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Megvédte minősítését a Gyógyfürdő

Tizenötmillió búzaszem

Nem mindennapi esemény hely-
színe volt augusztus 5-én délután 
Hajdúnánás, egészen pontosan a 
Kendereskert. Itt rendezték meg 
ugyanis a Magyarok kenyere: Ti-
zenötmillió búzaszem program ki-
emelt rendezvényét, a Kárpát-me-
dencei Búzaösszeöntési Ünnepet. 
A 12 éve útjára indult, és mára már 
a nemzetegyesítést kiemelkedően 
megvalósító szolgálat most is méltó 
módon képviselte a Trianon által 
szétszakított országrészek együvé 
tartozását.
A perzselő augusztusi hőség ellenére 
is többszázan voltak részesei a Magya-
rok Kenyere Alapítvány, a MAGOSZ 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra által szervezett Magyarok kenyere 
– Tizenötmillió búzaszem program 
Búzaösszeöntési Ünnepségének a 
Kendereskertben. A nagyszabású, 
Kárpát-medencei rendezvényen ha-
zánk minden megyéje és a határon-
túli magyarság, sőt a tengerentúli 
diaszpóra is képviseltette magát. A 
Himnusz és a Székely himnusz közös 
eléneklését követően Babits Mihály: 
Áldás a magyarra című verse hang-
zott fel Tarpai Viktória, a Kárpátal-
jai Megyei Magyar Drámai Színház 
színművészének ihletett előadásában. 
Ezt követően Szólláth Tibor Hajdú-
nánás polgármestere, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara alelnöke, a NAK 
Hajdú-Bihar Megyei szervezetének 
elnöke köszöntötte a vendégeket, 

aki köszönetét fejezte ki mindazok-
nak, akik hozzájárultak a rendezvény 
megszervezéséhez, és egyben örömé-
nek adott hangot, hogy ilyen sokan 
megtisztelték ezt a programot jelen-
létükkel.

Tiba István országgyűlési képvise-
lőnk köszöntőjében kiemelte, hogy a 
térség gazdatársadalma nem csak eb-
ben a programban adta-adja tanújelét 
az összefogásnak, hanem számtalan 
más alkalommal is. Jöhet járvány, 
aszályos időjárás, háború, nehézségek 
garmadával, a bajban mindig számít-
hatnak egymásra

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biz-
tos Orbán Viktor miniszterelnök úr 
személyes üzenetét tolmácsolta:
„Tisztelt Gazdálkodók!  
Az elmúlt hónapok súlyos kihívások elé 
állították a magyar gazdatársadalmat 
és az egész magyarságot. Az utóbbi 
évek egyik legnagyobb aszályával kell 
megküzdenünk, miközben a szomszé-
dunkban dúló háború is nehezíti az éle-
tünket, melynek hatására egekbe szök-
tek az árak. Történelmünk azonban 
számtalan példával szolgált már arra, 
hogy a magyar vidék ereje éppen akkor 
mutatkozik meg a legjobban, amikor 
csőstül jön az országra a baj. Éppen 
ezért tölt el nagy örömmel, hogy Önök, 
csakúgy, mint ’56-ban, most is mindent 
megtesznek azért, hogy kenyér kerüljön 
a magyar családok asztalára. Ennek 
szimbóluma a Magyarok kenyere – 15 
millió búzaszem program, amely több, 

mint egy évtizede gyűjti össze a magyar 
gazdák adományait az egész Kárpát-
medencéből, és aminek köszönhetően 
évente közel százezer nehéz sorsú gyer-
meknek és családnak jut kenyér.

Sajnos a Búzaösszeöntő Ünnepen 
nem lehetek jelen, ezért ezúton szeret-
ném megköszönni a MAGOSZ-nak, 
a Magyarok Kenyere Alapítványnak, 
valamint a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarának, hogy idén is megszervez-
ték ezt a jeles eseményt. Engedjék meg, 
hogy a mai napra felemelő ünneplést, 
a hétköznapokhoz pedig sok erőt és jó 
egészséget kívánjak Önöknek.
Tisztelettel:

Orbán Viktor 
– Magyarország miniszterelnöke

A program az Amerikai Egyesült 
Államokban élő magyar közösségek-
ben is visszhangra talált, erről szólt 
köszöntőjében Pazaurek Piros a Hun-
garian Hub elnöke, aki csupán három 
éve ismerkedett meg a programmal, 
de már 2020-ban és 2021-ben is gyűj-
töttek az egész államok területén, így 
járulva hozzá a nemzeti összetartozás 
gondolatához.

Győrffy Balázs a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara elnöke ünnepi 
beszédében szintén a nemzeti össze-
fogást hangsúlyozta, és mindamel-
lett szólt a hazai agráriumot sújtó 
aszályról, de mint mondta, minden 
magyar család asztalára kerül kenyér. 
Kifejtette a Magyarok kenyere prog-
ram egyfajta erős védőháló, amelyen 

nincsenek gyenge részek, lyukak, el-
lenáll minden külső hatásnak. Jöhet 
járvány, háború természeti csapás a 
Kárpát-medencei gazdatársadalom 
egyik meghatározó mozgalmává vált, 
és kifejezi azt a nagyszerű gondolatot, 
hogy mindannyian egy kenyéren va-
gyunk. Győrffy Balázs szólt a program 
azon hozadékáról is, amely a gazdák 
közötti szakmai-emberi kapcsolatok-
ban realizálódik.

A programot támogatja az Agrár-
minisztérium is – szólt köszöntőjében 
Farkas Sándor miniszterhelyettes, az 
Agrárminisztérium politikai államtit-
kára, aki az ünnep jelentősége mellett 
emlékeztetett a magyar ember válság-
álló képességére, amikor reményte-
lennek látszó helyzetekből újra és újra 
talpra áll.

Győrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara elnöke
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Az ünnepi beszédek sorát Jakab 
István a MAGOSZ elnöke zárta, aki 
szenvedélyesen emlékeztetett az el-
múlt tizenkét esztendő tapasztalataira, 
tanulságaira, arra, hogy ez a program 
már régen több, mint pusztán csak az 
adományok gyűjtése. Ez a 12 év arról 
szól, hogy a Trianonban szétszaggatott 
nemzetünk egységét lélekben megtart-
suk, erősítsük, hitet, erőt adjunk 15 
millió magyar számára, segítve ezzel 

megmaradásunkat. Ez a program erő-
síti azt a láthatatlan köteléket, amely 
nemzeti összetartozásunk alapja.

Az ünnepség programját az Arany-
szalma Néptáncegyüttes látványos 
műsora színesítette, majd következett 
az ünnepség fő eseménye, búzaössze-
öntés, amely során mind a 19 magyar-
országi megye, a határon túli térségek 
és a diaszpórában élő magyarok is 
képviseltették magukat, szimboliku-

san összeöntve a Magyarok Kenyere 
programban felajánlott gabonát.

Az ünnepségre az új kenyér további 
összetevői is nemzeti összefogással ér-
keztek meg: idén a kovász Felvidékről, 
a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig 
Kárpátaljáról, a Fekete-Tisza forrá-
sától érkezett, majd ezt követően az 
összeöntött búzát, a kenyérhez való-
kat megáldották,  megszentelték vá-
rosunk történelmi egyházának papjai.

A hajdúnánási ünnepség végén Mé-
száros János Elek előadásában hang-
zott fel az ősi magyar himnusz, a Bol-
dogasszony anyánk, majd az együtt 
elénekelt Szózat zárta a 12. Magyarok 
kenyere – Tizenötmillió búzaszem 
Búzaösszeöntő ünnepségét a Kende-
reskertben. 

(r.zs.) fotó: Girus Zsolt

Nyolcadik Hajdúk Világtalálkozója

Idén nyolcadik alkalommal szer-
vezte meg Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat és a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. a Hajdúk Világta-
lálkozóját augusztus 5-7. között. A 
háromnapos rendezvényen a hadi-
játékok mellett egyéb szórakoztató 
programok is várták az érdeklődő 
vendégeket.
Ismét „hadszíntérré” változott vá-
rosunk kies főtere augusztus 5-én a 
késő délutáni órákban – legalábbis is 
egy rövid időre. A hagyományokhoz 
hűen a Hajdúk Világtalálkozójának 
kezdőprogramján ugyanis időben 
visszautazhattunk egészen a 16. szá-
zadig, abba a korba, amikor hazánk 
három részre szakadt, és a magyarokat 
gyötörték a törökök, a császári zsoldos 
seregek, no meg néha bizony az ott-
hontalan szabadhajdú csapatok is. Ezt 
a hangulatot hozták vissza ezen a dél-
utánon azok a katonai hagyomány-
őrző csapatok, és a Tabulatura Ré-
gizene Rend, akik immár nyolcadik 
alkalommal voltak részesei a Hajdúk 

Világtalálkozója ünnepségsorozatnak. 
A dramatikus játék során a kis haj-

dúfalu- Nánás - lakóinak aratási ün-
nepségét rekviráló császári zsoldosok 
zavarják meg, majd portyázó törö-
kökkel keverednek tűzharcba, végül a 
közelben táborozó hajdú csapat menti 
meg a település lakóit, és az életet jelen-
tő gabonát, hiszen akkoriban valóban 
az életet jelentette a kenyérnekvaló. A 
csata végén zsoldosok, török katonák, 
hajdú vitézek „holttestei” borították 
az erődfal környékét, de a győzelmet 
a hajdúk vívták ki. A dramatikus já-
ték végeztével természetesen minden 
elesett katona „feltámadt” és követke-
zett a szintén tradicionális hadbafoga-
dás, ahol Csiszár Imre alpolgármester 
úr köszöntötte a hagyományőröket és 
a vendégeket, aki beszédében kitért 
Bocskai István végrendeletének há-
rom nagyon fontos pontjára; a haza-
szeretetre, a nemzet egységének fon-
tosságára, és a békére való törekvésre. 
Ha belegondolunk, ez bizony ma is 
vezérfonal lehet minden józan poli-
tikus számára. A folytatásban a tör-
ténelmi hajdúvárosok vezetői, illetve 
Érmihályfalva, Csíkszereda és Eperjes 
küldöttei is részesei voltak egy-egy 
bandérium felfogadásának. Csiszár 
Imre alpolgármester úr elsőként a ha-
dak főkapitányát, a hadijáték főszer-
vezőjét, Magyar Istvánt fogadta fel, 
majd következtek sorban a többiek, 
hajdúk, törökök, császári zsoldosok. 
A díszsortűz után a hadnép hosszú, 
tömött sorokban fáklyák fénye mel-
let vonult el a fürdő területén lévő 
szálláshelyekre, ahol korhű körülmé-
nyek között táboroztak a csapatok. 

Augusztus 6-án már a 
fürdő rendezvényte-
rületén, a csónakázótó 
mellett folytatódtak a 
hadijátékok. A drama-
tikus jelenetek során - a 
korra jellemzően - hol a 
német, hol a török zsa-
rolta a kisebb-nagyobb 
magyar településeket, 
élelem, felszerelés után-
pótlás szerzése okán, 
ami rendszerint nem 
történt meg ellenállás 
nélkül, a falusiak védték 
javaikat, családjaikat. A 
második nap éjszakáján 
hatalmas tábortűz mel-
lett múlatták az időt a 
csapatok és a vendégek.

Természetesen a hadi 
bemutatók mellett más 
szórakoztató programok 
is várták a vendégeket. 
Sok látogatót vonzott 
pl. a Magyar Honvédség 5. Bocskai 
István Lövészdandár kitelepülése, 
ahol korunk fegyvereit tekinthették 
meg az érdeklődők. A gyermekeket 
népi játszótér, kézműves foglalko-
zások várták. Középkori hangulatot 
varázsoltak a Hórihorgas Hujákolók 
gólyalábasai, akik a magyar népze-
ne, a magyar népmesék és a paraszti 
komédiák világát idézték meg sokak 
örömére. Mindezt jól kiegészítették a 
vásározók, akik hagyományos kézmű-
ves termékeket kínáltak a nézelődő 
vendégeknek.

Faragó András Topi „sztárbográ-
csában” tárkonyos pulykaragu főtt, 

aki a jó étel után még egy kiváló ope-
rett összeállítással is megörvendez-
tette hallgatóságát. Az Amfiteátrum 
melletti téren a Gasztrosétányon is 
ínycsiklandó falatok kínálták magu-
kat, hagyományos pörköltek, sültek, 
öhön, de még főtt kukorica is sze-
repelt az étlapon. Nagy sikere volt a 
koncerteknek is, így hallhattuk Szabó 
Leslie-t, Vikidál Gyulát is, de külö-
nösen sok vendéget vonzottak az esti 
nagy koncertek, így Charlie, a Kiscipő 
és végül, de nem utolsósorban a záró 
napon a Kárpátia fergeteges előadá-
sának tapsolhatott a sok-sok ember a 
fürdő előtti téren.

 ( r.zs. – fotók: Girus Zsolt)
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Testvértelepülési program Csíkszeredában
Hajdúnánás és Csíkszereda város 
összefogásával testvértelepülési 
program valósult meg „Csíkszere-
da és Hajdúnánás testvér-települési 
programja a Nemzeti Összetarto-
zás Évében” címmel. Az eredetileg 
2020 évben tervezett programot a 
kialakult járványügyi helyzet miatt 
két alkalommal is el kellett halasz-
tani, míg végül 2022. június utolsó 
hetében sor került a két település 
találkozójára. 

A Nemzeti Összetartozás Évének 
jegyében a résztvevők Csíkszereda és 
környékén található, a nemzeti kultú-
ránk, hagyományaink és közösségünk 
szempontjából jelentős helyszíneket 
látogatták meg. A találkozó során a 
közös kultúránk és hagyományaink 
ápolása céljából a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes és a hajdúná-
nási Aranyszalma Néptáncegyüttes 
fiataljai ellátogattak a Gyimesben 
található  Ezeréves Határhoz. Ezen, a 
magyarság szempontjából igen fontos 
történelmi helyszínen helyi tárlatve-
zetőktől ismerhették meg a fiatalok a 
vasúti őrház történelmét és megláto-
gattak a vasúti kiállítást, majd meg-
tekintették a Rákóczi vár romjait és 
az alatta elterülő csodálatos kilátást. 
A jelenlévők egy kis időre beleme-
rülhettek magyarságunk múltjába, és 

átélhették a helyszín történelmi jelen-
tőségét.

A találkozó további részében a haj-
dúnánási fiatalok betekintést nyertek 
Csíkszereda szellemi és kulturális ér-
tékibe egy-egy múzeum, illetve em-
lékhely meglátogatásával. A Mikó 
Várban tett látogatás alatt megcsodál-
hatták a csíki székely népi mintakincs 
megjelenését a különböző köznapi és 
ünnepi darabokon, és megismerhet-
ték milyen volt a valamikori népélet 
Csíkban. 

Az idősebb korosztály is szerepet 
kapott a programban. Olyan sze-
mélyes találkozókra, beszélgetésekre 
került sor, amelyen lehetőség nyílt a 
fiatal generáció részére események, 
történetek, hagyományok megis-
merésére, átadására, erősítve a két 
korosztály közötti kapcsolatot és a 
hagyományok megőrzését. A csíki 
hagyományokról, a népviseletek fon-
tosságáról és azok szimbolikájáról, 
valamint a népi építészetről, a székely 
házak elrendezéséről és a székely ka-
puk jelentéstartalmáról tartottak elő-
adást a helyi résztvevők.

A csíkszeredai testvértelepülési 
program résztvevői a magyarság tu-
dat erősítése végett Magyarlapádon 
is közös látogatást tettek, ahol Haj-
dúnánáshoz hasonlóan egy nagyon 

erős református közösség található. 
A látogatás során a nemrég felújított 
és átadott református templomuk ke-
rült megtekintésre, valamint a prog-
ramban résztvevő fiatalok betekintést 
nyerhettek a helyi közösség minden-
napjaiban, megismerhették, megta-
pasztalhatták a határon túli magyar-
ság összetartó erejét. 

A pályázati program megvalósítását 
követően a Aranyszalma Néptánc-
együttes tagjai az Ezer Székely Leány 
Napja  alkalmából és tiszteletére egy 
félórás műsort adtak Csíkszereda fő-
terén.

A találkozó legfőbb eredménye, 
hogy a Nemzeti Összetartozás Évének 
tiszteltére szervezett programok a két 
település közötti kapcsolat erősítése 
mellett lehetőséget biztosított a részt-
vevő fiatalok számára a magyarság 
történelmének jobb megismerésére. 
A személyes élmények, a nemzeti egy-
séghez tartozás megtapasztalása egya-
ránt hozzájárultak a közös múltunkra 
épülő nemzeti összetartozásunk to-
vább éltetéséhez.
A testvér-települési program a Bethlen 
Gábor Alap támogatásával valósult 
meg.

Daloló nyugdíjasok 
Idén július 12-én ötödik alka-
lommal rendezte meg az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület a Tiszántúli 
Nyugdíjas Kórustalálkozót. A ta-
lálkozón 17, főként hajdú-bihari és 
szabolcs-szatmári kórus lépett fel, 
akik népes küldöttséggel képvisel-
tették magukat.

Kis jubileumhoz érkezett a Tiszán-
túli Nyugdíjas Kórustalálkozó, hiszen 
éppen 5. alkalommal hívta és várta a 
régió éneklő szépkorú hölgyeit és urait 
az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület erre 
a találkozóra. Hajdúnánás nyugdíjas 
egyesülete nem előzmények nélkül 
szervezi ezt a dalosünnepet, hiszen 
előtte a megyei kórustalálkozóknak 
volt a házigazdája. Jellemző a program 
népszerűségére, hogy még a pandémia 
miatt is csupán egy nyár maradt ki. 
Idén pedig minden eddigit felülmúlt a 
nevező csoportok és vendégek száma. 
Pedig, mint ahogy Szabó Gáborné, a 
házigazda Ezüstkor Nyugdíjas Egye-
sület újdonsült elnöke fogalmaz, elég-
gé döcögősen indult a szervezés, de 
végül minden kiegyenesedett és igen 
jó hangulatban telt el a nap.

A szép számú vendégsereget a vá-
ros nevében Nagyné Legény Ildikó 
alpolgármester asszony köszöntötte, 
majd a fellépésék sorát az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület éneklő csoportja 
nyitotta

A színpadra lépő csoportok igen 
változatos repertoárral érkeztek, nép-
dal, nóta de örökzöld slágerek is sze-
repeltek a palettán.

Bár ez a rendezvény nem verseny, 
nevében is a találkozó elnevezést vi-
seli, de éppen azért, hogy méginkább 
színvonalasabb produkciók szület-
hessenek a jövőben, ezúttal Horvá-
thné Bózsár Irén egyfajta szakértő, 
támogató minőségében hallgatta vé-
gig a csoportok összeállításait. Mint 
elmondta, igen nagy tisztelettel van 
minden csoport iránt, hiszen óriási 
jelentőségű az, hogy túl a hatodik, 
vagy éppen a hetedik évtizeden, még 
mindig vállalják a fellépéseket, az 
együtt éneklés örömét. Ez folyamato-
san megnyilvánult abban is, hogy az 
éppen színpadon lévők, ha valamilyen 
nagyon népszerű dalt, nótát adtak elő, 
a közönség velük együtt énekelt.

A találkozón egyébként minden 
éneklő csoport olyan műsorral lépett 
fel, amilyennel csak akart, nem volt 
műfaji megkötöttség. Ebből adódóan 
különleges színfolt volt a produkciók 
között a hajdúbagosi Vadrózsák össze-
állítása, akik ifjúkoruk népszerű köny-
nyűzenei slágereiből válogattak

Érdemes arról is szólni, hogy a 
találkozón évről évre egyre inkább 
egységes, majdhogynem viseletekben 
lépnek színpadra az éneklő csopor-
tok, úgymond adnak a színpadi meg-
jelenésre, így volt ez idén is, ami igen 
dicséretre méltó, hiszen ezáltal még 
teljesebbé válik egy-egy produkció.

Nem pihenhetnek azonban babér-
jaikon az „ezüstkorosok” hiszen a si-
keres találkozó után rövidesen újabb 
fellépés következik, a nagy hagyomá-
nyú debreceni Katonadal fesztivál. 
Erre gondosan válogatott ’48-as kato-
nadalokkal készülnek. 

Hogy milyen eredmény születik 
majd? – bár a tapasztalat az, hogy 
számtalan elismerést kaptak eddig is 
ezeken a találkozókon, de igazából 
a jókedvű, felszabadult éneklés a lé-
nyeg, mint ahogy elnök asszony is 
fogalmazott. 

(erzsé.)
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Megvédte négy csillagos minősítését a Hajdúnánási Gyógyfürdő
Városunk gyógyhely minősítésű 
fürdőjét 2015-ben minősítették 
először, amelyet 2019-ben és most 
2022-ben is sikeresen megvédett. 
Strandfürdő és gyógyfürdő kate-
góriákban az elérhető öt csillagból 
négy csillagot szerzett mindkét ka-
tegóriában a nánási fürdő.

A Magyar Fürdőszövetség üzemel-
tetésében levő Fürdők Nemzeti Ta-
núsító Védjegye 2014 óta elérhető 
a hazai fürdők számára. A védjegy 
minősítés megkülönböztet, hiteles 
információkat nyújt a vendégek szá-
mára a fürdők közötti választás során. 
A „gyógyfürdő, strandfürdő, uszoda-
létesítmény, élményfürdő, wellness 
(medical wellness) fürdő csillaggal” 
tanúsító védjegy a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium által létrehozott és 
működtetett Nemzeti Tanúsító Véd-
jegy. A védjegy alapvető célja, hogy 
garanciát nyújtson a fürdőszolgálta-
tás-nyújtás minőségének a szakmai 
elvárásoknak megfelelő színvonalára. 
A minősítő szakbizottság tagjai nagy 
szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakemberek: Mogyorósi Ferenc mi-

nősítő bizottság elnöke, Varga László 
Hungaro Spa főmérnöke, valamint 
Szabó Valéria a V30 Belvárosi Sport-
központ vezetője.

A minősítő időpont kitűzése után 
megkezdtük a felkészülést tájékozta-
tott a Hajdúnánási Gyógyfürdő Kft. 
ügyvezetője. Bagi Zsolt elmondta, 
hogy a kollégákkal karöltve parkren-
dezés, műszaki állapotok felmérése és 
a szükséges javítások elvégzése volt a 
fő cél. Törekedtünk a minőségjaví-
tásra, mely megmutatkozott abban, 
hogy a 2019-es védésnél kapott pont-
értékeknél magasabb pontszámot ér-
tünk el – emelte ki az ügyvezető.

Strandfürdő és gyógyfürdő kategó-
riákban az elérhető öt csillagból négy 
csillagot szerzett mindkét kategóriá-
ban a nánási fürdő. Bagi Zsolt hoz-
zátette, hogy a gyógyfürdő minősítési 
kritériumrendszerben nagy hangsúlyt 
kapott a minősített gyógyvizünk, a 
szakképzett, hozzáértő személyzet, 
teljeskörű fürdőgyógyászati kezelések 
elérése és a jól karbantartott gyógyá-
szati eszközök adták. Míg a strand 
minősítésnél többek között fontos 

szempont volt a gyógyme-
dencék és a forgatott vizes 
medencék száma, strand 
területi adottságai (tágas, 
ligetes környezet). Elisme-
rően nyilatkoztak a bizott-
ság tagjai a fürdő terület és 
a forgatott vizes medencék 
víztisztaságáról. is.

Harsányi Zsolt

Ismét népszerűek 
az Erzsébet-táborok

A Bocskai István Általános Isko-
lában már hagyománynak számí-
tanak a napközis jellegű Erzsébet-
táborok. Évek óta szerveznek és 
bonyolítanak le Erzsébet-táborokat 
a pedagógusok az általános iskolás 
gyerekeknek a szünidő alatt. 

Az idei évben is több tematikus 
hét várta a diákokat, ahol a turnusok 
érintették a sport, egészséges életmód, 
környezettudatosság, a hagyomány-
őrzés és kézművesség, önismeret és 
közösségépítés témáit. Ebben az év-
ben jóval kevesebb, összesen 6 nap-
közis jellegű Erzsébet-tábort szervez-
tek a Bocskai Iskolában, ami annak 
is betudható, hogy a Csodaszarvas 
nevű EFOP-os táborban június utol-
só két hetében több száz gyermeknek 
biztosítottak táborozási lehetőséget a 
szervezők.

Az Erzsébet-táborok keretén belül 
iskolai szinten mintegy 260 gyermek 
táboroztatását biztosították a Bocskai 
Iskola pedagógusai a szünidő alatt. 
Ezekre az Erzsébet-táborokra mini-
mális térítési díj ellenében lehetett 
jelentkezni, amire még iskolai időben 
volt lehetőség jelentkezni. A szülők-
nek nagy segítség a szünidő alatt egy-
egy turnus, hiszen amíg dolgoznak, 

addig nyugodtak lehetnek, hogy a 
gyerekek jó kezekben vannak a hét-
köznapok során. Olyan kecsegtető 
fantázianeveket kaptak a táborok, 
mint például Supercsapat, Sziporka, 
Fonák vagy tenyeres?, Táborozzunk 
retro hangulatban, Labdák tenger-
ében és Nagyi, egy hét pihenő.

A heti programtervet a táborveze-
tők gondos szervezőmunkával állítot-
ták össze a fiataloknak, hogy minél 
magasabb szintű elfoglaltságokkal 
tudják a felhőtlen kikapcsolódást biz-
tosítani. Nem mellesleg olyan eleme-
ket is belecsempésztek a turnusok so-
rán a játékokba, ahol hasznos tudással 
gazdagodhattak a gyerekek. Termé-
szetesen minden hét során a sport, 
kézműves foglalkozások és számtalan 
sorverseny és vetélkedő gazdagította a 
programtervet.

A társasjátékok, számháború és 
egy-egy feladat igazi tábori közösségé 
építette a csapatokat, ahol új barátsá-
gok is születtek. 

Dobos M. 
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Hajdúnánáson több évtizedes ha-
gyománya van a nyári művészeti 
táborok megszervezésének, és kö-
zel egy évtizede már nem csak a 
felnőtteket látja vendégül a város, 
hanem a fiatal alkotóknak is teret 
biztosít egy tíz napos művésztelep 
működtetésével. Idén az Ifjúsági 
Képzőművészeti Alkotótábor július 
11-től, míg a Nemzetközi Képző-
művészeti Alkotótábor július 21-től 
fogadta a vendégeit az Aranyszalma 
Alkotóházban.
Ha július, akkor képzőművészeti al-
kotótábor. Így van ez már hosszú 
évek óta, mondhatni közel húsz éve, 
hiszen a felnőtt Nemzetközi Képző-
művészeti Alkotótábor idén már a 
17. évébe lépett, míg a fiatalokat az 
Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor 
kilencedik alkalommal fogadta július 
11-21. között.

A főként egyetemi hallgatókból és 
középiskolás diákokból álló kis kö-
zösségben sokan vannak, akik évek 
óta visszatérő részt vevők, és persze 
mindig érkeznek újak is. Leginkább 
szájhagyomány útján terjed a tábor 
híre – jó híre!! – és valóban, aki egy-
szer belekóstol ebbe, az ha csak teheti 
visszajön. Ehhez nagyban hozzájárul 
a közösség mellett az a hihetetlenül 
inspiráló környezet, ami az alkotásra 
szánt tíz nap alatt körbe veszi őket. 

A tábor vezetője ezúttal is Dr. Orosz 
Csaba képzőművész, az Egri Vizuális 
Művészeti Intézet egyetemi docense 
volt, aki – mint eddig mindig – most 
is egy aktuális témát határozott meg, 
ez pedig az alkalmazkodóképesség, 

ami napjaink bizonytalanságokkal te-
li világában főként  a fiatalok számára 
nem is olyan egyszerű dolog. 

A tábor tíz napja alatt mindenki 
megfogalmazhatta a neki tetsző mű-
vészeti eszközökkel, hogy mit is jelent 
számára a Covid, a háború, a legutób-
bi idők nagy kihívásai, de akár saját 
életük küzdelmei is. 

Az alkotók többsége ezúttal inkább 
ecsetet és vásznat ragadott, és igen lát-
ványos képek születtek, ki-ki tudása 
tehetsége szerint készítette el alkotása-
it, de nagyon sokat tanultak egymás-
tól is. Egy-egy nyári táborban ugyanis 
elmaradhatatlanok az éjszakába nyúló 
beszélgetések, baráti diskurzusok.

Az ifjúsági alkotótábor, ha minden 
jól megy, jövőre 10.születésnapját is 
megünnepelheti, amivel kapcsolatban 
már most megfogalmazódtak gondo-
latok. Mint Orosz Csaba elmondta, 
leginkább szeretnének egy összefog-
laló albumot megjelentetni, de min-
denféleképpen tervben van egykori 
táborosok meghívása, akik közül már 
nem egy ismert alkotóművész.

A tábor zárókiállítására július 21-én 
került sor, a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ Kisgalériájában, amelyet 
Csiszár Imre alpolgármester úr nyitott 
meg. Az ifjú művészek egy részének 
természetesen volt már lehetősége 
nagy nyilvánosság előtt megmutatkoz-
ni, de egy tárlat mindig nagyon fontos, 
hiszen visszajelzés a befogadó látoga-
tóktól, értik-e, a művész gondolatát, 
ad-e számukra érzelmi-lelki-gondolati 
töltete. Ez kiderül az elkövetkező egy 
hónap során, ám a tábor élménye még 
sokáig ott él a résztvevők lelkében.

Július 22-én nyitó kiállítással indult a 
17. Hajdúnánási Nemzetközi Képző-
művészeti Alkotótábor

Hajdúnánás város önkormányzata 
ezen a nyáron már 17. alkalommal 
hívta és várta régi és új vendége-
it a Nemzetközi Képzőművészeti 
Alkotótáborba. Ezúttal is festők, 
szobrászok, grafikusok töltöttek 
el élményekben gazdag tíz napot 
az Aranyszalma Alkotóházban és a 
Jókai utcai művészeti centrumban, 
ahol igen figyelemre méltó alkotá-
sok születtek.

Összeszokott kis alkotói közösség 
találkozott ismét a Jókai utcai Maghy 
Zoltán Emlékház kiállítóterében, a 
Pituk-galériában - július 22-én, a 17. 
Hajdúnánási Nemzetközi Képzőmű-
vészeti alkotótábor nyitó tárlatán. Az 
alkotótábor résztvevőinek nagy több-
sége sok éve visszajáró művész, festők, 
grafikusok, szobrászok, akik rendkí-
vül jól érzik magukat városunkban. 
A megjelenteket elsőként Szólláth Ti-
bor polgármester úr köszöntötte, aki 
fontos, értékteremtő, értékmérő fo-
lyamatnak tekinti, hogy Hajdúnánás 
ennyi éven át folyamatosan és igen 
magas színvonalon tudja működtetni 
a művésztelepet.

A hajdúnánási alkotótábor, vagy 
ahogy régente neveztük, a művész-
telep, jó ötven éves múltra tekinthet 
vissza, de ebben a megújult formá-
jában 17 éve Bertalan Ferenc kezdte 
el a szervezést, és végzi azóta is folya-
matosan ezt a nem túl látványos, ám 
nélkülözhetetlen munkát. 

Az Aranyszalma Alkotóház meghitt 
csendje, az árnyas, ligetes barátsá-
gos környezet igen jótékony hatással 
vannak a művészekre. Ecsetek, vésők 
nyomán alakulnak, formálódnak a 
legkülönfélébb művészi alkotások, 
ugyanis sokan érkeznek nagyváro-
sokból, Budapestről, akiknek ez már 
szinte az újdonság erejével hat. A 
művészek gondolataikat, érzelmeiket 
örökítik meg vásznon, kőben, fában, 

vagy éppen bármilyen anyagban, ami-
vel leginkább ki tudják fejezni mon-
danivalójukat. Természetesen vannak 
kísérletezők is, akik éppen a nem 
megszokott formákat, anyagokat pró-
bálják ki, hiszen ezekre kiváló terep és 
alkalom a tábor.

Napjainkra a körülöttünk levő vi-
lág kettészakadt; vidék és nagyváro-
sok adta életérzések, hagyományok, 
átörökítendő értékek, a teremtett vi-
lág rendjének megőrzése, amelyben 
napjainkra felértékelődik a vidék sze-
repe. Szemadám György Munkácsy-
díjas festőművész közel tíz éve követi 
nyomon az alkotótábor és egyben a 
magyar kultúra helyét, szerepét a vi-
déki és a nagyvárosi életben. Szent 
meggyőződése, hogy a magyar kultúra 
végvárait a vidéki városok és a hatá-
rontúli magyarság adják, adhatják. Itt 
még megvannak annak a társadalmi-
kulturális hagyománynak az alapjai, 
amelyek ezidáig megtartották a ma-
gyarságot. Mint mondta, a magyar 
kultúrát, a magyar nyelvet meg kell 
őrizni, mert egyébként, mint oldott 
kéve széthull nemzetünk. Ezeket a 
hagyományokat, érzéséket, gondola-
tokat, értékeket örökítik meg a náná-
si alkotótábor részt vevő is évről évre.

A Jókai utcai művészeti centrum, 
a város, az itt élő emberek ezúttal is 
kiváló, inspiráló környezetet adtak az 
értékes alkotások megszületéséhez, 
amelynek kiállítási anyaga szeptember 
30-ig tekinthető meg a Maghy Zoltán 
Emlékház Pituk-galériájában, a Jókai 
utca 16.sz. alatt. 

(r.zs. – fotó: Girus Zsolt)

Művészetpártoló város 
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Pályázat kereskedelmi és hatósági 
ügyintézői munkakör betöltésére

Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Jegyzője a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal ke-
reskedelmi és hatósági ügyintéző  
munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő
A munkavégzés helye:  Hajdú-Bihar 
megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.
A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: Kereskedelmi és 
ipari igazgatási feladatok, bejelentési 
és engedélyezési eljárások lefolytatásá-
val összefüggő feladat- és hatáskörök 
ellátása. Helyettesként anyakönyvve-
zetői feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: A 
jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-
CIX. törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– felsőoktatásban szerzett közszolgála-

ti, gazdaságtudományi, természet-
tudományi, bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, hittudomá-
nyi, jogi, műszaki szakképzettség; 
vagy felsőoktatásban szerzett szak-
képzettség és informatikai, ügyvite-
li, közgazdasági, közszolgálati, jogi 
szakképesítés, vagy kormányablak 
ügyintézői vizsga, vagy

– közgazdasági, közszolgálati rendé-
szeti, műszaki középiskolai végzett-
ség; vagy középiskolai végzettség és 
informatikai, ügyviteli, közgazdasá-
gi, üzleti, közszolgálati szakmacso-
portba tartozó szakképesítés, vagy 
kormányablak ügyintézői vizsga

– felhasználói szintű MS Office (iro-
dai alkalmazások)

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása

– anyakönyvi szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rende-

let 1. melléklete szerinti fényképes 
önéletrajz

– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló dokumentumok másolata

– három hónapnál nem régebbi erköl-
csi bizonyítvány

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyi adatainak pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkorábban 
2022. szeptember 01. napjától tölthe-
tő be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2022. augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Dr. Kiss Imre 
jegyző nyújt, az 52/381-411/104-es 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal címére történő megküldésével 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: HAJ/15250-
1/2022, valamint a munkakör 
megnevezését: kereskedelmi és ha-
tósági ügyintéző.

– Elektronikus úton Magi Dániel ré-
szére a magi.daniel@hajdunanas.
hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje: A pályázó(ka)
t a jegyző hallgatja meg, ezt követően 
történik a jegyző döntése alapján - a 
polgármester egyetértésével - az ügy-
intéző kinevezése. A kinevezési jogkör 
gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje:
– www.hajdunanas.hu – 2022. július 

15.
– Hajdúnánási Újság – 2022. július 

28.
– Hajdúnánás Város hivatalos közös-

ségi oldala – 2022. július 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartjuk.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2022. július 18. 
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-
szolgálati Személyzetfejlesztési Fő-
igazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás 
a közigazgatási szerv által a KSZF ré-
szére megküldött adatokat tartalmaz-
za, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel. 

Hajdúnánás, 2022. július 14.
Dr. Kiss Imre, jegyző

Most ingyen megszabadulhat az 
otthonában található 
azbeszt hulladéktól

A lakosság most ingyen megszabadul-
hat az otthonában található azbeszt 
hulladéktól. A pályázat keretein belül, 
költségtérítés nélkül elszállítják és ár-
talmatlanítják az azbeszt hulladékot.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. –
NHKV -  országos azbesztmentesítési 
pályázatot hirdet lakossági ügyfelei 
részére. A háztulajdonosoknak nincs 
más dolguk, mint elektronikus úton 
pályázatot benyújtani az NHKV ol-
dalán.

A támogatáshoz a pályázónak nem 
kell önerőt biztosítania, az ingat-
lanonként elszállítható maximális 
mennyiség 300 négyzetméter az-
beszthulladék. A benyújtott pályázat 

kizárólag HAK 17 06 05* típusú az-
beszthulladék elszállítására, ártalmat-
lanításra történő átadásra vonatkozik, 
melyek jellemzően, de nem kizárólag 
az alábbi helyeken használatosak:

• tető,
• kerítés,
• homlokzatburkolás,
• válaszfalak,
• régi gáztűzhelyekben a sütő kör-

nyékén (azbesztlapok),
• épületen belüli ivóvíz vagy szeny-

nyvíz csövek, bekötővezetékek.
A pályázat kizárólag elektronikusan 

adható be az https://nhkv.hu/azbeszt 
oldalon keresztül.

A pályázatok 2022. augusztus 22. 
24:00 óráig nyújthatók be.

Tájékoztatom Hajdúnánás város la-
kosságát, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 226/2022. (VI.23.) számú Képvi-
selő-testületi Határozatával igazga-
tási szünetet rendelt el. 
A határozatban foglaltak szerint, az 
igazgatási szünet 2022. augusztus 
15-től 2022. augusztus 19-ig tart, 
mely összesen 5 munkanapot jelent. 

Az igazgatási szünet a Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatal 
munkarendjét érinti. 

Az igazgatási szünet alatt az 
ügyfélfogadás szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hiva-
talban a sürgős, azonnali beavatko-

zást igénylő ügyek intézésére ügyelet 
működik, a zavartalan ügymenet és 
folyamatos feladatellátás a halaszt-
hatatlan döntést igénylő eljárások-
ban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igaz-
gatási szünet idején esedékes ható-
sági eljárás indítása, ügyeik intézése 
során vegyék figyelembe az igazgatá-
si szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre, jegyző

Igazgatási szünet a Városházán

Gratulálunk a 2022. július hónapban Hajdúnánáson házasságot 
kötött pároknak!
2 Hegedüs Alexandra Magdolna – Soltész Gyula
2 Hegedüs Viktória – Pásztor Levente
2 Kovács Dóra – Halász Tamás
2 Lukács Szabina – Kelemen Zsolt
2 Sturovics Anett – Keszthelyi Norbert

Gratulálunk Hajdúnánás legifjabb lakóinak:
3 Aszalós Fanni Jázmin
3 Harsányi Dorina

Akiktől 2022. július hónapban búcsút vettünk:
1 Bakos Antalné Aszalós Mária Eszter
1 Dr. Marosi Csaba György
1 Gut István
1 Ladiszlaidesz Istvánné Csorvási Magdolna
1 Legény János
1 Pásztor Gábor
1 Rubos István
1 Varga Miklósné Jóna Margit Katalin

Anyakönyvi hírek 
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Gut István emlékére

1946. június 18.
 – 2022. július 21.

Nincs könnyű helyzetben egy helyi 
újság főszerkesztője, akkor, amikor 
egy jó ismerőstől, volt munkatárstól 
kell végső búcsút venni. Nehezen ta-
lálja a szavakat, hiszen egyre többször 
szólítja az élet ilyen feladatra, ami 
egyben jel is; egyszer majd mi követ-
kezünk, és szép lassan, sorban mind-
mind elmegyünk a mindenélők útján. 
Így van ez rendjén, de mégis fájó, hi-
szen az élet gyönyörű dolog, még ha 

sokszor tüskék, fájdalmas akadályok 
is nehezítik azt.

Barátunk, kedves munkatársunk, 
Gut István, bár Hajdúsámsonban 
látta meg a napvilágot, ám élete már 
idekötötte városunkhoz. Itt járt isko-
lába, majd 1965-ben mint kertész-
technikus került a Községgazdálkodá-
si Vállalthoz, ahol 1977-ig dolgozott. 
Ekkor váltott egy rövid időre és az 
akkor igen népszerű Egyesült Izzó-
ban vállalat munkát, népművelőként 
tevékenykedett 1980-ig. 1980-ban a 
Városi Tanácshoz került, ahol 1983-
ig a Társadalmi és családi ünnepeket 
szervező iroda vezetője lett. Sok-sok 
névadó, kedves, közös ünnep meg-
szervezése kötődik nevéhez. 

Magánéletében jelentős dátum volt 
az 1966-os esztendő, hiszen ekkor kö-
tött házasságot Csiszár Erzsébettel és 
éltek boldog házasságban halála nap-
jáig. Két kislányuk született, Katalin 
és Veronika, akik unokákkal és déd-
unokákkal ajándékozták meg őket, 
nagy boldogságukra.

1983-ban az Egri Tanárképző Főis-
kolán történelem-népművelői diplo-
mát szerzett. Ezt követően a Makláry 

Iskolában dolgozott, majd a Náná-
si Oláh Mihály Általános Iskola és 
Szakiskola pedagógusa lett, ahol nagy 
szeretettel és odaadással tanította, ké-
pezte az enyhe fokban sérült fiatalo-
kat a kertészkedés, növénytermesztés 
alapjaira az Óvoda utcai tagintéz-
ményben.

Sok oldalú, érdeklődő, nyitott sze-
mélyiség volt, akit számtalan társa-
dalmi megbízatás is megtalált annak 
idején. Különösen szeretett a fiata-
lokkal foglalkozni, volt úttörővezető, 
ifjúsági vezető, ezt kitüntetései is iga-
zolják. (Kiváló Ifjúsági vezető, Kiváló 
Úttörővezető). Saját bevallása szerint 
is legfontosabb volt számára a család, 
a lakókörnyezete, a fiatalokkal való 
foglalkozás, a közösségi munka, az 
odafigyelés embertársainkra.

Még a 2000-es évek előtt rendszeres 
tudósítója volt a Hajdú-Bihar Napló 
Táj-kép rovatának, ahol elsősorban 
kertészeti témájú írásai jelentek meg. 
Hasonló módon a Hajdúnánási Új-
ságnak is oszlopos tagja volt, indulás-
tól kezdve. 2012-től pedig havonta 
jelentkezett hasznos tanácsaival a Ker-
tünk-házunk-otthonunk rovatban.

Kezdettől fogva tagja volt a NaNá 
Színháznak, Marth P. Ildikó szinte 
minden darabjában jutott neki sze-
rep. Színészi tehetségét Hevesi Nán-
dor több filmjében is kamatoztatta. 
Mindezek mellett tizenöt éven át éne-
kelt a Városi Pedagógus Énekkarban.

Életének meghatározó részét ké-
pezte, hogy a társadalmi-polgári te-
metések szónokaként nagyon sok 
atyánkfiát búcsúztatta el e földi világ-
tól, közel öt évtizeden át. Empátiával, 
szívvel-lélekkel vállalta ezt a nagy lelki 
megterhelést is jelentő feladatot, hi-
szen sokszor kellett akár családtagot, 
jó ismerőst, barátokat az élet és a más-
világ közötti keskeny határnál végső 
útra bocsátani. 

Most tőle búcsúzunk, érte szól a ha-
rang, kísérje utolsó útján a maradot-
tak kívánsága: Kedves Pista! Legyen 
örök álmod békés, és majd egyszer 
odafönn az égiterekben találkozunk. 
Isten veled kedves barátunk, munka-
társunk, nyugodj békében!

Rigó Tamásné

Emlékezés Reszegi Lajosra

1941-2022
Népes családba született Reszegi Lajos 
1941-ben, a háború kellős közepén, 
Reszegi Miklós és Török Zsuzsanna 
hetedik gyermekeként, akik 9 gyer-
meket neveltek fel erőben, egészség-
ben, és mindannyiukat iskoláztatták. 
Lajos a kőműves szakmát választotta, 
de aktívan részt vett a mozgalmi mun-
kában is. Amatőr színjátszóként sok 
előadáson szerepelt feleségével, Tí-
mári Katalinnal, akivel 1962. május 
5-én kötöttek házasságot. A kétkezi 
munkát rövidesen felcserélte hivatali 
munkára, először a Városi Tanácsnál 
dolgozott, majd a Városi KISZ Bi-
zottságban. Egyetemi végzettségét 
követően az MSZMP Hajdú-Bihar 
Megyei Párt Bizottságában tevékeny-
kedett, majd Hajdúböszörménybe 

került, ahol tíz esztendőt töltött el, 
mint első titkár. A rendszerváltás 
után egészen a nyugdíjas kor eléréséig 
a Debreceni Konzervgyárban dolgo-
zott. Mint nyugdíjas megpróbálko-
zott vállalkozói tevékenységgel is, de 
hamar rájött, hogy ez nem neki való, 
és ezután már csak a családnak szen-
telte minden idejét.Boldog házassága 
60 éve alatt két gyermeke született, 
Lajos fia és Csilla lánya. Lajos fia 4 
fiú unokával ajándékozta meg, Csil-
la lánya további 3, két kislány és egy 
fiú unokával boldogította az életüket. 
Nagy örömükre megélték, hogy két 
gyönyörű dédunokát is üdvözölhet-
tek a családban. Élete utolsó szakaszát 
is aktívan töltötte, évek hosszú során 
át kutatta a Reszegi család történetét, 
származásukat és megpróbálta össze-
állítani a családfát. Habár nagyon sok 
információt gyűjtött össze, ezt a mun-
kát nem sikerült befejeznie. Rövid, 
de súlyos fájdalmakkal teli két hónap 
után, július 27-én családja körében 
hunyt el. Emlékét szeretettel meg-
őrizzük. Édesanyánk egészségi állapo-
ta miatt a család úgy döntött, hogy 
temetés nem lesz. Hamvait a család 
körében helyezzük el. Részvétnyilvá-
nítást a Facebookon kérünk.

A gyászoló család.



8 Hajdúnánási Újság 2022. augusztus 11.

Az NB II-ben folytatja a Hajdúnánás SK női kézilabdacsapata
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Nem sikerült megtartania helyét az 
NBI/B-ben a HSK-nak, így hosszú-
hosszú idő után a másodosztályban 
kezdik majd az őszi szezont. A csapat 
azonban nincs elkeseredve, a kicsit 
keserű pirula után már az új felada-
tokra koncentrálnak úgy a játékosok, 
mint a klub vezetése; cél a bajnokság 
megnyerése, és visszakerülni a maga-
sabb osztályba. Jelentős változás tör-
tént a játékos garnitúrában; többen 
eligazoltak, és volt, aki befejezte ak-
tív pályafutását. Mint Oláh Sándor a 
klub vezetője fogalmazott, minőségi 
igazolásokat végeztek, főként fiatal 
játékosokat hoztak, és jelentős a he-
lyi utánpótlás is. Csurgóról érkezett 
Orsós Alekszandra, félig-meddig ha-
zajött hajdú-biharba Nemes Nóra, aki 
nádudvari, de érkezett három leány 
Vácról, akik Debrecenben folytatják 
tanulmányaikat és itt fognak játszani. 
Szalma Zita a strandkézilabda felnőtt 
válogatott kerettagja a kapuban erősíti 
a nánási lányokat, Szatmárnémetiből 

is érkezik egy játékos, aki Magyaror-
szágon folytatja tanulmányait, ő ket-
tős állampolgár. Természetesen az új 
osztályban sem lesz „fáklyás menet” a 
hétről hétre való jó teljesítés, nagyon 
oda kell figyelni, hiszen itt is vannak 
erős csapatok, nem szabad, hogy fél-
vállról vegyünk akár egy meccset is, 
mert nagyon fájó meglepetés is érhet 
bennünket – fogalmazott Oláh Sán-
dor a HSK elnöke. Ebben a bajnok-
ságban fog szerepelni – hajdúnánási 
illetékességgel – a kárpátaljai Ungvár 
csapata, akik az ukrán bajnokságban 
az első osztályban szerepeltek a há-
ború előtt, és ott a 4. helyen álltak. 
Nagyon fontos a helyi tehetségek tá-
mogatása is, most négy kislány kap 
helyet a felnőtt keretben. Az alapos 
felkészülés meghatározó a következő 
bajnoki idényre, amiben az edzőé a 
főszerep a lányok mellett. Jenei Ta-
más most az ifi csapat mellett a felnőtt 
gárda edzését is ellátja, nem könnyű 
feladat, de mint mondta, mindennek 

mennie kell, hiszen a cél a visszakerü-
lés a felsőbb osztályba, és ez csak úgy 
lehetséges, ha nem lazítanak, hiszen 
visszakerülés esetén nehéz lenne újból 
átállni az intenzívebb edzésekre. A 
felkészülési időszakban 6-7 mérkőzést 
terveznek, a Magyar Kupában az Eger 
csapatával játszanak, és augusztus 19-
20-án pedig egy nemzetközi kézilab-
da tornát szerveznek Hajdúnánáson, 
ahol pályára lép többek között Kassa, 
az ungvári csapat, de érkezik egy szlo-
vák első osztályú csapat is. Az ifjúsági 
és serdülő csapat a következő szezon-
ban is az első osztályban fog harcolni 
a bajnoki pontokért, több debreceni 
játékossal is erősített Jenei Tamás és a 
klub vezetése – akik nagyon szívesen 
jöttek Nánásra, hiszen itt biztos játék-
lehetőséget kapnak. A serdülő csapa-
tot Szabó Attila edzi, és gyakorlatilag 
folytatódik az eddig módszeresen 
felépített játékos nevelés. Ez annál is 
inkább fontos, és igen jelentős, mert a 
HSK egyike lett annak a négy egyesü-

letnek, akik elnyerték a módszertani 
alközpont címet, a női mezőnyben 
olyan megyeszékhely mellett, mint 
Székesfehérvár. Az utánpótlást, a te-
hetséggondozást, tehetség felkutatást 
nagyon jól szolgálta az egyesület nyári 
kézilabdás tábora, ahová bárki jelent-
kezhetett, így érkeztek vendégek Ti-
szalökről, Tiszavasváriból, Hajdúdo-
rogról, és természetesen nánási részt 
vevői is voltak a tábornak. Szintén je-
lentős nyári esemény volt a strandké-
zilabda Magyar Kupa döntője, amely 
a Hajdúnánási Gyógyfürdő területén 
zajlott. Mindeközben számos hazai 
csapat választja felkészülésének egyik 
helyszínéül Hajdúnánást, ami szin-
tén nagy elismerés, hiszen itt a Hó-
dos csarnokban és a hozzákapcsolódó 
létesítményekben minden adott egy 
hét, vagy akár csak néhány nap inten-
zív felkészüléshez. 

(forrás: HTV, 2022.07.29-i adás, 
Harsányi Zsolt riportja alapján ösz-

szeáll. Rigó Tamásné)

Vége felé közeledik a felkészülés 
Lassan a felkészülés végére ér csa-
patunk, hisz a következő hetek már 
kupa, illetve bajnoki mérkőzéseket 
hoznak. Nézzük át néhány mon-
datban, hogy mi történt a nyáron! 
A több mint egy hónap elteltével 
rengeteg edzésen vannak túl játé-
kosaink, akiknek nem csak az edző 
által előírt feladatokkal, de az idő-
járással is meg kellett küzdeni. Sze-
rencsénkre az edzéslátogatottsággal 
nem voltak nagy gondok, így elvileg 
a kellő alap meglesz a folytatáshoz.

Kicsit korábbra visszatekintve július 
elején megyei II. osztályban vitézkedő 
Ónod látogatott hozzánk. Bár még 
épp, hogy elkezdtük a munkát, de a 
találkozón nem látszott a fáradtság 
játékosainkon. Ennek eredménye lett 
a nagyarányú győzelem! Hajdúnánás 
FK - Ónod SE 8:2 Aztán a hónap kö-

zepén Levelekre látogattunk. Ezen a 
felkészülési meccsen, még ólomlábak 
jellemezték csapatunkat. Játékban 
nem voltunk rosszak, de helyzeteinket 
nem tudtuk értékesíteni. Levelek SE 
- Hajdúnánás FK 3-0 (1-0) Az NB 
III-as bajnokságra készülő debreceni-
ek a felkészülésük finisében tartottak, 
mikor hozzájuk látogattunk, így nem 
volt meglepő ellenük a nagyarányú 
vereség. Mint ahogy edzőnk nyilat-
kozta, a debreceni alakulat "más ká-
véház". Kontrákra játszó csapatunk 
még kevésnek bizonyult egy jól játszó 
NB III-as egylettel szemben. DVSC 
II - Hajdúnánás FK. 7-0 (5-0) Júli-
us végén pedig újabb edzőmérkőzés-
sel hangoltunk a ránk váró feladatra. 
Józsán léptünk pályára és két góllal 
bizonyultunk jobbnak a hazaiaknál. 
Játékban nem most voltunk a legjob-

bak és ezért edzőnk egy kicsit bosszús 
is volt, de a helyzetkihasználás most 
nem volt rossz. Öt találatig jutottunk 
és a gólokon öten osztoztak! Józsa SE 
- Hajdúnánás FK 3-5 Gólszerzők: 
Újvári Zsolt, Kökényesi Zsolt, Uri 
Márk, Vadász László és Mezei József. 
A folytatásban pedig a heti edzések 
mellett lassan az első tétmeccs is lá-
tóhatáron belülre került. Augusztus 
6-án a Megyei Kupa 1. fordulóját 
rendezik! Hazai környezetben a Légy 
Erős Sportegyesületet látjuk vendé-
gül, remélve azt, hogy „rossz házigaz-
dának” bizonyulunk majd. Megyei 
Kupa: Augusztus 6. 17:30 Nagy Nor-
bert Sportközpont
Hajdúnánás FK - Légy Erős Sport-
egyesület
És ha ez még mind nem lenne elég, 
augusztus 2. hétvégéjén indul a 

„mennyei megyei”! Várunk minden 
szurkolót a Megyei Kupa találkozóra! 
Segítsünk csapatunknak! A keretünk 
úgy néz ki hogy egyben marad, távo-
zási szándékát egyedül kapusunk, Ka-
nócz Béla jelezte. Pótlására megtör-
téntek az első lépések, úgy néz ki, nem 
maradunk hálóőr nélkül. A felkészülés 
alatt több utánpótlás korú játékosunk 
is a felnőttekkel edz, számukra nyitott 
az ajtó. Beszámolók szerint nagyon jól 
mozognak, több fiatal akár véglegesen 
is a "nagyok" keretének tagja lehet a 
következő szezonban. Már nagy játé-
kos mozgás nem várható nálunk, de 
az átigazolási időszak végéig még bár-
mi megtörténhet. Addig is maradnak 
az edzések.

Kócsi Imre

Luxusautók találkoztak a Hajdúnánási Gyógyfürdő fesztiválterületén
Igen figyelemreméltó a KDK Team 
–azaz Konyári Péter, Demeter Ábel 
és Katkó Viktor – igazán fiatal ( alig 
16 évesek) csapata, akik idén már 
második alkalommal szervezték meg 
megyénkben a különleges luxusautók 
találkozóját. A tavaszi józsai fesztivál 
után július 16-án hatvan jármű rész-
vételével a Hajdúnánási Gyógyfürdő 
adott otthont ennek a maga nemében 
különleges autóstalálkozónak. Külön-
leges motorbőgések és luxusjárgányok 
látványa állított meg és csalogatott ki 

nagyon sok embert a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő fesztiválterületére július 
16-án már a koradélutáni órákban. 
Az évről évre visszatérő motorostalál-
kozó mellett ezúttal igazi ritkaságnak 
számító szuper sport- és luxusautók 
különleges látványa nyűgözte le a ven-
dégeket már a megérkezésükkor is, 
hiszen nem mindennap szaladgálnak 
hasonlóak a városban. Olyan 300LE 
fölötti nagyteljesítményű luxusautók 
sorakoztak fel, mint például Audi, 
BMW, Mustang, Bentley.

A KDK team első alkalommal szer-
vezte meg Hajdúnánáson az autós 
találkozójukat, amire nagyon sokan 
voltak kíváncsiak, és amire az ország 
több pontjából érkeztek kocsitulaj-
donosok. A három fiatalból álló csa-
pat nemrégen alakult, akik hatalmas 
lelkesedéssel vetik bele magukat az 
autóstalálkozók szervezésébe. Nem-
csak a keleti régióban, de országos, 
sőt nemzetközi szintre is szeretnék 
elvinni az autósok szerelmeseinek ezt 
az élményt. Városunk szerencsés hely-

zetben van, hiszen a KDK csapatát 
személyes kapcsolat is köti Hajdúná-
náshoz fő szponzoruk személyében, 
így nem is volt kérdés, hogy ide is 
elhozzák a különleges élményt nyúj-
tó autóstalálkozót. A sokunk számára 
csak a színes magazinok oldalairól is-
mert luxus járművek látványa mellett 
egyéb szórakoztató programok is vár-
ták a helyszínre kilátogatókat.

Dobos M. 


