Rendezvény-
területe

 18.00 Kátai Zoltán Kossuth-díjas ma-
gyar énekmondó, népzenész előadása

 18.15 Mónus József, a Farkas sokszoros 
világrekorder, világbajnok íjász bemu-
tatója

 18.30 Katonai csapatok felvonulása a 
főtérre

 19.15 Csatabemutató a főtéren, kato-
nai csapatok felfogadása

 20.00 Fáklyás felvonulás a Köztársaság 
tér–Bocskai utca–Jókai utca–Fürdő ut-
ca útvonalon

 Augusztus 3. szombat
 Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő u. 7., a 

Hajdúnánási Gyógyfürdő rendezvény-
területe

 10.00–11.00 Hajdú próba és csatabe-
mutató

 13.00–17.00 Sátor mustra – tábori élet 
bemutató – a hagyományőrző katonai 
csapatok bemutatkoznak a látogatóknak

 18.30–19.30 Hagyományőrző katonai 
csapatok csatabemutatója

 19.30 Mónus József a Farkas sokszo-
ros világrekorder, világbajnok íjász har-
ci, céllövő bemutatója

 20.00 Csíkszéki Mátyás Huszáregye-
sület lovasbemutatója

 Augusztus 4. vasárnap
 10.00–11.00 Hagyományőrző katonai 

csapatok csatabemutatója

Színpadi programok
 Helyszín: Hajdúnánás, Fürdő utcai 

Am� teátrum
 Augusztus 2. péntek
 20.30 Ismerős Arcok koncert Hajdú-

nánás, Fürdő utcai Am� teátrum
 Augusztus 3. szombat
 13.00 Nánási NNTE műsora
 13.20 Lente Lajos Magyarnóta Egyesü-

let műsora
 14.00 Animal Cannibals 
 15.30 Farkasházy Réka és a Tintanyúl 

gyerekműsora
 17.00 Varga Miklós 
 17.40 Anna Maria Adamiak és a Cho-

rea Antiqua
 20.30 Dánielfy Gergő és az Utazók 

koncertje
 Augusztus 4. vasárnap
 14.00 Tarnai Rock Band
 16.30 Merényi Ákos
 17.30 Csíkszéki Mátyás Huszáregyesü-

let lovasbemutatója
 19.00 a Csík zenekar koncertje

Kísérőprogramok
 Augusztus 3–4. 
 11.00–19.00 Népi játékpark
 Augusztus 3–4. 
 10.00–22.00 Települések bemutatko-

zása
 Népművészeti árusok
 Augusztus 4. 
 10.00–18.00 Magyar Honvédség 5. 

Bocskai István Lövészdandár stati-
kus bemutatója, Magyar Honvédség
Tobor zó Irodája 
A rendezvényen való részvétel 
ingyenes!

VI. Hajdúk VilágtalálkozójaVI. Hajdúk VilágtalálkozójaVI. Hajdúk VilágtalálkozójaVI. Hajdúk VilágtalálkozójaVI. Hajdúk VilágtalálkozójaVI. Hajdúk Világtalálkozója
…ahol a történelem életre kel.…ahol a történelem életre kel.…ahol a történelem életre kel.…ahol a történelem életre kel.…ahol a történelem életre kel.…ahol a történelem életre kel.
2019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 22019. augusztus 2–––333–––4.4.4.

ÖLTÖZZÖN HAJDÚNAK!ÖLTÖZZÖN HAJDÚNAK!ÖLTÖZZÖN HAJDÚNAK!ÖLTÖZZÖN HAJDÚNAK!ÖLTÖZZÖN HAJDÚNAK!ÖLTÖZZÖN HAJDÚNAK!

KISVONAT INDUL…KISVONAT INDUL…KISVONAT INDUL…KISVONAT INDUL…KISVONAT INDUL…KISVONAT INDUL…

Öltözzön hajdúnak és csatlakozzon 
augusztus 2-án 20 órakor a Köztársaság 
térről induló fáklyás felvonuláshoz! Tisz-
telegjünk együtt hajdú őseink előtt korhű 
öltözetben. A jelentkezők nyereménysor-
soláson vesznek részt, melynek feltétele a 
korhű öltözéken kívül, hogy regisztrálja-
nak a művelődési központ előtt kihelye-

zett regisztrációs pultnál (augusztus 2-án 
17.30-tól 20.00 óráig) ahol egy fotón is 
megörökítjük az autentikus öltözet viselő-
jét. Fődíj: egy Bocskai Korona címletsor 
38 500 Bocskai Korona értékben. Sorso-
lás augusztus 4-én kb. 18.55-kor a Csík 
Zenekar koncertje előtt.

…a VI. Hajdúk Világtalálkozója ideje 
alatt 2019. augusztus 3-án szombaton, és 
2019. augusztus 4-én vasárnap minden 
egész órakor, 9.00 és 20.00 óra között 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont melletti parkolóból. Állomáspont: 
a Fürdő utcai buszforduló. Innen a járat 
minden óra 30 perckor visszaindul a Köz-
társaság térre. A járat ez idő alatt térítés-
mentesen vehető igénybe.

Közérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közleményKözérdekű közlemény

Hajdú TotóHajdú TotóHajdú TotóHajdú TotóHajdú TotóHajdú Totó

Felhívjuk a kedves lakosság � gyelmét, 
hogy a VI. Hajdúk Világtalálkozója első 
napján, 2019. augusztus 2-án (pénteken) 
18.00–20.00 között a Köztársaság téren 
és környékén, a hagyományőrző katonai 
csapatok csatabemutatójának és a csapa-
tok felfogadásának idején, a területen tel-
jes útlezárás történik. 

Az érintett útszakaszok: a Köztársaság 
tér, a Hunyadi utca az Óvoda u, Iskola 
utca kereszteződésétől, illetve a Dorogi u. 
a Mártírok útja kereszteződéstől és a 
Bocskai utca a római katolikus templom 
vonalától. 

2019. augusztus 2-án (pénteken) 
18.00–20.00 óráig a főtéren zajló ren dez-

Ismerjék meg Bocskai István fejede-
lem korát, töltsék ki a Hajdú Totót és 
nyerjenek Bocskai Korona címletsort 
38 500 Bocskai Korona értékben! Ehhez 
nem kell mást tenniük, mint kilátogatni 
a VI. Hajdúk Világtalálkozójára, ahol az 
információs pultnál kapnak egy szelvényt. 
Ezzel keressék fel a hagyományőrző kato-
nai csapatok sátrait, ahol a tájékoztató 
táblákról, illetve személyesen a hagyo-

mányőröktől megkaphatják azokat az in-
formációkat, amelyek a totón szerepelnek. 
A szelvényeket helyesen kitöltők között 
egy Bocskai Korona címletsort sorsolunk 
ki. A sorsolás időpontja: 2019. augusztus 
4. (vasárnap) kb. 18.55 a Csík Zenekar 
koncertje előtt a Fürdő utcai Am� teát-
rumnál. További részletek a rendezvény 
helyszínén az információs pultoknál.

vényen, valamint 2019. augusztus 3-án 
(szombaton) és augusztus 4-én (vasárnap) 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő arra kijelölt 
területén 10.00 és 20.00 óra között a 
hagyományőrző katonai csapatok korhű 
fegyverekkel, zajjal járó pirotechnikai esz-
közökkel történő csatajelenetek imitáció-
ját mutatják be, melynek hanghatása a 
korhű fegyverekkel megegyező, és műkö-
désbe hozhatja a riasztókat. Kérjük szíves 
megértésüket! 

Szervezők
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A szívünk néha Nánáson maradtA szívünk néha Nánáson maradtA szívünk néha Nánáson maradt
Zsúfoltság miatt kissé megcsúsztunk a 

labdarúgó tudósításokkal, de megpróbál-
juk kárpótolni olvasóinkat a mérkőzések 
összefoglalóival. Daróczi Péter találóan 
fogalmazta meg, hogy bár itthon rendre 
kitűnően játszunk, az idegenbeli mérkő-
zésekre néha nem visszük magunkkal a 
szívünket.

Bocskai SE Vámospércs–Hajdúnánás 
FK 3–3 (0–2)

100 néző
Vezette: Szűcs L. (Varga Gy., Kozma M.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., 

Csatári D. (Jóna L.), Kiss A., Tornyai V., 
Perényi R., Kiss L. (Szilágyi Á.), Újvári 
Zs., Vass Á. (Iván K.), Jóna G. (Polgár 
G.), Kovács G.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Károlyi A., Kiss T., Szabó K. illet-

ve Vass Á., Kiss L., Kovács G.
Ifi : 1–4.
Ellentétes félidőket játszottunk. Az első 

félidőben jól futballoztunk, gólokat sze-
reztünk, helyzeteket dolgoztunk ki. A má-
sodik játékrészben ezt már nem nagyon 
tudtuk produkálni és hiába vezettünk, a 

végén a hazai csapat egyenlíteni tudott 
mondta Daróczi Péter a mérkőzés után.

Hajdúnánás FK–Hajdúsámsoni T.T.I. 
SZ.E. 2–0 (0–0)

125 néző. 
Vezette: Berettyán Z. (Kovács Á., For-

gács K.)
Hajdúnánás FK: László T.–Zsuga Á., 

Kiss A., Tornyai V., Perényi R. (Kondora 
K.), Kiss L. (Bencze D.), Polgár G., Fodor 
J., Szilágyi Á. (Jóna G.), Kovács G. (Újvá-
ri Zs.), Tóth V.

Edző: Daróczi Péter

Gól: Polgár G., Újvári Zs.
Ifi : 0–1.
Úgy gondolom a vendégcsapat edző-

jének, Halász Zoltánnak a nyilatkozata 
a mérkőzés után, mindent elárul az ösz-
szecsapásról. Íme: Sportszerű, küzdelmes 
mérkőzésen átadtuk a kezdeményezést a 
hazaiaknak és kontrákra rendezkedtünk 
be, melyből az első játékrészben még 
akadtak lehetőségeink, de a második fél-
időre támadásban elfogytunk és a Hajdú-
nánásiak az utolsó percekre felőröltek 
bennünket.


