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Szeptembertől ismét ingyenesen ve-
hetik igénybe a fürdő szolgáltatásait...

6. oldal

Legyél Te is FITTEBB!

4. oldal

Isonzo Expressz 2015

8. oldal

Pásztorszentély Vókonyán

9. oldal

Tanévnyitó istentisztelet a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnáziumban

Hajdúnánás középfokú oktatási rendszerében igen nagy változások következtek be 
az elmúlt hónapok alatt. Ezek egyik része kormányzati döntés következménye; a 
klasszikus gimnáziumi képzés és szakképzés szétválasztása, a másik része pedig az, 
hogy 67 év után ismét a Hajdúnánási Református Egyházközség az immár ismét 
csak gimnáziumi képzést folytató Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 
fenntartója. Az istentisztelettel egybekötött ünnepélyes tanévnyitó augusztus 31-
én volt a református templomban.

intha évtizedeket léptünk vol-
na vissza az időben augusztus 
31-én délután; a református 

templomba rendezett sorokban érkez-
tek az immár egyházi fenntartású Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnáziumi 
tanulói, pedagógusai, szülők, öregdiákok, 
meghívott vendégek az ünnepélyes tanév-
nyitóra, ahol Fekete Károly a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke hir-
detett igét. Püspök úr kiemelte: „A hajdú-
nánási református közoktatási intézmények 
tanévnyitója ma történelmi jelentőségű, 
mert 67 év után újra megnyithatja kapuit 
a Hajdúnánási Református Gimnázium. 
398 éves múltja, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület iskolatörténetében elfoglalt 
helye és a Debreceni Református Kollégium-
hoz kötődő viszonya nagy elkötelezés. Hála 
és öröm van a szívünkben, hogy eljött ez a 
mai nap, de ez a múlt kötelez is. Hogy mire 
kötelez, abban igazít el bennünket Isten 

igéje: „A rád bízott drága kincset őrizd meg 
a bennünk lakozó Szentlélek által.” (2Tim 
1,14) Főtiszteletű püspök úr prédikáció-
jában kifejtette, olyan kincs van a birto-
kukban, amelyre alapozható a jövendő, 
és átörökítésre érdemes, hogy a következő 
kincskereső nemzedék ne legyen kifosz-
tott, érték- és tekintélyválsággal küszködő 
generáció.

A gimnázium 1656-ban kezdte meg 
működését a Debreceni Református Kollé-
gium partikulájaként, és hosszú évszá-
zadokat ért meg a református egyház és 
a város közös működtetésében, majd 
1948-ban államosították. A szakközépis-
kolai osztályokat 1962-ben indították el. 
A Hajdúnánási Református Egyházközség 
ez év januárjában jelentette be igényét az 
intézmény gimnáziumi részének átvéte-
lére. A gimnázium egyházi fenntartásba 
kerülését a szülői munkaközösség, a diá-
kok, a diákönkormányzat és a pedagógu-

M

1. nap / Az első versenynapon két 
csúcseredményt is sikerült lőnie Mónus 
Józsefnek, amiből az egyiknek különös 
jelentőséget ad az a tény, hogy ezt az 
eredményt egy olyan kategóriában sike-
rült elérnie, amiben korábban a távlövő 
íjászat legnagyobb ikonjai – Don Brown 
és Luciano Cecili – voltak csúcstartók.  
A korlátlan erejű amerikai longbow kate-
gória új világrekordja 470,809 méter lett, 
30,979 méterrel meghaladva a korábbi 
csúcsot. Ezzel az eredményével Mónus Jó-
zsef világbajnoki címe mellé FITA STAR 
minősítést is szerzett. Az ázsiai stílus 50 

fontra korlátozott íjak kategóriájában is 
sikerült a csúcsjavítás, a negyedik soro-
zatban elért 408,52 méteres lövésével az 
„Egyesült Államok bajnoka” címet nyert 
és vezeti a ranglistát. 

2. nap / A „király-kategóriának” is ne-
vezett korlátlan erejű íjak küzdelmével 
folytatódott a távlövők világ-ranglista 
versenye. Mónus József ebben a verseny-
számban egy 16 éves, Luciano Cecili 
nevéhez fűződő csúcsot döntött meg és 
645,935 méteres eredményével 29,315 
métert javított a rekordon. Magyar íjász 
neve most került először és azonnal az 

sok több mint 70 százaléka támogatta.  
A szülők döntő többsége a változás mellett 
döntött, így a gimnázium csaknem 360 
tanulója, 12 osztályban 6 és 4 osztályos 
képzési formában kezdi meg a Hajdúná-
nási Református Egyházközség fenntartá-
sában a 2015/2016-os tanévet, az iskola 
régi épületszárnyában. Az érintettek mel-
lett Hajdúnánás Város Önkormányzata 
is támogatja az iskolát, segítségképpen a 
működtetési és technikai szükségeket to-
vábbra is magára vállalja, ahogy tette azt, 

amíg KLIK tartotta fent az intézményt. 
Az ünnepi istentiszteleten az első tanévét 
kezdő gimnáziumnak felajánlott egy isko-
lazászlót az egyházkerület nevében Fekete 
Károly. A Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke az új zászló elkészültéig a 
régi rúdjára kötött egy szalagot, amelyen: 
„A rád bízott drága kincset őrizd meg 
a bennünk lakozó Szentlélek által” ol-
vasható, mint a gimnáziumnak ajánlott 
vezérige.

Forrás:www.ttre.hu  Fotók: Barcza János

Mint azt a hazai és a nemzetközi média világgá röpítette, Mónus József Fehér Far-
kas szeptember 4 - 6 között az Amerikai Egyesült Államokban újabb szenzációs 
világrekordokat lőtt az Amerikai Nemzeti Távlövő Bajnokságon. A verseny három 
napjáról közöljük Posta Pál, a Hagyományos Íjászok Világszövetsége magyar alel-
nökének tudósításait bajnokunk eredményeiről, aki elutazása előtt négy világre-
kordot ígért.

Hat aranyérem – négy világrekord: 
Sérülten is teljesítette ígéretét a Farkas

első helyre  ezen a ranglistán!  
A korábbi kézsérülésével is küz-
dő bajnok a nap második ver-
senyszámában is ranglista ered-

ményt ért el, de ezúttal 6 méter hiányzott 
az újabb csúcs eléréséhez

3. nap / A záró napon ismét két for-
dulóban lépett lőállásba Mónus József. 
Az egyik – vadászhegyes – kategóriában 
ismét sikerült az évtizedek óta vezetett 
ranglista élére kerülnie, ezúttal 9 méter-
rel megjavítva a korábbi csúcsot. Az un. 
amerikai longbow íjak versenye is Mónus 
maga készítésű íjának győzelmével zárult, 
ranglista helyezéssel. A három napos baj-
nokság összesítése szerint Mónus József 
hat kategóriában indult és mindegyikben 
aranyérmet nyert, ezek közül egy Világ-
bajnoki, öt pedig USA Bajnoki címet 
jelent, 3 Harry Drake aranyérmet, 4 ka-
tegóriában sikerült új világcsúcsot elérnie, 
köztük egy – első magyar távlövő íjász-
ként – a megtisztelő „FITA STAR” cím 
viselésére is feljogosítja.

„Mit is mondjak innen, a világ végéről? 
Ez most így zárult, 6 kísérletből 4 új világre-
kord született, amit olyan könnyű most leír-
ni, de nagyon kemény volt elérni! Nem volt 
még megfelelő alkalom a 907-es lövésre, ami-
re nagyon készültem itt, de ennek több oka is 
van. Hálát adok a sorsnak, és a hinni akaró 
emberek minden egyes igyekezetének, hogy 
segítségemre voltak. Barátsággal a Farkas”
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Folyás
Község Hajdú-Bihar 
megyében, a Hajdúná-
nási Járásban, 2013-tól 
közös önkormányzati 
hivatal Hajdúnánással.

Polgármester: Magyar Sándor 
Irányítószám: 4095
Körzethívószám: 52
Teljes népesség: 297 fő (2015. jan. 1.)
Terület: 53,92 km²

A Hortobágyi Tisza mente legkisebb 
és legiatalabb települése Folyás. Hajdú-
Bihar megye észak-nyugati határán, a 
Nyugati Főcsatorna mellett, a 3.315-ös 
út mentén fekszik, 6,5 km-re Polgártól. 
A megyeszékhely Debrecen kb: 60 km-re 
van. A Folyás érről a XVIII. századi ka-
tonai térkép így ír: „A Folyás pataknak 
nincs partja, a mocsárban fut, a Selypesbe 
torkollik, és mindenütt mocsaras.” A Fo-
lyás ér nevéből a település nevére követ-
keztethetünk. A múzeumi ásatások leletei 
alapján valószínű, már az Árpád-korban 
létezett Folyás, viszont feltehetően a tatár-
járás előtt végleg elsorvadt. A település a 
XIV. századtól újra lakott hely lett, a Hu-
nyadiak tulajdonába került. 1501. május 
végén Mátyás király ia, Bakócz Tamás 
egri püspök, esztergomi érsek tulajdoná-
ba juttatta. Így egri káptalani birtok lett. 

1556-ban török hódoltság alá került az 
akkor már az egri káptalan tulajdonában 
lévő birtok, majd 1608-ban a hajdúkapi-
tány és a törökök megegyezését követően 
Folyás hajdútelepülés lett. 1720 után ért 
véget 110 éves hajdútelepülési korszaka, 
ismét káptalani jobbágytelepülés lett. 
1910-re 18 gazdasági vagy tanyaközpont 
alakult a nagy kiterjedésű polgári határ-
ban, ezekben elég nagy lélekszámú lakos-
ság élt. A folyási gazdasági központban 
355 volt a lakosság lélekszáma. 1953-ban 
Polgár-Folyás Tanácsi Kirendeltség jött 

létre. Az 1990-es rendszerváltás után elér-
kezett az idő, hogy önálló településsé vál-
hasson. Folyás néven, önálló községként 
a köztársasági elnök 104/1992. (VI. 16.) 
KE számú határozata alapján 1992. júli-
us hó 1-jei hatállyal működik. 2013 óta 
a Hajdúnánási Járáshoz tartozik, 2013 

márciusa óta Hajdúnánással közös önkor-
mányzati hivatallal működik.

A települést észak-déli irányban a Sely-
pes-ér, míg mögötte a Nyugati-főcsatorna 
határolja. Dél-nyugati irányban közvetle-
nül az út mellett egy 8 ha nagyságú erdő 
szegélyezi, az erdő mögött pedig egy közel 
700 ha területű halastó rendszer található. 
Déli oldalon egy 90 hektáros erdőterület, 
valamint egy 3,5 ha, egy 1 ha és egy 0,5 
ha területű horgásztó határolja. Délkelet 
felől a környék legnagyobb egybefüggő 
erdőterülete található, amely 364 ha ki-
terjedésű. Ártéri erdeiben rétisas fészkel és 
kevesen tudják, hogy a Pest megyei Ócsán 
kívül csak a település körüli nádasokban 
költ a hamvas rétihéja.

Folyást az egyszerűség és a természetes 
környezet jellemzi. Szikes puszták, mo-
csaras, lápos vízfolyások, tölgyes és ártéri 
erdők tarkítják a tájat, amit a Nyugati fő-
csatorna szel ketté.

A falu külterületén, a közút mentén ta-
lálható romtemplom a második világhá-
ború mementója. A történelemben a deb-
receni, vagy hortobágyi tankcsata (1944. 
október 9.) néven ismert egyik legna-
gyobb hazai harci ütközete Folyás kör-
nyékén zajlott le. Ennek áldozata lett az 
1892-ben Pánthy Endre nagyprépost által 
építtetett, és Szent Annáról elnevezett kis-
templom is. Mára csak egy rom látható 
belőle, amely az évtizedek alatt lassan a 

település szimbólumává 
vált. A település jellegze-
tessége, hogy a lakosság 
számához képest rendkí-
vül nagy, mintegy 54 ha 
területen fekszik. Az ut-
cák közül majdnem mind 
úgynevezett „fél utca”, az-
az csak az utca egyik olda-
lán vannak lakóházak. Az 
utcák között egy 3,8 ha 
és egy 2,7 ha kiterjedésű 
üres terület is található. 
A lakóházak telkei átla-

gosan 2100 m2 nagyságúak. A település 
utcái szilárd burkolatúak. A vezetékes víz 
és gáz hálózat kiépített. Szeléssávú veze-
tékes internet és kábeltévé szolgáltatás az 
egész településen elérhető. 

A helyi és a környező vállalkozások sok 
embernek adnak munkát. (Jabil Circuit 

Magyarország Kft., Outlet Center, Hal-
gazdaság, Liba és Szarvasmarha telepek, 
Műanyag üzemek, Nyírerdő Zrt., Közút 
kezelő, Vízgazdálkodási társulatok, stb.)

Sokan dolgoznak a 18 km-re lévő Tisza-
újvárosi ipari üzemekben (MOL, TVK, 
Erőmű), valamint a településtől 4 km-re 
található Polgári ipari parkban is. (TOY-
OTA, Tikoplast KFT.) Az utóbbi néhány 
évben megindult a mezőgazdasági terme-
léssel és állattartással kapcsolatos önfog-
lalkoztató tevékenységek fellendülése is.

Ez a csendes kis falu lehetőséget biztosít 
azok számára, akik a biogazdálkodásból, 
állattenyésztésből a helyi termékek piacra 
jutásából, valamint az ahhoz kapcsolódó 
falusi turizmusból szeretnének megélni. 
Tiszaújváros (18 km) valamint Debrecen, 
Miskolc, Nyíregyháza közelsége (mind-
egyik kb 50 km-re) a helyben előállított 
élelmiszereknek, mezőgazdasági termé-
keknek kiváló felvevőpiacot jelent. 

Folyás a horgászok paradicsoma. 
Már a település neve is utal arra, hogy ter-
mészetes és mesterséges folyóvizek ölelik 
körbe a falut. Külterületén elterülő er-
dőrészek, halastavak, illetve horgásztavak 
tiszta egészséges levegőt és tartalmas ki-
kapcsolódási lehetőséget nyújtanak a hor-
gászat szerelmeseinek. Egyik legnagyobb 
a Nyugati főcsatorna, mely közvetlenül a 
település mellett halad el. Szintén e tér-
ségben folyik a Selypes, mely egykoron 
fontos halászó hely volt. 

A Nyugati-főcsatorna mellett a község 
határában terül el a 3 tóból álló horgász-
tó rendszer, amelyet 1995-ben nyitották 
meg és mára Kelet-Magyarország egyik 
legszebb és legintenzívebben telepített 
tava, amely a bőséges halállomány és a 
nem ritkán rekord méretű fogások miatt 
évek óta a sporthorgászok kedvelt hor-
gászhelye. Évente több napos országos 
horgászversenyek is megrendezésre kerül-
nek a tavakon.

Forrás: www.folyas.hu, internet

Tiszagyulaháza
Község Hajdú Bihar 
megyében, a Hajdú-
nánási Járásban. 2013 
márciusa óta Hajdú-
nánással közös önkor-
mányzati hivatal

Polgármester Mikó Zoltán
Irányítószám 4097
Körzethívószám 52
Teljes népesség 724 fő (2015. jan. 1.)
Terület 20,78 km²

Tiszagyulaháza Hajdú-Bihar megye 
északnyugati szegletében, három megye 
határa találkozásánál fekszik. Ez a föld-
rajzi vagy közigazgatási adottság be is 
vonult a község történetébe, mert törté-
nete folyamán valameddig mind a három 
megyéhez tartozott. A Tisza bal partján a 
Sajó torkolatával szemben található. Csak 
Újtikos a Hajdú-Bihar megyei szomszéd-
ja, északi és nyugati szomszédjai már Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében vannak. Periférikus 
fekvése miatt a megyeszékhelytől legtá-
volabbra, 68 km-re található. 1908-tól, 
a község megalakulásától 1946-ig Borsod 

megyéhez, a Mezőcsáti járáshoz tartozott, 
mert elsősorban tiszaszederkényi birtokon 
alakult. Közúton Újtikoson át közelíthető 
meg, vasút nem érinti, vasútállomás csak 
Újtikoson van, amely Tiszagyulaházához 
5 km. Miskolc és Nyíregyháza, a szom-
széd megyék székhelyei közelebb vannak, 
mint Debrecen.

A település neve – Gyulaháza – egy-
kori birtokosa nevére vezethető vissza.  
A faluhelyet a Tiszaszederkényben birto-
kos Erdődy Gyula gróftól vásárolták meg, 
és 1904-ben parcellázták fel a telepes vál-
lalkozók között. A 20. század első felében 
Tiszaszederkényhez tartozott, 1946-tól 
Szabolcs vármegye része lett, 1950-től 
Hajdú-Bihar megyéhez csatolták. Borsod 
megye felől Tiszagyulaháza természetes 
határa a Tisza, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Tiszadobbal északon, Tiszavasvá-
rival keleten határos.

A község a Közép-Tisza mentén ter-
jeszkedő Andrássy-birtok egyik majorsági 
központja volt – a Tisza-folyó és Újtikos 
között fekvő – Pusztagyulaháza. A névadó 
valószínű csíkszentkirályi és krasznahor-
kai gróf Andrássy Gyula volt, aki a Tisza-
menti települések lakóinak körében – a 
múlt század derekán – nagy tiszteletnek 
örvendett. Ő volt, aki 1845-ben – az első 
ármentesítő társaságot szervező – Széche-

nyi Istvánnal Tiszadob tájékán megis-
merkedett, s akiről Széchenyi már ekkor 
megjósolta, hogy az ijú Andrássy Gyula 
döntő szerepre van hívatva az ország és 
a monarchia vezetésében, s már ekkor a 
maga utódjául jelölte meg a vízszabályo-
zás irányításában és a tiszamenti magyar 
lakosság megmentésére célzó törekvés-

JÁRÓFÖLD
a Hajdúnánási Járás hírei

Folytatjuk és egyben befejezzük a járási települések bemutatását. Ezúttal Folyás, 
Tiszagyulaháza és Újtikos községeket mutatjuk be, főként földrajzi helyzetük, tör-
ténelmük rövid bemutatásával.

Az elhíresült webkamerával ellátott gólyafészek 
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hajdúfelkelés után a Homonnai által Pol-
gárra telepített hajdúk használták a tikosi 
területeket.

A község neve a Földrajzi nevek etimo-
lógiai szótára szerint tulajdonképpen tyú-
kos, ennek adtak nyomatékot a település 
címerének megalkotói is. Újtikos címere 
kék színű csücskös talpú, szimmetrikus 
tárcsapajzsban heraldikailag jobbra lépő, 
barna színű arannyal fegyverzett (csőr, 
láb, faroktollak) tyúk (tik) látható, fején 
hármas levelű arany korona. A tyúk fe-
lett középen ezüst színű körben (Mária 
könnye) Mária felirat olvasható. A címer 
a település nevére utal, és arra, hogy év-
századokon keresztül az egri káptalan bir-
toka volt.

Maga a név a Tikos családnévből szár-
mazik. Ez a régi családnév eléggé elterjedt 
az egész magyar nyelvterületen, 1452-
ben egy oklevélben Tikos Péter (Petrus 

hywkus) nevét említik. A családnevek 
kialakulása előtt személynévként is hasz-
nálták e szót, például 1219-ben: hycus. 
A jelentése „tyúkos”. Újtikos nevében az 
új előtag a település iatal voltára utal, 
egyben megkülönbözteti az előtag nélküli 
Somogy megyei Tikos falutól.

A 20. század első harmadában a község 
területe még nem volt lakott, ez időben a 
Tikos-tanyán és a borockási cselédházak-

ében. A tiszadobi grói birtok majorsági 
központja közigazgatásilag Tiszaszeder-
kény (ma Tiszaújváros) községhez tar-
tozott. A századfordulóra az állandóan 
Pusztagyulaházán lakó cselédség száma 
egyre nőtt. Az új község alapjait a tö-
megesen Pusztagyulaházára költöző pol-
gáriak vetették meg. „1903-ban például 
54 polgári család költözött Gyulaháza 
tanyára”. De költöztek ide a közeli, sőt, 
még a távolabbi településekről is. A kö-
zség alapítását a 27788/1908. IV. a. bel-
ügyminiszteri rendelet engedélyezte. Ti-
szagyulaháza elsősorban Tisza szederkény 
közigazgatási területből, jórészt a grói 
birtokból lett kiszakítva, de kiegészítet-
ték a polgári határból is. A Trianon után 
területrendszerezéssel és közigazgatási ha-
tárkiigazításokkal Szabolcs vármegyéhez 
került, majd 1950-ben a közigazgatási 
határmódosítások és megyekiigazítások 

során az újonnan szervezett Hajdú-Bihar 
megye községe lett. 1950 és 1970 között 
önálló község volt a polgári járásban, 
majd 1990-ig a debreceni járáshoz tar-
tozott, mint Polgár társközsége. 1991. 
január 1.-jével alakult meg a település új, 
demokratikus megválasztott önkormány-
zata. 2013-tól a Hajdúnánási Járáshoz 
tartozó település, Hajdúnánással közös 
önkormányzati hivatallal. 

A falu határnevei között találhatjuk a 
Sulymostavat és a Tárnokhátat. Az előb-

bi a valamikor fontos népi táplálékként, 
sőt városi csemegeként ismert növény-
ről, a sulyomról kapta nevét. A sulyom 
augusztus végétől gyűjthető, még télen, 
lék alatt is „halászható” oly módon, hogy 
egy nádra bundadarabot kötünk, s ezzel 
a lék alá nyúlunk, ebbe akad bele a tüs-
kés termés. Tiszagyulaháza nevezetessége 
a helyiek által „aranypartként” emlegetett 
jó 200 m hosszú, 10–15 m széles, szép, 

fövenyes partszakasz. Kb. 2 km-re van a 
falutól, gyalog, vagy kerékpárral közelít-
hető meg. Gyulaházával szemben, a Tisza 
túlsó oldalán van a Sajó torkolatvidéke. 
A két folyó találkozása kisebb csónaktú-
rára, kirándulásra csábít. A Makkos-erdő 
(tölgyes), Nyugati-főcsatorna, valamint a 
kultúrházban berendezett Falumúzeum 
a csendet, nyugalmat kereső, elmélyült 
pihenésre vágyók számára nyújt kikap-
csolódási lehetőséget. A tiszai strandolás 
mellett horgászat, kerékpározás, ökotúra, 
madármegigyelés és gyógynövénygyűjtés 
töltheti ki a szabadidőt.

Újtikos 
Község Hajdú Bihar 
megyében, a Hajdú-
nánási Járásban, 2013 
márciusa óta közös 
önkormányzati hivatal 
Hajdúnánással

Polgármester: Takács József 
Irányítószám: 4096
Körzethívószám: 52
Teljes népesség: 870 fő (2015. jan. 1.)

Újtikos tájföldrajzilag a Hortobágy 
északnyugati szélén helyezkedik el, nyu-
gati határa kissé átnyúlik a Közép-ti-
szai ártérhez tartozó Borsodi-ártérbe is. 
Domborzatát tekintve a terület egyhangú 
felszínű, ártéri színtű síkság. Felszíni és 
felszín közeli földtani képződményei ki-
zárólag pleisztocén és holocén időszakiak. 
Ma ezek a rétegek kb. 30 méter mélyen 
a felszín alatt helyezkednek el, a iatalabb 
pleisztocén és holocén üledékek alatt. 
Közülük legjelentősebbek az ún. ártéri 
löszök, amik olyan iszapos, agyagos lösz-
képződmények, melyek a folyók lebegő 
hordalékából keletkeztek, azok ártéren 
való leülepedése során. Ezen kívül jelen-
tősek a holocén öntésképződmények is, 
melyek a Tisza kb. 20 000 évvel ezelőtti 
megjelenése után rakódtak le a mélyebb 
területeken. Újabb nagyarányú változást a 
Tisza szabályozások hoztak, melyek meg-
szüntették a terület rendszeres elárasztá-
sát, a szárazodással egy időben pedig le-

játszódott a másodlagos 
szikesedés folyamata, 
melynek során a korábbi-
nál is nagyobb területek 
szikesedtek el. A te rület 
talajtakarója kettős: kö-
rülbelül fele-fele arány-
ban szikes és réti talajok 
találhatók rajta. A réti 
talajok termékenysége 
kedvező, a szántóföl-
di művelés színterei.  
A szikes talajokat főleg 
legelőként hasznosítják. 
A település környéke 

erősen vízhiányos, csak két jelentősebb 
vízfolyás érinti. A terület keleti részén fo-
lyik a Nyugati-főcsatorna, a közigazgatási 
terület nyugati határa a Király-ér.

A település története évszázadokon 
keresztül összeforrt Polgár történetével, 
mint a falu külterületi része. A kora Ár-
pád-korban lakott hely a tatárjáráskor el-
néptelenedett, s jórészt lakatlan maradt a 
török hódoltság ideje alatt is. A második 

A sulyom holtágak növénye. Amikor beérik, a 
víz aljára süllyed vagy a víz messzire elviszi. 
Védett növény. 

Légi felvétel a község központjáról

A katolikus 

és a református templom

ban éltek az emberek. Tikos az Egri Szé-
keskáptalan birtokában volt. Az 1930-as 
országos szociálpolitikai törekvések ered-
ményeként 1938-ban került sor Újtikos 
község megalapítására. Az Országos Föld-
hivatal megvásárolta az egri káptalantól a 
Tikos-tanya területét, majd kiosztották a 
földért jelentkezők között. A földigénylők 
között voltak polgáriak, tiszagyulaháziak, 
tiszanagyfalusiak, újfehértóiak és egyeki-
ek is. Összesen 116 telepes költözött az 
egységesen megépített házakba, melyeket 
különböző cégek emeltek. Az igénylők 
három kategória szerint részesültek szán-
tóterületben és lakóháztípusban: zsellér 
(1–3 kh szántó és egyszobás lakás), kiste-
lepes (10–15 kh szántó és egyszobás lakás 
gazdasági épületekkel), nagytelkes (25–30 
kh szántó kétszobás lakással és gazdasági 
épületekkel. A tervezők gondoskodtak 
arról, hogy a községben kiépüljön a leg-

fontosabb intézményhá-
lózat, de a római katoli-
kus templom a háború 
közbejötte miatt csak 
1959-ben készülhetett 
el. A községben az egy-
kori Nagysoron, a mai 
Petői utcán szemügyre 
vehetjük az 1939–40-
ben épült „telepes” há-
zakat. 

A falu kialakításá-
nál igyelembe vették a 
föld minőségét, a lapos 
részeket nem akarták 
beépíteni, így a tele-
pülés csillag szerkezetű 
lett. A település soká-
ig Szabolcs megyéhez 
tartozott Tikos néven. 
1948-tól lett Újtikos, és 
1950-ben Hajdú-Bihar 
megyéhez csatolták, a 
polgári járás illetékes-
ségi körébe. 1970-ben 
elvesztette önállóságát, 
Polgár társközsége lett. 
1991-ben szűnt meg ez a 
kényszerházasság, azóta 
önálló, fejlődése töret-
len, s nagyot lépett az 
infra struktúra fejlesztése 
terén. A községben 400 
db lakás van. A vezetékes 
ivóvízzel ellátott lakások 
aránya 90%, szennyvíz 
csatornahálózatba be-
kötött lakások aránya 
80–90%, a vezetékes 
gázhálózatba bekötött 
lakásoké 90%, telefon-
nal a lakások 90%-a 
rendelkezik. A falutól 
északra, a vasút mellett 

megtekintésre érdemes hely a Borockás, 
amely az egri káptalan majorsága, gazda-
sági központja volt. Az elsősorban passzív 
pihenésre alkalmas település lovas- és ke-
rékpártúra, valamint madármegigyelés és 
gyógynövénygyűjtés lehetőségét kínálja. 
A község közigazgatási határán vadászati 
szempontból jelentős állatfajok, valamint 
halállományban gazdag vizek található.

Forrás: www.ujtikos.hu, internet
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 „Neteránok” internettanfolyam nyug-
díjasoknak október 5–11.
 „Egészségesen és itten” Simon Ist-

vánné gyógytestnevelő előadása októ-
ber 5.
 „Virtuális kapcsolatok” Oláh Csilla 

pszichológus előadása október 7.
 „Az olvasás – ha élvezetet okoz – se-

gít élni. Átélni és túlélni is” (Vekerdy 
Tamás)

 Olvasóklub foglalkozása október 8.
 „Gyermekkori félelem legyőzése a 

mesék által” – Mézes Judit meseíró, 

Szeptember 12-én nagyszerűen sikerült 
az U15-ös megyei bajnokságban szereplő 
Nánási Focisuli leány labdarúgó csapa-
tunk rajtja. Az újonc a HTE és a Debrecen 
OFSE női csapatát győzte le. 

HTE–NFSE 0:1 Gólszerző: Kóti Zsanett.
Debrecen OFSE–NFSE 0–1 Gólszerző: 

Papp Anna. 
NFSE: Kósa, Kóti, László, Dankó, Nagy, 

Kelemen, Papp, Fülöp, Zámbó, Molnár.
Edző: Pénzes Imre, Sepsei Kissné Mária. 

A Focisuli első női futball bajnoki gólszer-
zője, Kóti Zsanett.

A játékosaink mind a két mérkőzésen 

fegyelmezetten, és támadó felfogásban 
játszottak, ami győzelmet eredményezett. 
Pénzes Imre: – Kissné Semsei Mariká-
val nagyon örülünk a sikernek, és annak 
is, hogy az első mérkőzéseinken a Nánási 
Focisuli U15-ös leány csapatunk kettős 
győzelemmel mutatkozott be a megyei baj-
nokságban. A játék persze még hagyott kí-
vánnivalót maga után, főleg ahhoz képest, 
amit előzőleg elképzeltünk. 

A Focisuli továbbiakban is várja a focizni 
szerető leányok illetve óvodások jelentkezé-
seit. Bővebb információ: nanasifocisuli.hu 
oldalon.

Szívesen láto-
gatom a város 
közösségi-kultu-
rális rendezvé-
nyeit. Az utóbbi 
években gyak-
ran hallottam 
Zubor Sándor 
Boldizsár nevét. 
Ez az ijú em-
berke kellő fel-

készültséggel szerepelt és ért el több terü-
leten sikereket. Kíváncsi lettem a családjá-
ra. Boldi az ezredfordulón született, szülei 
határtalan boldogságára, akiket villámcsa-
pásként ért pár év múlva kicsi gyermekük 
betegségéről az orvosi tájékoztatás. A szü-
lők egészségügyi dolgozók, így a diagnó-
zis súlyosságáról nem volt kétségük. Meg-
kezdődött a küzdelem. Féltették, óvták, 
de reménykedtek. A családtagok egymás 
iránti tisztelete, egyetértése, a példás sze-
retet védőpajzsot emelt a gyerek köré. Ez 
adott neki erőt, türelmet, hogy a kedvenc, 
de veszélyt jelentő foci-, és birkózó edzé-
sekről lemondva, csak hobbiként folytassa 
a sportolást, állapotához igazodva. Ahogy 
mondja „kondiban tartom magam”. (Eh-
hez képest megyei hosszútávfutás negye-
dik helyezése nem is rossz!) A Szülők szel-
lemi tevékenységhez terelték a igyelmét, 
nem is gondolva, hogy ennyi mindent 
megkedvel, megtanul. Hihetetlen szor-
galommal hálálta meg a Teremtőnek és 
a szüleinek a gondviselést. Segítőkész pe-
dagógusairól, akik tehetségét felismerték, 
támogatták, mentorálták, nagy tisztelettel 
beszél.

Érdeklődésemre megmutattak egy di-
cséretekkel, oklevelekkel, minősítésekkel 
teli, vaskos dossziét, ami sok mindent 
elárult. Fel is adta a leckét, mert két hely-
zetben nehéz írni; akkor, ha nincs miről, 
és akkor is – mint ez esetben – ha a bőség 
kosarát kell összeszűkíteni.

Kiváló eredménnyel tanul, megméret-
tette már magát történelemben, földrajz, 
kémia, izika, biológia versenyeken is. 
Első osztálytól emelt szintű ének-zenét ta-
nult, és hegedű tanszakon végzett. 2012-
ben elnyerte az Év ijú zenésze címet, és 
a Művészeti Iskolák Megyei Fesztiválján Ezen a napon minden 

osztály gyalog érkezett a 
számára kijelölt helyre, 
ahol a közös megnyi-
tó után a Városi Vé-
dőnő Szolgálat tartott 
előadást az egészséges 
életmód legfontosabb 
tényezőiről, majd közös 
bemelegítés után be-
mutatkoztak városunk 
sportegyesületei, moz-
gásos tevékenységei. Az 
Iskola úton az 1–2. osztályos gyerekek a 
gimnasztráda, szivacskézilabda, labdarú-
gás, vívás és a kölyök atlétika mozgásfor-
máival ismerkedhettek meg. A 3–4–5–6. 
osztályos gyerekek a Városi Gyógyfürdő 
területén a tenisz, birkózás, úszás, búvár-
kodás, kajak, asztalitenisz, és a modern 

tánc elemeit próbálhatták ki, majd a Nagy 
Norbert Sportcentrum területén labdarú-
gás, íjászat, lovaglás és a kölyök atlétika 
sportágakkal ismerkedhettek meg. A 7–8. 
osztály a Magyar úti egységben a labda-
rúgás, karate, darts, lovaglás, súlyemelés 
mellett, a mostanában divatos spinning, 

A 10. Országos Könyvtári Napok 
rendezvényei a Móricz Pál Városi 
Könyvtárban:

képességfejlesztő interaktív foglalkozá-
sa október 9.
 Családi olvasóklub október 10.
 Könyves vasárnap – Belépés ingye-

nes, kilépés egy könyvvel! október 11.
 Rendkívüli nyitva tartással, ingyenes 

beiratkozási lehetőséggel várjuk láto-
gatóinkat.

Ezen a napon késedelmi díj megizetése 
nélkül hozhatják vissza a könyveket.

Bővebb infomáció: 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-

téneti Gyűjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 12–14.
Tel.: 52/381-941, 70/372-1509
E-mail: konyvtarhnanas@freemail.hu

Egy példás hajdúnánási iatal 
Arany minősítést kapott a szép, kigyakor-
lott hegedűjátéka (2014.). A „Nánásdal” 
zenekarában is hegedült. Részese a Tan-
kerületi Csoportos-daléneklés és Területi 
Népdal-kórusok versenyén elért díjaknak. 
Közben tanult furulyázni, gitározni, zon-
gorázni és szájharmonikázni. „Ha már 
zeneiskolás voltam, ezeket is megpróbáltam” 
– mondta szerényen.

Boldizsár barátsága, segítőkészsége is 
példás. Láttam őt négy éven át, hogy ko-
molyan átéli a határon túli magyar gyere-
kek helyzetét. Több szombatját töltötte el 
Nagyvárad környékén, a „Szórványprog-
ram” foglalkozásain. Az Idősek Otthoná-
ban a „Segítő kezek – segítő hangok” ka-
ritatív feladataiból is kivette részét. Szereti 
az irodalmat mindkét szférájában, mint 
tehetséges alkotó és jó előadó is. Gyakran 
adja elő saját műveit is. Általános iskolája 
„Firkász” nevű újságjában gyakran írt, a 
Szóforgató-Tollforgató szakkörben tevé-
kenykedett, a Bocskai honlap diáktudó-
sítója volt, részt vett a Hanga történetek 
írásában. Pályázatokat adott be, amelyek-
kel elismeréseket, díjakat nyert. A Magyar 
Írószövetség megyei versenyén is részt 
vett, és az Irodalmi Rádió Megyei „Az év 
diákírója-diákköltője” c. pályázatára be-
adott versét antológiában megjelentették. 
Antológiában került kiadásra a Gödöl-
lői országos irodalmi pályázatra beadott 
„A királyi kastély” c. díjnyertes verse, és 
díszvendégként vett részt a rendezvényso-
rozaton. A Petői Irodalmi Múzeum „Írj 
levelet Kazinczy Ferencnek!” elnevezésű 
országos versenyén a Magyar Szentkoro-
náról írt prózai pályaműve különdíjat ka-
pott. Nyitott új, különleges dolgokra is, 
újabban a HA-I-KU japán versműfajjal 
ismerkedik.

Nem szállt a fejébe a dicsőség. Ter-
mészetesen, szerényen beszél mindenről. 
A középiskolát tapasztalatokkal kezdi, 
de tudja, hogy sokat kell még tanulnia. 
Szeptembertől „Debreceni diák” lett, az 
Ady Endre Gimnázium dráma-szakára 
nyert felvételt. Ezzel párhuzamosan fel-
sőfokú zenei képzésben is részt vesz. Jó 
szívvel kívánunk ezekhez egészséget és 
további sikereket!

Holocsi Mária Anna

Első alkalommal rendezte meg a Bocskai István Általános Iskola és AMI a nagy 
sportágválasztó napot szeptember 14-én, egy gyönyörű szép napsütéses őszi dél-
előtt, ahol 3 helyszínen, 24 sportággal ismerkedhetett meg több, mint 1200 diák 
és tanár.

Legyél Te is FITTEBB!

Szeptember 11-én a DVSC két labdarúgója is részt vett, a Nánási Focisuli által szervezett 
toborzáson, melynek a Nagy Norbert Sportközpont adott otthont. Szakály Péter és Zsidai 
László is besegített az edzések megtartásában, melyet a játékosaink nagyon élveztek. Az 
edzést követően közös fotózásra sor került.

Focisuli Hírek: Sikeresen rajtolt 
Nánás Focisuli női futball csapata.

kengo, TRX és trambulin edzéseket pró-
bálhatták ki.

A nap fő szervezője Győriné Tanner 
Márta véleménye szerint néhány helyszí-
nen kevés volt az idő kipróbálni az adott 
sportágat, az elsődleges cél viszont az volt, 
hogy minél több Hajdúnánáson működő 
egyesület mutatkozhasson be, és ha sike-
rült választani, akkor az adott egyesületek 
edzésein lesz elegendő idő a sportágat 
gyakorolni. Mindezt segíteni fogja a „Szü-
lők híradója” táblán közzétett edzések 
időpontja az iskolákban ill. a honlapon.

Több helyszínen is jelezték –, fogal-
mazták meg a nap szervezői, hogy sok 
gyerek ígérte, rendszeresen járni fog edzé-
sekre. Remélhetőleg ezek az ígéretek való-

ra fognak válni, hiszen az a gyermek, aki 
rendszeresen sportol, jobb izikális, egész-
ségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az 
iskolában.

A szervezők (Bagdi Ildikó, Jeles Éva, 
Trungel Zoltánné, Kissné Semsei-Tóth 
Mária, Labancz Mihály, Madai Tamás, 
Nagyné Zsíros Irén, Hadas Sándor és 
Győriné Tanner Márta) nagyon köszönik 
az egyes sportágak képviselőinek, hogy 
rögtön igent mondtak felkérésükre és vál-
lalták, hogy bemutatják tevékenységüket. 
Köszönik a Városi Gyógyfürdőnek és a 
Nagy Norbert Sportcentrumnak, hogy 
helyet adtak a rendezvénynek.

Szöveg és kép: 
Fekete Andrea
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Kik laknak majd házainkban?

Idén szeptemberben 160 éve, hogy az 
orosz birodalom és az angol-francia-török 
szövetség között kitört krími háborúban 
az oroszok elkeseredett támadást indítot-
tak az oszmán birodalom észak-keleti bás-
tyája, a dél-kaukázusi Kars erődje ellen. 
Kevesen tudják, hogy a vár védelmében 
több Magyarországról menekült 1848-as 
szabadságharcos is jelentős szerepet ját-
szott. Egyikük az angol születésű Guyon 

Richárd, Kossuth altábornagya, a másik 
pedig Kmety György tábornok volt.

A akét magyar tiszt a szabadságharc 
bukása után a többi magyar menekülttel 
(körülbelül 4000) együtt, Vidinbe (régi 
magyar nevén Bodonyba) menekültek 
Ugyan az osztrákok és oroszok követelték 
a kiadatásukat de, a szultán és kormánya 
ezt elutasította. 

Guyon Hursid pasa néven tábornok 

Napjainkban a hazai és az európai sajtó-
ból megállás nélkül ömlik a migránsok-
ról, a végeláthatatlannak tűnő 21. századi 
népvándorlásról szóló hírek, helyszíni tu-
dósítások. Sokszor egymásnak ellentmon-
dó nyilatkozatok felelős magas beosztású 
politikusoktól, bevándorlók mellett és el-
len tüntetők. Alapvetően úgy tűnik, min-
den nemzet – főleg a kelet-közép európai 
népek – szabadulni szeretnének a nem 
kívánt vendégektől. Kvótákról beszélnek 
az európai nagyhatalmak képviselői, de 
vajon belegondoltak-e, belegondolnak-e 
abba, hogy a most elosztott/elosztandó 
migránsok döntő többségében iatalem-
berek, akik még családalapítás előtt áll-
nak. Vajon néhány év múlva milyen hely-
zettel kell számolni a demográiai mutató-
kat illetően? Ezekben az ortodox muszlim 
családokban nem egy-két gyermek szüle-
tik. Hallottunk róla, kutatások bizonyít-
ják, hogy a már több évtizede Európában 
élő muzulmánok nem integrálódnak, 
zárt közösségeket képeznek. Párhuza-
mos világok jönnek létre egy-egy állam 
területén belül. És az nem is várható el, 
attól a mélyen vallásos közösségtől, akik 
a mai napig megtartották hitüket, évez-
redes szokásaikat, hagyományaikat, hogy 
egy varázsütésre majd változtatni fognak 
szokásaikon. Jönnek végeláthatatlan so-
rokban, minden bizonnyal sok köztük 
a valóban az életéért menekülő. De mit 
gondoljunk pl, arról a iatalemberről, aki 
a kamerák előtt mondta, jobb életet sze-
retne, nem akar élete végéig kebabot árul-
ni. Miért akarnak a nyugati európai jóléti 
államokban menedékjogot kérni? Sokan 
példálóznak hazánk 1956-os helyzetével, 
amikor sok százezer hazánkia disszidált 
nyugatra, és befogadták őket. Ez így igaz, 
csak az akkori magyarok nem rohanták 
le a nyugati-féltekét, és követeltek ma-
guknak jobb életkörülményeket, tűrték a 
sokszor hónapokig tartó menekülttábori 
létet, ahonnan még kijárniuk sem volt 
szabad. Azért van némi különbség. Vajon 
mit tesznek, tennének a liberális politiku-

sok, ha mondjuk néhány évtized múlva 
erőteljes iszlamizálódás indulna el Európa 
nyugati felén, és hatalmi pozícióban til-
tanák a másságot, súlyos büntetés terhe 
mellett? Sok hétköznapi ember fejében 
számtalan gondolat fogalmazódik meg, és 
csak kapkodjuk a fejünket. És nem azért, 
mert fajgyűlölet vezérli őket, bennünket; 
nem, egészen egyszerűen szeretnék, ha ha-
zánk – ha már megmaradtunk itt Európa 
közepén nemzetállamnak több mint ezer 
év óta, – továbbra is nemzetállam marad-
na, és lehetőleg keresztény. Talán érthető, 
ha szeretnénk megőrizni szokásainkat, 
életformákat, s nem szeretnénk azon 
hajdan volt népek sorsára jutni, akiket a 
kőkemény történelmi folyamatok elso-
dortak, megsemmisültek. Vagy tényleg 
azoknak az íróknak lesz igaza, akik fan-
tasztikus regényeikben egy világállamról 
jövendölnek? Ömlenek ránk a hírek, a 
folyamatos helyszíni tudósítások, és nem 
értjük, kinek jó ez az egész. Hol vannak 
a felelősök, akik mindezt előidézték? 
Látjuk a még néhány éve virágzó szíriai 
városokról készült fotókat, felvételeket, 
összeszorul a szívünk, amikor arról hal-
lunk, több évezredes, az emberiség közös 
kultúrkincseit, ókori emlékhelyeket rom-
bolnak földig, felbecsülhetetlen régészeti 
kincseiket elkótyavetyélik. Óhatatlanul 
keressük a választ: kik tehetnek minder-
ről? A választ, mint már oly sokszor az 
emberiség történetében, a kőkemény gaz-
dasági érdekeltség körében kell keresnünk 
és találjuk is meg. Elérkezett az idő a világ 
legújabb kori újra felosztására? Vészter-
hes, félelmet keltő események szem-és fül-
tanúi vagyunk. És csak okos, megfontolt 
döntéshozók bölcsességében lehet és kell 
bíznunk, a „vén Európa” törékeny békéjé-
nek megóvása érdekében. Hogy házainkat 
gyermekeink, unokáink örököljék – és ha 
néhány évtized múltán megtér a vándor 
szülőföldjére, találhasson ismerősöket, 
ne csak az akáclombos temetőben. Hogy 
utódaink lakjanak majd házainkban. 

Rigó Tamásné

Az emberiség történelme során számtalanszor került olyan helyzetbe, hogy népcso-
portok vándorbotot vettek kezükbe, leginkább a megélhetés miatt. Eurázsia talán 
legutolsó, kontinens méretű kirajzása a népvándorlás kora volt. Azóta sok-sok év-
század pergett le az idő rostáján, és ma már nem lehet csak úgy vándorolni, a jobb 
megélhetés miatti „el-és kivándorlásnak” bevett szabályai vannak, amit általában 
mindenki betart. Persze ha valaki a családja és saját életét menti, az más kategória. 
A migráció elég régóta közszájon forgó téma, 2015 nyarára azonban valami olyan 
helyzet alakult ki Európában, amihez foghatót rég nem látott a vén kontinens.

2015. I 09. I 03.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VÉGÉHEZ KÖZELEDIK HAJDÚNÁNÁS ÉS HAJDÚDOROG SZENY-
NYVÍZPROGRAMJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

A „Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisz-
tító telepének bővítése és korszerűsítése” tárgyú, KEOP-7.1.0/11-
2013-0019 azonosítószámú projekt célja egy nagyobb horderejű 
pályázat előkészítése, mely szakasz elsődleges feladatként a kivite-
lezést foglalja majd magában. Az előkészítő szakasz nettó összkölt-
sége 79 890 000 Ft, melyre a Társulás 67 906 500 Ft támogatást nyert 
el. A fennmaradó 11 983 500 Ft saját erő inanszírozásának segítése 
érdekében a Belügyminisztérium EU Önerő Alap Támogatást biztosí-
tott, melynek köszönhetően a projekt 100%-ban vissza nem térítendő 
támogatásból valósul meg.
Az előkészítő szakasz során elkészült a tervezett fejlesztés engedélyezé-

si tervdokumentációja, melynek alapján az engedélyezési hatóság kiadta 
a vízjogi létesítési engedélyt. Kidolgozásra került továbbá a kivitelezést 
magába foglaló második szakasz pályázati dokumentációjának alapjául 
szolgáló megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszonelemzés, va-

lamint a megvalósítási szakaszban lefolytatandó közbeszerzési eljárások 
dokumentációi.

Az önkormányzatok – tekintettel derogációs kötelezettségükre – arra töre-
kednek, hogy a településeken a szennyvízcsatorna hálózattal való ellá-

tottság mértéke elérje, vagy megközelítse a 100%-os mértéket. Ennek 
érdekében a bővítés műszaki tartalma úgy került meghatározásra, hogy 
minden belterületi, ivóvízbekötéssel rendelkező lakott ingatlan ellátásra 
kerüljön. A kidolgozott műszaki megoldások illeszkednek a meglévő rend-

szerhez, valamint a települések Általános Rendezési Terveihez.

A derogációs kötelezettség teljesítése érdekében a tervezett fejlesztés so-

rán Hajdúnánás-Tedej településrész szennyvízcsatorna hálózattal történő 
ellátása is megoldásra kerül. A városrész szennyvizeit nyomóvezeték to-

vábbítja majd a hajdúnánási csatornahálózat felé.
A fejlesztés keretében Hajdúnánáson 364 db, Hajdúnánás-Tedej telepü-

lésrészen 137 db új, valamint 88 db meglévő csatornára történő rákötés, 
míg Hajdúdorogon 74 db új bekötés valósul meg. Mindkét településen a 
meglévő és a tervezett átemelőket egyaránt magába foglaló irányítástech-

nikai rendszer kerül kiépítésre.

A szennyvíztisztító telep hidraulikai és biológiai kapacitása megfelelő. Az 
előirányzott fejlesztések az üzemeltetési problémák megszüntetése, vala-

mint az üzemeltetés hatékonyabbá tétele és biztonsága érdekében szük-

ségesek.

Bővebb információ: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
 Pályázatkezelési csoport
 Dr. Nagy Attila
 Tel.: +36 (52) 381-411, 119-es mellék
 E-mail: drnagyattila@hajdunanas.hu
 Honlap: www.nanas-dorog-szennyviz.hu

Színes sarok: A két magyar pasa
lett a török hadseregben, 1850 és 1853 
között Damaszkuszban szolgált. 1853. 
október 1-jén a krími háborúban Kars vá-
rába rendelték, majd az anatóliai hadsereg 
vezérkari főnöke volt. Nevéhez fűződik 
Erzurum megerősítése, s egy darabig Kars 
védelme.

Kmety török földön névleg iszlám hitre 
tért, és Iszmail pasa néven belépett a török 
hadseregbe. 1854-től irreguláris csapatok 
parancsnokaként Kars környékén harcolt 
az oroszok ellen. 1855-ben egyike volt a 
karsi erődöt Muravjev orosz tábornok el-

len védő parancsnokoknak, és szeptember 
29-én sikerrel verte vissza az orosz csapa-
tok támadását.

A várat végül is egy kolerajárvány mi-
att idővel fel felett adni de a magyarok 
még a megadás előtt kitörtek a várból és 
a főerőkhöz csatlakozva még sok csatában 
mérték össze a kardjukat az oroszokéval. 

A török állam Kmety György érdemei-
nek elismeréséül az isztambuli katonai 
múzeumban mellszobrot állíttatott a tisz-
teletére.

Szabó Endre
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A Hajdúnánáson működő közfoglalkoz-
tatási rendszer és a szociális szövetkezetek 
megismerése érdekében érkezett szeptem-
ber 8-án településünkre Mucsony polgár-
mesterének vezetésével a nagyközség 7 fős 
képviselő-testülete.

Mucsony delegációját a Városházán 
fogadta Szólláth Tibor, Hajdúnánás pol-
gármestere, aki röviden felvázolta a tele-

A Hajdúnánási Gyógy-
fürdő az idei főszezonban 
az utóbbi évek legjobb 
nyarát zárta. Soha ennyi 
fürdővendég, soha eny-
nyi vendégéjszaka és soha 
ennyi bevétel nem realizá-
lódott még fennállása óta, 
amely természetesen jóté-
kony hatással volt a pénz-
ügyi bevételekre is. Azon-
ban véget ért a nyár és 
lassan de biztosan az ősz 
veszi át a helyét. Innen-
től kezdve pedig a gyógy 
szolgáltatásokra helyezik a 
hangsúlyt, amelyek bevé-
telei, télen el kell hogy tartsák a gyógyfür-
dőt. Ebben pedig sokat segíthetnek a haj-
dúnánási lakosok, hiszen szeptembertől 
ismét ingyenesen vehetik igénybe a gyógy 
szolgáltatásokat. Miért jó ez a fürdőnek? 
Azért mert a gyógyászati költségeket az 
OEP megizeti, míg az önrészt a Hajdú-
nánási Önkormányzata fedezi. Ez tehát 
azt jelenti, hogy az itt lakóknak mindez 
egy illérbe sem kerül, míg a fürdő tisztes 
bevételt érhet el. Csupán annyit kell tenni 
az érdeklődőknek, hogy felkeresik moz-
gásszervi panaszaikkal a fürdő orvost, aki 
kiírja a szükséges kezeléseket, és már lehet 
is élvezni az iszappakolás a tangentor vagy 
éppen a testmasszázs áldásos hatásait egy 
komplett kúra alatt.

Ha pedig sok-sok kezelést vesznek 
igénybe a helyiek, akkor a mozgalmas 
nyár után télen is magas bevételt érhet el 
a fürdő. Most pedig minden forint szá-
mít, hiszen a nyári szezon kezdetén volt 
gond bőven, amely pénzügyileg sem jött 
jókor. Elsőként lecsökkent majd elapadt 
a legrégebbi és legtöbb vizet szállító kút. 
Újat kell fúrni, ez nem volt kétséges már 
az első pillanattól kezdve sem, amely 
amellett, hogy rengeteg papírmunkával és 
hivatalos ügyintézéssel jár, nagyon sokba 
is kerül. De fürdőt üzemeltetni víz nél-
kül nem lehet. A kút kiesése által okozott 
vízhiány egyébként komoly kihívások elé 
állította a fürdőt a nyári szezonban. Szó 
szerint úgy kellett beosztani minden csep-
pet, hogy mindenhová jusson belőle. Ké-
sélen táncoltak az üzemeltetők, azonban 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 
a képviselő-testület 2015. július 17. és 
2015. szeptember 1. között négy rendkí-
vüli ülés tartott. 

2015. július 17-i ülésén döntött a tes-
tület arról, hogy – értékazonosság mellett 
– elcseréli a 666 m2 alapterületű hordoz-
ható parkettarendszert a DE Atlétikai 
Club Sport Nonproit Közhasznú Kft. 
tulajdonában lévő parketta rendszerre, 
mely a Bocskai I. Általános Iskola Iskola 
úti intézményegységével került lerakásra. 

2015. augusztus 4-i ülésén a testület 
döntött a településrendezési eszközök 
2015. évi módosításának tárgyában; Kon-
zorciumi Együttműködési Megállapodás 
módosítást fogadott el; felülvizsgálta és el-
fogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Progra-

mot; elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat 
módosítását; hozzájárult a Hajdúnánási 
Holding Zrt. tevékenységi körének válto-
zásához; a Hajdúnánási Építő és Szolgál-
tató Kft. vonatkozásában négy határozat 
született. 

2015. augusztus 18-án a testület 
módosította az önkormányzati tulajdon-
ban lévő lakosok és helyiségek elidege-
nítéséről szóló, valamint a helyi adók-
ról szóló önkormányzati rendeleteit; a 
testület meg alakította a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumot, amelynek társadalmi 
elnökévé Csiszár Imre került megválasz-
tásra. A testület megismerte és elfogadta 
az Észak-Hajdúsági Ivóvízminőségjavító 
Önk. Társulás Fenntarthatósági tervét; 
használati szerződést kötött a Református 

Hajdúnánásra látogatott Viszlai Viktor Mucsony nagyközség polgármestere és 
Mucsony önkormányzat képviselő-testülete szeptember 8-án annak érdekében, 
hogy a gyakorlatban is megismerhessék városunk vidékfejlesztési és mezőgazdasá-
gi fejlesztését, szerepét, s a jó példákon keresztül bevezethessék településükön is a 
hasonló, jól működő gyakorlatokat.

Jól működő gyakorlatokat talált 
Mucsony delegációja

Szeptembertől ismét ingyenesen 
vehetik igénybe a fürdő 
gyógyszolgáltatásait a Hajdúnánásiak

Képviselő-testületi ülések hírei

pülésünkön megvalósult 
eddigi és jövőbeni fejlesz-
téseket. Ezt követően a 
pásztorkultúra hagyomá-
nyait felelevenítő Kende-
reskertet tekintette meg a 
küldöttség, ahol az elmúlt 
időszakban fokozatosan 
került felújításra a terület, 
a szociális épület, a kert-
helyiség és ezzel együtt 
tovább gazdagodott az 
állatállomány is.

A delegáció következő 
állomásaként a Hajdúná-

nási Tartósító és Építő Szociális Szövetke-
zet feldolgozó üzemét látogatta meg, amely 
megalakulásával az általa helyben megter-
melt alapanyagokat, termékeket nemcsak 
feldolgozni, de értékesíteni is tudja.

Az elmúlt évtizedekben kerestük, keres-
sük az utunkat, folyamatosan próbáljuk 
megtalálni mindazt, amit az önkormány-
zatnak, az ottani munkanélkülieknek 

lehetőséget biztosíthat – 
kezdte beszámolóját Mu-
csony polgármestere, aki 
hozzátette, hogy a telepü-
lés a mezőgazdaságban ta-
lálta meg a jövőjét, melyet 
szeretnének fellendíteni.

Viszlai Viktor elmond-
ta, hogy a mezőgazdaság 
mellett az állattenyésztést 
is be kell vezetniük tele-
pülésükön, hiszen így le-
het egy feldolgozó üzemet 
rentábilisan működtetni, 
s erre jó példa Hajdúná-
nás üzeme. (HNU)

Egyházközséggel; szolgáltatási szerződés 
meghosszabbítására került sor az Orvosi 
Ügyelet Nonproit Kft.-vel; ellátási szer-
ződés módosítására került sor a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszióval.

2015. szeptember 1-jén módosításra 
került a 2015. évi összesített Közbeszer-
zési Terv; Konzorciumi Együttműködési 
Támogatás aláírására került sor, illetve a 
testület a Magyar Agrár, Élelmiszergaz-
dasági és Vidékfejlesztési Kamara HBM 
elnökségének állásfoglalására beérkezett 

kifogás elutasításáról döntött. Tájékozta-
tom a lakosságot, hogy a képviselő-testü-
let következő ülésére 2015. szeptember 
24-én kerül sor.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester 

megfeszített munkával sikerült áthidalni 
a problémákat. Ahogyan Hunka Erika a 
fürdő vezetője megfogalmazta, köszöni 
minden munkatársa áldozatos munkáját, 
de reméli, hogy több ilyen nyarat nem 
kell végigcsinálni.

Pedig a gondokat leszámítva rég lá-
tott eredményes szezon volt a mostani. 
Egymás után dőltek meg a különböző 
statisztikai adatok. Az eddigi rekordot 
2012-ben érte le a fürdő. Akkor 127 000 
vendég érkezett a három nyári hónapban. 
Idén több mint 130 000, amelyből 55 000 
vendég abban az augusztusi hónapban 
kereste fel a komplexumot, amikor ha 
minimális szinten is, de áremelést kellett 
végrehajtani a belépők tekintetében. Erre 
leginkább azért volt szükség, mert a kör-
nyék hasonló színvonalú fürdőihez képest 
a hajdúnánási eddig, szinte áron alul érté-
kesítette a jegyeket.

Ezek voltak a nyári forró hónapok, ame-
lyek kihívással, sikerekkel és rengeteg mun-
kával teltek el. Most pedig itt az ősz, amely 
már csendesebb napokat tartogat a Hajdú-
nánási Gyógyfürdőben. Mi hajdúnánásiak, 
ha akarjuk, tehetünk az egészségünk érde-
kében azzal, ha igénybe vesszük a gyógy-
szolgáltatásokat, ráadásul ingyen. Ezzel a 
fürdő számára is mozgalmasabbá tehetjük 
a hidegebb hónapokat és ami a legfonto-
sabb testünket és lelkünket is ápolhatjuk a 
jótékony gyógyvíznek köszönhetően. Min-
dössze annyi a dolgunk, hogy felkeressük a 
fürdőorvost, vagy a reumatológust.

Szabó János
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Az ősz beköszöntével megkezdődik a kis-
kertekben, szőlőkben a száraz növényzet 
letakarítása és összegyűjtése, amelyet a 
kiskert tulajdonosok jelentős része ége-
téssel semmisít meg. Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
alkotta a 43/2012. (XI. 30.) Önkormány-
zati Rendeletét az avar és kerti hulladék 
égetésének helyi szabályozására, melyre 
tekintettel az égetés fontosabb helyi sza-
bályainak betartására hívjuk fel a lakosság 
igyelmét:

Égetni minden évben október 15. és 
április 15. között lehet. A napi égetést 
8–18 óra közötti időszakban lehet végez-
ni. Ünnepnap égetni tilos.

Tilos az avar és kerti hulladék égetése  
párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.

Az égetést csak 18 éven felüli cselekvő-
képes személy végezheti.

Az avar és kerti hulladék meggyújtásá-
hoz nem használható olaj, benzin, vagy 
más vegyi adalékanyag és az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat kommunális, 
ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, 

műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 
vagy ezek maradékait.

Az avar és kerti hulladék közterületen 
történő elégetése tilos.

Az égetést úgy kell elvégezni, hogy az 
ne zavarja indokolatlanul a környeze-
tünkben élőket, ügyelni kell a tűz körüli 
élő növényzetre, építményekre. A tűzgyúj-
tásból eredő minden kárért az égető a fe-
lelős. 

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak 
eloltásáról az égetést végző köteles gondos-
kodni. Érdemes az égetés helyszínére az 
oltásra alkalmas eszközöket előkészíteni.

Az égetés bejezésével győződjünk meg a 
tűz kihamvadásáról, a területet csak akkor 
hagyjuk el, ha a parázslást – vízzel, föld-
takarással, kéziszerszámokkal – megszün-
tettük.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a vá-
ros hivatalos honlapján (www.hajduna-
nas.hu), a részletes szabályokat tartalmazó 
helyi rendelet megtalálható.

Dr. Kiss Imre jegyző

	Szeptember 22-től tekinthető meg 
a művelődési központ galériájában a 
„Papírokra nyomtatott történelem” 
c. kiállítás, amely során régi hajdúná-
nási képeslapok, nyomtatott doku-
mentumok láthatók. A kiállítás októ-
ber 4-ig tekinthető meg.
	Október 3. (szombat) 17.30 Idősek 

Világnapja – a szépkorúak köszöntése. 
Sztárvendég: Gergely Róbert. Helyfog-
lalás szépkorú vendégeink részére in-
gyenes regisztrációs jeggyel lehetséges, 
amely előzetesen a művelődési központ 
információjában vehető át.
	Október 6. 18 óra Nemzeti Gyász-

nap – megemlékezés és koszorúzás a 
Kossuth szobornál.
	Október 9. (péntek) 17 óra Kállai 

Margó szobrászművész, fotográfus 
kiállításának megnyitója a művelődési 
központ galériájában. A kiállítás no-
vember 5-ig tekinthető meg.

Büszke vagyok arra, hogy Hajdúnánás 
művészeti csoportjai mennyire sikeresek 
és népszerűek, s nem csak városunkban. 
A Gimnasztráda táncos lányai nemzetközi 
fesztiválokra járnak, a Naná Színház egy 
nap kihagyással két különböző helyszí-
nen adja elő két legnépszerűbb darabját 
(az egyiket a határon túl), a nyugdíjasa-
inkról nem is beszélve, akik egyre másra 
hozzák haza az országos nótaversenyekről 
a kimagasló díjaikat, többször az ország 
túlsó végéből. Most azonban az egyik 
legrégebbi csoportunkról szeretnénk írni, 
akik elmaradhatatlan szórakoztatói váro-
sunk rendezvényeinek. Természetesen ők 
is több versenyen mérettették már meg 
magukat, s külföldön is turnéztak már – 
pl. Lengyelországban. Kacsora Tiborral a 
Nána Formációs és Társastánc Stúdió ve-
zetőjével ültünk le beszélgetni a csoport 
múltjáról, s jövőjéről.
 1993 októberében alakultunk 24 tán-

cossal, akik tánctanfolyamot végeztek 
nálam. Első kitűzött célunk az volt, hogy 
a csoport megmaradjon, s szerencsére ez 
maximálisan sikerült. Az első évben készí-
tettük a legtöbb koreográiát., s így lettünk 
egyre népszerűbbek. A fejlődés egészen 10 
éves korunkig tartott s akkorra már 80 főt 
számlált csoportunk. Azóta viszont – ha 
apránként is – hanyatlott kicsit az érdek-
lődés. A fellépéseinket a művelődési köz-
pont rendezi, hiszen azért is alakultunk, 
hogy a város rendezvényeit kiszolgáljuk, 
s ezt elég szépen meg is tesszük. Elein-
te évi három bál vagy rendezvény volt 
ahol felléptünk, később ez olyan szinten 
gyarapodott, hogy talán mintha unni is 
kezdték volna a tanítványok. Ezekben az 
időkben versenyekre is benevezett a mű-
velődési ház, sőt balett oktatást is kaptunk 
a színvonal érdekében. Azt hiszem, hogy 
vállalnánk, ha ezentúl is számítanának 
ránk ilyen formán. A lányokat a tánc, a 
megmérettetés mellett a ruha inspirálja 
igazán, s bizony a készletünkre is rá fér-
ne egy kis frissítés – persze ez a iúknak 

is igazán fontos lenne, sőt motiválóan hat 
az új tagokra s a közönségre is. Az egysé-
ges ruha, minőség. Itt köszönném meg az 
önkormányzat támogatásait, amely nagy 
segítségünkre volt, van ebben.

Büszke vagyok arra, hogy fennállásunk 
óta két egyforma vagy nagyon hasonló 
koreográiát nem készítettünk. Mind-
egyikben van valami újdonság, fantázia 
vagy az összeállításban, vagy a zenében. 
Ha ezt a közönségből valaki felismeri, az 
nagy elismerés számomra. Ha hallok, ta-
lálok egy megfelelő, felhasználható zenét, 
azt elraktározom – természetesen a lehető 
legjobb minőségben – hisz a koreográia 
első s legfontosabb lépése a tánchoz hoz-
záillő zene, s ha szerencsénk van, egyszer 
sorra kerül. Ezután jön a neheze, hiszen 
nem az a lényeg, hogy a motívumokat 
letáncoljuk, hanem hogy a zenével szink-
ronban legyen, s annak sajátosságait vissza 
tudja tükrözni. Érdekes és jó munka ez, s 
bevallom, hogy nagyon élvezem. Ezt min-
dig otthon készítem el, leírom, lejegyzete-
lem, s a táncosok ebből már tudják követ-
ni, át tudom nekik adni. A valódi formát, 
már itt kapja a színpadon csiszolásokkal, 
változtatásokkal. A lényeg, az, hogyha 
örömmel és szívesen csináljuk ezt, mert 
az akkor átmegy a közönségre is. Bátran 
elmondhatom, hogy nálunk már régóta 
igazi családias a hangulat, ezért is várunk 
nagy szeretettel új jelentkezőket már 12 
éves kortól – ez az időszak az, amikor a 
legkönnyebben tudják elsajátítani a tán-
cot, s nem mellesleg érdeklődnek a másik 
nem iránt. Nem csak izikailag, ritmikai-
lag, technikailag fejlődnek, hanem men-
tálisan is (csak gondoljunk a régi idők 
már kultikussá vált tánciskoláira). Meg 
vannak a szisztémák arra, hogy hogyan le-
het valakit táncossá varázsolni, ez viszont 
nem megy máról holnapra (legfeljebb a 
tévében). Nagyon remélem, hogy hosszú 
ideig lesz még lehetőségünk minél szín-
vonalasabb műsorokkal szórakoztatni a 
nánásiakat, a közönséget. Kócsi Imre

	KREATÍV KÉZMŰVES KLUB: 
 2015. szeptember 24. (csütörtök) 17:00 

Párna, varrás nélkül.
 2015. október 1. (csütörtök) 17:00 Gyer-

tyadíszítés.
 2015. október 8. (csütörtök) 17:00 1 éve-

sek lettünk! Meglepetés foglalkozás.
Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb in-

formáció: Deme Mariann 06-52/381-620; 
06-20/919-0838

	KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
 2015. szeptember 25. (péntek) 16:30 Le-

mez állatok készítése.
 2015. október 2. (péntek) 16:30 Madár-

ijesztő készítése papírtányérból.
Minden gyereket sok szeretettel várunk! 
A kézműves foglalkozásokra SZERDÁ-

IG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: Deme 

Mariann és Zsuga Anett 06-52/ 381-620; 
06-20/919-0838.

	NOSZTALGIA FILMKLUB:
 2015. szeptember 28. (hétfő) 14:00.

	BABA-MAMA KLUB:
 2015. szeptember 29. (kedd) 17:00 Zo-

váth Csilla gyógytornász- izioterapeuta 
előadása: a gyerekek mozgásfejlődésének 

Felhívás a szabadtéri tűzgyújtási 
szabályok betartására

22. évéhez közeledik a Nána

A Nánás Pro Cultura Nonproit Kft. hírei
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
programajánlója „Hajdúnánás 2015” fotópályázat:

A művelődési központ fotópályázatot 
hirdet Hajdúnánás város bemutatására az 
alábbi kategóriákban:

 I. A város (az épített környezet be-
mutatása).

 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-
lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása).

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása).

Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük a fotókat nagy felbontásban ké-
szítsék el. A fotók mindegyikének a 2015-
ös esztendőben kell készülnie Hajdúnánás 
közigazgatási határán belül. 

Beküldési határidő: 2015. november 20.
Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján ki-
állítást szervezünk. További információk a 
művelődési központban Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek.

mérföldköveiről. Bővebb információ: 
06-52/381-620-as és 06-20/919-0838-as 
telefonszámon.

	NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
 2015. október 5. (hétfő) 14:00.

	FILMKLUB:
 2015. október 5. (hétfő) 17:00 Demóna.

Újra Filmklub az Iiházban! Várunk sze-
retettel minden érdeklődőt, a program in-
gyenes.

Okkal-Más-Okkal Ijúsági Egyesület

Okkal-Más-Okkal Ijúsági Egyesület programajánlója
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Amikor augusztusi számunkban köszön-
töttük a 80 éves költőt, nem tudtuk, hogy 
a lap megjelenések időpontjában már el-
ment a mindenélők útján, ahogy itt, szü-
lővárosában mondják. 

E sorok írója valamikor gimnáziumi 
éveiben találkozott vele először, amikor 
a ceglédi művelődési házban óriási sikerű 
író-olvasó találkozón volt Juhász Ferenc 
és Baranyi Ferenc társaságában. Az én 
nemzedékemnek akkor az éppen frissen 
megjelent Gorombakovácsok egyfajta bib-
lia volt, útmutató; barátaimmal sok-sok 
délutánon olvastuk a „pörölyütéseket”, és 
vitatkoztunk az éppen fennálló társadalmi 
rendről. Ekkor 1967-et írtak, mi a felnőtt 
kor határán vélt vagy valós igazunkat érez-
tük ki fenti költők soraiból. Sajnálatomra 
az ominózus kötet valahol elkallódott a 
költözködések, és az eltelt négy évtized 
során.

Aztán (talán nem véletlenül) – az ő szü-
lővárosába kerültem, itt ragadtam, és már 
másfajta versei szépségében, fájdalmában 
véltem felfedezni sok mindent. A szülő-
föld, a hazahívó táj, a gyermekkor emlé-
kei, az útraindító szülői aggódás, a múlt, 
a hagyományok, mind-mind ott kavarod-
nak soraiban. A mottóul választott vers 
1985-ben íródott. Benne van ebben a hat 
rövid sorban minden, amitől még ma is 
szenved ennek az országnak sok-sok hon-
polgára. Hamis próféták ígéretei szálltak a 
semmibe, és emberek millió maradtak ka-
paszkodó nélkül. Mert kell a hit, és akik 
jószándékúan elhitték, hogy valóban ők a 
hatalom, értük és velük történik minden 
óriásit csalódtak úgy 1989 táján. Ő már 
ezt sokkal érezte. 

Az alábbi sorokat barátja, Köves József 
írta róla:

„1960 tavaszán az Állami Könyvter-
jesztő Vállalat propaganda (mai magyar 
szóval marketing) osztályra kerültem.  
A propagandisták egyik feladata volt a ki-
adókkal (kiadói propagandistákkal) való 
kapcsolattartás. Én a Magvető és a Medi-
cina témafelelőse lettem, mondanom sem 
kell, a Medicinát némileg elhanyagoltam 
szívügyem, a kortárs irodalom kedvéért. 
A Magvető a Nádor (később jó ideig 
Münnich Ferenc) utca 31-ben működött, 
az Artex székházában. Ugyanitt volt az 
Élet és Irodalom meg a Kortárs szerkesz-
tősége is. A folyosókon, az előtérben való-
di aktív írók és reménykedő pályakezdők 
ücsörögtek a kopott bőrkarosszékeken.  
A Magvető alkalmazta Soós Zolit (koráb-
ban a Fiatal Művészek Klubja vezetője 
volt), hogy segítse az induló Versbarátok 
Köre szervezését.

Akkoriban a versnek hatalmas volt a 
tekintélye, divatja, talán mert az egyetlen 
lehetőség volt arra, hogy a világgal, a ha-
talommal szembeni elégedetlenséget ki-
fejezze. Versben el lehetett mondani azt, 
amit nyíltan soha. A hatalom, ha nem 
is jó szívvel, tűrte. A közéleti költészet 
soha nem látott virágkorát hozták azok 

Mottó: Itt állok ötven évesen
gyerekem kinőtt cipőjében,

sírig becsapva.
Azt lesem, mint foszlik szét 
rejtelmesen kamasz-álmom: 

a Marxi Éden.
(1985)

Elvitte a Duna vize: 
Soós Zoltán halálára

Hajdúnánás, 1935. július 6. – Budapest, 
2015. augusztus 2.

az esztendők – éppen a szabadság hiánya 
teremtette meg a költészet bizonyos fokú 
szabadságát. Csak bizonyos fokút, mert 
ha valaki túllőtt a célon, szilenciumot ka-
pott: hónapokig esetleg évekig nem jelen-
hetett meg. 

Soós Zoltán, nagyon népszerű volt, szo-
katlan új műfajt teremtett, az úgynevezett 
lírai groteszket, verseit iatalok ezrei sza-
valták. E. Fehér Pál írta: „… mind Soós, 
mind Baranyi olyan dolgokat mondott ki 
társadalmunkról, amelyeket mások alig-
alig mertek tollukra tűzni. Korai kegy-
vesztettségüknek is az volt az egyik oka, 
hogy semmiképpen sem akartak konfor-
mizálódni.”

„…Kíváncsisága mostanában ismét 
másfelé vezette: elkezdte módszeresen ku-
tatni őseit. Legutóbb – pár hónapja mesél-
te – már a 18. század elejéig jutott. Szokott 
ízes-derűs hajdúsági dialektusában mesélte 
a családfa leveleit. Hogy volt köztük (így 
emlékszem) hajdúkapitány, volt alföldi 
betyár, zsoldos katona, sok minden. „Csak 
zsidó nem volt” – tette hozzá. De ennek 
nem volt köze semmiféle antiszemitiz-
mushoz, talán örült volna, ha valami zsidó 
„beütést” is talál a családfában.

Néhány évvel ezelőtt egy pécsi egyete-
mista lány szakdolgozatot írt róla. Nekem 
elküldte (alapos, sok búvárkodással szü-
letett elemző írás volt), én továbbítottam 
Zolinak, aki közvetítésemmel köszönte 
meg. Nem akarta a nyilvános kapcsolatot.

Magába zárkózott remete hamvait vit-
te el a Duna vize, mert kívánsága szerint 
kedvenc hajógyára és a sólyatér közelében 
bocsátották vízre hamvait.”

Búcsúzóul álljon itt néhány gondolata az 
Életről.

Az életről 
Nem tudom, miért ilyen az élet, 

hol szomorú, hol vidám.
Nekünk kell megkeresni a jót és a hibát.

Van, mikor a gonoszt, rosszakarót jutalmazza.
Van úgy, hogy a jót, becsületest bünteti, 

kárhoztatja.
Igazságos úgy sem lesz, mert ilyen az élet.
Ilyennek teremtette az Isten, és ez az amit

Majd ki így, ki úgy megélhet.
Fogadjuk el, és javítsuk, 
amíg csak engedi az élet.

A helyi múzeum számára keresünk 
kopott lópatkókat, szamár és tehén 
patkót.

Ugyancsak keresünk egyes jár-
mot, valamint régi hódfarkú (hazai) 
cseréphez kúpcserepet (50 db-ot). 
Akinek van még ilyen, kérem, jelezze 
számunkra.

Címünk: Bocskai utca 13. vagy te-
lefonon a 06/70 445-4038-as számon.

Köszönettel: Buczkó József igazgató

Felhívás

2015. szeptember 15-én a Móricz Pál Vá-
rosi Könyvtárban Buczkó József igazgató 
tartott élménybeszámolót arról a zarán-
dokútról, amely az 500 fős küldöttséget 
2015. július 20–24 között a Doberdó-
fennsíkra és az Isonzó völgyébe vezetett. 
Az alkalom az első világháború 100. év-
fordulóján valósult meg. Külön, névre 
szóló hely biztosítása mellett, városunkból 
Buczkó József, Dombi Imre és Oláh Imre 
feleségével együtt volt részese az útnak.  
A vasúti szerelvényen rendezvényterem és 
külön kiállító terem működött. Az úton 
zenéjével közreműködött a Sebő-együt-
tes. Az út résztvevőit a szlovén-olasz hatá-
ron, Sztanjolban fogadták ünnepélyesen. 
Azon a helyen, amely az első világháború 
idején kórház, temető és kirakodó hely 
volt. Autóbuszok szállították szálláshelye-
ikre az utasokat, ahonnan aztán megláto-
gatták az emlékhelyeket. Többek között 
Görz-várát, amelynek birtoklása annak 
idején rengeteg áldozatot követelt. Meg-
tekintették az ottani hadi temetőt, ahol 
több, mint 10 ezer halott nyugszik. Fu-
riánó helység következett, amely 15 ezer 
magyar katona nyughelye.

A Doberdó-Isonzó vonal, a Doberdó 

Isonzo Expressz 2015

fennsík egy 60 négyzetkilométeres terület. 
Ezen a fronton a háborús áldozatok száma 
megdöbbentő. Olasz részről 450 ezer fő, 
az osztrák-magyar részről 500 ezer fő volt. 
A magyar veszteség ebből 300 ezer fő.

A küldöttség meglátogatta a Doberdó 
halálmezőt, tisztelegtek a visintini kápol-
nánál, amelyet a magyar katonák emlékére 
állítottak. San Martinnál, a „Halál domb-
ján” a háborús múzeumot nézték meg. Ez 
a hely volt az, amit a „poklok poklának” 
neveztek annak idején. Az akkor elejtett 
rengeteg vért földdel borították, amelyet 
azóta a természet ereje művel.

A küldöttség meglátogatta az Isonzó-
völgyét. Monte San Michelle-t, Szent 
Mihály hegyét, ahogy azt annak idején a 
katonák nevezték. E helyen akkor borzal-
mak teli állásháború alakult ki sok áldo-
zattal. Itt látható az „Őrláng”, amelyet az 
alkotó művész a helyszínen talált lőszer 
maradványokból készített el az elesettek 
emlékére. Tolminban az osztrák-magyar 
temetőt keresték fel, majd a Kobarid erő-
dítményét, amely a háború idején sokszor 
váltott gazdát. A harcok eseményeit mú-
zeum mutatja be. Sztanjel katonai teme-
tőjében szintén, főleg magyar katonákra 
emlékezhetnek.

Az út résztvevői megtapasztalhatták, 
hogy az első világégésnek rengeteg magyar 
áldozata volt, akiknek nyughelyét felke-
reshették. Rengeteg volt az áldozat ma-
gyar vonatkozásban, de a háborúból sze-
rencsésen hazatérőkre is kemény sors várt.

A zarándokút a ma élő nemzedék emlé-
kező főhajtása volt hőseink emléke előtt.

Gut István
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A Bocskai István Általános Iskola és AMI 
8 tanulója egy kísérő nevelővel volt az a 
szerencsés kis csapat, akik részt vehettek 
a Balaton kincsei elnevezésű táborban 
Csopakon. A tábor célja a Bakony és a 
Balaton történetének, néphagyományai-
nak, természeti kincseinek, kulturális ér-
tékeinek megismerése, s mindezek mellett 
természetesen a strandolás, a szórakozás és 
a kirándulások is szerepeltek a rendkívül 
tartalmas programban.

A hosszú utazást már első nap feledtette 
a hely varázsa és a Balaton hűsítő vize. Az 
ijúsági tábor dolgozói, és a helyi Önkor-
mányzat képviselői, élükön Ambrus Ti-
bor polgármesterrel nagyon kedvesen és 
nagy-nagy szeretettel fogadta őket, s mind 
a 6 ott töltött napon igyelemmel kísérte 
programjaikat. A programok szervezését, 
lebonyolítását Kositzky Anett végezte, 
aki külön köszönetet érdemel szakmai 
munkájáért. Hajdúböszörményből, Bi-
harkeresztesről, Bajáról és Nyíradonyból 
érkeztek a Hajdúnánásiakon kívül még 
csoportok, összesen 49 gyerek 7 felnőtt 
kísérővel, akik közül véletlen módon áll-
tak össze a tábori csapatok. A 6 csapat iga-
zi versenyszellemben töltötte el a 6 napot, 
így ügyességben tudásban, gyorsaságban 
mérhették össze erejüket.

Minden nap szervezetten és tartalma-
san telt: készítettek batikolt csapatpólót, 
tábori naplót, levendula- illatpárnát és 
csokrokat, körözvényeket a Rabló-pandúr 
játékhoz, írtak csapatindulót és jelszót, 
választottak jobbnál jobb csapatneveket 
(pl. Csopaki csikósok, Rojtos Ostorosok, 
Ostorbűvölők, Csillagszemű juhászok).

Egyik nap Balatonfüredre kirándul-
tak, ahol meglátogatták a Jókai Villát, a 
Vaszary Galériát, a Városi Múzeumot, az 
Anna-bál helyszíneit, s nagyot sétáltak a 
kikötőben. Utolsó előtti nap Tihannyal 
ismerkedtek, az Apátság, a Pisky-sétány, 
a Belső-tó, a szürkemarhák és az ürgék 
birodalmával. Kipróbálták a legendás 
visszhangot, csapatonként „szólaltatták” 
meg Tihany „szellemét”. Utolsó este a csa-
patok bemutatták a Balaton keletkezésé-
nek történeteit, s kiderült az is a tábortűz 
mellett, ki volt a táborban a legnagyobb 
betyár.

A programok mellett a jó hangulat, a 
nagy barátságok mind hozzájárultak ah-
hoz, hogy a karszalagon álló szöveg hi-
teles és személyre szóló legyen: így ők is 
elmondhatják: 

CSOPAK…MERT SZERETEM (Na-
gyon!)!

Fekete Andrea

Csopak…mert szeretem Pásztorszentély Vókonyán
Ez a jelmondat állt azoknak a táborozóknak a karszalagján, akik augusztus utolsó 
hetét a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Falvak és Városok Szövetségének 
sikeres pályázatának köszönhetően a magyar tenger csodás településén tölthették.

Valószínű, hogy szinte minden lakásban 
található egy-két receptkönyv, sőt akad, 
ahol több tucat s vannak kifejezetten gyűj-
tők is. Akiknél ez előfordul, azok nagy 
érdeklődést mutatnak, a gasztronómia, a 
főzés, sütés tudománya körül. Bizonyára 
nagy élvezettel lapozgatják ezeket a kiad-
ványokat, s különleges izgalmat okoz egy- 
két recept kiválasztása elkészítése. Vannak 
azonban, akik szüleiktől, nagyszüleiktől 
tanult recepteket bátran közkinccsé pró-
bálják adni oly módon, hogy beküldik 
egy-egy lapszerkesztőségbe, felhívásokra s 
hátha publikálják egy színes magazinban.

Ezek közé tartozik a hajdúnánási Bo-
hács Ferencé is aki már hetedik éve hírlap 
kézbesítő városunkban. Néhány éve úgy 
döntött, hogy mivel anyukája s nagyma-

mája is igen ízletesen 
főzött, különleges 
esetenként saját ma-
guk kreálta ételek-
kel, süteményekkel 
rukkoltak elő, nosza 
ő is beküld egy re-

ceptet – próba szerencse elgondolásból. 
Három újság, (az Észak Magyarország a 
Hajdú – bihari Napló és a Kelet-Magyar-
ország) közös színes magazinjába kerülhet 
be aki megfelel a szigorú zsűri feltétele-
inek illetve lenyűgözi újszerű és ötletes 
étel különlegességeivel őket. A beküldött 
recepteket – ha arra alkalmasnak talál-
ja – egy séf elkészíti lefényképezi, s így 
kerülhet be a lapba. Bohács Ferencének 
eddig minden kísérlete sikeres lett mivel 

Augusztus utolsó hétvégéjén többnapos 
rendezvény színtere volt a balmazújvárosi 
biogazda Rózsa Péter vókonyai birtoka. 
Elkészült ugyanis a földjén megálmodott 
és felépített, a pásztoremberek halhatatlan-
ságát és dicső múltját jelképező szentély. 

Felavatására nem mindennapi ven-
dégsereg érkezett határainkon innen és 
túl: egyházi méltóságok, vőfélyek, neves 
borászok, a szerves műveltségben alkotók 
színe-java. Köszöntötték a magyar nép-
hagyomány jeles pásztorait, Hortobágy 
Örökös Pásztorait – köztük a mi Máró 
Gábor bácsinkat – a szakmai előadások 
mellett.

A szentély falait az idén 70 éves Mak-
oldi Sándor festőművész és néprajztudós 
mintakincsei díszítik, melyen a magyar 

pásztor hagyomány ábrázolásai jelennek 
meg, a mennyezeten pedig a festő szavai-
val fogalmazva a híres mennyező mesterek 
szellemiségében a jeles napokon az abla-
kokból bevetődő fény egy teljes üdvtör-
téneti rendet olvashat le a falakról és a 
mennyezetről.

A szentély avatását előző nap csilla-
gászati előadások előzték meg, vasárnap 
pedig a hagyományos bioételek kerültek 
terítékre, melyet népművészeti kirakodó-
vásár, bajuszverseny, híres és neves muzsi-
kusok, játszóház, táncház, pásztortalálko-
zó és pajta konferencia is színesített. 

Emlékezetes, jeles és tanulságos három nap 
volt, mely hatott még a „csontok közt is”!

(A szentélyről színes képekkel gazdagon 
illusztrált könyv jelent meg nemrégiben a 
Makoldi házaspár munkája nyomán Fény-
szentély-Vókonya-puszta címmel Pap Gábor 
előszavával.) Fekete Andrea

Díjazták az újszerű és az ötletes 
recepteket

minden beadott írása bekerült (volt, hogy 
kettő is egy kiadványba). Volt, hogy igen 
értékes ajándékcsomagot is nyert. Ez-
úton is gratulálunk neki s örömmel tölt 
el bennünket, hogy a sok miskolci vagy 
nyíregyházi receptek közt hajdúnánásit is 
olvashatunk s elkészíthetünk. Egyik sike-
res receptjét most mi is közre adjuk.

Kócsi Imre

ÁRVÁCSKA
Hozzávalók rózsaszín tésztához:

2 db tojás, ½ cs. sütőpor
1 cs. puncspuding, 3 ek. cukor
Sárga tésztához:

2 db tojás, ½ cs. sütőpor
1 cs. vaníliás pudingpor, 3 ek. cukor
Barna tésztához:

5 tojás, 1 cs. sütőpor
2 cs. csokoládépuding, 4 ek. cukor
Krém:

30 dkg Margarin, porcukor
1 cs. vaníliás cukor, 4 dl Tej
1 cs. vaníliapuding, kakaópor

ELKÉSZÍTÉS:

Külön-külön elkészítjük a háromféle 
tésztát. A tojásfehérjéket felverjük, be-

lekeverjük a sárgájával kikevert cukrot, 
a pudingport és a sütőport. A sárga és 
a rózsaszín tésztákat kivajazott, lisz-

tezett őzgerincformában sütjük, a bar-
na tésztát egy nagyméretű tepsiben.  
A kisült a barna lap, feltekerjük. A sárga 
és a rózsaszín rudakat összefordítjuk, 
beletesszük a szétnyitott barna tész-

tába, és újra feltekerjük együtt, hogy 
együtt hűljenek ki. Közben elkészítjük 
a krémet. A tejben sűrűre főzzük a pu-

dingport. Amíg ez hűl, a margarint a 
porcukorral, vaniliáscukorral és a kihűlt 
pudinggal habosra keverjük. A krém há-

romnegyed részét fehéren hagyjuk, egy 
negyedéhez kevés kakaóport teszünk.  
A tésztát úgy állítjuk össze, hogy barna 
lapra elterítjük a fehér krémet, a színes 
rudakat hosszában kettévágjuk és lete-

szünk a fehér krémre egy rózsaszín és 
sárga darabot, egymás mellé, rákenjük 
a maradék krémet. Ellentétes színű da-

rabot rakunk a tetejére és feltekerjük. 
Konyharuhával összefogjuk, hűtöbe 
tesszük, dermesztjük, majd szeleteljük.
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SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS
Hajdúnánáson

Szállást és étkezést is biztosítunk 
vendégeinknek!

Továbbra is vállaljuk:
• osztálytalálkozók
•	eljegyzések,	esküvők,
• családi ünnepek,
• vállalati rendezvények,
• konferenciák
	 teljes	körű	lebonyolítását!

BOCSKAI 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Fürdõ út 3. 

TERMÁL PANZIÓ
Kéky L. utca 11.

HÍVJON BENNÜNKET! Telefon: 06-30/871-5771

SZÉP-kártyát, Étkezési 
utalványokat, Bocskai 
Koronát is elfogadunk!

Előzetes asztalfoglalás
szükséges!
Részletek a honlapunkon!

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!

Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664

Weboldal: www.nanaspc.hu

a 1169 hrsz.-ú ingatlant, mely természetben 

a 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22. szám alatt található, 

alapterülete 4281m2. Az ingatlanon található felépítmények 

a következőek: 
 irodaépület 234 m2, 

 műhely-garázs épület 553 m2, 

 raktár 112 m2, 

 szociális épület 418 m2, 

összesen: 1317m2

Érdeklődni: 
Nagy-Gonda Nikoletta üzemeltetési osztályvezetőnél, 

a 06-30/336-3764-es telefonszámon lehet.

Az ajánlatokat 
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

központi címére várjuk a 

4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22. sz. alá.

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
eladásra kínálja

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket,
hogy az Őszi karbantartás időpontja

2015. 10. 05.–10. 15.

Ez idő alatt a Hajdúnánási Gyógyfürdő ZÁRVA tart.

Nyitás: Október 16. Péntek 8.00 óra
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Korona Patika

Cetebe 500 mg retard kapszula 120 db 3995 Ft 2990 Ft

Apranax gél 100 g 1751 Ft 1460 Ft

Nizoral Sampon 100 ml 3347 Ft 2859 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel 

„A” és „B” menü választékkal. Igény szerint 

szombat, vasárnapra is. 
720 Ft
adag

 Továbbra is várom kedves vendégeinket, házi süteményekkel 
és három féle menüvel.

 Ha szabadidõdben olyasmivel foglalkoznál ami örömet ad
 Ha szeretsz önzetlenül segíteni másokon
 Ha új emberek megismerésére és közösségi élményekre vágysz
 Ha hasznosnak szeretnéd érezni magad
 Ha felelõsséget érzel embertársaidért, a társadalomért vagy lakóhelyedért
 Ha fontos számodra a kultúra, az egészség vagy a környezetvédelem
 Ha fontosak az olyan értékek, mint a bizalom, a tolerancia, a szolidaritás 

és a humanizmus
 Ha fontos, hogy munkádat megbecsüljék
 Ha legalább annyira kedveled a kihívásokat, mint amennyire kerülöd az 

unalmat. 
 Ha jobban meg akarod ismerni magad

Szeretnétek segíteni másokon? Van egy kis szabadidõtök, melyet szí-
vesen áldoznátok önkéntes munkára? Ha igen akkor jelentkezzetek a 
magyar vöröskeresztnél, akik önkénteseket várnak a soraikba. 

A Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás Területi Szervezet 
várja a jelentkezõket. 

A 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatti irodában.

LEGYÉL TE IS ÖNKÉNTES! 

2015. l 09. l 16.

HAJDÚ ÜZLET SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÉLELMISZERÜZLET MŰKÖDTETÉSE SZÖVETKEZETI 
FORMÁBAN HAJDÚNÁNÁSON

A Hajdú Üzlet Szociális Szövetkezet 2013-ban élelmiszer kiskereskedelmi üzlet 
beindítását lehetővé tevő európai uniós támogatási forrásra pályázott sikeresen.
„A foglalkoztatás elősegítése egy új ÜZLETI megoldással” (TÁMOP-2.4.3 D.2-
13/1-2013-0177) címmel elindult program keretében a vállalkozás 15 álláskeresőt 
foglalkoztat a Hajdúnánáson kialakított élelmiszerüzletben.
A projekt keretében a foglalkoztatottak a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében 
készségfejlesztő képzésben vettek részt, illetve olyan programok, akciók valósul-
tak meg, amelyek hozzájárultak a szövetkezet helyi közösségbe való beágyazó-

dásához (rajzpályázat meghirdetése az egészséges táplálkozás illetve a magyar 
termékek népszerűsítése érdekében, az élelmiszerüzlet környezetének parkosí-
tása, gondozása). 
A szövetkezet kiemelt és hosszú távú célja a magyar termékek előtérbe helye-

zése, a magyar termelők helyzetbe hozása és a vásárlók hazai termékek iránti 
keresletének minőségi termékekkel való kielégítése.
Bár a pályázati program 2015. szeptember 30-val zárul a szövetkezet ezt követő-

en is folytatja tevékenységét Hajdúnánáson. 

Hajdú Üzlet Szociális Szövetkezet
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvet személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintetek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonproit Kt. végzi. Az érintetek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonproit Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográia Nyomda • ISSN 1215-9689

Remek kezdés kis megtorpanással

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK–Szent István SE 33–31 
(18–15) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Aszta-
los, Bárkányi. (szeptember 11.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
3, Kaltenecker 4, UMANETS 8, Lengyel 
3, SOM 12/6, Martinek. Csere: Szilá-
gyi (kapus), Lányi, Mekes 1, Budaházy, 

Darabos 2, Tar, Lakatos, Tóth, Csontos. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 6/6, illetve 4/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Ezen a szinten magas 
hőfokú mérkőzést játszottunk, amit kont-
rol alatt sikerült is megnyernünk.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Szent 
István SE 40–32 (20–16)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Sándor, 
Szikszay. (szeptember 11.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
CSONTOS 5, TÓTH 9, MEKES 4/1, 
LENGYEL 3, LÁNYI 4/2, TAR 9/2. 
Csere: Jóna, Praczu (kapusok), MEZEI 5, 

PÉTER 1, OLÁH. Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 7/5, illetve 5/2. Kiállítás: 

18 perc, illetve 12 perc.
Nagy Attila: Az NBI/B junior bajno-

kához méltóan játszottunk. Aki ma felke-
rült a pályára, mindent megtett a győzele-
mért. Gratulálok a csapatnak!

-kábé-

Talán a lehető legjobban kezdődött váro-
sunk labdarugó csapatának az idei szezon, 
hiszen miután a nyitó meccsen két váll-
ra fektettük ellenfelünket, majd a tavalyi 
bajnok otthonában is pontot szereztünk, 
s ezután a két szezonnal ezelőtti, elsőt is 
sikerült nagy csatában legyőznünk hazai 
pályán. A továbbiakban azonban kis meg-
torpanás jelentkezett a kezdeti lendüle-
ten. Imrő Lászlóval az új edzővel ültünk 
le átbeszélni a mérkőzéseket.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Monos-
torpályi 2–0 (0–0), 50 néző.

Vezette: Dobi Zs. (Jánvári T., Pap E.)
Hajdúnánás: László T. – Kondora 

K., Berán B., Fodor T., Mile M., Juhos 
L. (Oláh T.), Csiszár Sz., Bálint T., Papp 
R., Újvári Zs. (Kállai M.), Fábri D. (Jóna 
G.). Edző: Imrő László.

Gól: Bálint T., Kondora K. 
Kiállítva: Csiszár Sz.
Az első mérkőzés mindig nagyon fon-

tos, főleg lelkileg. Sikerült azonban reme-
kül vennünk az akadályt, s fő pozitívum-
ként említeném meg, hogy nem kaptunk 
gólt. Színvonalas harcos találkozón szép 
győzelmet arattunk.

Sárrétudvari–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK. 0–0 (0–0)

150 néző, vezette: Tóth Sz. (Juhász D., 
Juhász J.)

Hajdúnánás: László T. – Kondora K., 
Berán B., Fodor T., Mile M., Újvári Zs., Ju-
hos L., Bálint T., Papp R., Oláh T., Fábri D.

Edző: Imrő László.
A tavalyi bajnok otthonában aláírtuk 

volna előre ezt az eredményt, viszont a já-
ték képe alapján inkább úgy fogalmaznék, 
hogy ott hagytunk 2 pontot. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, minthogy a sok gólhely-
zetünk mellet az ellenfél a 88. percben rú-
gott először kapura. Pozitívum újra azon-
ban, hogy itt sem rezdült meg a hálónk.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Hajdú-
sámson 4–3 (3–1)

150 néző, vezette: Török Z. (Szabó F., 
Muzska Z.)

Hajdúnánás: László T. – Kondora K., 
Berán B., Fodor T., Mile M., Újvári Zs. 
(Oláh T. (Szarka I.), Juhos L., Bálint T., 
Papp R., Csiszár Sz., Fábri D. (Kállai M.).

Edző: Imrő László.
Gól: Fábri D., Újvári Zs. (2), Papp R., 
Kiállítva: Fodor T., illetve Zsíros Á. 

(Hajdúsámson)
A tavalyelőtti bajnokot fogadtuk ottho-

nunkban, s elmondhatom, hogy minden 
sújtott bennünket, ami egy mérkőzésen 
előfordulhat. Ennek ellenére nagyon jó 
meccset láthatott a közönség, melyen iga-
zán megdolgoztunk a győzelemért. A nega-
tívum a kapott 3 gól, viszont a pozitívum 
a rúgott 4.

Hosszúpályi–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK. 2–2 (0–2).

150 néző, vezette: Seres L. (Gréz B., 
Puskás Z.)

Hajdúnánás: László T. – Kondora K., 
Berán B., Kállai M., Mile M., Újvári Zs., 
Juhos L. (Dallos–Nagy T.), Bálint T., 
Papp R. (Szarka I.), Csiszár Sz., Fábri D. 
(Oláh T.).

Edző: Imrő László.
Gól: Újvári Zs. (2)
Nem találok jobb szót, minthogy egy 

„agyonnyert” mérkőzést hoztunk dön-
tetlenre. 2:0-s vezetésnél egy talált góllal 
belelkesítette magát a Hosszúpályi, s két 
egyéni hiba elég volt, hogy kiegyenlítsenek.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Balmaz-
újváros 2–4 (1–2)

100 néző, vezette: Erdélyi T. (Takács I., 
Katona D.)

Hajdúnánás: László T. – Kondora K. 
(Kállai M.), Fodor T., Csiszár Sz., Mile 
M., Juhos L., Papp R., Bálint T. (Cservák 
T.), Fábri D., Újvári Zs., Oláh T. (Dal-
los–Nagy T.).

Edző: Imrő László.
Gól: Fábri D., Kondora K.
Öt NB II-es játékossal érkezett az Új-

város, s ennek meg is lett az eredménye 
viszont kétszer is ki tudtunk egyenlíteni 
sőt, 2:3 –as állásnál az üres kapunál csak 
a kapufát tudtuk eltalálni s ezután hamar 
mag is kaptuk a kegyelemdöfést. Sajnos 
újra domináltak az egyéni hibák, a fe-
gyelem s a rutintalanság. Egy nagyon jó 
mérkőzésen gyakorlatilag a szimpatikus 
vesztes szerepe jutott nekünk.

Kócsi Imre

Ismét Zánkán voltak a Bocskai Iskolások 
nyaralni, ahol a sportversenyeken igen 
csak szépen szerepeltek. A 2000 fős tábor-
ban meghirdetett 12 év alatti csoportfoci 
mérkőzésén 1. helyezést értek el! Hüse 
Csaba 1. lett távolugrásban (4,95 m). 
Majd a 4x100 méteres futásban 3. he-

Sportsikerek a zánkai táborban
lyezést értünk el (Bohács 
Bence, Hüse Csaba, Da-
róczi Lajos, Urbán Ger-
gely). Kislabda hajítás-
ban is ügyesek voltunk, 
Bakó László a 2. helyen 
végzett a 42 méteres do-
básával.

De térjünk vissza a fo-
cihoz. Az ijú tehetségek-
nek 5 meccsük volt, ab-
ból 5-öt meg is nyertek. 
A csapat tagjai: Csegöldi 
Kolos, Józsi-Tóth Máté, 

Bohács Bence, Daróczi Lajos, Bakó Lász-
ló, Urbán Gergely. A táborzárás során 
vehettük át az érmeket, okleveleket és az 
ajándékokat. De nem jöhetett volna össze 
a kedves tanáraink és a „szurkoló” lányok 
nélkül! Urbán Gergely 5. A.


