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6. oldal

Dohány és Síp utcák sarkán álló 
ház első emeletén, ahol Pető�  
Sándor és felesége bérelt szobát, 

ő maga, a költő, Jókai Mór, Vasvári Pál és 
Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendők-
ről. Jókai és Bulyovszky egy proklamációt 
szerkeszt, mely a 12 pontot is magában 
foglalja.

Ezután mind a négyen 
az Urak utcájába mennek, 
ahol a Libasinszky ház 
földszintjén lévő Pilvax 
kávéházban – melyet a 
márciusi i� ak inkább Fil-
lingernek hívtak, hiszen a 
bérlő Fillinger János volt 
– Jókai felolvassa a prokla-
mációt, Pető�  pedig elsza-
valja március 13-án meg-
írt versét, a Nemzeti dalt.

Innen indultak szakadó 
esőben 10-15-en az orvosi egyetem elé, 
ahol Pető�  újra elszavalja versét, Jókai 
pedig a proklamációt olvassa fel a medi-
kusoknak, akik közül jó néhányan csat-
lakoznak hozzájuk. Az Egyetem utcán 
végigvonuló tömeghez folyamatosan csat-
lakoznak az emberek. Az Egyetem térre 
érkezve a jogászok és a politechnikusok 
(mérnökhallgatók) is berekesztik óráikat. 
Itt a menetrend ugyanaz: Pető�  a versét 
szavalja, Jókai felolvassa a proklamációt.

CENZORHOZ NEM 
MEGYÜNK!

Vagy ötezer főnyi tömeg verődött össze 
az Egyetem téren. A tömegből egy hang 
azt javasolta, menjenek Budára a cenzor-
hoz, írassák alá vele a pontokat és a verset, 
hogy ki lehessen nyomtatni.

„Cenzorhoz nem megyünk – felelte 
Pető�  –, nem ismerünk el többé semmi 
cenzort, el egyenesen a nyomdába!”

Az akkor legkorszerűbb nyomda Lan-
derer Lajosé volt a legközelebb. Landerer 
tudta, hogy jönnek a � atalok, előző nap 

„A el is mondta gépmesterének, Christian 
Glutschnak, hogy nagy mennyiségű pa-
pírt áztasson be reggelre. „Hát maga csak 
legyen az eszénél” – mondta a nagyszakál-
lú nyomdatulajdonos a gépmesternek – 
„ha kevesen lesznek az i� ak, és a nyomda-
személyzet elbír velük, akkor ki kell verni 

őket. Ha sokan lesznek, Isten neki, csinál-
ják meg, amit akarnak!” Sokan voltak.

Míg folyik a két mű folyamatos szedé-
se és nyomtatása, a zuhogó esőben kint 
várakozó tömeget alkalmi szónokok buz-
dítják. Jókainak az volt a feladata, hogy a 
nyomda előtt tolongó ötezer főnyi sokasá-
got szóval tartsa. Az író aggódva � gyelte, 
hogy az ötezer ember tízezer kezében öt-
ezer nyitott ernyő van, és ez tízezer szemet 
veszélyeztet. Rá is kiabált az emberekre: 
„Polgártársak! Holnap, úgy lehet, golyók 
hullanak ránk. Akkor elfutunk-e?” A vá-
lasz természetesen egyöntetű volt: „Nem!” 
Jókai folytatta: „Polgártársak! Most tehát 
csukjuk be az ernyőket!” Mintegy varázs-
ütésre egyszerre becsukódott az ötezer 
ernyő. Szinte csak egyetlen kattanást le-
hetett hallani – de ez a kattanás a modern, 
a korszerű Magyarország első szívdobba-
nása volt.

Délután a múzeumnál már kb. tízezer 
ember gyűlik össze, ahol Vasvári és Irinyi 
szónokol – a közhiedelemmel ellentétben 
Pető�  itt nem szaval –, csak egy kisebb 

A forradalom első napja: 1848. március 15. A forradalom első napja: 1848. március 15. A forradalom első napja: 1848. március 15. A forradalom első napja: 1848. március 15. A forradalom első napja: 1848. március 15. A forradalom első napja: 1848. március 15. 
1848 tavaszának változásait Magyarországon a reformkor két évtizede előzte meg, 
a polgári átalakulást, a feudális világ „lecserélését” mégis egy napnak, 1848. már-
cius 15-nek szokás tulajdonítani. Ugyanakkor az események láncreakciójában 
Magyarországot nem csak Palermo és Párizs, de Bécs forradalmai is megelőzték, 
a hangulatot a nyugati hírek tüzelték föl. De amíg például a francia fővárosban 
barikádok és hullahegyek emelkedtek, Bécsben pedig Latour grófot lámpavasra 
húzták, addig a mi forradalmunk teljesen vértelen volt. Nézzük meg, mit értek el 
azon az esős márciusi napon Pest és Buda i� ai, miközben ugyanabban az időben az 
ország honatyái Pozsonyból Bécsbe indultak, hogy a reformokat törvényes keretek 
között keresztülvigyék.

beszédet mond. Elhatározzák Táncsics 
Mihály kiszabadítását a budai vár helytar-
tótanácsi börtönéből, majd hatfős bizott-
ságot választanak (Pető� , Jókai, Irinyi, 
Vasvári, Irányi Dániel és Bulyovszky) a 
Pest Város Tanácsával való tárgyalásra. 

Délután hat órakor kiszabadul börtöné-
ből Táncsics (eredetileg Stancsics Mihály, 
aki a nap emlékére változtatta Táncsicsra 
a nevét), akit feleségével együtt diadal-
menetben, polgárok által önként húzott 
hintóban visznek a pesti Váci utcában álló 
„A Nádorhoz” címzett fogadóhoz, ahol a 
tulajdonostól ingyen szállást kap.

Este kivilágítják a várost, 19 órakor a 
nép által már előzetesen kívánt Bánk bán 
előadását szakítja meg a Nemzeti Színház-

ba betóduló sokaság. Eléneklik a Him-
nuszt, a Szózatot, s számos egyéb dalt, 
Egressy Gábor a Nemzeti dal elszavalása 
után más verseket ad elő.

A rögtönzött műsornak tomboló sikere 
van, a napot pedig nem summázhatjuk 
tökéletesebben, mint ahogy Pető�  meg-
tette: „Ez volt március 15-e. Eredményei 
olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé 
teszik a magyar történetben. Események 
folytatásának ez közönséges volna, kétségkí-
vül, de tekintve annak, ami volt, kezdetnek: 
nagyszerű, dicső. Nehezebb a gyermeknek 
az első lépést megtennie, mint mérföldeket 
gyalogolni a meglett embernek.”

Forrás:
1848. március 15. Percről percre

A népszerű Pilvax – azaz Fillinger kávéház belseje. Korabeli metszet

Az első magyar „szabad sajtó”. A Landerer-nyomda sajtógépe, amelyen a Nemzeti dalt és a 12 pontot 
kinyomtatták. Forrás: Pető�  Irodalmi Múzeum

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
és a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. tisztelettel 
meghívja Önt a március 15-i megemlékezésre.

M eg h ívó

Prog ra m
09.00: Ünnepi műsor, koszorúzás a Kossuth, majd a Petőfi  szobornál, néptáncműsor, 

toborzás. A vendégeket köszönti: Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere.
 Ünnepi beszédet mond: Schanda Tamás i� úságpolitikáért és esélyteremtésért 

felelős helyettes államtitkár.
 Közreműködik: a Bocskai AMI néptánc tanszaka, a Bürkös Zenekar, a Hajdú 

Bokréta, a Hajdúnánási Lovas Klub, a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium.

10.00: A pályázatokon, versenyeken eredményesen szerepelt diákok jutalmazása a 
művelődési központ színháztermében.

 Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy a program részeként kb. 9.40-kor a 
Petőfi  szobor előtt a Váci Nemzetőr és Huszár Bandérium tagjai 4 díszlövést 
adnak le.
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület az elfogadott munkater-
ve alapján 2016. február 18-án ülésezett.

A napirendek elfogadása után a testület 
elfogadta a 2016. évi költségvetést; mó-
dosította az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről; a helyi építési szabályzatáról 
és szabályozási tervéről; az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és helyiségek el-
idegenítéséről és az önkormányzati tulaj-
donú lakások és helyiségek bérbeadásáról 
szóló rendeleteit. 

A testület döntött a Hajdúnánási Gaz-
dasági Ellátó Intézmény álláskeretéről, 
illetve alapító okiratának módosításáról, 
kezdeményezte a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ és az önkormányzat 
között létrejött használati szerződés mó-
dosítását.

Döntött a versenyeken, pályázatokon 
sikeresen szereplő tanulók jutalmazásáról 
és a szakképzésben tanulók ösztöndíjáról.

Jóváhagyta a polgármester 2016. évi 
szabadságának ütemezését.

A testület döntött arról is, hogy a Haj-
dú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
kötelezettel szemben a fennálló behajtási 
költségátalányt és a késedelmi kamatot 
nem engedi el. 

A testület támogatta a K&H Bank Zrt. 
kérelmét, mely alapján az önkormányzat 
és a bank között létrejött helyiségbérleti- 
és használati szerződés meghosszabbításra 
került.

A testület egy esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lan vonatkozásában. 

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

Szólláth Tibor polgármester 

Az eredmény értékét növeli, hogy nem 
előre bejelentett vizsgálódásról volt szó. 
Herter Gyula a cég ügyvezetője elmond-
ta, ugyan tudtak róla, hogy várható egy 
ilyen vizsgálat, de a konkrét időpontjá-
ról semmilyen információjuk nem volt. 
A kiérkező ellenőrök mindent átnéztek. 
Megvizsgálták az ott dolgozók papírja-
it, megnézték, hogy megfelelő ruházatot 
viselnek-e a munkavégzés alatt, és hogy 
megfelelnek-e minden jogszabályi előírás-
nak az öltözők. Átvizsgálták az ételkészítés 
folyamatát az étlapkészítéstől a megrende-
lésen, tároláson, előkészítésen, elkészíté-
sen, kiszállításon át az elfogyasztásig.

Ez egyrészt az előírásoknak, jogszabá-
lyoknak való megfelelést, a szükséges bi-
zonylatok meglétét, másrészt a munkahely 
személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálatát 
jelentette. Összességében tehát elmond-
ható, hogy egy mindenre kiterjedő átfogó 
vizsgálaton esett át a konyha.

A hiányosságok tekintetében apró 
problémákat találtak csupán. Két leesett 
csempe a zöldség raktárban, egy hiányzó 
kupak a mosogatószeres kannáról és egy 
cseppnyi zsúfoltság a hűtőkamrában. 
Ennyi szerepelt a negatívumok listáján. 
Herter Gyula szerint ezeket a hibákat 

Egyik oldalon a szociális érzékenység, má-
sik oldalon a társadalmi igazságérzet.

Nehéz lesz dönteni. Az biztos, hogy a 
helyzet fenntarthatatlan.

Az évtizedek alatt kialakult szociális 
lakások rendszere jelenlegi állapotában 
fenntarthatatlan, hiszen éves szinten több 
tízmillió forint hiányt termel, amit tulaj-
donképpen a város teljes lakosságának kell 
meg� zetnie. Hajdúnánáson 343 szociális 
lakás van, azaz 343 rászoruló családot tud-
nak elhelyezni. A rászoruló emberek akár 
évekig is lakhatnak egy-egy lakásban, amit 
kedvezményesen kapnak meg használatra. 
A szociális okok miatt kiutalt, rendkívül 
kedvezményes bérlakások körül nagyon 
sok a probléma. Vannak lakók, akik nem 
� zetik a rezsiköltségeket, onnan kiköltöz-
tetni őket nem lehet, bizonyos esetekben 
nyerészkedésre használják! Tisztelet a kivé-
telnek, a legcsekélyebb � gyelmet sem for-
dítják a lakások állagmegőrzésére. Pár év 
alatt tökéletesen lepusztítanak lakásokat, 
aztán ezek felújítását a városnak kell � zet-
nie. Szinte megdöbbentő körülményeket 
találhatunk egy-egy lakásban. Csaknem 
szó szerint fekete falakat (melyek egykor 
fehérek voltak), levert mosdótálat, szétsze-
dett nyílászárókat, leesett csempéket, és 

Jó minősítéssel látta el a Nemzeti Élelmiszerlánc- Biztonsági Hivatal a Hajdúná-
nási Gyermek- és Közétkeztetési Nonpro� t Kft. konyháját legutóbbi ellenőrzése 
alkalmával. Ezzel az eredménnyel igen illusztris társaság tagjává vált a konyha, 
hiszen az országos adatok alapján ezt a minősítést mindössze csak 10–12 százalék-
nak sikerül elérnie. A kiváló értékelést pedig csupán 2% képes teljesíteni.

A kép csak illusztráció! – Nem Hajdúnánáson 
készült 

Parázs vita a szociális lakások körülParázs vita a szociális lakások körülParázs vita a szociális lakások körülParázs vita a szociális lakások körülParázs vita a szociális lakások körülParázs vita a szociális lakások körül
sorolhatnánk. Áldatlan állapotok. Szólláth 
Tibor polgármester hangsúlyozta: ezt az 
állapotot meg kell szüntetni. Ma Hajdú-
nánáson azoknak kell segíteni, akik ma-
guk is tenni akarnak azért, hogy az életük 
megváltozzon. Aki önmagán nem segít, 
aki nem akar változtatni az életén, azt ne 
cipelje a hátán egy közösség. Az nem le-
het, hogy évtizedeken keresztül eltartson 
a város embereket. Az nem lehet, hogy a 
település pénzét gyakorlatilag egy feneket-
len kútba dobáljuk. Az nem lehet, hogy 
azok, akik a közösség írott és íratlan sza-
bályait nem tartják be, követelőzhessenek 
további kedvezményekért, további előjo-
gokért – fogalmazott igen határozottan a 
polgármester.

Magyarországon nagyon alacsony a szo-
ciális bérlakások aránya (a teljes lakásállo-
mány 2–3%-a), így sajnos nagyon sok rá-
szoruló ember akár évekig is vár arra, hogy 
megfelelő lakhatáshoz jusson. A krízishely-
zetben lévő családokat, embereket segítenie 
kell az önkormányzatnak, de az nem lehet, 
hogy családok generációról generációra, 
apáról � úra örökítik a szociális lakásokat, 
saját tulajdonként kezelve az önkormány-
zat tulajdonát. A krízishelyzet elhárítása 
után, át kell adni a lehetőséget más bajba 
jutott családnak. Ennek köszönhetően a 
bérlők gyakoribb cserélődése is biztosítottá 
válik, egy bérlő maximum 6 évig kaphatja 
meg ezt a segítséget a várostól.

Szólláth Tibor a témával kapcsolatban 
azt javasolta, hogy bár neki határozott 
álláspontja van a kérdésben, mivel eny-
nyire kényes kérdésről van szó, kérdezzék 
és hallgassák meg a hajdúnánásiak vé-
leményét is rendkívüli közmeghallgatás 
keretein belül. Azt kérte a képviselőktől, 
szervezzék meg ennek lehetőségét.

Hajdúnánás
Városi Önkormányzat

nagyon egyszerű feladat kijavítani, ame-
lyeknek egy részét már el is végezték. Ami 
viszont a legfontosabb, hogy az élelmisze-
rek tárolásánál, előkészítésénél, felhaszná-
lásánál és az elkészült ételeknél mindent a 
legnagyobb rendben találtak. Így összesen 
86%-ot ért el városunk főkonyhája, amely 
egy hajszálra volt a 90%-os eredménytől, 
amely már kiváló minősítést ért volna. Így 
sincs ok azonban a panaszra, hiszen ez a 
vizsgálat is azt bizonyítja, hogy megfelelő 
módon és megfelelő körülmények között 
készülnek el azok az ételek, amelyeket vá-
rosunk gyermekei fogyasztanak el hétről- 
hétre és napról-napra.

Szabó János

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Projkó Roland
• Barcsi Gábor
• Hadházi Dominik
• Bózsár Enikő
• Sándor János
• Nádudvari Richárd

Gratulálunk a 2016. február 
hónapban házasságot kötött 
párnak!
• Boros Gergely–Kolocsán 
 Tünde

• Borsi Lajosné
• Dankó József
• Deáki Zoltán
• Dombi Miklósné
• Éles József
• Gazda Sándorné
• Gavron József
• Kiss József

• Kőrösi László
• Molnár Imre
• Nagy Imréné
• Pálóczi József Mihály
• Szebenyi Lászlóné
• Tóth Gábor
• Tóth Gábor Lajos
• Vitányi Imre

Akiktől 2016. február hónapban búcsút vettünk:

„Haza-járó”
Mónus József, többszörös világ-
rekorder, tradicionális távlövő íjá-
szunk az elmúlt hetekben, hóna-
pokban járta, járja az országot, a 
és a határontúli magyarlakta vi-
dékeket. A közelmúltban Élesden 
(Erdély) tartott nagysikerű inte-
raktív előadást, a hagyomány-
őrző, Pusztai Farkasok Sólyom 
Nemzetségének és a Pusztai 
Farkasok Ordas Nemzetségével 
karöltve a Sólyom szárnyán elne-
vezésű előadássorozat részeként. 
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Hagyományainkhoz híven… „Fontos em-
lékeznünk nemzetünk nagy megpróbálta-
tásaira, legyen az örömteli, sikeres, esetleg 
fájdalmakkal kísért.

Az a nemzet tud előre tekinteni, aki tisz-
tában van múltjával, nemzetének sorsfordí-
tó történelmi eseményeivel.

Ezeken az emléknapokon van alkalmunk 
megállni, és visszatekinteni azokra az előde-
inkre, akik átélték azokat az időket, melyek 
számunkra már történelem.

A Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napja egy olyan korszaknak állít emléket, 
amelynek áldozatai és bűnösei is élnek még 
köztünk. Ezért is különleges ennek az em-
léknapnak a szerepe. Városunkban a kom-
munizmus barbárságának minden formá-
jával találkozhattak elődeink. Legyen az a 
második világháború utáni új berendezke-
dés kialakításában tanúsított nagy mohó-
ság, a városunk gazdatársadalmának tönk-
retétele, a kulák lista kíméletlen valósága, a 
város tanyavilágának felszámolása, a tedeji 

Az idei év szeptemberében lesz századik 
évfordulója annak, hogy az I. világháború 
viharaiban a román katonai betörés miatt 
menekülnie kellett székely magyarjaink-
nak. A több mint kétszázezer száműzött 
közül 3200 főt Hajdúnánás népe foga-
dott be az 1916–18 közötti időben. 

Ennek emlékezetére a római katolikus 
egyházközség és a város önkormányzata 
öt alkalommal rendezte már meg a Szé-
kely Menekültek Emléknapját. 

Buczkó József, a korábbi évek rendez-
vényeinek szervezője a centenáriumi 
évfordulóra tekintettel, januárban ren-
dező bizottság felállítását kezdeményezte 
Szólláth Tibor polgármesternél. Ennek 
koordinálására Hajdúnánás város önkor-
mányzatának képviseletében 
dr. Csiszár Imre alpolgármes-
ter kapott megbízást. Az első 
ülésre február 18-án került sor, 
melyen képviseltették magukat 
a történelmi egyházak, a Deb-
receni Egyetem történettudo-
mányi és néprajz tanszékei, a 
gimnázium, illetve a helyi köz-
művelődés, média szakemberei.

A rendkívül hasznos tanács-
kozás sikerét jelzi, hogy kör-
vonalazódott az eseményhez 
kapcsolódó rendezvények köre, időpont-
jai. Ennek megfelelően, előbb egy tudo-
mányos konferencia zajlik majd június 
második felében városunkban, Migráció 
címszó alatt. Szeptember 18-án, a befo-
gadás emlékhónapjában a szokásoknak 
megfelelően ünnepi szabadtéri szentmise 
bemutatására kerül sor, melyet dr. Jakubi-
nyi György gyulafehérvári érsek úr celeb-
rál. A délutáni programokat Székelyföld-
ről érkezett vendég csoportok színesítik 
majd. 

A száz évvel ezelőtti székely menekü-
lés-befogadás történetét Buczkó József 
dolgozta fel kiterjedt kutatások alapján 
egy monográ� ában, még 2011-ben. Az 
azóta eltelt időben Hajdúnánás ápolta és 
emlékezetben tartotta ennek a XX. száza-
di hatalmas népáradatnak a történetét és 
az akkoriak befogadó szeretetét. Ezekkel a 
Székelyföldet is érintő eseményekkel vá-
rosunk lerakta az alapjait annak, hogy or-
szágos jelentőségű egyházi, tudományos, 
kulturális rendezvények központja és fő-

Kékiné Borbély 
Zsó� a életében a 
Polgári úti iskola 
igen meghatáro-
zó volt, hiszen 
majd’ egész életét 
ott töltötte: az 

általános iskolai éveket, a tanítási gya-
korlatot, közben i� vezetőként is vissza-
járt oda, majd 1976-tól tanító néniként 
2016. február végéig ott dolgozott. Több 
száz kisgyereknek tanította meg a számok 
és a betűk rejtelmeit, kezdetben csupán 
1-2 könyvből. Kedves személyisége mi-
att a tanítványokon kívül a szülők és a 
munkatársai is szerették, hiszen a jó szó, 
a kedvesség és az oda� gyelés volt a jellem-
ző rá. Osztályában a dekoráció is mindig 
különleges volt, ő arra is oda� gyelt, hogy 
otthont varázsoljon az osztályteremből, 

A magyar országgyűlés 2000-ben határozott arról, hogy február 25-ét a Kommu-
nizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánítja. Annak emlékére tette ezt, hogy 
1947-ben e napon tartóztatták le koholt vádak alapján Kovács Bélát, a Kisgazda-
párt főtitkárát, országgyűlési képviselőt. Ez évben 16. alkalommal emlékeztünk. 
Hagyományainkhoz híven az emléknap Hajdúnánás-Tedejen kezdődött. Az egy-
kori internálótábor helyszínén felállított emlékműnél a Himnusz eléneklése után 
dr. Csiszár Imre, városunk alpolgármestere mondott emlékbeszédet. Ez évben 16. 
alkalommal emlékeztünk.

internálótábor működtetése, 
városunk színes kulturális, 
gazdasági életének tönkre-
tétele. Az 1956-os forrada-
lom nánási résztvevőinek 
az országos intézkedésekhez 
képest is szigorúbb számon-
kérése.

A kommunizmus áldo-
zatai is és az elkövetői is, 
sajnálatosan magyar hon-
� társaink közül kerültek 
ki. Mondhatnánk testvér 

támadt testvérre, amire nincs szó, hogy ki-
fejezzük mélységes fájdalmunkat. Fontos 
üzenete az emléknapnak, hogy merjünk 
kérdezni azoktól a hon� társainktól, akik 
átélték a kommunizmus rémtetteit.

Kérdezzünk, tanuljunk, hogy soha, soha 
ne hajtsunk be abba a történelmi zsákutcá-
ba, amit kommunizmusnak nevezünk.”

A beszéd elhangzása után a résztvevők 
elhelyezték az emlékezés koszorúit az em-
lékmű talapzatán.

A nap következő eseményeként Wass 
Albert emléktáblájánál rótták le kegyele-
tüket. Az erdélyi író és költő előtt, aki sze-
rette az igazságot, gyűlölte a hazugságot. 
Szavait idézve:

„Ismertessétek az igazságot s az igazság 
szabaddá tészen.”

A nap záró rendezvényeként a művelő-
dési központban dr. Pallai László előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők „Kom-
munizmus-Áldozatok-Emlékezet” címmel.

Gut István

Szervező bizottság alakult Szervező bizottság alakult Szervező bizottság alakult Szervező bizottság alakult Szervező bizottság alakult Szervező bizottság alakult 
a Székely Menekültek Emléknapja a Székely Menekültek Emléknapja a Székely Menekültek Emléknapja 
méltó megünnepléséreméltó megünnepléséreméltó megünnepléséreméltó megünnepléséreméltó megünnepléséreméltó megünneplésére

szervezője legyen. Ennek megvalósítására 
szövetkeztek az érintettek.              HNU

Audiencián a 
gyulafehérvári érseknél

Ritka eseménynek voltak részesei azok, 
akik a Bocskai zarándoklat keretében, feb-
ruár 20-án 18 órakor audiencián (meg-
hallgatáson) vehettek részt dr. Jakubinyi 
György érsek úrnál. Az érseki palotába 
érkező küldöttséget, amely a fejedelemség 
idején fejedelmi székház volt, Tasi Sándor, 
Búlcsu László megyei alelnökök, valamint 
Kovács Zoltán és Buczkó József megyei 
közgyűlési tagok alkották. 

Erre a találkozóra azért volt szükség, 
hogy az érsek urat Hajdúnánás városa és 

a megyei vezetés nevében tájékoztassuk 
az ősszel esedékes Székely Menekültek 
Emléknapjának várható eseményeiről. 
Erre az alkalomra ugyanis az érsek atya 
elfogadta néhány héttel korábbi meghí-
vásunkat, hogy a menekülés és befogadás 
századik évfordulóján Ő mutasson be 
Hajdúnánáson szentmisét. 

A szentmise helyszínét illetően meg-
állapodtunk abban, hogy a várható nagy 
létszámú résztvevő érdekében ez az ese-
mény szabadtéren valósul meg, azaz tábo-
ri szentmise keretében. Ennek időpontja 
2016. szeptember 18-a, délelőtt 11 óra.

Erdély katolikus magyarságának érseke 
örömét fejezte ki hajdúnánási szolgálatá-
val kapcsolatba, hogy fejet hajthasson az 
akkoriak emberbaráti magatartása előtt, s 
leróhassa tiszteletét azon a helyen, ahová 
elődjét, a később híres püspökké lett Ja-
kab Antalt azokban a nehéz időkben gyer-
mekként vezérelte ide a sors.

Buczkó József

sokat kézműveskedett kis tanítványaival. 
Igazi tanító néniként mindig ott volt a 
gyerekek között, igazi csapatot gyúrt a rá-
bízott osztályközösségekből. Sok igazgató, 
kolléga váltotta egymást a 40 év alatt, ren-
geteg embert megismert, s legjobb barátai 
is ezekből a kollektívákból kerültek ki.

Elmondása szerint nagyon várta már, 
hogy elérkezzen ez az idő – szó szerint 
számolta a napokat –, hiszen hosszú az a 
40 év, amelyet tartalmas és állandó mun-
kával töltenek, ideje van már a pihenés-
nek is. Jó humorával ő így fogalmazott:” 
innentől mindenre jut időm, amire csak 
én akarom!”

Máté Erzsébet földrajz-rajz szakos ta-
nárként szerzett diplomát 1976-ban, s 
ugyanebben az évben az akkori 6. számú 
Általános Iskolában helyezkedett el, ahol 
25 évig tanított. 2001-ben került át a Pol-

Két kolleganőnktől is elbúcsúztunk a napokban. Nyugdíjba vonultak 40 év taní-
tással eltöltött munkaviszony után, s mindkettőjükről elmondható: a hőn áhított, 
megérdemelt nyugalmas nyugdíjas évek kezdődtek el számukra.

Kettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai IskolábanKettős búcsú a Bocskai Iskolában

gári úti iskolába 
(az akkori Barcsa 
János Számítás-
technika Tago-
zatos Általános 
Iskola), ahol 
igazgatóhelyet-
tes is volt. Gye-

rekekhez, kollégákhoz segítőkész, barát-
ságos volt, a rábízott feladatokat mindig 
precízen és pontosan teljesítette, mond-
hatni így is: pedagógusként, vezetőként és 

helyettesként is csillagos 5-öst érdemel a 
bizonyítványában. Jó ízlésével, ötleteivel 
állandó főszereplője volt az ünnepségek 
dekorációs csapatának. Az iskolai farsan-
gon zsűriként odaadóan, reálisan értékelte 
a jelmezes gyerekeket – ebbéli tevékeny-
ségét ezek után mint tiszteletbeli örökös 
zsűritag végezheti.

Mindkét pedagógusnak hosszú, egész-
séges, nyugodt és békés nyugdíjas éveket 
kívánunk!

Fekete Andrea
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Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ

 Március 16. (szerda) 17.30: Múltidé-
ző – múltidézés régi hajdúnánási fény-
képek segítségével. Kérjük, mondja el a 
várossal kapcsolatos emlékeit, történe-
teit, hozza el régi fotóit!

 A beszélgetés kiemelt témája: Hajdúná-
nás sportélete

 A részvétel díjtalan!
 Március 19. (szombat) 18.00: „Szü-

letésed ünnepnapján” – nótaest a 80 
éves Lente Lajos tiszteletére. A mű-
sorban fellép: Lente Lajos, Tarnai Kiss 
László, Márkus Ilona, Vállay Éva, Mat-
kó Mária, valamint Bózsár Katalin, a 
Lente Lajos Magyarnóta Egyesület és 
az NNTE énekesei. Belépődíj: 1800 Ft.

 Március 24. (csütörtök) 17.00: „A 
zenétől a korsóig” – Szűcs Henriett 
fazekas, népi iparművész kiállítása 
a művelődési központ galériájában. 
Megtekinthető: április 16-ig.

 Április 8. (péntek) 19.00: a Gergely 
� eáter bemutatja: Szántó Armand–
Szécsén Mihály–Fényes Szabolcs: Pap-
rikáscsirke, avagy Stex és New York – 
zenés vígjáték 2 részben.

 Szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti 
Péter, Csonka Zsuzsanna, Laurinyecz 
Réka, Heller Tamás, Némedi-Varga Tí-
mea, Szabó Máté, Pelsőczy László.

 Rendezte: Gergely Róbert
 Ahol az amerikai álom és a magyar va-

lóság konzerválódik. A Gergely � eáter 
hamisítatlan titkos receptje:

 Végy egy jobb sorsra érdemes magyar 
családot, akik új vállalkozásba kezde-
nek. Fűszerezd meg egy anyóssal akit 
még az ellenségünknek sem kívánnál. 
Ízlés szerint paprikázd fel a hangulatot 
egy inassal és egy szobalánnyal. Főzd 
meg jól poénokkal, ízesítsd dallal, 
tánccal és egy professzorral. És ha Mr. 
Kenedy és lánya Lilian megérkezik, ne 
felejts el teríteni. De ne 13 személyre!

 Belépődíj: 2800 Ft, vagy 2500 Bocskai 
Korona. Jegyek január 14-től kaphatók 
a művelődési központ információjában 
(52/382-400).

 Április 11. (hétfő) Költészet Napja: 
Kiállítás Hajdúnánás jeles irodalmi al-
kotóinak munkáiból.

 18 órától Fellép a Kávészünet zene-
kar. Belépődíj: 500 Ft Jegyek január 
14-től kaphatók a művelődési központ 
információjában (52/382-400).

 Március 12. (szombat) 19.00: Kara-
oke est – mutasd meg te is tehetséged 
és énekeld kedvenc dalaidat! Belépődíj: 
500 Ft.

 NYUGDÍJAS INTERNET KLUB
 Március 21. (hétfő) 14:00
 FILMKLUB
 Március 21. (hétfő) 17:00 – Everest
 CSERE-BERE BÖRZE
 2016. március 25-én 14.00–19.00 órá-

ig újrahasznosítási délután kicsiknek és 
nagyoknak a „nulla hulladék” jegyében. 
Ezen délutánok kreatív ötleteket nyúj-
tanak az otthoni szemeteink újrahasz-
nosítására, gyermekeink kézügyességé-
nek és gondolkodásának fejlesztésére, 
valamint megunt vagy kihasználatlan 
tárgyaink elcserélésére, hiszen, ami ne-
künk kacat, az másnak érték lehet.

 Részletes információ hétköznapokon 
9–20 óra között személyesen a Tele-
házban, a 06-52/381-620-as valamint 
a 06-20/919-0838-as telefonszámon, 
illetve az info@okmasok.hu e-mail cí-
men kérhető.

 BABABÖRZE–HASZNÁLT BABA- 
ÉS GYEREKHOLMIK VÁSÁRA

 2016. március 12-én (szombaton) 8–12 
óráig az I� házban.

 Várunk mindenkit szeretettel, aki olcsó, 
de jó állapotban lévő kismama-, baba- 
és gyerekruhákat, babakocsit, babake-
lengyét, játékokat, könyveket, kiegészí-
tőket, és sok más kinőtt, vagy megunt 
„kincset” keres és/vagy kínál. 

 A belépés és az árusítás ingyenes, de a 
korlátozott férőhely miatt az árusítás-
hoz asztalt kell foglalni. 

 Asztalfoglalás március 7-től hétközna-
pokon 09–20 óráig személyesen, vagy 
a 06-52/381-620-as és a 06-20/919-
0838-as telefonszámon lehetséges. 

 A börzét kizárólag magánszemélyek 
számára rendezzük, ezért kereskedők 
jelentkezését nem fogadjuk!

 SZÜNET
 2016. március 22. (kedd) 9:30
 SZÜNET a mamának, játék a babának 

az I� házban, minden kedden 9:30-tól.
 Tematikus beszélgetések, élménybeszá-

molók, tapasztalatcsere gyermeknevelé-
si kérdésekről.

 Előadó: Dési Viktória, 2 kis� ú édes-
anyja, HR szakértő, pszichológus.

 Március 18. (péntek) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es évek 
hajdúnánási diszkóinak hangulatát dj-
rubber segítségével! Nem csak 30-asok-
nak, 40-eseknek! Belépődíj: 800 Ft

 Március 24–25–26. 8:00–14:00 Hús-
véti készülődés a Kendereskertben!

 Elevenítsük fel együtt húsvéti népha-
gyományainkat kézműves foglalkozá-
sok kíséretében!

 Részvételi díj: 1300 Ft/nap/fő, mely 
kétszeri étkezést tartalmaz.

 6–12 éves gyerekek jelentkezését várjuk!

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. felhívásai

 Nánás Hangja tehetségkutató ének-
verseny – nem csak nánásiaknak

 Jelentkezni lehet bármilyen könnyűze-
nei kategóriába sorolható (pop, rock, 
dance, funky, jazz, stb.) zenei alapra 
történő dal énekes előadásával. Minden 
előadó 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 ke-

rül sor, melynek időpontjáról a jelent-
kezőket értesítjük!

 Helyszíne: Hajdúnánás, Köztársaság 
tér, szabadtéri színpad

 Jelentkezni csak 14 éves kort betöltött 
személyeknek lehet!

 A kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonpro� t 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 Szépség-

versenyre várjuk mindazon lányok je-
lentkezését (16 és 25 év között), akik 
szeretnék megméretni magukat ezen a 
rendezvényen!

 Az I. Hajdúk legszebb asszonya cím 
elnyerésére várjuk azoknak a nőknek 
a jelentkezését, akik betöltötték a 25 
évüket és szeretnék megméretni magu-
kat a fenti cím elnyeréséért. 

 A helyezettek értékes jutalomban része-
sülnek.

 A verseny ideje: 2016. július 16.

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 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 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 csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban ké-
szítsék el és a fotókon ne helyezzenek 
el feliratot! A fotók mindegyikének a 
2016-os esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat! 
Beküldési határidő: 2016. november 20.

 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-
lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. A beküldött fotó-
kat megjelentetjük a facebookon, ahol 
közönségszavazáson vesznek részt. To-
vábbi információk a művelődési köz-

pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek.
 A Makláry Lajos Városi Énekkar sze-

retettel várja az énekelni vágyókat 
soraiba. A próbák időpontja: keddi 
napok 18.30-tól a művelődési központ 
hangversenytermében.

 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak 
a gyerekeknek a jelentkezését, akik szí-
vesen megismerkednének a szövés for-
télyaival, elkészítenék saját szőttesüket, 
kispárnájukat, tarisznyájukat. Foglalko-
zásvezető: Szabó Lajosné. Jelentkezni 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban lehet az alábbi elérhetősége-
ken: 52/382-400, 70/372-1494, info@
nanasvmk.hu

 Vár a NÁNA Formációs Társastánc 
Stúdió!

 Szeretettel látunk minden olyan diá-
kot, aki szívesen töltené szabadidejét 
társastáncok tanulásával.

 Meglévő csoportjaink (Gimnazista, Ju-
nior), tervezzük a Gimnazista – Kezdő 
és Junior – Kezdő csoportok indítását!

 Ha te és/vagy ismerőseid szívesen csat-
lakoznátok a nagy múltú, sok szép 
eredményt elért, sok-sok � atal által ki-
próbált és kedvelt cs oportjainkhoz, vagy 
kihívást, megmérettetést, jó társaságot, 
fellépési lehetőséget, aktív, tartalmas, el-
foglaltságot keresel, akkor a te helyed a 
NÁNA Formációs Társastánc Stúdióban 
van. Jelentkezni lehet Kacsora Tibornál 
(06-30/2873 168).

Emlékszünk még?
Egy különleges, ritka fénykép – a kép bal 
oldalán Soós Zoltán, az elmúlt évben elhunyt 
költő, itt még mint művelődési ház igazgató, 
kockás ingben, zakóban.
A fotó vélhetően 1955 és 1956 között 
készülhetett. Forrás: facebook/Hajdúnánás 
régen és ma
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Bocskai zarándoklat tizedszerBocskai zarándoklat tizedszerBocskai zarándoklat tizedszerBocskai zarándoklat tizedszerBocskai zarándoklat tizedszerBocskai zarándoklat tizedszer

A közeli napokban került a 
múzeum gyűjteményébe az 
itt bemutatott tábori levele-
zőlap, melyet 1947. január 
6-án adott postára Török Ist-
ván hadifogoly. A debreceni 
11. gyalogezred kötelékében 
1944. márciusától a galíciai 
harctereken szolgált. Alaku-
lata 1945. április 1-jén hazai 
földön harcolt már, amikor 
Mosonszentpéternél fogságba 
esett. A levelezőlap túlolda-
lán olvasható orosz nyelvű 
szövegből kivehető, hogy egy 
Moszkván túli hadifogoly tá-
borból érkezett, amely a 62/2. 
számot viselte. Ezt a lapot 
szülei számára, a Szentmihá-
lyi út 36. szám alá címezte a 
feladója, aki nem csupán keze 
írásával, hanem önarcképé-
vel is üzent az itthoniaknak. 
(Egyébként összesen 650 ezer 
katonánk esett szovjet fogságba, s az összes 
hadifogoly- és internáló táborba hurcolt 
áldozatok száma elérte a 900 ezer főt.)

Ebben a távoli fogolytáborban évekkel 
a II. világháború után úgy tűnik, a sze-
mélyes szabadságon kívül több dolog is 
megadatott. Mindenekelőtt az önműve-
lés, a kulturális foglalkozások lehetősége. 
Bizonyság erre az ugyancsak fennmaradt 
fotó is, amely a János vitéz című színda-
rab bemutatásakor készült, „valahol orosz 
földön”, 1948. március 15-én.

Az 1922-ben született Török István 
végül utolsó tartózkodási helyéről a Ki-

4. éve rendezi meg a Bocskai István Ál-
talános Iskola és AMI ilyenkor tavasz 
közeledtével az alsó tagozatosoknak szóló 
népdaléneklési- és furulyaversenyét. Idén 
február 23-án délután gyűltek össze a ze-
neszerető apróságok, szám szerint több, 
mint 70-en. Évről évre egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend ez a megméret-
tetés. A szervezők örömmel tapasztalják, 
hogy a gyerekek egyre bátrabban mernek 
a zene nyelvén megnyilvánulni, megmu-
tatni tehetségüket, s kiállni társaik elé 
kedvenc dalukkal, zenedarabjukkal. Ezt 
szóló ének, szóló furulya és csoportos 
ének kategóriákban tehették meg a ver-
senyzők. A versenyen elhangzottak olyan 
dallamok, népdalok, melyek elvarázsolták 
a hallgatóságot, nemcsak a tiszta, lélekig 
érő csilingelő gyermekhangok által, ha-
nem a témákban, dallamokban, monda-
nivalókban való sokszínűségükkel is.

A zsűri, mint minden versenyen nehéz 
helyzetben volt, hiszen 3 évfolyamban, 3 
kategóriában kellett kiválasztani a legesleg-
jobbakat, melyek eldöntésében főszerepe 
volt a tiszta intonációnak, pontos éneklés-
nek, furulyamegszólaltatásnak, szövegtu-
dásnak, előadásmódnak, a helyesen megvá-
lasztott tempónak, a népdalokra jellemző 
díszítések megfelelő használatának is.

Amíg a zsűri értékelt, addig a művésze-
ti iskola tanulói és tanárai szórakoztatták 
a közönséget, a versenyző gyerekeket és 
szüleiket.

A zsűri tagjai voltak: Horváthné Bózsár 
Irén, Jeles Éva, Nagy-Tóth Annamária, 

Bocskai fejedelem temetési 
évfordulójához (február 22.) 
kapcsolódóan az idén február 
20–21-én éppen tizedik alka-
lommal tették meg a megyei 
közgyűlés, Hajdúnánás város, 
illetve a települések küldöttei 
az utat Gyulafehérvárig. A Szól-
láth Tibor akkori megyei köz-
gyűlési alelnök kezdeményezé-
sére hagyománnyá vált esemény 
menetrendje szerint a 18 fős de-
legáció tagjai először Kolozsvá-
rott, Bocskai István szülőhelyén 
hajtottak fejet, s helyezték el koszorúikat a 
szobor és az emléktábla talapzatán. A Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
vezetésével folytatott megbeszélés után kö-
zös ebéd zárta a programot.

Ezt követően Gyulafehérvárra vezetett 
az út, az ősi székesegyházba, az erdélyi 
fejedelmek temetkezési helyére. A népes 
hallgatóság előtt Buczkó József, a delegá-
ció vezetője mondott köszöntőt, majd a 
fejedelem emléktáblájának megkoszorú-
zása következett. A csoport tagjai a kato-
likus teológiai akadémia patinás várbéli 
épületeiben hajthatták álomra fejüket.

A következő nap ugyancsak főhajtással 
kezdődött. Nagyenyeden, az 1849. január 
9-ei tömegmészárlás emlékművénél he-

A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
nagy aulájában volt látható február 22–28. 
között a Hulladék Akadémia-interaktív fel-
adatokkal és szakmai tárlatvezetéssel színe-
sített kiállítás egy tisztább jövőért.

Az elmúlt évtizedek műszaki, gazdasági 
fejlődése, a fokozódó urbanizáció követ-
keztében rendkívüli mértékben megnőtt a 
hulladék káros hatása elleni védelem jelen-
tősége, amely ma már a környezetgazdálko-
dási tevékenység egyik kiemelt feladatának 
tekinthető. A hulladékok környezetkárosító 
hatásának felismerése mellett egyre nyilván-
valóbbá válik a hulladék szerepe a természeti 
erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodásban, 
valamint az anyag- és energia gazdálkodás-
ban. A hulladék keletkezésének megelőzé-
se, a keletkezett hulladékok hasznosítása, 
feldolgozása, illetve a nem hasznosítható 
hulladékok ártalmatlanítása csökkenti 
a természeti erőforrások igénybevételét, 
valamint az elhasználódott anyagok hul-
ladék formájában a természetbe való visz-

lyeztük el koszorúinkat, majd innen utunk 
Nagyváradra vezetett. A Partiumi Keresz-
tény Egyetem vezetése várt bennünket, 
élen Tőkés Lászlóval. A Díszteremben, 
csakúgy, mint Kolozsváron, Tasi Sándor 
megyei közgyűlési alelnök méltatta Bocs-
kai nagyságát, majd koszorúzás zárta a 
hivatalos programot. A különféle helyszí-
neken Kátay Zoltán előadóművész idézte 
meg énekszóval és lanttal Bocskai korát.

Ez az út megerősíthette a résztvevő-
ket ismételten abban, hogy az elszakított 
nemzetrészeinkkel való kapcsolattartás 
élő valóság kell legyen, abban a szellem-
ben, ahogyan ezt Bocskai István végren-
deletében meghagyta számunkra.

Buczkó József 

A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: A hónap műtárgya: 
Tábori levelezőlap és egy fényképTábori levelezőlap és egy fényképTábori levelezőlap és egy fényképTábori levelezőlap és egy fényképTábori levelezőlap és egy fényképTábori levelezőlap és egy fénykép

jev melletti Darnica internáló táborából, 
1948. szeptember 15-én, 84 ezer társával 
szerencsésen hazaérkezett. 

A nemzeti színeinkkel pompázó szép 
rajz és a színdarabról készült fénykép arra 
példa, hogy a hazai politikai légkör javí-
tása végett, az ilyen „idilli” fogolytáborok 
propagálása – éppen a fordulat évében 
– Rákosi Mátyás vezetésével a kommu-
nisták malmára hajtsa a vizet. A valóság 
ugyanis a szovjet fogolytáborokban egé-
szen más volt.

Buczkó József

A hulladék az a téma, ami mindenkit érint és mindenkinek megvan róla a saját, hatá-
rozott véleménye. Mégis naponta hozunk vásárlásainkkal olyan döntéseket, amelyek 
eredményeképpen púpos lesz otthon a kuka… A Hulladék Akadémia arra vállalko-
zik, hogy megtanítson bennünket a hulladék csökkentésére, és ezáltal javuljon hazánk 
ökológiai lábnyoma.

Sajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem láttaSajnálhatja, aki nem látta

szatérését. Segíti a gazdaság hatékonyságát 
is. Magyarországon évente 300–450 kg/fő 
hulladék keletkezik. A hulladék elhelyezése 
ma a legégetőbb problémák közé tartozik. 
A hulladék előkészítése, a hasznos összetevők 
(fém, műanyag, üveg, papír illetve szerves 
anyagok) elkülönítetten történő kinyerése 
nemcsak az elhelyezés gondját enyhíti, oldja 
meg, hanem hasznos nyersanyagot szolgál-
tat a gazdaságnak. Összességében a hulladék 
hasznosítása egy-egy település hulladékkeze-
lését gazdaságossá is teheti. Nem hagyható 
� gyelmen kívül a hulladékgazdálkodás, a 
hulladékkezelés és -felhasználás, mint új 
iparág gazdaságélénkítő szerepe sem.

A kiállítás lépésről-lépésre mutatta be a 
hulladékgazdálkodás történetét, jelen állá-
sát. Részletesen bemutatta a szelektív hul-
ladékgyűjtés fontosságát, az újrahasznosítás 
lehetőségeit. Mindezek mellett a fő hang-
súlyt a környezet megóvására, védelmére 
helyezte.

Gut István

A zene mindenkié!A zene mindenkié!A zene mindenkié!A zene mindenkié!A zene mindenkié!A zene mindenkié!
Nagyné Völgyi Anikó, Trázsi-Gábor Ju-
dit. A verseny díjazottai oklevélben és 
könyvjutalomban részesültek.

Szóló furulya kategória 2–4. évfolyam
1. Urgyán Vivien (Bocskai Iskola)
2. Nábrádi Anna (Bocskai Iskola)
3. Bohács Boglárka (Bocskai Iskola)
 Különdíja: Jámbor Tamás–Jámbor 

Enikő (Bocskai Iskola)
Szóló ének kategória 2. évfolyam

1. Daróczi Lotti (Bocskai Iskola) Varga 
Lili (Bocskai Iskola)

2. Nagy Dorina (Bocskai Iskola)
3. Kiss Ádám (Bocskai Iskola)

3. évfolyam
1. Pausz Janka (Református Iskola)
2. Oborzil Norbert (Bocskai Iskola) Varga 

Fanni (Bocskai Iskola)
3. Kovács Aliz (Bocskai Iskola) Kovács 

Dorottya (Bocskai Iskola)
4. évfolyam

1. Jámbor Enikő (Bocskai Iskola)
2. Farkas Mária (Bocskai Iskola) Hallgató 

Dániel (Bocskai Iskola)
3. Jámbor Tamás (Bocskai Iskola) Pál�  

Tímea (Bocskai Iskola)
Csoportos ének kategória 

1. Murvai Anna–Pausz Janka (Reformá-
tus Iskola)

2. Farkas Mária–Hallgató Dániel (Bocskai 
Iskola) Ducsai Dorina–Horváth Han-
na–Prepuk Inez (Református Iskola)

3. Ádám Luca–Horváth Hanna (Bocs-
kai Iskola) Bohács Boglárka–Nábrádi 
Anna (Bocskai Iskola)

Fekete Andrea

Fotó: Nyírő Gizella
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Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület és a
Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház közös

ÖNKÉNTES KÖRNYEZETRENDEZÉSI AKCIÓT

szervez a tavaszi szünet első napján, 2016. március 24-én,

csütörtökön, 10 és 13 óra között.

A délelőtt folyamán az Ifi ház kertjének és közvetlen 

környezetének rendbetétele a cél.

Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne csatlakozni az eseményhez.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tranzit-Ker Zrt. Hajdúnánási Baromfitelepeire, 
könnyű fi zikai munkára csökkent munkaképességű 
dolgozót keres.
Tel.: 06-30/638-7841 ▪ 06-30/457-4519

A BOREKO egyesület – közkívánatra 
– úgy döntött, hogy azoknak is meg 
kell adni az esélyt, akik később sze-
reznek tudomást a játékról, ezért a 
leadási határidőt az utolsó kérdés-
sor utáni hétre tolja el. Erről ponto-
san még tájékoztatjuk olvasóinkat a 
következő hetekben. Most azonban 
következzen a 2. kérdéssor.
11. Lehet-e barátságos mérkőzésen 

sípcsontvédő nélkül játszani?
A. Igen,mert ilyenkor a sípcsont-

védő használata választható.
B. Nem, mert a sípcsontvédő ré-

sze a játékosok kötelező alap-
felszerelésének.

C. Ez a játékvezető döntési kö-
rébe tartozik.

12. Kiállíthatja-e a csapatkapitány 
az egyik csapattársát súlyos 
sportszerűtlenségért?
A. Nem, mert csapaton belül csak 

az edző állíthat ki játékost.
B. Nem, kizárólag a játékvezető 

állíthat ki játékosokat.
C. Igen, indokolt esetben.

13. Milyen döntést hozzon a játék-
vezető, ha egy játékosnak csak 
enyhe sérülése van?
A. Engedje a mérkőzés folytatá-

sát, amíg a labda játékon kí-
vülre nem kerül.

B. Állítsa meg a játékot, kérdez-
ze meg a játékost, hogy van-e 
szüksége ápolásra, majd foly-

tassa a játékot labdaejtéssel.
C. Állítsa meg a játékot, és ren-

delje el a játéktéren kívüli 
ápolást.

14. Az alábbi állítások közül me-
lyik helytelen? A játékvezető 
asszisztens kötelességei közé 
tartozik jelezni…
A. amikor egy játékos leshely-

zetben van.
B. amikor a labda teljes terjedel-

mével elhagyta a játékteret.
C. a játékoscsere szándékát.

15. Mikor helytelen beszüntetni 
egy mérkőzést?
A. Amikor a játéktér játékra al-

kalmatlan.
B. Viharos, veszélyes időjárás 

esetén.
C. Amikor egy csapat szándé-

kosan veszíteni akar.
16. Mikor kezdődik el egy labdarú-

gó mérkőzés?
A. Amikor a játékvezető a sípjá-

ba fúj.
B. Amikor a játékvezető jeladá-

sa után a középkezdést sza-
bályosan elvégezték.

C. Amikor elrúgták a kezdőrúgást.
17. Labdaejtést követően mikor te-

kintjük úgy, hogy játék újraindult?
A. Amikor a játékvezető leejti 

a labdát, és azt egy játékos 
megérinti.

B. Amikor a labda a földet éri.

Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!Szemüveget a bírótól!

A DMK azaz a Debre-
ceni Művelődési Köz-
pont több mint 400 
főt számláló nyugdí-
jas csoportja idén úgy 
döntött, hogy havon-
ta egy-két alkalommal 
meghívást ad a környék 
nyugdíjas csoportjainak 
egy délutáni bemutat-
kozásra, műsorra, szó-
rakoztatásra.

Első alkalommal a Hajdúnánási Nyugdíjas Klubra esett a választás, s 
bizony a mieink nem fukarkodtak a munkával, hogy színvonalas, igényes 
műsort állítsanak, össze s ezzel szórakoztassák a cívis város szép kort 
megélt nyugdíjasait

A Belvárosi Közösségi Ház színházterme órákkal az előadás előtt meg-
telt, jelezve, hogy mennyire kíváncsiak a debreceniek a nánásiak műsorára. 
Az eredmény szerencsére nem maradt el, hiszen a rövid bemutatkozás 
után a több mint egy órás kulturális műsor alatt senki sem távozott a kö-
zönség soraiból, (pedig nemtetszés esetén ez szokása a debrecenieknek!) 
Cserébe tapsolhattak bordaloknak, cigánytáncosoknak, versmondóknak, 
operett daloknak, kabaréjeleneteknek, nótáknak, stb.

– Azt kapták tőlünk, amit vártak – jegyezte meg a hazafelé úton Tímári 
Balázs a klub vezetője utalva a szűnni nem akaró tapsra, amit a műsor 
végén kaptunk.

Kócsi Imre

IFJ. DEBRECZENI SÁNDOR
volt Hajdúnánás, Árpád u. 43 sz. alatti lakos

halálának 6. évfordulójára

Megemlékezés

„Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, 
örökké szeretünk, nem feledünk Téged!

Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Örök az arcod, nem száll el a szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben marad!”

Fájó szívvel emlékezik: 
édesanyád, édesapád, nagybátyád 

és unokatestvéreid. 

C. Amikor a labda érint egy játé-
kost.

18. Az alábbi újraindítások közül 
melyikből nem lehet közvetle-
nül gólt elérni?
A. Szögletrúgásból.
B. Közvetlen szabadrúgásból.
C. Bedobásból.

19. Alkalmazható-e előnyszabály a 
védekező csapat javára les szi-
tuációban?
A. Nem, leshelyzetben nem al-

kalmazható az előnyszabály.

B. Igen, alkalmazható előnysza-
bály, feltéve, hogy a labda 
egyértelműen a védő csapat 
birtokába kerül.

C. Igen, alkalmazható előnysza-
bály, de a büntetőterületen 
belül nem.

20. Ott maradhat-e egy kiállított 
játékos a technikai zónában?
A. Nem, soha.
B. Igen, ha csendben marad.
C. Nem, kivéve, ha egy már le-

cserélt játékosról van szó. 

A Nyugdíjas Klub szép sikere A Nyugdíjas Klub szép sikere A Nyugdíjas Klub szép sikere A Nyugdíjas Klub szép sikere A Nyugdíjas Klub szép sikere A Nyugdíjas Klub szép sikere 
DebrecenbenDebrecenbenDebrecenbenDebrecenbenDebrecenbenDebrecenben
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Korona Patika

www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek, 14 tasak 2424 Ft 2035 Ft
Normafl ore belsőleges szuszpenzió 2x5ml 2489 Ft 2187 Ft
BLEND-A-DENT műfogsor rögzítő krém, 
sötétkék vagy világoskék 47g 1425 Ft 1089 Ft 

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

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

adag

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

1+1 AKCIÓ EGYFÓKUSZÚ 
SZEMÜVEGLENCSÉKRE!
Egy pár egyfókuszú Crizal lencse vásárlása esetén 
ajándékba adunk egy pár dioptriás napszemüveglencsét, 
vagy egy pár színezetlen lencsét.

Az akció március 31-ig tart.

Részletekről érdeklődjön üzletünkben.

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofi t Kft. 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: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Több milliós tartozást sikerült Több milliós tartozást sikerült Több milliós tartozást sikerült Több milliós tartozást sikerült Több milliós tartozást sikerült Több milliós tartozást sikerült 
behajtania a Hépszolg Kft.-nekbehajtania a Hépszolg Kft.-nekbehajtania a Hépszolg Kft.-nek

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B
Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás SK 
36–30 (19–12) 

Kecskemét 230 néző. Vezette: Bodó, 
Kékesi. (február 20.) 

Hajdúnánás SK: Szilágyi (kapus), Poór, 
LÁNYI 7/4, Zihor 3, Lengyel 1, UMA-
NETS 6, Budaházy 4. Csere: Juhász, DO-
ROGI (kapusok), Tar Cs, Darabos 2, Me-
kes, Kaltenecker 2, Martinek 5, Lakatos, 
Tóth. Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/5, illetve 6/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 14 perc. 

Molnár András: A jobb játékerőkből 
álló hazai csapat teljesen megérdemelt 
győzelmet aratott. 

Juniormérkőzés: Kecskeméti NKSE–
Hajdúnánás SK 23–27 (15–15)

Kecskemét 60 néző. Vezette: Körmen-
di, Molnár. (február 20.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TÓTH A 8, MEKES 3, LÁNYI 9/5, Tar 
Cs 2, Péter 3, LENGYEL 2. Csere: Praczu 
(kapus), Molnár F, Oláh A, Molnár A, 
Balázs. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 2/1, illetve 7/5. Kiállítás: 6 
perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Egy nehéz első félidő után 
magabiztos játékkal sikerült a két pont 
sorsát eldönteni. A lányok maradéktala-
nul betartották az utasításokat. Gratulá-
lok a csapatnak.

Hajdúnánás SK–Orosházi NKC 27–
22 (13–11) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Paska, 
Vastag. (február 27.) 

Hajdúnánás SK: Szilágyi (kapus), Poór 
2, UMANETS 6/1, Zihor 1, Lengyel, 
LÁNYI 8/6, KALTENECKER 7. Csere: 
Juhász, Dorogi (kapusok), DARABOS 3, 
Tóth, Mekes, Lakatos, Tar Cs, Martinek. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/7, illetve 6/6. Kiállítás: 
14 perc, illetve 12 perc. 

Molnár András: Nagyon csikorgott 
ma a gépezet, de sikerült a hőn áhított 
első tavaszi győzelmünket megszerezni. 
A küzdeni tudásért dicséret illeti a csapa-
tot, de kézilabdázásban mindenképpen 
fejlődnünk kell.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Oros-
házi NKC 36–32 (19–15)

Hajdúnánás 80 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (február 27.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
TÓTH A 5, MEKES 4, LÁNYI 7/1, 
TAR Cs 5/3, PÉTER 5, LENGYEL 7. 
Csere: Praczu (kapus), OLÁH A, Molnár 
F, NAGY Á 3, Tóth J, Tar L, Veres, Balázs, 
Molnár A. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 5/4, illetve 6/6. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Egy nyögvenyelős mecs-
csen nagyon jó csapatot sikerült legyőz-
nünk. Ragadunk az élbolyhoz. Gratulálok 
a lányoknak.

-kábé-

Több év terméke ez az óriási kintlévőség 
állomány. Az eltelt évek alatt voltak, akik 
valóban nem tudtak � zetni a fűtésért és a 
melegvízért, de számtalan olyan példa is 
akadt, amikor valaki nem is akarta kiegyen-
líteni a számláját, hiszen más sem � zet. Ez a 
hozzáállás pedig azt eredményezte, hogy az 
évek folyamán óriási kintlévőséget görgetett 
maga előtt a Hépszolg Kft. Ez olyan volt, 
mint egy hólabda. Minden nappal egyre 
több és több lett az az összeg, amely nem 
folyt be a kasszába. A cég vezetése ezért úgy 
döntött, hogy megteszi az első és nagyon 
fontos lépéseket és felállít egy kintlévőség 
kezelő csoportot. A probléma eddig is lé-
tezett, de nem volt olyan részleg, amely 
hatékonyan tudta volna kezelni azt. Dr. 
Oláhné Papp Ágnes a Hépszolg Kft. gazda-
sági vezetője szerint bár még csupán néhány 
hónapja működtetik ezt a rendszert, máris 
látszanak az eredmények. Az ügyek döntő 
többségében ugyanis sikerül megállapodni 
az adósokkal és csak elenyésző azon esetek 
száma, amikor nem tudnak megegyezni. 
A legtöbben a részlet� zetési kedvezményt 
kérik adósságaik törlesztésénél, de olyan 
is akadt, aki az első komolyabb felszólítás 
után rendezte restanciáját. Voltak azonban, 
akik semmilyen formában nem törekedtek 
a megegyezésre, így a cégnek a behajtás 
útját kellett választania. Emellett pedig ha 
szükséges, akár a szolgáltatásokat is korlá-
tozhatják. 

Ez azt jelenti, hogy a nem � zető adósok-
nál leszerelhetik a melegvizes vízórát vagy 
éppen levehetik a radiátorokat is. Ilyenkor 
a csöveket lezárják és leplombázzák, egé-
szen addig, amíg a fogyasztó nem rendezi 
a tartozását. Szerencsére ilyenre eddig nem 
volt példa, mondta el Juhász István főmér-
nök. Eddig csupán néhány esetben kellett 
megtenni az első lépéseket, de mire a � zikai 
megvalósításra került volna a sor, az adósok 
mindig a � zetést választották. Így gyakorla-
tilag mérőórákat és radiátorokat nem kellett 
leszerelniük.

A legjobb persze az lenne, ha szinte 
nem is lenne dolga a kintlévőség kezelő 
csoportnak. Ez pedig elérhető úgy is, ha 

Több tízmillió forint. Nagyságrendileg ilyen tartozásállomány tornyosul a Hépszolg 
Kft. pénzügyi gazdálkodásában. Ezt a tételt nem a cég, hanem a nem � zető lakosok és 
vállalkozások halmozták fel a távhőszolgáltatásba.

csökkennek a felhasználók számlái. Pél-
dául egy energetikai felújítással. A Városi 
Rendelőintézet és a Csokonai utcai tár-
sasházak kiváló példát szolgáltatnak erre. 
A felújítás után a fűtési költségek szinte a 
felére csökkentek ezeknél az épületeknél. 
Juhász István elmondta, hogy éppen ezért 
nagyon sajnálják, hogy az előző évben több 
panellakás is elállt egy energetikai felújítást 
biztosító pályázattól. Az okok sokrétűek, de 
talán a legnagyobb gond az volt, hogy nem 
voltak megfelelően tájékoztatva a lakók és 
így nem mertek belevágni egy ilyen jellegű 
beruházásba. Pedig a ráfordított költségek 
megtérülése nagyon gyors lenne. Ebben 
a tekintetben mindenképpen lépni kell az 
elöregedett társasházak esetében. Jó lépés 
lehet az is, ha egy-egy lakóközösség összefog 
és megbízza a Hépszolg Kft.-t a saját épület-
tömbjük fűtési rendszerének állapotfelmé-
résével és azzal hogy tervet készítsen annak 
felújítására és modernizálására. 

A költségek leszorítására törekszik a 
Hépszolg Kft. is. Mint dr. Horváth Tibor 
a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója 
elmondta, nagyon komoly és előrehaladott 
lépéseket tettek a geotermikus energia bevo-
nását illetően. A melegvíz itt van a talpunk 
alatt, csak használni kellene a távfűtéses 
épületeknél. Éppen ezért egy egész csoport 
dolgozik azon, hogy a megfelelő időben a 
legjobb esélyekkel pályázhasson. Emellett 
pedig a hőközpontban lévő gázmotor újra-
indítása is olcsóbb energia előállítást bizto-
síthat a jövőben.

A tartozások tekintetében azonban 
dr. Oláhné Papp Ágnes gazdasági vezető 
elmondta, mindent megtesznek a jövőben 
azért, hogy még egyszer ne tudjon ekkorára 
duzzadni a kintlévőség állomány, ami nem 
csak a távhő szolgáltatásból tevődik össze. 
Többen vannak olyanok is, akik vízdíjjal 
vagy éppen lakbérrel tartoznak. A Hépszolg 
munkatársai őket is felkeresik a következő 
időszakban. Ezen lépések elengedhetetlenek 
ahhoz, hogy a cég pénzügyi stabilitását elér-
jék a döntéshozók, hiszen azt egyetlen szol-
gáltató sem engedheti meg magának, hogy 
a fogyasztói ne � zessenek.

Szabó János
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Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–
Tiszavasvári SE 23–26 (13–13)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Héjja, 
Kónya. (február 20.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Csuzda 3, HADADI 7/2, 
Bancsók 1, Kiss 1, TAKÁCS 3, Madai 
3. Csere: TORMA (kapus), NAGY 4, 
Dankó, Deli, Tupicza 1, Németh, Bata. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 3/2, illetve 4/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc.

Hadas Sándor: A mérkőzés végén 
többször is hibáztunk, aminek a követ-
kezménye a 3 gólos vereség.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Tiszavasvári SE 31–33 (18–16)

Hajdúnánás 80 néző. Vezette: Nagy, 
Oláh. (február 20.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), ALFÖLDI 6, NÉMETH 6, 
Harsányi, BATA 10, Deli 1, NAGY 6. 
Csere: Fehérvári, Molnár, Körtvélyesi 2, 
Kiss, Nyeste, Ötvös, Kovács, Kelemen. 
Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Nagyon sokat hibáz-
tunk a mérkőzésen. A sok eladott labda, 
technikai hiba sokba került.            -kábé-


