
Átadták a Hódos Imre Sport- és Rendezvénycsarnokot

Hivatalosan is átadásra került január 
24-én városunk legújabb fejlesztése, a 
Hajdúnánás Sportklub beruházásában 
megvalósult Hódos Imre Sport- és Ren-
dezvénycsarnok. 

Jó másfél évvel ezelőtt tették le az alap-
kövét Hajdúnánás második sportcsarnoká-
nak a Hunyadi és Óvoda utca ölelésében. 

A beruházó Hajdúnánás Sportklub ösz-
szefogva a Magyar Kézilabda Szövetséggel, 
Hajdúnánás város önkormányzatával, egy 
minden igényt kielégítő kézilabdacsarno-
kot álmodott meg. Az álom 2019. decem-
berére valóra vált és ez év elején megtör-
tént a csarnok ünnepélyes átadása.

A városunk birkózó olimpikonjáról, 
Hódos Imréről elnevezett sport és rendez-
vénycsarnok ünnepélye átadására január 
24-én délután került sor, amely egy emlék-
üléssel kezdődött a Hódos Imréről elneve-
zett konferenciateremben. Az emlékülést 
megtisztelte jelenlétével Hódos Erika, Hó-
dos Imre lánya, aki elérzékenyülten szólt 
arról a szeretetről és tiszteletről, amely 
még ma is övezi édesapja emlékét szülő-
városában. Szintén jelen volt a Magyar 
Olimpiai Akadémia főtitkára, Győr Béla 
is, aki nagy örömét fejezte ki, hogy váro-
sunk ilyen gondosan és odaadással ápol-
ja birkózó olimpiai bajnoka emlékét. Az 
emlékülés résztvevői többnyire valamilyen 
formában kötődtek Hódos Imréhez, vagy 
még ismerhették személyesen, tanítványai 
voltak. Így itt üdvözölhettük pl. Bácsi Pé-
tert, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai 
igazgatóját, kétszeres Európa- és világbaj-

nok birkózót. Az emlékteremben kapott 
helyet olimpikonunk hagyatéka, amelyet 
már régebben megvásárolt a város. Ebben 
az egyébként konferencia-teremben min-
denki szembesülhet, találkozhat majd bir-
kózó olimpikonunk életművének számta-
lan relikviájával.

Az emlékülést követően leplezték le Hó-
dos Imre mellszobrát, amely Babusa János 
Mindszenty-díjas szobrászművész és Török 
József, kőfaragó alkotása. A szoboravatón 
beszédet mondott Győr Béla mellett Bácsi 
Péter, a Magyar Birkózó Szövetség szakmai 
igazgatója is, akik köszöntőjükben Hódos 
Imre életét, pályafutását méltatták.

A több mint kétezer négyzetméternyi 
területű, több mint hatszáz főt befogadó 
csarnok avatásának ünnepélyes percei Ko-
csis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség 
elnöke levelének felolvasásával folytató-
dott, aki egyéb hivatalos elfoglaltsága mi-
att nem tudott részt venni az avatáson, de 
elküldte szívhez szóló, gratuláló üzenetét. 

A folytatásban Bardóczy Gábor a 
2022-es férfi kézilabda Európa bajnok-
ság kormánybiztosa, a Magyar Kézilabda 
Szövetség TAO igazgatója köszöntötte a 
résztvevőket, aki szintén örömének és el-
ismerésének adott hangot, hogy egy ilyen 
korszerű létesítmény gazdagítja a magyar 
kézilabda sport és benne Hajdúnánás to-
vábbi lehetőségeit.

Zsiga Gyula a Magyar Kézilabda Szö-
vetség szakmai igazgatója kifejtette, hogy 
nemcsak Hajdúnánás, de a régió is profi-
tálhat ebből a fejlesztésből.

Szólláth Tibor városunk polgármestere 
köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki 
részese volt annak a nem kis munkának, 
amelynek következtében ez a sportlétesít-
mény így ebben a minőségben elkészülhe-
tett. A több mint ötszáz fő befogadására 
alkalmas csarnok az egyik legkorszerűbb 
sportpadlóval, fűtött lelátókkal, hat öltö-
zővel, orvosi szobával, irodákkal, büfével, 
fitneszteremmel rendelkezik. Mindemel-
lett helyet biztosít a Bocskai Iskola diák-
jainak a testnevelési órák megtartására és 
várja a sportolni vágyó nánásikat is. 

A Hódos Imre Sport- és Rendezvény-
csarnok avatószalagját Pajna Zoltán, a 
Hajdú - Bihar Megyei Közgyűlés elnö-
ke, Zsiga Gyula, a Magyar Kézilabda 
Szövetség szakmai igazgatója, Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármestere, Bar-
dóczy Gábor, a Kézilabda Szövetség TAO 
igazgatója, kormánybiztos, Oláh Sándor, 
Hajdúnánás Sportklub elnöke és Juhász 
István a Magyar Kézilabda Szövetség aka-
démiai programvezetője vágták át, majd a 
közönség nagy ovációja közepette egy kis 
labdapasszolgatást mutattak be.

Természetesen egy sportcsarnok igazi 
felavatása a játékkal, meccsek sorozatával 
történhet meg igazából. Nos, ebben sem 
volt hiány, hiszen rögtön avatás után kez-
dődött a Hajdúnánás – Vasas mérkőzés, 
mintegy nyitányaként a Medián Kupa 
felkészülési tornának, amelyet a Hajdú-
nánás SK szervezett ebből az ünnepélyes 
alkalomból. Reméljük nem csak ott, ha-
nem a továbbiakban is nagyon sokszor 
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„A sport küzdelemre, kitartásra, önfegyelemre és összetartásra nevel”

hangzik majd fel: HAJRÁ HAJDÚNÁ-
NÁS!

(r.zs.)

Bácsi Péter, a Magyar Birkózó Szövetség
szakmai igazgatója

Pajna Zoltán, Zsiga Gyula, Szólláth Tibor, Bardóczy Gábor, Oláh Sándor, Juhász IstvánGyőr Béla, Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára
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Magyar Kultúra Napja 2020.

Több mint 30 éve már annak, hogy janu-
ár 22-ét a Magyar Kultúra Napjává nyil-
vánították annak emlékére, hogy 1823-
ban e napon fejezte be Kölcsey Ferenc 
nemzeti imánk, a Himnusz megírását. 
Azóta e napon a magyar kultúra értékei 
kerülnek a fókuszba, így Hajdúnánáson 
is. Az idei ünnepi program elsősorban 
a helyi előadók és művészeti csoportok, 
illetve meghívott vendégek közreműkö-
désével zajlott január 21-én este a műve-
lődési központ színháztermében.

Rendhagyó módon nem a Himnusz 
eléneklésével vette kezdetét az idei Ma-
gyar Kultúra Napjának ünnepsége január 
21-én este. Bózsár Kati népdalénekesünk 
előadásában a Szép vagy, gyönyörű vagy 

Magyarország című dal csendült fel, amely 
az 1920-as évek talán leghazafiasabb dala 
volt. A Vincze Zsigmond, Kulinyi Ernő 
fülbemászó dallamú zenéje a nyilas érá-
ban, és a kommunizmus időszakában is 
tiltott nóta volt. Az előbbiek a szerzők 
származása miatt (zsidó), az utóbbiak az 
ún.”revizionista” szövege miatt tiltották. 
Sokan talán most is fanyalogtak ezen, 
de azért érdemes tudni erről a dallamról, 
hogy maga Bartók is felhasználta híres 
Concertójának egyik tételében.

A folytatásban Halász János országgyű-
lési képviselő mondott ünnepi köszöntőt. 
Képviselő úr emlékeztetett a kultúra nem-
zetmegtartó, közösségformáló, értékte-
remtő erejére.

„A magyar kultúra számunkra eligazító 
jelzőrendszer és tápláló forrás is egyben. A 
Magyar Kultúra Napja összetartozásunk 
ünnepe is, hiszen a kultúra egyik legfonto-
sabb erőforrásunk, élő, eleven valóság, közös-
ségeink építésének legfontosabb kötőanyaga. 
….Szükségünk van nemzeti kultúránkra, 
mely olyan szervesen szövi át társadalmun-
kat, mint ahogyan a hajszálerek behálózzák 
az emberi testet. Közös nyelv, közös kultúra 
nélkül nincs valódi összetartozás.”

Halász János köszöntőjének zárásaként 
kiemelte városunk példamutató törekvé-
seit a magyar és benne a helyi kulturális 
értékek, hagyományok ápolása és tovább-
adása terén.

„Hajdúnánás példamutató felelősséggel 
óvja saját kulturális örökségét, járul hozzá a 
magyar kulturális értékekhez. Öröm tudni 
és látni, hogy Nánáson példamutató módon 
szervezik a helyi közösségek összetartozását 

erősítő kulturális programokat, rendezvé-
nyeket.”

Az est további részében - mintegy pre-
zentálásaként az ünnepi köszöntőben 
elhangzottaknak – helyi előadók, művé-
szeti csoportok színvonalas produkciói 
következtek. Az ünnepi műsort Rozgonyi 
Melitta táncművész, a helyi gimnasztráda 
csoport vezetője, Ágnes Vanilla Születés-
napodra című dalára koreografált tánca 
nyitotta. 

Őt követően Örkény István klasszikus 
egyperceseiből hallhattuk az Egy magyar 
író dedikáció című gyöngyszemet Szabó 
Miklós előadásában. 

Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület szá-
mos dalversenyen szerepelt már eddig is 
sikeresen. Most egy különleges dalválo-
gatással léptek színpadra. Karinthy Fri-
gyes immáron klasszikus Tanár úr kérem 
című válogatott írásainak egyikét idézte 
meg Kócsi Imre, a Tanítom a kisfiamat cí-
műt. Szatmári Antal – Tony – klasszikus 
magyar költőink egy-egy jól ismert általa 
megzenésített versével állt színpadra. A he-
lyi előadók produkcióinak csokrát a több 
mint 155 éves Makláry Lajos Városi Ének-
kar fellépése zárta, Varga Miklós karnagy 
vezényletével.

Ezt követően vendég fellépők folytatták 
a magyar kultúra kincseinek felmutatá-
sát. Török-Papp Tímea fuvolaművész és 
Bernáth Ferenc Artisjus és Pro Cultura 
Minoritátum Hungariae díjas gitármű-
vész-zeneszerző klasszikus és kortárs ze-
neszerzők műveiből állították össze közel 
egy órás koncertjüket. Török-Papp Tímea 
– Hajdúnánás szülötteként itt - ebben a 

kisvárosban sajátította el a fuvolajáték 
alapjait néhai Kovács Zoltán tanár úr 
vezetésével, itt kapott egy életre szóló út-
ravalót. A főként romantikus dallamokat 
játszó duó minden egyes produkcióját vas-
taps kísérte.

Január 22-én délután a tiszafüredi Vac-
kor Varroda anyagából összeállított tár-
latot nyitotta meg Szabóné Tóth Judit, a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyve-
zető-helyettese.

Mint megtudtuk, több mint 15 éve ala-
kult meg a tiszafüredi Kovács Pál Műve-
lődési Központban a piszén-pisze kölyök 
mackóról elnevezett Vackor Varroda. Az 
ügyeskezű asszonyokból verbuválódott 
kis közösségben kezdetben csak bumfordi, 
kedves mackókat varrtak, később jöttek 
népmeséink hősei, a magyar történelem 
ismert alakjai, eseményei, vagy éppen a 
magyar irodalom klasszikus alkotásai egy-
egy jól ismert jelenetének megelevenítése. 
Így megcsodálhattuk pl. János vitézt az 
óriás nyakában, vagy éppen a nagyerejű 
Toldi Miklós történetének fontosabb ál-
lomásait. 

Az irodalmi, történelmi panoptikum 
figurái mellett a népélet is megihlette az 
alkotókat, így láthatóak a teknővájók, a 
nyeregkészítők, vagy éppen a kosárfo-
nók. A kis közösség tagja mindig alapos 
kutatást végeznek, mielőtt egy-egy téma 
„megvarrásába” belefognak, hogy a babák 
viselete korhű, precíz, pontos legyen.

A babakiállítást Réti Szabó Sándor haj-
dúnánási mesemondó produkciója zárta, 
aki tréfás, székely meséket, történeket fű-
zött egybe.                                     (erzsé)

Szabó Miklós

Halász János Rozgonyi Melitta

Makláry Lajos Városi Énekkar Török-Papp Tímea fuvolaművész és Bernáth Ferenc gitárművész-zeneszerző
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Emlékezés az ősidőkre
20. alkalommal fogadta Hajdúnánás 
lakossága a Doni emléktúra hivatásos, 
szerződéses és hagyományőrző résztvevő-
it január 25-én szombaton. A menetelők 
a Don kanyarban 77 éve elesett hősökre 
emlékezetek és emlékeztek 70 km-es gya-
loglásukkal, mely Debrecenből indult 
Hajdúhadházon, Hajdúböszörményen és 
Hajdúdorogon keresztül Hajdúnánásra, 
mint végállomásra érkezve. 

A harangszóra érkező csapatot kato-
nai zenekar fogadta a kora esti órákban a 
templom előtt, majd istentisztelettel em-
lékeztek a megrázó eseményekre a hajdú-
nánási Református Gyülekezeti Házban. 

Kocsis Áron lelkipásztor Mózes 5. 
könyvéből és az Apostolok cselekedetei-
ből idézte a hősök tiszteletére szánt gon-
dolatokat. Beszédében az emlékezésre, 
az emlékek személyes mivoltára, a közös 
visszaemlékezésre, a próbák teljesítésére 
helyezte a hangsúlyt. „Emlékezz az ős-
időkre”- idézte föl ahhoz a gondolathoz, 
hogy kérdezzük őseinket is a régmúltról, 
találjunk rá olyanokra, akik személyesen 
élték át és meg a közel 8 évtizeddel ezelőtt 
történt eseményeket. Jó megkérdezni azo-
kat, akik továbbadhatják számunkra az 
emlékezés lángját.  „Emberségesnek ma-
radni az embertelenségben, hűségesnek 
maradni hazához, nemzethez, embertárs-
hoz, bajtárshoz, talán a legnagyobb hősi-
esség”- foglalta össze beszédének végén a 
régi események mai tanulságát. 

Dr. Csiszár Imre alpolgármester emlé-
kező beszédében kiemelte annak megtisz-
telő szerepét, hogy 7. alkalommal lehet 

végállomása Hajdúnánás ennek a rendez-
vénynek. Kiemelte, hogy ennél szebben és 
méltóképpen nem is tudnánk visszaemlé-
kezni a Doni hősökre, ahol a városunk 
lakossága is kivette részét helytállásával, 
hisz a két világháború nagyságrendileg 
majd 1000 nánási ember életét követel-
te. Emlékeztetett, mit jelent számunkra a 
Don, mely szimbólummá vált, hasonlóan 
Muhihoz, a Világosi fegyverletételhez, és 
egyéb történelmi sorscsapások sorához, 
melyhez a 20. századi szomorú esemé-
nyek is nagyban hozzájárultak a Doni 
katasztrófa szerves részével, szerepével. A 
történész alpolgármester visszaemlékezett 
beszédében a Vörös Hadsereg városunk-
ra mért embertelenségeire, pusztításaira, 
melynek „eredményeit” máig magunkon 
hordjuk. 

Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskola és Kollégium igaz-
gatója kiemelte beszédében, hogy emlék-
túrájuk „Isten és a haza szolgálata”, hiszen 
a haza érdekében tették tábori áldással 
kezdve majd református istentisztelettel 
és a Miatyánkkal zárva túrájukat, emlé-
kezve közben azokra az áldozatokra, aki-
ket ugyanúgy hazavártak a város lakosai, 
mint ahogyan őket fogadták harangzúgás-
sal Hajdúnánáson. 

Hazatértek ők is most, ahol igazi baj-
társakká váltak, „hajdú menetszázaddá” a 
résztvevők, akik vállalták a szabad idejük-
ben a három napos utat. 

A visszaemlékezés koszorúzással zárult a 
Hősök emlékművénél.

Fekete Andrea

Móricz Pál emlékév 2020

Móricz Pál írásai számunkra, akik Hajdú-
nánáson élünk múltunk megismerésének 
forrásai. „A Hajdúságról szóló munkáinak 
összessége valóságos etnográfiai múzeum... 
melyet a szülőföld szeretete alkotott.” (Lám 
József ) Alakja, munkássága felidézésére 
kiváló alkalom születésének 150. évfor-
dulója.

Móricz Pál ősi hajdú családból született 
1870. október 4-én Hajdúnánáson. Szü-
lei, nagyszülei családja révén szegről-vég-
ről fél Nánás rokona volt. 

Az alsó négy gimnáziumot helyben vé-
gezte, majd Debrecenben, a Kereskedelmi 
Akadémián tanult tovább, de nem szerzett 
oklevelet, hanem az újságírói pályára lé-

pett. Saját bevallása szerint azonban az új-
ságíróskodást csak bevezetőként gondolta 
az írói pályához. 

Debrecenből Szegedre került, majd 
Aradra, a századfordulón pedig visszatért 
Debrecenbe lapszerkesztőnek. 1907-ben 
Budapestre költözött, ott élt, dolgozott, 
lapot szerkesztett, egészen 1936-ban be-
következett halálig. Sírja a rákoskeresztúri 
temetőben található. 

Pesten és más helyeken tevékenyked-
ve sem szűnt meg a kapcsolata Nánással, 
Debrecennel. Haza-hazajárt, szívesen írt 
az itteni lapokba, gondosan ápolta itthoni 
kapcsolatait.

Móricz Pál újságíróból lett íróvá. A 
rövid, gyors kifejtésű műfajt, a rajzot, 
az elbeszélést, a hírlapi tárca jellegzetes 
műfajait kedvelte és művelte. Írásai a 
romantikának és a realizmusnak sajátos 
keverékei.

Mariay Ödön 1939-ben, amikor a Pe-
tőfi Társaságban helyére lépett, székfogla-
lójában így jellemezte: „nem tehetek róla, 
és nem tudok nagyobb dicséretet mondani 
Móricz Pálra, mint amikor azt mondom, 
hogy munkáiban egy darab magyar életet 
mentett meg az elmúlástól! Móricz Pál örök 
életű lelki filmre fotografálta az egész Haj-
dúság, a Hortobágy életét.”

Ízesen, kissé romantikusan, de alap-
jában véve reálisan, hitelesen ábrázolta 
a 19. század második felének hajdúsági 
alakjait, azok életmódját, szokásait. Hírt 
adott a módos gazdák, a pásztorok, a fa-
lusi zsidók, a vállalkozók életéről, törek-
véseikről, és a pusztuló nemesi világról is, 
az omladozó kúriák utolsó gazdáiról. Írt a 
nánási templomról, a hajdútemetkezésről, 
az évszakok változásairól, megörökítette a 
határrészek neveit, számos nánási családot 
és személyt keltett irodalmi életre.

A mindennapi élet apró részleteinek 
megfigyelésében és leírásában gazdag 
anyagot hagyott hátra az alföldi magyar 
nép, a hajdúk életének jobb megismerésé-
hez. Írói nyelve igen gazdag, Ő örökítette 
meg és emelte a magyar irodalomba a haj-
dúk nyelvét.

Móricz Pált életében nem ismerték író-
ként Nánáson, pedig száz számra rúg azon 
tárcanovelláinak, rajzainak száma, melyek 
rajongva szeretett „hajdúközségének” 
múltját örökítették meg. Igen beszédes 
egy 1931-ből fennmaradt levele, melyet 
barátjának, Tóth János tedeji tanítónak 
írt. „Ott nem ismernek engem … tapaszta-
latból tudom. Jobb esetben összetévesztenek 
Móricz Zsigával.... Azért nem hiszem, hogy 
valaha eljutok-e én még hozzátok. Nánással 

is az lesz az esetem, nem lesz hova, kihez le-
mennem... Hanem az emlékezéseim a hajdú 
múltról annál mélyebb szántásúak lesznek 
és írásaim aranykalászaival kárpótolnak és 
örökre a szülőföldhöz kötnek az onnét már 
hiába várt megbecsülésért, szeretetért! Kicse-
rélődnek ők ott teljesen, de én írásaimban 
átmentem a szebb jövendőnek a hajdani 
igaz, erős hajdút, meg a magyar fajta többi 
érdemesebbjét is - ezzel betöltöm, elvégzem, 
amire küldettem.”

A Városi Könyvtár 1992. február 
1-jén vette fel Móricz Pál nevét, ezzel 
tisztelegve emléke előtt és ápolva szel-
lemi hagyatékát.

Ezt az örökséget kívánjuk Önök-
kel, olvasókkal is megismertetni. Az 
emlékév kapcsán számos rendezvényt 
tervezünk az író tiszteletére, például 
felolvasóestet, emlékülést szervezünk, 
helyismereti vetélkedőnk témája lesz 
élete és munkássága.          

Az újságban havi rendszerességgel 
jelentetünk meg írásaiból egy-egy rész-
letet – reméljük, felidézzük a szülők, 
nagyszülők, dédszülők világát.

Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

SZÍNJÁTSZÁS HETE - 150 éves 
a hajdúnánási színjátszás 

Február 11. (kedd)
17.00: Kiállítás a hajdúnánási színját-
szás történetéről
Helyszíne: a művelődési központ galériája
A kiállítást megnyitja: Szólláth Zoltán 
művelődésszervező
18.00: Az est fellépői:
•	 A	 2019.	 évi	 Vihar Béla versmondó 

verseny felső tagozatos kategóriájának 
I. helyezettjei - Debreczeni Péter, Hall-
gató Dániel, Kőrösi Róbert László, Var-
ga Lili és Tóth Panna.

•	 Ének a szalmáról – előadja a Hajdú-
nánási Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület 
színjátszó csoportja és a Szalmakalap 
Citera Együttes.

•	 A	 Kőrösi Csoma Sándor Reformá-
tus Gimnázium színjátszó csoportja 
bemutatja- Fejér István - Kéri Ferenc - 
Haranginé Simon Tímea: Az alkohol 
öl - című komédiáját. Rendezte: Nagy 
Róbert.
A műsorban közreműködnek a Bocs-

kai István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium növen-
dékei.

A belépés díjtalan!

Február 12. (szerda) 19.00: Boreko 
Színház: Születésnap – népies komédia. 

Belépődíj: 800 Ft, vagy 500 Bocskai 
Korona.

Február 13. (csütörtök) 19.00: Ná-
nási Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület: Nánási lakodalmas – népi 
játék.

Belépődíj: 500 Ft

Február 14. (péntek) 19.00: a 20 éves 
NaNá Színház ősbemutatója: Timitan-
gó – szerelmi vígjáték.

Belépődíj: 2000 Ft, vagy 1500 Bocskai 
Korona. Az előadásra érvényes a 2019/2020 
Bocskai Korona Színházbérlet is.

A színházi előadások helyszíne a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ szín-
házterme.

Február 19. (szerda) 17.00-18.30: 
Hobby Börze 

Szeretettel várunk mindenkit, akik  ér-
deklődnek bármely gyűjtési terület iránt, 
cserélnének, vásárolnának, vagy csak szí-
vesen megnéznék mások gyűjteményét! 
Bélyeg, képeslap, érme, bankjegy, szalvé-
ta, telefonkártya, kártyanaptár, játékok, 

könyvek, képregények, régiségek stb. – 
hozzon el bármit, amit szeretne eladni, 
elcserélni vagy csak bemutatni! 

Helyszín: Hajdúnánás, Kéky Lajos Vá-
rosi Művelődési Központ

A részvétel díjtalan!

Február 26. (szerda) 18.00: Irodalmi 
Teaház - a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. és a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény együttműkö-
désével.

Az est folyamán bemutatkozik a deb-
receni Pincelíra Mester István és Szentesi 
Edina költőnő képviseletében, valamint 
Móricz Pál írásait hallgathatjuk helyi elő-
adók felolvasásában. Tea, pogácsa, kötet-
len beszélgetés! 

A belépés díjtalan! Helyszín: Hajdúná-
nás, PinceKlub

MOZIMŰSOR

Hajdúnánás, Bocskai Filmszínház és 
Ifjúsági Ház

2020. február 8.(szombat)
15.00: Dolittle (magyarul beszélő, 

amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

17.00: Jojo Nyuszi (magyarul beszélő, 
német-amerikai háborús filmdráma, víg-
játék, 108 perc, 2019)

19.00: 1917 (magyarul beszélő, angol-
amerikai háborús filmdráma, 119 perc, 
2019)

2020. február 9. (vasárnap)
15.00: Dolittle (magyarul beszélő, 

amerikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

17.00: Jojo Nyuszi (magyarul beszélő, 
német-amerikai háborús filmdráma, víg-
játék, 108 perc, 2019)

19.00: 1917 (magyarul beszélő, angol-
amerikai háborús filmdráma, 119 perc, 
2019)

2020. február 10. (hétfő)
17.00: Jojo Nyuszi (magyarul beszélő, 

német-amerikai háborús filmdráma, víg-
játék, 108 perc, 2019)

19.00: 1917 (magyarul beszélő, angol-
amerikai háborús filmdráma, 119 perc, 
2019)

2020. február 15. (szombat)
15.00: Sonic, a sündisznó (magyarul 

beszélő, japán-amerikai-kanadai animáci-
ós kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019)

17:00: Ragadozó madarak (és egy 
bizonyos Harley Quinn csodasztikus fel-
szabadulása) (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 
2020)

19.00: Jumanji-A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi ka-
landfilm, 2019, 3D)

2020. február 16. (vasárnap)
15.00: Sonic, a sündisznó (magyarul 

beszélő, japán-amerikai-kanadai animáci-
ós kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019)

17:00: Ragadozó madarak (és egy 
bizonyos Harley Quinn csodasztikus fel-
szabadulása) (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 
2020)

19.00: Jumanji-A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi ka-
landfilm, 2019, 3D)

2020. február 17. (hétfő)
17.00: Sonic, a sündisznó (magyarul 

beszélő, japán-amerikai-kanadai animáci-
ós kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019)

19.00: Jumanji-A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi ka-
landfilm, 2019, 3D)

2020. február 22.(szombat)
15.00: Sonic, a sündisznó (magyarul 

beszélő, japán-amerikai-kanadai animáci-
ós kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019

17.00: Jojo Nyuszi (magyarul beszélő, 
német-amerikai háborús filmdráma, víg-
játék, 108 perc, 2019)

19:00: Ragadozó madarak (és egy 
bizonyos Harley Quinn csodasztikus fel-
szabadulása) (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 
2020)

2020. február 23. (vasárnap)
15.00: Sonic, a sündisznó (magyarul 

beszélő, japán-amerikai-kanadai animáci-
ós kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019)

17.00: Jojo Nyuszi (magyarul beszélő, 
német-amerikai háborús filmdráma, víg-
játék, 108 perc, 2019)

19:00: Ragadozó madarak (és egy 
bizonyos Harley Quinn csodasztikus fel-
szabadulása) (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 
2020)

2020. február 24. (hétfő)
17.00: Sonic, a sündisznó (magyarul 

beszélő, japán-amerikai-kanadai animáci-
ós kalandfilm, akciófilm, 100 perc, 2019)

19:00: Ragadozó madarak (és egy 
bizonyos Harley Quinn csodasztikus fel-
szabadulása) (magyarul beszélő, amerikai 
akciófilm, krimi, kalandfilm, 109 perc, 
2020)





Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is 

a Hajdúnánási Újságban!
Lakossági hirdetéseit (gyászhírek, 
megemlékezések, adás-vétel stb.)
személyesen a Bocskai Fimszín-
ház (Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 16.) épületében található 

Teleházban is feladhatja, 
a Teleház nyitva tartási idejében.



5Hajdúnánási Újság2020. február 6.

Minden évben február 06-án tartják a 
Biztonságos Internet Napot (Safer Inter-
net Day), melynek célja, hogy az Európai 
Unió Safer Internet Program akciótervé-
nek keretein belül több mint 100 ország-
ban ugyanazon a napon hívja fel a figyel-
met az interneten leselkedő veszélyekre. 

A Rendőrség is évek óta kiemelt figyel-
met szentel e témának. Az internethez 
köthető bűncselekmények városunkban is 
előfordulnak csakúgy, mint az országban, 
de az egész világon is. Jellemző, hogy az 
internetes közösségi oldalakat felhasználva 
írnak a fiatalok egymásnak sértő, megalázó 
dolgokat, de olyan is előfordult, hogy az 
oldalra feltett képeket gyűjtötték össze az-
zal a céllal, hogy azokat egy másik oldalon 
közzétéve „kommentelni” lehessen. 

Az ilyen cselekmények megelőzése ér-
dekében néhány jó tanács szülőknek és 
pedagógusoknak a biztonságos internet-
használatért:

• Kérdezze meg gyermekét, hogy mi-
lyen honlapokat szeret meglátogatni és 
milyen célból!

Biztonságos Internet Nap
• Kérdezze meg, mit tesz az adatai vé-

delme és a biztonságos internetezés ér-
dekében! Előfordult-e, amikor úgy érez-
te, hogy bántja vagy zavarba hozza egy 
információ / beszélgetés / kép / videó? 
Beszélgessen vele arról, hogyan előzheti 
meg legközelebb ezeket a helyzeteket, 
illetve mit tehet ilyen esetekben!

• Gondolja végig, mire használja az 
internetet Ön, és mire a gyermeke! Van 
olyan tevékenység, amit felnőtt és gyer-
mek együtt végezhetnének az interne-
ten?

• Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, 
hogy baj esetén hova fordulhat, ameny-
nyiben olyan tartalomra bukkan, amely 
pedofil, erőszakos, idegen és fajgyűlö-
letre uszító tartalom, vagy pl. drogfo-
gyasztásra csábítás. 

Ilyen esetekben a következő biztonságos 
internet hotline-tól kaphat segítséget:

http://www.biztonsagosinternet.hu. 

Ők a bejelentés feldolgozása után meg-
vizsgálják, hogy illegális-e a tartalom, és 
amennyiben igen, értesítik a rendőrséget. 
Így megelőzhető, hogy más gyerekek is 
rátaláljanak az adott oldalra. Amennyiben 
tanácsra, lelki segélyre volna szükség (akár 
névtelenül is), akkor forduljon a KÉK-
VONAL Gyermekkrízis Alapítványhoz 
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu. 

A honlapon keresztül beszélgetni is lehet 
velük, de a 11611-es számon, telefonon is 
elérhetőek éjjel – nappal. Ne feledjék, az 
internet nem csak veszélyeket rejt magá-
ban, hanem számos lehetőséget is! Fedez-
zék fel ezeket és motiválja a gyermeket a 
kreatív és hasznos internethasználatra.

KÖZMEGHALLGATÁS 

Fotók: Girus Zsolt

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
értesíti a város lakosságát, hogy 

2020. február 12-én (szerdán)
du. 17,00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S –t
tart.

Napirendi pontok:

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2020. évi  költségvetési tervezetének 
lakossági megismertetése
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) K ö r k é r d é s 

A közmeghallgatás helye:
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. – Bocskai Filmszínház moziterme

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.)

 Szólláth Tibor
 polgármester 

Tisztelt Lakosság!
A közvilágítással és annak üzemeltetésével 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk 
Önöket:

Hajdúnánás város közvilágításának 
kiépítése a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat feladata. A közvilágítási rendszer 
kiépítését követően az üzemeltetést egy, a 
feladatellátásra az önkormányzattal szer-
ződött cég végzi, jelen esetben a Mezei 
Vill Kft. Amennyiben a meghibásodás 
egy lámpatestet érint, úgy a problémát a 
Mezei-Vill Kft. felé kell jelezni.

Az E.ON Zrt. segítségét abban az eset-
ben szükséges kérni, ha több lámpatest 
nem világít egy adott szakaszon.

Mindkét szolgáltató felé van lehetőség 
a javítási igényt jelezni akár telefonon, 
akár elektronikus úton. Mindkét esetben 
a bejelentés, az alábbi megadott telefon-
számok igénybevételével, ingyenes:

•	Mezei-Vill	Kft
o telefon: 06/80/204-270
o email: mezei-vill@mezei-vill.hu

•	 E.ON	Zrt.
o telefon: 06/80/210-310
o email: araminfo@eon.hu

Az E.ON Zrt. felé jelzett meghibásodá-
sokra vonatkozóan minden esetben adnak 
a bejelentéskor egy azonosítót, melyre hi-
vatkozva a későbbiekben tájékoztatás kér-
hető az adott problémával kapcsolatban. 

Tisztelt Lakosság!
Amennyiben egy lámpatestet érintő-

en, vagy teljes szakaszokra vonatkozóan 
közvilágítási hibát észlelnek, úgy vagy 
a fent megadott elérhetőségek egyikére 
közvetlenül, vagy a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Információjára 
(06-52-381-411) ügyfélfogadási időben 
(hétfő: 8.00-16.00, szerda-péntek: 8.00-
12.00) bejelenteni szíveskedjenek.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Lakossági tájékoztatás

Kedves hajdúnánási középiskolások 
és egyetemisták!
Érdekel a településmarketing és a média 
világa? Szívesen formálnád velünk együtt 
Hajdúnánás jövőjét? Itt a lehetőség! Je-
lentkezz most február 21-22-i képzésünk-
re!

A tréninget hajdúnánási lakóhellyel ren-
delkező, média és kommunikáció szakos 
hallgatóknak, illetve településmarketing 
iránt érdeklődő és/vagy médiafakultáci-
ós középiskolás diákoknak szervezzük. 
Célunk, hogy segítsük munkaerő-piaci 
elhelyezkedésedet és perspektívát mutas-
sunk arra, hogy a tanulmányaid befejezése 
után, milyen lehetőségeket tud kínálni vá-
rosunk a helyben maradáshoz. 

A programon meghívott előadóként részt 
vesz Azurák Csaba televíziós személyiség 
is.

A képzés ingyenes, de előzetes regisztráci-
óhoz kötött.
Jelentkezési lehetőség: otthon@hajduna-
nas.hu; jelentkezési határidő: 2020. feb-
ruár 17.

A program Hajdúnánás Város 
Önkormányzata szervezésében 

az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 
kódszámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” 
című pályázat keretén belül valósul meg.

Azurák Csaba magyar riporter, a TV2 mű-
sorvezetője 2001 és 2019 között. 2019-től a 
Budapest Honvéd kommunikációs igazga-
tója. Tudósításaiért 1999-ben megkapta a 
Honvédelmi Minisztérium ezüstkeresztjét, 
2000-ben pedig a Vöröskereszt Médiadíját 
rádiós kategóriában. 2005-ben Tolerancia 
díjjal, 2006-ban pedig Zöld Toll díjjal ju-
talmazták.
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Megemlékezés a Holokauszt 
Áldozatainak Emléknapján

Megemlékezéssel tisztelgett városunk ja-
nuár 27-e estéjén, a Nemzetközi Holok-
auszt Emléknap alkalmából, azon sok-sok 
hajdúnánási zsidó család emléke előtt, 
akiket a II. világháború idején városunk-
ból hurcoltak el a haláltáborokba és estek 
a holokauszt áldozatául. 

Az eseményen Dr. Csiszár Imre Haj-
dúnánás alpolgármestere köszöntötte a 
megjelenteket, aki beszédében felidézte, 
hogy a korabeli hajdúnánási polgárságnak 
milyen fontos és meghatározó része volt 
az itt élő zsidó közösség. Mint ahogy szer-
te Európában, Hajdúnánáson is számos 
zsidó család esett áldozatául a holokauszt 
tragikus eseményeinek. 

A megemlékezésen Horovitz Tamás 
a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke és 
a Kelet-Európai Zsidó Hitközségek és 
Szervezetek Egyesületének elnöke, a kö-
zös emlékezés társadalmi jelentőségére 
hívta fel a figyelmet beszédében. A kora-
beli események szörnyűségeit idézték fel, 
a tragikus sorsú Anne Frank naplójának 
részletei, melyet Pénzes Bianka tolmácso-
lásában hallgathattak meg a jelenlévők. 

A megemlékezés végén a megjelentek és 
a város oktatási intézményeinek képvise-
lői mécsesekkel és főhajtással tisztelegtek 
a holokauszt áldozatainak emléke előtt a 
Mártírok útján lévő emléktáblánál.

Papp Mónika

Dr. Csiszár Imre Hajdúnánás alpolgármestere

Horovitz Tamás a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke

Hungarikumok világában
Újabb fordulóhoz érkezett a Móricz Pál 
Városi Könyvtár által szervezett Minden-
tudók vetélkedősorozat. A fordulókon 
háromfős általános iskolai csapatok ve-
hetnek részt, minden fordulón más-más 
tagokkal. A 2. alkalom témája a Hunga-
rikumok voltak, ahol a gyerekek érdekes 
tesztkérdések, játékos feladatok megol-
dásával és Guinness rekordok megtippe-
lésével dönthették el, melyik csapat van 
leginkább otthon a magyar értékeink 
világában. A résztvevők mindegyike kis 
ajándékkal, a legjobbak hűtő mágnessel 
térhettek haza. A következő fordulóban 
az Időjárás témaköréből készülhetnek fel 
a csapatok.

Fekete Andrea

Hajdúnánás - Nyíregyháza 
autóbusz menetrend

Hajdúnánás  
autóbusz  
váróterem

Nyíregyháza  
autóbusz  
- állomás

Közlekedik Megjegyzés

04:22 06:06 Közlekedik: naponta Átszállás: 
Tiszavasvári, Tiszalök

05:40 06:50 Közlekedik: VII.5-ig  
és IX.1-től munkanapokon Átszállás: Tiszavasvári

06:42 07:24 Közlekedik: munkaszüneti napok 
kivételével naponta

06:53 8:06 Közlekedik: VII.5-ig  
és IX.1-től munkanapokon Átszállás: Tiszavasvári

08:00 08:42 Közlekedik: naponta

08:41 09:16 Közlekedik: IV.30-ig  
és IX.1-től naponta

09:50 10:32 Közlekedik: naponta

11:30 12:14 Közlekedik: munkaszüneti napok 
kivételével naponta

12:17 13:15 Közlekedik: VII.5-ig  
és IX.1-től munkanapokon Átszállás: Tiszavasvári

13:45 14:46 Közlekedik: VII.5-ig  
és IX.1-től munkanapokon Átszállás: Újfehértó

15:00 15:42 Közlekedik: naponta

16:06 17:25 Közlekedik: VII.5-ig  
és IX.1-től munkanapokon Átszállás: Tiszavasvári

20:17 21:17 Közlekedik: naponta Átszállás: Tiszavasvári

Nyíregyháza 
autóbusz - 

állomás

Hajdúnánás 
autóbusz 
váróterem

Közlekedik Megjegyzés

05:25 06:37 Közlekedik: munkanapokon Átszállás: Tiszavasvári

06:20 07:39 Közlekedik: iskolai  
előadási napokon Átszállás: Tiszavasvári

07:50 08:32 Közlekedik: munkaszüneti napok 
kivételével naponta

09:05 09:47 Közlekedik: naponta

09:40 10:53 Közlekedik: munkaszüneti napok 
kivételével naponta Átszállás: Tiszavasvári

10:30 11:09 Közlekedik: munkaszüneti napok 
kivételével naponta

12:20 13:02 Közlekedik: naponta

12:50 14:30 Közlekedik: iskolai előadási napo-
kon Átszállás: Tiszavasvári

14:30 15:33 Közlekedik: iskolai előadási napo-
kon Átszállás: Tiszavasvári

15:10 15:48 Közlekedik: IV.30-ig  
és IX.1-től naponta

16:05 17:02 Közlekedik: munkanapokon Átszállás: Tiszavasvári
16:25 17:07 Közlekedik: naponta
17:00 18:30 Közlekedik: naponta Átszállás: Polgár
22:43 23:36 Közlekedik: munkanapokon Átszállás: Tiszavasvári
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Kertünk, otthonunk

Megállíthatatlanul közeledik a tavasz. Alig 
kezdődött el az új év, máris februárban já-
runk. A tél után kezd éledezni a természet, 
igyekszik felölteni tavaszi ruháját.

Ebben a helyzetben nekünk, a kertész-
kedő embereknek is egyre több dolgunk 
adódik, hogy kellő időben el tudjuk vé-
gezni a halaszthatatlan feladatokat. Úgy 
hiszem, hogy az első legfontosabb fel-
adatunk a késő téli napokban elkészíteni 
azokat a tervező munkánkat, amelyek 
alapjai a későbbi tennivalóinknak (taka-
rítás, földmunkák, tápanyag utánpótlás, 
veteményezés, ültetés stb.). Feltétlenül 
meg kell gondolnunk, hogy mit akarunk 
termeszteni kis kertünkben, esetleg a 
balkonládákban. Gondoljuk át, hogy mi 
az, ami anyagilag megéri. Adjunk előnyt 

azoknak a növényeknek, amelyek a csa-
lád kedvencei. Azt is érdemes mérlegelni, 
hogy mennyi az a mennyiség, ami elfo-
gyasztható, van-e lehetőségünk a befőzés-
re és a tárolásra. Tervezzük be a vízellátási 
lehetőséget és gondoskodjunk a megfele-
lő tápanyag beszerzéséről. A tervezés után 
jöhet a kivitelezés. Már a késő téli, kora 
tavaszi enyhébb napokon készíthetjük 
elő a megmunkálandó területet Gondo-
san takarítsuk meg a szennyeződéstől és 
a gyomnövényektől. Ezután alakítsunk 
ki kb. 120 centiméter széles ágyásokat és 
közöttük a 30 cm széles közlekedő utakat 
is, amelyek biztosítják az ágyások akadály-
mentes körbejárását, a gondozási és ápolá-
si munkákat. Tervezzük meg azt is, hogy 
mit és mikor akarunk fogyasztani. Négy 

fő csoportban lehet gondolkozni: vannak 
tavasszal-, nyáron-, ősszel- és télen érő nö-
vényeink. 

Főbb teendőink februárban:
•	 Ha	az	 időjárás	engedi,	kenjük	 le	 favé-

dő szerrel a kerítéseket, pergolákat, tá-
masztékokat és karókat.

•	 Folytassuk	 a	 kártevők	 és	 a	 betegségek	
elleni védelmet.

•	 A	 virágos	 cserjék	 ritkításakor	 levágott	
vesszőkből vigyünk be néhányat a la-
kásba, ahol vázába helyezve ki fognak 
virágzani.

•	 Ne	feledkezzünk	meg	a	madarak	eteté-
séről és itatásáról sem.

•	 Fagymentes	időben	ültetni	lehet	fás	szá-
rú növényeket és rózsát is.

•	 Nézzük	át	és	szellőztessük	a	télen	tárolt	
dália, kardvirág, begónia gumókat. Ter-
mészetesen a rosszakat dobjuk ki.

•	 Meg	lehet	metszeni	a	vadrózsákat	és	a	
téli védelmet nem igénylő cserjéket.

•	 A	 csonthéjas	 gyümölcsfák	 kivételével	
(sárga és őszibarack, szilva, cseresznye, 
meggy) metszeni lehet a gyümölcsfákat 
is. Ugyancsak metszeni lehet a bogyós 
termésű növényeket.

•	 Szakboltokból	szerezzük	be	a	szükséges	
vetőmagvakat.
Következő lapszámainkban, mintegy 

emlékeztetőként lehet olvasni az aktuális 
teendőkről, amelyek a legfontosabbak ki-
alakított és művelt kiskertünkben.

 
Gut István

Teanap az Eszterlánc Óvodában

2020. január 22-én reggel az óvoda mun-
kaközössége ismét meglepetéssel várta az 
idejáró reggel érkező gyerekeket és szüle-
iket. Nagy hangsúlyt fektetünk az egész-
séges életmódra, nevelésre, melyhez ez a 
program nagyon jól kapcsolódott. 

Az óvoda előterét hangulatossá vará-
zsoltuk. Szép, figyelemfelhívó képeket he-
lyeztünk ki a teafogyasztás fontosságáról. 
Füstölőket, aromás párologtatókat, illat-
mécseseket, dekorációs lámpákat tettünk 
ki halk, relaxációs zenét kapcsoltunk be, 
így téve még hangulatosabbá a napot.

„Jégvilág” címmel gyűjtést hirdettünk 
jegesmedve, fóka, pingvin plüssfigurákból 
és kiállítottuk azokat. Kiemeltük a citrom 
és a mézfogyasztás jelentőségét. „Citrom-
szigetet” készítettünk, ahol ki-ki kedvére 
vásárolhatott a savanyú gyümölcsből és 
nézegethette az aszalt citromkarika szép-
ségét. Az újév kezdetére négylevelű lóhere 
formájú mézestésztát adtunk az óvodá-
soknak, hogy hozzon szép boldog újévet 
minden kisgyereknek. A szülők jókíván-
ság cédulát húzhattak. 

A teák sokféleségével, különleges ízvi-
lágukkal ismertettük meg a gyerekeket. 
Egymást ösztönözve, jóízűen fogyasz-
tották a meleg teákat. Akadt olyan, aki 
mindig visszautasította, amikor teával kí-
nálták otthon, ezen a rendezvényen pedig 
többféle teát is megkóstolt. 

A közös jó hangulat megérzése, az 
egymás jó példájának utánzása mindig 
fejlődést tud adni mindenki számára. Kí-
náltunk gyógyteákat (hárs, csipkebogyó, 
levendula, citromfű, gyömbér) gyümölcs-
teákat, nézegethették az üvegekbe kiállí-
tott teafüveket.

A tea mellé különféle egészséges fi-
nomságokat kínáltunk (forgó, dió, pat-
togó, kölesgolyó, kukoricapehely). Ami-
kor mindenki megérkezett, a csoportok 
együtt is visszavonultak az előtérbe, ahol 
az óvodapedagógusok még jobban elmé-
lyítették a teázás fontosságát, a teafüvek 
neveit, ez által sok-sok tudással bővítették 
a gyerekek eddigi ismereteit.

Nagy örömünkre szolgált, hogy elfo-
gadták a meghívásunkat erre a napra a 
Polgári úti Intézményegység első osztályos 
tanulói, akik ebből az óvodából kerültek 
ki. Az óvónénikkel újra találkozni, az óvo-
dába ismét belépni, szívmelengető érzés 
volt nekik is, és nekünk is. Emlékeztek 
a tavalyi teanapra, jó érzéssel gondoltak 
vissza rá és idézték fel, akkor hogy is volt. 
Fogyasztották a teákat és csak meséltek. 
Ajándékba ők is mézest és emlékkártyát 
kaptak. Ezek a pillanatok is felejthetetle-
nek lesznek, én úgy gondolom. 

A program által fejlődött az óvodások ér-
telmi képessége, alakult ízérzékük, és a szü-
lő, gyerek, pedagógus kapcsolat is mélyült.

Kelemenné Ilyés Judit
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Gyere te is kajakozni, kenuzni!
2020. január 28-án a Hajdúnánási Do-
minó Diáksport Egyesület vezetői a város 
általános iskoláiban kajakos toborzást tar-
tottak. Az alsó tagozatos gyerekeket, első-
sorban a 7-11 éves korosztályt szólították 
meg az edzők a Bocskai István Általános 
Iskola Intézményegységeiben és a Refor-
mátus Általános Iskolában.

A kajakosok 2011. óta használják a 
Hajdúnánási Gyógyfürdő területén lévő 
Csónakázó-tavat és a mellette lévő csó-
nakházat edzéseik egyik helyszínéül. A té-
li felkészüléseket torna- és edzőtermekben 
végzik, ahol erősítő edzéseket tartanak a 
szakemberek.

Vízi sport lévén alapvető tevékenységük 
az úszás, ami a téli-nyári időszakban folya-

matos. A gyerekek csak akkor válhatnak 
igazi versenyzőkké, ha teljesen vízbizto-
sak, és úszóvizsgát tesznek. Aki még nem 
tud úszni, de szeretne kajakozni ők is ki-
próbálhatják a tavon magukat, hiszen a 
tó nem túl mély, tökéletesen alkalmas a 
kezdők vízhez szoktatásához. A biztonsági 
előírásokat mindig betartják, így 12 éves 
korig a mentőmellény használata kötele-
ző!

Hogy mit kaphatnak a gyerekek a ka-
jak-kenu sporttól?

A szabad levegőn tölthetik napjaik nagy 
részét! A vízen egyéni és páros hajókban is 
edzhetnek, vízitúrákon pedig a szülőkkel 
együtt evezhetnek! Kalandok és élmények 
várnak rájuk! Barátokat szerezhetnek! 

Nyári táborozási és családi túrázási lehe-
tőséget! Sátorozás, főzések, 24 órás evezés 
és még számos program várja az érdeklő-

dőket!
Vezető edző: Varga Lajos
Edzők: Simai Györgyi, Kacsa János, Szabó 
László
Úszóedző: Zsiros Irén
A HDDSE elnöke: Szabóné Varga Éva

Alelnök: Jeles Éva
A sportegyesület Hajdú-Bihar megye 

más településéről is fogad gyerekeket 
utánpótlásnevelő vízi műhelyébe. Érdek-
lődni és jelentkezni az egyesület közösségi 
oldalán jelölt elérhetőségek bármelyikén 
lehet.

KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS!

Díjmentesen házhoz megyünk,
azonnal fizetünk!

Tel.: 0670/773-1138


