
gy esztendő hí-
ján hat évtizede 
már, hogy azon 

a meleg őszi napon, 
1956. október 23-án, 
Budapestre látogatott a 
világtörténelem.

1956. október 23-án 
a magyarok elfelejtettek 
félni. Azok ban a napok-
ban Budapestre szege-
ződött a világ tekinte-
te; ránk, magyarokra 
� gyelt a 20. század. 12 
boldog nap a magyar 
nép történelemben. Aztán jött november 
4-e – és a visszafordult orosz tankok sárba 
tiporták a frissen kivívott függetlenséget. 

„Látszólag minden elveszett, szög járt 
csontot és kezet” – írja a költő, de csak 
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27. alkalommal emlékeztünk szabadon városi ünnepség keretében október 23-án 
délelőtt az 1956. évi forradalom és szabadságharc hőseire, mártírjaira. Az idei vá-
rosi megemlékezés különlegessége volt, hogy a Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum Csiha Győző Szakképző Iskolája testvérintézménye, a Sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium tanulói adtak ünnepi műsort. 

E

Az Olimpiai Himnusz után Szólláth Ti-
bor polgármester úr köszöntötte a ven-
dégeket, és szólt városunkról, múltjáról, 
jelenéről.

Ezt követően dr. Aján Tamás, a MOA 
elnöke, a NOB tiszteletbeli tagja, a Nem-
zetközi Súlyemelő Szövetség elnöke és a 
MOB elnökségének tagja, nyitotta meg 
az ülést. A MOA 1985-ben alakult, ame-
lyet elsőként Schmitt Pál irányított. Tőle 
vette át 1989-től az elnöki posztot Aján 
Tamás. Azóta dolgozik együtt egykori 
egyetemi évfolyamtársával, dr. Jakabházy-
né Mező Máriával, a MOA főtitkárával.

Aján Tamás meleg szavakkal üdvözölte 
a vándorgyűlésen megjelent olimpikono-
kat; dr. Ságiné Rejtő Ildikó tőrvívót, a 
Nem zet Sportolóját, többszörös olimpiai 
bajnokot, (2 arany, 3 ezüst, 2 olimpiai 
bronzérem), Foltán László kenust, aki 
kenu kettes 500 méteren ért el Vaskuti 
Istvánnal e versenyszámban három világ-

bajnoki és egy olimpiai bajnoki aranyér-
met, és Mohácsi Ferencet, aki a melbour-
ne-i olimpián Wieland Károllyal kenu 
kettes 1000 m-en bronzérmes lett. 

Győr Béla, a MOA tanács tagja emléke-
zett a 64. ülés óta elhunyt olimpikonokra, 
sportemberekre. A hallgatóság egyperces 
néma felállással adózott az eltávozottak 
emléke előtt. Ezt követően Aján Tamás 
elnök úr átadta a 65. Vándorgyűlés emlé-
kére készült Díszoklevelet Szólláth Tibor 
polgármester úr részére.

A folytatásban előadások következtek; 
prof. dr. Szakály Sándor alelnök beszélt a 
MOA, magyar olimpiai mozgalomban be-
töltött szerepéről. Kifejtette, az Akadémia 
célkitűzése az olimpiai eszme terjesztése, 
az olimpiai mozgalom hagyományainak 
ápolása, kiemelkedő magyar események 
és olimpikonok megjelenítése, az olimpia 
gondolatiságára vonatkozó nevelés, okta-
tás, kutatás támogatása. Dr. Jakabházyné 

látszólag, mert a forradalom, a szabadság 
eszméje, emléke búvó patakként tovább 
élt, csak úgy, mint 1849 után. Hiába vol-
tak a sortüzek, a megtorlás, a kivégzések, 
a hosszú börtönévek.

És amit még ’56-ban vérbefojtottak, az 
1989-ben megvalósult. 

Október 23-a több mint negyedszáza-
da nemzeti, és egyben a harmadik köztár-
saság ünnepe is. 

Az idei városi megemlékezés a műve-
lődési központ színház termében kezdő-
dött, ahol a Berettyóujfalui Szakképzési 
Centrum Csiha Győző Szakképző Isko-
lájának testvérintézménye, a patinás Sep-
siszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 
diákjai adtak ünnepi műsort. A megem-
lékezés az ünnepi műsor után az 1956-os 

emlékműnél folytatódott, ahol Papp Gá-
borné, önkormányzati képviselő mondott 
ünnepi beszédet, aki személyes emlékkel 
kezdte mondandóját, majd felidézte a 
forradalom főbb országos és helyei esemé-
nyeit. Képviselő asszony beszéde végén a 
� atalokhoz, a forradalom örököseihez, a 
nemzet és a jövő építőihez szólt.

Az ünnepi beszéd után a pártok, szerve-
zetek, intézmények rótták le kegyeletüket 
’56 mártírjai, hősei emléke előtt. 

(HNU)

Igen nagy megtiszteltetés érte Hajdúnánás városát és a hajdúnánási sportéletet: 
október 17 – 18-án városunkban tartotta 65. Vándorgyűlését a Magyar Olimpiai 
Akadémia. A két napos program egyben ünnepi alkalom is volt, hiszen a szervezet 
30. évfordulóját is ünnepelte a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban. 

Hajdúnánáson tartotta vándorgyűlését a Magyar Olimpiai AkadémiaHajdúnánáson tartotta vándorgyűlését a Magyar Olimpiai AkadémiaHajdúnánáson tartotta vándorgyűlését a Magyar Olimpiai Akadémia

Mező Mária bemutatta az olimpiai isko-
lákat. 14 budapesti és 12 vidéki iskola 
viseli olimpikon, sportdiplomata nevét, 
összesen 10 527 tanulói létszámmal. Dr. 
Printz János a 22 olimpia kör munkáját 
ismertette. Szíjj Lilla a MOA-tanács nem-
zetközi kapcsolatairól beszélt. Végül Győr 
Béla az eddigi vándorgyűlésekről, a meg-
emlékezésekről, az olimpiai táborokról, a 
szellemi Diákolimpiákról, és a 30 év alatt 
elhunyt tanácstagokról tartott előadást. 

A vándorgyűlés más-
napján, vasárnap is gaz-
dag program várta az 
érdeklődőket és szakem-
bereket. A Helytörténeti 
Gyűjteményben Szabó 
Lajos, a Magyar Olimpi-
ai és Sportmúzeum igaz-
gatója, a MOA Tanácsá-
nak tagja megnyitotta a 
„Magyarok az olimpiai 
játékokon” című kiál-
lítást. A vándorkiállítás 

célja, hogy a térség iskolái és polgárai is 
megismerhessék a sikerekben igen gazdag 
magyar olimpiai mozgalmat, olimpiai si-
kereink történetét.

A két napos program zárásaként olim-
piai birkózó bajnokunk, Hódos Imre 
emléktáblájának megkoszorúzása követ-
kezett. Az Olimpiai Bajnokok Klubja, a 
MOA-Tanács, Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata, és sportegyesületeink képviselői 
elhelyezték az emlékezés koszorúit. 1952 
olimpiai bajnokának életútját dr. Kiss Jó-
zsef, a Hódos Imre SE elnöke méltatta.

(HNU)

Dr. Kiss József, Aján Tamás, Szólláth Tibor, 
dr. Jakabházyné Mező Mária, és dr. Juhász 
Endre

Emlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójánEmlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójánEmlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójánEmlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójánEmlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójánEmlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulóján
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Teréz napi tere-fereTeréz napi tere-fereTeréz napi tere-fereTeréz napi tere-fereTeréz napi tere-fereTeréz napi tere-fereFehérbot Napja Fehérbot Napja Fehérbot Napja Fehérbot Napja Fehérbot Napja Fehérbot Napja 

A hajdúnánási Polgári úti (régi III. sz. Általá-
nos) Iskola 1965-ben végzett 8. A. osztályos 
tanulói 50 éves találkozót szerveztek 2015. 

Több mint 100 vendég, látássérült és más 
fogyatékkal élő ügyfelek és vendégeik 
tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel, 
támogatásukkal.

Rendezvényünk első részében dr. Sza-
bó Miklós, alapítványunk elnöke ün-
nepi beszédében nem csak sikereinkről, 
elért eredményeinkről, hanem az ép látó 
emberek és a vak és látássérült emberek 
társadalmi viszonyáról is beszélt, majd a 
Fehérbot Napja történetiségéről adott egy 
nem mindennapi tájékoztatást.

Ezután kitüntetések átadására került 
sor e jeles alkalomból dr. Szabó Miklós a 
Fehér Bot Alapítvány elnöke által.

Kitüntetettek: Rózsa Dezső, az alapít-
vány kulturális segítője, aki az alapítvány 
logójával ékesített arany pecsétgyűrűt ve-
hette át.

Rózsa Dezső alapítványunk életében 
és működésében az elmúlt 15 évben egy 
nélkülözhetetlen külsős munkatárs volt. 
Kapcsolati tőkéje óriási segítséget jelen-
tett az alapítvány és projektjei ismertté 
tételében. Fáradhatatlanul szervezte ala-
pítványunk számára a televíziós, rádiós 
és napilapokban megjelenő interjúkat. 
Rózsa Dezső az elmúlt másfél évtizedben 
fontos feladatának tekintette az alapít-
vány kulturális és szabadidős program-
jainak szervezését.Feltétlenül meg kell 
említeni – az Andaházy esték, – az Eöt-
vös páholy, – a Szavamat adom, – a Zene 
füleimnek című rendezvénysorozatok ki-
találását, előkészítését és lebonyolítását, 

Szeptember 30-án a Idősek Hónapja nyi-
tányán Kovácsné Bata Éva óvodai intéz-
ményvezető az idén második alkalommal 
köszöntötte a hajdúnánási nyugdíjas óvo-
dai dolgozókat a Gesztenyevirág Óvodá-
ban. A köszöntőre „hazajöttek Hajdúná-
násra” azok a nyugdíjasok is, akik más te-
lepülésen töltik a nyugdíjas éveiket. Nagy 
öröm volt viszontlátni a nyugdíjasoknak 

„2015. október 24-én 90. 
születésnapja alkalmából vi-
rágcsokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által meg-
küldött emléklappal köszön-
tötte Csillik Ferencnét Szól-
láth Tibor, Hajdúnánás város 
polgármestere.

Óvónők, könyvtárosok, muzeológusok 
gyűltek össze október 15-én délután a vá-
rosi könyvtárban – mint ahogy a meghívó 
is jelezte- egy kis Teréz-napi tere-ferére.

A vendégeket Buczkó József intéz-
ményvezető üdvözölte és szólt röviden a 
programról, az indíttatásról. Mint meg-
tudtuk, nem véletlen a Teréz-nap, ezzel 
is emlékezni szerettek volna Brunszvik 
Terézre, az első magyarországi kisdedóvó, 
a hazai óvodai nevelésügy úttörőjére, eta-
lonjára

Úgy a városi könyvtár, mint a múzeum 
nyitott kapukkal várja a legkisebbeket is, 
és általában ezzel a lehetőséggel élnek is 
az óvónők. Ezúttal Bordás Pálné, gyer-
mekkönyvtáros részletesebben szólt a 
könyvtárhasználat feltételeiről a könyvtár 
adta számtalan lehetőségről, a családi ol-
vasóklub programjairól, a népszerű mese-
posztóról, vagy éppen a legújabb kreatív 
eszközről, a papírszínházról. 

Darócziné Bordás Andrea a Helytörté-
neti Gyűjtemény munkatársa a múzeum 
kiállítóhelyeiről, a tárlatokról, a múzeum-
pedagógiai foglalkozások lehetőségeiről 
tartott rövid tájékoztatót. Mint tudjuk, 
3–6 éves korban az apróságokat minden 
érdekli, nagyon hamar meg lehet őket 
fogni, főként ha játékosan, színesen tálal-
juk nekik a dolgokat. Ebben az életkor-
ban még nagy eséllyel lehet életre szóló 
értékeket, élményeket nyújtani számukra

A tájékoztatók, a kötetlen eszmecsere 
után a vendégek a múzeumban megte-
kintették a kiállításokat, a közelmúltban 
felavatott kocsiszínt és az ott kiállított 
szerszámokat, kocsikat, mezőgazdasági 
eszközöket.

A Múzeumok Őszi Fesztiváljának helyi 
rendezvénysorozata november első felé-
ben zárul majd, egy nagyszabású – több 
programot magába foglaló Móricz Pál 
emlék-héttel. (HNU)

A Fehérbot Nemzetközi Napját a Fehér Bot Alapítvány sok éves hagyományának 
megfelelően, 2015. október 17-én ünnepelte meg székhelyén, Hajdúdorogon, a 
Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolában.

segítő munkáját. Rózsa Dezső, a Gábor 
József Kulturális Alapítvány kuratóriumá-
nak a szervezet megalapításától igen aktív 
tagja. 

Második kitüntetettünk, Baranyai 
György, az alapítvány foglalkozási reha-
bilitációs munkatársa, aki az alapítvány 
logójával díszített emlék plakett kitünte-
tésben részesült. Tíz éve dolgozik alapítvá-
nyunknál. A látássérültek segítésére 2005 
márciusában, Debrecenben létrehozott 
foglalkozási rehabilitációs központunk 
munkájába kapcsolódott be az intézmény 
alapításának évében.

Baranyai György, szociális munkás vég-
zettséggel helyezkedett el alapítványunk-
nál, de az első perctől kezdve részt vett 
számítástechnikai feladatok megoldásá-
ban is. Gyuri, gyengén látóként megta-
pasztalta mind azokat a nehézségeket, 
amelyek ügyfeleink számára a mindenna-
pi életben, a továbbtanulásban és a mun-
kavállalásban problémát jelent. Mindig 
mindenkinek szívesen segített a látássérü-
léssel összefüggő gondok megoldásában.

A kulturális műsort a hajdúdorogi Ősz-
idő Kulturális Egyesület kórusa és táncs-
csoportja adta. A báli zenét Barna István 
szolgáltatta. Az este folyamán a felajánlott 
tombolanyeremények is gazdára találtak. 

Fehérbot napi bálos rendezvényünk 
igazi családias hangulatban zajlott. Jól 
érezte magát a � atal és az idősebb gene-
ráció is. 

Karcagi Márta 
művelődésszervező

A kitüntettetek: 
Rózsa Dezső és Baranyai György

Nyugdíjas óvodai dolgozók köszöntéseNyugdíjas óvodai dolgozók köszöntéseNyugdíjas óvodai dolgozók köszöntése
a korábbi munka-
társaikat. Kovácsné 
Bata Éva � lmvetítés 
keretében bemutatta 
az egybegyűlteknek 
Hajdúnánás óvo-
dáinak múltját és 
jelenét. Minden ven-
dég kapott egy szép 
könyvet: „A Hajdú-
nánási Óvoda ren-
dezvénygyűjteménye 
2014” címmel.

Az ajándékozás 
után megtekintették 
a vendégek Hajdú-

nánás legújabb és legszebb óvodáját.
Majd autóbuszra ülve délutáni uzson-

nára kirándultak a Kendereskertbe, ahol 
találkoztak az óvodák dolgozóival.

Köszönet a nyugdíjasok köszöntéséért 
és megvendégeléséért, a példamutató és 
követendő kezdeményezésért.

Kép és szöveg: Tar József50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó50 éves osztálytalálkozó
október 10-én. A találkozó meg-
kezdése előtt a hajdúnánási 
temetőben megkoszorúzták 
volt osztályfőnökük Fekete 
Imre sírját, illetve elhunyt osz-
tálytársaiknak virágot vittek. Az 
összejövetelt délután 3 órától 
tartották, melyen 20-an vettek 
részt.

Emlékeztek az eltöltött isko-
lai időkre és természetesen 
szó volt az elmúlt öt évtized 
fontosabb állomásairól is. Fel-
olvasták volt osztályfőnökük 
életútját is, melyet feleségétől 
kaptak.

Felejthetetlen marad szá-
mukra ez az összejövetel és remélik, hogy 10 
év múlva ismét találkozhatnak.

Fekete Andrea

Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi 
köszöntőköszöntőköszöntőköszöntőköszöntőköszöntő

A Múzeumok Őszi Fesztiválja második programján a hajdúnánási óvodák peda-
gógusait várták a Móricz Pál Városi Könyvtárba és a Helytörténeti Gyűjteménybe, 
azzal a nem titkolt céllal, hogy kicsit közelebb hozzák a legkisebbeket és nevelőiket 
a könyvtárhoz, a múzeumhoz.

Isten éltesse sokáig Margitka nénit erőben és egészségben családja körében!”
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Esélyteremtő Program a járási Esélyteremtő Program a járási Esélyteremtő Program a járási 
települések összefogásávaltelepülések összefogásávaltelepülések összefogásávaltelepülések összefogásávaltelepülések összefogásávaltelepülések összefogásával

„2015. október 26-án 90. születés-
napja alkalmából virágcsokorral, és 
Orbán Viktor miniszterelnök úr 
által megküldött emléklappal kö-
szöntötte Jóna Mihálynét dr. Kiss 
Imre, Hajdúnánás város jegyzője.

Isten éltesse sokáig Zsó� ka né-
nit erőben és egészségben családja 
körében!”

Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi Születésnapi 
köszöntőköszöntőköszöntőköszöntőköszöntőköszöntő

A Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal 2014-ben sikerrel pályázott a 
„Területi együttműködést segítő progra-
mok kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régiókban” címmel közzé-
tett felhívásra, melynek keretében a Haj-
dúnánási Járáson belül az esélyegyenlőség 
javítását tűzte ki célul. 

A projekt keretében a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 
települések (Tiszagyulaháza, Folyás, Újti-
kos, Hajdúnánás) vállalták, hogy együtt-
működésük által az 5 esélyegyenlőségi 
célcsoport: mélyszegénységben élők és 
romák, idősek, nők, gyermekek, valamint 
a fogyatékkal élők életminőségének javí-
tását célzó dokumentumot hoznak létre, 
Járási Esélyteremtő Programterv címen. 
Polgár és Görbeháza a programterv ki-
dolgozásában nem vett részt, azonban az 
elmúlt időszakban jelezte a két település, 
hogy a kidolgozott program tartalmi ré-
szével egyetértenek, s annak a cselekvési 
szakaszában szeretnének részt venni.

A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a 
Hajdúnánási járás települései körében 
kidolgozásra, elfogadásra, majd megva-
lósításra kerüljön egy olyan összehangolt 
feladatterv, melynek célja az esélyegyen-
lőség javítása érdekében komplex szol-
gáltatások, programok megvalósítása az 
együttműködő partnerek, önkormányza-

A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban október 16-án rendezték a Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gimnázi-
um végzős diákjainak szalagtűzőjét.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével 
kezdődött, majd nagytiszteletű Gacsályi 
Gábor református lelkész köszöntőjét és 
az iskolaigazgató, Gömöri József beszédét 
hallhattuk, akik bölcs és tanító szándékú 
gondolataikkal sok szerencsét, eredmé-
nyes továbbtanulást kívántak a végzősök-
nek. Ezt követően megkezdődött a szala-
gok feltűzése, végül a 12.-esek nevében 
Gál Orsolya emlékezett meg a diákélet 
eddigi és várható eseményeiről.

A diákprodukciók sora az évfolyam-
tánccal, az elmaradhatatlan keringővel in-
dult, utána fuvola-előadás és osztályének 
következett. A 12. A tanulóinak búcsúda-
la közben képek segítségével követhettük 

Halottak napján kimegyünk a temetőbe, 
akár egy bizonyos sírhoz, akár a távoliakra 
gondolni. Mécsest gyújtunk. E jelképünk 
azt ábrázolja, hogy hiszünk a fény győzel-
mében a sötétség felett, az élet erejében 
az elmúlás ellen. Mécsesünk fénye kicsi, 
de sok mécses a csillagos ég harmóniáját 
idézi. A november elsejei fények, emléke-
zésünk halottainkról, számunkra nagyon 
fontos, hiszen előfordulhat, hogy ez egy-
szer megy el szerettei sírjához a távolban 
élő gyermek, unoka és rója le kegyeletét, 
magával szembeni kötelességét. Nagyon 
fontos, hogy felkeressük szeretteink, is-
merőseink sírját. Nem a kegyelet jelének 
bemutatásával, hanem önmagunkért. 
Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vi-
szonyulunk ehhez a gyakorlathoz.

Mindannyian imádjuk az őszi erdő 
színpompáját. Gyönyörűséggel tölt el 
a rozsdás színek kavalkádja és amennyi-
ben tiszta, napsütéses az alkalom, akkor 
semmi sem hiányzik abból, hogy átadjuk 
magunkat a természet eme csodálatos 
varázsának. Eszünkbe nem jutna egy pil-
lanatra sem, hogy hamarosan lehull ez a 
lombkorona, melyet azután a pusztulás 
képe vált fel, vagyis az elmúlás hangu-
lata. Ezt jelenti tulajdonképpen az a két 

pólus, mely közé beékelődik az életünk. 
Szólhat a pompázó színekben játszadozó 
őszről, mely ugyanúgy eltölt a természet 
lenyűgöző látványával, mint az ébredő 
tavasz, de jelentheti a ködbe burkolózott, 
hangulatromboló, elmúlást idéző őszt is, 
mely semmi másra nem � gyelmeztet, csak 
azokra, akik elmentek mellőlünk, és hogy 
nekünk is indulnunk kell majd egyszer.

Márai Sándor a következőket írja: „Mi 
ijeszthet, ha lelked nyugodt? Ha leküzdöd 
a hiúságot, a kéjvágyat és a kapzsiságot? 
Miféle hatalmak kínozhatnak, ha te nem 
kínzod magad? Mi a börtön, ha a lelked 
szabad? Mi a halál, ha megismerted a vi-
lágot és a lelkedet, s nem vágyol fölösleges 
és kínos részletekre? Igazán olyan voltál, 
mint a gyermek, aki boldogtalan, mert nem 
kapta meg ezt vagy azt. Gondold mindig 
ezt: „Nincs hatalmam, sem vagyonom, ta-
lán egészségem sincs. De milyen hatalmas 
vagyok, milyen gazdag, milyen fölényes, 
mert vágyaimat a dolgok igazságához és 
valóságához igazítom, s a lelkem szabad!” 
Ezt senki nem veheti el tőlem, ennél többet 
senki sem adhat.” Szeretteink iránt érzett 
emlékező gondolataink adjanak békés pi-
henést halottjainknak!

Gut István

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat közel 22 millió forint vissza nem térítendő, 
száz százalékos intenzitású támogatást nyert, melynek keretében a Hajdúnánási 
járás települései esélyegyenlőségi programjainak segítésére, illetve járási szintű ösz-
szehangolására nyílt lehetőség. A projektzáró eseményre október 22-én került sor 
a Bocskai Filmszínházban.

tok, civil szervezetek se-
gítségével. 

A projektterv kereté-
ben a résztvevők ke-
rekasztal üléseken 
dolgoztak fel egy-egy 
esélyegyenlőségi célcso-
porthoz tartozó élethely-
zeteket. A program során 
a résztvevők betekintést 
nyerhettek az egyes esély-
egyenlőségi célcsoportok 
foglalkoztatási, egészség-
ügyi ellátással összefüggő, 

oktatással kapcsolatos, valamint lakhatási 
helyzetébe. 

A támogatás mértéke a projekt összes 
elszámolható költségének 100 százaléka, 
21 998 930 Ft. A pályázat keretében le-
hetőség nyílt a Hajdúnánási Járás tele-
pülései között az esélyegyenlőségi prog-
ramok összehangolására és szakemberek 
bevonásával közös cselekvési program 
kidolgozására.

A JEP (Járási Esélyteremtő Program) 
projektzáró eseményére október 22-én, 
délelőtt került sor a Bocskai Filmszínház-
ban, ahol dr. Juhász Endre Hajdúnánás 
alpolgármestere köszöntötte a megjelen-
teket, és kiemelte: a projektzáró esemény 
nem valaminek a végét, hanem valami új-
nak a kezdetét jelenti, hiszen a projektterv 
alapján történnek meg azok a konkrét lé-
pések, amelyek elősegítik azt, hogy segít-
hessünk a hátrányos helyzetű embereken.

Alpolgármester úr köszöntő szavai után 
közel egy órás időtartamú színes és gazdag 
kulturális programokat láthattak a meg-
jelentek, majd Hidvégi – Pásztor Csilla a 
projekt külső szakértője foglalta össze az 
elmúlt időszak munkáját.

A rendezvény zárásaként Fülöpné Ba-
ráz Judit a projekt szakmai vezetője a Já-
rási Esélyteremtő Program létrejöttéről, 
megalkotásáról és annak munkafolyama-
táról tájékoztatta a megjelenteket.

A Kőrösi szalagtűzőjeA Kőrösi szalagtűzőjeA Kőrösi szalagtűzőjeA Kőrösi szalagtűzőjeA Kőrösi szalagtűzőjeA Kőrösi szalagtűzője
végig az osztály együtt 
töltött közel hat évének 
összefoglalóját. Egy pró-
zaszemelvény, majd egy 
pazar néptáncelőadás 
után négy hajdúnánási 
gimnasztrádás színvona-
las táncbemutatójának 
tapsolhattunk. Felettébb 
mulatságos volt a 12. 
A-sok Maunika-show 
című színdarabja, a 12. 
B osztálytáncában pedig 
kalózok és matrózlányok 
csaptak össze. Egy újabb 

hangszeres szám keretében a 12. A egyik 
diákja gitárszólóval kápráztatta el a kö-
zönséget. A végéhez közeledve a 12. B-sek 
előadták ötletes és ügyesen kivitelezett 
osztályéneküket, a Cup Songot, majd az 
A osztály diákjai a mulatós zene és a jive 
elemeit ötvözték rendkívül pörgős tán-
cukban.

Végül elérkeztünk a megható � nálé-
hoz, ahol a két osztály a Hooligans Küzdj 
az álmodért című számát énekelte. A dal 
közben néhányan lementek a nézőtérre 
és a színpadra invitálták az igazgató urat, 
a volt igazgatónőt, Pappné Fülöp Ildikót 
és az osztályfőnököket, Kozmáné Mórocz 
Mónikát és Sinka Györgynét. A műsor 
végeztével a szalagtűző bál vette kezdetét, 
ahol mindenki jól mulatott, hiszen a han-
gulat fantasztikus volt.

Németh Julianna (11. A)

Írónk, Szilvási Lajos gondolata: „Képzeld el, hogy egyszer meghalok, és akkor csak 
úgy minden nyom nélkül elmúlok, semmi nem marad utánam. Én nem építettem 
Ei� el-tornyot, Szuezi-csatornát se ásattam, hát akkor mi marad?” Egy bizonyos: 
azok, akik vállalják, hogy emlékezzenek.

Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok Novemberi gondolatok 
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 November 5. (csütörtök) 17.00–
18.30: Hobby Börze. Szeretettel vá-
runk mindenkit, akik érdeklődnek 
bármely gyűjtési terület iránt, cserél-
nének, vásárolnának, vagy csak szíve-
sen megnéznék mások gyűjteményét! 
Bélyeg, képeslap, érme, bankjegy, szal-
véta, telefonkártya, kártyanaptár, játé-
kok, könyvek, képregények, régiségek 
stb. – hozzon el bármit, amit szeretne 
eladni, elcserélni vagy csak bemutatni! 
A részvétel díjtalan!
 November 7. (szombat) 18.00: Trvt-

ko …túlmegy minden határon… 
Egy lebilincselően izgalmas este a Föld 
körül Vujity Tvrtko-val. Egy este, amit 
soh a nem fog elfelejteni! Egy este, ami 
felemel és sokkal erősebbé tesz! 

 Belépőjegy: elővételben október 31-ig: 
1200 Ft/fő, november 1-től: 1500 Ft/
fő. Jegyek október 12-től kaphatók a 
művelődési központ információjában 
(52) 382-400
 November 10. (kedd) 17.00: Labancz 

Tibor és Hadadi László kiállítása a 
művelődési központ galériájában.
 November 11. (szerda) 10.30: VSG 

Kamarabalett: Rendíthetetlen ólom-
katona – gyerekszínházi előadás. Belé-
pődíj: 500 Ft
 November 11. (szerda) 17.30: Múlt-

idéző – beszélgetés, múltidézés régi 
hajdúnánási fényképek segítségével. 

 Szeretettel várjuk egy kötetlen beszél-
getésre mindazokat, akik szívesen néze-
getnek régi hajdúnánási fotókat, meg-
osztják azokkal kapcsolatos emlékeiket 
a többiekkel. A beszélgetés kiemelt 
témái: a Keleti főcsatorna, az ’56-os 
események a városban

 A részvétel díjtalan!
 November 12. (csütörtök) 19.00: 

Bock pincészet a Pinceklubban. Az 
ország egyik legismertebb borászata, 
a villányi Bock Pincészet kóstoltat-
ja borait a most induló Hajdúnánási 
Borklub rendezvénysorozat első pincé-
szeteként. A nyitórendezvényen a Bock 
Pincészet borait Krenner Csaba marke-
tingvezető mutatja be. A bemutatásra 
kerülő borok.

 Hárslevelű 2011; Rajnai rizling 2009; 
Rose cuvée 2014; Portugieser 2012; 
Ermitage cuvée 2009; Cabernet franc 
2010; Syrah 2009; Bock cuvée 2008; 
Bock Porta Géza 2013; Kékfrankos 
2014

 Részvételi díj 6000 Ft/fő. További in-
formáció a mathe.csaba001@gmail.
com email címen, a 06-20/965-6444 
telefonon vagy személyesen a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban 
Girhiny Gyulánál.
 November 13. (péntek) 18.00: Náná-

si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!
 November 14. (szombat) 18.00: a Len-

te Lajos Magyarnóta Egyesület „Sírdo-

 KREATÍV KÉZMŰVES KLUB
 November 5. (csütörtök) 17:00 – Illatos cserepes 

virág
 November 12. (csütörtök) 17:00 – Márton-napi 

plüssliba
 Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb információ: 

Deme Mariann 06-52/381-620; 06-20/919-0838
 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 November 6. (péntek) 16:30 – Akvárium
 November 13. (péntek) 16:30 – Márton-napi plüssliba

A kézműves foglalkozásokra SZERDÁIG vár-
juk a jelentkezéseket!

Jelentkezés és bővebb információ: Deme Mariann 
és Zsuga Anett 06-52/381-620; 06-20/919-0838
 NOSZTALGIA FILMKLUB
 November 9. (hétfő) 14:00
 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB
 November 16. (hétfő) 14:00 
 FILMKLUB
 November 16. (hétfő) 17:00 – A nagy füzet

Újra Filmklub az I� házban! Várunk szeretettel 
minden érdeklődőt, a program ingyenes.

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület

gál az őszi szél” c. műsora. Belépődíj: 
1000 Ft. A műsort követő vacsorára és 
bálra belépődíj: 1500 Ft.
 November 18. (szerda) 19.00: „A 

pálinkakészítés fortélyai – Pálinka-
készítési tanácsok 2 részben. Miért 
„karcos” a pálinka, miért zavarosodik 
meg, miért van „technokol” szaga? Mi 
az a pektin bontó, mennyi cukor kell 
a cefrébe? Otthon főzzem a pálinkát, 
vagy pálinkafőzdében? Ezekre és még 
sok más kérdésre is választ kaphatnak 
az érdeklődők az előadásokon. 

 Témák: A gyümölcsök és feldolgo-
zásuk, a kifogástalan cefre készítése. 
(november 18.)

 A pálinka lepárlása, utókezelése, pá-
linka hibák és javításuk, pálinka bí-
rálat. (november 25.)

 Részvételi díj: 500 Ft/alkalom. Jelent-
kezni előzetesen az előadások előtti 
napig lehet a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban személyesen vagy 
az alábbi elérhetőségeken: 52/382-400, 
70/372-1495, gyula.girhiny.npc@na-
nasholding.hu
PREMIER SZÍNJÁTSZÓ TALÁL-

KOZÓ 2015
 November 19. (csütörtök) 
 19.00: Mezőkövesdi Színészeti Egyesü-

let – Moliere: Fösvény (vígjáték)
 November 20. (péntek): 
 17.00: Gondolat Kamara (Mátészalka) 

– Aldo Nikolaj: Éljen az i� ú pár, Kilátó
 (Két egy felvonásos kamaradarab)
 20.00: Dezsavü Színkör Kulturális – 

Szolgáltató Egyesület: Kabaré (vidám 
összeállítás a műfaj legjobbjaiból) 
 November 21. (szombat): 
 10.00: Kuckó Művésztanya (Debre-

cen) Szentgyörgyi Rozi: Soknevű 
 (mese gyerekeknek és felnőtteknek)
 15.00: Móka Színjátszó Csoport – Szé-

kely Csaba : Bányavirág (drámai mű) 
 19.30: Naná Színház: Csillag vagy lili-

om (zenés történelmi játék)
 November 22. (vasárnap)
 17.00: Maszk (Mezőkövesdi Amatőr 

Színjátszó Kör) – Fekete Ádám: A ku-
pakgyáros (drámai mű)

 Belépődíj : előadásonként 500 Ft 
 PSZT Bérlet minden előadásra érvé-

nyes: 2000 Ft 
 November 27. (péntek):
 Kihelyezett DExpo – a Debreceni 

Egyetem felvételi tájékoztató napja.
 Alumni találkozó – a Debreceni Egye-

tem hajdúnánási lakcímmel rendelkező 
volt és jelenlegi hallgatóinak találkozója.
 November 29. (vasárnap) 9.00: Ad-

venti Régiségvásár és Kiállítás
 Érkezés, kipakolás: 7–9 óra
 Helyszíne: a művelődési központ nagy 

előcsarnoka 
 A vásárra csak régiségeket árusító ma-

gánszemélyeket és kereskedőket foga-
dunk! Továbbá várjuk azokat a gyűjtő-
ket, akik a délelőtt folyamán szívesen 
bemutatnák gyűjteményüket! Használt 

ruha, használt cikkek árusítása nem 
lehetséges! Jelentkezni előzetesen lehet 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban 2015. november 20. 16 óráig. 
(52/382-400, 70/372-1494, info@na-
nasvmk.hu)

 15.00: A város karácsonyfájának dí-
szítése, az adventi koszorú első gyer-
tyájának meggyújtása

 18.00: Balázs Fecó koncertje a refor-
mátus templomban. Belépődíj: elő-
vételben 1500 Bocskai Korona vagy 
1600 Ft, az előadás napján a helyszí-
nen: 2000 Ft. Jegyek október 12-től 
kaphatók a művelődési központ infor-
mációjában (52) 382-400

Felhívások
„Hajdúnánás 2015” fotópályázat:
A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

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.

A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 
városi sakkbajnokságot szervez 2015. 
november 24-ével kezdődően 3 korosz-
tályban:

– 12 éves korig
– 13–16 éves korig
– 16 év felettiek
A verseny hétköznap délutánonként 

lesz megtartva a művelődési központban. 
A bajnokság csak megfelelő számú je-

lentkező, korosztályonként minimum 6 
fő esetén indul el. Sakk-készletről a szer-
vezők gondoskodnak. Nevezési díj: 500 
Ft/fő. Jelentkezni lehet és további infor-
mációk kérhetőek Szólláth Zoltántól a 
művelődési központban (52/382-400). 
Jelentkezési határidő: november 20.

Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak 
a gyerekeknek jelentkezését, akik szívesen 
megismerkednének a szövés fortélyaival, 
elkészítenék saját szőttesüket, kispárná-
jukat, tarisznyájukat. Foglalkozásvezető: 
Szabó Lajosné. Jelentkezni a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban lehet 
az alábbi elérhetőségeken: 52/382-400, 
70/372-1494, info@nanasvmk.hu

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlójaOkkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlójaOkkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlójaOkkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlójaOkkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlójaOkkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlója

9.00–14.00 OXENWEG konferencia
 Helyszín: Hajdúnánás , Városháza Dísz-

terme
 Előadások az Oxenweg nemzetközi 

gyakorlatáról, támogatási lehetőségek-
ről, tudományos és szakmai prezentá-
ciók neves előadókkal.

 A konferencián való részvétel regiszt-
rációhoz kötött. Regisztráció elérése 
az alábbi internetes felületen: https://
docs.google.com/forms/d/14_c3TzfZ
R2G7a3Sdq181iWDe8loSJOscwdiA
_P_Vc3Q/viewform

14.00 Behajtási ünnep a Kendereskertben
Program:
 Dr. Vajda Mária nyugalmazott főmu-

zeológus néprajzi előadása
 Gencsi Zoltán Hortobágy alpolgármes-

tere köszönti a pásztorokat
 Táncház a Bürkös zenekar közreműkö-

désével
 Pásztortűz gyújtása
 Nánási Portéka bemutató és kóstoló
 Hagyományőrző kézműves bemutatók
 Szürkemarha pörkölt kóstolás – kósto-

lójegy ellenében.

MAGYAR SZÜRKÉK MAGYAR SZÜRKÉK MAGYAR SZÜRKÉK 
ÚTJA – OXENWEG ÚTJA – OXENWEG ÚTJA – OXENWEG 

konferenciakonferenciakonferencia
és Behajtási ünnep és Behajtási ünnep és Behajtási ünnep 
a Kendereskertbena Kendereskertbena Kendereskertbena Kendereskertbena Kendereskertbena Kendereskertben
„… amikor a jószág havat hoz 

a hátán …”
2015. november 14. szombat
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Az elkövetkező időben ezen a helyen egy-
egy érdekes, különleges műtárgyat muta-
tunk be a helyi múzeum gyűjteményéből. 
Közös jellemzőjük, hogy valamennyien 
letűnt idők tanúi, s az is, hogy helyben 
gyűjtöttük ezeket.

Atyafi tagadó

Ilyen a 2013-ban vásárolt, helyi mester-
emberek által készített kétkerekű féderes 
talyiga is, melyet vidékünk köznyelve 
atya� tagadóként őrzött meg. Az egylovas, 
könnyű mozgású fogatot, amely a keleti or-
szágrész jellegzetes járműve volt, főként a 
tanyán élő gazdatársadalom használta. Sá-
ros időben ezzel közlekedtek a határban, 
de ezen utaztak be a városba piacozni, 
vásárba is.

Mivel mindössze egy ülése van, rajta 
legfeljebb ketten fértek el. Hiába köszönt 

Még mindig élénken él emlékezetem-
ben az a 20 évvel ezelőtti szombat reggel 
mikor kis� ammal kilátogattunk a helyi 
strandra. Még ma is látom feleségem 
mosolygó arcát, ki a kisajtóig kísért ben-
nünket s integetve utánunk kiáltott, hogy 
vigyázzunk magunkra. S persze szintén 
emlékszem arra az értetlen arckifejezésére 
is, mikor meglátott bennünket hazaérkez-
ni vizes hajjal, egy szál gatyába, ugyanis 
mindenünket ellopták. Ezért is töltött el 
megnyugvással, hogy idén nyáron – mint 
büszke bérletes – többször is találkoztam 
sétáló egyenruhás rendőrökkel a stran-
don, akik véleményem szerint egy kis 
biztonságérzetet nyújtottak jelenlétükkel 
a fürdőző, pihenő emberek számára.

Meg is kérdeztem Hunka Erikát a Haj-
dúnánási Gyógyfürdő vezetőjét, hogy tá-
jékoztasson eme, számomra újító jellegű 
dologról.
 Először is szeretném megjegyezni, 

hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a 
helyi rendőrséggel, s ezért felkértük őket, 
hogy ne csak a fürdő külső területén jár-
őrözzenek, hanem néha belül is tegyenek 
néhány kört. Köztudott, hogy városunk 
turisztikai látogatottságának 90% – a 
igénybe veszi a strand adta szolgáltatá-
sokat. Idén nyáron különösen kiemelke-

dő forgalmunk volt, s mi is úgy éreztük, 
hogy a biztos urak jelenléte egyfajta meg-
nyugvást ad a vendégeknek. Akadt, aki 
kétségbe vonta döntésünket mondván, 
hogy nem okoz e félelemérzést megjele-
nésük, de szinte mindenki más helyeselte 
a döntésünket. Jó szándékú, emberbará-
ti viselkedésükkel kellemes benyomást 
keltettek nem csak a felnőttek, hanem a 
gyerekek körében is. Az eredmény sem 
maradt el persze. Míg tavaly két lopásról 
számolhattunk be (melynek elkövetőit a 
rutinos rendőreink a kamerák segítségével 
hamar beazonosítottak) addig idén csak 
egy szekrényfeltörés történt. Szerencsére a 
kamerák, és a tapasztalat most is segítsé-
günkre volt hisz a két elkövetőt úgy is fel-
ismerték a nyomozók, hogy nem Hajdú-
nánásiak voltak. Estére már visszakerültek 
a gazdájukhoz az eltulajdonított holmik. 
Egy kisebb izgalmat még az okozott, hogy 
egy idős bácsi eltűnt a gyógymedencéből. 
s a rokonai kétségbe esve kezdték keresni. 
Szerencsére itt sem történt baj ugyanis 
az öregúr csupán a strand szépségeiben 
gyönyörködött kicsit s ezért kalandozott, 
„csavargott” el, szórakozottságában. Így 
hát jövőre is szívesen látjuk, s el is várjuk 
rendőreinket s továbbra is bízunk segítő-
készségükben, tapasztalatukban.

A hagyományosnak tekinthető Nánási 
Fonó egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vend városunkban. Nem is csoda, hiszen 
egyre több a néptáncot tanuló és gyakorló 
gyermekünk, a másik ok pedig az, hogy 
ezeken az estéken a tanuláson kívül reme-
kül lehet szórakozni, kikapcsolódni is.

A tánctanításról Makkai Andrea és 
Márton Attila néptáncpedagógusok gon-
doskodtak, akik nemcsak tánctudásukkal, 
hanem énekhangjukkal és humorukkal is 
lenyűgözték kis táncosaikat.

A jó hangulatról a Bürkös Zenekar is 
gondoskodott, hiszen remek talpalávalóval 
kísérték a tanult táncokat. Akik elfáradtak 
netán közben, kézügyességüket edzhették 
Papp Anita játszóházában, ahol bőrszütyőt 
készíthettek s betekintést nyerhettek a bő-
rözés kismesterség rejtelmeibe is.

Szombaton a III. Debreceni Civis Cu-
háréban folytatódott a néptánc iránti 
szenvedély a Kölcsey Központban, ahová a 

Nem lustálkodtak a Bocskai Iskola néptáncos növendékeinek lábai az őszi szünet 
elején. Október 22-én este a Nánási Fonóban ropták a táncot, 24-én szombaton 
pedig a harmadjára megrendezett Debreceni Civis Cuhárén.

Táncos hétvégeTáncos hétvégeTáncos hétvégeTáncos hétvégeTáncos hétvégeTáncos hétvégeTáncos hétvégeTáncos hétvégeTáncos hétvége

városunk Tankerülete jóvoltából 
2 autóbusz vitte a gyerekeket. 
A rendezvény egyre népesebb 
közönséget vonz, hiszen az élő 
népzene, a neves táncoktatóktól 
való tanulás mellett népművé-
szeti kirakodóvásár és játszóház 
is a nap része volt. A majd’ egész 
napos rendezvény és az esti Gá-
laműsor szerkesztője és konferá-
lója a Művészeti iskolánk veze-
tője, Bistey Attila volt. A nap 
folyamán fél óránként váltották 

egymást a néptáncoktatók, akik tájegy-
ségeink táncát, viseletét és népzenéjét 
varázsolták a táncházba. Az esti Gálamű-
sorban olyan i� úsági néptáncegyüttesek 
mutatták be tánctudásukat, akik már 
átlépték (majdnem) a gyermekkor küszö-
bét, de még ott állnak a „szobán innenst”. 
Büszkeség és szívet melengető érzés volt 
látni a nánási Aranyszalmásokat, akik 
kétszer is vastapsra invitálták a nézőket, 
hiszen főleg a legények tánca után tenyér 
nem maradt fehéren.

Szép és nemes dolog a táncház moz-
galom emelkedését mutató tendencia, 
folytatni nemcsak hogy illendő, de köte-
lesség, cél és eszköz múltunk továbbvivése 
jövőnk útján – Csoóri Sándor szavaival: 
„a néptáncnak két nagy pillanata volt: az 
első, amikor felkerült a színpadra, a máso-
dik pedig, amikor visszakerült a színpadról 
oda, ahova való: az emberek közé.”

Fekete Andrea

KócsiSztori: Biztonság a strandunkonKócsiSztori: Biztonság a strandunkonKócsiSztori: Biztonság a strandunkonKócsiSztori: Biztonság a strandunkonKócsiSztori: Biztonság a strandunkonKócsiSztori: Biztonság a strandunkon

A HÓNAP MŰTÁRGYAA HÓNAP MŰTÁRGYAA HÓNAP MŰTÁRGYAA HÓNAP MŰTÁRGYAA HÓNAP MŰTÁRGYAA HÓNAP MŰTÁRGYA

hát a gyalogjáró a talyigás emberre, az, ha 
akarta sem tudta felvenni maga mellé har-
madik utasnak, tehát meg kellett tagadnia 
a kérést, még ha atya� ságban voltak is.

A jármű neve tehát valamiféle csúfnév, 
amit egy másik néveredet is erősíthet, 
amely ennek egy régebbi, féder, azaz ru-
gózás nélküli változatával kapcsolatban 
maradt fenn. Ez a talyigaszekér vagy az 
ugyancsak közszájon forgó elnevezés sze-

rint bricska a szilárd 
burkolatú útépítések 
kezdetén, a makadám 
utakon igencsak ké-
nyelmetlen és rázós is 
volt. Így hát, akit erre 
a kegyetlen járműre 
mégis felvettek, és jól 
megrázatták a köve-
ken, inkább megta-
gadta az atya� ságot, 
semhogy még egyszer 
megrázassa magát.
Mivel az utasokkal 
terhelt fogat súly-
pontja a farrészén 
volt, a hanyatt buk-
fencezés ellen a rúd-
szárnyakra erősített 
bőrszíj, a ló hasa alatt 

húzódó hasló nyújtott védelmet. Ha ez 
elszakadt, akkor bizony hátra vágódott a 
jármű, komoly sérüléseket, károkat okoz-
va az utasoknak.

A féderes változat, különösen földúton 
kiváló és gyors közlekedési eszköz volt. Az 
egykori gazdatársadalmon kívül előszere-
tettel használták jegyzők, postások, kisbí-
rók, intézők, később pedig, az 1950-es 
évektől a tsz-elnökök, agronómusok, állat-
orvosok, tsz-kovácsok, sőt a pásztorok is.

Buczkó József

A „Hónap műtárgya” – a múzeum udvarán…

… és egykoron, amikor még mindennapos közlekedési eszköz volt, főként 
a tanyavilágban

Visszatérve a két évtizeddel ezelőtti 
esetre bevallom én is találkoztam akkor 
egy rendőrrel, ugyanis mivel a biciklin-
ket is lezártuk egy lánccal, s a lakatkulcs 
a pénztárcámban volt – az pedig az azóta 
sem talált tettesnél. Kértem hát egy vas-
fűrészt a pénztárból, s bőszen nekiálltam 
lefűrészelni a láncot mikor egy határozott 
hang szólalt meg a hátam mögött.

 Jó napot kívánok! Jó munkát! Ne 
segítsek? – mosolyodott el kajánul az 
egyenruhás szerv meglátva elsápadt arco-
mat, amint majdnem pucéron – szerinte 
– kerékpárt próbálok lopni.

Szerencsére hamar sikerült megmagya-
ráznom, hogy nem tettes vagyok, hanem 
áldozat.

Kócsi Imre
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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

Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,

E-mail: nanaspc2013@gmail.comE-mail: nanaspc2013@gmail.com

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

PAPP SÁNDOR 
volt Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 58. sz. 
alatti lakos halálának 3. évfordulójára.

Megemlékezés

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké õrizzük drága emlékedet.

Kegyetlen volt a sors, hamar elvitt tõlünk,
De szíved emléke örökre itt marad közöttünk.

Örök az arcod, nem száll el a szavad,
Minden mosolyunk a lelkünkben marad!”
Soha el nem múló szeretettel emlékezik: 

Feleséged, gyermekeid, 
unokáid, húgod és családja

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!

1+1 1+1 1+1 AKCIÓ!AKCIÓ!AKCIÓ!

Az akció november 30-ig érvényes.

VARILUX multifokális 
szemüveglencse vásárlása esetén 
egy másik pár VARILUX lencsét 

adunk ajándékba!
Részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 
Kft. bérbe kívánja adni az 5381/1 
hrsz.-ú ingatlanon lévő 203 m2 
alapterületű, gazdasági szolgálta-
tóház céljából kialakított, szabadon 
álló, földszintes kialakítású, 
hagyományos szerkezetű épületet.

A bérleti díj megállapodás alapján 
kerül meghatározásra.

Érdeklődni: NAGY-GONDA NIKOLETTA üzemeltetési osztályvezetőnél, a 06-30/336-3764-es telefon-
számon lehet. Az ajánlatokat a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. központi címére várjuk a 

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz. alá.
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Korona Patika

Catafl am Dolo 25 mg bevont tabletta 20 db 1910 Ft 1640 Ft
ACC Long 600 mg pezsgőtabletta 10 db 1919 Ft 1549 Ft
Sudocrem 125 g 1995 Ft 1750 Ft

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

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

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal. Igény szerint 
szombat, vasárnapra is. 

Seres Erika

INGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal. Igény szerint 
szombat, vasárnapra is. 

720 Ft
adag

1532 m2 
területű szőlőföld 

gazdasági 
épülettel eladó!

Érd.: 06-70/616-3420 

Orvosi lágylézer: Mozgásszervi beteg-
ség esetén csökkenti a fájdalmat, gyul-
ladást  Hámositja a nehezen gyógyukó 
sebeket.  Törés, zúzódás esetén a gyó-
gyulási időt lecsökkenti

Tisztelt leendő és régi vendégeink!
Továbbra is több kezelési lehetőséggel 

állunk rendelkezésére:

Időpontegyeztetés telefonon naponta 15 óra után: 06-30/307-27-39

Infrahangos kezelés: Érszükület hatékony kezelése
Új kezelési lehetőségek: Tartós szőrtelenítés IPL  Arcfi atalitás, ránctalani-
tás most akciósan!  Schüssler arcdiagnosztika

1992. december 17-én ter-
vezte a város önkormányzata 
az 1956-os forradalom helyi 
eseményeinek emléket állító 
kopjafa avatását. E nap haj-
nalán azonban baltával bru-
tálisan megrongálták ezt a 
fából készült alkotást, így az 
avatási ünnepség elmaradt. 
Helyette fél év múlva újat ál-
lított a város. A fényképen 
látható eredeti emlék eltűnt. 
Amint a másodikat, ezt is sze-
retnénk, mint beszédes kor-
történeti tárgyat elhelyezni a 
helyi múzeumban. Hogy ter-
vünk sikeres lehessen, kérjük, 
aki tud ennek hollétéről, je-
lezze számunkra.

Telefon: 06-70/445-4038

Ki tud róla?Ki tud róla?Ki tud róla?Ki tud róla?Ki tud róla?Ki tud róla?

 Fotókiállítást szervezünk „Kutyák a 
gyepmesteri telepeken” címmel a Műve-
lődési Központ kis előcsarnokában 2015. 
november 9-től december 4-ig.

Hajdúnánás mentett kutyáiért!Hajdúnánás mentett kutyáiért!Hajdúnánás mentett kutyáiért!
Bepillantást nyerhet mindenki a mun-

kánkba. 
Szeretettel várunk!
Idei utolsó vásáraink időpontjai a Mű-

velődési Központ előterében:
2015. november 11. 14–17 óra
2015. december 9. 14–17 óra
A befolyt összeget a mentett kutyák 

gondozására fordítjuk.

 Egyedi darabok, kedvező árak, soha 
vissza nem térő alkalom! Szerezd be ná-
lunk időben a karácsonyi ajándékaidat! 
Kínálatunkból: karácsonyfadísz, kabát, 
lakástextil, ágyneműhuzat, ruházati ter-
mékek, kutyafelszerelés; nyakörv, póráz, 
kutyaruha, stb.

Szojka Beáta 
önkéntes állatvédő

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!
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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 érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k 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. 
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Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás Rob-
zol 2000 KSE 27–22 (13–15)

Fehérgyarmat 150 néző. Vezette: Szécsi, 
Szőke. (október 18.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Csuzda 3, Bata 4, Hadadi 6/2, 
Bancsók 1, Kiss 2, Fehérvári 1. Csere: 
Torma (kapus), Takács 4, Madai 1, Ötvös, 
Kelemen, Dankó, Nagy, Tupicza, Németh. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 4/2, illetve 3/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 2 perc.

Juniormérkőzés: Fehérgyarmati VSE–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 22–27 (10–13)

Fehérgyarmat 100 néző. Vezette: Héj-
jas, Szanyi. (október 18.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RESZE-
GI (kapus), KELEMEN 5, NÉMETH 1, 
NAGY 3, ALFÖLDI 3, BATA 5, Kiss 
1. Csere: Mezei (kapus), BODOGÁN 
1, Molnár 1, MÉNFŐI 5, Hatsányi 2, 
Körtvélyesi, Nyeste. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 6/2, illetve 0/0. Kiállítás: 
12 perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Nagyszerű védekezés, 
remek kapusteljesítmény, nagyon fontos 
két pont idegenből!

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–
Balmazújvárosi KK 22–26 (14–16)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (október 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), CSUZDA 6, Bata 6/1, Bancsók 
2, Madai, Kiss 4, Ötvös 2. Csere: Torma 
(kapus), Hadadi, Fehérvári, Kelemen, 
Dankó, BODOGÁN 2, Nagy, Tupicza, 
Németh. Edző: Hadas Sándor

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

Hadas Sándor: Küzdöttünk becsület-
tel, de az akarásnak nyögés lett a vége. Sok 
sérült és a gyenge egyéni teljesítmények 
meghatározták a mérkőzés kimenetelét.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Balmazújvárosi KK 31–23 
(18–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (október 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), BATA 13, KÖRTVÉLYESI 4, 
Kelemen, BODOGÁN 5/1, Nagy 3, 
Németh. Csere: Mezei (kapus), Alföldi 1, 
Kiss 1, Molnár, HARSÁNYI 4, Nyeste, 
Ménfői. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Az első perctől kezdve 
kézben tartottuk a mérkőzést. Védeke-
zésünk ismét jól működött. Támadásban 
pedig szervezett, hatékony játékot mutat-
tunk be.

-kábé-

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 
25–23 (13–9) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Tomecs-
kó-Hunyadi, Unyatinszki. (október 17.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
Poór 3, Mekes, Darabos 2, Som 6, Uma-
nets 10/2, Budaházy 3. Csere: Szilágyi (ka-
pus), Lányi 1/1, Lakatos, Csontos, Sző-
nyi, Martinek, Kaltenecker. Edző: Molnár 
András

Hétméteres: 5/3, illetve 8/7. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc. 

Molnár András: Egy jól felépített já-
tékot sikerült a végjátékban izgalmassá 
tenni, de végül is ezért is két pontot ad-
nak, de a csapatot dicséret illeti a véde-
kezéséért. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Nyír-
adony VVTK 36–19 (21–10)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Móré, 
Tömöri. (október 17.)

Hajdúnánás SK: JÓNA (kapus), 
CSONTOS 4, Péter 2, Mekes 2, Lányi 
3/2, Nagy 3, Molnár 2/1. Csere: DORO-
GI, PRACZU (kapusok), TAR Csenge 
5/5, Szőnyi 2, BARÁTH 2, Tar Lotti 2, 
OLÁH 3/1, VERES 3, TÓTH Jázmin 3. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 10/9, illetve 7/2. Kiállítás: 
0 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Serdülő csapatunk hozta 

a kötelező győzelmet. Bebizonyították, 
hogy szép jövő előtt állnak. Gratulálok a 
csapatnak. 

Kisvárdai KC–Hajdúnánás SK 15–
27 (10–14)

Kisvárda 150 néző. Vezette: Kovács, 
Wenzel. (október 24.)

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
POÓR 5, Som 4/1, UMANETS 9/1, 
Lányi 2/1, Lengyel 1, Mekes. Csere: Szi-
lágyi (kapus), Darabos 1, BUDAHÁZY 
5, Martinek, Kaltenecker, Zihor, Tar Cs, 
Csontos, Lakatos. Edző: Molnár András

Hétméteres: 0/0, illetve 4/3. Kiállítás: 
6 perc, illetve 8 perc.

Juniormérkőzés: Kisvárdai KC–Hajdú-
nánás SK 23–28 (10–15)

Kisvárda 120 néző. Vezette: Nyitrai, 
Panyi. (október 24.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
Csontos 3/1, Tóth 2, TAR Cs 4/1, ME-
KES 4, LENGYEL 6/2, LÁNYI 7/2. Cse-
re: Praczu (kapus), Péter, Oláh 1, Nagy, 
Molnár, Baráth 1. Edző: Molnár András.

Hétméteres: 8/4, illetve 8/6. Kiállítás: 
16 perc, illetve 16 perc.

Nagy Attila: Egy újabb kötelező győ-
zelmet arattunk, örülök, hogy mindenki-
nek lehetőséget tudtam adni, amivel éltek 
is a lányok. Gratulálok a csapatnak!

-kábé-

Gábor a 42 kg-os súlycsoportba 41 társával 
mérlegelt. Sorsolásából fakadóan az 1. fordu-
lóban nem kellett birkóznia a 32 közé kerü-
lésért. A 2. fordulóban egy csípő dobással tus 
győzelmet aratott már az első fél percben. A 3. 
fordulóban kikapott a későbbi döntőstől. Így a 
vigasz ágon folytatta, ahol a 4. fordulóban is-
mét győzött. Innen lehetősége nyílt, hogy bir-

Felemásra sikeredett az ötödik s a hatodik 
forduló a labdarúgó megyei I. osztályban 
a mieinknek. Igaz, hogy Tégláson parádés 
gólokkal fektettük két vállra ellenfelün-
ket, de egy hétre rá ugyanennyit kaptunk 
hazai pályán. Egyelőre semmi baj persze, 
de Imrő László edző szerint néha fejben 
van egy pici probléma melyet sajnos össze-
omlás is követhet. Ilyenkor nyert meccset 
veszthetünk el, vagy mi is belefuthatunk 
egy zakóba.

Téglás–Hajdúnánás Flexo 2000 FK. 
0–5 (0–4)

210 néző. Vezette: Tóth Sz. (Mészáros 
Cs., Percze Zs.)

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

Gól: Kondora K. (2), Újvári Zs. (3).
Jók: Fodor T., Kondora K., Újvári Zs., 

Juhos L., Bálint T., Papp R.
Sima győzelmet arattunk a gyenge na-

pot kifogó Téglásiak ellen. Az első félidő-
ben eldöntöttük a mérkőzést, s utána már 
csak arra vigyáztunk, hogy sérülés nélkül 
megússzuk a találkozót. Valóban szépség-
díjas találatokat láthatott a közönség.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Berety-
tyóújfalu 1–5 (1–2)

100 néző. Vezette: Seres L. (Kriston T., 
Szűcs L.)

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

Gól: Fábri D., Jók: Szarka I.
A mai napon még az időjárástól is rosz-

szabbak voltunk. Most sajnos mi fogtunk 
ki gyenge napot az okosan és taktikusan 
játszó Berettyó partiak ellen. Hiába kezd-
tük jobban a mérkőzést, s hiába egyenlí-
tettünk ki az elején, a később kihagyott 
helyzeteinket könyörtelenül megbüntet-
ték, s megérdemelten vitték el a 3 pontot.

Egy pontra a bajnok jelölttől
A következő két mérkőzésnél a lényeg, 

hogy begyűjtöttük a 6 pontot. Igaz, hogy 
néha a szerencse is mellénk állt, de ideje 
volt már, hogy ezt tegye. Ettől függetlenül 
a győzelmek ellenére Imrő László edzőnk 
nem volt teljes mértékben elégedett a mu-
tatott játékkal. 

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Nyíra-
dony VVTK 1:0

50 néző. Vezette: Buczkó B. (Hornyik 
M., Tóth M.)

Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 
Fodor T., Berán B. Mile M., Csiszár Sz., 
Juhos L., (Dallos–Nagy T. ), Papp R., Bá-
lint T., Újvári Zs., Fábri D. (Oláh T.).

Edző: Imrő László
Gól: Berán B.
Egyenlő erők küzdelme folyt a sá-

ros mély talajú pályán. Ezen a hétvégén 
ugyanis 4 mérkőzést is játszottak itt, s en-
nek következménye lett „lucskos” össze-
csapás. Inkább küzdelmes, mint látványos 
volt a mérkőzés, melyem 1 góllal jobbnak 
bizonyultunk.

Hajdúdorog Szövetkezetek SE.–Haj-
dúnánás Flexo 2000 FK. 0:1

50 néző. Vezette: Erdélyi T. (Horváth 
G., Jánvári T.)

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

Edző: Imrő László
Gól: Újvári Zs.
Piros lap: Berán B.
Lassan elfelejthetjük rangadónak, (vagy 

a viccesen „El Clasiconak”) nevezni a két 
szomszédvár összecsapását, hisz a 4. és a 
14. helyen álló csapatok mérkőzését nem 
szokták rangadóként említeni – jegyezte 
meg kissé bosszúsan az edzőnk a meccs 
végén. A 11. forduló után 7 2 2 arányban 
23 ponttal a 3. helyen tanyázunk a tabel-
lán csupán 1 ponttal lemaradva a listave-
zető Hajdúböszörménytől. Az élmezőny 
viszont olyan szoros, hogy a 7. helyen álló 
Hajdúszoboszló 20 pontjával alig lesza-
kadva követ bennünket.

Kócsi Imre

Adtunk, majd kaptunk egy ötöstAdtunk, majd kaptunk egy ötöstAdtunk, majd kaptunk egy ötöst

Szentesen, 2015 október 22-én 72 klub és 
203 versenyző részvételével került megren-
dezésre a 2004 és 2005-ben született birkó-
zók Országos Diákolimpiai döntője. A Hó dos 
Imre Sportegyesületet és a Bocskai Általános 
Iskolát Pongor Tamás és Ambrus Gábor kép-
viselte.

Ezüst a DiákolimpiánEzüst a DiákolimpiánEzüst a DiákolimpiánEzüst a DiákolimpiánEzüst a DiákolimpiánEzüst a DiákolimpiánEzüst a DiákolimpiánEzüst a DiákolimpiánEzüst a Diákolimpián kózzon az 5. és 3. helyért, de sajnos veszített, 
így 7. lett.

Tamás 58 kg-ban 15 fős mezőnyben kezdte 
meg küzdelmeit. Az első három fordulóban ta-
pasztalt, rutinos versenyzőként, higgadt maga-
biztossággal birkózott és fölényes győzelemmel, 
tussal verte ellenfeleit. Megmutatkozott az ala-
pos � zikai, technikai és taktikai felkészültsége. 
Legnagyobb fegyvere a nyugodtság volt. Tamás 
a döntőbe került. Ez olyan terhet jelentett szá-
mára, amit nem volt képes legyőzni. Amilyen 
bátran és határozottan birkózott eddig, olyan 
félénken a döntőben. A mérkőzést elvesztette, 
így maradt az ezüst érem. Ha a Magyar Baj-
nokságra ki tudjuk javítani ezt a hibát, Tamás 
le fogja győzni riválisát, hisz adottságai jobbak. 

Kiss József


