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HAJDÚNÁNÁS VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete 
Hódos Imre birkózó olimpiai bajnok 
részére olimpiai bajnok birkózóként el-
ért, Hajdúnánás város hírnevét is öreg-
bítő eredményének, valamint országos 
és nemzetközi szinten egyaránt kima-
gasló bírói és edzői tevékenységének 
elismeréseként posztumusz Hajdúnánás 
Város Díszpolgára címet adományozott. 

Hódos Imre olimpiai birkózó bajnok, 
edző, nemzetközi bíró 87 éve, 1928. ja-
nuár 10-én született Hajdúnánáson.

A rendkí-
vül tehetséges 
Hódos tizen-
kilenc évesen 
második lett a 
főiskolai világ-
bajnokságon, 
hat magyar baj-
nokságot nyert, 
1952 és 1957 
között itthon 
csak egy alka-

lommal nem ő győzött. 1952-ben került 
be a kötöttfogású birkózó válogatottba, s 
még abban az évben aranyérmet nyert éle-
te első olimpiáján Helsinkiben. A követ-
kező évben a világbajnokságon második, 
az 1956-os melbourne-i olimpián negye-
dik helyen végzett. Visszavonulása után 
sem szakadt el sportágától, szívügye volt 
a bíráskodás, nemzetközi versenyeken is 
zsűrizett, 1988-ban megkapta a FILA ér-
demrend arany fokozatát.

Életének és sportpályafutásának jelen-
tős részét Debrecenben, illetve Hajdú-
Bihar megyében töltötte, olimpiai arany-
érmét mégis egy fővárosi klub színeiben 
szerezte. Azokban az években – ekkor 
1949-et mutatott a naptár – nem sok 
választási lehetősége volt egy 21 éves vi-
déki birkózónak, ha egy fővárosi nagy 
egyesület, jelesül a jó nevű Budapesti 
Bástya „csábította”. Ráadásul a fővárosi-
ak, egy katonai behívóval is megspékelték 
ajánlatukat, így „igazolt” a hajdúnánási 
születésű fiatalember az állambiztonság 
egyesületéhez. A finn fővárosban már a 
jól csengő Budapesti Vörös Lobogó (a 
Bástya utóda), versenyzőjeként szerepelt, 
s szerzett aranyérmet, ám az sem meglepő, 
hogy a siker után a Hajdúságban nagyobb 
ünneplést csaptak az egyszerű emberek, 
mint a fővárosban.

Hódos Imre igazi univerzális sportoló 
volt, több sportágban is a válogatottságig 
vihette volna. Tornászként ismerkedett 

meg a sporttal (alapképzettségének, fő-
ként rugalmasságának és hajlékonyságá-
nak később hasznát vette a szőnyegen is), 
de egyik edzője javasolta, hogy nézzen le a 
birkózók edzésére. Innen pedig már nem 
volt visszaút, hiszen néhány perc alatt ki-
derült, hogy egy igazi őstehetséget nyert a 
sportág. Igaz, a kísértés nagy volt, hiszen 
az immáron birkózóként készülő ifjúnak 
komoly csábítást jelentett a labda, s bi-
zony nem volt elég számára az edzések 
előtti bemelegítő foci. Eljárt a Loki focis-
táinak edzéseire, s kiderült, hogy ebben 
a műfajban is képes lenne maradandót 
alkotni. 

Hamar bekerült a regionális ifjúsági 
válogatottba, ám végül a birkózók meg-
győzték arról: köztük a helye! Nem bánta 
meg a döntését, igaz a labda megmaradt 
örök szerelemnek.

Helsinkiben hosszú út vezetett a kötött-
fogásúak légsúlyú versenyének megnye-
réséig, hiszen hihetetlenül erős mezőny 
gyűlt össze 57 kilogrammban. Olimpiai 
bajnokságának legendás történetét most 
nem olvasom fel, mindenesetre edzője 
Matura Mihály taktikai utasítását követve 
pontozásos vereséget szenvedett, így ke-
rült nyakába az olimpiai arany. 

A mindig jó kedélyű, nánási fiú ott volt 
az 1956-os melbourne-i olimpián is, ahol 
negyedik lett, s közben az ’53-as nápolyi 
vb-n begyűjtötte az ezüstérmet. Vissza-
vonulása után sem szakadt el sportágá-
tól, Debrecenben, és szerte Hajdú-Bihar 
megyében nevelte a tehetségeket, míg 
versenybíróként is eljutott több olimpiá-
ra, munkásságát a Nemzetközi Birkózó 
Szövetség (FILA) legmagasabb kitünteté-
sével, az Aranysíppal ismerte el. Két ame-
rikai város, Palm Springs, illetve Banning, 
valamint a svéd főváros, Stockholm vá-
lasztotta díszpolgárává, Debrecenben pe-
dig egy évvel halála után, 1990-ben róla 
nevezték el a városi sportcsarnokot. 

Egy egykori hangfelvételen a riporter 
kérdésre, nevezetesen, hogy minek kö-
szönheti a sikereit, csak ennyit mondott: 
a hajdú konokság segítette át minden 

nehéz ségen. És a nánási hajdú utódok 
megbecsülik emlékét, hiszen emléktáblát 
avattak tiszteletére, sportegyesület viseli 
a nevét, és sportnapokat rendeznek szel-
leme és neve égisze alatt. A díjat lánya, 
Hangainé Hódos Erika vette át.

KABAY JÁNOS 
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI DÍJ

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete 
a város lakosságának magas szakmai 
színvonalon történő egészségügyi ellá-
tása érdekében végzett kiemelkedő te-
vékenységének elismeréseként dr. Kátai 
Ibolya részére Kabay János Közegész-
ségügyi Díjat adományozott. 

dr. KátaI Ibolya 1985 április 1-én 
kezdett dolgozni városunkban gyermek-
orvosként. Immár 30 éve van jelen a 

hajdúnánási gyerekek életében. Egy nem-
zedék nőtt már fel féltő gondoskodása 
mellett. A doktornő mindig a gyerekek 
érdekeit tartja szem előtt. A gyerekek bi-
zalmát is kiérdemelte személyiségével.

A rendelésen megforduló kis betegek-
kel és szüleikkel empatikus, türelmes, se-
gítőkész. Munkássága során nagy gondot 
fordít a prevencióra. Szaktudását folyama-
tosan bővíti, rendszeresen részt vesz szak-
mai konferenciákon, továbbképzéseken.

Kreatív, önállóan és csapatmunkában 
felelősségteljes feladatmegoldó és alkal-
mazkodó képességgel rendelkezik. Szak-
mai tudása kiemelkedő, szerény szemé-
lyisége, munkaszeretete, elhivatottsága 
példaértékű. 

MAKLÁRY LAJOS PEDAGÓGIAI 
ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium természettudo-
mányi munkaközössége – Maginé Seres 
Marianna, Nagy Zoltánné és Fejér Imre 
– részére Hajdúnánás város oktatás-
nevelése területén kifejtett kimagasló, 
valamint a város szellemi gyarapodását 
segítő tevékenységének elismeréseként 
Makláry Lajos Pedagógiai és Közműve-
lődési Díjat adományozott. 

magIné seres marIanna 1996-ban 
kezdte pedagógusi pályafutását a Körösi 
Csoma Sándor Gimnázium és Szakkö-
zépiskolában. Biológia – kémia szakos-

ként jelentős szerepet vállal a természet-
tudományos oktatás helyi programjának 
kidolgozásában, a tanulók versenyekre, 
érettségire, felsőfokú tanulmányokra tör-
ténő felkészítésében.

Tanítványai évek óta eredményesen 
szerepelnek az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyeken. 2008 óta évente 
több tanuló jutott be a biológia OKTV 
második fordulójába, 2014-ben pedig két 
tanulója jutott a döntőbe, ahol tizedik és 
tizenkilencedik helyezést értek el. Ezen 
helyezéseknek köszönhetően iskolánk a 
megyéből egyedüli iskolaként bekerült a 
biológia OKTV rangsor első tíz iskolája 
közé. Az utóbbi öt évben az országos dön-
tőbe jutottak tanítványai az Árokszállásy 
Zoltán biológia-környezetvédelmi verse-
nyen is. ahol 2015-ben kategóriájukban 
negyedik és hetedik helyezést értek el. 
Jelentős megmérettetés az iskola tanulói 
számára a Nyolcosztályos gimnáziumok 
területi versenye, ahol évek óta eredmé-
nyesen szerepelnek diákjai. Az utóbbi 
három tanévben biológiából, illetve ké-
miából öt első, három második és két 
harmadik helyezést értek el.

Évek óta kiemelkedően szerepelnek di-
ákjai a Curie Kémia Emlékversenyen és 
az Irinyi János Középiskolai Kémiaverse-
nyen is, ahol a különböző korcsoportok-
ban versenyző tanulók a megyei és terüle-
ti fordulóban évről évre dobogós helyen 
végeznek.

Maginé Seres Marianna a kiemelkedő 
szaktanári munka mellett lelkiismeretesen 
látja el az osztályfőnöki teendőket is, és 
részt vállal az iskolai rendezvények szerve-
zésében és lebonyolításában is.

nagy Zoltánné 2004 óta dolgozik a 
Körösi Csoma Sándor Református Gim-
náziumban. A természettudományi mun-
kaközösség aktív, meghatározó tagjaként 
jelentős szerepet vállal a kémia tantárgy 
helyi programjának kidolgozásában, a ta-
nulók versenyekre, érettségire, felsőfokú 
tanulmányokra történő felkészítésében. 
Az általa kémiából felkészített diákok 
közül 2009 óta mindig van versenyző az 
országos döntőben. A BME által szerve-
zett kémiaversenyen első, a Lila vegyész-
bajnokságon kilencedik, a Dürer Kémia-
versenyen hatodik helyezést értek el, de 
eredményesen szerepeltek az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Versenyen is.

Évről évre készít fel tanulókat az Irinyi 
János Középiskolai Kémiaversenyre, a 
Curie Kémia Emlékversenyre és a Hevesy 

VÁROSI KITÜNTETŐ 
DÍJASOK 2015 

Közel 20 éve, egészen pontosan az 1996-os Város Napon adták át az első városi 
kitüntető díjakat, amelyeket Hajdúnánás város képviselő-testülete azon céltól ve-
zérelve alapított, hogy ezen a szép napon kitüntető díjakkal ismerje el azok önzet-
len munkáját, akik életükkel, munkásságukkal öregbítették Hajdúnánás hírnevét, 
segítették a város épülését, fejlődését. A 2015. december 12-én is több városi kitün-
tető díjat és Polgármesteri Elismerő Oklevelet adott át Szólláth Tibor polgármester.

A képen: Fejér Imre, Nagy Zoltánné, Maginé 
Seres Marianna
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György kémiaversenyre, akik a megyei és 
területi versenyeken rendszeresen az elsők 
között végeznek. Az utóbbi öt évben eze-
ken a versenyeken 10 diák jutott az or-
szágos döntőbe, ahol kilencedik, tizedik, 
tizenötödik, huszadik helyezést értek el. 
Ezen eredményeknek köszönhetően ad-
hat helyet iskolánk a Curie Kémia Em-
lékverseny területi döntőjének. A Nyolc-
osztályos gimnáziumok területi versenyén 
az utóbbi öt évben kilenc tanulója végzett 
az első három helyen.

Nagy Zoltánné a kémia eredményes 
oktatása mellett szerepet vállal az infor-
matika oktatásában, az osztályfőnöki 
teendők ellátásában és közreműködik az 
iskolai rendezvények szervezésében, lebo-
nyolításában is.

Fejér Imre 1989 óta dolgozik a Körösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium-
ban. Földrajz-rajz szakosként részt vállal 
a természettudományos, a művészeti és 
esztétikai nevelésben. Eredményesen ké-
szíti fel a tanulókat versenyekre, érettségi 
vizsgákra és felsőfokú tanulmányokra.

Tanulói 2010 óta évente elhozzák az 
első helyezést a területi topográfiai ver-
senyről, de eredményesen szerepelnek 
a Nyolcosztályos gimnáziumok területi 
versenyén és az Országos Középiskolai 
Versenyek döntőjében is. Évek óta vezeti 
az ásványgyűjtő szakkört, ezzel is segítve 
a természettudományos nevelést. Szervez 
kiállításokat, készíti az iskolai rendezvé-
nyek dekorációját, tervezi az intézmény 
kiadványait, logóját, ezáltal hozzájárulva 
az intézmény arculatának kialakításához. 
Művésztanárként, rendszeres kiállítóként 
részt vesz a város kulturális életében is.

A felsőoktatási felvételi során több szak-
ra a bejutás feltétele a biológia, a kémia, a 
földrajz érettségi, amit az utóbbi években 
egyre több képzési területen emelt szin-
ten kérnek. Az utóbbi három tanévben 
25 diák jelentkezett biológiából, 21 ké-
miából, három földrajzból emelt szintű 
érettségire. A felkészítés eredményességét 
igazolják a kimagasló érettségi és felvé-
teli eredmények. A legutóbbi három év 
emelt szintű érettségi átlaga a három ter-
mészettudományos tantárgyból 4,9 volt. 
Az utóbbi három évben a felsőoktatásba 
felvételt nyert diákok 40%-a számára a 
felvételhez szükséges volt a biológia vagy 
a kémia vagy a földrajz érettségi.

SOÓS GÁBOR 
KÖZSZOLGÁLATI DÍJ 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete 
Szabóné Mezei Etelka nyugalmazott 
könyvtárigazgató, könyvtáros részére 
Hajdúnánás város közművelődése érde-
kében végzett több évtizedes kimagasló 
szakmai munkájának elismeréseként 
Soós Gábor Közszolgálati Díjat adomá-
nyozott. 

Szabóné Mezei Etelka élethivatása és 
szakmai életútja tökéletes egyezést mutat 
négy évtizeden át tartó szakmai munkál-
kodásával, hiszen a kezdetektől, 1975-től 
választott hivatását gyakorolta. E négy 
évtizedből egy fél év kivételével mind-

végig Hajdúnánás város könyvtárának 
beosztott könyvtárosa, majd több mint 
egy évtizeden át vezetője volt. Ez utóbbi 
tekintetében 1993–1997 között állt az 
akkor még önálló intézmény élén. Abban 
az időszakban, amikor a könyvtár kitárta 
kapuit az újjászerveződő társadalmi szer-
vezetek előtt. Itt tarthatta alakuló, majd 
rendszeres ülését például a Szellemi Mű-
hely, a Szépen Emberül Alapítvány, de a 
Bocskai Szoborért Alapítvány is, amely a 
Polgári Kör által szerveződött, vagy éppen 
az 1995-ben civil kezdeményezéssel létre-
jött Helyi Televíziónak, mellyel korszakos 
jelentőségű helyi média indult útjára. 
1997-ben vezetése alatt szervezték meg 
a város könyvtárának új épületbe költö-
zését. Ezen az új helyen született meg a 
Nánási Kalendárium intézményben törté-
nő szerkesztése, kiadásra való előkészítése, 
valamint a könyvbemutatók helyszínének 
biztosítása. 1997-től, amikor az addig ön-
álló városi könyvtárat betagozták a műve-
lődési központ alá, helyettes vezetőként 
látta el feladatát, 2008-ig. Az új helyzet-
ben, megnyirbált intézményi önállósággal 
ugyan, de tovább folytatódott mindaz, 
melyet korábban elkezdtek.

Intézményen kívüli munkálkodását jel-
zi, hogy a 90-es évek első felében gyakori 
forgatókönyv írója volt a városi ünnepsé-
geknek, ünnepi műsoroknak. Vállalt eskü-
vői versmondásokat, vers- és prózamondó 
versenyeket szervezett és adott otthont 
ezek számára a könyvtár falai között. Napi 
munkája mellett jutott ideje arra is, hogy 
írásokat szerkesszen a Hajdú-Bihari Nap-
ló számára a város kulturális életéből.

Pályájának első korszakából nyert ta-
pasztalata alapján 2010-től indította útjá-
ra az intézményen belül az Olvasólámpa 
elnevezést viselő felnőtt olvasóklubot, 
amelyet nyugdíjba vonulása után is szer-
vez. Négy évtizedes pályafutásának egyik 
gyöngyszemeként említjük a könyvtár 
Helyismereti Gyűjteményének gondo-
zását, amely a múltismeret tekintetében 
pótolhatatlan dokumentumokkal rendel-
kezik. Könyvtárosi szakmai és egykori 
vezető szellemiségét minden bizonnyal 
a tanyai tanítók világlátásából merítette, 
melyhez szülei is tartoztak, s amely min-
den társadalmi réteg számára rendszeres 
találkozási, kulturálódási lehetőséget biz-
tosított az intézményben. Idén nyáron 
nyugdíjba vonult, ám szakmai munkája 
mindmáig élő valóság a könyvtárban. 

POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVELET vehetett át:

Éles Béláné  Máró Anna Dr. Varga Miklós

Dr. Forisek Péter Tóth Imre Hajdúnánási Televízió

Gál Miklós Tar Attila

Kovács Imréné és citerásai. Marika balról a 4.

Éles Béláné az oktatás-nevelés területén, 
valamint a városi és járási szintű köz-
oktatás szervezésben végzett kimagasló 
szakmai tevékenységéért. Kovács Imré-
né a népzenei kultúra és a hagyományok 
ápolása érdekében kifejtett, elhivatott 
értékőrző tevékenységének elismerése-
ként. Máró Anna a magyar kajak-kenu 
sport regionális és országos szintjén elért 
kiemelkedő eredményeiért. Danuta Koe-
nig a Hajdúnánás és Ustron városa közöt-
ti testvér-települési kapcsolat erősítése és 
ápolása érdekében végzett lelkiismeretes 
munkájának elismeréseként. Dr. Varga 
Miklós több évtizedes állategészségügyi 
és élelmiszer-biztonsági területen végzett 
kimagasló szakmai munkájának elis-
meréseként. Forisek Péter Hajdúnánás 
városa és a Debreceni Egyetem közötti 
együttműködés megteremtése érdekében 

végzett áldozatos munkájáért. Tóth Imre 
Hajdúnánás város hírnevét is öregbítő, a 
vonóshangszer-készítés területén nyújtott 
kimagasló szakmai munkájának elisme-
réseként. A Hajdúnánási Televízió Haj-
dúnánás város lakosságának 20. éve teljes 
körű tájékoztatása érdekében végzett ki-
magasló médiaszolgáltató tevékenységé-
nek elismeréseként.

Hajdúnánás Város Polgármestere Pol-
gármesteri Közösségi Díjat adományo-
zott Gál Miklós rendőr alezredes részére 
Hajdúnánás város közbiztonságáért ki-
fejtett kimagasló szakmai tevékenységé-
nek elismeréseként, valamint Tar Attila 
címzetes tűzoltó főtörzsőrmester részére 
a mentő tűzvédelem területén nyújtott 
kimagasló szakmai tevékenységének elis-
meréseként.
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Tedej Zrt. 2015

 Vezérigazgató úr, hogyan sikerült 
teljesíteni a 2015-ös gazdasági év terveit, 
milyenek az eredmények?
 Az év vége a számvetésé, az év eleje 

pedig a terveké, a jövőkép kialakításáé 
kell, hogy legyen. Nem csak januárban 
lehetnek tervek, hanem mindig, akkor is, 
ha szinte reménytelenül nehéz a helyzet.

A 2015-ös gazdasági év minden mező-
gazdasági gazdálkodót próbára tett. Hús-
vétkor a tavaszi fagy alaposan megritkítot-
ta a várható cseresznye és meggytermést. 
Hiába védekeztünk ellene, esetenként 
60–70%-os terméskieséssel kellett szá-
molnunk. Később a kukoricatáblák küsz-
ködtek az aszállyal, a növények szenvedtek 
a szárazságtól. Hiába vártuk a kiadósabb 
esőt, jelentős terméskieséssel kellett szem-
be néznünk. Ég- és föld volt a különbség 
azok között a táblák között, amelyeket 
lehetőségünk volt öntözni, azokkal szem-
ben, ahol a természet adagolta a csekély-
ke csapadékot. Területeink széttagoltak, 
sajnos nem mindenütt tudunk öntözni. 
Éppen a címerhányás, beporozás idején 
nem volt csapadék, melynek hiánya a 
betakarításkor szembetűnő volt, jelentős 
volt a terméskiesés. Teljesen világossá vált, 
hogy öntözés nélkül egyre kevésbé lehet 
eredményesen és biztonságosan termelni.

Növénytermesztésünknek alapvető fel-
adata, mint minden évben, a takarmány-
termesztés volt. Tulajdonunkban van egy 
2800 hektáros öntözőtelep (Tisza II. ön-
tözési rendszer hajdúnánási öntözőfürtje), 
amelyet a Tedej Zrt. üzemeltet, ellátva a 
saját és a környéken gazdálkodók öntö-
zővíz igényét. Ez segítette az öntözhető 
területek megfelelő vízellátását.

Az öntözési rendszer lehetővé tette to-
vábbá, hogy a 74 hektáros szuperintenzív 
almaültetvényt, a 30 hektáros meggyet, 
kisebb területeken a cseresznyét, szilvát, 
és a körtét is biztonsággal termeljünk. 
Továbbá szántóföldi zöldségkultúrában 
céklát és sárgarépát termeltünk, az öntö-
zővizet igénybe vevő gazdák pedig nagy 
területen zöldborsót és csemegekukoricát 
állítottak elő igen jó eredménnyel.

Vállalatcsoportunk erőssége a több 
lábon állás. Szinte minden területen van 

Hajdúnánás meghatározó nagygazdasága a Tedej Zrt., amely több mint ötven éves múlt-
ra tekinthet vissza. A hatalmas, több lábon álló agrár komplexum folyamatosan keresi 
a fejlődési, fejlesztési lehetőségeket, és kiváló gazdálkodást valósít meg immár hosszú 
évtizedek óta. A Zrt. vezérigazgatóját, Bódi László urat a közelmúltban kereste meg kol-
légánk, hogy tájékoztasson bennünket, és az újság olvasóit az elmúlt év eredményeiről.

termelő-, feldolgozó-, értékesítő tevékeny-
ségünk. Szerencsére, a kalászos és kuko-
rica vetőmag előállítási tevékenységünket 
nem sújtotta a jelentős csapadék hiány. 
Igyekeztünk minden termelő berendezé-
seinket, termelő egységeinket felújítani, 
korszerűsíteni. A sertéságazatban a tech-
nológia és az épületállomány felújítása 
kapcsán lényeges teljesítményjavulást 
értünk el. Jelenleg az állományi létszám 
18 000 db, ezzel 3500 t sertéshúst terme-
lünk. A baromfiágazatban közel 1 millió 
db vágócsirkét nevelünk fel. A tejtermelő 
ágazatban 12 millió liter tejet termelünk. 
A tehénlétszám folyamatosan nő –, el 
szeretnénk érni a 2000 db-ot, amellyel 
befejezettnek tekintjük az ágazat fejleszté-
sét. A húsmarha tehénlétszám fejlesztése a 
mostani 800 db-al véglegesnek tekinthető. 
Az összes szarvasmarha létszámunk jelen-
leg 5500 db. Foglalkozunk még kisebb 
területen halgazdasággal és lótenyésztéssel.

Kiemelt figyelmet fordítunk a környe-
zet és természetvédelemre. Viszonylag 
könnyen tudtunk alkalmazkodni az új-
fajta, mezőgazdaságot érintő támogatási 
rendszerhez. Ezekben az uniós agrártámo-
gatásokban előtérbe került a környezetvé-
delmi szempontok érvényesítése, vagyis 
a zöldítés, mely jelentősen átalakította a 
mezőgazdasági támogatások rendszerét.

Az egyetemekkel, főiskolákkal kiter-
jedt kapcsolatrendszerünk van a kutatás-
fejlesztés terén, közreműködünk a duális 
képzésben, a szakmunkásképzésben, mint 
gyakorló gazdaság működünk. 

Továbbra is három járás általános isko-
lásait látjuk el gyümölccsel az Iskola-alma 
programban. Volumenében és válasz-

tékában is fejlesztjük a 
gyümölcs és zöldséglevek 
előállítását.
 A gazdasági évben 

hány fő volt a dolgozói 
létszám és hogy alakultak 
a keresetek és egyéb jut-
tatások?
 Előző évben a fog-

lalkoztatottak létszáma 
megközelítette a 250 főt, 
az egyszerűsített foglal-

koztatottaké éves vi-
szonylatban 150 fő körül 
volt. A műszaki és admi-
nisztratív szakemberek 
létszáma 50 fő. Dolgo-
zóinkkal mindenkor tisz-
tességesen elszámolunk, 
a béreket a korábbi évek-
ben is az előírtnál vagy az 

ajánlottnál na-
gyobb mérték-
ben emeltük. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a 
képzésre, folyamatos oktatásra: 
szakembereink magas színvo-
nalon, jó hozzáállással végzik 
munkájukat.
 Melyek a 2016-os gazda-

sági év fő célkitűzései?
 A mezőgazdaság nemzet-

gazdaságba betöltött szerepe 
egyre jelentősebb. Mi ezt tud-

juk, értjük. Összességében bizakodóak 
vagyunk a jövőt illetően. Jövőbeni terve-
ink között vázlatosan a következők szere-
pelnek: A hőenergia igényünk nagy részét 
mezőgazdasági melléktermék égetésével 
nyerjük. Előrehaladott kísérleti eredmé-
nyeink vannak a zöld lucernából rostmen-
tes (GMO mentes) protein előállítása te-
rén –, erre üzemet szándékozunk építeni. 
További fejlesztési koncepcióinkban prio-
ritást élveznek a magunk által is előállí-
tott termékek feldolgozása és a különböző 
értéknövelő beruházási terveink. Bővítjük 
a gyümölcs és húsfeldolgozást. Növeljük 
az állattenyésztés volumenét. Bővítjük 
az öntözhető területeket, korszerűsítjük 
az öntöző berendezéseket. Szuperintenzív 

gyümölcsültetvényeket létesítünk, ennek 
keretében 40 ha almatelepítést tervezünk.

Kiemelt beruházásként szerepel fejlesz-
tési programunkban egy magas minőségű 
lucernaszénát előállító üzem megépítése. 
A térségben gazdálkodók integrációjában 
mintegy 2000 ha-on szeretnénk lucernát 
termelni. A termék nagyon keresett a vi-
lágpiacon, a jövedelmezősége meghaladja 
a gabonatermesztését és a lucernatermesz-
tés a zöldítési program kiemelt tényezője. 
Nem elhanyagolható a vetésváltásban be-
töltött szerepe sem. A 2000 ha-ból 1000 
ha-t a gazdaság meg tud termelni –, 1000 
ha-ra várjuk a gazdák jelentkezését.

Összefoglalva a fentieket, büszkén 
mondhatjuk: hasonlóan ahogy azt a ko-
rábbi években is tettük, most is helyt áll-
tunk és sikerült a 2015. évet is eredmé-
nyesen lezárni. Eredményességünk talán 
egyik legnagyobb erénye a rugalmas és 
folyamatos magas fokú alkalmazkodásban 
az események nyomon követésében rejlik. 

A válaszokat megköszönve eredmé-
nyekben gazdag boldog új évet kívánunk 
a Zrt. kollektívájának.

Lejegyezte Gut István

Hajdúnánás asztalos társadalmának tagjai 
már évek óta összegyűlnek a karácsony és 
szilveszter közötti csendesebb napok vala-
melyikén, hogy kicsit nyugodtabb körül-
mények között tudjanak beszélgetni, fő-
zőcskézni, na és persze ki-ki saját belátása 
szerint iszogatni.

Ezt a hagyományt jó pár éve egy bú-
torlap szabászatot működtető fiatalember 
kezdte el. Papp Gábor ezzel egyrészt gesz-
tus jelleggel megvendégeli a nála sűrűn 
megforduló szakikat, másrészt ezzel össze-
kovácsolódnak még inkább azok a szak-
emberek, akik évközben csak rohannak, 
vagy csak annyi idejük van, hogy egy-egy 
hirtelen odavetett beszólással ugratják 
egymást, míg felpakolja ki-ki a saját lesza-
batott portékáját.

A tavalyi évben december 30-án ta-
lálkozott a közel 50 főből álló társaság 

Összetartás – Összetartozás
Gábornál. Egy közel 3 mázsás 
sertés levágásával indították a 
napot páran a csapatból, ami-
ből mindenki igyekezett kiven-
ni a részét. Volt kolbászkészítő 
„mester” és volt, aki a hagymás 
vér elkészítésének „titkos” re-
ceptjébe avatta be társait. Majd 
délután közösen készítették az 
esti vacsora fogásait. Mire be-
esteledett elkészült a csülök-

pörkölt, toroskáposzta, töltött káposzta, 
hurka, kolbász és a frissen sült tepertő. 
Az estére összegyűlt népes társaság meg-
vacsorázott közösen, majd a minden év-
ben megrendezésre kerülő szakmai vetél-
kedőn csapatokra osztva mérhették össze 
tudásukat. Miután meghallgattunk egy 
– művészi vénával is megáldott – asztalos 
barátunktól egy verset, Kócsi Imi nótázá-
sa és a harmonikás barátunk segítségével 
hajnalig folyt a beszélgetés és a nótázás.

Azt gondolom minden jelenlévő nevé-
ben köszönettel tartozunk a házigazdának 
és kedves családjának, hogy felvállalja 
minden évben ezt a szervezést és lebonyo-
lítást. Valamint az külön öröm – vélemé-
nyem szerint minden megjelent számára 
– hogy barátként és nem konkurencia-
ként tudunk egymással egy asztalnál ülni!

N. A.
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a méh-
állományok védelméről és a mézelő mé-
hek egyes betegségeinek megelőzéséről 
és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) 
FVM rendelet értelmében 2016. február 
29-ig a méhészkedésüket (méhtartást), 
amennyiben azok tartási helye Hajdú-
nánás város közigazgatási területén van, 
nyilvántartásba vétel céljából be kell je-
lenteniük. 

Tájékoztatásul közöljük, hogy az újon-
nan kezdett méhészkedést nyilvántartásba 
vétel végett a tevékenység megkezdésétől 
számított 8 napon belül szintén be kell 
jelenteni. A bejelentéshez nyomtatvány 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodáján 
igényelhető.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 

Tisztelt Méhészek!

Bánhidi Laci bácsinak a népszerű színmű-
vésznek (Matula bácsi a Tüskevárból pl.) 
egyszer azt mondta valaki – miközben egy 
nagy pohár bort készült elfogyasztani, – 
hogy vigyázzon Laci bácsi, mert egy mus-
lica van az italában. Az öreg belepillantott 
a pohárba, majd csak annyit mondott jel-
legzetes hangján:
 No, húzd össze magad öcsém! – s már 

gurította is lefelé a finom nedűt.
Nos, valószínűleg én is úgy húztam 

össze magamat, mint anno az az ártat-
lan jószág, miközben városunk fagyos 
utcáin bicajoztam a minap egy januári 
délelőttön. Rendkívül rétegesen voltam 
felöltözve (ez a helyes kifejezés) s a hi-
degnek csak a csíráját sem engedtem be a 
ruházatomba. Az öltözékemen fellelhető 
összes gomb be volt gombolva, az összes 
cipzár felhúzva, de mégis dideregtem egy 
kicsit. Legszívesebben a nadrágom szárát 
is beledugtam volna a zoknimba, hogy ott 
se menjen be a hideg. Koszorús költőnk 
Petőfi Téli világ című versének kedvenc 
két sora jut eszembe, s ez kicsit megmoso-
lyogtatott: „Kopogtat a szél és bemegy,/Bár 
a cigány nem szól: szabad!”

No, nálam is bemegy a szél a ruhám 
alá, pedig nem mondom neki, hogy sza-
bad. Már-már újra mosolyognék saját csa-
csiságomon, mikor a mínusz 10 fokban 

A címben jelzett tulajdonságok mindegyi-
ke megáll a Hajdúnánási Gimnasztráda 
csoport 2015. évben nyújtott kimagasló 
teljesítményére. 

Elemezzük közösen most a hívószava-
kat egyenként. 

Évek óta figyelemmel kísérem a fiata-
lokat élükön Rozgonyi Melittával, közö-
sen kimunkált színpadi kompozícióikkal. 
Tapasztaltam a mozgáskultúrájuk, zenei 
ízlésviláguk, személyiséget és közösséget 
építő formáló folyamatos fejlődését. A ka-
pott talentum és tehetség minden nehézség 
ellenére utat tört magának. Kitartanak cél-
jaik, elképzeléseik és a közösen elért ered-
mények sikereinek megélésében.

Minden alkalmat megragadnak, hogy 
menedzseljék önmagukat, ami a mai vi-
lágban nem egyszerű, hiszen a profiknak 
egész stábok végzik, ezen feladatokat.

KócsiSztori: Nem fáznak 
a mai fiatalok arcomra fagy a vigyor. Az út szélén, egy jól 

öltözött, jól fésült, remek frizurával ren-
delkező – ha lehet így mondani – trendi 
srácot pillantok meg. Fülhallgató zsinórja 
lóg ki a füléből, láthatóan dudorászik is, 
bizonyára a telefonját hallgatja. Kifogás-
talan világos szőrmekabát rajta s – uram-
isten – újszerű vagány farmernadrágjának 
térdrészeinél egy-egy gyermektenyérnyi 
nagyságú lyuk. Nem szakadás, hanem 
lyuk. Teljesen kilátszik a meztelen térde. 
Ott vajon hogy megy befelé a hideg, kér-
dezem magamtól. Nem csak a hideg, egy 
kismadár is be tudna repülni, még fészket 
is tudna építeni odabenn. A srác látszó-
lag nem fázik, egykedvűen sétál. Értem 
én a divatot, de ilyen hidegben is követni 
kell? Vagy valaki széttépte a naciját, mint 
Hosszú Katinka a milliós szerződést?

Aztán eszembe jut a hajdani történe-
lem tanárom, akit megmosolyogtunk 
gyerekkoromban, ha a hidegben begyűrte 
a nadrágja szárát a zoknijába –, amit én 
is majdnem megcsináltam néhány perce. 
Nem is akarok, s hogyan is gondolnám, 
hogy beleszóljak a mai fiatalok divatjába, 
de ahogy elhaladok mellette – s lopva 
végig nézek rajta – azért eszembe jut, s 
kicsit tűnődöm, hogy vajon mit fognak 
majd ők megmosolyogni az utódjaikon, 
ha ilyen idősek lesznek.

Kócsi Imre

A mi kis városunkban élnek maroknyian, 
akik tehetségükkel hírt vittek a világnak.

Itt vagyunk mi magyarok és hajdú-
nánásiak! Helsinkiben büszkén emelték 
magasba az ország és a város zászlaját a 
nyitó rendezvényen, hirdetve konokul 
őseink örökségét a hajdúk töretlenségét, 
hitét. Kreativitás és hazaszeretet csillant 
meg az ott készült előadás képkockáin.  
A nemzeti színű szalagokkal és kendőkkel 
profi táncosokat megszégyenítő mozdula-
taikkal kápráztatták el a nézőközönséget. 
Felemelő érzés volt decemberben a Gálán 
részleteket látni, ezekből a szép produk-
ciókból, táncokból. 

A munkámból adódóan külön figye-
lemmel kísértem az óvodás balerinák apró 
mozdulatait, kezdő lépéseit a tánc világá-
ba. Öröm volt látni, hogy mennyire tuda-
tosan és önbizalom teljesen mozognak a 

Talentum, kreativitás, kitartás, 
szeretet!

legkisebbek is a színpadon. Az utánpótlás 
építkezés megkezdődött a fiatalabb kor-
osztályok „megfertőzése” a mozgás sze-
retetével példaértékű. A lányok és a fiúk 
tényleg nagyot alkottak!

Kitartóan és folyamatosan megújulni 
képes munkájukat a zsúfolásig megtelt 
színházteremben ülő közönség hosszan-
tartó tapssal jutalmazta.

Szeretet, meghittséget kaptunk a ka-
rácsony közeledtével ezen az estén. Szá-

momra nagyon fontos ünnepi pillanat 
volt ez az évzáró esemény. Átélhettem 
mennyire sok tehetséges vidám tettre kész 
fiatal él a környezetünkben.

Egy pillanatra beszippantott a fiatalok 
örvénye és megérezhettem városunk élte-
tő erejét a fiatalok lendületét. Köszönöm 
a csodás estét! Munkátokhoz terveitek 
megvalósulásához sok sikert kívánok. Mi 
büszkék vagyunk Rátok!

Kovácsné Bata Éva

MEGHÍVÓ
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

értesíti a város lakosságát, hogy
2016. február 1-jén – hétfőn – du. 17.00 órai
kezdettel a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Színháztermében

KöZmegHallgatást
tart, melyre tisztelettel vár minden érdeklődőt.

Napirendi pontok:
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének 

lakossági megismertetése. Előadó: Szólláth Tibor polgármester
 Különfélék 

Szólláth Tibor polgármester

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Kazinczi-díj Alapítvány a 2015–2016-
os tanévre meghirdeti az általános iskolák 
5–8. évfolyamos, valamint az e korosz-
tálynak megfelelő középiskolai osztályok 
azon tanulói részére – akik még nem 
nyerték el a Kazinczy jelvény bronz vagy 
arany fokozatát – a Kazinczyról elnevezett 
„Szép Magyar Beszéd” versenyt.

Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi 
nevelését, a beszédkultúra javítását szol-
gálja. A hagyományoknak megfelelően, 
2016-ban is megrendezésre kerül a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ 
Hajdúnánási Tankerülete és a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény szervezésében, a „Szép Magyar Be-
széd” verseny II. fordulója térségünkben.

Időpontja: 2016. február 11-én 14.00 óra.
Helyszíne: Móricz Pál Városi Könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12–14.
A verseny, felkészülés szakmai szabályai:
A II. forduló városkörnyéki verseny részt-

vevőinek egy – a forduló rendezői által – 
kijelölt kötelező és egy magukkal hozott, 

„Szép Magyar Beszéd” II. forduló 
Hajdúnánáson szabadon választott 20–25 soros prózai 

szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak 
eredeti, magyar – 20–21. századi, közlő 
prózai stílusban (irodalmi vagy igényes 
köznyelven) megírt mű lehet, amely nem 
tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem 
tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé ismert 
idegen szavakat. (A 7–8. osztályosoknál 
kívánatos az esszé-vagy tanulmányrészlet.)

A versenyzők teljesítményének értéke-
lésekor – mind az iskolai, mind a további 
fordulókon – a következő szempontok 
figyelembevételét kéri a versenyt kiíró 
szervezet: szövegértés, szöveghűség, hang-
vétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünet-
tartás, természetes beszéd.

Az iskolai fordulók után a II. fordulóba 
bejutott tanulóknak a Kazinczy-díj Ala-
pítványi Bizottság által kijelölt kötelező 
és a tanuló által szabadon választott szöveg 
felolvasása a feladatuk. A kötelezően felol-
vasandó szöveget a megyei Pedagógiai Ok-
tatási Központokon keresztül kapja meg 
a városkörnyéki rendező szerv a verseny 
napja előtt közvetlenül, zárt borítékban 

A regionális szintű III. fordulót április 
hónapban Kisújszálláson rendezik meg.

KLIK Hajdúnánási Tankerülete
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KórusKultúra

Hajdúnánáson 1859-ben alakult meg a 
református tanítókból álló „Összhangza-
tos Énekkar”, első írásos nyoma azonban 
csak a következő év elejéről van, egy te-
metési szereplés. Az első időszakban fér-
fiak alkották a kart. 1900. január 1-jén 
beléptek az Országos Dalárdaegyesületbe 
és a Tiszavidéki Dalosszövetségbe. Részt 
vettek az országos dalosversenyeken, rend-
szeresen hallatták hangjukat a városi ren-
dezvényeken.

A kitörő első világháború nagy fékező 
hatást gyakorolt a kórus munkájára. 1922. 
november 20-án új fejezet kezdődött az 
énekkar életében. A dalszeretők elhatá-
rozták, hogy új életre keltik a dalárdát. 
Közgyűlésükön karnagyukká választották 
Makláry Lajost, a református egyházköz-
ség orgonista-kántorát. Neki első tevé-
kenysége volt egy vegyeskar kialakítása.  
A Hajdúnánási Dalárda mellett műkö-
dött még az Iparos Dalkör is, melyet szin-
tén ő vezetett. Minden dalosversenyen 
részt vettek, hozták a kiváló eredménye-
ket. Sikeridőszak volt, amelyet a második 
világháború eseményei törtek meg.

1950-ben egyesült a két kar Városi 
Énekkar néven. A társadalmi változások 
miatt azonban újabb több évi szünet kö-
vetkezett. 1957-től 1967-ig ismét hallatta 
hangját a város énekkara, sőt 1960-ban 
meg is ünnepelték a megalakulás 100. 
évfordulóját. Makláry Lajos 1967. április 
8-án vezényelte utoljára az énekkart. 10 
év szünet következett, miközben 1974-
ben elhunyt Makláry Lajos. „Nehéz volt 
ilyen sikeres, szeretve tisztelt karnagy után 
énekkart szervezni.”

1977-ben Kövecs Imre és Sebestyén 
Miklós kezdtek hozzá az énekkar újjá 
szervezéséhez. Mindketten számíthattak 

December 19-én tartotta jubileumi koncertjét a 155. éves Makláry Lajos Városi Ének-
kar. A hajdúnánási kóruskultúra több mint másfél évszázados története tele van di-
csőséges lapokkal, amely Hajdúnánás zenei életében megkerülhetetlen tény. A nagy-
szabású koncerten hat énekkar lépett színpadra, köztük az ustroni Czantoria Kórus. 

155 éves a Makláry Lajos Városi Énekkar

ismerőseikre, tanítványaikra, minden is-
merősre, akivel „szót lehetett érteni.” 
1977. október 1-jén gyűlt össze az általuk 
szervezett dalos társaság. Közösen vezették 
a kart, amely további hírnevet szerzett vá-
rosunknak úgy belföldön, mint külföldön 
egyaránt. Sebestyén Miklós kiválása után 
2011-ig Kövecs Imre vezette az énekkart. 
Közben, 1990-ben a kórus felvette a Haj-
dúnánási Makláry Lajos Énekkar nevet. 
Kövecs Imrét Haranginé Simon Tímea 
követte a kar élén. Jelenleg Varga Miklós, 
téglási zenetanár a karnagy.

2015. december 19-én ismét részesei 
lehettünk egy olyan estének, amikor a 
muzsika betöltötte nemcsak a színház-
termet, hanem a lelkeket is. A karéneklés 
elkötelezett és tántoríthatatlan hívei olyan 
csodát varázsoltak egy rövid időre a hall-
gatósága számára, amelyben ritkán van 
része a nánási közönségnek. Ezt a csodát 
a következő együttesek hozták el nekünk: 

– Bocskai István Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola Bel Canto Kamara-
kórus

– Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium Tanár-Diák Kamarakórus

– Czantoria Kórus (Ustron, Lengyel-
ország)

– Téglási Városi és Pedagógus Énekkar
– Hajdúböszörményi Daróczi Bárdos 

Tamás Vegyeskar
– Hajdúnánási Makláry Lajos Városi 

Énekkar.
A jubileumi koncert csúcspontja volt, 

amikor felhangzott a résztvevők ajkáról az 
összhangzatos ének, amely tovább hirdeti, 
hogy a dal legyőzhetetlen, a dal minden-
kié. Ünnepelt kórusunknak további sike-
res működést kívánunk!

Gut István

tIsZtelt Hallgatóság! 
Kedves dalostársaK!

Kívánom, hogy üdvözletem teltházas ren-
dezvényen, egészségben és jó hangulatban 
találjon mindenkit. A magam részéről rö-
vid köszöntővel igyekszem hozzájárulni a 
találkozó sikeréhez. Ünnep előtt nem árt 
sokat és nagyot kívánni, hogy növeked-
hessen a beteljesülési hányad. A hazai né-
zőtéren a színpadra lépő kórusokat szem-
revételezném legelőször, a „Hova tűnnek, 

Sebestyén Miklós köszöntője 
a 155. évfordulón
A szép, kerek évfordulóra küldte el maga helyett visszaemlékező sorait, gondolatait 
az elkötelezett „dalnok”, kórusvezető, a nánási ének- és zenekultúra megkerülhe-
tetlen alakja, Sebestyén Miklós. Sajnos már jó néhány éve elkerült szülővárosból, 
de szíve, lelkének egy darabja itt volt velünk azon az estén. 

akik messze mennek?” – fájó sóhajával, de 
felderítene az újonnan érkezők, kiváltkép-
pen a legfiatalabbak színrelépése. „Dalra 
fel! fiúk, lányok, csak semmi félelem”

A 155. évforduló kapcsán emlékezzünk 
az első tűzcsiholókra, szóljunk a több-
szólamú karéneklés meghonosítóiról. 
Az egyszólamúságban gyökerező magyar 
népdalok mellé nehéz lehetett a nyugati 
keresztény kultúrák termékeit odailleszte-
ni. Az egyház vállalt úttörő feladatot a ho-
nosításban, évszázadok múltán a kollégiu-

mokból, főiskolákról küldtek szakavatott 
és elhivatott ének-zene művelőket. Ezút-
tal a két fellegvár – Debrecen és Nyíregy-
háza – meghatározó szerepvállalására utal-
nék. Személyes példák és életművek, élet-
re szóló tanítások jutottak el vidékünkre a 
két megyeszékhelyen felkészített tanárok, 
kórusvezetők révén. 

Köszönjük! Fülöp Valéria és Haranginé 
Simon Tímea a hajdúnánási kóruskultúra 
letéteményesei, visszaigazolják az előbbi 
megállapításokat.

Az itthoni többszólamú éneklés bátor 
és legbátrabb úttörője Nagy Károly kán-
tor úr volt. Fél évszázadot meghaladó 
munkásságáról keveset tudunk. Néhány 
ünnepi műsor leírása, egy-két szereplés 
és annak visszhangja, anekdotákban illő, 
tréfás történet sejteti, hogy egy hatalmas 
egyéniséget takar az idő homálya. Közel 
száz évvel halála után még nem mond-
tunk le áldásos működésének feltárásáról.

Ünnepek kapcsán emlékezzünk az utó-
dokra, örökösökre. Legsikeresebb karna-
gyunk – Makláry Lajos – ellentmondások 
között kivívott rangja több, mint tisztelet-
re méltó. A 2. világháború után a politika, 
a kor eszméje benyomult a kóruskultúra 
értékőrző tartományaiba is. Az emberiség 
jótevőiként aposztrofált félistenek nevével 
fémjelzett években szinte minden ünnepi 
kórusműsor – „kötelező számaként – ver-
senyeken, szerte az országban – zengtek 

hálaénekek róluk. Lajos bácsi – letudva 
kötelezőket – Lassus, Bach, Beethoven, 
Verdi, Kodály és sok más megbízható 
klasszikushoz fordulva vezényelte diadalra 
híveit. Bízott az Idő rostájában.

A személyi kultusz enyhültével már 
kevesebb fejtörést okozott a műsorválasz-
tás. Az ünnepekkel és ünneplőkkel nem 
rendezték el a feszítő ellentmondásokat. 
Többször bűnhődtünk érdektelenség 
és üres széksorok láttán. Az önkéntes és 
számszerűleg kivezényelt meghívottak a 

regisztrációt letudva (új-
keletű divatszó!) tovább 
ünnepelték november 
5-ét Imre nap, vagy hús-
véti előzetest tartottak a 
közeli Mozi presszóban.

Kötetlenül, szabadon 
szárnyalt, zengett a szép 
énekszó a 150. évfor-
dulón, 2010. havas de-
cemberében. Kedvünkre 
és kedvükre válogattak 
szebbnél-szebb műsor-
számokat a kórusok. 
Ma is emlékezetes, több 
megindító szép dallam-
töredék él bennünk, 

bemutatkozáshoz mellékelt sziporkázó 
szellemesség. Igen, valódi ünnep része-
sei lehettünk. Hiszem, hogy így lesz ez 
ma is. Jól esik emlékezni a közönségnek, 
nekünk is kivénhedt dalnokoknak. Oda-
haza, baráti társaságban, régi dalosokkal, 
kissé elkoptatott hangon belekezdünk a 
Rabszolgák kórusába, könnyek között 
veszünk Búcsú(t) az erdőtől, Csendes 
nyugalmunknak örülünk, az Esti dalban 
Makláry karnagy úr, Kövecs Imre, Simon 
Timi és Varga Miklós, … a jelenlegi kar-
nagy. Közel tíz éve tartja életben, műkö-
désben vegyeskarunk ritkuló sorait. Elhi-
vatottsága, küldetéstudata példamutató 
az itthoniaknak is. Ne hagyjuk egyedül! 
Mert eddig szép és nagyszerű volt.

„Köszönjük élet áldomásidat” Folytas-
sák a szép énekszó Múzsával.

Jó szórakozást kíván Sebestyén Miklós 
ének-zene tanár és kórusvezető.

Zászlóavatás az elemi iskola udvarán, 1901.

A Dalárda zászlaja a 150. évforduló kiállításán 2010-ben.
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Hajdúnánáson

Makláry Lajos 1890. május 
26-án Debrecenben született 
egyszerű iparos család gyer-
mekeként. 1909-ben szer-
zett kántortanítói oklevelet. 
Először Komádiban kapott 
állást, majd Hajdúsámsonba, 
onnan Gyulaváriba kerül.

Az I. világháborúban az 
olasz fronton harcolt, és meg 
is sebesült. A román meg-
szállás miatt eljött Gyulaváriból, s 1919-
ben Hajdúnánásra került. Az itteni nagy 
református gyülekezet önálló kántornak 
választotta meg. A fiatal kántor a gimná-
ziumi és elemi iskolai ének-zene oktatást 
is végezte. Nagyon szerette a fiatalokat, 
teljes tehetségét beleadta azok oktatásába. 

Hajdúnánáson bontakozott ki kiváló és 
igen eredményes karnagyi képessége. Az 
általa vezetett dalárdák alapvetően meg-
határozták a város zenei, kulturális, sőt 
társadalmi életét és fejlődését. 

1922-től került a Városi Dalárda élére, 
amelynek vegyeskarát ő szervezte meg s 
vezette 1967-ig. 

Országos karnagyképző tanfolyamot 
végzett. Bekapcsolódott az ország zenei 
életébe. Vezetésével az országos hírűvé fej-
lődött Városi Dalárda 16 év alatt 9 első 
díjat ért el az országos Dalosszövetség 
által szervezett versenyeken. Kiemelkedő 
munkásságáért a Magyar Dalosegyesüle-
tek Országos Szövetsége 1926-ban Liszt 
Ferenc emlékéremmel tüntette ki. 

Makláry Lajos a Zeneközlöny szer-
kesztője, 1932-től a Magyar Reformá-
tus Énekvezetések Egyesületének elnöke 
lett. Ebben az időben alakított ki har-
monikus zenei munkakapcsolatot olyan 
kiválóságokkal, mint Vikár Béla, Ádám 
Jenő, Vásárhelyi Zoltán, Országh Tivadar. 
Ugyanebben az időben püspöki meg-
bízatás alapján a Tiszántúli Református 
Egyházkerület egyházzenei szakértőjeként 
is dolgozott. 40 éven át volt Hajdúnáná-
son református kántor. Nevéhez fűződik 
a református templom orgonájának zenei 
megtervezése. (Ez egy három manuálos, 

A hajdúnánási kóruskultúra nagy alakja
38 szólóváltozatos hangszer-
építmény, 46 technikai segí-
tővel és 3000 síppal. Tervét 
a pécsi Hangszergyár valósí-
totta meg.) 

A II. világháború szakí-
totta meg sikeres karvezetői, 
zenepedagógusi és kántori 
munkáját. Orosz fogságba 
került. Mintha mi sem lenne 
természetesebb, a hadifog-

ságban énekkart szervezett. Katonai és 
pénzügyi bizonylatok hátlapjára készített 
kották és a kórus névsora bizonyítja, hogy 
ilyen körülmények között is megkereste 
az élete értelmét jelentő tevékenységet.  
A fogságból hazatérve már 1945 decem-
berében újjászervezi a városi énekkart. 
További sikeres munkájának bizonyítéka, 
hogy a Magyar Énekkarok Országos Szö-
vetségének vezetősége az 1938-as határo-
zatot megismételve Bárdos Lajos elnöksé-
ge és Forrai Miklós országos karnagysága 
mellett Makláry Lajost társkarnagynak vá-
lasztotta. Példás szervező, kiváló közösségi 
ember volt, aki a sokarcú énekkart – néha 
egyszerre többet is – hosszú ideig sikerrel 
tudta vezetni és együtt tudta tartani. Az 
ilyen vezetőtől nemcsak a legnehezebb szó-
lamokat tanulta meg a kórus – amiért Ko-
dály Zoltántól külön elismerést is kapott 
– de a fegyelemtartást, az önmagunkkal 
szembeni művészi igényességet is. Makláry 
Lajos rendkívül tisztelte a mestert. Ismé-
telt személyes találkozásuk, Kodály művei, 
amelyeket betanított az énekkarnak, min-
dig új lendületet adtak számára. 

A kántori teendők, s egyre több ének-
kar vezetése mellett a gimnáziumban is 
tanított 1920-tól 1974-ig. Elsők között 
alkalmazta az országban a Kodály-mód-
szert. Tanítványai szolmizáltak, kottából 
énekeltek. Munkájához, hivatásához az 
utolsó percig hű maradt: 1974. május 
8-án a búcsúzó negyedikes gimnazisták 
távozása után ágynak esett, ahonnan már 
nem tudott többé talpraállni. 1974. októ-
ber 5-én halt meg. 
= www.hajdunanas.hu/maklary/- részlet

sZáZéves éneKKar

Énekkar! Naponta használjuk ezt a szót. 
De vajon hányszor gondoljuk végig, mit 
is jelent valójában?

Jelent szépség utáni vágyat. Emberek, 
akik nem elégednek meg a szükségessel és 
a hasznossal, valami többre – a szépségre 
is vágynak. És énekkart alapítanak, hogy a 
zene öröme is hozzá tartozzék életükhöz. 
(De miért oly kevesen?…)

Jelent áldozatosságot. 
Mert ezt a szépséget nem 
adják ingyen. Pihenőidőt, 
családi kört, anyagiakat is 
kell áldozni érte. Az éneke-
sek megteszik, mert tudják, 
hogy megéri. (De miért nem 
tudják oly sokan a még nem 
énekesek?…)

Jelent szociális érzéket. Ha 
valahol, a kórusokban soha nem kérdez-
ték: kifajta, mifajta vagy, mit végeztél, 
mennyi a jövedelmed. Szeretsz énekelni? 
Gyere közénk és testvérünk leszel. 

Jelent fegyelmezettséget, megbízható-
ságot, kitartást. Az énekes tudja, hogy 
közös munkát csak így lehet végezni. Va-
lamikor – mosolyogva olvassuk e füzet-
ben – kemény egy forint bírságot szabtak 
a mulasztó dalosokra. De a dalosok nem 
büntetéstől féltükben járnak az énekkarba!

Százéves énekkar! Sokszorosan foko-
zódik fentiek jelentősége, ha arra gon-

dolunk, hány föllángolás lohad le rövid 
idő után. Buzgón belekapunk – aztán 
abbahagyjuk. Nem így a hajdúnánásiak! 
Amikor még alig volt énekkar, elkezdték. 
És bármennyi nehézség is került útjukba 
– nem hagyták abba!

Ebbe a nemes szívósságban áldásosan 
találkozik múlt, jelen, jövő. Múlt: a ha-
gyományt ápolják és ennek tartalma, ere-

je önmagát fokozza. Hiszen 
évről évre több a hagyomány 
ott, ahol nem engedik meg-
szakadni annak fonalát. Jelen: 
a hajdúnánásiak mindenkor 
részt vettek az éppen időszerű 
művészi kérdések megoldásá-
ban. A legelsők között szálltak 
síkra az új magyar népi művé-
szetért is. és a jövő: ahol száz 
esztendőn át gondozták, ott 

bizonyos, hogy továbbra sem fog elgazo-
sodni, elpusztulni a magyar dal virágos-
kertje.

Hajdúnánási dalosok, tudom, hogy 
nem fogjátok meghazudtolni ezeket a gon-
dolatokat, Továbbra is lesz énekkarotok, 
mint egy évszázadon át eddig is: a művé-
szeteknek és a haladásnak a biztos vára.

Ritka szép ünnepeteken forró kézszorí-
tással üdvözöl mindegyikőtöket

Bárdos Lajos
= Százéves összhangzatos énekkar. Összeáll. 
Marjai Márton és Masits László. Hn. 1960.

A 100. évfordulóra kiadott kis kiadvány 
előszavát a kiváló zeneszerző Bárdos Lajos írta

Az előzményekhez az 1859-ben alakított 
Összhangzatos Énekkar, az 1900-as Iparos 
Dalárda, az 1903-ban megszervezett Tűz-
oltó Dalárda, az 1907-es Ifjúsági Egyesület 
Dalárdája sorolható. Az iskoláknak, kü-
lönösen a gimnáziumnak mindig kitűnő 
énekkara volt, az oktatásban, a dalkultú-
ra terjesztésében maradandó érdemeket 
szerzett Makláry Lajos és Czövek Lajos 
tanító. 1945. március 4-én hozták létre 
a Hajdúnánási Ének és Zeneegyletet, az 
Iparos Dalkör és a Városi Dalárda egyesí-
tésével. Célként a magyar és világirodalmi 
értékes évek- és zeneművek bemutatását, 
a zenei ízlés fejlesztését fogalmazták meg: 

Ének-zenekultúra Hajdúnánáson 1945–1956
Szakosztályai a férfikar (heti két próbával), 
a vegyeskar (szintén heti két próbával) és 
a zeneszakosztály. Ez utóbbinál vonósné-
gyest és nagyobb zenekart alakítottak, s is-
meretterjesztő zenei előadásokkal kívántak 
bekapcsolódni a népművelésbe: A fúzió 
viszont már 1946 kora tavaszán megszűnt, 
mert a volt dalárda és a dalkör újra önálló-
an akart dolgozni. A szétváláshoz hozzájá-
rult a Nemzeti Bizottság, mivel mind a két 
dalárda nagy hírnévre és dicsőséges múltra 
tekint vissza, s alapszabályaikban a magyar 
kultúra előmozdítását, az erkölcs és a köz-
művelődés nemesítését fogalmazzák meg. 
Megjegyezzük, hogy 1950-ben a Városi 

Dalárda és az Iparos Dalkör újra egyesült, 
dirigense Makláry Lajos volt. 

Az iskolai énekkarok közül a református 
általános iskola énekkara 1947 júniusában 
Budapesten rádiószereplésen lehetett, mi-
vel már több előadáson sikerrel mutatko-
zott be. A szerepléshez a város segélyt biz-
tosított az énekkarnak, 1949-ben pedig az 
Iparos Dalkör kapott segélyt. A hajdúná-
nási Népi Együttes 1949 ősze óta vett részt 
rendszeresen a kultúréletben, a Szabad 
Föld Téli Estéken műsoros előadásokon, 
ünnepélyeken és a téli‚ falusi kultúrverse-
nyek keretében. Az együttes jó zenekarral 
is rendelkezett. A Népi Együttesnek 1952-
ben 100 tagja volt, vezetője Makláry Lajos 
énektanár, karnagy. Még ebben az évben a 
végrehajtó bizottság megszüntette az együt-
test, mivel tagjai főleg üzemi dolgozók; 
akik a munkaterületükön megalakított 
énekkart támogatják, s nem kapcsolódnak 
elég aktívan a népi együttes munkájába.  
A Zeneiskola létesítését már 1952-ben el-
határozták. Vezetőjének választani Maklá-
ry Lajost gondolták. Mintegy 100–120 fő-
vel indult volna, s a kultúrotthonban négy 
tantermet és egy irodát biztosítottak a mű-
ködéséhez. A terv azonban csak 1959-ben 
vált valóra; s a Zeneiskola mint a hajdúbö-
szörményi anya-iskola kihelyezett tagozata 
kezdte munkáját. A negyvenes évek végén 

nagy esemény volt a centenáris ünnepre 
való készülődés. A centenárium jegyében 
rendezett programokban az iskolák nagy-
részt vállaltak. A szervezést a Hajdúnáná-
son is létrehozott 48-as Ifjúsági Bizottság 
végezte, de helyi bizottságok alakultak 
az iskolákban, a MADISZ, a SZIM, az 
MNDSZ, a VAOSZ, a Független Ifjúság 
keretében és a Csiha malomban is. A váro-
si bizottság munkatervében 1948–49-hez 
kapcsolódó előadássorozat, hagyományok 
és tárgyi emlékek összegyűjtése, a város szé-
pítése (parkosítás, fásítás), népi kollégium 
felállítása szerepelt. Az iskolák elsősorban 
a gyűjtőmunkába, műsorok összeállításába 
(hangversenyek, vígjátékok, mesedélutá-
nok), a környezetszépítésbe, előadások tar-
tásába kapcsolódtak be. A református gim-
názium és a református (általános) iskola 
kiemelkedő munkát végzett. A gimnázium 
önképzőköre „48-as gyűléseket” tartott, 
elemezve Hajdúnánás szerepét a szabad-
ságharcban, a gimnáziumi ifjúsági énekkar 
Debrecenben a centenáris „Éneklő Ifjúság” 
hangversenyen szerepelt. Előadásokat tar-
tott Czövek Lajos vezetésével az általános 
iskola énekkara is. 
== Részlet Radics Kálmán: Művelődési vi-
szonyok Hajdúnánáson – Adalékok az isko-
lán kívüli népművelés történetéhez 1945–
1956. tanulmányából.
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Hajdúnánás autóbusz-állomás – Polgár autóbusz-állomás

Indul Érkezik Közlekedik
04:22 05:08 naponta
05:41 06:13 m.szün. napok kivételével naponta
08:10 08:42 szabadnapokon
09:10 09:37 munkanapokon
09:40 10:12 munkaszüneti napokon
10:25 10:50 szerdai munkanapokon
12:05 12:37 munkanapokon
12:22 13:08 szabad- és m.szün. napokon
12:22 13:08 VII. 5-ig és IX. 1-től m.napokon
12:22 13:08 VII. 6-tól VIII. 31-ig m.napokon
12:40 13:20 szerdai munkanapokon
14:30 15:15 tanszünetben munkanapokon
14:30 15:15 iskolai előadási napokon
15:15 15:47 unkaszüneti napokon
15:46 16:28 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
15:48 16:18 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
16:20 16:52 szabadnapokon
17:20 17:52 munkanapokon
20:17 21:03 naponta

Polgár autóbusz-állomás – Hajdúnánás autóbusz-állomás 

Indul Érkezik Közlekedik
06:47 07:33 szabad- és m.szün. napokon
06:47 07:33 VII. 5-ig és IX. 1-től m.napokon
06:47 07:33 VII. 6-tól VIII. 31-ig m.napokon
07:20 08:00 munkanapokon
07:30 08:02 szabadnapokon
08:07 08:45 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
08:07 08:40 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
09:15 10:00 szerdai munkanapokon
09:25 09:57 szabadnapokon
11:30 12:02 munkaszüneti napokon
13:05 13:37 iskolai előadási napokon
13:05 13:37 tanszünetben munkanapokon
13:20 13:45 szerdai munkanapokon
14:47 15:33 naponta
15:20 16:00 tanszünetben munkanapokon
15:20 16:00 iskolai előadási napokon
15:37 16:04 munkanapokon
17:10 17:42 munkaszüneti napokon
18:00 18:32 m.szün. napok kivételével naponta
22:50 23:36 naponta

Debrecen, autóbusz-állomás – Hajdúnánás, autóbusz-állomás

Indul Érkezik Közlekedik
5:45 06:41 m.szün. napok kivételével naponta

06:15 07:25 naponta
06:50 07:57 naponta
07:20 08:35 szabad- és m.szün. napokon
07:30 08:45 munkanapokon
8:35 09:45 naponta

09:30 10:40 munkanapokon
09:40 10:50 szabad- és m.szün. napokon
10:15 11:25 munkanapokon
10:40 11:55 szabad- és m.szün. napokon
11:00 12:15 munkanapokon
11:45 12:55 munkanapokon
12:30 13:40 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
12:40 13:50 szabad- és m.szün. napokon
13:00 14:10 munkanapokon
13:20 14:30 iskolai előadási napokon
13:45 14:55 naponta
14:00 15:15 iskolai előadási napokon
14:30 15:40 naponta
15:00 16:10 iskolai előadási napokon
15:15 16:30 tanszünetben munkanapokon
15:15 16:30 szabadnapokon
15:30 16:45 iskolai előadási napokon
16:00 17:15 munkanapokon
16:40 17:50 naponta
17:45 18:55 munkanapokon
18:20 19:35 naponta
19:15 20:20 naponta
19:45 20:43 a hetek első isk. előad. napját megelőző m.szüneti napon
20:15 21:25 naponta
22:40 23:40 munkanapokon

Hajdúnánás, autóbusz-állomás – Debrecen, autóbusz-állomás

Indul Érkezik Közlekedik
04:15 05:25 naponta
05:25 06:35 szabad- és m.szün.napokon
05:25 06:35 tanszünetben munkanapokon
05:30 06:35 iskolai előadási napokon
06:00 07:15 munkanapokon
06:15 07:20 iskolai előadási napokon
06:25 07:40 szabad- és m.szün.napokon
06:30 07:45 munkanapokon
06:45 07:50 iskolai előadási napokon
07:00 08:15 tanszünetben munkanapokon
07:15 08:20 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
07:30 08:45 munkanapokon
08:00 09:15 iskolai előadási napokon
08:15 09:30 szabad- és m.szün.napokon
08:33 09:40 m.szün.napok kivételével naponta
09:50 10:57 naponta
10:40 11:55 m.szün. napok kivételével naponta
11:30 12:40 szabad- és m.szün.napokon
11:30 12:40 munkanapokon
12:20 13:35 naponta
13:05 14:12 naponta
13:45 14:55 munkanapokon
14:30 15:45 munkanapokon
14:30 15:45 szabadnapokon
15:00 16:10 m.szün.napokon
15:00 16:10 munkanapokon
16:20 17:35 naponta
17:10 18:17 naponta
18:00 19:10 szabad- és m.szün.napokon
18:00 19:10 munkanapokon
19:00 20:10 munkanapokon
20:25 21:35 naponta

MÁV menetrend Tedej – Hajdúnánás–Debrecen

Tedej Hajdúnánás Hajdúböszörmény Debrecen
03:52 04:19 04:48

04:34 04:46 05:12 05:42
05:34 05:46 06:12 06:42
07:34 07:46 08:12 08:42
09:34 09:46 10:12 10:42
11:34 11:46 12:12 12:42
13:34 13:46 14:12 14:42
15:34 15:46 16:12 16:42
17:34 17:46 18:12 18:42
19:39 19:51 20:17 20:47

MÁV menetrend Debrecen – Hajdúnánás–Tedej

Debrecen Hajdúböszörmény Hajdúnánás Tedej
04:32 05:36 05:42 06:00
07:02 07:31 08:05 08:16
09:02 09:31 10:05 10:16
11:02 11:31 12:05 12:16
13:02 13:31 14:05 14:16
15:02 15:31 16:05 16:16
17:02 17:31 18:05 18:16
19:07 19:36 20:10 20:21
21:12 21:41 22:08 22:19
22:38 23:07 23:34

Hajdúnánás, autóbusz-állomás – Görbeháza, autóbusz-váróterem 

Indul Érkezik Közlekedik
07:30 07:55 iskolai előadási napokon
12:40 13:05 szerdai munkanapokon
13:35 14:00 iskolai előadási napokon
14:30 14:55 tanszünetben munkanapokon
14:30 14:55 iskolai előadási napokon
16:25 17:00 munkanapokon

Görbeháza, autóbusz-váróterem – Hajdúnánás, autóbusz-állomás

Indul Érkezik Közlekedik
06:30 06:55 iskolai előadási napokon
07:35 08:00 munkanapokon
09:35 10:00 szerdai munkanapokon
15:35 16:00 iskolai előadási napokon
15:35 16:00 tanszünetben munkanapokon
17:30 17:55 munkanapokon

*A járatok mindegyike megáll Hajdúnánás-Vásártér megállónál, kivéve értelemszerűen az, 
amely Hajdúnánás állomásról indul, illetve amely csak eddig közlekedik.
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Hajdúnánás, autóbusz-állomás – Tedej – Tiszavasvári, Városháza tér

Indul Tedej Érkezik Közlekedik
04:22 04:30 04:41 naponta
05:40 05:49 06:03 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
06:53 07:02 07:12 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
10:00 10:09 10:23 munkaszüneti napok kivételével naponta
12:22 12:30 12:41 szabad- és munkaszüneti napokon
12:22 12:30 12:41 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
12:22 12:30 12:41 VII. 6-tól VIII. 31-ig munkanapokon
13:45 13:54 14:08 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
14:41 14:50 15:04 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
15:51 16:00 16:14 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
20:17 20:25 20:36 naponta

Tiszavasvári, Városháza tér – Tedej – Hajdúnánás, autóbusz-állomás

Indul Tedej Érkezik Közlekedik
06:14 06:28 06:37 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
07:14 07:25 07:33 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
07:14 07:25 07:33 szabad- és munkaszüneti napokon
07:14 07:25 07:33 VII. 6-tól VIII. 31-ig munkanapokon
07:19 07:33 07:42 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
10:30 10:44 10:53 munkaszüneti napok kivételével naponta
14:12 14:22 14:30 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
15:14 15:25 15:33 naponta
15:14 15:28 15:37 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
16:24 16:38 16:47 VII. 5-ig és IX. 1-től munkanapokon
23:17 23:28 23:36 naponta

Nyíregyháza, autóbusz-állomás – Hajdúnánás, autóbusz-állomás

Indul Érkezik Közlekedik
07:50 08:32 m.szün. napok kivételével naponta
09:05 09:47 naponta
10:30 11:19 m.szün. napok kivételével naponta
12:20 13:02 naponta
15:10 15:46 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
15:10 15:48 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
16:25 17:07 naponta

Hajdúnánás, autóbusz-állomás – Nyíregyháza autóbusz-állomás

Indul Érkezik Közlekedik
06:42 07:24 m.szün. napok kivételével naponta
08:00 08:42 naponta
08:40 09:15 IV. 30-ig és IX. 1-től naponta
08:45 09:20 V. 1-től VIII. 31-ig naponta
09:50 10:32 naponta
11:30 12:19 m.szün. napok kivételével naponta
15:00 15:42 naponta
20:44 21:26 a hetek első isk. előad. napját megelőző m.szün. napon

Felhívás!
Híres hajdúnánási fémműves mestereink közül CSORVÁSSY LAJOS műlakatos 
(1876–1925) életművének feltárásán dolgozom. Keresek olyan leszármazottat, aki 
segíteni tud visszaemlékezéssel, a mestert ábrázoló fényképpel, stb. Jelentkezést a  
06-70/445-4038-as telefonon, vagy a helyi múzeumban (Bocskai u. 13) várok. 

Köszönettel: Buczkó József

Kőbalták, hajítódárdák, íjak, harci balták, 
lándzsák és egyéb, a harcosok életmódjá-
hoz szorosan kötődő régészeti leletek gaz-
dag tárlata nyílt december 12-én délután 
a Helytörténeti Gyűjteményben. A maga 
nemében páratlan gazdagságú, évezredek 
ún. hideg fegyverzetét bemutató kiállítás 
több mint ezer darabból álló tárgyegyüt-
tesét a Moldovai Vámszolgálati Múzeum 
és Petru Costin ezredes úr bocsátotta a 
múzeum rendelkezésre. 

A megjelent vendégeket Buczkó József 
intézményvezető üdvözölte, majd meg-
lepetésként hajdú vitézek vonultak be 
viseletben, töröksípok zenéjére, köztük a 
Bocskai Angyalai hajdúcsapat tagjai. És ér-
kezett még egy meglepetés vendég; Mónus 
József, a Farkas, többszörös tradicionális 

16 századi fegyverek – hajdú őseink hasonlók-
kal hadakoztak 

2016. január 7-én a hajdúnánási Eszter-
lánc Óvodában teanapon vehettek részt 
az óvodánkba járó gyermekek, azok szü-
lei és az itt dolgozók. Óvodánk Vörös-
keresztes Bázisóvoda, ezért a rendezvény 
fő célja a szülők figyelmének felhívása az 
egészséges életmód fontosságára. A téli 
időszakban még fokozottabb figyelmet 
kell fordítani a megfelelő vitaminbevitel-
re, ennek érdekében mandarint, naran-
csot és almát kínáltunk a résztvevőknek. 
A gyerekeket és kísérőjüket érkezésükkor 
meleg teával vártuk az óvoda előterében, 
később a csoportok egyenként is kijöttek 
megismerkedni a különféle teákkal, ezzel 
íz érzéküket fejlesztettük. 

A Rékasi Lászlóné Magdi néni „Biosz-
féra” nevű bio boltjának egyes termékeit 
(bio kölesgolyó, puffasztott cirok, puffasz-
tott kukoricapehely) ismerhették és kós-
tolhatták meg a résztvevők. Ötféle gyógy-
teát (csipkebogyó, menta, bodza, hársfa, 
citromfű) lehetett kóstolni, illetve külön-
böző olajos magvak (dió, tökmag, napra-
forgó) jótékony hatásaival ismerkedhettek 

Időutazás: Hidegfegyver kiállítás 
a Helytörténeti Gyűjteményben
Hagyomány már, hogy a Város Nap körüli időben a Helytörténeti Gyűjteményben 
új kiállítással várják a városlakókat és az idelátogató vendégeket. Az idei nagysza-
bású tárlat ismét Petru Costin ezredes nevéhez kötődik, hiszen a Moldovai Vám-
szolgálati Múzeum, illetve saját gyűjteményéből évezredeket átívelő fegyvergyűjte-
ményt és főként a hadi élethez kapcsolódó anyagot hozott el. A „Hideg fegyverek, 
munkaeszközök és lószerszámok” című kiállítás látványos megnyitójára december 
12-én délután került sor. íjász világrekorderünk. Szólláth Tibor pol-

gármester úr köszöntőjében elismerését 
fejezte ki a csodálatos kiállítás láttán.

A tárlatot Costin úr mutatta be, és mint 
elmesélte, több évtizedes gyűjtőmunka 
eredménye ami itt látható. A régészeti 
leletek moldvai lelőhelyekről kerültek 
elő. Megtudtuk, hogy a gyűjtemény már 
több mint 250 kiállításon van túl a Balti 
tengertől a Fekete tengerig, és az Európai 
Unióban is ismert és elismert gazdag gyűj-
temény, két darabja még postai bélyegen 
is látható, és Hajdúnánásra kerülésének 
gondolata a Hajdúk Világtalálkozóján fo-
galmazódott meg benne. A kiállított fegy-
verek között több olyan is látható ami-
lyenekkel pl. hajdú őseink is hadakoztak, 
kardok, harci balták, láncos buzogányok. 
Ennek azért is nagy jelentősége van, hi-
szen mint megtudtuk, a hajdúság földjé-
ből nem nagyon kerültek elő ilyen leletek.

Costin úr megnyitója után Mónus Jó-
zsef meglepetés ajándékot adott át első-
ként Szólláth Tibor polgármester úrnak, 
azt az íját, amely többször röpítette a nyíl-
vesszőt 400 méter fölé.

A tárlat hihetetlen lehetőséget rejt ma-
gában a hajdúnánásiak számára; megis-
merni sok ezer évvel ezelőtt élt emberek 
életének egy darabját, önvédelmi, illetve 
támadó fegyvereiket, a harcosok élet-
módjához köthető mindennapi tárgya-
kat. Mint hallhattuk, a kiállítás jó három 
hónapig lesz látogatható, szívből ajánljuk 
mindenkinek, de leginkább a diákoknak, 
pedagógusoknak, élő történelemóra hely-
színéül. HNU

Teanap az óvodában

meg a gyermekek, ezzel értelmi képessé-
geiket fejlesztettük. A megfelelő hangulat 
megteremtése érdekében nyugodt, derűs 
légkört alakítottak ki a szervezők, ahol 
pánsípos relaxációs zene szólt, illóola-
jos párologtatók és illatmécsesek égtek.  
A rendezvény jó hangulatban telt és a gyer-
mekekben is pozitív élményként maradt 
meg, mivel később szerepjáték közben a 
teakínálgatást és kóstolgatást játszották el.

Sólyom Dóra
óvodapedagógus
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KREATÍV KÉZMŰVES KLUB
 2016. január 28. (csütörtök) 17:00 Ék-

szertartó
 2016. február 4. (csütörtök) 17:00 Far-

sangi maszk
 2016. február 11. (csütörtök) 17:00 

Valentin napi készülődés
 Jelentkezés (SZERDÁIG) és bővebb 

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

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
 2016. január 29. (péntek) 16:30 Olaf 

ujjbáb
 2016. február 5. (péntek) 16:30 Far-

sangi maszkok
 2016. február 12. (péntek) 16:30 Szí-

vecskés üzenő
 Minden gyereket sok szeretettel várunk! 

A kézműves foglalkozásokra SZER-
DÁIG várjuk a jelentkezéseket! Je-
lentkezés és bővebb információ: Deme 
Mariann és Zsuga Anett 06-52/381-
620; 06-20/919-0838

 Január 30. (szombat) 15.00: a Doni 
Hősök Emléktúra résztvevőinek fo-
gadása.

 2016. január 28–30. között tizenhato-
dik alkalommal szervezi meg a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 
Hagyományőrző Tagozata az 1943. évi 
Doni áttörésben elesett, megsebesült 
és a harcokat túlélő hősök emlékére a 
Doni Hősök Emléktúrát. Ez évben az 
emléktúra utolsó állomása január 30-
án Hajdúnánáson lesz.

 A túra által meglátogatott települések 
lakói nem mindennapos látványban 
részesülnek, hiszen egyszerre láthatják a 
múlt honvédeit és a jelen kor katonáit. 
A közel 100 fő résztvevő jelentős része 
a Doni hadműveletben használt egyen-
ruhában, felszerelésben és fegyverzettel 
teljesíti a jelképes távot.

 a program:
 kb. 15.30–16.00 között a katonák ér-

kezése a városba Hajdúdorog felől a 
Dorogi utcán.

 16.00: megemlékezés a Református 
Templom előtt a Hősök Emlékművé-
nél: beszédet mond dr. Csiszár Imre 
alpolgármester és Vargha Tamás, a 
Honvédelmi Minisztérium államtitkára, 
miniszterhelyettes; koszorúzás, Magyar 
Takarodó. A megemlékezés után a ka-
tonák felszerelésbemutatót tartanak az 
érdeklődőknek.

 Február 5. (péntek) 14.00: Nektár 
Gyerekszínház: Szépség és szörnye-
teg. Belépődíj: 600 Ft

 Február 8. (hétfő) 14.00: Filharmóni-
ai előadás – a Debreceni Helyőrségi 
Zenekar gyermek-ifjúsági koncertje.

 Az előadásra a megvásárolt bérletek ér-
vényesek, illetve jegyek válthatók 500 
Ft-os áron.

 Február 10. (szerda) 17.00–18.30: 
Hobby Börze 

 Szeretettel várunk mindenkit, akik 
érdeklődnek bármely gyűjtési terület 
iránt, cserélnének, vásárolnának, vagy 
csak szívesen megnéznék mások gyűjte-
ményét! Bélyeg, képeslap, érme, bank-
jegy, szalvéta, telefonkártya, kártyanap-
tár, játékok, könyvek, képregények, 
régiségek stb. – hozzon el bármit, amit 
szeretne eladni, elcserélni vagy csak be-
mutatni! A részvétel díjtalan!

 Február 20. (szombat) 19.00: Sziget 
Színház: James Rado – Gerome Rag-
ni – Galt MacDermot: Hair – musi-
cal két felvonásban.

 A musical a hatvannyolcas életérzést 
tükrözte, a hippik, a „virággyermekek” 
életstílusát vitte színpadra. Lázadásu-
kat a szexuális szabadságért, tiltakozá-
sukat a vietnámi háború és harcukat a 
társadalmi kötöttségek ellen. Mindez 
ma már történelem, azonban a musical 
azóta klasszikussá és világsikerré lett. 
A zseniális zene átmentette a Hair-t az 
„utókornak”, hiába szűnt meg a darab 
napi aktualitása. Aki esetleg nem hallot-

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

ta az eredeti musicalt, az Milos Forman 
korszakalkotó filmjéből megismerhette 
az azóta már világsikerré lett dalokat.

 Főbb szerepekben: Pintér Tibor, Tábo-
rosi Márk, Várfi Sándor, Mohácsi Márk, 
Makrai Pál, Bencze Sándor, Dancs Já-
nos, Békefi Viktória, Lőrincz Andrea

 Rendező: Pintér Tibor
 Belépődíj: 3300 Ft vagy 3000 Bocskai 

Korona. Jegyek január 14-től kaphatók 
a művelődési központ információjában 
(52/382-400).

PinceKlub 
(Hajdúnánás, Bocskai u. 2., a volt középis-

kolai kollégium pincéje):
 Február 11. (csütörtök) 19.00: Bor-

klub a Nyíregyházi Borozó csapata 
szervezésében. Bemutatkozik a Lajvér 
Pincészet (Szekszárd). Részvételi díj: 
6000 Ft/fő. Bővebb információ: Máthé 
Csaba, 06-20/965-6444, mathe.csa-
ba001@gmail.com

 Február 12. (péntek) 19.00: Valentin 
Napi „30up” retro party. Zenél: dj-
rubber. Belépődíj: 800 Ft.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. felhívásai

 Nánás Hangja tehetségkutató ének-
verseny – nem csak nánásiaknak

 Jelentkezni lehet bármilyen könnyűze-
nei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) dal zenei alapra 
történő énekes előadásával. Minden elő-
adó a fenti kategóriába tartozó két dal 
eléneklésével vehet részt a versenyen. 
Zenei alapot (CD vagy hangszer) min-
denkinek magának kell biztosítania!

 A verseny időpontja: 2016. május 1. 
 A versenyt megelőzően előzsűrizésre 

kerül sor, melynek időpontjáról a je-
lentkezőket értesítjük!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Köztársaság 
tér, szabadtéri színpad

 Jelentkezni csak 14 éves kort betöltött 
személyeknek lehet!

 A kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. címére 
kell eljuttatni papíralapon vagy elekt-
ronikus formában. (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6., info@nanasvmk.hu) 
A jelentkezési lap kérhető a művelődési 
központban, vagy letölthető a www.na-
nasvmk.hu honlapról.

 Jelentkezési határidő: 2016. április 17.
 A verseny győztese 40 000 Ft díjazás-

ban részesül.
 Hajdúknak Szépsége, Hajdúk leg-

szebb asszonya
 A VI. Hajdúknak Szépsége Szépségver-

senyre várjuk mindazon lányok jelent-
kezését (16 és 25 év között), akik sze-
retnék megméretni magukat ezen a 
rendezvényen!

 Az I. Hajdúk legszebb asszonya cím el-
nyerésére várjuk azoknak a nőknek a je-
lentkezését, akik betöltötték a 25 évü-
ket és szeretnék megméretni magukat 

a fenti cím elnyeréséért. A helyezettek 
értékes jutalomban részesülnek.

 A verseny ideje: 2016. július 16.
 Jelentkezési határidő: 2016. július 6.
 Jelentkezni lehet a hajdúnánási Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központban 
személyesen vagy telefonon: 382-400, 
70/372-1494 számokon, illetve az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen. Je-
lentkezési lap és bővebb információ a 
művelődési központban kérhető.

 „Hajdúnánás 2016” fotópályázat:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
– I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
– II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. bemu-
tatása)

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

 Pályázni kizárólag digitális képek-
kel lehet. Kérjük, a fotókat nagy fel-
bontásban készítsék el és a fotókon 
ne helyezzenek el feliratot! A fotók 
mindegyikének a 2016-os esztendőben 
kell készülnie Hajdúnánás közigazga-
tási határán belül. A képek beadásakor 
minden alkotó legyen szíves címmel 
ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2016. november 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotásokból decemberben a Város Nap-
ján kiállítást szervezünk. A beküldött 
fotókat megjelentetjük a facebookon, 
ahol közönségszavazáson vesznek részt. 
További információ a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhető.

NOSZTALGIA FILMKLUB
 2016. február 1. (hétfő) 14:00 

NYUGDÍJAS INTERNET KLUB
 2016. február 8. (hétfő) 14:00

FILMKLUB
 2016. február 8. (hétfő) 17:00 Mad 

Max – A harag útja
 Újra Filmklub az Ifiházban! Várunk 

szeretettel minden érdeklődőt, a prog-
ram ingyenes.

JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN
 Hétköznapokon 14:00 és 20:00 kö-

zött lehetőség nyílik darts, biliárd, 
pingpong és társasjátékok használatá-
ra az Ifiházban. A játékok használata 
ingyenes, de előzetes bejelentkezéshez 
kötött. Részletes információ hétköz-
napokon 9–20 óra között személyesen 
a Teleházban, a 06-52/381-620-as va-
lamint a 06-20/919-0838-as telefon-
számon, illetve az info@okmasok.hu 
e-mail címen kérhető.

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

Felhívás!

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 
programajánlója

2016. január 6-án 90. szü-
letésnapja alkalmából virág-
csokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által meg-
küldött emléklappal köszön-
tötte Kovács Mátyást Szól-
láth Tibor Hajdúnánás város 
polgármestere.

„Isten éltesse sokáig Matyi 
bácsit erőben és egészségben 
családja körében!”

Születésnapi köszöntés

Családi rendezvényekre, céges rendezvé
nyekre, csapatépítő tréningekre, baráti 
összejövetelekre bérleti lehetőséget kínál 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett Kendereskert és PinceKlub.

Bővebb információ:
Kendereskert: +3670/3721484es te

lefonszámon és a palfi.julia@nanashol
ding.hu email címen 

PinceKlub: +3670/3721495ös tele
fonszámon, illetve a pinceklubhajduna
nas@gmail.com email címen.
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www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Korona Patika

Béres Magnézium 250 mg+B6 filmtabletta 60 db 1812 Ft 1580 Ft
Dr. Chen 1200 mg C-vitamin 80 db 2296 Ft 1970 Ft
Advil Cold 200 mg/30 mg bevont tabletta 20 db 1602 Ft 1310 Ft

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

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. Hajdúnánás, Korponai u. 4.

Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 

 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

HA A BR-PLASTIK MEGOLDJA, NEM LESZ RÁ TÖBB GONDJA!

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 750 Ft

adag

Hajdúnánáson 2,99 / két egész 
kilencvenckilenc / 

hektár szántóföld eladó 67,34 AK
HRSZ:0662/11 

A föld a Görbeháza felé eső részen található
Tel.: +36-30/27-85 572

2091 m2-es telek eladó 
a Tizedes út végén. 

Ebből 715 m2 építési telek külön 
is megvásárolható.

Érd.: 06-70/947-3123

SZILÁGYI ANDRÁS 
LÁSZLÓ 

volt Hajdúnánás, Mátyás király u. 49. 
szám alatti lakos 

halálának  20. évfordulójára.

Megemlékezés

A gyászoló család

Tudja jól az elme,
hogy a sorsot megváltoztatni nem lehet.

Mégis, mégis a szív tovább szeret,
mert van valaki,

kit a szív egy életen át sem felejt.

Egy ukrán nő 2016. január 10-én 21 óra 
körüli időben Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében vette észre, hogy nincs meg a tás-
kája. A nő és családja autójával visszament 
az M3-as autópálya görbeházi szakaszán, 
ahhoz a benzinkúthoz, ahol korábban meg-
álltak tankolni, és ott felejtették a táskát.  
A benzinkúton az alkalmazottak nem akar-
tak nekik segíteni abban, hogy megkeressék 
értékeiket, és azt állították, nem értik mi-
ről beszélnek, valamint még a rendőrséget 
sem akarták értesíteni. A nő ezért maga tett 

bejelentést a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság ügyeletén. A járőrök a hely-
színre mentek, ahol a benzinkút dolgozói 
nem voltak együttműködőek az intézkedés 
során. A beszerzett kamerafelvételek alapján 
a rendőrök a helyszínen megállapították, 
hogy a benzinkúton dolgozó két nő és egy 
férfi tulajdonította el az otthagyott táskát a 
benne lévő készpénzzel, útlevelekkel és érté-
kes napszemüveggel együtt.

A járőrök átkutatták az ott dolgozók öl-
tözőszekrényét, és L. Jánosnál hiánytalanul 

megtalálták a táskát. A rendőrök L. Jánost, 
F. Nórát és S. Annát a Hajdúnánási Rend-
őrkapitányságra előállították, ahol a nyomo-
zók gyanúsítottként kihallgatták őket.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya a 22 éves szorgalmatosi L. Já-
nos, a 22 éves tiszaeszlári F. Nóra, valamint 
a 23 éves hajdúnánási S. Anna ellen jogtalan 
elsajátítás vétség és okirattal visszaélés vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – 
szabadlábon hagyásuk mellett – folytatja a 
nyomozást.

Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Kutasok nyúlták le a pénzzel teli táskát, a kamera 
buktatta le őket
Hajdúnánás – A hajdúnánási rendőrök elfogták azt a három benzinkúti alkalmazottat, 
akik a megalapozott gyanú szerint eltulajdonították a sértett táskáját.
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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. 
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Női kézilabda Nb i/b – 
Szezon kezdés előtt a Hajdúnánás Sk

HAjDúNáNáS / SzeleKTív

január 15.

február 12.

március 11.

április 8.

május 6.

június 3.

Ismételten tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Hajdúsági Hulladékgaz
dálkodási Nonprofit Kft. Hajdúnánás területén a szelektív hulladéktároló 
edények ürítését az alábbi időpontokban végzi 2016ban.

A Bio (barna tetejű) hulladékgyűjtő edényzetek ürítési időpontjairól a ké
sőbbiekben tájékoztatják a Tisztelt Lakosságot. HNU

 Hogyan sikerült az őszi szezon?
 A csapat összességében mindenféle-

képpen túlteljesített, a megszerzett pon-
tok dicséretesek, hiszen csak négyszer 
szenvedtünk vereséget és azt nem lehetett 
tudni a bajnokság elején, hogy az egyik 
kulcsjátékosunk, Zihor Flóra megsérül és 
a bajnokság közben Som Ildikó távozik 
a csapattól. Ha ezek nem történnek meg 
ki tudja mire lettünk volna képesek. De 
így is nagyon büszkék lehetünk az elért 
eredményre, hiszen idegenbe is több alka-
lommal sikerült győznünk és hazai pályán 
csak egyszer szenvedtünk verességet.
 Hogyan készül a csapat a tavaszi sze-

zonra?
 Sajnos ez az öt hét nagyon rövid, de 

próbáljuk az eddigi megszerzett tudást, 
illetve állapotot, fizikális kondíciót minél 
jobbá tenni. Napi egy edzés, illetve csü-
törtökön két edzést is tudunk a csapatnak 
biztosítani. Edzőmérkőzések is szerepel-
nek a repertoárba, 23-án két mérkőzést 

Azt talán különösebb kutakodás nélkül is 
kijelenthetjük, hogy a katonai pálya kellő 
izgalmat és kihívást nyújt, ami már ter-
mészetszerűleg vonzza a nem hétköznapi 
munkát keresőket. Emellett sok helyen el-
hangzott már, hogy a Magyar Honvédség 
az ország egyik legnagyobb munkáltatója, 
amely kiszámítható jövőt és biztos megél-
hetést kínál az elhivatottaknak. Hogy ez 
valóban így van-e, arról Nagy Zoltán alez-
redest, a Magyar Honvédség Hadkiegészí-
tő és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság 2. Katonai Igazgatási Központjának 
parancsnokát kérdeztük.

„Azt mindenképpen szeretném leszö-
gezni, hogy a katonai pálya nem egysze-
rűen munka, hanem hivatás, életpálya, 
ahol az egyén tehetségétől, a hozzáállá-
sától és a kitartásától függ, hogy hogyan 
alakul a pályafutása. Egy sikeres katonai 
karrierhez kitartás és elszántság szükséges, 
ám ezt a honvédség számos formában 
elismeri. Kevés olyan munkahely létezik 
például, ahol a munkavállalók fizikai és 
egészségügyi helyzetével, életminőségével 
ilyen magas szinten foglalkoznának, mint 
a honvédségnél, hiszen a sereg rendszeres 
ingyenes egészségügyi szűrésekkel kiemelt 
figyelmet fordít a katonák egészségi álla-
potára. Emellett a honvédelmi tárca által 
bevezetett illetményemelés révén a kato-
nák 2015 júliusától átlagosan 30 száza-
lékos béremelésben részesültek, amelyet 
2019. január 1-jéig évi 5–5 százalékos 
növekedés követ majd. Ez folyamatosan 
emelkedő jövedelmet, biztosabb anyagi 
hátteret, tervezhető életpályát, nagyobb 
megbecsülést és méltó megélhetést jelent 
a katonák részére.” – tudtuk meg az alez-
redestől.

Az irodában készséggel adtak felvilágo-
sítást a számszerű összegekről is, melyből 
kiderül: a seregbe frissen belépők fizeté-

játszunk Füzesabonnyal és a hónap végén 
30–31.-én saját tornát rendezünk.
 Van-e, lesz-e változás a csapatnál, lesz-

nek-e esetleg új játékosok?
 Nincs változás a csapatnál a régi 

társasággal készülünk a tavaszi szezonra, 
ahol azt gondolom borzasztóan nehéz lesz 
megismételni ezt a szereplést, de bízunk 
abba, hogy a bajnokság első felében tu-
dunk végezni és akkor ez a nagyon fiatal 
életkorú csapat mindenféleképpen vára-
kozáson felül fog teljesíteni.
 Milyen elvárások fogalmazódtak meg a 

vezetőség részéről az elkövetkezendő szezonra?
 Szeretnénk az 1–7. hely valamelyikén 

végezni, hiszen akik ellen versengünk, na-
gyon erős játékos állománnyal rendelkez-
nek. Egy biztos; csapatban és csapat egy-
ségben mi vagyunk a legerősebbek ebben 
a mezőnyben és ennek is köszönhető ez a 
sikeres szereplés.
 Ehhez kívánok sok sikert, köszönöm a 

riportot. -kábé-

Női kézilabda NB I/B. 2015–2016-ös tavaszi szezon bajnoki fordulói
14. február 7. (v)  11:00 (13:00) óra Szent István SE–Hajdúnánás SK

15. február 13. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC

16. február 20. (sz) 18:00 (16:00) óra  Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás SK

17. február 27. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Orosházi NKC

18. március 5. (sz) 17:00 (15:00) óra  Nyíradony VVTK–Hajdúnánás SK

19. március 19. (sz) 16:00 (18:00) óra  Hajdúnánás SK–Kisvárdai KC

20. április 2. (sz)  18:00 (16:00) óra  InárcsÖrkény KC–Hajdúnánás SK

21. április 9. (sz)  16:00 (18:00) óra  Hajdúnánás SK–Füzesabonyi SC

22. április 16. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Szeged KKSE

23. április 24. (v) 16:00 (18:00) óra K. Szeged SE–Hajdúnánás SK

24. április 30. (sz) 16:00 (18:00) óra  Kispest NKK–Hajdúnánás SK

25. május 8. (v)  17:00 (15:00) óra  DVSCTVP II–Hajdúnánás SK

26. májjus 14. (sz) 16:00 (18:00) óra Hajdúnánás SK–Gödi SE

Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időpontját tüntettük fel.
A mérkőzések időpont változtatási jogát a csapat és a vezetőség fenntartja.

Az utóbbi időszakban a hazai médiumok kiemelten foglalkoztak a magyar kato-
nákkal. Talán sokan még a sorkatonai idők néphadseregével azonosítják a haderőt, 
pedig a honvédség az évek során jelentős változásokon esett át. Ma már a seregben 
professzionális katonák szolgálnak, akik a hajdani sorkatonákkal szemben már 
önként vállalják a szolgálatot, és bizonyítják rátermettségüket mind a hazai, mind 
a nemzetközi feladatok, külföldi missziók végrehajtása során. Cikkünkben annak 
próbálunk utánajárni, miért is éri meg egy fiatalnak magára öltenie az egyenruhát.

Kiszámítható életpályát biztosít 
a katonáskodás

se – a betöltött munka-
körtől függően – nettó 
százötezer forinttól akár 
a nettó százkilencven-
ezer forintig terjedhet. 
Erre épülhet még rá az 
ingyenes laktanyai elhe-
lyezés, az ingyenes ka-
tona-egészségügyi (csa-
patorvosi-, fogorvosi- és 

szakorvosi) ellátás, a kedvezményes üdü-
lési lehetőség, a sport- és kulturális szol-
gáltatások, a családalapítási támogatás, 
a kedvezményes étkeztetés és az utazási 
költségtérítés. Emellett a – megfelelő ki-
képzéseket követően – a katonák részt ve-
hetnek a Magyar Honvédség külszolgálati 
feladatainak végrehajtásában, melynek 
révén extra jövedelemre tehetnek szert. Ez 
egy hat hónapos misszió során akár több 
millió forintot is jelenthet. Látható tehát, 
hogy a honvédség valóban megoldást je-
lenthet a munkát keresők számára, de va-
jon érzékelhető-e ez a jelentkezési kedven?

„Szerencsére évről évre sok érdeklődő 
megfordul az ország Toborzó Irodáiban, 
és jelentkezik katonának, de ez kell is, 
hiszen folyamatosan rendelkezünk be 
nem töltött munkahelyekkel. Továbbra 
is várjuk az iskolákból frissen kikerült 
pályakezdőket, de azokat is, akik a koráb-
ban megszerzett tudásukat, civil képzett-
ségüket (például gépjárművezető, jogász, 
egészségügyi szakember stb.) szeretnék 
kamatoztatni nálunk. A jelentkezés fel-
tétele a betöltött 18. életév, a magyar 
állampolgárság megléte, bejelentett bel-
földi lakóhely, legalább 8 általános iskolai 
végzettség és büntetlen előélet. A pályá-
zók sikeres egészségügyi, pszichológiai és 
fizikai alkalmassági vizsgálatot követően 
kezdhetik meg katonai szolgálatukat.” – 
fogalmazott Nagy Zoltán alezredes.

A beszélgetés végén tényleg lehetett 
érezni, hogy ez a sereg már nem ugyanaz, 
mint ami a sorkatonai idejüket becsülettel 
leszolgálók emlékeiben él. A mai Magyar 
Honvédség egy valóban professzionális 
szervezet, amely megalapozott életpályát 
kínál a katonáinak. Aki pedig elég elhi-
vatott ehhez, bátran keresse fel a hozzá 
legközelebb eső Toborzó Irodát és jelent-
kezzen szerződéses katonának!

Az előkelő 4. helyen várja a 2015/2016-os bajnoki tavaszi szezont a női NB I/B-és 
kézilabda csapat. Beszélgető társam Molnár András a felnőtt csapat edzője.

július 1.

július 29.

augusztus 26.

szeptember 23.

október 21.

november 18.

december 16.

Szelektív hulladékszállítás 2016.

Fotó: Csehiné Sárkány Beáta hd.


