
z idei Hajdúnánási Elhurcoltak 
Kegyeleti emléknapjának váro-
si ünnepsége hagyományosan a 

református temlomkertben, a bástyafal 
mellett zajlott, ahol az emlékezésre érke-
zőket a harangszó fogadta. A Himnusz 
hangjai után Csiszár Imre alpolgármester 
úr emlékezett és emlékeztetett a 71 évvel 
ezelőtt történtekre, azok okaira, a város 
20. századi szenvedéseire, tragédiáira.

„Sajátos emléknap a miénk, tragikus 
és gondolatokat ébresztő, pont úgy, mint 
nemzeti ünnepeink többsége. November 
3-a azonban csak a miénk. Hajdúnáná-
son, 1944 őszén ugyanis minket, szeretett 
városunk békés közösségét érte súlyos és 
végzetes csapás a megszálló Vörös Had-
sereg részéről. A mi dédapáink, nagy-
apáink, apáink, testvéreink, barátaink és 
ismerőseink voltak azok, akiket a szovje-
tek minden előjel nélkül összegyűjtöttek 
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Hajdúnánás történelmében az 1944. november 3-a feketekeretes dátum. Ennek 
a napnak az éjszakáján hurcoltak el több száz, 18 és 50 év közötti férfit, az ok-
tóber 31-én bevonult szovjet hadsereg katonái. A málenykij robotra elhajtott 
nánási emberek többsége mindörökre odamaradt, életét vesztette a kegyetlen 
bánásmód következtében. Rájuk emlékezünk immár több min tíz éve városi ün-
nepség keretében. 

A és hadifogolyként szállítottak el olyan 
táborokba, ahonnan nem volt szokás ha-
zatérni. Furcsa egy kor volt, tragédiákkal 
tarkított, szenvedésekkel teli”. 

„Mi történt 1944 novemberében? Mi-
ért történt mindez? Miért éppen itt tör-
tént, ami történt? Voltak-e felelősök? Mi 
lett az elhurcolt emberekkel? Miért nem 
lehetett információhoz jutni róluk? És a 
legfontosabb: ugyan milyen bűnük volt, 
ami miatt ezt a kegyetlen sorsot érdemel-
ték? 

Ma, 70 év elteltével, a kérdések egy ré-
szére már tudjuk a válaszokat.

Hogy mi történt? A szovjet Vörös Had-
sereg fogolyszedési akciója. Miért történt? 
Azért mert nem volt elég hadifogoly, akit 
hazaküldhettek volna, s így a hiányzó 
létszámot polgári személyekkel pótolták. 
Miért éppen itt történt? Azért, mert ép-
pen itt vonult keresztül a front, s ekkor 

már Hajdúnánás szovjet hátországnak és 
felvonulási területnek számított. Mi lett 
az elhurcolt emberekkel? Debrecenbe vit-
ték őket, majd tovább a Szovjetunióba. 
Előbb elosztótáborokba kerültek, majd 
elnyelte őket a GULAG szigetvilág, a ha-
difogolytáborok és a kényszermunkatábo-
rok átláthatatlan szövete.

A rendszerváltás után született fiata-
lok számára mindez csak történelem, egy 
olyan helyi történet, amely árnyékként 
vetül a városra. Átérzik ők is a tragédiát, 

Emlékezés a Hajdúnánási Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapján

Az idei Hajdúnánási Elhurcoltak Kegye-
leti Emléknapja kicsit másabb volt, mint 
az eddigiek. A hagyományos bástyafal 
melletti megemlékezés előtt a városháza 
emeleti aulájában Málenykij robot – a 
kárpátaljai magyarok 1944-es deportá-
lásának emlékére – címmel nyílt kiállítás. 

A tárlat anyagát a beregszászi II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi 
Kutatóközpontjának fiatal munkatársa 
Molnár D. Erzsébet készítette, még az el-
múlt évben, a 70. évforduló alkalmából, 
amely uniós támogatással valósult meg, és 
elsőként Brüsszelben került bemutatásra.

A tárlat vendégeit elsőként Csiszár Imre 
alpolgármester úr üdvözölte, majd a Fő-
iskola igazgatója, dr. Csatári György szólt 
arról a tudományos kutató munkáról, 
amely a főiskola Lehoczky Tivadar Ku-
tatóintézetében folyik már több mint tíz 

éve, amelynek egyik kiváló eredménye az 
itt látható kiállítás is. Molnár D. Erzsébet 
részletesen szólt Ukrajna, benne Kárpát-
alja hányattatott sorsáról, különös tekin-
tettel a 2. világháborúra. Az első világ-
háborút lezáró békekötés következtében 
a terület egy újonnan létrehozott ország, 
Csehszlovákia részévé lett, és ettől az idő-
szaktól kezdve vált a Kárpátalja megneve-
zés is hivatalossá. Majd az 1938-as I. bécsi 
döntés értelmében újra Magyarországnak 
ítélt terület csupán néhány évig, a szovjet 
hadsereg megszállásáig volt ismét magyar 
fennhatóság alatt. A megszálló hatalom 
erőszakos módon fogott hozzá a politikai 
és gazdasági berendezkedés radikális átala-
kításához, az erőltetett szovjetizáláshoz.  
A helyi magyarság és németek számára 
azonban a legtragikusabb következmé-
nyekkel kétség kívül a málenykij robot 
járt, amely lehetővé tette a magyar és a 

megértik előde-
ik szenvedését. 
A mi dolgunk, 
hogy időről-idő-
re emlékeztessük 
őket rá és őszin-
tén elmeséljük 
ezt a tragikus 
történetet, hogy 
később ők adják 
tovább az elkö-
vetkező nemze-
déknek. 1944. 
november 3-a 
ugyanis a miénk. 

A mi örökségünk, egy olyan tragédia, 
amely Hajdúnánás közösségét most és a 
jövőben is elválaszthatatlan kapocsként 
fogja össze.”

A leszálló köd, a hideg, a sötétség és a 
lobogó mécsesek különös, sejtelmes han-
gulatot kölcsönöztek az emlékezésnek, 
amelyet még fokozott az elhangzott dalok 
és Haranginé Simon Tímea versmondása.

A közös emlékezés a főhajtás, a virágok, 
mécsesek elhelyezésével zárult.

(HNU)

A kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának állított emléket az a kiállítás, 
amelyet november 3-án nyílt a Városháza emeleti aulájában.

Málenykij robot – Kárpátalján

német nemzetiségű polgárok internálását. 
Rövid idő alatt nyilvántartásba vették a 
német és a magyar hadseregben szolgált 
katonákat, a 18–50 éves korú német és 
magyar nemzetiségű hadköteles személye-
ket. Aki nem jelentkezett, arra letartózta-
tás és haditörvényszék várt. A kiállításon 
több naplóbejegyzés és visszaemlékezés vi-
lágít rá arra, milyen embertelen körülmé-
nyek között hurcolták el a bűnösnek bé-

Dr. Csatári György, Molnár D. Erzsébet, Csiszár Imre

lyegzett kisebb-
ségieket. „Talán 
háromszor kap-
tunk enni 14 
nap alatt” – írja 
például egy ál-
dozat. Megesett, 
hogy a kényszerű 
utat víz nélkül 
tették meg, és az 
egyedüli hűsítő 
„a vagon oldalá-
ban lévő vascsa-
varok feje volt”, 
pontosabban az 
azokon keletke-
zett dér. A körül-

ményekről ismét csak a naplók adnak ké-
pet. Az egyik beszámoló szerint nem akadt 
olyan reggel, amikor ne lett volna 6–10 
halott. A kiállítás ezeket a dokumentumo-
kat, a háttéradatokat mutatja be, valamint 
átfogó képet ad azokról az emlékművek-
ről, amelyek erre a történelmi tragédiára 
hívják fel a ma élők figyelmét. A kiállítás 
november 25-ig tekinthető meg.

(HNU)
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Klebelsberg-napon 
a Bocskai iskolások

November 9-én Debrecenben rendezték meg a Klebelsberg-napot a TÁMOP-
3.1.4.B-13/1-2013-0001 pályázati projekt záró konferenciáját. Ezen a napon 
a debreceni Kölcsey Központban mutatkoztak be azok az iskolák, amelyek a 
2013 óta tartó „Köznevelés az iskolában” elnevezésű programban részt vesz-
nek. Köztük volt a Hajdúnánási Bocskai István Általános Iskola és AMI is, így 
szép számú küldöttséggel ők is bemutatkozhattak a színvonalas rendezvényen. 
A szakmai konferencián köszöntötte a résztvevő iskolák képviselőit, tankerületi 
vezetőket és a diákokat Hanesz József a KLIK elnöke, dr. Papp László Debrecen 
polgármestere, Pajna Zoltán a megyei önkormányzat elnöke, Pappné Gyulai 
Katalin a KLIK debreceni tankerületének igazgatója.

A Virágos Magyarországért versenyt 
1994-ben hirdették meg először. Az első 
esztendőben 69 település jelentkezett, 
azóta a verseny igazi mozgalommá vált. 
Nincs Magyarországon még egy olyan 
megmérettetés, amely évente több, mint 
hárommillió embert képes mozgósítani 
a kulturált, virágokkal díszített, élhetőbb 
környezet megteremtéséért, a természeti 

és épített örökség megóvásáért, az új ge-
nerációk környezettudatos neveléséért.

Az idei év díjait október 21-én, a Pesti 
Vigadóban osztották ki. A Nemzetgazda-
sági Minisztérium és a Magyar Turizmus 
Zrt. közös fődíját 50 ezer fő alatti lakosú 
város kategóriában Mosonmagyaróvár-
nak, 2 ezer fő feletti lakosú falu kategóri-
ában Dunakilitinek ítélték oda, ami egy-

A Bocskai Iskola napközis 
munkaközössége évek óta 
megrendezi az Egészség he-
tét, melyet a hagyományok-
hoz híven idén is október 
elején tartottak meg.

Az egészséges táplálko-
zásra nem lehet eleget oda-
figyelni, hiszen a gyerekek a 
napjuk nagy részét az iskolá-
ban töltik, s nem mindegy, 
milyen minőségű ételekkel 
laknak jól. A közétkeztetés-
ben is egyre jobban odafigyelnek erre, de 
még hangsúlyosabb, ha az egészség-héten 
minden nap szóba kerül ez a téma.

Ilyenkor a gyerekek a beszélgetéseken 
kívül teszteket töltenek ki, plakátokat raj-
zolnak, előadásokat hallgatnak.

Az idei hét csúcspontja a pénteki nap 
volt, amikor gyümölcssalátát készítettek, 
zöldségekből szobrokat alkottak, vala-
mint bemutatták a csoportok egymásnak 
az egész héten készítgetett rajzaikat, pla-
kátjaikat. A nap folyamán az ország egyik 

Egészségnap Katus Attilával

leghíresebb aerobik oktatója- bajnoka, 
Katus Attila is ellátogatott hozzájuk, aki 
azon kívül hogy egy pörgős edzést vezé-
nyelt le a résztvevőknek, még az egészsé-
ges életmódról is beszélgetett velük.

Tartalmas, tanulságos és hasznos hét 
volt, mely során mindenki érezhette meny-
nyire igaz ez a megállapítás: Legnagyobb 
kincsünk az egészségünk!

Vigyázzunk hát rá!
Fekete Andrea

Iskolánk a pályázati projektben a Men-
toráló Intézményi címet nyerte el a 
„Pályaválasztás-életpályaépítés” modul 
kidolgozásáért és annak magas szakmai 
színvonalú sikeres megvalósításáért. Az 
immáron 8. D osztály tanulóinak a pro-
jekt tíz hónapja során munkahely-láto-
gatásokat szerveztek, szövegértés kereté-
ben hivatásokat bemutató írásokat dol-
goztak fel, idegen nyelvű önéletrajzokat 
készítettek, önismeret fejlesztő foglal-
kozásokon, pályaismereti vetélkedőkön 
vettek részt valamint népi kismestersé-
geket ismerhettek meg. 

A Klebelsberg nap célja az volt, hogy 
a programban résztvevő Hajdú-Bihar 
megyei intézményekben történt fejlesz-
téseken keresztül bemutassák a projekt 
megvalósítási időszaka alatt elért nagy-
szerű eredményeket. A résztvevő peda-
gógusok és gyerekek interaktív stando-
kon mutathatták be a program során 

végzett szakmai mun-
kájukat, a szakmai 
vezetők pedig konfe-
rencián prezentálták 
elvégzett tevékenysé-
geiket.

A bemutatkozást 
kiállítás és színpadi 
produkciók is színe-
sítették a Kölcsey 
Központ színházter-
mében. A Bocskai 
Iskola standjánál népi 
kismesterségeket mu-
tattak be, olyan te-

vékenységeket, melyeket a gyerekek a 
projekt során kipróbálhattak, megtanul-
hattak: a szalmafonást, mint városunk 
híres kézműves tevékenységét, a ne-
mezelést, melyet az iskolában működő 
szakkörben is gyakorolhatnak, valamint 
a fafaragást szakemberek bevonásával 
és segítségével. Mindhárom kismester-
ség nagy sikert aratva népes számú ér-
deklődőt vonzott az iskola asztalához, 
ahol kicsik és nagyok is belekóstolhat-
tak a mesterségek munkafolyamataiba.  
A színpadon a Bocskai apródjai nép-
tánccsoport mutatkozott be dél-alföldi 
táncokkal gyönyörű népviseletükben 
nagy sikert aratva.

A szakmai tapasztalatok bemutatása 
és a pedagógiai eszmecsere mellett re-
mek alkalom volt ez a nap arra is, hogy 
a megye iskolái a jó együttműködést, a 
szakmai kapcsolatokat is erősítsék egy-
más között.

A Magyar Turizmus Zrt. által szervezett nagyszabású hazai megmérettetés, a Virá-
gos Magyarországért környezetszépítő verseny keretében 209 települést zsűriztek 
idén nyáron a kertészeti és turisztikai szakemberek. Az idei év díjait október 21-én 
délelőtt, Budapesten a Pesti Vigadó dísztermében osztották ki.

Arany Rózsa díj Hajdúnánásnak

ben feljogosítja a két települést Magyar-
ország képviseletére a 2016. évi európai 
versenyen.

A Virágos Magyarországért Szervező 
Bizottságának legmagasabb díját, az Arany 

Rózsa-díjat idén Hajdúnánás, Százhalom-
batta, Vonyarcvashegy, Kaposvár, Vison-
ta, Baja és Nagylók kapta. 

(HNU)
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Sütemény fesztivál

A rendezvény, a „Desszertek az ősz jegyé-
ben” címet kapta, s nem csak gyönyörköd-
ni lehetett a süteményhegyek végtelen so-
rában, vagy kóstolgatni a látványos gaszt-

ronómiai alkotásokból, hanem kitűnő és 
gazdag kulturális műsorok is szórakoztat-
ták a szépszámú vendégsereget. Szécsényi 
Lajos az egyesület elnöke elmondta, hogy 

Október végén Hajdúnánás is belépett a süteményfesztiválozók táborába. Nyíra-
dony, Derecske, és Újléta után idén városunk volt a házigazdája a Mozgáskorláto-
zottak Hajdú-bihari Egyesülete által szervezett Sütemény Fesztiválnak. A gasztro-
nómiai és kulturális rendezvényre már kora reggel érkeztek a nevezők s a vendégek 
a megye számos településéről. Bárki megmutathatta most sütő illetve cukrász tu-
dományát hisz az édes és sós sütemények kategória mellet torta különlegességek-
kel is indulhattak a megmérettetésen.

A bál ideje alatt az előcsarnokban önköltséges italpult működik. 
A jó hangulatról a Dimenzió Együttes, valamint Tordai Zoltán és zenekara gondoskodik.
A IV. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat a hajdúnánási Szórvány-program támogatására ajánlja fel.

Jegyek válthatók 9000 forint vagy 8000 Bocskai Korona ellenében a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 2015. november 18.–december 1. között.

A bálról bővebb információ a 06-70/489-3269-es telefonszámon kérhető.

17.30 Vendégek fogadása
18.00 Védnöki köszöntők
18.20 Vágó Bernadett és Nagy Sándor 
 színművészek adventi koncertje
19.20 Menüválasztásos vacsora zene-

szó mellett. Zenél Tordai Zoltán és ze-
nekara
24.00 Svédasztalos éjféli menü
01.00 Tombolasorsolás
01.30 Tánc hajnalig

ProgrAm:

A bál fővédnöke: Rácz Róbert, Hajdú-Bihar Megye kormánymegbízottja
A bál védnökei:

Főtiszteletű Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
Főtiszteletű Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora
Házigazda: Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere

Meghívó
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, 
kedves családját és baráti társaságát a 

IV. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2015. december 5-én a 

Kéky Lajos Városi művelődési Központba.

Visszapillantás – Öt év az Érmellék 
magyar gyermekei között

A 2011. évi diákcserék során egyre job-
ban megismertük és átéreztük a románi-
ai szórványban élő magyar családok, de 
különösen a gyerekek sorsát, és úgy dön-
töttünk, hogy lehetőségeinkhez képest 
segíteni szeretnénk azokon a Nagyvárad 
melletti településeken élő családokon, 
akik meg akarják őrizni magyarságukat. 
A kezdeti, bátortalan lépéseinkben sok 
segítséget kaptunk városunk polgármes-
terétől Szólláth Tibortól, a Vasárnapi Is-
kola Alapítványtól és vezetőjétől Benkei 
Ildikótól, valamint a Királyhágómelléki 
Egyházkerület vezetőitől, akikkel egyez-
tettük elképzeléseinket. A 2011-ről 2012-
re forduló év telén több alkalommal ke-
rült sor egyeztető megbeszélésre, ahol 
Farkas Zsolt lelkész, Csűri István püspök 
és Bajor János, a lesi település képviselője 
fogadtak. Számunkra a legfontosabb az 
volt, hogy nekik milyen szükségletük van, 
miben tudunk segíteni. Megismerked-
tünk azokkal a településekkel is, ahová 
azóta is nagy szeretettel térünk vissza, s 
ahol már nagyon várnak ránk a gyerekek 
és a felnőttek is: Bihardiószeg, Jankafal-
va, Poklostelek, Les, Szentjobb. Ezek a 
települések Nagyváradtól északra a határ 
mentén találhatóak. Azt tapasztaltuk, 
az egyház remekül összefogta, tanította, 
nevelte a gyermekeket a szép magyar be-
szédre, de megújulást, további erősödést, 
segítséget szerettek volna tőlünk kapni.

Hazatérve több lelkes önkéntessel leül-
tünk és Csillikné Szólláth Júlia vezetésé-
vel kidolgoztuk azt a programot, melyet 
azóta végzünk: játékos formában mutat-
juk be a gyerekeknek a magyar irodalom 
kincseit, a magyar történelmet. Nagyon 
fontos ez számukra, hiszen náluk nincs 
magyar iskola, csak a hétvégi alkalmak-
kor tudnak találkozni ezekkel az isme-
retekkel. A feladat, melyet vállaltunk, 
nem könnyű: vannak olyan alkalmak és 
települések, ahol olyan gyerekek jelennek 
meg, akik magyarul alig vagy egyáltalán 
nem tudnak. Fájó látni, hogy a magyar-
magyar vagy magyar-román családok sem 
tanítják magyarul a gyerekeket. Nehéz 
feladat, mi mégis örültünk annak, hogy 

néhány hónap múlva ezek a gyerekek már 
magyarul szólaltak meg, sőt több telepü-
lésen már román gyerekek is részt vesznek 
a foglalkozásokon.

Amikor belevágtunk, néhány kisgyerek 
megjelenésére számítottunk csupán, így 
örömmel számolhatok be róla, hogy egy-
egy hétvégén 80–100 gyermekkel tudunk 
magyarul énekelni, játszani. Néhány 
téma, melyet kínálunk számukra: húsvét, 
anyák napja, gyermeknap, pedagógusnap, 
megemlékezés jeles magyar történelmi 
eseményekről, időszakokról.

Minden év jeles eseménye a Barátság-
nap, amikor egy településen június vé-
gén összegyűlnek azok a gyerekek illetve 
családtagjaik, akik részt vettek abban az 
évben a foglalkozásainkon. Ez a program 
sok táncra, játékra, énekre és beszélgetésre 
ad lehetőséget, reményeink szerint erősö-
dik az összefogás is a környék magyarlakta 
települései között. 

Nem könnyű feladat önkénteseink szá-
mára, hogy rendszeresen megoldják a hét-
végi részvételüket, hiszen a saját családjuk-
kal is csak ekkor tudnak együtt lenni. Nem 
könnyű az egész heti munka után négykor, 
fél ötkor ébredni és útnak indulni, de ami-
kor megérkezünk, mindent feledtet a min-
ket fogadó gyermekek lelkesedése. 

November 15. „A magyar szórvány nap-
ja”. Milyen érdekes véletlen: erre a nap-
ra 2011 óta emlékezünk. Így „A magyar 
szórvány napja” és Hajdúnánás „Szórvány 
programja” szinte egyidős. 

 Ebből az alkalomból szeretnék köszö-
netet mondani mindenkinek, aki 2011. 
óta részt vett az érmelléki települések 
magyar gyermekeinek nevelésében-okta-
tásában. Sokan voltak, vannak ők. Peda-
gógusok, és nem pedagógusok egyaránt. 
Hajdúnánásiak, akik számára nem csak 
önmaguk, de a szórványban élők magyar-
sága is fontos.

Kedves Önkéntesek! Köszönöm Nek-
tek az érmelléki magyar gyerekek és csa-
ládok nevében, hogy minden hónapban 
elvisztek egy tenyérnyi Magyarországot 
számukra!

Tóth Imre igazgató

Nyári diákcserével indult, rendszeres, baráti kapcsolat lett belőle. Ha egy mondat-
ban kellene összefoglalni, hogy a hajdúnánási önkéntesek miért keresik fel havon-
ta egy alkalommal az Érmellék öt települését, akkor talán ez lehetne az a mondat.

régi dédelgetett vágyuk volt egy olyan 
rendezvény megvalósítása, amely kicsiket 
és nagyokat egyaránt vonz, sérült vagy 
egészséges embereket is összefog s egya-
ránt csábító. Mi más is lehetne ez, mint 
a süti. Immár 8. éve rendezik a megye te-
lepülésein, s idén először Hajdúnánáson. 
Az elmúlt évek egyre nagyobb sikerein 
felbuzdulva a Mozgáskorlátozottak Haj-
dú-Bihar megyei Egyesületének Területi 
szervezete is fantáziát látott a rendezvény-
ben s örömmel rendezték meg városunk-
ban is a fesztivált. Támcsu Erzsébet az 
egyesület területi vezetője jól tudja, hogy 
városunkban nagyon szeretnek, és tudnak 
is sütni az asszonyok. Az ötletet hamar a 
megvalósítás követte. Segítettek a kollé-
gák, támogatást nyújtott a helyi s a haj-
dúböszörményi önkormányzat valamint 
hajdúnánási vállalkozók is. A színpadon 
városunk s más környező települések mű-
vészeti illetve hagyomány őrző csoportjai 
szórakoztatták az utazás ban, a hajnali sü-

tögetésben, vagy a sok finomság ízlelge-
tésében megfáradt közönséget. Eközben a 
zsűri tagjai közel 80 féle süteményt kós-
toltak végig, hogy eldönthessék, melyek 
lesznek a kategóriák legjobbjai. Végül 
az édes sütemények közül egy derecskei 
Rákóczi túrós bizonyult a legjobbnak, a 
sós sütik közül egy hajdúdorogi tepertős 
pogácsa vitte el a pálmát. A torta különle-
gességek viszont nánási győzelmet hozott. 
Az „Őszköszöntő” fantázia nevet kapott 
Fekete erdő torta a közönség, és a zsűri 
szerint is a legszebbre és legfinomabbra 
sikeredett. Ezenkívül rengeteg különdíjat, 
s egy-egy emléklapot is kiosztottak még a 
szervezők. S, hogy mennyire közösségfor-
máló ereje van egy ilyen rendezvénynek 
azt igazolja a remek hangulat a rengeteg 
érdeklődő a zsúfolásig megtelt színházte-
rem többször is vastapssal jutalmazó kö-
zönsége, akik a program végén közösen 
elfogyasztották a finomabbnál finomabb 
ínyencségeket. Kócsi Imre
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November ötödikén és hatodikán a Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gim-
náziumban a megszokottnál is nagyobb 
nyüzsgés volt az óraközi szünetekben, 

ugyanis ekkor zajlottak a hagyományos 
őszi nyílt napok programjai. Ezen a két 
napon a négy osztályos évfolyam iránt 
érdeklődő helyi és környékbeli diákokat 
és szüleiket várta az iskola vezetése. Az 
vendégeket már érkezésnél kellemes meg-

lepetés érte amint beléptek a több mint 
száz esztendős tölgyfa kapun; kedves mat-
rózblúzos diákok sorfala fogadta, őket, 
akik egész délelőtt készségesen segítettek 
mindenben. Az érdeklődő diákok, szülők 
tájékoztatást kaptak az iskolában folyó 
képzésről, és lehetőségük volt órákat láto-
gatni, beszélgetni a tanárokkal.

A vendégeket Gömöri József igazgató 
úr köszöntötte, és egy rövid néptánc be-
mutató után tájékoztató következett az 
iskola történetéről, és arról a változásról, 
amely a mostani tanévvel vette kezdetét, 
azaz az egyházi fenntartásról, és a profil 
tisztításról, aminek következtében úgy 
mond visszatért az iskola a gyökerekhez, 
azaz a hagyományos gimnáziumi rend-
szerhez.

Igazgató úr részletesen bemutatta az 
intézményben folyó magas szintű okta-
tást, az utóbbi években elért kiváló ered-
ményeket, a tanórákon kívüli szabadidős 

Szobanövényeink többségét megviselik a 
hosszú téli napok, mert ebben az időszak-
ban kevesebb a fény, és a fűtés okozta szá-
raz levegő sem tesz jót a virágoknak. Fel-
vetődhet az a kérdés, hogy melyek azok 
a leggyakoribb téli gondozási hibák, ame-
lyek ki is pusztíthatnak egy-egy növényt a 
lakásban? Most ezeket vegyük sorra.

Túl száraz levegő: Az otthonunk me-
legét biztosító bármely fűtési rendszer 
mindegyike, eltérő szinten ugyan, szá-
rítja a levegőt. Márpedig a túl kevés pá-
ratartalom hamar mutatkozik a virágok 
külsején. Tehát az a feladat, hogy a növé-
nyeink számára párásítási megoldást biz-
tosítsunk. Tegyünk lapos edényekbe apró 
kavicsot vagy agyag granulátumot, amely 
szakboltban kapható, majd öntsük fel víz-
zel, amely folyamatosan elpárolog. A vizet 
időnként pótolni kell. Különös figyelmet 
kívánnak a nagyobb levelű növények, 
amelyek meghálálják az időnkénti vízzel 
való permetezést, amit inkább délelőtt 
alkalmazzunk, hogy a növény estére fel 
tudjon száradni.

Túl hideg levegő: Szellőztetni télen is 
kell a lakást. A nyitott ablak mellett ha-
mar megfázhatnak a virágok. Éppen ezért 
szellőztetés előtt vigyük a növényeket 
védett helyre. Vigyázzunk a huzatra is, 
amely szintén káros a növényekre. Kü-
lönösen érzékeny a hidegre a Fikusz és a 
Mikulásvirág.

Poros levelek: Szürkés árnyalatot kap-
nak növényeink az idővel levelükre rakó-
dó portól. Ez nem egészséges, mert elzárja 
a fényt a növényektől. A nagyobb levelű 
virágokat érdemes rendszeresen áttörölni 
egy puha ronggyal, a kisebbeket pedig ér-
demes lezuhanyozni.

Túl kevés fény: A rövid nappalok 
komoly gondot okoznak a virágoknak. 
Arra kell törekedni elhelyezésüknél, hogy 
ebben az időszakban is kellő fényhez jus-

Köd szitál,
hull a dér,
lepörög a
falevél:
földre szökik, szemétnek,
aki éri, ráléphet, –
sziszegő szél
söpri-hajtja,
hullongó hó
betakarja.

November ötödikén és hatodikán nyílt napokat szervezett a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium a helyi és környékbeli végzős, illetve 7. osztályos tanu-
lóknak. Az új, tiszta profilú gimnáziumi képzésben a tervek szerint a Kőrösi Gim-
náziumban a 2016/17-es tanévben a négy osztályos évfolyamon két emelt szintű 
nyelvi osztályt, egy általános tantervű osztályt, illetve egy hatosztályos évfolyamot 
indítanak.

Nyílt napok a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnáziumban

programokat, rendezvényeket. Mint meg-
tudtuk a Kőrösiben folyó emelt szintű 
nyelvi képzés – angol és német nyelvből – 
heti 6–7 órában folyik, és a magas szintű, 

hatékony oktatást igazolják 
a kimenő osztályok nyelv-
vizsga eredményei. Az iskola 
OKTV- verseny eredményei 
alapján az országos rang-
sorban biológiából pl. az 5. 
helyen áll, megelőzve nagy-
hírű budapesti és debreceni 
iskolákat.

Kocsis Áron hitéleti igaz-
gatóhelyettes az intézmény-
ben folyó hitoktatásról tá-
jékoztatott. A 2016/17-es 
tanévben jelentkezők három 

felekezeti hitoktatásból választhatnak; re-
formátus, római, illetve görögkatolikus. 

Az általános tájékoztató során meg-
ható volt a közelmúltban végzett diákok 
vallomásait hallani arról, mit adott nekik 
a Kőrösi, a jelenlegi képzésben résztvevő 

végzősök, illetve a mostani 9-sek vélemé-
nyét az iskoláról.

A nyílt nap utolsó és egyben leglátvá-
nyosabb bemutatója az Öveges laborban 
zajlott, ami igencsak felkelthette a diákok 
érdeklődését.

Természetesen ez csak kóstoló volt a 
gimnáziumi életből, a jelentkezéseknél 
még sok minden megtörténhet, főként 
a pontok alapján. Hogy mennyire volt 
sikeres ez a két nyílt nap, hogy mennyi-
re voltak meggyőzőek a bemutatott tan-
órák, az majd végül jövő év elején derül 
ki, a jelentkezések és kiszámított pontok 
alapján. A folyosói beszélgetések minden-
esetre arra engednek következtetni, hogy 
sokan már most eldöntötték, hogy első és 
második helyen is a Kőrösit jelölik meg 
a jelentkezési lapon. A hat osztályos év-
folyamra jelentkezőknek december 4-én 
lesz a nyílt nap. 

(HNU)

Virágok a lakásban télen

sanak. Főleg a virágzó és a színes levelű 
növények igényelnek több fényt télen.

Kártevők: Télen sem pihennek. Érde-
mes időnként átvizsgálni a virágokat, hogy 
nincs e kártevő rajtuk. Főleg a levél- és a 
pajzstetvek károsítanak a lakásban. Eny-
he szappanos vízzel mossuk át a leveleket, 
esetleg előírás szerint permetezzünk.

Vágott virágok, csokrok: A téli idő-
szakban lakásunk kedvencei. Egy kis 
odafigyeléssel, gondoskodással megnövel-
hetjük élettartamukat. A kapott vagy vá-
sárolt vágott virágot vázába helyezés előtt 
a szárvégeken ferdén vágjuk vissza 1–2 
centiméterrel, mert a friss vágási felületen 
könnyebben veszi fel a vizet. E műveletet 
vízcsere alkalmával ismételni kell. Az alsó 
leveleket szedjük le, hogy ne kerüljenek a 
vízbe, mert rothadásukkal elszaporodnak 
a baktériumok. A vázát ne tegyük tűző 
napra vagy huzatos helyre. Minél hűvö-
sebb helyen tartjuk a csokrokat, annál 
tovább tartanak. A vázában elhelyezett vi-
rágokat ne permetezzük vízzel és a herva-
dásukat okozó gyümölcsöktől is távolabb 
helyezzük el őket. Szaküzletben kaphatók 
olyan szerek, amelyek meghosszabbítják a 
vágott virágok élettartamát. Ezek jó hatá-
súak, általában tápanyagot, savat és kór-
okozók elleni szert tartalmaznak. Ilyen 
szert magunk is készíthetünk házilag a 
következő recept szerint. Fél liter vízhez 
adjunk egy kávéskanál cukrot, ugyaneny-
nyi citromlevet és három csepp hypot. 
A cukor a tápanyagért, a citrom a savas 
kémhatásért, a hypo pedig a kórokozók 
ellen felel meg. Az így elkészített vizet 3–4 
naponként szükséges cserélni a virág alatt. 
A baktériumok ellen védhet egy-egy szem 
aszpirin, pár csepp ecet is, amelyek bizto-
sítják a víz savasságát a baktériumok ellen.

Mindenki találjon örömöt, gyönyörű-
séget a lakásban tartott virágokban!

Gut István

Képek az idei Tücsökavatóról (Képek: Kőrösi Galéria)

Őszi hangulatban

Fotó: Oláh Erika

Csanádi Imre

Levélsöprő
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Jeles napok – őszi ünnepkör XI. Országos Vándorlegény 
Konferencia: 2015. november 6–7. 
Debrecen–Hajdúnánás

A pályázattal a meghirdetők lehetőséget 
kívánnak teremteni a Magyarországon és 
az ország határain túli magyar nyelvterüle-
ten élő, a hagyományos kézműves te-
vékenységekkel foglalkozó fiataloknak 
a bemutatkozásra, a megmérettetésre, 
illetve hagyományápoló tevékenységük 
továbbfejlesztésére.

A Bocskai Iskola Szöszmötölő Ha-
gyományőrző Szakköréből két diák: 
Bakó Dóra (12 éves) népi ékszer, Ha-
rangi Veronika (12 éves) hímzés ka-
tegóriában pályázott, munkáik Balato-
nalmádiban kerültek kiállításra. Minden 
kategóriából a díjazottak jutottak tovább az 
Ifjú Kézművesek Országos Kiállítására, 

melynek helyszíne: Debreceni Művelődési 
Központ. A lányok díjazottak ugyan nem 
lettek, de részesei lehettek egy igen rangos 
eseménynek: a XI. Vándorlegény Konfe-
rencia programjának, amit 2015. novem-
ber 6-án rendezték meg Debrecenben. 
A konferencia a kézműves pályázat díja-
zott alkotásaiból rendezett kiállítás me-
gnyitójával kezdődött, majd értékelték 
az egyes kategóriákra – közel 400 – beér-
kezett pályaműveket. Képet kaphattunk 

a XXI. század vándorlegényeinek, iparo-
sainak képzési lehetőségeiről, a művészeti 
szakképzésről, valamint a népi kézműves 
termékek értékesítéséről. Az előadók töb-
bek között V. Szatmári Ibolya, etnográfus, 
F. Tóth Mária, nyugalmazott minisztériu-
mi főtanácsos, Tirpák Zsolt, a Debre-
ceni Szakképzési Központ főigazgatója, 
Domán Csaba, közgazdász, Borosán 
Beáta, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma osztályvezetője.

A szakmai találkozó másnap Hajdúná-
náson folytatódott tovább. Csiszár Imre 
alpolgármester-etnográfus vezetésével 
a vendégek betekintést nyerhettek a 
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény munkájába. Darócziné 
Bordás Andrea néprajzkutató vezetésével 
meg tekinthették a Kalapkötők nyomában 
című állandó kiállítást. Ezt követően 
Szilágyi Erzsébet, a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. vezetője kalauzolásával 
bejárhatták az élő pásztormúzeumot 
a Kendereskertben, s megnézhették a 
Majorsági lakáskultúra Hajdúnánáson 
című kiállítást. Majd az Aranyszalma 
Alkotóházban folytatódott a látogatás.  
A szakmai nap zárásaként a találkozó részt 
vevői meglátogatták Reszeginé Nagy 
Máriát, szalmafonót, a népművészet 
mes terét új alkotóházában. Dóri és Veca 
a szervezőktől kapott kerámia angyalkával 
tértek haza a találkozóról. Tudom, hogy 
lelkükben is mélyen gazdagodtak a 
kézművesekkel, művészi alkotásaikkal 

való találkozás során. Kodály Zoltán sza-
vai álljanak itt. Igaz, ő a zenére értette a 
következő gondolatokat, de igaz ez a népi 
kultúrára, a tárgyalkotó népművészetre is: 
„Ha nem ültetjük el a zene szép magvát 
a legzsengébb korban, később hiába 
próbálkozunk vele, ellepte a lelkeket a 
gyom. Van-e szebb hivatás, mint új kertbe 
az első jó magot vetni?”

Vargáné Papp Júlia

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Hagyományok Háza, a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége, a Kézműves Alapítvány, a Debreceni Művelődési Központ 
valamint a kézműves kategóriákat gondozó intézmények ebben az évben 11. alka-
lommal hirdették meg az országos ifjúsági népi kézműves pályázatot 11–25 éves 
fiatalok számára.

November 11 – Szent Márton napja 
Néphagyományaink, népszokásaink na-
gyon sok esetben kapcsolódnak külön-
böző naptári ünnepekhez, a négy évszak-
hoz igazodva. A mostani napok még az 
ún. őszi ünnepkörhöz tartoznak, köztük 

olyan jeles nap, mint november 11., Már-
ton napja. Ezen a napon nincs magára 
valamit is adó vendéglátóhely, ahol ne 
találkoznánk valamiféle libából készített 
étekkel, de számtalan „libás” programmal 
találkozhatunk. De ki is volt Szent Már-
ton, akinek neve összeforrt a libákkal?

Szent Márton 316-ban Pannóniában 
született római katonatiszt fiaként. A kö-
zépkor egyik legnépszerűbb szentje volt. 
Márton 328-ban – szülei tiltakozása elle-
nére – katekumen (hitújonc) lett. 331-ben 
sorozták be a római hadseregbe. A legen-
da szerint 334-ben a galliai Ambianum 
(Amiens) városkapuja előtt találkozott 
egy fázó koldussal. Köpenyét kettéhasí-
totta és egyik felét a koldus vállára terí-
tette. A következő éjszaka álmában meg-
jelent Krisztus a fél köpenybe burkolózva, 
mert ő volt, akit koldusnak vélt. Márton 
hamarosan kilépett a hadseregből, és 334 
táján megkeresztelkedett, majd téríteni 
indult kelet felé egészen a Dunántúlig. 
359-ben Poitiers közelében telepedett le, 
hogy Hilarius püspök mellett lehessen. 
Turones (ma: Tours) városának polgárai 
371-ben püspökké választották. Kultusza 
hazánkban is virágzott, emlékét helyne-
vek, oltárképek őrzik. A 14. századi kró-
nikákban határnapként szerepelt: a tiszt-
újítás, fizetés, jobbágytartozás lerovásának 
napja volt.

Szent Márton napján a pásztorok vesz-
szőt adtak ajándékba a gazdáknak. Ez volt 
a Szent Márton vesszeje, úgy tartották, 
ahány ága van, annyit malacozik a disznó. 
Köszöntőt is mondtak. Gyöngyösfalun 
(Vas vármegye) például a kanász megko-
pogtatta az ablakot a következő szavakkal: 
„Jó estét kívánok! Elhoztuk Szent Már-
ton püspök vesszeit. Úgy szaporodjanak 
a sertések, mint ennek ahány ága boga 
van!” Ezután a gazda bélesadót vagy ré-
tespénzt fizetett. Szent Márton lúdja kife-
jezés – főként a Dunántúlon – utal a nap 
jellegzetes ételére és az egykori földesúri 
járandóságra. Ilyenkor már le lehet vágni 
a tömött libát. „Aki Márton napon libát 
nem eszik, egész éven át éhezik” – tartot-
ták. Ez a hagyomány részben az e napon 
tartott római ünnepi étkezési szokásra 
vezethető vissza. Másrészt – a legenda sze-
rint – a ludak óljába bújt, hogy püspökké 
választása elől kitérjen, de a ludak gágo-
gása elárulta rejtekhelyét. Márton napjá-

ra általában megforr az újbor. „A bornak 
szent Márton a bírája” – tartja a mondás, 
azaz ilyenkor már iható az újbor. A liba 
csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba 
csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a 
tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. 
Az aznapi időből is jósoltak: „Ha Márton 
fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, 
kemény tél várható.” Egy kalendáriumi 
regula szerint: „Márton napján, ha a lúd 
jégen jár, akkor karácsonykor vízben po-
roszkál.” 

November 19. Erzsébet napja 
Árpádházi Szent Erzsébet (1207–1231) a 
katolikus egyház egyik legtiszteltebb női 
szentje. A legenda szerint a szegényeknek 
vitt alamizsna a kötényében rózsává vál-
tozott, mikor atyja, II. András kérdőre 
vonta. Ez az ún. rózsacsoda. Szent Erzsé-
bet neve gyakran szerepel a pünkösdi éne-
kekben, gyermekjátékokban különösen 
az ún. várkörjáró játékokban. Hazánkban 
a leggyakoribb női nevek közé tartozik 
az Erzsébet, az egyik legkedveltebb név-
ünnep. Időjárásjóslás is fűződik ehhez a 
naphoz: Ha Erzsébet napon havazik, azt 
mondják: „Erzsébet megrázta a pende-
lyét.” Debrecenben úgy mondják: Erzsé-
bet, Katalin havat szokott adni, a bitang 
marhákat jászolhoz kötözni.

November 25. Katalin napja 
Szent Katalin a IV. században élt az egyip-
tomi Alexandriában, keresztény hitéért 
halt mártírhalált. Legendája szerint szép 
és okos királyleány volt, akinek egyik 
látomásában megjelent Jézus és eljegyez-
te. Mártírhalálakor ismét megjelent és 
megígérte, hogy mindazokat meghall-
gatja, akik menyasszonyához, Katalinhoz 
imádkoznak. Így vált Katalin a házasságra 
vágyó leányok védőszentjévé. Okossága 
miatt egyetemek, tudósok, diákok védő-
szentje is volt. Vértanúságának az eszköze, 
a kerék miatt pedig a fuvarosok, kerék-
gyártók, bognárok, molnárok, fazekasok 
tisztelték. Napjához férjjósló hiedelmek 
és praktikák kapcsolódtak. A vízbe tett 
gyümölcság ha kizöldül karácsonyig, a 
leány közeli férjhezmenetelét jósolja. Az 
ágat katalinágnak, katalingallynak neve-
zik. A jóslás hatékonyságát úgy igyekeztek 
fokozni, hogy mezítláb mentek az ágért, 
különböző fákról metszették, lehetőleg 
lopott ágat vittek a szobába. Volt, aki 
minden ágnak fiúnevet adott, s amelyik 
elsőként virágzott ki, olyan nevű férjet 
várt. A legények is ezen a napon tuda-
kozódhattak jövendőbelijük iránt. Pél-
dául úgy, hogy lopott leányinget tettek 
a párnájuk alá, vagy egész nap böjtöltek 
abban reménykedve, hogy megálmodják 
a feleségüket. Katalin női dologtiltó nap  
A Katalin napi időjárásjóslás közismert: 
„Ha Katalin kopog, akkor karácsony lo-
csog, viszont, ha Katalin locsog, akkor 
karácsony kopog.” Katalin napja köz-
vetlenül az advent kezdete előtti napok-
ra esik, utána már sem lakodalmat, sem 
táncmulatságot nem tartottak.

Forrás: internet – mek.oszk. 
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A képviselő-testület a 2015. október 29-i 
ülésén módosította az avar és kerti hul-
ladék égetésének helyi szabályozásáról 
szóló 43/2012. (XI. 30.) Önkormányzati 
Rendeletét. A módosítással az őszi égeté-
si határidő a jövő évtől már szeptember 
15-vel kezdődik. Lehetőséget ad továbbá 
a rendelet az egyébként korábban teljes 
tűzgyújtási tilalom alatt álló, április 15-től 
október 15-ig terjedő időszakra is. A most 
elfogadott új szabályozás szerint minden 
hónap első 7 naptári napján lehetőség van 
a komposztálással nem megsemmisíthető 
növényi maradékok elégetésére. 

A rendelet helyes alkalmazásához to-
vábbra is hangsúlyozni szükséges, hogy 

a növényi maradványok, falevelek, avar 
esetén továbbra sem cél az égetéssel tör-
ténő megsemmisítés, a kerti hulladék 
komposztálása az elsődleges feladat. A kí-
vánatos az lenne, ha kizárólag azt a nö-
vényi hulladékot égetnénk el, mely nem 
komposztálható bármely oknál fogva (ví-
rusos, baktériumos, gombás vagy egyéb 
fertőzött, nem lebomló).

Az avar és kerti hulladék égetésének 
helyi szabályozásáról szóló 43/2012. 
(XI.30.) Önkormányzati Rendelet teljes 
terjedelemben megtalálható az önkor-
mányzat honlapján (www.hajdunanas.
hu) és a Nemzeti Jogtárban (www.njt.hu). 

Dr. Kiss Imre jegyző

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a téli időszak beköszöntével a te-
lepülés tisztaságáról és a közterületek és 
ingatlanok rendjéről szóló 24/2004. (V. 
03.) Önkormányzati Rendelet 10. § alap-
ján tegyenek eleget az ingatlanuk előtti 
járdaszakaszok hó- és síkosság-mentesíté-
si, tisztántartási kötelezettségünknek.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kö-
telezettségüket elmulasztók a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértik, mely 
miatt helyszíni bírsággal sújthatók, vagy 
velük szemben 50 000 Ft-tól 500 000 
Ft-ig terjedő közigazgatási bírság is ki-
szabható.

A balesetek elkerülése, és a biztonságos 
közlekedés mindannyiunk érdeke, ezért 
fokozottan ügyeljenek ezen előírások be-
tartására!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2015. augusztus 4-én és 
2015. október 29-én nyilvános ülésen 
megtárgyalta a város érvényes település-
rendezési tervével kapcsolatos módosítási 
igényeket és az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. 
törvény (Étv.) 6. § (1) bek.-ben biztosí-
tott jogkörében eljárva a településrende-
zési eszközök módosításáról a 255/2015. 
(VIII. 04.) és a 346/2015. (X. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozatokkal dön-
tött, mely alapján a Tisztelt Lakosságot az 
alábbiakról tájékoztatom:

Jelen módosítással érintett, rendezés alá 
vont terület a Hajdúnánás, Béke u. 39–
41. sz. alatti (hrsz.: 6156/5) alatti ingat-

lan, valamint a szomszédos 6156/6 hrsz.-ú 
ingatlan. A településrendezési eszközök 
módosításának nyilvánossága érdekében 
az önkormányzat szabályzatot alkotott 
a partnerségi egyeztetésről, mely szerint 
a módosítással érintett településrésze-
ken tulajdonnal, lakó, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező természetes személyek 
vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó-
szervezetek a rendezési terv egyeztetési 
eljárásában partnernek tekintendők, ha 
írásban jelzik részvételi szándékukat a 
412/2013. (X. 31.) számú Képviselő-tes-
tületi Határozattal elfogadott Hajdúná-
nás Város településfejlesztéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai szerint.

Szólláth Tibor polgármester

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2015. október 29-én 
ülést tartott.

A napirendek elfogadása után a testület 
rendeletet alkotott a hirdető-berendezé-
sek, hirdetmények és választási plakátok 
elhelyezéséről; módosította a háziorvosi 
körzeteinek meghatározásáról szóló, vala-
mint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabá-
lyairól szóló rendeleteit. 

A testület pályázat közzétételét hatá-
rozta el a VIII. számú felnőtt háziorvosi 
körzet feladat-ellátása érdekében. 

Módosította a Hajdúnánás-Tiszagyu-
laháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti 
Önkormányzati Társulás társulási meg-
állapodását, valamint a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
alapító okiratát.

2015. október 30-i hatállyal elfogadta a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hi-
vatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A testület Idősügyi Tanács és Közbiz-
tonsági Tanács létrehozásáról döntött és 
elfogadta azok Szervezeti és Működési 
Szabályzatait. 

A testület két határozatával döntött te-
lepülésrendezés kérdésében.

2015. november 11. napjától az önkor-
mányzati tulajdonú 3263 és 3184 hrsz-ú 
utcák elnevezése Hegedűs Loránt utcára 
változik.

A testület – figyelembe véve Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatában foglaltakat 
– 2015. november 30-án (hétfőn) du. 

16.30 órától városrész tanácskozás meg-
tartását határozta el a hajdúnánás-tedeji 
lakosság számára. 

A testület négy határozatával korábbi 
képviselő-testületi határozatok módosítá-
sáról döntött. 

A testület elfogadta a Hajdúnánási 
Óvoda, a Hajdúnánási Települési Érték-
tár Bizottság beszámolóját.

2015. szeptember hónaptól 2016. ja-
nuár hónapig 49 főt 1 240 000 Ft összeg-
gel részesített támogatásban a testület a 
szakképzésben tanulók támogatására elfo-
gadott önkormányzati ösztöndíjpályázat 
szerint.

A testület magánszemélyek tulajdoná-
ban lévő ingatlanrészek elfogadásáról dön-
tött. 

Támogatás biztosításáról döntött a Ró-
mai Katolikus Egyház kérelmére.

A testület határozatot hozott beépíté-
si kötelezettség megszüntetéséről, garázs 
pályázati kiírásáról, támogatás megelőle-
gező hitel felvételéről és folyószámlahitel 
igénybevételéről.

A testület zárt ülés keretében ismerte 
meg és fogadta el a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft. reorganizációs tervét.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztési és a hozott rendeletek, hatá-
rozatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Testületi ülé-
sek/Meghívók, előterjesztések menüpont 
alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

Ezúton tájékoztatom a város lakosságát 
arról, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 305/2015. 
(IX. 24.) számú Képviselő-testületi Hatá-
rozatával úgy döntött, hogy egy új, terü-
leti ellátási kötelezettséggel bíró VIII. szá-
mú felnőtt háziorvosi körzetet alakít ki. 

Az orvosi körzet betöltésére pályázatot 
tettünk közzé, melynek elbírálása terve-

ink szerint a képviselő-testület 2015. de-
cemberi ülésén megtörténik. 

Az előzetes egyeztetések alapján, a 
szükséges eljárások lefolytatását követően 
az új körzet 2016. márciusától kezdheti 
meg tényleges működését. Az újonnan 
kialakításra került utcák névjegyzéke a 
www. hajdunanas.hu internetes oldalon 
elérhető. Szólláth Tibor polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2015. november 30-án (hétfőn) du. 16,30 órai kezdettel a 4085 Haj-
dúnánás-Tedej, Előháti u. 1. szám alatt található Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér helyiségében városrész tanácskozást tart a hajdúnánás-tedeji lakosság számára.

Képviselő-testületi ülés hírei
HIRDETMÉNY

Felhívás

Városrész tanácskozás Tedejen

Új határidők az avarégetésre

Új háziorvosi körzet 2016. márciusától

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2015. október hónapban házas-
ságot kötött pároknak!

2 Dési Viktor–Keresztesi Tünde
2 Szabó András–Gulyás Adrienn
2 Pusztai Gábor Lajos–Nagy Helga

1 Csiszár Anikó
1 Hegedüs-Lukács 
 Gáborné
1 Horváth Antal
1 Horváth Sarolta
1 Józsi Antalné
1 Kállai József
1 Kutron Istvánné

1 Máró Balázs
1 Molnár Jánosné
1 Molnár Sándor
1 Muraközi Lajos Imréné
1 Pataki Miklós Imre
1 Péntek István
1 Pusztai Imréné

1 Pusztai László
1 Ráti Imre
1 Szilágyi Antal
1 Spitzmüller Zoltán
1 Szilágyi Miklós János
1 Szücs Lajos Mátyás
1 Szücs Mihály József

Akiktől 2015. október hónapban búcsút vettünk:

Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!

3 Tar Zalán Attila
3 Szegedi Nándor
3 Éles Natasa
3 Nádudvari Gréta

„2015. november 11-én 90. 
születésnapja alkalmából vi-
rágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által 
megküldött emléklappal kö-
szöntötte Szilágyi Mátyásnét 
Szólláth Tibor Hajdúnánás 
város polgármestere és dr. Ju-
hász Endre Hajdúnánás város 
alpolgármestere.

Születésnapi 
köszöntő

Isten éltesse sokáig Erzsike nénit erőben és egészségben családja körében!”
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Premier SzínjátSzó találkozó – 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 ifjú 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 Ama-

tőr Színjátszó Kör) Fekete Ádám: A 
kupak gyáros (drámai mű)

 Belépődíj: előadásonként 500 Ft, PSZT 
Bérlet minden előadásra érvényes: 
2000 Ft 

A Nánás Pro Cultura Nonprofit 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 

jelentkező, korosztályonként minimum 
6 fő esetén indul el. Sakk-készletről a 
szervezők gondoskodnak. Nevezési díj: 
500 Ft/fő. 

Jelentkezni lehet és további informáci-
ók kérhetőek Szólláth Zoltántól a műve-
lődési központban (52/382-400). Jelent-
kezési határidő: november 23.

 November 29. (vasárnap) 09.00: Ad-
venti Régiségvásár

 Érkezés, kipakolás: 7.00–9.00
 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 le-
hetséges!

 Jelentkezni előzetesen lehet a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban 2015. 
november 23. 12 óráig. (52/382-400, 
70/372-1494, info@nanasvmk.hu)

 November 29. (vasárnap) 
 15.00: Nánási Advent a főtéren – tűz-

gyújtás, tánc, a Város Karácsonyfájának 
feldíszítése. 

 18.00: Balázs Fecó előadóestje a re-
formátus templomban. Belépődíj: 
elővételben 1500 Bocskai Korona vagy 
1600 Ft, az előadás napján a helyszí-
nen: 2000 Ft

 Jegyek október 12-től kaphatók a mű-
velődési központ információjában  
(52) 382-400

 November 30. (hétfő) 15.00: Advent 
Tedejen – tűzgyújtás, közös éneklés, a 
Településrész Karácsonyfájának feldí-
szítése

 December 2. (szerda) 17.00: dr. Fran-
cia Boglárka előadása a Grabovoj 
módszer gyakorlati alkalmazásáról – 
zártkörű csoport. Részvételi díj: 3000 Ft

 December 11. (péntek) 19.00: Szép 
Ernő: Tűzoltó – a nagyváradi Szigli-
geti Színházi előadása. 

 A Tűzoltó című egyfelvonásos vígjá-
ték egy komikus, ugyanakkor abszurd 
alaphelyzetre épül. A kisvárosi tűzol-
tó és az özvegyasszony rövid szerelmi 
története egy képtelen, ugyanakkor 
megmosolyogtató szituációt vázol fel: 
a címszereplőnek választania kell, a női 
vágy hirtelen lángra lobbant tüzét csil-
lapítsa vagy a valós tűzesethez siessen…

 Az előadást minden korosztálynak ajánl-
juk. Bővelkedik népdalokban, táncban 
és pikáns humorban.

 Belépődíj: elővételben 1000 Bocskai 
Korona vagy 1100 Ft, az előadás nap-
ján a helyszínen: 1300 Ft

 Jegyek kaphatók a művelődési központ 
információjában (52) 382-400

	KREATÍV KÉZMŰVES KLUB:
 2015. november 19. (csütörtök) 17.00 

Különleges tükörkeret
 2015. november 26. (csütörtök) 17.00 

Ünnepi készülődés
 2015. december 3. (csütörtök) 17.00 

Születésnapos öröknaptár
 Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb 

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

	KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: 
 2015. november 20. (péntek) 16.30 

Madáretető készítése
 2015. december 4. (péntek) 16.30 Mi-

kulásváró
Minden gyereket sok szeretettel várunk!
A kézműves foglalkozásokra SZER-

DÁIG várjuk a jelentkezéseket!
Jelentkezés és bővebb információ: De-

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

	NOSZTALGIA FILMKLUB:
 2015. november 23. (hétfő) 14.00 

	NYUGDÍJAS INTERNET KLUB:
 2015. november 30. (hétfő) 14.00 

	FILMKLUB:
 2015. november 30. (hétfő) 17.00 
 A harcmező hírnökei
 Újra Filmklub az Ifiházban! Várunk 

szeretettel minden érdeklődőt, a prog-
ram ingyenes.

	JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN:
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 között 

lehetőség nyílik darts, biliárd, ping-
pong és társasjátékok használatára az 
Ifiházban. 
A játékok használata ingyenes, de elő-

zetes bejelentkezéshez kötött.
Részletes információ hétköznapokon 

9–20 óra között személyesen a Teleház-
ban, a 06-52-381-620-as valamint a 06-
20/919-0838-as telefonszámon, illetve az 
info@okmasok.hu e-mail címen kérhető.

Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület

A Darányi Ignác Terv keretein belül az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 
II. tengelyén belül a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatá-
sok fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások jogcímén 2015. május 4-én 
pályázati lehetőség nyílt, amelyben a civil 
szervezetek, egyesületek és az önkormány-
zatok számára gépjármű beszerzésre nyílt 
lehetőség. 

A rendelet alapján a gépjárműre fordít-
ható nettó összeget 5 000 000 Ft-ban ha-
tározták meg, ezzel is hozzájárulva a civil 
szervezetek, egyesületek és az önkormány-
zatok, a lakosság számára nyújtott alap-
szolgáltatások minőségének javulásában. 

Az egyesület – az önkormányzat szak-
embereinek segítségével – is élt a lehe-
tőséggel és a feladatok ellátásának meg-
könnyítése érdekében a pályázat kereté-
ben beszerzésre került egy Suzuki Vitara 
ALLGRIP Premium 1.6 benzines, összke-
rék meghajtású gépjármű. 

A hivatalos átadáson az egyesület elnö-

ke elmondta, hogy megyei szinten 25 db 
gépjármű került beszerzésre és az ünnepé-
lyes átadás valamennyi gépjármű átvétele 
után történik meg. Zsuga László hozzá-
tette: a nagy értékű gépjármű mellé töb-
bek között 4 db felnire szerelt téli gumit, 
4 év teljes körű garanciát, 4 év casco biz-
tosítást és 150 000 Ft értékű üzemanyag 
utalványt kapott az egyesület. 

Mindezen felül lehetőséget kaptak a 
polgárőrök, hogy a zsámbéki tesztpályán 
próbálhassák ki és jobban megismerhes-
sék az autó tulajdonságait.

Ezen gépjárművel minőségi előrelépést 
tudunk megvalósítani megjelenésben, 
hatékonyságban és komfortban egyaránt.  
A polgárőri szolgálati feladatok ellátásakor 
nagyon fontos egy olyan gépjármű, mely 
megbízható, gyors és terep viszonyok kö-
zött is nagyobb biztonsággal közlekedik, 
mivel Hajdúnánás belterülete mellett ta-
nyákat látogatunk, zártkertekben járőrő-
zünk és katasztrófa helyzetben is helyt kell 
állnunk – emelte ki Zsuga László. 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Suzuki Vitara típusú személygépkocsit vehetett át a Hajdúnánási Polgárőr Egyesü-
let 2015. szeptember 21-én a debreceni székhelyű Limuzin Autóház telephelyén, 
melyet aznap szolgálatba is állítottak.

Új gépjárművet kapott a Hajdúnánási 
Polgárőr Egyesület

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója

Őszi hangulatban

Fotó: Oláh Erika

Osvát Erzsébet 

Jött őszanyó hideg téllel
Fújtak, fújtak
őszi szelek,
lehullottak
a levelek.
Ott vannak
a fák alatt.
Látod a sok
aranyat?

Jött őszanyó
hideg széllel,
aranysárga
vízfestékkel,
sárgák lettek
a levelek,
fújtak, fújtak
őszi szelek.

Következő vásárunk időpontja: 2015. de-
cember 8. kedd 14–17 óráig. Szeretettel 
várjuk régi és új vásárlóinkat!

Hamarosan megalakul a Hajdúnáná-
si Állatvédő Alapítvány. Kérünk minden 
állatbarát és segítő szándékú embert, 
hogy támogassa állatmentő munkánkat. 
Továbbra is segítjük a hajdúnánási gyep-
mesteri telepre kerülő állatok kezelését, 

gazdásítását és igyekszünk segítséget 
nyújtani a helyi kóbor állatok helyzeté-
nek megoldásában is. Szívesen fogadunk 
minden felajánlást folyamatosan. Önkén-
tes aktivistákat és ideiglenes befogadók 
jelentkezését is várjuk! Ideiglenes befoga-
dóknál elhelyezett állataink teljes ellátását 
és orvosi kezelését mi biztosítjuk.

Szojka Beáta önkéntes állatvédő

Hajdúnánás mentett kutyáiért!
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Ha megkérdezik az embereket, hogy va-
jon mikor volt az utolsó repülőgépekkel 
végrehajtott bombatámadás Magyaror-
szág ellen a legtöbben a II. világháború 
végét említenék meg, de Barcs városának 
lakói ezt talán másképpen gondolnák. 

Barcs egy kb. 10 000 fős Somogy me-
gyei város a horvát határ közelében. Itt 
esett meg az országunk elleni utolsó bom-
batámadás 1991 október 27-én. Azon a 
24 évvel ezelőtti októberben már 4-ik hó-
napja tartott a délszláv háború. A hónap 
elején pedig komoly hadműveletek indul-
tak meg közel a magyar határhoz. 

1991 október 27-én este kilenc órakor 
a jugoszláv hadsereg Mig-21-ese hatolt be 
az ország légterébe, majd ezt követően két 
bombát is ledobott Barcsra. A bombák a 
városközponttól messze a külterületeken 
csapódtak be, így szerencsére személyi 
sérülés nem történt, de az anyagi kár je-
lentős volt. A jugoszláv hadsereg először 
tagadta a vádakat, majd beismerte, hogy 

a bombák, véletlenül egy műszaki hiba 
miatt oldottak ki. Később azonban a ma-
gyar katonai szakértők rámutattak, hogy a 
bombákat már eleve kibiztosítva hagyták 
el a gépet. Ezt követően a jugoszlávok azt 
állították, hogy tévedés történt és a pilóta 
azt hitte hogy horvát terület fölött van. 
Ezt azonban a magyarok ismét megcá-
folták, mert aznap éjszaka tökéletes látási 
viszonyok voltak, valamint az elsötétített 
horvát falvakkal-városokkal éles ellentét-
ben álltak a kivilágított magyar területek. 
Minden jel arra mutatott, hogy a támadás 
egy katonailag megtervezett manőver ke-
retében zajlott le, de a Szabadkai jugosz-
láv-magyar tárgyalásokon a Jugoszláv fél – 
a magyar bizonyítékok ellenére – semmit 
sem ismert be. Ennek köszönhetően hiva-
talosan azóta sem tudni, hogy ki és miért 
oldotta ki azokat a bombákat Barcs felett. 

Forrás: haborumuveszete.hu, wikipedia

Szabó Endre

A galamb szinte mindenhol a világon a 
béke, a békesség a szelídség a szeretet, sze-
relem szimbóluma. Talán ezért is van óriási 
tábora a galambtenyésztőknek. Úgy mond-
ják, aki egyszer megízlelte ennek a hobbi-
nak a szépségét, az örökre rabja marad.

Hajdúnánáson is nagy hagyománya 
van a galambászatnak, a helyi egyesület 
már több mint félévszázada fogja össze a 
tenyésztőket. November elején igen nagy 
megtiszteltetés érte ezt a kis közösséget 
és Hajdúnánás városát; ekkor rendezték 
meg a Magyar King Klubbal közösen a 
fiatal galambok nemzetközi kiállítását a 
Somorjai László Városi Sportcsarnokban. 
Mint Jankó Gábortól, a Magyar King 
Klub elnökétől megtudtuk, ezt a galamb 
fajtát az Amerikai Egyesült Államokban 
tenyésztették ki, és sajátos a versenyzés, 
hiszen a bírálat nyilvánosan zajlik. Így 
történt Hajdúnánáson is, ahová 51 te-
nyésztő 16 színosztályban 555 galambot 
hozott. Az évente megrendezésre kerülő 
kiállítást igen nagy érdeklődéssel várják 

Mintha csak az időjárás is alkalmazko-
dott volna október 9-én este a Pinceklub 
nyitórendezvényéhez. Kissé esős, ködös 
párizsi külvárosi utcák hangulatát idézték 
a lobogó lángok, a piros, kék fények az 
egykori járásbíróság, majd középiskolai 
kollégium udvarán. La vien rose – Rózsa-
színű élet hirdette a plakát, Gajai Ágnes 
Edith Piaf műsorát.

A pincelépcsőn leérkező vendéget a san-
zonkirálynő, a la mom Piaf – a kis veréb 
– életnagyságú képe fogadta, a védjegyévé 
vált kis fekete ruhás fotón. Mellette több 
paravánon, a falakon, életének főbb állo-
másairól szövegtöredékek, portréfotók.

Szilágyi Erzsébet, a Nánás Pro Cultura 
ügyvezetőjének köszöntője után a nagyvá-

radi művésznő olyan irodalmi-zenei-szín-
házi élménnyel ajándékozta meg nézőit, 
amelyben ritkán lehet részünk itthon. 
Gajai Ágnes a bő egy óra alatt teljesen 
eggyé vált Piaffal, mintha saját életéről 
beszélne, úgy adta elő a tragikus sorsú 
művész életének történeteit, leghíresebb 
dalaival fűszerezve. 

„Nem, nem bánok semmit sem” – éne-
kelte anno Edith Piaf, pedig élete nem volt 
leányálom: bordélyházban nevelkedett, 
gyermeke meghalt, bokszbajnok szerelmé-
vel lezuhant a repülőgép, ő meg rászokott 

Szürke veréb gyémánttorokkal – 
Edith Piaf esttel nyitott a Pinceklub

Színes sarok: 
Az utolsó bombatámadás

Igazi zenei különlegességgel nyitotta meg kapuit városunk legújabb közösségi tere, 
a Pinceklub. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által működtetett komplexum 
első kulturális rendezvénye Gajai Ágnes, a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti 
Társulata színművészének Edith Piaf sanzon-estje volt. 

a drogokra. Amit mi őrzünk belőle, az 
rekedtes hangja, örökzöld, édesbús me-
lódiái.

Gajai Ágnes hiteles szenvedéssel – szen-
vedéllyel vált Piaffá a mindössze egy 
mikrofont, egy asztalt, egy borosüveget 
és néhány fényképet tartalmazó díszlet 
előterében. 

A varázslatos hangulathoz hozzájárult a 
helyszín különlegessége, a több mint száz 
esztendős falak, az ódon, bolthajtások, a 
meghitt környezet. 

A hely kiválóan alkalmas kislétszámú, 
főként réteg igényeket kielégítő progra-
mok megtartására – és mint Szilágyi Er-
zsébet, az üzemeltető Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatott, 

több dologban is gondolkodnak, de min-
denféleképpen kamara programok, csalá-
dias jellegű rendezvények szervezésében. 
A saját rendezvények mellett természete-
sen mások is igénybe vehetik ezt a komp-
lexumot, tudtuk meg.

A városunkban egyenlőre szokatlan 
közösségi tér, a több száz éves ódon falak 
adta környezet valószínű vonzóak lesznek 
minden olyan program megtartásához, 
amelyek kis közösségeket, baráti, családi 
összejöveteleket érintenek. 

(HNU)

Fotók: Vadászi Géza

Magyar King Klub fiatal kiállítás – 
Hajdúnánás 2015. november 5–8.
Igen nagy megtiszteltetés érte a Hajdúnánási Galamb és Kisállattenyésztő Egye-
sületet: november 5–8 között nálunk rendezte meg a Magyar King Klub a fiatal 
kiállítást, azaz az idén született King galambok kiállítását. A három napos prog-
ramnak a Somorjai László Városi Sportcsarnok adott helyet, ahol hazai, szlovák és 
román tenyésztők is szerepeltek. 

a galambte-
nyésztők, hi-
szen ekkor de-
rül ki, milyen a 
felhozatal, ho-
gyan mutatják 
magukat „ma-
darak”. Kovács 

Miklós a hajdúnánási Galamb – és Kis-
állattenyésztő Egyesület elnöke elmondta, 
nagy jelentősége van ennek a kiállításnak 
az egyesület életében, hiszen eddig még 
országos verseny sem volt városunkban, 
nemhogy nemzetközi. A rendezvény 
idekerüléséről elmesélte, hogy a nyár fo-
lyamán a Klub helyszínt keresett az ún. 
fiatal kiállításnak; az egyesület kapott az 
alkalmon, a szervezők kiválónak találták 
a helyszínt, így aztán Hajdúnánás adott 
otthont ennek a nemzetközi kiállításnak, 
ahová nagyon sok látogató érkezett, köz-
tük óvodások, iskolások, akik közvetlen 
közelről szemlélhették meg ezeket a szép-
séges galambokat. (HNU)

Meghívó
A Magyar vöröskereszt hajdúnánás Területi Szervezete szeretettel meghívja 

Önt a véradók napja alkalmából rendezett véradóbáljára.

helye: hotel Medián  4080 hajdúnánás, hunyadi u. 13.
Ideje: 2015. december 5. (szombat) 19 órától

Részvételi díj 3800 Ft  Támogató jegy 1000 Ft

Részvételi szándékát kérjük, szíveskedjen jelezni 2015. november 30-ig
az 52/570-613 és a 70/933-83-93-as telefonszámokon, vagy személyesen 
a Magyar vöröskereszt hajdúnánás Területi Szervezetének irodájában.

(4080 hajdúnánás, Dorogi út 5.)
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A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban november 8-án megrendezésre 
került a Berettyóújfalu Szakképzési Cent-
rum Csiha Győző Szakképző Iskolájának 
szalagtűző ünnepsége.

A jeles esemény a Himnusz meghallga-
tásával kezdődött. Ezt követően a végzős 
diákok osztályfőnökeik és szakoktató-
ik kíséretében felvonultak a színpadra, 
miközben Topa Beatrix 11. D osztályos 
tanuló Márai Sándor Füves könyvének 
részletét idézte. A végzős osztályok 11. J, 
11. I, 11. H a 12. J, 12. E végül pedig a 
12. D osztályok.

Szeretetteljes, bíztató tanító szándékú 
beszédet mondott Pappné Fülöp Ildikó 
igazgatónő, mellyel megnyitotta a szalag-
avató ünnepséget. A 12.-esek nevében 
Nagy Alexandra 12. E osztályos tanuló 
megosztotta velünk gondolatait. majd 
megkezdődött a szalagok feltűzése. A 12. 
D osztály nevében Reszegi Regina végzős 
diák mondta el jókívánságait társainak a 
költő, Balogh József szavainak segítségével.

A továbbiakban sor került a 2002-ben 
megalapított Csiha-díj átadására, melyet 
évente iskolánk egyik dolgozója, vala-
mint egy szakiskolás és egy szakközepes 
diák vehet át kiemelkedő teljesítménye 
jutalmául. Díjazottaink Koroknai Zoltán 
tanár úr, Orosz Krisztina szakközépiskolai 
tanuló és nem utolsó sorban Mirkó Nor-
bert szakiskolai tanuló.

Túlment minden határon, 
avagy mennyei és pokoli történetek

A Bszc csiha Győző szakképző 
Iskola szalagtűzője

A végzős osztályok műsorai az évfo-
lyamtánccal, az elmaradhatatlan bécsi 
keringővel kezdődött, utána a 11. I osz-
tály tanulói felidézve a boldog, gondta-
lan pillanatokat a vetített képkockákon 
keresztül, elénekelték búcsúdalukat. Ezt 
követte a 11. J osztály fergeteges „mula-
tós” tánca, majd Orosz Fruzsina 12. D 
és Pálóczi János 12. E osztályos tanulók 
ének-gitár duettje. A nagyszerű előadás 
után színpadra léptek a 12. D osztály vég-
zősei, hogy megosszák velünk az elmúlt 
négy év pillanatait diavetítéssel Demjén 
Ferenc fülbemászó melódiájára.

A 12. J-sek hip-hop tánca mindenki 
számára nagyszerű volt. A 12. E osztály 
Pálóczi János diáktársuk gitáraláfestésével 
elénekelték a Road Világcsavargó című 
számát. Az ünnepség végéhez közeled-
ve a 12. D-sek előadták jelenlegi és volt 
osztályfőnökük segítségével a charlestont, 
melynek óriási sikere volt.

Végül elérkeztünk a megható fináléhoz, 
ahol a hat végzős osztály a Magna Cum 
Laude Vidéki sanzon című nótáját adták 
elő. Az előadás közben egy-két diák a né-
zőtérről a színpadra invitálta az igazgató-
nőt és az osztályfőnököket. A műsor vé-
geztével az iskola épületében a szalagtűző 
bál vette kezdetét, ahol tanár, diák szülő 
nagy egyetértésben reggelig mulatoztak, 
hiszen a hangulat fantasztikus volt.

Veláczki Anikó

A Nánási Füzetek sorozatban nemrégen 
jelent meg Máró Gábor írása a Hajdúná-
nási Legelőgazdálkodás címmel.

Az írásban a 19. századtól az 1970-es 
évekig követhetjük nyomon az állattartás 
történetét. Városunkban mindig is nagy 
szerepe volt az állattartásnak az itt élő 
emberek szorgalma és hozzáértése révén. 
Földrajzi fekvésünk, nagy kiterjedésű ha-
táraink mind alkalmassá tették települé-
sünket erre a tevékenységre, hiszen ez a 
föld gyakran nem is volt másra alkalmas, 

Könyvajánló

Pulitzer-emlékdíjas újságíró, riporter, tu-
dósító, valamint számtalan jószolgálati 
nagykövet- ezek a szinte felsorolhatatlan 
szolgálatok fémjelzik érdekesnek tűnő ne-
vét, melynek kimondásával indította elő-
adását városunkban mondván: legalább 
egyszer halljuk helyesen… Arra is meg-
kérte a közönséget, hogy a műsor végén 
csak az tapsoljon, aki úgy érzi, megerő-
södött és kapott valamit. Valami pluszt. 
Kaptunk. Rendesen.

Vujity Trvtko előadásainak csak a te-
rem befogadóképessége szab határt. Me-
sél vidámat, szomorút (pokolit), megha-
tót (mennyeit), könnyfakasztót. Köny-
nyre csordul a szem egyik pillanatban a 
nevetéstől, nyomban utána a sírástól. 
Lenyűgöző előadókészségével ő mégsem 
„celeb”, (szinte bántó ideírni ezt a szót), 
nem sztár, hanem olyan ember, aki hisz 
a hétköznapi hősökben (könyvei bevéte-
léből megalapította a Hétköznapok Hőse 
Díjat). Hisz abban, hogy elérhetjük ál-
mainkat, összetörten is képesek vagyunk 
nyerni, segítség nélkül is (kéz és láb nélkül 
is) képesek vagyunk felállni. Hisz abban, 
hogy a világ majdnem legpesszimistább 
országában is lehet optimistán élni, hiszen 
iható a vizünk, van kiért élnünk, van hol 
imádkoznunk, van ruhánk, ételünk, nem 
harcolnak mellettünk.

Olyan helyeken járt és forgatott, ame-
lyekről sokan nem is tudnak, de legtöbb-
jük ha tud is, azokra a helyekre még vélet-
lenül sem utazna el vagy félelmében, vagy 
azért, mert oda képtelenség eljutni vagy 
bejutni.

Mesélt élményeiről, barátságról, élet-
történetekről, azokról, melyek őt, mint 
embert leginkább erősítették hitében, sze-
mélyiségében. Elmondhatta volna min-
det, amit fontosnak tart, de akkor kevés 
lett volna a 2 óra.

Az előadását a 2. világháborús ha-
difogoly hazaszállításának történetével 
kezdte- az erről készült tudósítását a világ 
121 országában sugározták. Elmesélte az 
észak-koreai, türkmenisztáni utazásait, a 
személyi kultusz számunkra vicces meg-
létét, mely végighallgatva rémisztően el-
gondolkodtató. Sportrajongóként (felesé-
ge 110-szeres válogatott, ötszörös magyar 
bajnok és ötszörös magyar kupagyőztes 
kosárlabdázó) kutatást végzett a gyász és 
a fájdalom csapatra gyakorolt hatásáról. 
Mesélt emberekről, akiket a pokol bugy-
rából menekítettek ki.

Vetített filmet is, melyben igazolta 
műsor eleji szavait: kapunk valamit. Kap-
tunk. Sokat. Tapsoltunk. De bizonyítot-
ta azt is, melyet Hemingway írt Az öreg 
halász és a tengerben: „…az ember nem 
arra született, hogy legyőzzék... Az embert 
el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni.”

Ilyenkor, az ilyen esték végén, vagy 
közben is azon gondolkozom ott, mi a 
legjobb abban a pillanatban: látni a sok, 
könnyeivel küszködő embert, tudni azt, 
milyen jó, hogy vannak nekünk ilyen 
honfitársaink, akik 2 szóval fejezik ki leg-
mélyebb hazaszeretetüket, s meghallják a 
csend hangjait? Vagy az, hogy tudtam azt, 
hogy rajtam kívül nagyon sokan kitágult 
szívvel, szemmel és lélekkel alig tudtak a 
műsor után megszólalni? Vagy netán az, 
hogy ezt a felnőttkor küszöbén álló fia-
im is átélhették? Sok kérdés bennem van 
még, ám számomra mégis a legmegnyug-
tatóbb: a szívből jövő jóságnak, az ember 
nagyságának, a jótékony, másokat segítő 
tetteknek nincsenek határai. S amíg eb-
ben biztosak vagyunk, addig jólesik a 
remény: talán feljebb kerülhetünk azon a 
bizonyos pesszimizmus ranglétrán is, me-
lyen csupán 3 ország van utánunk…

Fekete Andrea

viszont megélhetést biztosított az ezzel 
foglalkozóknak.

Gábor bácsi gyűjtésében olvashatunk 
arról, hogyan határozta meg a legelőgaz-
dálkodást az állatfaj, vagy a gazda kü-
lönbözősége, s ezek mellett az időjárás, s 
az ezzel kapcsolatos népi megfigyelések. 
Megtudhatjuk, milyen szervezetek ala-
kultak az idők során, s kik alkották ezek 
tagságait.

Olvashatunk azokról a területekről, ta-
nyákról, melyeken állatokat legeltettek, s 

adott években kik voltak ezeken a tanyá-
kon a majorosok.

Ellátogathatunk a füzet lapjait olvas-
gatva a Kendereskertbe, s képet kapunk 
arról, hogyan teltek itt a napok a nyári és 
a téli hónapokban. Megtudhatjuk, ho-
gyan tartották karban a legelőket, milyen 
munkákat kellett elvégezni ezeken a terü-
leteken, hogy alkalmas legyen az állatok 
tartására, legeltetésére.

A füzet végén álló képmelléklet előtt 
pedig megtudhatjuk, miért és mikor in-
dult hanyatlásnak a legelőgazdálkodás - 
ám örömmel olvashatunk arról is, hogy 
néhány éve újjáéledni látszik az állattartás 
bemutatása a fentebb már megemlített 
Kendereskertben.

Érdekes és hasznos olvasmány, ajánlom 
mindenki figyelmébe!

Fekete Andrea

EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!
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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

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

MIRKó LAJOS
volt, Hajdúnánás Kasza u. 22. sz. 

alatti lakos halálának 15.
évfordulójára.

Megemlékezés

„Virágerdő sűrűjében pihen 
egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted Istenem!

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek.
Akik szívből szeretnek 
nem felednek téged.”

Örök fájdalommal búcsúzik: 
feleséged, gyermekeid, unokáid

CSISZÁR ANIKó 
tanár, volt Hajdúnánás, Kossuth 

utca 60. sz. alatti lakos 

Köszönetnyilvánítás

„Szeretteim, én most már elmegyek,
a lelketek mélyén mindig ott leszek.
Küzdöttem sokat, de már nem lehet,

az örök haza vár, Isten veletek.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett hozzátartozónk 
búcsúztatásán megjelentek,

a kegyelet virágaival utolsó útjára Őt 
elkísérték és mélységes bánatunkban 

részvéttel osztoztak. 
A gyászoló család

Emlékezés 
Testvérünk, volt 

Szabó József 
Achim A. 25. sz. alatti lakosra.

Búcsú nélkül kellett itt hagynod Bennünket,
Ravatalod nem volt, 

nem állhattunk melletted. 

Gonosz Sorsod most már Fentről jól látod,
Tudod ki szeretett, s ki az aki bántott.

Szörnyű véged lelkünket égeti,
Drága emléked szívünket megtölti.

Istent kérem, hogy lelkedre vigyázzon,
Törölje le róla e hitvány földi világot.

Testvéri szeretettel elköszönünk, 
Remek ember voltál, soha nem feledünk.

Testvéreid.

BSZC CSIHA GYÕZÕ SZAKKÉPZÕ ISKOLÁJA
Az alábbi középiskolai képzéseket indítja

a 2016/2017-es tanévben

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSBEN (4 ÉV)
Gépészet 203030/046

Informatika 203030/047
Közgazdaság 203030/048

Turisztika 203030/049
Közlekedésgépész 203030/050

Szociális 203030/051

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSBEN (3 ÉV)
Ács 203030/052

Asztalos 203030/053
Eladó 203030/054

Szociális gondozó és ápoló 203030/055
Épület és szerkezetlakatos 203030/056

Gépi forgácsoló 203030/057
Festõ, mázoló, tapétázó 203030/058

Kõmûves és hidegburkoló 203030/059
Hegesztõ 203030/060

4080 Hajdúnánás, Baross u. 11.  Telefon: 52/570-533
Felnõttoktatás keresztféléves képzéseirõl érdeklõdhet az alábbi telefonszámon: 

70/337-60-13

Családi Adventi készülődés
az Ifiházban

Bővebb információ kérhető az Ifiházban hétköznapokon 9.00–20.00 között,
vagy telefonon a 06-52/381-620-as és a 06-20/919-0838-as számokon.

Sok szeretettel hívjuk a gyermekeket és a felnőtteket 
november 29-én, Advent első vasárnapján 

kézműves foglalkozásunkra az Ifiházba (Köztársaság tér 16.), 
ahol 10–15 óra között adventi koszorúkat, 

karácsonyi asztaldíszeket, nemez karácsonyfadíszeket 
alkotunk, mézeskalács figurákat díszítünk, 

valamint közösen elkészítjük a város adventi koszorúját is.
Amit hozz magaddal:

koszorú alapot, gyertyákat, szalagot, csengőt, vagy bármit, amivel díszíteni 
szeretnéd az általad készített koszorút vagy asztaldíszt.

Szabó józSef 
volt Hajdúnánás, Tiszavasvári út 

5. alatti lakos halálának 
4. évfordulójára.

Megemlékezés

„A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk aki nincs már.

Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom

és a szeretet.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Szerető felesége, két fia, 

menye, négy unokája, és három 
dédunokája.
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Korona Patika

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

720 Ft
adag

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.

NÉMÓ DÍSZÁLLAT KERESKEDÉS
egzotikus trópusi halak, rágcsálók, 
 hüllők és madarak. 

Felszerelések és minőségi állateledelek! 

Kedvező árainkkal és Karácsonyi 
 akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat. 

Hajdúnánás, Mártírok út 19.

Bocskai
Étterem És söröző

4080 Hajdúnánás, Fürdô utca 3.

Hívjon benn ü nket! 
telefon: 06-30/871-5771

előzetes asztalfoglalás szükséges!
A részleteket figyelje facebook oldalunkon, 

vagy hívjon bennünket telefonon!

NoVEMBERi És DEcEMBERi 
PRoGRaMaJÁNLÓ
November: Élőzenés estek:
• November 21. Vad ételek
• November 28. Marhából és 
 juhhúsból készült ételek
December: 
• Szilveszteri Mulatság Élőzenével
 VACSORA TOMBOLA JÁTÉK
 Jegyek az étteremben válthatók!
 6900 Ft/fő
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

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 Nonprofit 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: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/B

FÉRFI KÉZILABDA NB II

Operett nagykoncert Nánáson

Rádió M Miskolc–Hajdúnánás Rob-
zol 2000 KSE 31–20 (14–9)

Miskolc 100 néző. Vezette: Aczél, 
Paulovics. (október 31.)

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

Hétméteres: 6/3, illetve 0/0. Kiállítás: 
10 perc, illetve 12 perc.

Juniormérkőzés: Rádió M Miskolc–Haj-
dúnánás Robzol 2000 KSE 25–29 (15–13)

Miskolc 50 néző. Vezette: Dohány, 
Duber. (október 31.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI (kapus), Kelemen 4, Németh 1, 
Bodogán 3, Alföldi 3, BATA 10, Kiss 
1. Csere: Mezei (kapus), HARSÁNYI 4, 
Molnár 1, Ménfői 2, Körtvélyesi, Nyeste, 
Nagy. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/3, illetve 1/0. Kiállítás: 4 
perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Nehéz, küzdelmes mér-
kőzésen vagyunk túl. A 2. félidőben mu-
tatott védekezésünk és az abból való gyors 
lerohanásgólok hozták meg a sikert.

-kábé-

Hajdúnánás SK–Inárcs-Örkény KC 
25–19 (14–8) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Bátori, 
Szanyi. (október 31.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
4, Mekes 3, Lengyel 1, Som 7/2, UMA-
NETS 9/2, Budaházy. Csere: Szilágyi (ka-
pus), Lányi, Lakatos, Darabos 1, Cson-
tos, Zihor, Martinek, Kaltenecker, Tar 
Cs. Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/4, illetve 1/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Ismét bebizonyosodott 
az, hogy munkáscsapat vagyunk. Nagy 
energiát kell mozgósítanunk minden egyes 
győzelemért. Komoly előnyt adtunk el, de 
a végén sikerült ismét egy nyolc nullás vég-
játékkal megnyerni a mérkőzést.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Inárcs- 
Örkény KC 35–26 (19–15)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Tóth G, 
Tóth I. (október 31.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
CSONTOS 7, PÉTER 1, MEKES 6, Lá-
nyi 4/1, TAR Csenge 6, Veres 1/1. Csere: 
Praczu (kapus), Tóth Angelika 4, Tar Lotti 
1, Nagy 1, Baráth 2, OLÁH, Tóth Jázmin 
1, Molnár 1, Lengyel. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 6/2, illetve 8/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Újabb kötelező győzelmet 
arattunk. Tapadunk az élbolyra. Gratulá-
lok a lányoknak.

Füzesabonyi SC–Hajdúnánás SK 
32–39 (17–20)

Füzesabony 100 néző. Vezette: Répás, 
Sebők. (november 8.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
4, SOM 9/2, UMANETS 16/4, Lengyel 
3, BUDAHÁZY 4, Mekes 1. Csere: Szilá-
gyi (kapus), Darabos 1, Lányi, Martinek 
1, Kaltenecker, Zihor, Tar Cs, Lakatos, 
Tóth. Edző: Molnár András

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

Molnár András: A hazai csapat jól fel-
készült a játékunkból ez által megnehezí-
tette a dolgunkat, így ezt a győzelmet is 
értékesnek tartom.

Juniormérkőzés: Füzesabonyi SC–Haj-
dúnánás SK 22–29 (12–20)

Füzesabony 70 néző. Vezette: Aczél, 
Paulovics. (november 8.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
Csontos 6, Tóth 6, TAR Cs 8/1, Mekes, 
Lengyel 2, Lányi 5/1. Csere: Praczu (ka-
pus), Péter 1, Oláh, Nagy, Molnár, Baráth 
1. Edző: Nagy Attila.

Hétméteres: 4/4, illetve 3/2. Kiállítás: 
4 perc, illetve 0 perc.

Nagy Attila: Vasárnap délutáni lan-
gyos mérkőzésen begyűjtöttük az újabb 
kötelező kettő pontot. Reméljük lesz jobb 
is a játékunk. Gratulálok a csapatnak.

-kábé-
Úgy tűnik, hogy Imrő László edzőnk jós-
lata, miszerint a szerencse, nem lesz elég 
a további győzelmekhez, megvalósulni 
látszik. Az igazsághoz azonban hozzátar-
tozik, hogy néhány igazán vitatható já-
tékvezetői döntés is megpecsételte, meg-
nehezítette, vagy megváltoztatta többször 
is a sorsunkat

Hajdúnánás Flexo 2000 FK.–Debre-
ceni EAC 1:2

100 néző
Vezette: Tatár I. (Mező S., Kiss A.)
Hajdúnánás: László T.–Kondora K., 

Fodor T., Újvári Zs., Mile M., Csiszár 
Sz. Dallos Nagy T., (Imrő L.), Papp R., 
Bálint T., Juhos L., Fábri D., (Szarka I.)

Edző: Imrő László.
Gól: Kondora K.
Kiállítva: László T.
A korai kiállítás, s a megítélt büntető 

rányomta a bélyegét a mérkőzésre. (feles-
leges már vitatkozni a verdikten, de a 
játékszer teljesen másirányba repült ah-
hoz képest, hogy ez az ítélet szülessen). 
Egyenlítésre azonban – ha tíz emberrel is 
– még futott a csapat erejéből, de a má-
sodik kapott gólra (feltűnően les gyanús 
helyzetből) már nem tudtunk válaszolni. 
Az emberhátrány ellenére is végig kapu 
elé szorítottuk ellenfelünket, de meddő 
mezőnyfölényünket nem tudtuk gólra 
válltani.

Nagyhegyes–Hajdúnánás Flexo 2000 
FK. 3:3

100 néző
Vezette: Szűcs L. (Szűcs A., Kriston T.)
Hajdúnánás: Imrő L.–Kondora K., 

Fodor T., Berán B., Mile M., Csiszár 
Sz., Juhos L., Dallos Nagy T., Papp R., 
(Szarka I.) Bálint T., Újvári Zs., Fábri D., 
(Kállai M.)

Edző: Imrő László
Gól: Újvári Zs., Papp R., Fábri D.
Kiállítva: Csíszár Sz.
A mérkőzés előtt borítékoltuk volna 

szívesen a döntetlent, de sajnos a játék 
végén kijelenthetjük, hogy a Hortobágy 
keleti szélén hagytunk 2 pontot. Nagyon 
koncentrált, fegyelmezett és szervezett 
csapat otthonába látogattunk a hétvé-
gén, de sajnos csak egy pontra volt elég 
a teljesítményünk. (talán mégis meg kell 
említenünk azonban, hogy például Újvári 
Zsoltot az ellenfél kapuja előtt most is úgy 
választották el a labdától hogy minimum 
kiállítás sorsára kellett volna juttatni a he-
gyesi játékost). Ahogy mondtam azonban 
a múltkor is, a szerencse nem mindig elég 
a győzelemhez.

A Hajdúnánás 24 ponttal a 7. helyen 
áll a tabellán két mérkőzéssel a szezon 
vége előtt úgy, hogy csak 6 pontra van le-
maradva a bajnok aspiráns Hajdúböször-
ménytől. Kócsi Imre

Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC 29–
30 (14–19)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Mur-
vai-Buzogány, Szilvási. (november 7.)

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
4, Som 5/1, Lengyel 1, UMANETS 
14/1, Mekes, Budaházy 2. Csere: Szilá-
gyi (kapus), Darabos 2, Lányi, Martinek 

1, Kaltenecker, Lakatos, Tar Cs, Zihor, 
Csontos. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Az a csapat jutott to-
vább, amelyik jobban akarta a győzelmet, 
és fegyelmezettebb volt. 

-kábé-

Zsúfolásig megtelt 
október 27-én mű-
velődési közpon-
tunk színházterme. 
Bizony egy tűt 
sem lehetett vol-
na leejteni (ahogy 
szokták mondani). 
A jegyek már elő-
vételben elkeltek a 

Pesti Magyar Operett Színpad nagykon-
certjére, mely a Főszerepben a 100 éves 
csárdáskirálynő címet kapta. Egy öt napos 
turné második állomása volt Hajdúná-
nás, s mint később kiderült, a nagy siker 
még a művészeket is meglepte. Hatalmas, 
szűnni nem akaró tapsoktól, és harsány 
nevetésektől zengett az egész ház. Az est 
sztárvendége Oszvald Marika Kossuth dí-

NŐI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

jas Érdemes Művész úgy hányta a cigány-
kereket a színpadon, mint egy huszonéves 
primadonna, s az est végén egyik férfi kol-
légáját ölbe kapva szaladt ki a színpadról. 
Persze a közönség ezt várta, s jutalmazta is 
hangos ovációval, s vastapssal. 

Igaz, hogy néhány éve már volt sze-
rencsém találkozni, és beszélgetni is vele 
Újfehértón, mégis félve lopakodtam hát-
ra előadás után az elcsendesült folyosón, 
hogy szignót kérjek tőle olvasóink szá-
mára. Az előadás főszervezője megnyug-
tatott, hogyha türelmesen várakozom szí-
vesen rendelkezésemre áll, ha átöltözött. 
Még végig sem mondta, már nyílt is a női 
öltöző ajtaja s szó szerint kipenderült rajta 
a művésznő. Olyan energikusan, vidá-
man, mintha nem is egy kétórás előadá-
son volna túl, s mintha valóban most pat-
tant volna a tűzről. Ő öltözött át elsőnek, 
s miután bemutattak neki fürkészően a 
szemembe nézett – reményt adva nekem, 
hogy hátha felismert. Ehelyett azonban 
csak ennyit mondott mosolyogva: 

– Nagyon jó közönség van itt Hajdúná-
náson!

Kócsi Imre

Hat pontra az éllovastól


