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Kiváltságlevelek a hajdú múltból

4. oldal

Rangos védjegy a nánási portéka

3. oldal

Megemlékezés Muraközi Istvánról

5. oldal

Képbe foglalt imádságok

7. oldal

Kedves Hajdúnánásiak!

Újabb szálláshelyek kialakítása a fürdőben

Csónakház avatás a városi fürdőn, a Nánási Vízvá-
lasztó hétvégén.

Megújult a Somorjai László Városi Sportcsarnok is Október 23-án avatták Bíró Lajos szobrászművész 
1956-os emlékművét

Vendégünk volt Jókai Anna, Kossuth-díjas írónő

Az új rendőrkapitányság épületének ünnepélyes alap-
kő-letétele

Hajdúnánás sikeresen szerepelt az Utazás kiállításon 

Megújult a Hősök szobra Megújult a kiskörút egy része és a nagykörút mintegy 3 
km-es szakasza. Képünkön Tasó László, megyei minisz-
teri útügyi biztos a kiskörút projektzáró programján.

Átadták a teljesen felújított Kasza-utcai óvoda épületét

Ez mind Nánási Portéka! Megnyitott a termelői piac Végtisztességtétel Benderiben júniusban

2013-ban történt – képes hírválogatás

ó itt élni, mert egy olyan közösség 
vagyunk, akiknek van múltja, jelene 
és jövője. A jövőnket megalapozhat-
ják azok az eredmények, amelyeket 

már elértünk: hogy évtizedek után újra 
közigazgatási központtá vált településünk! 
Mintegy 430 millió forinttal csökkent 
a város adósság állománya, és már most 
szinte bizonyos, hogy 2014 februárjá-
ban adósságmentessé válik településünk! 
A város gazdaságának átszervezése a fent 
említett eredményekkel együttesen egy 
fenntartható gazdasági és fejlesztési pályá-
ra állította Hajdúnánást!

A megfelelő alapokról indulva a 2014-
es évtől elindulhat a fejlődés egy követ-
kező szakasza, amellyel a közigazgatási 
központi szerep megerősítése mellett az 
Észak-hajdúsági térség gazdasági, kultu-
rális és turisztikai központjává válhatunk!

Emellett természetesen nagyon konkrét 
feladataink is lesznek ebben az esztendő-
ben. A legjelentősebbek a Magyar utca 104. 
szám alatti ingatlanban a négy csoportos 
óvoda és az 1–4 osztályos általános iskola 
kialakítása, és a Bocskai oktatási intézmény 
Iskola utcai épületének energetikai meg-
újítása azért, hogy szeptembertől még 
több intézményben indulhasson kom-
fortos körülmények között a nevelési év. 
Tavasszal hozzákezdünk a Fürdő utca fel-
újításának megvalósításához is.

Mindezek a tervek azt a célt szolgálják, 
hogy városunk az értékei megőrzése mel-
lett lépésről lépésre fejlődjön azért, hogy 
minél több nánási ember itt tervezze csa-
ládjának jövőjét.

A megvalósult fejlesztések, az eddig elért 
teljesítmények mind-mind nagyon jelentő-
sek, ezek mellett azonban elengedhetetlen 

az, hogy az itt élő közösség számára világos-
sá és érthetővé váljanak cselekedeteink, és 
azok mozgató rugója. Kell, hogy ismertté 
váljon a céljainkhoz vezető út, és tisztában 
legyünk mindezeknek az eredőivel is. 

Törekvéseink elsődleges vezérlő elve 
ugyanis nem lehet más, mint hogy tele-
pülésünk valamennyi lakója jobban, ké-
nyelmesebben és a szó legszélesebben vett 
értelmében is biztonságban érezze magát 
Hajdúnánáson!

Munkánk és ennek során tett erőfe-
szítéseink nem érhetik el maximálisan a 
céljaikat, ha az itt élő emberek nem érte-
nek vele egyet, és nem tekintik azokat a 
sajátjuknak. 

A 2014-es év a választások éve lesz. 
Döntések sora előtt áll az ország és Haj-
dúnánás városa is, de hiszem, hogy ezek 
az események nem boríthatják fel a már 
megkezdődött fejlődés folyamatait. Min-
dent el fogok követni annak érdekében, 
hogy a város elkezdődött fejlődése tovább 
folytatódhasson azért, hogy egyre többen 
mondjuk azt ki: „Jó itt élni”! Szeretjük ezt 
a várost, szeretünk ehhez a közösséghez 
tartozni, tudunk és akarunk is élni a város 
nyújtotta lehetőségekkel. Hosszú távra 
tervezünk Hajdúnánáson, és ezért képe-
sek vagyunk összefogni, terheket viselni, 
és esetenként önzésünket feladva a közös-
ség érdekeit előtérbe helyezni!

A magam nevében köszönöm vala-
mennyi, a település érdekében végzett dol-
gos kéz munkáját, és kívánok egészségben 
és eredményekben gazdag új esztendőt 
városunk minden lakójának!

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere

„Kell, hogy történjenek! Olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen.
Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítsék.” (Jókai Mór)
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VÁROSI KITÜNTETŐ DÍJASOK 2013.

„Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Csiha Győző Ipari, 
Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat ado-
mányozott Martinek Imrének a város hír-
nevét öregbítő, és Hajdúnánás gazdasági 
fejlődését elősegítő kimagasló gazdasági 
tevékenységének elismeréseként.

Martinek Imre 1955. március 8-án 
született Hajdúnánáson, egy négy gyer-
mekes család legidősebb gyermekeként. 
Az általános iskola elvégzése után szak-
munkásképzőbe járt, majd lakatos szak-

munkásként a Szellőző Művekben dolgo-
zott. Megnősült és két gyermeke született.

Életében ezután fordulat következett 
be és végre arra a pályára léphetett, amely-
re mindig is szeretett volna. Állategészség-
ügyi tanulmányokat folytatott Nyíregy-
házán, elvégezte a Mezőgazdasági Főisko-
lát, majd a Béke TSz-hez került gyakorlati 
képzésre, ahol végül 1995-ig dolgozott. 
Munkája elismeréseként kinevezték kö-
zépvezetőnek a szarvasmarha ágazatban.

1996-ban feleségével és gyermekeivel 
családi vállalkozásba kezdtek és megalapí-
tották a Martinek Farm Bt-t. Kezdetben 
20 darab vemhes üszővel rendelkeztek, 
ám folyamatosan törekedtek az előreha-
ladásra, fejlődésre, így mára az állatállo-
mány létszáma meghaladja a 200-at. Ez 
év elején beindult a kisüzemi tejfeldolgo-
zójuk, mely manufaktúra szerűen műkö-
dik és látja el nem csak Hajdúnánást, de a 
közelében lévő 13 települést is friss tejjel 
és tejtermékekkel.

Hajdúnánás Városáért

Hajdúnánás Városért kitüntetést adomá-
nyozott Hajdúnánás Város Önkormány-
zatának Képviselő-testület Petru Costin 
ezredesnek a 2013. június 5–9. között 
Benderibe tartó kegyeleti út megvalósítá-
sának elősegítéséért, továbbá a Magyaror-
szágról elhurcoltak, közöttük a hajdúná-

nási polgárok számára történő emlékhely 
kialakításában való közreműködéséért.

Petru Costin vámtisztviselő, 1992 óta 
tagja a szervezetnek, jelenleg a Moldovai 
Köztársaság Vámszolgálat Nemzetközi 
Igazgatóságának helyettes vezetője, ezre-
desi rendfokozatban. A Moldovai Állami 
Egyetemen végzett, a Moldovai Tudo-
mányos Akadémia doktorandusza, Vám-
történeti Múzeum megbízott vezetője, a 
Hadtörténeti és Kulturális Központ tudo-
mányos munkatársa.

Az ezredes úr az élet több területén 
is tevékenykedik, mégpedig igen magas 
színvonalon. Mi se bizonyítja ezt jobban, 
hogy számtalan érdeméremmel és tiszte-
letbeli címmel jutalmazták munkásságát, 
így birtokosa a Moldovai Köztársaság Ér-
demrendnek, és a Magyar Arany Érdemke-
resztnek és számos nemzetközi és moldovai 
kitüntetésben részesült. Kapcsolata ha-
zánkkal igen szoros, hiszen mint elmondta, 
lánya itt tanult és jelenleg is itt dolgozik.

Costin úr több mint 40 éve foglalkozik 
történelmi és vallási ereklyék gyűjtésével. 
Magyarországon Budapest után Hajdú-
nánáson látható először az a ritka, 88 da-
rabból, főként fára festett ikonokból gyűj-
temény, amelynek megnyitója szintén a 
város napján volt. Petru Costin több tu-
dományos munka szerzője is, szerkesztő-
ségi tagja két történelmi folyóiratnak, va-
lamint alapítója a Moldovai Köztársaság 
Vámszolgálati Múzeumának. Kezdemé-
nyezője és támogatója volt a Benderiben 
létrehozott kegyeleti emlékhely létreho-
zásának, ahol több száz hajdúnánási civil 
áldozat nyugszik.

Hajdúnánás Városáért

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének az önkormányzat által 
alapított kitüntető díj és díszpolgári cím 
adományozásáról szóló rendelete alapján 
„Hajdúnánás Városáért kitüntető díjat 
adományozott prof. dr. Fodor Istvánnak a 
magyarság történelmi múltjának feltárása 

érdekében végzett tevékenysége, valamint 
a Hajdúnánás határában két évtizede foly-
tatott régészeti munkásságának elismeré-
seként.

Fodor István 1943. szeptember 9-én 
született. Az általános iskola első hét 
osztályát a Szolnok megyei Kengyelen, a 
nyolcadikat Törökszentmiklóson végezte. 
Ez utóbbi város gimnáziumában folytatta 
tanulmányait. Itt szerzett történelem-ré-
gészet szakos diplomát 1967-ben.

Az egyetem elvégzése után a Magyar 
Nemzeti Múzeum Középkori Osztályá-
ra került. Előbb segédmuzeológus, mu-
zeológus, majd 1976-ban tudományos 
titkár. 1978-ban az MNM Középkori 
Osztályának vezetője lett, 1986. szeptem-
ber 1-jével nevezték ki a múzeum főigaz-
gatójává. Ezt a tisztséget 1993 júniusáig 
töltötte be, azután címzetes főigazgató. 
1974 óta tanított a budapesti, szegedi, 
piliscsabai egyetemen, 1978 óta a Szegedi 
Egyetem Régészeti Tanszékének docen-
se, 1996 óta tanszékvezetője, 2001-től 
intézetvezető. Több hazai és nemzetközi 
tudományos testületnek a tagja, illetve 
tisztségviselője. Minkássága során a ma-
gyarság történelmi múltjának feltárásával 
olyan tevékenységet folytatott, folytat, 
amely hozzájárul nemzetünk történelmé-
nek megismeréséhez és megértéséhez.

Két évtizede folytat komoly régészeti 
ásatásokat Hajdúnánás határában, mely-
ben városunk is támogatta. Munkája 
eredményeként lovas-nomád népe, köz-
tük a szkíták temetkezési kultúrája látott 
napvilágot. 2013-ban végzett ásatásai 
nyomán a szakirodalomban és a keleti 
régészet világában eddig ismeretlen lelet 
került elő a 2500 évvel ezelőtti időből: 
egy szkíta táltos szakrális botjának fara-
gott csontvégei.

Munkássága révén újabb ismeretek 
birtokába kerülhettünk Hajdúnánás vá-
rosának és határának távoli munkáját il-
letően. 

Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díj

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének a városi kitüntető 
díjakról és elismerő címről szóló rende-
letének értelmében 2013-ban Kabay Já-
nos Közegészségügyi Díj adományozott 
dr. Puskás Attilának a gyógyszerészet 
területén végzett kiemelkedő szakmai 
munkásságának, valamint Hajdúnánás 
egészségügyi ellátása színvonalának nö-
velése érdekében végzett tevékenységének 
elismeréseként. Puskás Attila 1943. május 
23-án született Rahón, a fogászati asz-
szisztensként dolgozó Borbély Zsófia és a 
rahói állomásfőnök Puskás József harma-
dik gyermekeként.

A Debreceni Református Gimnázium 
elvégzése után a Szegedi Orvostudományi 
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára 
nyert felvételt. Feleségét az egyetemi évek 
alatt ismerte meg a szamosszegi Bacskó 
Ida személyében. Diplomájukat 1967-
ben vették át.

Szerencsésnek mondja magát, mert 
az egyetem elvégzése után azonnal állást 
kaptak feleségével együtt Hajdúnánáson. 
Házasságukból három gyermek született. 

Ma már történelem az egykori pati-
kák lebontása, újjáépítése, költöztetése. 
Mindezeket a feladatokat olyan szerve-
zettséggel oldotta meg, hogy a gyógyszer-
tárak zökkenőmentesen működhettek 
az átépítések során. Dolgozott területi 
főgyógyszerészként, koordinálta a hajdú-
nánási, a hajdúdorogi és a polgári térség 
gyógyszerellátását. 1995-ben Hajdú-Bi-
har megye első privatizált gyógyszertárá-
nak működtetését kezdte meg feleségével, 
majd később újabb hajdúnánási gyógy-
szertár létesítését valósította meg.

A gyógyszerész kamara megalakulása 
óta rendszeresen és aktívan vesz részt a 

szakmai szervezet munkájában. Kimagas-
ló tevékenységéért Kiváló Gyógyszerész 
díjat, 2004-ben Miniszteri Dicséretet és 
Gyógyszerész Kamarai munkájáért elis-
merést kapott. 

Nyugalmat, derűt, magabiztosságot 
sugárzó lénye méltán kelti azt az érzést a 

környezetében, hogy nem ismeri a meg-
oldhatatlant, csak a megoldandó felada-
tokat. Feleségével együtt büszke rá, hogy 
bár egyikük sem hajdúnánási születésű, 
mégis annak vallják magukat.

Lassan öt évtizede állnak a hajdúnáná-
si lakosok és a betegek szolgálatára szinte 
éjjel-nappal, az elmúlt 48 év alatt körül-
belül 6000 éjszakai ügyelettel. Bár mind-
ketten elmúltak 70 évesek, a mai napig 
aktívan dolgoznak. 

Fontosnak tartja, hogy a város érdeke-
it figyelembe véve a város egészségügyi, 
oktatási, szociális, kulturális és sport in-
tézményeinek munkáját segítik és támo-
gatják. 

Az aktív munka mellett elsősorban sze-
retteiről gondoskodó családapa, nagypa-
pa. Szabadidejében a természetjárásnak, 
horgászatnak hódol, de a legboldogabb, 
amikor teljes családjával, gyermekeivel és 
8 unokájával tölti az idejét.

Fotó: Fűz László

Kabay János Közegészségügyi Díj

Fotó: Fűz László
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RANGOS VÉDJEGY A NÁNÁSI PORTÉKA
Az elmúlt másfél-két évtizedben Hajdú-
nánás elvesztette lakosságának több mint 
egytizedét. Nem nagy ügy, legyinthet-
nénk erre, hiszen igaz ez a legtöbb kisvá-
rosunkra. Igen ám, de amíg másutt nem 
jutnak túl a sopánkodáson, a nánásiak 
nem törődnek bele a megváltoztathatat-
lannak hitt folyamatba. Az önkormányzat 
új munkahelyek százait hozta létre, hogy 
otthon tartsa a munkát keresőket.

Errefelé mindig kettőzött erővel fúj a 
szél. Most is. A város nyugati határában 
állunk egy fátlan síkság szélén. A mező 
már üres, hiszen lassan itt az első hó. De 
ne higgyük, hogy mindenki fázik. Sőt 
azt is mondhatnánk, rajtunk, a messzi-
ről szalajtott krónikásokon kívül senki. 
Sallai Johanna se, hiszen egy terebélyes 
fóliasátorban épp paradicsomot szed.  
A fólia alatt pedig valóságos dzsungel, 
majd leszakadnak a termés alatt a magas-
ba futtatott szárak. 

– Ez semmi, látták volna nyáron! – ve-
szi ölbe a paradicsommal teli ládát, s indul 
vele az elosztóba a nyolcéves kisfiút nevelő 
fiatalasszony. Gyakorlatilag a palántázás 
óta, hat hónapja dolgozik kint a városi 
kertészetben, de előtte is az önkormány-
zat foglalkoztatta. Hatvankétezer forin-
tot keres, mint mondja, ez nem sok, de 
nem is kevés. Különösen annak fényében, 
hogy ha a város nem adna munkát, szin-
te reménytelen helyzetbe kerülne, hiszen 
Nánáson nagyon nehéz elhelyezkedni.

A hajdúsági löszhát és a Hortobágy ta-
lálkozásánál elhelyezkedő város nemcsak a 
mezőgazdaságáról, s azon belül főként az 
állattartásáról volt sokáig ismert, hanem a 
műszeriparáról is, hiszen például csak a jó 
nevű Tungsram gyárában több mint ezer-
ötszázan dolgoztak. Aztán jött a rendszer-
váltás, a gyár bezárt, s szélnek eresztettek 
mindenkit. Az épületek most is ott állnak 
üresen, de a város nem adja fel, erőtelje-
sen lobbiznak, hogy újra benépesüljenek 
a csarnokok. Ezt már a település polgár-
mesterétől, Szólláth Tibortól halljuk, aki 
három éve került az önkormányzat élére. 
Született hajdúnánásiként azóta minden 
követ megmozgat, hogy Nánás újra von-
zó hely legyen.

– Elkeseredve kellett látnunk a város 
szellemi lefölöződését – mondja. – Innen 
nagyon sok tehetséges ember elment, s ha 
belegondolunk, igazuk volt, hiszen csu-
pán patriotizmusból nem lehet egy csalá-
dot eltartani. Épp ezért megválasztásunk 
után első dolgunk volt egy olyan cselek-
vési program elkészítése, amelyik elősegíti 
a nánásiak helyben boldogulását. Nagy 
keresztünk a város rossz, egyoldalú ipari 
szerkezete, amelynek megbomlása után 
százával kerültek utcára az emberek. Ezen 
ők se nagyon tudnak változtatni, bár amit 
eddig megtehettek, megtették. Segítettek 
például megmenteni híres ruhagyárukat, 
ahol ma is több százan dolgozhatnak – de 
a város lélekszáma majdnem 18 ezer… 
Sebaj, gondolhatták, hiszen Nánáson 
jó földek vannak, és a 6500 családból 
legalább ötezren családi, azaz kertes ház-

ban élnek. Az igaz, hogy onnan pénzhez 
nemigen lehet jutni, de legalább az élelem 
egy részére nem kell költeni. Még ha ki-
csi is a kert, megterem a család számára 
szükséges krumpli, zöldség, gyümölcs, 
lehet tartani tyúkot, kacsát, nyulat, sőt 
disznót is akár. Igen ám, csak közben 
Nánás is „haladt a korral”. A porták nagy 
részén nemhogy disznót, de baromfit se 
nagyon találunk már, és zöldséget is egy-
re kevesebben termesztenek. Segély ma 
is van természetesen, de korábban sok-
kal többen kértek, s panaszkodtak, hogy 

éheznek. A mezőgazdaságból élő, magá-
nak új tanyát építő polgármester elhűlve 
hallgatta őket, hiszen a nánásiak korábban 
a jég hátán is megéltek. A földdel nem 
rendelkezőkön segítettek először. A három 
éve elindított szociális földprogramhoz az 
első évében 57, tavaly 89, az idén pedig 
152 család csatlakozott. Kilencven száza-
lékuk első osztályú gazdának bizonyult.  
A második évben már csirkéket is kaptak, 
a harmadikban pedig maga a város vett és 

nevelt fel naposcsibéket, amelyeket aztán 
a családoknak juttattak. Annak idején a 
földosztáskor a város kezéből is kiszaladt 
a legtöbb föld, de azért maradt, s veszeget-
nek is hozzá. A települést nyugatról övező 
hatalmas szőlőskertben például, amely ma 
is a város éléstára. De azért sok a művelet-
lenül hagyott telek, mert a gazda meghalt, 
elköltözött – ezeket megvásárolja a város, 
és gyümölcsfákat telepít rajtuk. S nem csak 
ide, egy új gyümölcsöskertről is szó van.

És hát a legfontosabb talán: a Start 
munkaprogram! Tóth Imre a vezetője, 

aki egy jól bevált németországi mun-
kahelyet hagyott ott érte. Már évek óta 
dolgozott hasonló munkakörben ott, 
amikor megkeresték hazulról. Némi töp-
rengés után igent mondott. Tudta, hogy 
nagy feladatra vállalkozik, de azt azért 
maga sem hitte talán, hogy 750 ember 
munkájának összehangolása ilyen ko-
moly kihívás.

Az autójában zötykölődve próbálom 
meg feljegyezni a szavait: a munkaprog-

ramban nyolc projekt fut egyszerre, leg-
többen a kertészetben, az utak, csatornák 
rendbetételén dolgoznak. De sokan épí-
tenek, festenek, burkolnak is. Mi is egy 
hamarosan átadandó savanyító- és hús-
feldolgozó üzem felé autózunk, útköz-
ben azonban megállunk, hogy lássuk a 
nánásiak egyik sikeres művét, az újraszer-
vezett helyi piacot. Pályázati pénzekből 
felújították, majd kialakítottak egy részt, 
ahol csak a nánási portéka védjeggyel el-
látott termékeket árulhatják a helybéliek. 
Az egyik faházba betérünk. Martinek Im-
réné saját készítésű tejtermékeket kínál, 
mi a gomolyát kóstoljuk meg – kiváló. 
Saját tehenészetük van, s két tejesautójuk 
is járja a környéket, de mint mondja, ez a 
jobb, kifizetődőbb. A városnak is vannak 
állatai. Egy szabályos rackanyáj, disznók, 
lovak, szürke marhák. És halak is, nem is 
kevés. Nemrég saját kezelésbe vettek egy 
héthektáros tavat, s intenzív haltenyész-
tésbe fogtak. Eltökélt szándékuk ugyanis, 
hogy egészségesebb étrendet vezetnek be a 
város kétezer adagos közkonyháján, ahol 
hetente egyszer halétel is lesz. De jut majd 
a helyi piacra is hal, ami ha nem is lesz 
feltétlenül olcsóbb, de egészen biztosan 
jobb ízű, mint az import cseh vagy szlo-
vák „rybá”. 

A tó a tiszta vizű Keleti-főcsatorna 
szomszédságában hullámzik. A termé-
szetvédelmi mérnök Koós József és a vad-
gazdálkodási technikus Bózsár Tamás a 
gazda. Szakmájukban lehetetlen elhelyez-
kedni, így kapóra jött nekik a tó, a nomád 
élet. Hamarosan kezdődik a lehalászás, de 
a halakat addig etetni kell, ami természe-
tesen együtt jár egy kis csónakázással. En-
nek kimondottan örülnek, mert valljuk 
be, a tógazda titulus eléggé unalmas mun-
ka két mozgékony fiatalember számára. 

A halastó melletti sertéstelep gondo-
zója, Váradi Tibor viszont épp annak 
örül, amikor nyugton vannak a disznók, 
amelyek amúgy alighanem az Alföld leg-
boldogabb sertései. Fél futballpályányi 
területen dagonyázhatnak, és moslék 
formájában szabályos házi kosztot kap-
nak. Nánáson működik a környék messze 
leghíresebb gyógyfürdője, évente százez-
rek látogatják. De akadnak sokan, akik 
nemcsak fájó ízületeiket áztatják, hanem 
szívesen kóborolnának is egy kicsit. Jövő-
re már megtehetik. Tavasztól turistaszeke-
rek indulnak majd a fürdőtől, s a tervek 
szerint útjukba ejtik a zöldségeskerteket, 
a halastavat, megnézhetik a rackanyájat, a 
szamarakat, a mangalicákat, a végén pe-
dig a marhagulyát, a lovakat, a pásztor-
kutyákat. Ámbár azokat nehezen, mert az 
igazi puli meg mudi nem igazán kedveli 
az idegent. A helyzet azért mégsem re-
ménytelen. Ha pár év alatt sikerült bebi-
zonyítani sok városlakónak, hogy segély 
helyett mégiscsak jobb a munka, talán a 
pulikat is sikerül rávenni arra, hogy fo-
gadják kedvesen az idegent. Ez pénzt hoz, 
ami pedig kenyeret jelent.

Balogh Géza
Szabad Föld on-line, 2013. december 8.
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A karácsony az év legszebb ünnepe; a sze-
reteté, az odafigyelésé, a meghitt együtt-
lété – hiszen a Megváltó megszületése a 
szeretetet hozta a földre.

Rendben van ez az érzés azokon a he-
lyeken, ahol a család, a megélhetés, az 
otthon sziklaként, vagy legalábbis szilárd 
lábakon áll – de mi van, ahol valamelyik 
(netán mindhárom) hiányzik? Rájuk 
gondolva indult el egy tettekhez vezető 
gondolat városunkban már nem első al-
kalommal: egy tál meleg étellel és néhány 
– féle tartós élelmiszerrel segíteni azokon, 
akiknek ezek előteremtése nem kis aka-
dályba ütközik.

A Polgári út végén elhelyezett sátor 
december 24-én reggel megtelt szorgos 
segítőkkel és az adakozásokból összegyűlt 

élelmiszerekkel, melyekből 200 csomagot 
osztottak ki a délre megérkező családok-
nak, miután jóllakhattak a több mint 400 
főre elkészített húslevessel, gulyáslevessel 
és mákos- illetve diós kaláccsal. Ebéd előtt 
Gacsályi Gábor református lelkipásztor az 
ünnephez kapcsolódva osztotta meg szép 

gondolatait a jelenlévőkkel, majd az a fel-
díszített karácsonyfa került kisorsolásra, 
amely dekorációként az ünnepi hangula-
tot jelentette.

Az akció másnap is folytatódott, ami-
kor is pörköltet főztek tarhonyával és cső-
röge fánkkal az odaérkezők nagy örömére.

A segítőknek, a támogatóknak, a sok 
magánszemélynek, vállalkozásoknak és a 
cégeknek ezúton is megköszönve álljon 
itt a nevük – a teljesség igénye nélkül: 
HÉPSZOLG KFT., Bata Tüzép, Family-
Fisch BT., Sebestyén László CBA, Nyakas 
Farm, Lac-Hús KFT., Avia Töltőállomás, 
Murvai László, Nyakép KFT., Pajkos Fe-
renc, Szerszám Birodalom, Álom Turi, 
Harsányi Miklós, Csiha Vasudvar, Csiha 
Sándor, Önkormányzat Kertészete, Magi 
József, Szabó János-Best FM, Hajdúná-
nási Újság, Kukori Baromfibolt, Tóth 
Imre, Katona Zsolt, Trimag Kft., Bizsu 
Mánia, Szabó Ottó, Dekorinfo 2005 Bt., 
Ötvös Sándor, Szabó Zoltán, Siró János, 
Vékony-Fekete László, Erdei Csaba, Irén-
ke és Andika tanító nénik és a sok-sok 
önkéntes segítő.

Kép és szöveg: 
Fekete Andrea

A Hajdúnánási Református Egyházközség 
intézményeiben, a gyülekezeti házban és a 
templomban szervezte az adventi és kará-
csonyi ünnepi alkalmait.

A Református Óvodában a négy óvo-
dai csoportban – az adventi időszak négy 
hetében – péntekenként gyújtotta meg a 
lelkipásztor az adventi gyertyákat gyerme-
kek, szülők, óvónők, tanítók és az intéz-
mény vezetőinek közösségében. Mesélt 
a gyerekeknek az áldott állapotban lévő 
Erzsébet és Mária, vagyis az „Ószövetség 
és az Újszövetség találkozásáról” és Jézus 
születéséről. Az adventi délelőttökön szü-
lők, gyermekek az óvónőkkel együtt ké-
szítettek karácsonyi díszeket a családok és 
az intézmény karácsonyfájára.

A Református Iskolában karácsonyi 
adománygyűjtést, majd adományosztást 
szervezett a Hitéleti munkaközösség az 
óvoda és az iskola szülői számára „Segí-
tünk az ajándékozásban!” címmel. Játé-
kok, édességek, cipők, ruhák, könyvek 
gazdagították az intézménybe járó gyer-
mekek otthoni karácsonyi ajándékait.

A 4. osztályosok karácsonyi témahét 
keretében ismerték meg más népek ka-
rácsonyát, főztek hagyományos szalon-
cukrot, és az általuk készített csodálatos 
díszekkel ékesítették fel az iskola kará-
csonyfáját.

A hétzáró áhítatokon az 1. osztályosok, 
az énekkarosok és a furulya szakkörö-
sök készültek ajándékműsorral az iskola 
közösségének. A téli szünet előtti utolsó 
napon az iskola karácsonyfája mellett az 
aulában az iskolavezetés osztályonként ta-
lálkozott a gyermekekkel és az adomány-
ba kapott szaloncukor ajándékkal kedves-
kedett nekik. 

Az óvodában is hagyományos közös 
ünneplés volt. A Madarak karácsonyára a 
gyermekek pattogatott kukoricával, szárí-
tott gyümölcsökkel, magvakkal díszítették 
fel az udvari karácsonyfát. A csoportok 
itt is megkapták az adomány szaloncukor 
ajándékot.

A Református Óvoda és a Református 
Iskola gyermekei ajándékműsorokkal, to-
vábbá énekekkel, hangszeres játékkal ked-

veskedtek a Polgári úti Szociális Gondo-
zási Központ és a Köztársaság téri Idősek 
Otthona lakóinak.

A Református Nőszövetség és a Re-
formátus Idősek Klubja a hagyományos 
szeretetvendégséget készítette elő a gyü-
lekezet idős tagjai számára a gyülekezeti 
házban az egyházközség elnökségének 
vezetésével. Az istentisztelet előtt a Refor-
mátus Óvoda gyermekei és az iskola furu-
lya szakkörösei kedveskedtek a közel 80 fő 
idős néninek és bácsinak. Szépen terített, 
kézzel készített kedves ajándékkal díszí-
tett asztal várta a vendégeket. A Reformá-
tus Idősek Otthonában finom ebédet főz-
tek, a nőszövetség süteményekkel kínálta 
a gyülekezeti tagokat. Az egyházközség kis 
busszal hozta el azokat az időseket, akik 
már nehezen tudnak közlekedni. 

A Református Nőszövetség és az Idő-
sek Klubja csomagolta be azt a több 
mint 300 kis ajándékcsomagot is, amit 
a Gyermekek karácsonyára – szentesté-
re – készítettek elő. December 24-én 16 
órakor ismét zsúfolásig telt a templom.  
A Református Iskola 4. osztályosainak 
szép ünnepi műsora a betlehemi történe-
tet mutatta be a szentestén. Kocsis Áron 
lelkipásztor igehirdetése előtt az iskola 
gyermekei énekkel és furulyával örven-
deztek Jézus születésének. Az istentisztelet 
után a templomban elhelyezett szép nagy 
karácsonyfa mellett a lelkipásztorok, pres-
biterek és a Nőszövetség tagjai osztották 
az ajándékcsomagokat és kívántak áldott 
karácsonyt a családoknak.

Karácsony előtt bűnbánati héten – reg-
geli és esti istentiszteleteken – készült a 
gyülekezet az úrvacsorára. Karácsony első 
napján Gacsályi Gábor lelkipásztor hir-
detett igét Isten szeretetének nagyságáról, 
majd Kocsis Áron lelkipásztorral együtt 
osztottak úrvacsorát.

Karácsony második napján vendég ige-
hirdető szolgált a templomban. Hagyo-
mány, hogy karácsony második napjára 
legátus érkezik. Az idén a balmazújvárosi 
Felhősi András 3. éves teológiai hallgató 
szolgált református templomunkban.

Az egyházközség sajtóbizottsága

Adventi készülődés és karácsony 
a Református Egyházközségnél

Karácsony

Kiváltságlevelek a hajdú múltból 

A városnapi rendezvénysorozat végéhez 
közeledve könyvbemutatóra került sor a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzat dísz-
termében december 13-án, pénteken.  
A Hajdú-Bihar megyei önkormányza-
tok gondozásában jelent meg egy igazi 
ritkaságnak számító mű „ A hajdúk és a 
Hajdú Kerület címeres kiváltságlevelei 
1605–1606–1838”.

Az érdeklődőket dr. Juhász Endre Haj-
dúnánás alpolgármestere köszöntötte, 

majd dr. Csáky Imre címertörténész, a 
sorozat főszerkesztője mutatta be a kiad-
ványt. A szerző beszélt a kötetben lévő 
három kiváltságlevélről (a hajdúk közös 
kiváltságleveléről 1605-ből, a szoboszlói 
hajdúkéról 1606-ból, valamint a Hajdú-
kerületéről 1838-ból). A vörös bársony-
kötésű, sorszámozott, arannyal dúsan 
felülnyomott, szemet gyönyörködtető 
fedlapot kihajtva a hajdúk négy fontos 
kiváltságlevelének hasonmás oldalait, 
azok fordításait és két rövid tanulmányt 
találunk.

Dr. Csáky Imre a könyvbemutató ke-
retében részletesen ismertette a hajdúvá-
rosok címereit, melyek a 17. század óta 
ugyanazok, ez jelzi azt is, hogy ezeken a 
településeken évszázadok óta fontosnak 
tartják a múltban elért eredményeket, ha-
gyományokat.

A kötet megjelenéséhez a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat, valamint több 
megyei település önkormányzata, köztük 
Hajdúnánás is hozzájárult.

Dedikál a szerkesztő, dr.Csáky Imre
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Több évtizedes hagyománya van a városi 
könyvtárban a város napja alkalmából 
megrendezett helytörténeti vetélkedő-
nek. Valamikor az 1970-es közepén 
„lobogtak” fel először a Pásztortüzek fé-
nyei, akkoriban még csak a mindenkori 
ötödikes diákok számára. Az idők folya-
mán sok minden változott, de a képze-
letbeli pásztortüzek most is világítanak. 
Idén is vetélkedtek a város diákjai, ahol 
a téma a Luca napi kotyolás volt.

Boszorkányok pedig nincsenek – idéz-
ték jó Könyves Kálmán királyunk el-
híresült mondását a városi könyvtár és 
múzeum munkatársai, akik ezzel a cím-
mel hirdették meg az idei hagyományos 
helytörténeti vetélkedőt. Mert, hogy idén 
éppen pénteki napra esett december 13-a, 
a babonáktól, varázslásoktól sem mentes 
Luca napja. 

A vetélkedő érdekes, fordulatos, sok-
szor tréfás feladatokból állt. Volt hagyma-

naptár készítés, asszociációs játék, tárgy 
kiválasztás, egy-egy szokáshoz kötődően, 
gyógynövény illat felismerés, vagy éppen 
saját kotyoló rigmus írás. De jól megfért 
egymás mellett a sok évszázados hagyo-
mány és az internet világa is. A feladatok 
kizárólag a Luca napi termékenységva-
rázslás, és az ehhez kötődő tiltó, jósló 
néphagyományokhoz kötődtek. 

Az egyik legélvezetesebb feladat a 
kotyolásról készített kisfilmek megtekin-
tése volt, amelyekben a gyerekek saját for-
gatókönyv alapján saját maguk játszották 
el a Luca napi hagyományt, nem kevés 
humorral fűszerezve. 

A vidám, jó hangulatú vetélkedés vé-
gén az első helyen végzett a Református 
Általános Iskola 6. osztályos csapata, má-
sodik lett a Bocskai Iskola 6. c. osztálya, 
és harmadik helyezett lett a Református 
Általános Iskola 5. osztálya.

Dr. Muraközi Gábor, aranydiplomás jog-
tanácsos, 2012-ben az édesanyja nevét 
viselő Gupcsó család egy részének újra-
temetést és az élőknek családi találkozót 
szervezett. Az akkor ott megjelent hozzá-
tartozók elhatározták, hogy 2013 évben 
id. Muraközi Gábor és annak jó barátja, 
unokatestvére, id. Muraközi István emlé-
kére is istentisztelettel egybekötött családi 
találkozót tartanak.

2013. szeptember 14-én 11 órakor a 
hajdúnánási temetőben találkoztak Mu-
raközi Sándor és felesége Ország Ágnes, 
valamint Muraközi Miklós és felesége 
Rékasi Zsófia unokái és dédunokái (közel 
50 fő).

Muraközi István, akiről az emléke-
zés szólt, 1906. december 6-án született 
Hajdúnánáson. Felnőve kisbirtokos csa-
ládi gazdálkodóként dolgozott. S jött a 
2. világháború időszaka, amely az ő ro-

konságukat sem kímélte. Őt is behívták 
katonának és az orosz frontra vezényelték, 
ahol hadifogságba esett. Társai 1948-ban 
hazatérhettek szeretteikhez, de ő odama-
radt, eltűntnek nyilvánították. Nincs rá 
adat, bizonyíték, hogy a háborúban, vagy 
azt követően mikor és hol halálozott el.  
A tény az, hogy városunk megújult hábo-
rús emlékművén az ő neve is ott szerepel a 
hősi halált haltak nevei között. Családjuk, 
így ő is a református vallás tanai szerint él-
tek, amiért őt is megillette volna az, hogy 
istenhitben temessék el. A mostani családi 
összejövetel ezt kívánta pótolni számára.

A megjelentek előbb Gacsályi Gábor 
Nagytiszteletű Úr emlékező beszédét hall-
gatták meg, majd ezt követően felkeresték 
a temetőkertben nyugvó hozzátartozók 
sírját, majd a város főterén álló emlékmű-
nél helyezték el az emlékezés koszorúit, 
virágait. Ezt követően az alkalom adta ta-
lálkozást kihasználva estébe hajló, jó han-
gulatú beszélgetéssel zárult a nap.

Ez a családi esemény is bizonyíthatja 
azt, hogy eltávozott embertársaink em-
léke ott él a szívekben. Igaza lehet a vers 
írójának: „Nem az hal meg, aki elmegy,/
hanem az, akit elfelejtenek!” Az ő emléke 
is igaz megőrzőkre talált.

A család ez úton is háláját fejezi ki dr. 
Muraközi Gábornak az áldozatos szervező 
munkájáért.

Gut István

A Hajdúnánási Tankerület és a Bocskai 
István Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola december 10-én Hajdú-
nánási Pedagógiai Nap címmel szakmai 
napot rendezett.

A délelőtt folyamán az iskola munka-
közösségei bemutató órákat láthattak, 
melyben a fő hangsúlyt a digitális eszkö-
zök használatára, ezek alkalmazására fek-
tették az órát tartó pedagógusok.

A tanórák után értékelték és megbe-
szélték a résztvevők a látottakat, majd 

korreferátumok hangzottak el a szakmai 
munkaközösségeken belül az IKT, azaz 
a Információs és Kommunikációs Tech-
nológiák alkalmazásának lehetőségeiről, 
ezek előnyeiről, esetleges hátrányairól.

A műhelymunkákat követően a ren-
dezvény délután folytatódott, melynek 
kezdetén Éles Béláné tankerületi igazgató 
köszöntette a résztvevő pedagógusokat.  
A tehetséggondozás lehetőségeiről, a te-
hetségpontokról dr. Mező Ferenc tartott 
előadást, majd A pedagógus életpálya 
modell címmel Erdőháti Imréné foglalta 
össze a pedagógusok szakmai előmenete-
léhez szükséges lépéseket és teendőket.

A Pedagógiai Nap programját az Apá-
czai Kiadó könyvbemutatója színesítette, 
ahol a résztvevők megismerkedhettek a 
kiadó legújabb könyveivel, folyóirataival 
is.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

A 4. c osztály 3 tanulóját, Mirkó Annát, 
Szabó Sárát és Révész Zsannát osztályfő-
nökük, Bakosné Pálóczi Anikó benevez-
te a Kiskegyed és a Penny által meghirde-
tett pályázatra. A pályázat keretén belül 
a gyerekeknek 2–6 oldalas Vitamin Kis-
okost kellett készíteniük „Reggeltől estig 
vitamin – Okos megoldás!” témában.  
A szakmai zsűri pályamunkájukat fődíj-
jal jutalmazta, mely a budapesti Cam-
pona áruházban lévő Tropicáriumban 
eltöltött egész napos programot illetve 
egy 500 000 Ft értékű Penny vásárlási 
utalványt jelentett. A pályamunkáról és 
a nyeremény átvételéről Bakosné Pálóczi 
Anikó tanítónő mesélt lapunknak: 

Kiskönyvünkben, melynek a „Vitami-
nokosok” címet adtuk, az általunk ki-
választott gyümölcsöket, zöldségeket 
mutattuk be, és felhívtuk a figyelmet a 
fontosságukra, a végén pedig egy társas-

játék segítségével foglaltuk össze 
a könyvben szerzett tapasztala-
tokat játékos formában. Ebben 
nagy segítség volt a gyerekek 
számára a könyvtár, az internet 
illetve a környezetismeret órá-
kon szerzett tudás. A hír után 
alig vártuk a november 28-át, 
hogy elinduljunk a nyeremé-
nyünk átvételére. A helyszínen 
számunkra külön berendezett 
teremben fogadtak bennünket 
tízóraival. Ezt követőn ismerte-
tőt kaptunk a Tropicariumban 

lévő állatokról, majd idegenvezető se-
gítségével meglátogattuk az állatkertet. 
Etethettünk tengeri malacokat, rájákat, 
simogathattunk gőtét, megcsodáltuk az 
esőerdő időjárását, élvezettel néztük a 
fejünk fölött úszó cápákat, és láttuk az 
etetésüket. Délután kreatív foglalkozás 
keretében karácsonyfa díszeket készí-
tettünk. Ezt követően ebéddel is meg-
vendégeltek bennünket, és nagy megle-
petésünkre minden tanuló kapott 1–1 
mikulás csomagot illetve egy Jégkorszak 
DVD-t. Élményekkel telve indultunk 
haza. Ezt a napot nem feledjük soha. 

Fekete Andrea

A Bocskai Iskola művészeti tanszaka 
ünnepi műsorral készült az év legszebb 
ünnepére. A már lassan hagyományos-
nak is nevezhető Karácsonyi Táncjáték-
ban a művészeti iskola néptánc tanszaka 
mutatkozott be és adta elő monumentá-
lis és látványokban gazdag produkcióját, 
melyet az iskolás gyerekek december 21-
én, az utolsó tanítási napon tekinthettek 
meg, december 22-én pedig a szülők és 
a néptánc rajongói. A közel egyórás be-
mutatónak a Művelődési Központ szín-
házterme adott otthont, ahol minden 
előadás zsúfolásig megtelt.

A vasárnapi bemutató után a művésze-
ti iskola többi tanszaka is bemutatkozott 
az ünnepi koncertjükön, az előadás köz-

ben és szüneteiben pedig mézeskalácsot 
díszíthettek és gyertyát mártogathattak 
az érdeklődők.

Az ünnepi előadás előtt a karácsonyi 
rajzpályázat nyertes alkotásait díjazták, 
melyeket a Művelődési Központ előte-
rében tekinthetnek meg az érdeklődők.

Kép és szöveg: Fekete Andrea

Boszorkányok pedig nincsenek – 
helytörténeti vetélkedő a városi 
könyvtárban

Megemlékezés Muraközi Istvánról 

Az emlékező család

Reggeltől estig vitamin

Fel nagy örömre…

Pedagógiai Nap az információs és kommunikációs 
technológiák jegyében
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Cégnév Üzlet neve Elérhetőség  Profil Mire?

AVIA Hajdúnánás Lajko-Investment Kft. Avia - Benzinkút Polgári úti ipari park 6501/2. Hrsz. Benzinkút 10% Mosó-kozmetikai szolgáltatások,
frissen főzött kávé

Balla Bútor Kft. Balla Bútor Hajdúnánás Dorogi utca 15. Bútorbolt 3% Mindenre

Bata Tüzép Kft. Bata Tüzép Árpád utca 16. Tel.: 06-52/570-714 Tüzelő és építőanyag kereskedés 2% Árlista szerint

Boglár Élelmiszer Kft.

1. sz. ABC 
2. sz. ABC 
3. sz. ABC 
4. sz. ABC 
7. sz. ABC 
8. sz. ABC

Zrínyi u. 46. 
Attila u. 44. 
Vörösmarty u. 67. 
Rákóczi u. 49. 
Bocskai u. 9-11. 
Bocskai u. 63-65. 

Élelmiszer Üzlet 2% Mindenre (kivétel telefonfeltöltés)

Csiha Sándor e.v. Fitness Terem Kossuth utca 22. Fitness terem 10% szolárium használat

Csikiné A. Borbála e.v. Csiri-Biri Játék és Ajándék Bolt Mártírok utca 1. Játék és ajándékbolt -

Csiszer Kft. Csiszer Kft. Műszaki bolt Széchenyi krt. 36. Műszaki cikkek forgalmazása 2% Műszaki cikk vásárlására

Dr. Kiss József  Dr. Kiss József  Bocskai u. 36. Állatorvos 10% Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatokra

Eco-Lánc Kft. Non-Stop Csemege Dorogi utca 28. Élelmiszer Üzlet 3% Mindenre (kivétel dohányáru, telefonfeltöltés)

Egyetértés Coop Zrt.
110. sz. ABC Kossuth u. 15. Élelmiszer Üzlet 2% Mindenre

Dorog-Hús Mintabolt Kossuth u. 3. Hús- és hentesáru –

Együtt Öten Kft. Diófa Motel és Csárda Tar Kálmán u. 1/A Szálláshely, étterem 10% Menüre

Esendel Kft. Kupica Italdiszkont Óvoda utca 28. Italdiszkont 2% Mindenre

FEDOREX Kft. CBA Élelmiszer bolt Kossuth u. 13. Élelmiszer Üzlet 2% Mindenre

Fógel Sándor e.v.
Fógel Optika Fotó Mártírok u. 17. Szemüvegkészítés, óra árusítás, fényképezőgépek 

és tartozékaik, fotókidolgozás 5% Szemüvegkeretekből

Fógel Fotó-Ajándék Mártírok u. 19. Ajándék, igazolványkép készítés, fotókidolgozás 5% Igazolványkép készítésére

Gál Lajos e.v. Mozi Ételbár és Palacsintázó Köztársaság tér 16. Vendéglátás 10% Árlista szerint

Göndör János Göndör János Táncsics Mihály u. 25. Tel.: 06-30/460-8406 TV, rádió, hangtechnika, egyéb elektronika 5-15% Eszközjavítás

Hajdú Forma Szociális Szövetkezet Digisprint Digitális Nyomda Bocskai utca 2-4. Tel.: 06-20/494-2016 Nyomdai munkálatok 5% Mindenre

Hajdúker Kft. Nánási-Hajdú-ker Kft. Hajdú u. 1. Víz-, gáz- és fürdőszoba szerelvények, megújuló 
energia 2-10% Mindenre (terméktől függően)

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Hajdúnánási Gyógyfürdő Fürdő utca 7. Tel.: 06-52/381-858 Belépőjegy, szolgáltatások, szállás Árlista szerint

Hajdúnánási Építő- és Szolgáltató Kft. Temetkezés Kossuth utca 22. Temetkezés 5% A kedvezmény önkormányzati rendeletben 
meghatározott tételekre nem vonatkozik

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Bocskai utca 6. Étkezés 5% Árlista szerint

Hajdúnánás Város Önkormányzata 
START - Munka mintaprogram Hunyadi u. 107. Mezőgazdaság és állattenyésztés  Mezőgazdasági projekt termékeire 20%

Hajdúnánás Város Önkormányzata Köztársaság tér 1. Szemétszállítási díj 250 Ft kedvezmény

Horváth Kertészeti Árudák Kft.
Oázis Kertészet Szabadság u. 50.

Kertészet 3-20% Terméktől függően
Horváth Virágüzlet Kossuth utca 3.

Ilyés és Társa Bt. Ilyés és Társa Bt. Bartók Béla krt. 1. Lakó- és középületek tervezése 5% Mindenre

IMICA Termál Panzió Kft. Bocskai Étterem Kéky Lajos utca 11. Vendéglátás 5% Étel fogyasztásra

Jalkóczi Zsolt e.v Jalkóczi Zsolt e.v Helyi Termelők Piaca Baromfitenyésztés - tojás árusítás Nánási Portéka

Katonka Lászlóné e.v. Toll-Tex lakástextil Csokonai utca 12. 3/14 Lakástextil 3% Mindenre

Katona Zsolt e.v. Katona Zsolt e.v. Malom utca 7. Gépi földmunkák végzése 10% Mindenre

Kiss Andrea Kinga e.v. Fürdő-Termálbüfé Fürdő utca 7. Étkezés Árlista szerint

Lac-Hús Kft.
Magyaros Étterem Köztársaság tér 9-11.

Vendéglátás
5% kivéve menü és engedményes napok

Lacikonyha Köztársaság tér 9-11. 5% kivéve napi menü

Major Antal e.v. Vas-Edény Bolt Ady Endre krt. 4. Vasáru 2% Mindenre, kivéve PB gázpalack, 
hengerelt és húzott áru

Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. Helyi Termelők Piaca Tejtermékek árusítása Nánási Portéka

Marton Zoltán e.v.
Dolce Vita Kossuth utca 13. Szórakozóhely 5% Mindenre

Play Tenisz Iskola Fürdő utca 7. Tenisz oktatás 5% Mindenre

Msq és Társa Kft. Papír ABC Hajdúnánás Mártírok u. 1/3. Papír-írószer 5% mindenre

Nagy Katalin Kati Vendégház Baross út 1/A Szálláshely 10% szállásra

Nagy Miklós Temetkezési iroda Vörösmarty út 4. Temetkezés –

„Napkelet” Ajándék- és Ékszerüzlet „Napkelet” Ajándék- és Ékszerüzlet Kossuth u. 3. Ajándék, ékszer 5% Mindenre

Nábrádi József Szerszám Birodalom Üzletház Tiszavasvári u. 2. Szerszám Kereskedelem 5-20% Mindenre (terméktől függően)

Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Köztársaság tér 6. Közművelődés 10% Belépőjegyekre

Tourinform Iroda Köztársaság tér 6. Turizmus 10% Ajándéktárgyakra

Hajdúnánási Újság Köztársaság tér 6. Média 10% Hirdetésekre

Helyi Televízió Köztársaság tér 6. Média 10% Hirdetésekre

Nánási Korona Bt. Korona Patika Köztársaság tér 17-19. Gyógyszertár 5% OEP által nem támogatott termékekre. 
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Némó Díszállat és Díszhal kiskereskedés Némó Díszállat és Díszhal kiskereskedés Mártírok u. 19. Kisállat és állateledel kereskedés –

Nyakas Norbert e.v - Trafik Nemzeti Dohánybolt Kossuth utca 22. Nemzeti Dohánybolt –

Nyak-Ép Kft.
Körös Sport Dorogi utca 2. Sportruházat és eszközök 10% Mindenre. 

Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Építőipar Dorogi utca 2. Építőipar 2% Építőanyagokra

Olex-97 Kft. Olex-97 Kft. Rákóczi u. 24/a Asztalosipar 5% Asztalosipari szolgáltatásokra

Orosz János Kft.
Polgári ABC Polgári u. 87.

Bolti vegyes kiskereskedelm 10% Napi akciós termékekből
Menyecske ABC Polgári utca 92.

Pál-Kovács Dezső
Bányász Üdülő és Étterem Fürdő u. 3. Szálláshely és vendéglátás 10% Mindenre

Gyöngyszem Sport és Szabadidőközpont Irányi u. 14. Sport-és szabadidő 10% Mindenre

Pharma-Sano Bt.
Winkler Lajos Gyógyszertár Kossuth Lajos út 10.

Gyógyszertár 5% OEP által nem támogatott termékekre. 
Más kedvezménnyel össze nem vonható.Ezüst Kígyó Gyógyszertár Köztársaság tér 5.

Reszegi Magdolna Katalin Róma ház Nikodemusz I. u. 1. Használt ruházat  3% Mindenre. 

Sebestyén Alida Sebestyén Cukrászda Óvoda utca 28. Cukrászda 5% Mindenre

BOCSKAI KORONA HÍRADÓ – szerződött Bocskai Korona elfogadóhelyek
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Sebestyén László CBA - Házhelyi Bolt Pacsirta u 1. Élelmiszer Üzlet 2% Mindenre (kivéve dohányáru)

Szabó Gábor e.v. - Baross Úti Pékség és Élelmiszerbolt Baross Úti Pékség és Élelmiszerbolt Baross utca 3; Helyi Termelők Piaca Élelmiszer Üzlet - Pékség 5% Péksüteményekre

Színvonal-Color Kft. Színvonal-Color Kft. Bem utca 2. Festékáru, vegyiáru 5% Sniezka termékekre

Székely Sándor e.v. Kukori Húsáruház Kossuth u. 20. Hús- és hentesáru Árlista szerint

Tedej Zrt. Tedej Zrt. Vegyesboltja Tedej, Fő u. 9. Élelmiszer Üzlet 5% Naturlevekre és gyümölcsökre

Tóth 3D Kft.

Szivárvány Virág- és Ajándéküzlet Báthori utca 48.

Virág és Ajándék üzlet 10% MindenreAnikó Virágüzlet Mártírok u. 21.

Liliom Virágüzlet Liliom utca 2.

Trendi Divat Trendi Divat Köztársaság tér 6. Ruházati üzlet 5% Mindenre. 
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Varga Margit Margaréta Panzió Kéky Lajos utca 5 Szálláshely 20% Szállás

Varga Tibor e.v. Varga Tibor e.v. Helyi termelők Piaca Hús- és hentesáru Nánási Portéka

VELOÁK Kft.

Koffein Söröző Kossuth utca 25. 

Vendéglátás 10% MindenreFalánka Grill Ételbár Kossuth utca 25. 

Kultúr-Art Kávézó Köztársaság tér 6.

Világos 81 Kft. Világos 81 Kft. Magyar utca 50. Tűz és munkavédelmi tanácsadás, ipari és 
háztartási tisztítószer kereskedelem 2-5% Árlista szerint

A városnapi programok részeként emlék-
táblát lepleztek le Hajdúnánáson decem-
ber 11-én szerda este, míg a könyvtárban 
a 2014-es Nánási Kalendárium bemutatá-
sára került sor.

A Bethlen Gábor körút egyik társasház 
falán elhelyezett emléktábla, Bethlen Gá-
bor fejedelemmé választásának 400. év-
fordulója alkalmából készült el.

Buczkó József, a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

intézményvezetője az emléktábla átadó 
ünnepségen mondott beszédében Beth-
len Gábor életének és fejedelemségének 
a tanulságaként fogalmazta meg, hogy 
nemcsak a múltunkban, de jelenünkben 
is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a 
nemzet egyesítés gondolata. Az avatóbe-
szédet követően Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének tagjai 
leplezték le az emléktáblát, majd a törté-
nelmi egyház képviseletében Nagytiszte-
letű Kocsis Áron református lelkipásztor 
áldotta meg.

Az emléktábla avatását követően sor 
került a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény épületében a 
2014-es Nánási Kalendárium bemutatá-
sára. Az est háziasszonya Szabóné Marth 
Éva volt, a Hajdúnánási Szellemi Műhely 
vezetője, míg a könyvet Rigó Tamásné 
szerkesztő ismertetette. Szép számú érdeklődőt vonzott a város 

napján a helytörténeti gyűjtemény Ablak 
a mennyre, ablak a világra – Ikonok Moldá-
viából című kiállításának megnyitója. Az 
intézmény vezetője, Buczkó József, majd 
Szólláth Tibor polgármester köszöntötte 
a vendégeket. Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág moldovai nagykövete betegsége miatt 
távol maradt, de elődje, dr. Varga György 
tiszteletét tette a megnyitón. 2013 nyarán 
az ő segítsége révén jutott el városunk 
küldöttsége a moldáviai Benderibe, hogy 
lerója kegyeletét az 1944 novemberében 
oda elhurcolt nánásiak sírja előtt.
Petru Costin, a Moldovai Köztársaság 
Vámszolgálata Nemzetközi Igazgatósá-
gának helyettes vezetője szintén fontos 
szerepet játszott a két település kapcsolat-

felvételében. Most személyesen is elkísér-
te ikongyűjteményének becses darabjait, 
szám szerint nyolcvannyolcat, melyeket 
hazánkban Budapest után Hajdúnáná-
son láthat a közönség. Nemcsak vallási, 
hanem történelmi ereklyék birtokosa is 
Petru Costin, az utóbbiakból el is hozott 
néhány katonai egyenruhát ajándékba a 
nánási helytörténeti gyűjtemény számára.
A február 28-ig megtekinthető szentké-
pek a 17. és a 20. század között készültek, 
többségük évtizedeken át függött orosz-
országi, romániai és besszarábiai családok 
szobájának falán. A szigorú, szinte a 6. 
század óta változatlan előírások alapján 
fatáblára festett képek Krisztust, Máriát, 
illetve a szenteket ábrázolják.

Vékony Gábor

Azon az éjszakán az akkor 44 éves Petrov 
ezredes mint minden éjjel felvette a szol-
gálatot a Moszkvától nem messze lévő 
szovjet műholdmegfigyelő központ pa-
rancsnokságán. Éjfél előtt riasztás érke-
zett: Az egyik orosz felderítő műhold 
előbb egy, majd már öt amerikai inter-
kontinentális rakéta indítását jelezte. 
Ezek a rakéták egyenként tíz robbanófej-
jel voltak felszerelve és együttes pusztító 
erejük körülbelül 45–50 orosz város és/
vagy katonai célpont megsemmisítésére 
lett volna elegendő.

Petrovnak szinte semmi dolga nem lett 
volna. Az ő hatásköre csak arra korlátozó-
dott, hogy ilyen esetben azonnal jelenti a 
támadás tényét az orosz felsővezetésnek, 
akik ezután kiadják a támadáshoz szüksé-
ges parancsokat. 

Az ezredes viszont tudta, hogy kinek is 
kellene jelentést tennie. Abban az időben 

minden hívás Jurij Andropov pártfőtitkár-
hoz, egy súlyos vesebetegségben szenvedő, 
cukorbeteg 70 éves emberhez, futott be, 
akit rendkívül paranoiás és rögeszmés em-
berként tartottak számon. Egyik legfonto-
sabb rögeszméje az volt, hogy a nyugattal 
a „végső” háború már csak idő kérdése.

Petrov és tiszttársai lázasan dolgoztak, 
hogy kizárják a tévedés lehetőségét, de 
a döntésre mindössze 15 perc állt a ren-
delkezésükre. A helyzet egyre feszültebbé 
vált, ugyanis a tisztek egy csoportja egyre 
nagyobb gyanakvással figyelte Petrovot. 
Az ezredest amerikai kémnek, gondolták, 
aki éppen ezekben a sorsdöntő pillanatok-
ban készül szabotálni országuk védelmét.

Petrov további öt perc mérlegelés és a 
kollégáival folytatott – a kölcsönös ordi-
bálásig, és kis híján tettlegességig fajuló- 
vita után úgy döntött, hogy nem értesíti a 
szovjet vezetést. 

Emléktábla avatás és könyvbemutató Képbe foglalt imádságok

A nagy fejedelem emlékét őrző tábla 
a Bethlen G. körút elején

A megnyitó ünnepélyes pillanatai; képen balról jobbra: Buczkó József intézményvezető, Szólláth Tibor pol-
gármester, dr. Juhász Endre alpolgármester, Petru Costin úr, dr. Varga György volt moldáviai nagykövet, 
a Benderi önkormányzat egyik képviselője, Tupicza György tolmács, Delibalt Lada asszony Benderi város 
alpolgármestere                    (Fotó: Fűz László)

Év eleje van, ismerősök, családtagok, jó barátok kívánnak egymásnak boldog, 
békés, sikerekben gazdag új esztendőt. De vajon gondol-e valaki arra ezekben az 
önfeledt percekben, hogy elég egy át nem gondolt döntés, és visszafordíthatatlan 
katasztrófa következhet be, és nincs többé békés, boldog új év. Harminc éve, 1983-
ban ez majdnem megtörtént. Talán kevesen tudják, – hogy Sztanyiszlav Petrov 
szovjet ezredes 1983. szeptember 27.-ének éjszakáján megmentette a világot. 

Az ember, aki megmentette a világot 

15 perccel később a képernyőkről el-
tűnt a riasztás. Mint később kiderült 
műholdak a napfény felhőkön való vissza-
tükröződését nézték támadásnak. Ameny-
nyiben Petrov automatikusan továbbítja a 
parancsot a következmények iszonyatosak 
lettek volna. A nukleáris válaszcsapások 
milliárdok halálát okozták volna, a túl-
élőkre pedig az éhezés a sugárbetegség és 
a hosszú nukleáris tél várt volna. Mint 
azt Petrov később elmondta, tettéért sem 
kitüntetést, sem büntetést sem kapott. 
Nyugaton az eset csak évekkel később, 
a hidegháború vége után vált ismertté.  
A napjainkban szerény körülmények kö-

zött, nyugdíjasként élő Petrov 2006-ban 
New Yorkban a Világpolgár kitüntetésben 
részesült, 2013 februárjában Drezdában 
pedig a Béke-díjjal tüntették ki.

Szabó Endre

A fiatal Petrov ezredes
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

A Rózsa utca az Attila út illetve a Má-
tyás K. út felől. Biztos, hogy így akarták?  
A tábla jelentése szerint mind két irány-
ból behajtani tilos. Hogy mennek be oda 
a gépkocsival rendelkező lakók? Vagy ha 
már mégis behajtottak elsőbbségadás 
kötelező? Nem egyirányúra kellett volna 
táblázni? Csak kérdezzük.

Ózdi KC–Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE 28–24 (13–16)

Ózd 500 néző. Vezette: dr. Kozák, 
Wenczel. (november 24.)

Hajdúnánás Termál SC–Nyíradonyi 
VVTK 25–26 (14–14)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Drisz-
ku, Ónodi. (nov. 30) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
Poór 4, Martinek 6, Zihor 2, Fekete 2, 
Lakatos 2, Takács P. Csere: Darabos 2, 
Csicsószki 2, Takács A 5/1, Kovács. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 4/1, illetve 3/3. Kiállítás: 2 
perc, illetve 10 perc. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás TSC–
Nyíradonyi VVTK 42–6 (16–3)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay.

Hajdúnánás TSC: Varga (kapus), 
Csíki 3/2, Szőnyi 3, Tóth 4, Lakatos 3, 
Budaházy 3, Csontos 2/1. Csere: Pethe 
2, LENGYEL 5, TAR 4, PÉTER 6, BA-
LOGH 6, Furkó 1, Huszti. Edző: Nagy 
Attila

Hétméteres: 7/3, illetve 2/2. Kiállítás: 2 
perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: Kötelező győzelmet arat-
tunk, ahol a felnőtt keret játékosait pi-
hentetve serdülőink bizonyították, hogy 
a későbbiekben is lehet számítani rájuk.

Kiskunhalas NKSE–Hajdúnánás Ter-
mál SC 26–21 (12–9)

Orosháza 60 néző. Vezette: dr. Janáky, 
dr. Serfőző. (dec. 8) 

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
Martinek 1, Poór 5, Takács P 2, Zihor 
1, Nyitrai, Takács A 11/7. Csere: Kovács, 
Fekete, Lakatos, Szőnyi 1, Tóth, Pethe, 
Budaházy. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/2, illetve 7/7. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc. 

Juniormérkőzés: Kiskunhalas NKSE–
Hajdúnánás TSC 16–29 (9–17)

Orosháza 34 néző. Vezette: Fogl, 
Tomkovics.

Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus) 
TAKÁCS P 5, Szőnyi 4, Kovács 3, 
BUDAHÁZY 4, Pethe 4/1, Tóth 1. Csere: 
Lakatos F 2, Csiki 1, Huszti 2, Tar 1, Ba-
logh 2. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/1, illetve 3/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 0 perc.

Nagy Attila: Hoztuk a kötelezőt. Ne-
héz szezonon vagyunk túl, gratulálok a 
csapatnak az őszi 3. helyhez. Nagyon sokat 
kell dolgoznunk ahhoz, hogy a bajnokság 
végén érmet akasszanak a nyakunkba, de 
mindent megteszünk ezért. Mindenkinek 
kellemes ünnepeket kívánunk!

Kovács Balázs

Női kézilabda NB I/BA magyarok nyilai
Rendhagyó történelemóra vendégei vol-
tak azok az általános-, illetve középisko-
lások, akik a város napjának délelőttjén 
ellátogattak a moziba. A Farkas „művész-
nevet” használó Mónus József kivetítéssel 
kísért beszámolót tartott eddigi íjászsike-
reiről, valamint a tevékenységéhez, régé-

szeti kutatásaihoz kapcsolódó tárgyakat, 
pl. szablyát, kelevézt és egy a lehető leghi-
telesebben rekonstruált 10. századi tegezt 
is bemutatott.

Az eredetileg mérnökként dolgozó Mó-
nus József 2006 óta hódol szenvedélyének, 
de hamar elkanyarodott a sportíjászattól 
a nagyobb kihívást jelentő tradicionális 
harci íjászat felé, és ebben aratta egészen 
kimagasló sikereit. Számos világbajnoki 
cím birtokosa, emellett 2012 augusztusa 
óta ő tartja a távlövés világrekordját is 
653 méterrel. Fia, László szintén többszö-
rös világbajnok, kettejük – többek között 
Dél-Koreában és az Egyesült Államokban 
elért – remekléseiről az apa több videofel-
vételt is megmutatott. 

Az eseményt felvezető Szólláth Tibor 
polgármester szerint Mónus József telje-
sítménye arra mutat példát, hogy foglal-
kozzunk bármivel is, abban igyekezzünk a 
legjobbak közé tartozni. Az íjász elárulta, 
hogy évente kb. nyolcvanezer nyílvesszőt 
lő ki, és az motiválja, hogy a dobogó leg-
tetején mutathassa meg a magyar zászlót 
a világnak.

Vékony Gábor

„Hajdúnánás 2013” 
fotópályázat
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
2013-ban immár 6. alkalomma hirdetett 
meg fotópályázatot, amelyben 3 kategóri-
ában versenyezhettek a résztvevők: Hajdú-
nánás, A világ és Hangulatok. 23 pályázó 

600 alkotása került a 4 fős zsűri elé. A kivá-
lasztásra került legjobb 60 alkotás szerepel 
azon a kiállításon, amely a Város Napján, 
2013. december 12-én került megnyitásra 
a Művelődési Központ előcsarnokában.  
A megjelent alkotókat és vendégeket 
Szólláth Zoltán köszöntötte, majd felkér-
te Szólláth Tibor polgármester urat, hogy 
nyissa meg a kiállítást. Polgármester úr is 
üdvözölte az alkotókat. Köszönetét fejezte 
ki a fotósoknak, hiszen alkotó tevékenysé-
gükkel tulajdonképpen értékmegőrző te-
vékenységet folytatnak; a múlt pillanatait 
rögzítik a jövő nemzedék számára.

A megnyitó szavak után került átadásra 
oklevél és a „Múlt és jelen idő” fotóalbum 
minden pályázó számára. Majd a kategó-
riák díjazottjai vehették át díjaikat. Elis-
merést kapott:
1. Hajdúnánás kategóriában: Török Zol-

tán és Eszenyi Arnold.
2. Világ kategóriában: Ádám Tamás.
3. Hangulatok kategóriában: Csuja Vik-

tor, Eszenyi Arnold, Molnár Andrásné, 
Farkas Dávid és Török Dávid.
A zsűri 3 különdíja is átadásra került. 

Kapták: dr. Némethné Durkó Annamá-
ria, Török Zoltán és Borbély Máté.

Záró gondolatként hangzott el, hogy ez 
az évenként ismétlődő kiállítási alkalom 
kiváló lehetőséget ad a helyben alkotó 
fotósok munkájának bemutatására, de 
egyben a város értékeinek a bemutatására 
is a képek által.

A pályázat ez évben is meghirdetésre ke-
rül. Jelen kiállítás január 15-ig látogatható.

Gut István

Fotó: Fűz László

Behajtani tilos – de 
mindkét irányból?!

Fotó: Fűz László

Férfi kézilabda NB I/B

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Takács, Oláh T 7, Hornyák 1, 
Bíró 4, Csonka 3/1, Fülöp 3. Csere: Egri 
(kapus), Tóth 4, Oláh B, Póser 2, Ötvös, 
Bencze, Bata R. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 2/0, illetve 2/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 10 perc. 

Hadas Sándor: A 2. félidő 43. per-
cében 22:19-re vezettünk. Majd a hátra-
lévő 17 percet 9:2-re elveszítettük, a já-
tékvezetői páros erős közreműködésével.  
A hazai csapat nagyon sportszerűtlenül vi-
selkedett, és ezt megtehették mindenfajta 
büntetés nélkül.

Juniormérkőzés: Ózdi KC–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 35–31 (19–15)

Ózd 200 néző. Vezette: Kovács, Major.
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 

(kapus), Dankó J 6, Bata T 4/2, Bata R 
11, Ötvös Á 2, Kelemen 3, Potóczky 5. 
Csere: Reszegi (kapus), Tupicza, Ötvös T, 
Murvai, Németh.

Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 3/2, illetve 3/2. Kiállítás:  

6 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Sajnos megint volt  

3 hiányzónk, de ebben a felállásban is 
több volt a mérkőzésben. Hiába beszé-
lünk meg valamit, ha azt gyakorlás híján 
nem tudjuk megvalósítani. Még van egy 
meccsünk, de reméljük a tavasz szebb lesz.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–
Békési KC 21–28 (10–16)

Hajdúnánás 250 néző. Vezette: Bócz, 
Wiedemann. (december 14.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), Tóth 2, Csonka 4/2, Biró, Oláh T 
7, Hornyák 1, Fülöp 1. Csere: Egri (kapus), 
Takács 3, Oláh B 2/1, Póser 1, Bencze, 
Csuzda, Ötvös. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 4/3, illetve 5/3. Kiállítás:  
2 perc, illetve 4 perc.

Hadas Sándor: Sajnálom, hogy az 
év utolsó mérkőzésén játszottunk a leg-
gyengébben a jó erőkből álló Békés ellen. 
Nehéz, ugyanakkor biztató tavasz elé néz-
hetünk, ha még jobban összecsiszolódik 
a csapatunk. Köszönjük támogatóink se-
gítségét, szurkolóink biztatását, kívánunk 
számukra boldog Karácsonyt, békés, sike-
rekben gazdag Új Esztendőt!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Békési KC 24–39 (10–18)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Rontó, 
Veress.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Ménfői L, Potóczky 2/1, Murvai 
3, Zihor 3, Bata R 12/2, Dankó J. 
Csere: Reszegi (kapus), Ötvös, Csuzda 1, 
Tupicza, Kelemen, Ménfői M 2, Bodogán 
1. Edző: Labancz Mihály

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

Labancz Mihály: Várható eredmény 
született. A tavasz ettől csak jobb lehet. 

Kovács Balázs


