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5. oldal

nnepeink közül szinte az egyik 
legnagyobb egyházi ünnepünk 
közeledik: a lélekemelő, a meg-

újító, az örömet adó, a bizakodást rejtő. 
Várjuk, hisz az ember a lelkében, a szív-
ében, s a testével készül rá, vágyik a meg-
újulásra, a fényre, az újjászületésre, hiszen 
a tavasszal ezekre készülünk, még akkor 
is, ha a teleink nem a csikorgató, havas, 
deres jelzőket hordozták magukban.

A húsvét mozgó ünnep, hiszen a tavaszi 
napéjegyenlőséget (március 21.) követő 
első holdtölte utáni vasárnap a húsvétva-
sárnap.

A magyar családok asztalán mementó-
ként állt, s áll még ma is a húsvét fő jel-
képe, a gondosan megfestett piros tojás, 
az őseinktől örökölt jel. Hagyományaink-
nak megfelelően „tele volt írva” jelekkel, s 

ÜÜÜÜÜÜ egykoron a legszebbnek, a legigazibbnak 
adatott.

A hittel élő emberben feltámad Jézus az 
ünnepen: karácsonykor megszületik, hús-
vétkor föltámad.

Eleink számára az ünnep várása ugyan-
olyan fontos volt, mint maga az ünnep. 
Fontos volt a nagyhét, a húsvétot meg-
előző hét, amikor Jézus szenvedését éljük 
újra, csendesen emlékezve, böjtölve, el-
mélkedve.

Tisztítva elmét és testet, rákészülve az 
ünnepre, a halálra, a föltámadásra, a meg-
váltásra.

Nemcsak családi ünnep, de közösségi 
ünnep volt eleinknek, szertartása volt a 
napjainak, a világ világosságának feltáma-
dásának, mely a természet ébredésével, a 
határ járásával, a madarak himnuszával, 
énekével kezdődött. (hajnali határjárás) 
Kodály Zoltán megzenésítette ezt egy gyö-
nyörű énekkel – „Lám a madarak is énekel-
nek ők is vigadoznak, palánták újulnak…”

Szertartása volt hajdan a nap, a termé-
szet ébredésének, a föltámadásnak, a hús-
véti gyertya gyújtásának otthon s a temp-
lomban is.

A szertartások, a szenvedés, a csend 
megélése után a felhőtlen ünneplés kö-

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! 

Húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik a 
tavasz kezdetéhez, és a termékenységgel 
összefonódó népszokásokhoz. 

Az ünnepet megelőző hét a nagyhét, 
amely virágvasárnappal veszi kezdetét, 
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vetkezett, hiszen a sötétség átadja helyét a 
világosságnak, a gyász az örömnek, a böjt 
a mulatságnak. A hideg, a fagy helyébe 
újjászületés következik.

Nagyszüleink világában a locsolkodás is 
szent öröm volt, a megtisztulás jele, nem 
kötelező „letudnivaló”, melynek szintén 
szertartása volt, jókedvet hordozott. Ün-
nepeltek akkor és tudtak áldozatot hozni, 
vízzel locsolkodtak, tisztaságot hirdettek.

Emlékezzünk igazul egyik legszebb ün-
nepünkre, ne zárjuk ki életünkből a szen-
vedést, az önmegtartóztatást, az áldozatot, 

A Golgota, amit  a Bibliát latinra fordítók Kálváriára változtatták át.

évezredes hagyatékainkat, s ne feledjük 
közben a hitet, s a legigazabb üzenetet: a 
nagypénteket mindig a feltámadás követi, 
s a szeretet, a jóság győzedelmeskedik…

Folytassuk, amit eleink ránk hagytak, 
neveljük a csírát, hisz „az áldozatból tá-
madó, a feltámadást álmodó csíra fénye már 
ott feszül a hó alatt” (Molnár V. József )!

Legszebb jókívánság ilyenkor: éljük 
meg ezeket a hagyományainkat, s legyen 
áldott, meghitt ünnepünk!

Fekete Andrea
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napjainak szokásai a Bibliában leírtakat 
követik és Jézus jeruzsálemi eseményei-
hez kapcsolódnak. E napon, a bevonulás 
napján az emberek pálmaágakkal, hide-
gebb éghajlatú vidékeken barkás ágakkal 

mennek a templomba. 
Nagycsütörtökön az utol-
só vacsora és a tanítvá-
nyok lábának megmosása 
(a vendégszeretet jelképe) 
emlékére szokás volt, hogy 
Rómában a pápa 12 szer-
zetes lábát megmosta. Ezen 
az estén a harangok is el-
hallgatnak, a hagyomány 
szerint Rómába mennek. 

Nagypéntek, Jézus ke-
reszthalálának napja – 
gyászünnep. E napon az 
emberek a település szélén 
lévő kálváriára – dombok-

ra vonulnak, s megállnak az egyes stáció-
kat jelölő kápolnáknál, emlékezve Jézus 
keresztútjára. (Via dolorosa) 

Nagyszombat a feltámadás jegyében 
zajlik. Az esti körmenetek, a templo-
mokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és 
egyben a remény jelképe, azt adja hírül, 
hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel 
van. Este „visszajönnek” a harangok is 
Rómából, a sötét, dísztelen templomokat 
nagyszombat reggelére virágokkal, zöld 
ágakkal díszítik fel. 

A feltámadás napja húsvétvasárnap. 
Sok országban szokás e napon a napfel-
keltét egy magasabb helyen várni. Ehhez 
több hiedelem kapcsolódik – egyik sze-
rint a felkelő nap Krisztus feltámadásának 
bizonyítéka, a másik szerint aki jól � gyel, 
megláthatja benne a Krisztust jelképező 
bárányt a zászlóval.

A húsvéti tojás ajándékozása sok or-
szágban e napon történik, nálunk a hétfői 
locsoláshoz tartozik.

Húsvét másnapját vízbevető hétfőnek 
is hívják, mert e nap a locsolás napja. 
A lányokat régen kivonszolták a kúthoz, 
s vödör vízzel leöntötték, vagy a patakhoz 
vitték, s megfürdették. A locsolás, az ősi 
termékenységvarázsló és megtisztuló rí-
tusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a 
kereszténységnél a kereszteléshez kapcso-
lódik. A mondai magyarázat szerint a Jézus 
sírját őrző katonák vízzel öntötték le a fel-
támadást felfedező, ujjongó asszonyokat, 
így akarták elhallgattatni őket. HNU

Az utolsó vacsora azaz a húsvéti lakoma – a Pászka –, melyet 
Jézus is megünnepelt tanítványaival. Szentmiséken ezt idézik 
fel a liturgia fehér színei, a virág, az orgonaszó, a felcsendülő 
Dicsőség, melyet a csengők hangja kísér.

A Szent sír Jeruzsálemben, ahol Jézus feltámadt
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A szociális bérlakások működtetésének je-
lenlegi rendszere fenntarthatatlan. Fenn-
tarthatatlan, hiszen az évek, évtizedek 
alatt felhalmozott több tízmillió forint 
hiányt azon bérlők egy része termelte ki, 
akik a várostól kedvezményesen lakha-
tási lehetőséget kaptak. A tapasztalatok 
alapján voltak, akik a havonta � zetendő 
rezsiköltségeket nem � zették meg, akár a 
lakások állagmegőrzésére sem � gyelve.

Így egy olyan negatív, hiányt-hiányra 
felhalmozó rendszer alakult ki, amely eb-
ben a formájában működésképtelen.

Az áldatlan állapotok visszaszorítása és 
megszüntetése érdekében a város vezetése 
a változtatás útjára lépett. Áprilistól Haj-
dúnánáson azok a � atalok, idősek, csalá-
dok kaphatnak szociális lakásokat, akik 
krízishelyzetbe kerültek, de tenni akarnak 
azért, hogy életük belátható időn belül 
pozitív irányba változzon.

A cél tehát közös: fenntartható rendszer 
kiépítése és segítő kezek nyújtása azoknak 
a rászorulóknak, akik nem élnek vissza a 
város nyújtotta lehetőséggel és nem ha-
szonszerzésre használják az ingatlanokat!

A város vezetése döntött! Döntött, ar-
ról, hogy egy-egy lakást a bérlő szociális 

Tisztelettel értesítem a város lakosságát, hogy a Nemzeti Adó- és 
Vámigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága az ügyfélszol-
gálatát 2016. április 6. napjától kezdődően a továbbiakban a 4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti épületben (Soós ház) fogja 
megtartani.

Az ügyfélfogadás minden szerdán 8.00 órától 12.00 óráig kerül 
megtartásra. 

Dr. Kiss Imre jegyző

Sajtótájékoztatót tartott március máso-
dikán dr. Éles András, a Hajdúnánásért 
Tevékenykedők Független Egyesületének 
önkormányzati képviselője.

Képviselő úr elsőként az önkormány-
zat azon mulasztását kifogásolta, mely 
szerint a 2014. novemberében elfogadott 
települési adó nem felelt meg a Szervezeti 
és működési szabályzatban rögzítettek-
nek, azaz nem telt el öt nap a megisme-
réstől az elfogadásig. Mint mondta, ezt 
jelezte a Kormányhivatalnál, de ott el-
utasították. Ezt követően az Alapvető Jo-
gok biztosához, azaz az ombudsmanhoz 
fordult, és nem tartja kizártnak, ha jogi 
útra terelődik a történet, megsemmisítik 
ezt az önkormányzati rendeletet, azaz a 
települési adót. Kifogásolta képviselő úr 
azt is, hogy több alkalommal intézett 
kérdéseket polgármester úrhoz, ám leg-
többször nem kapott választ. Ilyen meg 
nem válaszolt kérdése volt pl. a tér� gye-
lő kamerákkal kapcsolatban, jelesül az, 
hogy a kamerákat kezelő személyzet csak 
eseményeket rögzít, vagy meg� gyelést is 
végeznek.

Dr. Éles András elfogadhatatlannak 
tartja azt a pénzügy politikát, amelyet a 
jelenlegi önkormányzat folytat. Vélemé-
nye szerint nagyon sok pénz folyik el ha-
szontalan dolgokra, így pl. nem érti, miért 
szükséges a Nánás Pro Cultura költségve-
tését 2016-ban jelentősen megnövelni, 
szerinte ez pazarlás, főként a szerinte nem 
tudatosan tervezett-szervezett új közössé-
gi terek tekintetében, mint a kenderes-
kerti látogatóközpont és Pásztomúzeum, 
vagy éppen a Pinceklub, bár mint mond-
ta, ott azért már néhány értékes program 
is megvalósult a Boresteken kívül. 

Megjegyezte, hogy 2010-ben jelen-
tős beruházási célú összeget, 193 millió 
forintot adott át, amelyhez még később 
hozzájött mintegy 160 millió forint adó-
hátralék be� zetése a gázkitermelő cégtől. 
Ezt a több mint 350 millió forintot az ön-
kormányzat szép lassan felélte, szétfolyt a 
pénz sok felesleges, pazarló dolgokra, pl. a 
Makovecz Imre féle Makona Stúdió által 
készített fürdő környéki fejlesztés terve-
iért kiadott 5 millió forint, amiből nem 
lett semmi. Hasonló módon pazarlásnak 
minősítette a fürdő előtt megépített „vasz-
szörnyet”, illetve a sporttelep bejáratánál 

Magyarország kormánya az elmúlt idő-
szakban jelentősen kibővítette a családi 
otthonteremtési kedvezmény rendszerét, 
amely többek között vissza nem térítendő 
támogatással, kedvezményes kamatozású 
hitellel és kedvezményes ÁFA-val – eddig 
nem tapasztalt esélyt, lehetőséget nyújt a 
� atal párok, családok számára.

A CSOK és ezzel együtt a kedvezmé-
nyes telkek felajánlásával nagy lehető-
séghez juthatnak nemcsak a családok, a 
� atalok, de ezzel együtt a város is, hiszen 
a kezdeményezéssel egy olyan közös cél 
kapujába érhet a település, amely az el-
vándorlás megállításával és a gazdaság 
élénkítésével jövőt tud építeni.

A Családok Otthonteremtési Kedvez-
ményének megjelenésével számos család 
kereste fel azzal hivatalunkat, hogy építé-
si telket szeretnének vásárolni – mondta 
Szólláth Tibor polgármester, aki hozzá-
tette: a kedvezmények bevezetésével az 
építési kedv még tovább fog nőni a � atal 
házasok, családok körében. 

A Nyúl utcán és környékén lévő 29 
db önkormányzati tulajdonú telken egy 
olyan csendes, lakópark épülne, amelyen 

elkészült épületet, amelyet egy éve nem 
tudnak bérbeadni.

A sajtótájékoztatón ismét szóba került 
a Bocskai utca 79., mint az önkormányzat 
fölösleges beruházása, amelyben 40 millió 
forintja áll a városnak, és nem tudni, mi 
lesz belőle, mikorra készül el. Véleménye 
szerint az egész beruházásra azért volt 
szükség, hogy egy ismerős beszállító cég-
nek munkát adjanak, amely aztán később 
az összes többi önkormányzati intézmény 
energetikai beruházásaihoz szállította a 
nyílászárókat.

Nehezményezte képviselő úr pl. a Vá-
ros Bál bevételének elszámolását is, téte-
les bevételi-kiadási elszámolást igényelt, 
amely során igazolják, hogy kik, mekkora 
összeggel támogatták a jótékonysági bált, 
mert ennek híjával az a gyanúja, hogy ön-
kormányzati támogatás is történt.

Képviselő úr az óvodákkal kapcsolat-
ban is kifogással élt. Mint mondta rövi-
desen sor kerülhet az Attila utcai óvoda 
bezárására, és így egy egész peremkerületi 
városrész marad óvoda nélkül. Nagyon 
rossz megoldásnak tartja, hogy a kisgyer-
mekes szülők adott esetben naponta tíz 
kilométert tegyenek meg, míg a város 
egyik végéből a másikba viszik az óvodás 
gyermekeiket. Emlékeztetett arra, hogy 
2007-ben a képviselőtestület elé került 
az az előterjesztés, miszerint az egykori 
Nánási Oláh Mihály Általános Iskolában 
óvodát és általános iskolát kell kialakítani, 
ugyanúgy a Magyar utcán is, ahol ez meg 
is valósult. A Baross utcai iskola esetében 
ezt a tervet a képviselő testület 2010. ok-
tóberében leállíttatta, pedig már a pályá-
zatírás fázisában voltak. 

Képviselő úr kitért a Városi Rendelő-
intézet előtti parkolási gondokra, amely 
már egyébként az idei közmeghallgatáson 
is téma volt. Azon kérdésére, hogy ez mi-
korra oldódik meg, kitérő, személyeskedő 
választ kapott.

Dr. Éles András képviselő úr tájékoz-
tatott arról is, hogy miután a testületi 
üléseken nem áll rendelkezésére megfe-
lelő mennyiségű idő, így az elkövetkező 
időkben többször fog élni a sajtótájékoz-
tatás eszközével, és veszi igénybe a sajtó 
nyilvánosságát. 

HNU

Hónapok óta az egész ország az új CSOK-ról, azaz a Családok Otthonteremtési 
Kedvezményéről beszél. Hajdúnánás városa keresi annak lehetőségét, hogyan tud-
ja segíteni a helyi � atal családokat. Mivel a városvezetés érdeke a népesség növelé-
se, a � atalok megtartása, kedvezményes telek felajánlásáról döntött.

a hajdúsági hagyományokra jellemző la-
kóépületek adnák a városrész arculatát.

Annak érdekében, hogy a � atal csalá-
dok, építkezni vágyók lakáshoz jutását 
segítsék, illetve támogassák a � atalság 
helyben maradását, a telkeket egységesen 
1 000 000 Ft+ÁFA áron értékesíti az ön-
kormányzat, melyek közül 13 telek van 
közművekkel ellátva, a maradék 16 telek 
alapvető infrastruktúra kiépítését a követ-
kező időszakban tervezi a város. További 
előnyt jelent a telek vásárlóknak, hogy az 
összeg már tartalmazza az önkormányzat 
által biztosított bejelentési tervdokumen-
táció díját is.

A Polgármester kiemelte, hogy a nehe-
zebb pénzügyi helyzetben lévőknek hasz-
nált lakás vásárlására nyílik lehetőségük 
a jövőben, amelyek elsősorban kedvező 
vételárú önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok. Ezzel is elősegítve azt a célt, 
hogy minél több nánási tudja kihasználni 
a város és a kormány adta kedvező lehe-
tőségeket.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat
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alapon maximum 9 évig kaphat meg, me-
lyet ezt követően a további segítségre szo-
ruló pályázó családoknak kell átadni, azaz 
megszűnik az a sok évtizedes rossz hagyo-
mány, hogy ezekben a lakásokban generá-
ciók követik egymást úgy, mintha a saját 
tulajdonukat képezné a szociális lakás. 

A rendszer kitisztítása már elkezdődött! 
2016. április 1-jétől az önkormányzat ve-
szi át a bérlakások gazdálkodásával kap-
csolatos feladatokat. Az ügyfélfogadás a 
Hépszolg Kft. épületéből a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Szociális Cso-
portjának épületébe kerül át (4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1. Városháza 
udvari épülete), ezzel együtt pedig a teljes 
feladatellátást: a lakásokkal kapcsolatos 
ügyintézést, tájékoztatást is a szociális 
csoport munkatársai látják el a jövőben. 
Ezekkel a lépésekkel közelebb kerülünk 
közös célunk eléréséhez: egy átlátható, 
kiszámítható és fenntartható rendszer 
működtetéséhez, amely kizárólag azokon 
segít, akik tenni is akarnak életük jobb-
rafordulásáért.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

ÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítésÉrtesítés
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A Magyar Tudományos Akadémia, Társa-
dalomtudományi Kutatóközpont (MTA 
TK), Szociológiai Intézet, Éghajlatválto-
zás Kutatóműhely „Helyi szintű válaszok 
az ökológiai válságra” címmel beszélge-
téssorozatot szervezett, amelynek célja a 
helyi szintű és közösségi ökológiai progra-
mok nemzetközi és hazai jelentőségének 
bemutatása, eredményeik és kudarcaik 
elemzése, és a jövőbeli lehetőségeik szám-
bavétele volt. Az ez évi program „Kertész 
leszek” alcímet kapta, hiszen központi 
téma a helyi és közösségi szintű ökológi-
ai szellemiségű programok bemutatása. 
Ezek azért különösen aktuális témák nap-
jainkban, mert egy lehetséges társadalmi 
választ adhatnak az ökológiai, és akár az 

Március 15-e ünnepének meg-
tartása idén kicsit szokatlan 
módon a művelődési központ 
színház termében zajlott te-
kintettel a szeles, hűvös, esős 
időjárásra.

A Himnusz hangjai után 
Szólláth Tibor polgármester 
úr köszöntötte a szép számú 
emlékező közönséget, majd ezt 
követően Schanda Tamás az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma i� úságpolitikáért és esélyteremté-
sért felelős helyettes államtitkára mondott 
ünnepi beszédet. Helyettes államtitkár úr 
beszédében példaképként állította a for-
radalom előkészítésében jelentős szerepet 
játszó � atalságot, a márciusi i� akat, akik 
között nem kevés tizenéves i� ú is volt, 12 
és 19 évesek.

Schanda Tamás elismerően szólt arról 
a mai i� úságpolitikáról, amellyel a hajdú-

nánási városvezetés megpróbálja bevonni 
a nánási � atalokat, elismeri városunk hír-
nevét öregbítő teljesítményeiket. 

Az emlékező szavak után ünnepi műsor 
következett, amelyet keretbe foglalt Csi-
ha Gábor 48-as honvéd főhadnagy, Csi-
ha Győző nagyapjának visszaemlékezése, 
amelyből részleteket olvasott fel Nagy 
Sándor.

Az ünnepi műsorban színpadra léptek 
a Bocskai István Általános iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola néptánc tanszaká-
nak növendékei, akik táncaikkal, dalaik-

Szépen és meghitten ünnepelt a Bocskai 
István Általános Iskola és AMI közössége 
a nemzeti ünnepünket megelőző pénte-
ken, 3 felvonásban. A műsort a művészeti 
iskola növendékei adták Bistey Attila ren-
dezésében. Évről évre a műsorok közben 
szinte azt gondolhatnánk, azt az adott 
előadást már nem lehet felülmúlni, ám 
minden évben úgy dönt a közönség: de 
mégis. Az idei láttán megbizsergett az em-
ber szíve talán többször is az előadás közel 
60 perce alatt, hiszen megszólaltak egyko-
ri népdalok, csatadalok korhű hangszere-
lésben, szép versidézetek, láttunk tájegy-
ségeink néptáncát, ’48-as csatajelenetet 
katonai meneteléssel, az egykori bálok di-
vatos táncát, a keringőt. A táncok közben 
a szép énekek az élő zene varázsát tárták 
a színpadra a művészeti iskolai tanárai-
nak hangszeres előadásában és varázslatos 
énekhangjuk megmutatásával.

Büszkeséggel hallhattuk és láthattuk 

A program célcsoportja: azok a legalább 1 
hónapja nyilvántartott álláskereső nők, akik

 – az 55. életévüket betöltők esetében 37 
év jogosultsági idővel rendelkeznek,

 – a 60. életévüket betöltöttek a jogosult-
sági időre tekintet nélkül beléphetnek a 
programba.

A programba vonásra 2016. április 30-ig 
van lehetőség. A program terhére legfeljebb 
2016. december 31-ig lehet kötelezettsé-
get vállalni.

A program keretében a munkaadók szá-
mára a célcsoportba tartozó nők munka-
viszony keretében történő foglalkoztatása 

esetén a munkabér (havi munkabérként 
legfeljebb 146 400 Ft vehető fi gyelembe) 
és a ténylegesen megfi zetésre kerülő szo-
ciális hozzájárulási adó együttes összegé-
nek 100%-a kerül megtérítésre.

A programmal kapcsolatos bővebb tájé-
koztatás a területileg illetékes állami fog-

Tájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerő-piaci programrólTájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerő-piaci programrólTájékoztató a „Nők 40+” központi munkaerő-piaci programról

Március 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepségMárcius 15-i ünnepség
őket, akik Tóth Imre igazgató úr szavaival 
élve „megálmodták és elénk varázsolták” 
e műsort, a néptáncot és hangszeres zenét 
oktató pedagógusokat, a művészeti iskola 
tanárait, valamint a néptáncot és a kerin-
gőt előadó gyerekeket.

Megható volt látni és hallani nemzeti 
imádságunkat, melynek minden verssza-
kát más-más előadó szavalt el, s a végén 
a közösen elénekelt Himnusz megadta 
az ünnep fényét. A közönség arcát látva 
és hallva egy-két „kósza” véleményt, ez a 
műsor olyan IGAZI volt, melynél szeb-
ben nem ünnepelheti magyar ember a 
nemzeti ünnepünket.

A műsor egy részét előadták a szereplők 
a városi ünnepségen is, melyet az eső mi-
att a színházteremben tartottak az ünnep 
napjának délelőttjén, ahol a versenyeken 
sikeresen szereplő tanulók jutalmazására 
is sor került.

Fekete Andrea

Hagyományos értékek – újszerű Hagyományos értékek – újszerű Hagyományos értékek – újszerű Hagyományos értékek – újszerű Hagyományos értékek – újszerű Hagyományos értékek – újszerű 
megközelítésmegközelítésmegközelítésmegközelítésmegközelítésmegközelítés
Idén is folytatódik immár nyolcadik alkalommal a „Változó világ” fórumsorozat a 
Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. Neves előadókkal, gyakorlati pél-
dákon keresztül keresik a válaszokat a társadalmak jövőjét meghatározó kérdések-
re. Az év első fórumára Hajdúnánás képviseletében Szólláth Tibor polgármester 
is meghívást kapott február 22-én az MTA Könyvtár és Információs Központba.

éghajlati válságra. A programso-
rozat bemutatja a helyben meg-
valósítható lehetőségeket, azokat 
a helyi és közösségi szintű progra-
mokat, amelyeknek célja, hogy az 
emberek újból közelebb kerülje-
nek természethez József Attila hí-
res verse egy megfosztott világban, 
az élet utolsó szépségét és erejét 
mutatja be, melybe, ha kapaszkod-
ni már nem is lehet, az értékét, a 
kincseit megtartani még igen.

Ezekről a hagyományos érté-
kekről tartott előadást Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere, aki bemu-
tatta a helyi gazdaságfejlesztés eszközeit, 
többek között a szociális földprogram, 
a közfoglalkoztatás, a Nánási Portéka, a 
Bocskai Korona, a Kendereskert és a szo-
ciális szövetkezeteken keresztül. Szólláth 
Tibor előadásában hangsúlyozta, hogy 
Hajdúnánás a gazdaság élénkítésére első-
sorban a helyi erőforrásokat kívánta meg-
találni, azokat leporolni és egy új formába 
önteni. A legfőbb kérdés az, hogy az elkö-
vetkezendő időszakban a települések, így 
Hajdúnánás is miként és hogyan tudja a 
helyben megtalálható erőforrásait, értéke-
it kihasználni – tette hozzá.

HNU

Március 15-e a magyarság számára jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, 
szabadság utáni vágyát fejezi ki. Erre emlékezünk immár több mint 168 éve, kez-
detben április 11-én, az ún. április törvények jóváhagyásának napján, majd 1927-
től minden tavaszváró hónap közepén, március idusán. Az idei városi ünnepséget 
kicsit átírta az 168 évvel ezelőttihez hasonlatos, szeles, hűvös esős időjárás, így a 
hagyományos szabadtéri program helyett a művelődési központ színháztermében 
emlékeztek a résztvevők. 

„Éljen a magyar szabadság, „Éljen a magyar szabadság, „Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!”: Városi megemlékezéséljen a haza!”: Városi megemlékezéséljen a haza!”: Városi megemlékezés
az 1848/49-es forradalom 168. az 1848/49-es forradalom 168. az 1848/49-es forradalom 168. 
évfordulójánévfordulójánévfordulóján

kal megidézték ’48 szellemét, hangulatát. 
A megemlékezést színesítették a Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző csoport dalosai 
is. Az ünnepség zárásaként a hagyomá-
nyokhoz híven a harcban elesettekre, az 
eszme hőseire emlékeztek a résztvevők, 
a kegyelet és emlékezés virágainak elhe-
lyezésével; elsőként a Kossuth szobornál, 
ahol a Váci Huszár és Nemzetőr Bandé-
rium nemzetőrei adtak díszőrséget, majd 

Pető�  Sándor szobránál emlé-
keztek az intézmények, szerve-
zetek képviselői. A koszorúzás 
szertartásának zárásaként a váci 
nemzetőrök díszlövéssel tiszte-
legtek 1848/49 hőseinek emlé-
ke előtt. 

Az ünnepi megemlékezés 
után következett a pályázato-
kon, versenyek kiválóan sze-
replő diákok jutalmazása. Sok 
éve hagyomány már, hogy a 
város vezetése � gyelemmel kí-
séri az iskolákban folyó plusz 

munkákat, oda� gyel azokra a kisebb-és 
nagyobb diákokra, az őket felkészítő pe-
dagógusokra, akik megyei, országos vagy 
nemzetközi versenyeken, pályázatokon 
sikeresen képviselik iskolájukat, öregbítik 
Hajdúnánás város hírnevét. 

Idei nemzeti ünnepünkön is nagyon 
sok diák vehette át jutalmát Szólláth 
Tibor polgármester úrtól, amely teljesít-
ményekhez Schanda Tamás helyettes 
államtitkár úr személyesen is gratulált 
mindenkinek.

HNU

lalkoztatási szervként eljáró Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályánál (Hajdúnánás, 
Bocskai utca 12–14.) érhető el. Ameny-
nyiben érdekli a programlehetőség és még 
nem nyilvántartott álláskereső, lehetősé-
ge van regisztráltatnia magát 2016. már-
cius 25-ig az illetékes járási hivatal foglal-
koztatási osztályainál. 

Hajdúnánási Járási Hivatal
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 Március 24. (csütörtök) 17.00: „A 
zenétől a korsóig” Szűcs Henriett 
fazekas, népi iparművész kiállítása. 
A kiállítást megnyitja: dr. Tar Károlyné 
alapító kurátor, Kézműves Alapítvány. 
Zongorán közreműködik az alkotó. 
A kiállítás április 16-ig tekinthető meg.

 Április 6. (szerda) 18.00: Barangoló 
Klub: Két keréken a világ körül – él-
ménybeszámoló.

 Mindannyiunkban él a vágy, hogy kör-
beutazzuk a Földet…

 Zárug Zita és Harkányi Árpád hétköz-
napi emberek, akik a belső keresgélést 
egy komoly külső kalanddal spékelték 
meg. 2011. június 11-én elindultak a 
Hősök teréről, majd 1550 napon, 4 
kontinensen és 46 országon át körbe-
kerékpározták a Földet (fekvőkerékpá-
rokon), és 2015. szeptember 6-án dél-
után érkeztek vissza a kiindulópontra.

 Az előadásra a belépés díjtalan!
 Április 8. (péntek) 19.00: a Gergely 

� eáter bemutatja: Szántó Armand–
Szécsén Mihály–Fényes Szabolcs: 
Paprikáscsirke, 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 hangu-
latot egy inassal és egy szobalánnyal. 
Főzd meg jól poénokkal, ízesítsd dal-
lal, 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 

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

 ÖNKÉNTES KÖRNYEZETRENDE-
ZÉSI AKCIÓ

 2016. március 24. (csütörtök) 10.00–
13.00

 A délelőtt folyamán az I� ház kertjének 
és közvetlen környezetének rendbetétele 
a cél. Mindenkit szeretettel várunk, aki 
szeretne csatlakozni az eseményhez.

 Szervező: az Okkal-Más-Okkal I� úsági 
Egyesület és a Hajdú-Bihar Megyei Csa-
lád, Esélyteremtési és Önkéntes Ház közös

 Helyszín: Bocskai Filmszínház, I� ház 
(Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.)

 CSERE-BERE BÖRZE
 Újrahasznosítási délutánok kicsiknek és 

nagyoknak a „nulla hulladék” jegyében.
 2016. március 25-én 14.00–19.00-ig 

várjuk az érdeklődőket. Ez az alkalom 
kreatív ötleteket nyújt az otthoni szeme-
teink újrahasznosítására, gyermekeink 
kézügyességének és gondolkodásának fej-
lesztésére, valamint megunt vagy kihasz-
nálatlan tárgyaink elcserélésére, hiszen, 
ami nekünk kacat, az másnak érték lehet.

 SZÜNET
 2016. március 29. (szerda) 9.30

Február 26-án került megrendezésre 18. 
alkalommal a Vécsey- Vásárhelyi Kamara 
Néptánc- és népdaléneklési Verseny Nyír-
egyházán. A rangos hagyományőrző meg-
mérettetésre 3 korcsoportban közel 40 
produkcióval neveztek az ország minden 
pontjáról érkező művészeti iskolák, ama-
tőr néptánc együttesek utánpótlás cso-
portjai, ill. egyesületek által működtetett 
hagyomány ápoló közösségek. A Hajdúná-
nási Bocskai Iskola Makláry Lajos Alap-
fokú Művészeti Tagintézményét képviselő 
néptánc tanszak 50 néptáncos növendéke 
szállt le kora reggel a külön buszról, hogy 
mihamarabb elkezdje a Szikes Zenekarral 
közös színpadi próbát. A félszáz” géppus-
ka lábú” a 4 fős néptánc pedagógus vezér-
kar irányításával 8 különböző produkció-
val készült a megmérettetésre. 

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

 Április 11. (hétfő) Költészet Napja: 
Kiállítás Hajdúnánás jeles irodalmi 
alkotóinak munkájából.

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

Húsvéti készülődés 
a Kendereskertben! 

 2016. március 24–25–26. 08.00–14.00
 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 vár-
juk! Jelentkezés: Pál�  Júlia 06-70/372-
1484

Tourinform iroda hírei
Vásároljon egyedi – a Helyi Sajá-
tosságok program keretében készült 
– kézműves termékeket! Szalma-, 
nemez-, bőr- és egyéb kézzel készült 
ajándéktárgyak széles választéka kap-
ható Hajdúnánáson a Tourinform 
irodában.

Újabb hajdúnánási sikerek a nyíregy-Újabb hajdúnánási sikerek a nyíregy-Újabb hajdúnánási sikerek a nyíregy-
házi országos néptánc versenyenházi országos néptánc versenyenházi országos néptánc versenyenházi országos néptánc versenyenházi országos néptánc versenyenházi országos néptánc versenyen

Az Aranyalma és Arany-
vessző csoportokon keresztül 
a már jó nevű és a korábbi 
években többször is díjazott 
Cinegelábúak-ig, a Bocskai 
Apródjain át az Aranyszalma 
I� úsági Együttesig minden 
nevesített együttesünk képvi-
seltette magát 1-2 koreográ� á-
val. A színpadon megjelenített 
tájegységek között találtuk a 
Felső-Tiszavidék, a Mezőföld, 
a Rábaköz, ill. az Erdélyi tánc-
dialektusból Székelyföld és 

Szilágyság táncait. A 3 fős szakmai zsűri 
soraiban üdvözölhették a népművészek a 
magyar Táncház mozgalom és a színpadi 
táncművészet jeles koreográfusait, haj-
dani szólistáit, oktatóit. Jelesül Kökény 
Richárdot az Állami Népi Együttes ve-
zetőjét, Sikentász Szilvesztert, Művészeti 
Iskola igazgatót, Örökös aranysarkantyús 
Táncost és Tóth Juditot a Gödöllő nép-
tánc együttes művészeti vezetőjét. A késő 
estébe nyúló eredményhirdetést és díj-
kiosztást az idén is érdemes volt kivárni 
Makkai Andrea, Bedő Melinda, Márton 
Attila és Bistey Attila tanítványainak és az 
értük izguló szülőknek, barátoknak. Vég-
eredményben minden korcsoportban az 
első 3 hely valamelyikén végeztek tánco-
saink, melyet különdíjak is tetéztek.

Bistey Attila

Turista információ – Tourist information

Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Tel.: 06-52/382-076
 06-70/375-6642
E-mail: hajdunanas@tourinform.hu
Web: http://nanastourinform.hu

Okkal-Más-Okkal I� úsági Egyesület programajánlója
 SZÜNET a mamának, játék a babának az 

I� házban, minden kedden 9.30-tól.
 Tematikus beszélgetések, élménybeszá-

molók, tapasztalatcsere gyermeknevelési 
kérdésekről.

 Előadó: Dési Viktória, 2 kis� ú édesanyja, 
HR szakértő, pszichológus.

 FILMKLUB
 2016. április 4. (hétfő) 17.00 Jurassic 

World. Újra Filmklub az I� házban! Vá-
runk szeretettel minden érdeklődőt, a 
program ingyenes.

 JÁTSSZ AZ IFIHÁZBAN
 Hétköznapokon 14.00 és 20.00 között 

lehetőség nyílik darts, biliárd, pingpong 
és társasjátékok használatára az I� házban.

 A játékok használata ingyenes, de előzetes 
bejelentkezéshez kötött.

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

Okkal-Más-Okkal 
I� úsági Egyesület

A vendégeket Szilágyi Erzsébet, a Nánási 
Pro Cultura Nonpro� t Kft. ügyvezetője 
köszöntötte, aki többek között örömének 
adott hangot, „hogy ilyen szép számmal 
jelentünk meg a kiállítás megnyitásán…
Én magam is nagyon szeretem a fotókat, 
az idő előre haladtával szívesen nézem 
vissza a régebbi képeket…A fotózásra úgy 
tudok tekinteni, mint művészetre…Ro-
hanó világunkban vannak lencsevégre ka-
pott pillanatok, amelyek az emberekben 
szépérzetet keltenek…A fotó felnyitja a 
szemünket, felhívja a � gyelmet környe-
zetünkre, annak szépségeire, ritkaságaira.”

Ezt követően Fekete Zoltán, a Miskolci 

FotókiállításFotókiállításFotókiállításFotókiállításFotókiállításFotókiállításFotókiállításFotókiállításFotókiállítás
2016. február 24-én nyílt meg a Miskolci Fotóklub kiállítása a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériájában. A szép számmal megjelent közönséget Szólláth 
Zoltán üdvözölte, azokat, akik megtisztelték a kiállítást és eljöttek, hogy megis-
merkedjenek „a fotósok, a szenvedély fűtött emberek” alkotásaival.

Fotóklub elnöke ismertette meg a láto-
gatókkal a több mint 80 esztendős klub 
múltját és jelenét. Mint mondta: „nagy 
múltra tekintünk vissza. 1889-ben jött 
létre a Miskolci Athléta Kör, mely befo-
gadta az amatőr fotósokat is. 1929-ben 
30 taggal alakult meg a Magyar Amat-
őrfényképezők Országos Szövetsége mis-
kolci tagszervezete. A Miskolci Fotóklub 
nevet 1958-ban vettük fel. Klubunk nagy 
szerepet játszott a régió életében. Számos 
díjjal büszkélkedhet egyesületünk, leg-
utóbb elnyerhettük Az év Fotóművészeti 
Alkotócsoportja címet. Jelenleg 36 aktív 
tagunk van. Tagságunk sokszínű, a he-

lyi fotósok mellett más vidék és külföldi 
fotósok is tagjaink. Kezdő fotósoktól a 
fotóművészekig, portréfotósoktól a ter-
mészetfotósokig, � ataloktól az idősebb 
generációig támogatják tagjaink egymás 
fejlődését, művészetének kifejlődését. 
Kéthetente tartunk foglalkozásokat. Eze-

ken aktív szakmai munka folyik, előadá-
sokat hallgatunk, fényképeket elemzünk, 
kiállításokat szervezünk. Célunk az, hogy 
értékelhető anyagot hozzunk létre az ér-
deklődők számára, amelyben örömét lel-
heti mindenki.”

Gut István
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Elment az utolsó hajdúnánási Elment az utolsó hajdúnánási Elment az utolsó hajdúnánási Elment az utolsó hajdúnánási Elment az utolsó hajdúnánási Elment az utolsó hajdúnánási 
számadószámadószámadószámadószámadószámadó

Református diákok sítáboraReformátus diákok sítáboraReformátus diákok sítáboraReformátus diákok sítáboraReformátus diákok sítáboraReformátus diákok sítáboraReformátus diákok sítáboraReformátus diákok sítáboraReformátus diákok sítábora

Ebben az évben a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium és a Hajdúná-
nási Református Általános Iskola közös 
együttműködésben szervezett sítábort.

Az úti cél Lengyelország egyik legna-
gyobb síközpontja: Bialka Tatrzanska 
volt. A sítáborba 18 fő nagy és kis re� s je-
lentkezett 7 évestől 18 éves korig. Három 
kísérő pedagógus vigyázott a diákokra, 
gyermekekre: Kozmáné Mórocz Mónika, 
Szemán István a Kőrösi Református Gim-
názium, Tóth Norbert a Hajdúnánási Re-
formátus Általános Iskola tanárai.

A szervezők minden jelentkezőt befo-
gadtak, akár teljesen kezdő, akár már sí-
elni tudó diák volt. Sőt, szívesen láttuk az 
érdeklődő szülőket is.

 Az öt napos sítábor február 26-án reg-
gel nyolc órakor vette kezdetét. Ekkor 
indultunk a 350 km-es távnak. A gyere-
kek a közel öt órás út során egyre izgatot-
tabbak lettek, mert, ahogy közeledtünk 
a célhoz, úgy lett egyre havasabb a táj. 
A szállásunk kényelmes apartman volt. 
Lengyel barátaink (házigazdák) félpanziós 
ellátással gondoskodtak rólunk a sítábor 
ideje alatt. Már az érkezés napján egy 
korai vacsora után teljes felszerelésben sí-
busszal indultunk útnak a 2 km távolság-
ra lévő, – akkor már lámpafényben úszó- 
síközpont felé. Itt a kezdő síelők Szemán 
István tanár úr vezetésével ízlelgették a sí-
elés tudományát, a haladók pedig velünk 
síelhettek a gyönyörű sípályákon. Közel 3 
órás síelés után 21.30-kor értünk vissza a 
szállásra. Másnap reggeli, majd a verőfé-
nyes napsütésben a kezdőkkel egy kisebb 
tanuló pályára mentünk, ahol Sanyi bácsi 

(síoktató) csiszolta tovább tudásunkat, 
egészen késő délutánig. Este már a nagy 
pályákon felvonóztunk. Harmadnap – a 
bőséges svédasztalos reggelinket elfo-
gyasztva – a 17 km hosszú pályarendszer 
mind a 19 felvonóját használatba vettük. 
Egyre magabiztosabban, ügyesebben sí-
elt mindenki. Visszatérve, szokásos korai 
vacsoránk után, útnak indultunk a sí-
központ melletti fedett termál és csúszda 
parkba. A gyerekek a három órás fürdő-
zés, csúszdázás során nagyon jól érezték 
magukat. Szállásunk felé haladva, még 
megálltunk egy útba eső büfében „keba-
bozni” majd jól lakva, fáradtan tértünk 
meg ágyainkba.

A következő nap délelőttjén síelés, dél-
után szabadfoglalkozás volt a program 
(csocsó, stb.), majd kimentünk a közeli 
boltokba ajándékokat vásárolni. Esté-
re ismét felcsatoltuk a léceket – valaki a 
snowboard-ot – és irány a felvonó! A szin-
te üres pályákon kényelmesen és nagyon 
ügyesen jött le minden diákunk.

Utolsó nap reggelén havazásra ébredt a 
társaság. Mivel friss havon csúszni a leg-
jobb – kihasználva az utolsó órákat – sí-
eltünk még egy kicsit. Végül – mindenki 
nagy bánatára – bepakolva délután két 
órakor készen álltunk az indulásra. Este 
nyolc óra körül érkeztünk haza Hajdú-
nánásra.

Szép élményekkel gazdagodtunk a sítá-
bor alatt, és ami a legfontosabb minden 
gyerek megtanult síelni. Mindenki ne-
vében mondhatom, várjuk a következő 
síszezont.

Tóth Norbert

A sors úgy hozta, hogy a közelmúltban 
több olyan programon vehettem részt, 
ahol az értékekről esett szó, a környezet 
megbecsüléséről, a pazarlás elkerüléséről.

E gondolatok kapcsán – paraszti szár-
mazású lévén – eszembe jutott apám és 
nagyapám, szüleim gazdálkodó múltja, 
akik tanyán éltek, csakúgy, mint nagyon 
sok nánási ember. Azokban az időkben 
– nem volt ám ez túl régen – olyan 40-
50 éve – a paraszti gazdaságok minden 
különösebb logisztikai és marketing ta-
nulmányok nélkül is nagyon jól együtt 
tudtak élni a természettel, nem károsítot-
ták azt, sőt ahol csak tudták óvták, hiszen 
a termőföld, a legelő, a víz mind-mind 
megélhetésük alapját jelentette. Nem ke-
letkezett felesleges szemét a tanya körül, 
minden „újra hasznosult”. A konyhai 
zöld hulladékot megette a jószág, a fagy-
gyúból, sült zsír maradékból szappant fő-

zött nagyanyám, ezért sem kellett pénzt 
adni. Nem voltak még csodamosószerek, 
� nom illatú öblítők, a mosott ruha jó illa-
tát, a tiszta levegőn szárítás adta. A tanya 
és dűlőutak fáit tavasszal megmetszették, 
a gallyakat összeszedték, tüzelő lett belőle. 
De tüzelőnek használták pl. a megszáradt 
marhatrágyát is. Ami szerves anyagot 
már máshol nem lehetett felhasználni, az 
ment a trágyadombra, de itt is hasznosult, 
hiszen a föld megtrágyázása elemi érdek 
volt, anélkül nem várhattak jó termést. 

Ha már a növénytermesztésnél járunk; 
nézzük végig pl. hogy a kukoricát milyen 
sokoldalúan tudták felhasználni. Ősszel 
betakarították a termést, zsákokba, gó-
rékba kerültek a kukoricacsövek. A szárát 
levágták, ez kiváló takarmány volt a tehe-
nek számára. A lemorzsolt kukorica után 
maradt csutka remek begyújtós volt, de 
ínséges időkben ezzel is tüzeltek. A jószá-

2016. március 8-án, egy borongós, kora 
tavaszi napon szomorú szívvel kísérte el 
utolsó útjára népes családja, rokonsága, 
számtalan barátja és ismerőse Máró Matyi 
bácsit. Elment az öreg számadó.

Szép korát születésétől nyugdíjazásáig 
a puszták világában, az általa nagyon sze-
retett állatok között élte le. Volt csordás, 
gulyás, de legjobban a ló, a ménes vonzot-
ta. Délcegen ülte meg a legvadabb, legszi-
lajabb csikót és lovat, nagy lovas hírében 
állt a város népes lakossága előtt.

Már 16 éves korában csikósbojtárként 
dolgozott édesapja mellett. Vidám, tár-
saságkedvelő ember hírében állt, minden 
közelébe került ismerőséhez volt egy ked-
ves szava. Nagyon szerette a magyar nó-
tát, � atal korában alkalomadtán szívesen 
dalolgatott is.

Az idős kor Őt is elérte, szeretett szak-
májától kénytelen volt elszakadni. Idős 
napjainak nagy részét a Rákóczi utca 
végén, a házának kapujában ülve töltöt-
te, barátokkal, ismerősökkel beszélgetve, 
hiszen mindig akadt egy-egy beszélgető 
társa. Januárban még családja  körében 

ünnepelhette 93. születésnapját, azonban 
március elején örökre lehunyta szemeit. 
A gyászbeszéd alatt, a sok ember mellett, 
aki szerette és végső útjára is elkísérte, a 
pusztákon sokat látott és hallott, több 
száz darumadár is hangos kiabálással bú-
csúzott az öreg számadótól. Ez talán nem 
véletlen.

Kedves Matyi bácsi – most már hűsé-
ges hitvese mellett – nyugodjon békében. 
Nyugalmukat csak az életben oly sokat 
hallott égi madarak éneke zavarja meg.

Máró Gábor

Szerkesztésünk Gulyás Gábor, hajdúná-
nási költő egyik versciklusának részletével 
búcsúzik az utolsó számadótól, Máró Matyi 
bácsitól.

Gulyás Gábor

ÖREGEK
Az öregek már elaludtak,
mindketten a mennybe jutottak,
mosolyognak s mosolyuk fénye
kiül az egek peremére.

Nagyapám hófehér subában
jár a magas ég pitvarában,
egy lépéssel lép ezer métert,
tele szájjal falja az étert,

kedves nótákat dudorászik,
bodor kis felhőket pipázik,
ölre szalad a viharokkal,
ég zeng, ha nevet telt torokkal.

Nagyanyám hófehér kötőbe
Isten legkedvesebb cselédje:
minden lépése jól van,
tejút-tejet tart a komótban,

mindig új zsoltárt zeng a szája,
csengő hangját angyal csodálja,
tisztasága úgy jár utána
mint Krisztus fehér báránya.

Eszébe jut néha-napjába,
mit csinál kicsi unokája:
kötője alá rejtett kézzel
az egek kapujába lépdel,

várja, míg jő alkalom
s hogy legyen mivel játszanom,
boldog zsoltárt dúdolva dob
nekem egy fénylő csillagot.

gok által ragyogóan lecsupaszított kukori-
caszár visszamaradt „ízikje” szintén vala-
milyen tüzelő alkalmatosságban végezte, 
leginkább a kemence fűtésére használták. 
De készült belőle gyermekjáték is. Én 
magam is nagyon sok csutka-babát készí-
tettem egykor „ízikből”. A fölben maradt 
kukoricatövet (csutkatövet) tavasszal fel-
szedték – ez általában a gyerekek feladata 
volt – és ebből is tüzelő lett. Így haszno-
sult a kukorica minden része, szolgálva 
embert, jószágot, környezetet.

Tudom én, hogy ma már egy teljesen 
más világ van, megváltozott, átalakult 
minden, nem lehet úgy élni, mint fél év-
százada. Valószínű, nagyon sok családban 
most sem landol a kukában a krumplihéj, 

a zöldségmaradék, nem öntenek ételt a 
konténerbe, hanem megpróbálják még 
valamilyen módon hasznosítani. Csak az 
a baj, hogy a természet, a környezet nem 
tud folyamatosan alkalmazkodni a mi „ci-
vilizált” életmódunkhoz. Nem tud rege-
nerálódni, vizeink, erdeink, pusztulnak, 
szennyeződnek. Rákkeltő, láthatatlan 
gyilkos anyagokkal szennyezett levegőt 
lélegzünk be.

Azt gondolom végnélkül lehetne sorol-
ni mindazokat az anomáliákat, amelyek 
egyre jobban terhelik bolygónkat. Próbál-
junk meg tanulni szüleinktől, nagyszüle-
inktől, kérdezzük meg őket; hogy is volt 
ez régen?

Rigó Tamásné 

Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?Hogy is volt ez régen?
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Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!Legyél te is ideiglenes befogadó!
Ideiglenes befogadás. Sokszor, sokan 
mondjuk, kérjük, de hogy valójában ez 
mit is jelent, nem mindig világos min-
denki számára. Pedig fontos, hogy az, 
aki segítene, pontosan tudja, hogy mit is 
takar ez a fogalom, mi az, ami rá várhat, 
s mi az, ami megkönnyíti a döntést, a vá-
lasztást.

Az ideiglenes család abban különbözik 
a tényleges gazdiságtól, hogy a kutya nem 
marad ott élete végéig, de az örökbeadási 
esélyeit azzal jelentősen növelni lehet, ha 
kitüntetett � gyelmet kap és megismerjük: 
hogyan viselkedik családban, hogyan rea-
gál dolgokra, illetve természetesen megta-
nulja azt, amit egy gazdis kutyának tudnia 

kell. Ez az ideiglenes befogadó dolga, ezt 
és az ellátást vállalja, amikor átmeneti ott-
hont nyújt egy-egy kutyavédenc számára.

A legtöbb kutyánkról nem tudjuk, 
hogy hogy és miként élt előtte, de igyek-
szünk a lehető legtöbb információt be-
gyűjteni és átadni róluk. Egyre többen 
vannak az utóbbi években olyan véden-
cek, akiktől tulajdonosaik válnak meg, 
ilyen esetben, különösen, ha benti ku-
tyáról volt szó, a kennelsoron történő 
elhelyezés nagy törést jelentene, így nem 
megoldás, egy befogadó család sokat se-
gít, hogy a változást ne tragédiaként élje 

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a „Tavaszi lomtalanítási akció”
Hajdúnánáson

2016. április 9-én, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofi t 
Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordara-
bokat, berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágma-
radványokat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe 
– melynek súlya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a 
megszokott helyre a közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el Közszolgáltató.

Nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiab-
roncsot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók, szá-
mítógépek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel nem 
rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot. 

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb 
reggel 6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.

Ma már magától értetődő, hogy március 
15-én ünnepeljük az 1848/49-es magyar 
forradalmat és szabadságharcot, de – 
akármilyen meglepő – ez nem mindig 
volt így.

Március 15-ét szinte már a szabadság-
harc leverését követően ünnepelni kezd-
ték, de mégis sokáig vita tárgyát képezte 
az, hogy melyik napon is kellene ünne-
pelnünk a magyar szabadságot?

Sokak szerint inkább április 11-ét – 
azt a napot, amikor V. Ferdinánd császár 
jóváhagyta az áprilisi törvényeket – kel-

lett volna ünnepelni, hiszen „Március 15 
volt a kezdet, amely céljait április 11-én 
töltötte be.” Április hívei azzal érveltek, 
hogy ezen a napon az egész „forradal-
mi mű” előtt tisztelegni lehet, aminek a 
márciusi események csak a kezdőmozza-
nata volt.

Bár kezdetben csak titokban volt sza-
bad megemlékezni, de már ekkor is fenn 
állt ez a kettősség. A felsőbb osztályok-
ban és a fővárosban az áprilisi, míg vi-
déken a márciusi időpontot preferálták 
jobban.

Színes Sarok Színes Sarok Színes Sarok Színes Sarok Színes Sarok Színes Sarok 
Március 15, vagy április 11?Március 15, vagy április 11?Március 15, vagy április 11?Március 15, vagy április 11?Március 15, vagy április 11?Március 15, vagy április 11?

Felhívás
Hajdúnánás városa szeretné megmenteni az utókor számára vasútállomás közelé-

ben álló egykori városi mérlegházat. A felújítási munkálatok már zajlanak. 
Az épület belső tereit is szeretnénk tartalommal megtölteni, hogy bemutathassuk 

ennek valamikori szerepét.
Kérjük azokat, akik rendelkeznek a mérlegházzal kapcsolatos fényképpel, jószág 

vagy termény mérést ábrázoló fotóval,valamilyen írásos dokumentummal, stb., szí-
veskedjenek behozni a múzeumba, hogy másolatot készíthessünk róluk.

Címünk: Helytörténeti Gyűjtemény, Bocskai utca 13. Köszönettel: Buczkó József

Nyíradony VVTK–Hajdúnánás SK 
28–33 (7–16) 

Nyíradony 100 néző. Vezette: Babicz, 
Haskó. (március 5.) 

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
Poór, Lányi 2, Zihor 4, LENGYEL 3, 
UMANETS 15/4, Budaházy 1. Csere: 
Szilágyi, Dorogi (kapusok), Tar Cs, Da-
rabos 1, Mekes, Kaltenecker 3, Martinek 
3, Lakatos, Tóth A 1/1. Edző: Molnár 
András

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

Molnár András: Az első félidei kiváló 
védekezésünknek és kapusteljesítmény-
nek köszönhetjük a magabiztos győzel-
münket. 

Juniormérkőzés: Nyíradony VVTK–
Hajdúnánás SK 21–30 (10–14)

Nyíradony 50 néző. Vezette: Osvai, 
Tordai. (március 5.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
TÓTH A 7/3, MEKES 4, Lányi, TAR Cs 
3/2, Péter 4, Lengyel. Csere: Praczu (ka-
pus), Molnár F 1, Oláh A 1, Molnár A 1, 
Balázs, TAR L 3, Tóth J 2, Veres 3, Nagy 
1/1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/3, illetve 7/6. Kiállítás: 
12 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: A Játékunkat a követke-
zők jellemezték: kötelező, pihentetés, tar-
talék láng, 2 pont, Tar Lotti. Gratulálok 
a lányoknak!

-kábé-

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

Ahogy teltek az évtizedek az arány 
végül lassan a „márciusi i� ak” javára to-
lódott el. 

A vita végül 1898-ban eldőlni látszott, 
amikor a kormány, hivatalosan is április 
11-ét jelölte ki forradalom és szabadság-
harc emléknapjává, de az emberek nagy 
része, akik akkor már 50 éve ünnepelték 
15-ét nem értett ezzel egyet. 

1898. március 15-ét hivatalos állami 
ünnep hiányában, a városokban és fal-
vakban maguk ünnepelték meg az em-
berek, Budapesten pedig az egyetemi 
i� úság tartott fáklyás felvonulást a for-

radalom tiszteletére. Április 11-e abban 
az évben húsvét hétfőre esett, így dacára 
a minisztériumi körleveleknek, alig volt 
olyan település, ahol megtartották volna 
az ünnepet. 

Bár Budapesten fényes külsőségek 
között, Ferenc József császár személyes 
részvételével ünnepelték meg április 11-
ét, mégis pár év alatt minden jelentősé-
gét elvesztette az áprilisi emlékezés, és 
maradt a ma is jól ismert március 15-i 
dátum, amely 1927-től hivatalosan nem-
zeti ünnepünk. 

Szabó Endre

meg a kutya. Vannak olyan védencek, 
akiknek az oltásaik hiánya, vagy betegsé-
ge miatt keresünk átmeneti befogadó csa-
ládot, ahol nem jelenthet veszélyt rá más 
kutya, és gyorsabban tud lábadozni. Idő-
ről időre vannak olyanok is, akik valami 
miatt a kenneltartást nem viselik jól, így 
számukra kiemelten fontos az, hogy meg-
ismerjük őket egy biztonságos, kényelmes 
környezetben is. Általában nem tudjuk 
megmondani, hogy az érintett egyed szo-
batiszta-e, hogy rendesen viselkedik-e a 
lakásban, hogy mennyire szeret autózni 
vagy hogy miként viseli a nagyváros zaját.

Sok kutyánkat bántalmaztak, olyan 
dolgokon mentek keresztül, amit elkép-
zelni sem tudunk, így bizonytalanok, bi-
zalmatlanok, idő, amíg megnyílnak, amíg 
kötődni kezdenek, hiszen nekik is tanul-
niuk kell a valahová tartozást, a szeretetet. 
Hihetetlen dolog megélni azt, amint egy 
törött kis lélek szilánkjaiból összeáll és 
örökbeadhatóvá válik. Hiszen valljuk be: 
aki kutyát szeretne a „menhelyről”, már 
kész kutyát szeretne. Mi viszont nem ilye-
neket mentünk.

De tényleg rengeteget, leírhatatlanul 
sokat jelent a családi környezet. Ha va-
laki ezt tudja adni, ezt vállalja, hatalmas 
dolgot tesz. HATALMASAT. Így várjuk 
mindazon jelentkezőket, akik próbára 
tennék magukat. Senkit nem hagyunk 
cserben, ha bármi gond van, ami miatt 
a kutya nem maradhat, megoldjuk, de 
fontos, hogy befogadás előtt az ember vé-
giggondolja, hogy mire van lehetősége, fe-
lelőtlenül nem szabad belevágni ebbe, hi-
szen a kutyáknak lelke van, ha kiűzetnek 
a családból, az számukra törést jelent. Ha 
nem másik, örökbefogadó családba me-
hetnek, ahol hamar, sokszor már egy-két 
óra alatt elfogadják a megváltozott kör-
nyezetet, adott esetben egy kennel, amit 
hirtelen helyzetben biztosítani tudunk, 
viszont nagyon visszaveti őket lelkileg. 

Szojka Beáta
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Frici új gazdijával

Az Oktabész szövetkezet 80 órás növényvédős alaptanfolyamot indít Hajdúnánáson! 
A tanfolyam díja 72 000Ft +Áfa

Jelentkezni lehet Bartal Lászlónál a 06-20/968-1359-es telefonszámon
oktabesz@freemail.hu

TISZTELT GAZDÁLKODÓ!TISZTELT GAZDÁLKODÓ!TISZTELT GAZDÁLKODÓ!TISZTELT GAZDÁLKODÓ!TISZTELT GAZDÁLKODÓ!TISZTELT GAZDÁLKODÓ!
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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

 
Nem kell többé, mosogatnia! 

A három féle menüt 
eldobható edényben kapja, 

változatlan áron.

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

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

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

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

 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profi lokból 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

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

Katonka Sándorné 
2016 március 10-én 
ünnepelte 90-ik 
születésnapját.

Köszönti: 
Férje, gyermekeik 
unokáik 
és dédunokáik

Isten éltesse sokáig erőben és egészségben családja körében!

Születésnapi köszöntőSzületésnapi köszöntőSzületésnapi köszöntőSzületésnapi köszöntőSzületésnapi köszöntőSzületésnapi köszöntő

NAGY IMRE LÁSZLÓ
volt Hajdúnánás, Polgári u. 16/A sz. alatti lakos

halálának 4. évfordulójára.

Megemlékezés

NAGY IMRE LÁSZLÓ

„Emlékük, mint lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,

Derűs szelíden és örök fehéren.”

Fájó szívvel emlékezik: Felesége, Gyermekei, 
Menye, Veje és Unokái.

„Akiket szerettünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad…
Bárhogy múlnak évek, a lélek nem feled, Mert összeköt minket az örök szeretet!”

Laci 30 évvel ezelőtt váratlanul, tragikus hirtelenséggel hagyott itt minket. 
Felesége és gyermekei hosszú időn át, nehezen tudták feldolgozni, hogy ő már nincs velük többé. 

Velük együtt rokonai és még nagyon sok ismerőse, barátja boldog örömteli felejthetetlen emlékeket elevenít fel, ha csak rá gondol.

Lajos bácsi közel 15 évvel ezelőtt búcsúzott el. 
A Házi ipari szövetkezet elnökeként és közéleti emberként is sokat tett, a városunk lakói érdekében. Elismeréssel gondolunk vissza rá!

Mancika már egy éve, hogy örök nyugovóra tért. Aki ismerte tudja, milyen fáradhatatlan és energikus volt egész életében.

A közösségért tett munkájuk vitathatatlan. Emlékeik felejthetetlenek számunkra! 

VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! VÁSÁROLJON KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL! 

Kiss László
(Laci)

Fülöp Lajos 
(Lajos Bácsi)

Fülöp Lajosné 
(Mancika néni)
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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

Távozók, érkezők és remek rajtTávozók, érkezők és remek rajtTávozók, érkezők és remek rajtTávozók, érkezők és remek rajtTávozók, érkezők és remek rajtTávozók, érkezők és remek rajt FÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB IIFÉRFI KÉZILABDA NB II
Véget ért a holtszezon, itt tavasz, kezdőd-
hetnek az újabb párharcok, pontvadásza-
tok labdarúgóink életében. Imrő László-
val, a csapat edzőjével ültünk le néhány 
szót válltani a felkészülésről, a távozókról 
s az érkezőkről.
 A felkészülésről csak annyit, hogy 

kemény munkát végeztünk. Játszottunk 
többek között Tiszavasvári, Derecske 
Nyíradony, Hajdúsámson, Balkány és 
Monostorpályi csapataival s a 6 gólos győ-
zelemtől, a 7:1 – es vereségig szinte min-
den eredmény előfordult. E felkészülési 
mérkőzéseinkről talán annyit, hogy csak 
az utolsó meccsen tudtunk úgy (nagy-
jából) kiállni a jó erőkből álló Derecske 
ellen, ahogyan szerettünk volna. Meg is 
lett az eredménye, hiszen a helyenként 
jó és meggyőző játékkal 3:2 – re sikerült 
legyőzni őket, s a tabellán a 8 csapatból a 
harmadik helyezést sikerült elérni. A csa-
patból az öt távozó játékost négy érkező-
vel próbáljuk kompenzálni.

Nézzük akkor a távozók listáját: Oláh 
Tamás: Két nálunk töltött év után dön-
tött úgy, hogy a több játéklehetőség miatt 
vált csapatot. Nálunk ősszel kiegészítő em-
berként, 2 mérkőzésen kezdőként, 9 talál-
kozón pedig csereként léphetett pályára. 
Most a Hajdúdorog hívására mondott 
igent, így január végétől hivatalosan is a 
dorogi csapat tagjának vallhatja magát.

Tímári Gergő: Csapatunk tehetséges 
és � atal játékosa is a váltás mellett dön-
tött. Ősszel, sérülés miatt kevés lehetőség 
jutott neki és most felépülése után pedig 
új állomáshelyet keresett magának.

Jóna Gábor: Ebben a szezonban 1 mér-
kőzésen lépett pályára, majd úgy döntött, 
hogy felhagy nánási pályafutásával

Csiszár Szabolcs az eddig felsorolt já-
tékosok közül, az, aki a legtöbb mérkő-
zésen szerepelt. 13 találkozó jutott neki.

Fábri Dávid: Fiatal játékosunk is más 
csapatban folytatja pályafutását. A 15 ta-
lálkozón, 5 gólig jutó játékos, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei, Nagyhalász invi-
tálására mondott igent.

Érkezők: több ismerős névvel találkoz-
hatnak majd szurkolóink ebben az össze-
állításban.

Nézzük, kik azok a játékosok, akik se-
gítségünkre lehetnek tavasszal.

Kovács Máté Olivér: Egy fél éves 
nagyhegyesi kitérő után, úgy döntött, 
hogy játékával ismét megpróbál segítsé-
günkre lenni. Visszatérése azért is öröm-
teli, mert az eddig Nánáson mutatott já-
téka, a szurkolóknál is szimpátiát váltott 
ki. Máté meghatározó tagja volt a hegyesi 
csapatnak, így lelkiismeretes játéka nagy 
hasznunkra válhat.

Félegyházi Zoltán: Mátéhoz hasonló-
an, ő is egy fél év után tér vissza csapa-
tunkhoz. A � atal, tehetséges játékosunk, 
folyamatos játéklehetőséghez jutott a 
Debreceni Labdarúgó Akadémia U-19-es 
csapatában. 16 lejátszott mérkőzéssel és 5 
találattal a háta mögött, ismét nánási szí-
nekben folytatja.

Toronyai László: Az örök � atal, el-
nyűhetetlen „Luby” ismét visszatér csapa-
tunkhoz. Rutinos játékosunk, a Görbehá-
zi KSE csapatát hagyta ott hívószavunkra. 
Ősszel 12 mérkőzés jutott neki a megye 
II-ben, ezek alatt 1 gólt ért el.

És akkor az egyetlen olyan név, mely 
ismeretlen lehet szurkolóink számára. 
Ő nem más, mint Csizmadia Csaba: a 
gólerős játékos, a derecskei mezt cseréli le 
nánásira. Új játékosunk, nem nevezhető 
vándormadárnak, eleddig csak a derecskei 
csapatban futballozott. Több éve szerepel 
a megye I-ben és az eddig lejátszott 281 
meccse alatt, 143 gólt rúgott. Az őszi mu-
tatója is jónak mondható, 14 mérkőzésen 
szerzett 8 góljával, a góllövő lista 14. he-
lyén áll. Gólerős játékára nálunk is nagy 
szükség lenne.

Nézzük most a rajt utáni első mérkőzést.
Monostorpályi SE–Hajdúnánás GB. 

FK 0–3 (0–0)
Néző: 80
Vezette: Pap E. (Katona D., Pál G.)
Hajdúnánás: László T. Kondorka K., 

Fodor T., Berán B., Mile M., Juhos L., 
Bálint T., Cservák T., Csizmadia Cs., 
Papp R. (Félegyházi), Szarka I. (Újvári)

Edző: Imrő László.
Gól: Cservák, Újvári(2).
A helyzeteink egyharmadát értékesítve 

a végére magabiztossá tettük a győzelmet 

Bőcs KSC–Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE 27–23 (16–8)

Bőcs 60 néző. Vezette: Kovács, Péli. 
(február 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Cs (kapus), CSUZDA 3, Hadadi 2, Ban-
csók 3, Kiss 3, Bata, TAKÁCS 10/1. 
Csere: Torma (kapus), SZABÓ 2, Nagy, 
Deli, Bata T, Kelemen, Németh, Tupicza, 
Dankó. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 7/4, illetve 3/1. Kiállítás: 10 
perc, illetve 6 perc.

Hadas Sándor: Ellentétes félidők. 
A nagy hátrány ledolgozása felemésztette 
energiáinkat. Sorsdöntő helyzetekben dur-
va hibákat vétettünk.

Juniormérkőzés: Bőcs KSC–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 23–36 (13–20)

Bőcs 60 néző. Vezette: Duber, Vinnai. 
(február 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Zs (kapus), Kelemen 5, Németh 7, Bata 
6/1, Deli 6, Kiss 2, Nagy 2. Csere: Mezei 
(kapus), Harsányi 3, Molnár 1, Körtvélyesi 
3, Nyeste, Kovács 1/1. Edző: Labancz 
Mihály

Hétméteres: 2/1, illetve 3/2. Kiállítás: 0 
perc, illetve 4 perc.

Labancz Mihály: Végig vezetve maga-
biztos győzelmet arattak a � uk az edzőjük 
nélkül is. A csapatkapitány nagyon szépen 
összefogta a csapatot.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Ka-
zincbarcikai KSE 28–27 (14–18)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Tóth G 
T, Tóth I. (március 5.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), CSUZDA 1, HADADI 6/1, 
BANCSÓK 3, KISS 5, KASZÁS 5, 

KOVÁCS 8/6. Csere: RESZEGI Cs (ka-
pus), MADAI, Szabó, Nagy, Deli, Bata T, 
Kelemen, Tupicza, Dankó. Edző: Hadas 
Sándor

Hétméteres: 9/7, illetve 1/1. Kiállítás: 
14 perc, illetve 16 perc.

Hadas Sándor: A sok elrontott ziccer 
majd nem megbosszulta magát. Óriásit 
küzdve a „sírból” hoztuk vissza a meccset!

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Kazincbarcikai KSE 33–23 
(18–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Fórián, 
Szilágyi. (március 5.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Zs (kapus), Kelemen 2, NÉMETH 2, Bata 
5, Deli 6, NAGY 3, Harsányi 3. Csere: 
MEZEI (kapus), Körtvélyesi 1, Kiss 4, 
Nyeste 1, Ötvös, ALFÖLDI 4, Szeleczki 
2. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 1/0, illetve 3/2. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: A védekezésünknek kö-
szönhetően nyertük meg a mérkőzést. Jó 
helyzetkihasználásunkkal pedig nagyará-
nyú győzelmet arattunk.

Mezőkövesdi KC U23–Hajdúnánás 
Robzol 2000 KSE 33–23 (15–10)

Mezőkövesd 100 néző. Vezette: Móré, 
Székely. (március 13.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Cs (kapus), HADADI 6, Bancsók, Kiss 2, 
Kaszás 2, KOVÁCS 9/4, Szabó 1. Csere: 
Torma (kapus), Madai, Nagy 1, Deli, Bata 
T, Kelemen 2, Tupicza, Dankó. Edző: 
Hadas Sándor

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

- kábé -

egy rendkívül alacsony színvonalú mecs-
csen, egy szimpatikusan játszó hazai csa-
pat otthonában.

Hajdúnánás-Flexo 2000 FK–Sárrét-
udvari KSE 2–2 (0–1)

Néző: 100
Vezette: Szűcs L. (Gáti Cs. Kövér F )
Hajdúnánás: László T.–Kondora K. 

Fodor T., Berán B., Mile M., Juhos L. 
(Kovács Máté O.) Bálint T., Cservák T. 
Csizmadia Cs., Félegyházi Z, Papp R. 
Szarka I. (Újvári Zsolt)

Edző: Imrő László.
Gól: Papp R., Bálint T.,

Csapatunk, nem feltartott kézzel lépett 
pályára. Méltó ellenfele volt a dobogóra 
igyekvő vendégeknek.

Egy kiélezett jó iramú mérkőzésen, 
remek gólokkal pontot szereztünk a jól 
erősítő Sárrétudvari ellen. Egy nagyon 
rutinos csapat ellen értünk el döntetlent, 
amit a mérkőzés előtt el is fogadtunk vol-
na. A nagy helyzetek alapján, (az ellenfél 
emberhátrányba is került) azonban ezt 
a mérkőzést meg kellett volna nyerni. 
A kihagyott helyzetek viszont reálisnak 
tükrözik a döntetlent.

Kócsi Imre


