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Magyar találmány…

7. oldal

Őrhegy és lármafa

9. oldal

Városi advent

4. oldal

Felújítás a Tiszagyulaházi 
Aprajafalva Óvodában

2. oldal

A hogy egy város éle-
tében úgy egy család 
életében is vannak 

nehéz helyzetek, vannak örö-
mök, bánatok, vannak konf-
liktusok, vannak súrlódások. 
De van egy közös pont, egy 
közös kapocs, amely erős 
és szétválaszthatatlan. Ez a 
kapocs a szeretet. A mai rohanó, olykor 
nehéz világunkban véleményem szerint 
az egyik legfontosabb érték közösségeink 
megtartó ereje. Ez az erő, ez az összetartó 
kapocs csak úgy maradhat erős, intenzív, 
ha mi magunk figyelünk rá, 
gondozzuk, ápoljuk, sok-sok 
időt és törődést szánunk rá. 
Minden összetartó közössé-
get egy ilyen erő tart össze.

Mindegy, hogy honnan 
jövünk: lehetünk pékek, 
pedagógusok, autószerelők, 
könyvelők, vezetők, eladók, 
ami a legfontosabb, ha nehéz 
helyzetbe kerülünk: tudunk-

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új esztendőt kívánunk!

Négy gyertya ég az adventi koszorún. Jelzi, hogy készülődünk az ünnepre, egy esztendő 
lezárására. Ilyenkor végiggondoljuk, mit hozott az idei, s vajon mit tartogat a következő 
év, számot vetünk, milyen eredményeket tudhatunk magunk mögött, mennyiben sike-
rült terveinket megvalósítani.

Közösségünk ereje, ami összetart 
bennünket!

e összetartani? Tudunk-e 
egymásért tenni? Tudunk-e 
a nehéz pillanatokban nagy 
lépéseket tenni, melyek me-
részek, vakmerőek lehetnek, 
de tudjuk, hogy a jövőnek, 
a következő generációnknak 
építjük? Képesek vagyunk-e 
arra, képes-e közösségünk, 

hogy egy olyan örökséget hagyjon utó-
daira, akik hajdú nyakassággal azt mond-
hassák majd, hogy: „Igen, tettek értünk!” 
Halljuk-e majd a szájukból azt a szót, 
hogy: köszönjük!

Azt gondolom, hogy kis lépé-
sekkel is, de közösségünk minden 
egyes tagja tesz azért, hogy egy 
élhetőbb, egy szebb városban él-
jenek nemzedékeink. Teszünk 
azért, hiszen ha csak ránézek nap, 
mint nap azokra az anyukákra, 
akik minden reggel azon fáradoz-
nak, hogy a gyermekeik tízóraija 
az iskolatáskában legyen, és tisz-
ta szívvel engedhessék el őket az 
iskolába. Vagy azokra a nagyma-
mákra, nagypapákra, akik fáradhatatla-
nul támogatják családjukat, vigyáznak 
unokáikra és átadják nekik közösségünk 
értékeit. Azokra az orvosainkra, akik szív-
vel-lélekkel gyógyítanak. Azokra 
a pedagógusainkra, akik minden 
egyes nap megküzdenek a tudás 
átadásáért, vagy azokra a család-
apákra, akik védik, óvják csa-
ládjukat. Igenis, teszünk ezért. 
Hiszem azt, hogy közösségünk 
minden egyes nap, minden egyes 
pillanatban tesz azért, hogy egy 
élhetőbb, egy szebb Hajdúnáná-
son éljen.

Karácsony közeledtével, több 
hangsúlyt fektetünk a szeretetre, 
a megbocsáj tásra és ilyenkor van együtt 
igazán a család is. Ott van az a láthatatlan 
erő, ott van az a kapocs, amely összetartja 
őket, a szeretet! Találjuk meg egymásban 

az értékeket. Tudjunk odafordulni szü-
leinkhez, testvéreinkhez, barátainkhoz. 
Tudjunk egy-egy – ki tudja miért felmon-
dott barátságot – újrakötni és félretenni 

az ellentéteket, mert egy 
családban ez így szüksé-
ges, s egy városban is. 

A harag, a gyűlölet 
elválaszt embereket, és 
akadályt emel az embe-
rek közé. Ezt az akadályt 
csak őszinte kibeszélés-
sel, őszinte megbánással 
és őszinte megbocsátás-
sal mozdíthatjuk el az 
utunkból. Nekem vá-
rosvezetőként nem lehet 

más a célom, mint az akadályok elmozdí-
tása a haladás útjából, a város fejlesztése, 
a béke megteremtése. Olykor a béke meg-
teremtéséhez sokkal több erő kell, mint 

a harchoz. Ha 
békét akarunk, 
akkor bennünk 
is békének kell 
lennie, nem 
elég csak beszél-
ni róla.

Azt kívánom, 
hogy ne legyen 
olyan édesanya, 
ne legyen olyan 
édesapa, s ne le-

gyen olyan ember ebben a városban, aki 
karácsonykor egyedül kell, hogy legyen! S 
ne legyen olyan otthon ebben a városban, 
ahol nincs ott, a szeretet!

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
közösségünk minden tagjának szeretet-
teljes, békés karácsonyt és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt!

Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere

Fotók: a „Hajdúnánás 2016” pályázat anyagából
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Járóföld

Hagyományőrző Szüreti Mulatság 
Görbeházán
Mintha egy kisebb vidám vásárba csöp-
pentünk volna szeptember 24-én dél-
után a görbeházi piactéren. A verőfényes, 
gyönyörű őszi napon úgy tűnt a falu 
apraja-nagyja ott tüsténkedik a nagy ren-
dezvénysátor körül, készülve a rövidesen 
kezdődő programra.

A cukorkaárus, a helyben készült kü-
lönböző portékák mind-mind nézelődő-

re, vevőre vártak. S míg a felnőttek né-
zelődtek, beszélgettek, addig a gyerekek 
sorra próbálták ki a számukra már külön-
legesnek tűnő régi gyermekjátékokat.

Két lépéssel odébb a Fazekas Mihály 
művelődési Házban ingyenes egészség-
ügyi szűrővizsgálat zajlik, a Polgári Egész-
ségfejlesztési Iroda szervezésében. ha már 
amúgy is kimozdulnak az emberek meg 
lehet méretni a vérnyomást, a vércukor-
szintet, és elvégezni más egyéb fontos, 
egészséget veszélyeztető rizikó tényező 
feltárását.

Aztán elkezdődött a program, Szilá-
gyiné Kovács Mária a Civilek a Faluért 
Kulturális és Hagyományőrző Alapítvány 
elnöke köszöntötte a vendégeket és szólt 
az alapítvány munkájáról, és a hagyo-
mányőrző rendezvényről.

Ez az őszi nagy közösségi rendezvény 
jó alkalom arra is, hogy a kiváló sport 
eredményeket elért diákokat elismerésben 
részesítsék. Az idei díjazottaknak dr. Ju-
hász Péter jegyző és Giricz Béla Lászlóné 
a polgármesterasszony adták át az elisme-
réseket, elsőként a kiváló kajakozónak, 
Kovács Mirtillnek. Majd következtek a 
többiek is, főként kajakozók, de elisme-

rést vehettek át a focisták is.
A díjátadó után kezdődött a kulturális 

műsor, ahol az óvodástól a nyugdíjasig 
minden korosztály képviseltette magát.  
A kis táncosok mellett megmutatták ma-
gukat a helyi művészeti iskola népzenészei 
is, a citera csoport. 

Mint a polgármester asszony mesélte 
Görbeháza már tíz esztendeje testvértele-
pülési kapcsolatot ápol a kalotaszegi Ma-
gyarvistával, akik rendszeresen képvisel-
tetik magukat ezeken a rendezvényeken, 
mint ahogy most is. A vistai népdalkör 

tagjai ezúttal is jellegzetes, cifrakalotaszegi 
viseletben adták elő műsorukat. Nagy de-
rültség közepette érkeztek a „görbeházi” 
cigányok, azaz a Csipkebokor Dalkör 
nyugdíjas nótásai, akik igen nagy sikert 
arattak műsorukkal.

Egy-egy ilyen össznépi mulatságon 
nem maradhat el a tombolasorsolás, így 
volt itt is. Mint Giriczné Erika polgár-
mester asszony meséli a helyi vállalkozók 
mindig szívesen adnak tombolatárgyakat, 
nem kell kopogtatni náluk.

Aztán lassan leszállt az este, és a sötét-
ség beálltával már mindenki a szeretet 
máglyájának fellobbanására várt. A pat-
togó tűz fény mellett különös, varázsos 
hangulata volt Gyuris Tibor színművész 
és Olajos Gábor gitárművész műsorának.

A máglya elhamvadása után aztán 
kezdődhetett a hagyományos szüreti bál, 
ahol a talpalávalót a nánási Toronyai Csa-
ba szolgáltatta. És szólt a mulatós nóta, 
járta kicsi és nagy, idős és fiatal kivilágos 
virradatig. (ZSR)

Felújítás a Tiszagyulaházi Aprajafalva 
Óvodában
Óvodánk épülete az 1960-as évek végén 
a 70-es évek elején épült. Jelentősebb fel-
újítás azóta nem történt Évek óta keres-
tük a lehetőséget arra, hogyan lehetne az 
épületet felújítani, korszerűsíteni. Régóta 
készültünk lélekben és tettekben is azok-
ra az időkre, amikor egy szépen felújított 
épületben fogadhatjuk a gyermekeket, de 
a próbálkozások sorra kudarcba fulladtak. 

A Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 
egy osztatlan csoporttal működik, jelen-
leg 20 gyermekünk van.

Szülőként és pedagógusként irigykedve 
néztük a környező települések megújult, 

átépített óvodáit. Közben mindent meg-
tettünk azért, hogy a gyermekek, szülők 
ne érezzék úgy, hogy óvodánk elhanya-
golt, korszerűtlen.

2015. június 9-én nyújtottuk be pá-
lyázatot a Magyar Államkincstárhoz.  
A pályázat címe: »Kötelező önkormány-
zati feladatot ellátó intézmények fejleszté-
sének, felújításának támogatása« melynek 

összköltségvetése 31 578 947 Ft, melyből 
a támogatás összege 30 000 000 Ft volt. 
Fenntartónk, a település önkormányzata 
is szívügyének tekinti az óvodát, hiszen 
nagyon fontos egy kistelepülésnek, hogy 

a gyermekek itt helyben járjanak óvodába 
és iskolába, mert akkor biztosan kialakul 
egyfajta érzelmi kötődés a lakóhelyhez. 
Bizakodásunk nem volt hiába való, pályá-
zatunk sikeres volt.

A felújítási munkálatok 2016. május 
végén kezdődtek el. Megtörtént az épület 
külső szigetelése, színezése, külső nyílás-
zárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, elekt-
romos hálózat, és a vizesblokk felújítása.  
A csoportszobák is új színeket kaptak, és 
új laminált padló burkolatot. Régi búto-
rainkat két új beépített szekrényre cserél-
tük. A kivitelező cég a mezőtúri Túrszolg 

Kft volt. A műszaki átadás-
ra augusztus 12-én került 
sor. Szeptember elsején egy 
olyan új épületben kezd-
hettük meg nevelő mun-
kánkat, ahol a környezet, 
a tárgyi feltételek maximá-
lisan kielégítik minden igé-
nyünket.

Az ünnepélyes átadást 
szeptember 9-én rendeztük, 
melyre eljöttek a környező 
települések polgármesterei, 
óvoda vezetői, képviselőtes-

tület tagjai, a kivitelező képviselője, szü-
lők, gyerekek, településünk lakosai.

Tiba István képviselő úr köszöntője 
után Mikó Zoltán polgármester úr szólt 
a jelenlévőkhöz, majd Budainé Pázmándi 
Judit óvodavezető beszéde következett. Az 
óvodások kedves kis műsorral készültek, 
majd a kívánság lufik felengedése követ-
kezett. Maga László esperes úr megáldot-

ta az épületet, majd a szalag 
átvágás után a vendégek 
megtekinthették a felújított 
épületet.

Az ünnepség hivatalos 
része itt véget ért, majd a 
vendégeket a polgármester 
úr álló fogadásra invitálta.

Ez a pályázat is hozzájá-
rult ahhoz, hogy egy olyan 
gyarapodó település legyen 
Tiszagyulaháza, amely meg-
tartó, és itt tartó erővel bír 
a fiatal családosok számára, 

olyan hely, ahol jó élni, és ahová a látoga-
tók is szívesen betérnek. 

Budainé Pázmándi Judit 
óvodavezető

Minden házat jól ismerek,
itt járok el naponta.
Régi lakók, hol vagytok már?
Nem ültök a ház előtti padokra.

Az árnyas fákat rég kivágták,
a pázsitos fű elvadult,
a virágoskert gazzal telt meg.
De emléketek nem fakult.

A körtefa él, és termi gyümölcseit.
Nem tudja, hogy egyedül van,
senki nem lakik már itt.

Ő még látta az asszony mosolygós arcát,
mikor az érett körtét kosarakba rakták.
A gazda nótás kedvét, vidám dalolását.
Három fiúgyermek férfivá válását.

Ismerte a szomszéd gazdák sietős menését,
a téli tanyázások hangos nevetését.
A Szabad Európa zúgó recsegését,
férfihangok suttogását, nők fecsegését

Történeteket, melyek a háborúról szóltak.
Ezek az egyszerű emberek jó katonák voltak.
Don-kanyarban jártak, sok szörnyűséget láttak
Fiatalságukat adták a Magyar Hazának.

SzekrényeSi Judit: A vén körtefa

Megjegyzés: a vers I. díjat nyert az I. Járási Kulturális Találkozón. 

Évek hosszú során minden megváltozott.
De a vén körtefa erről semmit sem tudott.
Házának lakói elmentek szép sorba`
Az élet csodálatát csak ő tanúsítja.

Tavasszal rügyet bont, csodásan virágzik.
Nyáron a bő termés húzza az ágait.
Csak télen látszik rajta, hogy már nem fiatal.
De a vén fa élni és emlékezni akar.
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„Hogy pedig a mi említett vitézeink bi-
zonytalan lakhelyeikről el ne széledjenek, 
vagy idegen törvényhatóság alá ne kerül-
jenek, Szabolcs vármegyében létező Kálló 
egész városunkat, hasonlóul Nánás, Dorog 
Varjas pusztabirtokainkat és Hadház, Vá-
mospércs, Sima és Vid nevezetű birtokbeli 
részjószágainkat, a mi 9254 vitézeinknek és 
mindkét nemű örököseiknek s utódaiknak 
azon föltétel alatt adtuk és ajándékoztuk, 
hogy ők és az ő örököseik esküvel magukat 
kötelezvén, fegyverekkel és hadiszerekkel jól 
felkészülve, a mi és utódaink parancsára 
minden hadjáratban jelen lenni és a hazá-
nak híven szolgálni köteleztessenek”. 

Négy évszázada és 11 éve, hogy 1605. 
december 12-én Korponán kihirdették a 
hazátlan hajdúk közös nemességét biz-
tosító ún. nagy hajdúszabadságlevelet, a 
hajdúk Magna Chartáját. Erre, a hajdú-
szabadságra emlékezik Hajdúnánás városa 
minden december 12-én, a Városnapon, 
amely idén 11-én, vasárnap került meg-
rendezésre. 

A városnapi ünnepség hagyományosan 
a „Hajdúnánás 2016.” fotópályázat alko-
tásaiból készült tárlat megnyitójával és a 
díjátadással vette kezdetét. A pályázatra 
nagyon sok pályamunka érkezett, és va-
lószínű nem volt egyszerű a nagy számú 
pályamunka közül kiválasztani azokat, 
amelyek végül a falakra kerültek. Egy-egy 
ilyen felhívás nagyon sok értéket hoz fel-
színre, ráirányítja figyelmünket egy-egy 
különleges épületre, emberekre, hangu-

latokat merevít ki az örökkévalóságnak. 
S ezek a képek több évtized múlva igazi 
kuriózumok lesznek; lenyomatai, állóké-
pei a 21.századeleji Hajdúnánás minden-
napjainak.

A kiállítás megnyitó után Bocskai Ist-
ván szobra előtt folytatódott a városnapi 
ünnepség. Ünnepi beszédet ezúttal Papp 
Klára professzor asszony, a Debreceni 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
dékánja mondott. A történész professzor 
beszédében kicsit más megvilágításba he-
lyezte a Bocskai szabadságharc történése-
it, a korponai kiváltságlevél létrejöttének 
körülményeit, annak jelentőségét. Az 
emlékező beszédet követően Hajdúnánás 
város önkormányzata, a jelenlévő intéz-
mények, szervezetek, szomszédtelepülések 
képviselői helyezték el koszorúikat Bocs-
kai István szobrának talapzatán.

A városnapi program este 18 órától 
már a művelődési központ színháztermé-
ben folytatódott az ünnepi képviselőtes-
tületi üléssel, amelynek nyitányaként a 
már jól ismert városdal egy sajátos átdol-
gozását láthatta a közönség. A népzenei 
dallamra Márton Attila a Bocskai AMI 
néptáncpedagógusa koreografált lenyűgö-
ző táncjátékot. 

Szólláth Tibor polgármester úr ünnepi 
beszédében elsőként Bocskai István örök-
ségéről, a hajdú múltról, az évszázadok 
óta itt élők által létrehozott, megteremtett 
értékekről szólt, majd a szeretet összetar-
tó erejéről, az egészen kicsi közösségtől, 
a nagyobb közösségeken át egy nemzet 
közösségéig. Mint elhangzott Hajdúná-
nás nagyon sok értékkel bíró település, és 
példaként említette Hódos Imre olimpiai 
birkózó bajnokunkat, akinek sporthagya-
téka immár hazakerült a szülővárosba.

Több mint húsz éve hagyomány, hogy 
a városnapi ünnepi testületi ülésen a város 
kitüntető díjakat adományoz azoknak, 
akik munkájukkal nagyban hozzájárultak 
Hajdúnánás fejlődéséhez, öregbítették vá-
rosunk hírnevét határon innen és túl.

Szólláth Tibor polgármester úr első-
ként a Polgármesteri Közösségi Díjakat 
adta át: 
 A közbiztonságáért kifejtett kimagasló 

szakmai tevékenységének elismerése-
ként dr. Vida Sándor r. őrnagynak. 

 A mentő tűzvédelem területén nyújtott 
kimagasló szakmai tevékenységének 

elismeréseként Fekete István tűzoltó 
ezredesnek. 

 A Hajdúnánási Polgárőr Egyesületben 
végzett kimagasló és lelkiismeretes te-
vékenységének elismeréseként a Haj-
dúnánási Polgárőr Egyesület Tedeji 
Csoportja tagjainak.

 Kimagasló és elhivatott mentőápolói 
tevékenységének elismeréseként Szabó 
István mentőápolónak.
Ezt követően Polgármesteri Elismerő 

Oklevelet vehetett át:
 Hajdúnánás zászlajának az Amerikai 

Egyesült Államokban rendezett világ-
versenyen győztesként való felemelésé-
nek elismeréseként Mónus László Jó-
zsef, Mónusné Ruszin Anna és Prokaj 
Kiara íjász világrekordereknek.

 Hajdúnánás város sürgősségi beteg-
ellátásáért tett önzetlen és odaadó te-
vékenységének elismeréseként Máró 
Józsefné, aki 2004-ben férje emlékére 
hozta létre a Máró József Alapítványt, 
amely azóta is sikeresen működik.

 Több évtizedes lelkiismeretes és odaadó 
mentős munkájának elismeréseként 
polgármesteri elismerő oklevélben ré-
szesült Tóth Sándor mentős.

 A népi kultúra, és hajdúság hagyo-
mányaink ápolása érdekében kifejtett 
értékteremtő tevékenységének elisme-
réseként Polgármesteri Elismerő Ok-
levelet vehetett át a Hajdú Bokréta 
Hagyományőrző Csoport. 
A városi kitüntető díjakból ezúttal kia-

dásra került a:
 Kabay János Közegészsgügyi Díj, 

amelyet a város lakosságának magas 
szakmai színvonalon történő egészség-
ügyi ellátása érdekében végzett több év-
tizedes kiemelkedő fül-orr-gégész szak-
orvosi tevékenységének elismeréseként 
dr. Szécsi Anna részére adományozott 
a képviselőtestület.

 Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Díjban részesült ifjabb 
Hódos Antal a Hajdúnánási Ipartes-
tület elnökeként a város ipara, kereske-
delme érdekében végzett több évtizedes 
kiemelkedő munkájának, valamint 
lelkiismeretes társadalmi szerepvállalá-
sának elismeréseként. 

 A Somorjai László Testnevelés és Sport 
Díjat 2016-ban Pénzes Imre érdemelte 
ki, a labdarúgás területén szerzett ered-
ményeinek és több évtizedes kiemelkedő 
szakmai munkájának valamint az után-
pótlás nevelés érdekében végzett elhiva-
tott tevékenységének elismeréseként. 

Emlékezetre méltó dolgok: 
Városnap 2016

 A Hajdúnánás Városáért kitüntetést 
ezúttal lengyel testvérvárosunk Ustrony 
polgármestere Ireneusz Szarzec kapta, 
a két város közötti együttműködés érde-
kében végzett több éves munkája elis-
meréseként. Polgármester úr kitünteté-
sét előző napon, a Városbálon vette át.

 2016-ban Hajdúnánás Díszpolgára 
címet az Önkormányzat Képviselő-
testülete városunk szülöttének, Csuja 
Imre színművésznek ítélte oda, aki 
életművével országos elismerést szer-
zett, és a magyar nemzeti kultúra, a 

színház- és filmművészet területén ki-
emelkedő, maradandó értékeket hozott 
létre. 
A kitüntető díjak átadása után elsőként 

Szatmáry Tony lépett színpadra, aki saját 
és megzenésített verseket adott elő.

Az ünnepi műsort Csuja Imre Kedvenc 
percei zárták, amelyben városunk újdon-
sült díszpolgára pályafutása kedves pilla-
nataiból válogatott egy csokorra valót. Az 
idei városnap – hasonlóan az eddigiekhez 
– a szépen megterített városasztala körül 
állófogadással ért véget, amelyre a finom 
falatok ismét a hajdúnánási vállalkozók 
jóvoltából kerültek.  (R.Zs)

A városi kitüntető díjakban részesültek mélta-
tásait következő lapszámunkban olvashatják.

Fotók: Füz László
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„… Hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban, 
Ne ünnepi foszlós kalácson, 
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen KARÁCSONY.” 

(Szilágy Domokos: Karácsony)

Az év vége felé, amikor elfárad a test és 
a lélek, amikor sötét van és hideg, akkor 
minden emberben az öröm, a békesség, 
a család és a gyermekség hangulata és az 
utánuk való vágyakozás érzése támad fel. 
Az otthon, a szülőváros, a megbocsátás és 
a szeretet, a fény születése és a világosság 
győzelme a sötétség felett kerülnek előtér-
be gondolatainkban.

Amikor szomjazzuk ezeket az érzéseket, 
amikor kifogytunk belőle, amikor felidéz-
zük, mennyire jó szeretni, akkor öltözünk 
ünneplőbe és akkor várjuk a csodát, 
várjuk, hogy újra megszülessen a 
szívünkben és a jászolban, s hozza 
el nekünk újra a megbocsájtást, a 
szeretetet.

Ez az ünnep- a karácsony ünnep-
köre- egészen András naptól vízke-
resztig (január 6.) tart, s magában 
foglalja a Miklós, Luca, Ádám és 
Éva napját, karácsony után pedig 
Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és az 
újévet. Évszázadok óta ez a legszen-
tebb jeles esemény- ugyanazokat a 
kellemes gondolatokat hordozza 
magában országunkon innen és túl. Ezt az 
érzést az év egyetlen más napján sem éljük 
át így, egy napján sem sikerül ilyen csillo-
gó szeretetet varázsolni otthonunkba.

Olyan szépek ezek a szavak: advent, 
karácsony- olvasni, kiejteni, átélni egyet 

jelent mindannyiunk szívében. Ilyenkor 
teljes szívvel hisszük: jók vagyunk, sze-
retünk, adunk, hiszünk, várakozunk, jók 
vagyunk… Várjuk a csodát, csendesen, 
hittel a lelkünkben. Várjuk 4 héten ke-
resztül, felkészítjük lelkünket a legszebb 
érzésekre.

Hagyomány már városunkban, hogy 
összetartozásunkat is kifejezve közösen 
díszítjük fel városunk karácsonyfáját ki-
csikkel és nagyokkal advent első vasárnap-
ján. Idén sem volt ez másként, még akkor 
is, ha az időjárás nem kedvezett a szép 
ünnepnek. Kicsit ködös, esős vasárnap 
délután azért szép számmal összegyűltek 
városunk lakói a körforgalom közepén 
felállított hatalmas adventi koszorú és a 
köré elhelyezett több kicsi fenyőfa kö-

Nekünk, hajdúná-
násiaknak kettős 
dicsőséget is jelent 
ez a közgyűlés, 
hiszen a derecskei 
művelődési köz-
pontban novem-
ber 22-én külön 

köszöntötték az augusztus 20-án Magyar 
Érdemkereszt kitüntetésben részesített 
Mónus Józsefet, többszörös világbajnok 
cél- és távlövő íjászunkat, aki ez alkalom-
mal a közgyűlés elnökétől Pajna Zoltántól 
egy megyezászlót is átvett azzal az ígéret-
tel, hogy azt legközelebbi győzelmekor a 
dobogóra is felviszi magával.

Az ünnepségen a jubilálás és a megemlé-
kezések mellett évről évre a megye érdeké-
ben kimagasló munkát végző magánszemé-
lyek, közszereplők és közösségek díjazására 
is sor kerül. Az idei közgyűlésen a Kölcsey 
Ferenc-díjat Rigó Tamásné, a Hajdúnánási 
Újság főszerkesztője vehette át.

Néptánc, vers, próza, színpadi 
produkciók váltották egymást 
december 3-án a Kéky Lajos 
Művelődési Központ színpadán 
az első Járási Kulturális Talál-
kozón. A hagyományteremtés 
szándékával útjára indított 
rendezvényt Tóth Imre önkor-
mányzati képviselő, a Bocskai 
István Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola igazga-
tója nyitott meg. Képviselő úr 
szólt arról a sok-sok értékről, 
amely településeinken található, kultúrá-
ban, szellemi és tárgyi örökségben, a mű-
vészet közösségteremtő erejéről.

A szórakoztató élmények mellett más 
célok is megfogalmazódtak ez év elején, a 
Nánás Pro Cultura munkatársainak gon-
dolataiban, amikor elhatározták a találko-
zó megszervezését. Mint Szilágyi Erzsébet 
ügyvezető elmondta, közelebb szeretnék 
hozni egymáshoz a járási települések  
kisebb-nagyobb közösségeit, művészeti 
csoportjait, illetve a megye más járásai-
nak is lehetőséget szeretnének biztosítani 
ugyanezen célok érdekében. Tapasztalat 
ugyanis, hogy még egy településen belül 
csak-csak ismerik a művészeti csoportok 
egymás tevékenységét, de már más tele-
pülések esetében nem igazán mondható 
el. Megyei vonatkozásban meg főként 
nem. A hajdúnánási járás települései mel-
lett a Berettyóújfalui Járásból Berettyó-
újfalu és Furta község érkezett hozzánk 
és mutatkoztak be. A járási székhely a 
nagyhírű Bihar Néptáncegyüttes Kökény 

rül. Az adventi koszorú első gyertyájának 
meggyújtása a karácsonyi ünnepkör kez-
dete, elindítja a felkészülést az ünnepre. 
Ilyenkor megállunk kicsit, s végiggondol-
juk, mennyi teendőnk van még, hogyan 
szervezzük életünket az év legszebb ün-
nepére, hogy valóban azt adja nekünk és 
szeretteinknek, amit vártunk.

A városi adventi koszorút a Helyi Sajá-
tosságok dolgozói készítették el, a bennük 
elhelyezett gyertyával jelképezve a fény 
erősödését, a megszületést.

Hisszük, mint ahogy a régiek is hitték, 
hogy minden karácsonykor a téli napfor-
duló idején újra meg újra megszületik a 
csoda, s magával hozza a szomorú szívek-
be is a szeretetet és az örömöt. Meghalljuk 
azt a belső hangot, amely ünnepelni hív, 
s befogadjuk, miközben nézzük az ünne-
pi forgatagot, a sok-sok bevásárló, siető, 

embert, akik talán egy-két pillanatra meg 
is állnak ilyenkor, s felnéznek a kis csillo-
gó díszekre, a feldíszített karácsonyfákra, 
melyek a mi körforgalmunk környékén is 
megjelentek. Meglátjuk minden kicsiben 
a nagyot, helyet keresünk a fény születésé-

nek, mint ahogy azon az 
éjszakán szállást keresett 
és talált József és Mária 
is. Minden évben mi is 
tehetünk jót valakiért, 
minden napon. Ajándék 
lehet minden moso-
lyunk, minden szép sza-
vunk, kézfogásunk. Ezzel 
magunknak is ajándé-
kozunk úgy, hogy ott 
vagyunk, ahol lennünk 
kell, teszünk másokért, 
teszünk szeretteinkért, s 

akiért csak kell, azért is, aki egyedül van, s 
azért is, aki nem tud örülni az apró tettek-
nek. Ez az ajándékozás igazi öröme

Aki ott volt advent első vasárnapján, 
kicsit átélte ezt. A sok kicsi karácsonyfát 
egy-egy intézmény, közösség díszítette fel, 
közösen, mosolyogva, aztán végignézve a 
kedves kis fákat, látszottak a szorgos kis 
kezek, a sokatmondó ötletek, amik egye-
divé tették alkotásaikat. Szerencsére egyre 
több fenyőfán manapság a népi kultúra 
elveszettnek hitt „kincsei” is megjelentek: 
a szalmadíszek, a kézi készítésű sütemé-
nyek, a kisebb kerámiák, aszalt gyümöl-
csök is. A közös éneklés, az ünnep elkez-
dése együtt fényt és melegséget hozott a 
szívekbe.

Fekete Andrea

Városi advent
„Az otthonunk ünnepe” volt a címe annak az ünnepi megyei közgyűlésnek, melyet 
2003 óta rendeznek meg, s amelynek 4 éve mindig más város ad otthont. Idén a 
városi rangját 25 éve visszakapó Derecske volt az ünnepség házigazdája.

Büszkeségeink

Rigó Tamásné Zsuzsa 2012. márciusa 
óta főszerkesztője kéthetente megjelenő 
városi újságunknak, előtte 43 évig könyv-
tárosként dolgozott. A médiatapasztalatai 
közel 20 évre tekintenek vissza, hiszen 
alapítója és aktív munkatársa a Helyi 
Televíziónak, 2000-től szerkesztette a 16 
kiadást „megélt” Nánási Kalendáriumot, 
s városi ünnepségeink rendszeres bemon-
dója. Szép beszéde, választékos kifejezései, 
csendesen agilis, visszafogott magatartása 
sokunk előtt ismert. 

A lap főszerkesztőjeként vallja, hogy 
városi lapnak a városról, a városnak kell 
szólnia: hagyományokról, sikerekről, néha 
kudarcokról, gazdaságról, értékekről, egy-
szóval rólunk.

A Kölcsey-díj a megye kulturális életé-
ben nyújtott kimagasló munkájának elis-
merése. 

Kitüntetéséhez gratulálunk!

Fekete Andrea

csoportját delegáltak erre az alkalomra. 
Természetesen a furtaiak mi mást is hoz-
hattak volna, mint nagyhírű fehérhímzé-
sük számos szép darabját, amelyet, mint 
Bóiné Nemes Zsuzsanna kulturális szer-
vező mondja – a végleges feledéstől Varga 
Dánielné Juhász Erzsébet a népművészet 
mestere mentett meg.

A vers- és novellaíró pályázatra 12 al-
kotás érkezett, köztük több igen értékes 
helytörténeti vonatkozású visszaemléke-
zés. Különösen sok pályázat érkezett Pol-
gárról. A vers kategóriában első helyezett 
lett a görbeházi Szekrényesi Judit: A vén 
körtefa című verse, amely hangulatában 
szinte népdalainkat idézte. A novellapá-
lyázat első helyét a hajdúnánási Kéki 
András: Pufajkás szabadság című novellája 
érdemelte ki. 

A nagyobb léptékű közösségépítés első 
kis lépése volt ez a december eleji talál-
kozó, amelynek, mint Szilágyi Erzsébet 
mondja, természetesen folytatását tervezik.

-erzsé-

Megye-járás címmel szervezte meg december 3-án a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. az I. Járási Kulturális Találkozót, amelyre a Hajdúnánási Járás településeinek 
művészeti csoportjai mellett vendégül látták a Berettyóújfalui Járásból Berettyóúj-
falu és Furta község képviselőit.

Megye-járás

Alkotók, gyűjtők kiállítása
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Ismét kibocsátották a Bocskai Koronát

A tanyavilágban sem maradnak 
óvintézkedések nélkül

A szkander bajnok

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság mun-
katársai fokozott figyelmet fordítanak a 
tanyavilágban élőkre, ezért 2016. decem-
ber 8-án ellenőrzést tartottak. A tanyá-
kon, külterületeken élők biztonsága ér-
dekében rendszeresen, visszatérő jelleggel 
végrehajtott ellenőrzések célja az, hogy a 
rendőrök a hideg idő beköszöntével a szo-
kásos napi feladataikon túl, még nagyobb 
figyelmet fordítanak azokra a gyakran 
hátrányos szociális helyzetű emberekre, 
akik Hajdúnánás külterületén és a tanya-
világban élnek.

Ilyenkor év vége felé valahogy hajlunk 
arra, hogy szerbe-számba szedjük értékein-
ket, az elmúlt 365 nap történéseit. Saját 
magunk múló napjaiban sok-sok fontos 
dolgot nyugtázhatunk, igen, ez az év is 
jól sikerült, még ha voltak is itt-ott gon-
dok. Ha valaki azonban akár művészi, 
akár sport területén méretteti meg magát 
az még inkább így van. Igen eredményes 
esztendőre tekinthet vissza Hernyák Imre, 
a Magyar Szkander Szövetség versenyzője, 
aki a Pólus Fitness Sportegyesület színei-
ben versenyzik, és ér el évről évre kiváló 
eredményeket. A közelmúltban váltottunk 
néhány szót, hogyan is kezdődött mindez, 
miért éppen ezt, a filmekben is sokszor fel-
tűnő érdekes sportágat választotta.
 A szkanderrel, mint versenysporttal 

2013. októberében kezdtem el foglalkoz-
ni. Mivel hobbi szinten mindig is kiemel-
kedtem benne, úgy gondoltam, hogy meg 
kellene mérettetnem magam a versenyzők 
között is. Országunk keleti régiójában 
egyetlen nagyobb nevű szkanderos volt 
akkoriban, ő a debreceni Macz István, 
aki sokszoros országos és nemzeti bajnok, 
valamint Európa bajnok, világbajnoki 
bronzérmes ebben a sportban, mellette 
pedig testépítésben, fekvenyomásban, bír-
kózásban és erőemelésben is jeleskedett 
sportkarrierje folyamán. Felkerestem őt és 
kikértem a véleményét. Tehetséget látott 
bennem és heti 1-2 alkalommal eljártam 
hozzá külön szkanderedzésre a konditer-
mi edzésen kívül.
 Mikor és hol volt az első megmérettetés?
 Már 2013 év végén elmentem vele egy 

országos bajnokságra, ahol mindkét kéz-
zel 2. helyezést értem el. Ez nagy lelke-
sedést adott a versenyzéshez, és a további 
felkészüléshez.
 Hogyan folytatódott a pályafutása?
 2014. márciusában keresett meg a Ma-

gyar Szkander Szövetség elnöke, Csabai 
Attila, hogy a hónap végén lesz egy világ-
kupa Szlovákiában ahol 11 ország kb. 160 

2012-ben a Bocskai Korona bevezetése-
kor nem sokan gondolták volna, hogy 
kevesebb, mint öt év alatt igazi sikertör-
ténetté növi ki magát Hajdúnánás helyi 
pénze. A kezdeti kételkedés ellenére mára 
Hajdúnánás közössége büszkén mond-
hatja, hogy az ország egyik legsikeresebb 
helyi fizetőeszközét birtokolja, sőt a Bocs-
kai Koronán az idei év végétől három má-
sik településsel osztozhat. 

A napokban kerül bevezetésre Hajdú-
hadházon, Vámospércsen és Balmazújvá-
rosban a Bocskai Korona. A decemberi 
hónap kiemelten fontos a hajdúsági tele-
pülések számára, hiszen 411 évvel ezelőtt 
ebben az időszakban leltek otthonra a 
Bocskai István fejedelem seregében har-
coló hajdú katonák a Korponai kivált-
ságlevél révén. A Bocskai Korona a hajdú 
hagyományokból és Bocskai István feje-
delem szellemiségéből táplálkozik, így a 
helyi pénzt kibocsátó Hajdúnánási Hol-
ding Zrt. nem is találhatott volna alkal-
masabb időpontot arra, hogy hivatalosan 
is a Bocskai Korona rendszerének része-

seivé tegye az újonnan csatlakozó telepü-
léseket. 

Hajdúhadház, Balmazújváros, Vámos-
pércs és Hajdúnánás a Bocskai Korona 
közös használatával még magasabb szintre 
emelte együttműködését. A cél egy olyan 
megyén belül működő közösség kiala-
kítása, amelynek tagjai egymást segítve, 
egymás szolgáltatásait igénybe véve a haj-
dúság gazdaságát építik. 

Ehhez pedig minden feltétel adott, sőt a 
rendszer folyamatosan fejlődik. A 2012-es 
kibocsátáshoz képest megkétszereződött a 
Bocskai Korona mennyisége. Napról nap-
ra egyre több vállalkozó áll a helyi pénz 
rendszere mögé és válik elfogadóhellyé, 
jelenleg közel 200 üzletben költhetik el az 
emberek a Bocskai Koronájukat. 

Ez viszont még csak a kezdet. Az igazi 
terjeszkedés most kezdődik azzal, hogy a 
Bocskai Korona átlépte Hajdúnánás ha-
tárait, és ki tudja, talán rövidesen arról 
számolhatunk be, hogy ez az innovatív 
eszköz a hajdúság fizetőeszközévé vált. 

P. B.

Különösen fontos ez a téli időszakban, 
amikor az idős, magukról nehezen gon-
doskodni tudó emberek fokozott veszély-

versenyzője fog versenyezni és indulnom 
kellene. Részt vettem a versenyen, akko-
riban a jobb kezemmel éreztem jobban 
a szkanderasztalt, így csak jobb kézzel 
indultam. Ezen a versenyen 3. helyezést 
értem el. Viszont nem erre vagyok a leg-
büszkébb hanem, hogy a 2013-as világ-
bajnokot én ejtettem ki a versenyből, 
valamint a 2015-ös Európa Bajnokságot, 
amikor bal kézzel megnyertem, a dobogó 
tetejére állhattam és elhangzott a magyar 
himnusz. A 3 év alatt összesen 29 díjat 
kaptam, ebből 13 arany, 7 ezüst, 8 bronz, 
valamint egy év versenyzője díj 2015-ből. 
 Év végén vagyunk, tervek 2017-re?
 2017-ben hazánk tartja a Világbaj-

nokságot, minden eddiginél komolyab-
ban készülök, szeretnék hazai közönség 
előtt a lehető legjobban szerepelni. Gye-
rekkorom óta célom, hogy világbajnok 
legyek ebben a sportban. Manapság már 
komolyabbak a terveim; minden álmom, 
hogy egyszer belépjek a profik világába, és 
köztük is szeretném elérni, hogy a legjobb 
legyek. 2024-től a szkander is olimpiai 
sportág lesz, szeretnék oda is eljutni, ered-
ményesen szerepelni.
 Versenyeredményeiből kitűnik, sokfe-

lé jár. Hogyan sikerült, sikerül megoldania 
a versenyekre való eljutást, a felkészülést?
 Itt is szeretnék köszönetet nyilvánítani 

a szponzoraimnak, akik lehetővé tették a 
versenyekre való felkészülésemet, eljutá-
somat, egyéb költségeimet, így. Hajdúná-
nási Közös Önkormányzati Hivatalnak, 
Nyakas Gábornak és a Nyak-Ép Kft-nek, 
Nyakas Andrásnak és a Nyakas-Farmnak, 
Puskás Henriknek és a Winkler Lajos 
Gyógyszertárnak.

Szívből gratulálunk, és reméljük jövőre 
sok hajdúnánási szurkol majd a szkander 
vb-n Hernyák Imrének, és ki tudja, 2024-
ben mit hoz majd az olimpia számára. 

Hernyák Imre nemzetközi eredményei:
– 2014. március Szlovákia Szkander Vi-

lágkupa: jobb kéz 3. hely.
– 2014. október Budapest Szkander Világ-

kupa: bal kéz 1. hely, jobb kéz 2. hely.
– 2015. június Bulgária Szkander Európa 

Bajnokság: bal kéz 1. hely, jobb kéz 2. 
hely.

– 2015. október Budapest Szkander Világ-
kupa: bal kéz 2. hely, jobb kéz 1. hely.

– 2016. május Románia Szkander Európa 
Bajnokság: jobb kéz 3. hely.

– 2016. október Budapest Szkander Világ-
kupa: bal kéz 1. hely, jobb kéz 1. hely.

nek lehetnek kitéve. A rendőrök a hideg 
időjárás miatt a tanyavilágban élőknél az-
után érdeklődnek, hogy szükségük van-e 
bármire, megfelelő mennyiségű tüzelővel 
rendelkeznek-e, és ismerik-e a központi 
segélyhívószámokat. Az egyenruhások 
kapcsolatban állnak a helyi önkormány-
zatokkal, szociális ellátást biztosító intéz-
ményekkel, így amennyiben segítségre 
szoruló emberrel találkoznak, megteszik a 
szükséges jelzéseket.

A hajdúnánási rendőrök és a tanyákon 
élők közötti kapcsolatfelvételek alkalmá-

val az ott lakó idős emberek minden eset-
ben örömmel fogadták a rendőrök meg-
jelenését és többen kijelentették, hogy a 
rendszeres látogatásaiknak köszönhetően 
nagyobb biztonságban érzik magukat.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főka-
pitányság kéri a lakosságot, hogy ameny-
nyiben hideg, fűtetlen lakásban élő, idős, 
beteg, vagy egyéb okból segítségre szoruló 
személyről tudomást szereznek, hívják a 
107-es, vagy a 112-es központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikét.

=www.police.hu 
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Díjnyertes középiskolások 
látogatása

Kitüntetésben részesült 
dr. Csiszár Imre

Együttműködési megállapodás 
a Debreceni Egyetemmel

„Hajdú-Bihar megye és az I. világháború” 
címmel közös esszéíró pályázatot írt ki 
júniusban a Debreceni Egyetem Néprajzi 
Tanszéke és Hajdúnánás Város Önkor-
mányzata. A pályázatra beérkezett pálya-
munkákat szeptember 29-én értékelte és 
díjazta Kerepeszki Róbert, a Történelmi 
Intézet adjunktusa és Forisek Péter, a Böl-
csészettudományi Kar dékánhelyettese. 
A pályázaton eredményesen szereplő kö-
zépiskolások december 6-án tanulmányi 
kirándulás keretében látogatták meg a 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 
Karát.

Dr. Csiszár Imre számára mindig egyér-
telmű volt, hogy két világ metszéspont-
jában végzi majd munkáját: az oktatás és 
a kutatás mellett ugyanis évek óta elköte-
lezettje az érdekképviseletnek, a közéleti 
tevékenykedésnek. A hallgatói, majd ké-
sőbb a doktorandusz érdekképviseletben 
eltöltött gyümölcsöző évek során sikerült 
kimagasló sikereket elérnie: a 2012-es új-
raalakulása óta nagy megbecsülésre szert 
tett Doktoranduszok Országos Szövetsé-
ge mindenek előtt az újraalapító elnöki 
munkájának köszönhetően alakította ki 
ma ismert tevékenységi körét, arculatát. 
Dr. Csiszár Imre elnökként részt vett a 
tudományos osztályok megalakításában 
és tanácsaival segítette több hazai felsőok-
tatási intézmény Doktorandusz Önkor-
mányzatának létrejöttét is. A Debreceni 
Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 
elnökhelyetteseként aktívan vett részt a 
Debreceni Egyetem közéletében is, jelen-
leg a Hallgatói és Doktorandusz Képvise-
let elnökhelyettesi tisztségét tölti be.

Dr. Csiszár Imre, a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások 
Központja Kollégiumi Igazgatóságának igazgatója, a Debreceni Egyetem és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia együttműködésében megszervezett MTA-DE Nép-
rajzi Kutatócsoport külső munkatársa is átvehette a Doktoranduszok Országos 
Szövetsége által megalapított és idén első alkalommal odaítélt „Közösség a Tu-
dományért” díjat. A kitüntetést olyan, PhD vagy DLA doktori fokozatot szerzett 
fiatal kutatók vehetik át, akik tanulmányaikkal, kutatásaikkal párhuzamosan ki-
magasló tudományszervező és közösségépítő munkát is végeztek.

A hajdúnánási Körösi Csoma Sándor Református Gimnázium kutatódiákjai ki-
ránduláson ismerkedhettek a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karával.

A diákokat Bartha Elek oktatási 
rektorhelyettes köszöntette, majd 
Forisek Péter és Molnár Dániel 
DEHÖK-kabinetfőnök bemutat-
ták a kar képzéseit, illetve a deb-
receni hallgatói életet. Az egyetem 
Főépületében tett séta során meg-
ismerkedhettek az egyetem törté-
netével és az egyetemi könyvtárral 
is, majd a középiskolások két tan-

órát is meglátogathattak, amelyek közül 
az egyik a Horthy-korszak társadalmával 
foglalkozott, a másik pedig az ókori és kö-
zépkori államrendszerekkel.

A hallgatókat elkísérte Csiszár Imre, 
Hajdúnánás Város alpolgármestere is, aki 
Bartha Elekkel és Forisek Péterrel további 
programokról is megállapodtak a közép-
iskola és az egyetem között. A bölcsészkar 
újabb néprajzi témájú pályázatot hirdet a 
reformáció évfordulójához kapcsolódóan 
és közös konferenciát is tervez a város az 
egyetemmel közösen.

= DE Sajtóiroda – SzL

Dr. Csiszár Imre kutatói életpályáját is 
meghatározta lokálpatriotizmusa. 2015-
ben kimagasló érdeklődés mellett sikerrel 
védte meg Agrártermelés és agrártársada-
lom Hajdúnánáson az 1930-as évek má-
sodik felétől az 1970-es évek végéig című 
disszertációját, Orosz István akadémikus 
témavezetésével. Szülővárosa iránt mindig 
felelősséget érzett, a helyi ügyek iránti ér-
deklődését, aktivitását akkor is megőrizte, 
amikor a Debreceni Egyetemre került, az 
utóbbi években pedig sokkal többet tehet 
a hajdúnánásiakért, hiszen 2014 óta a te-
lepülés társadalmi megbízatású alpolgár-
mestereként foglalkozik elsősorban okta-
tási, ifjúsági, családpolitikai és kulturális 
kérdésekkel. „A disszertáció írásával pár-
huzamosan láttam el két éven keresztül 
a Doktoranduszok Országos Szövetségé-
nek elnöki tisztét. Hatalmas eredménye-
ket értünk el az Elnökség tagjait alkotó 
csapattal és debreceni kollégáimmal is: 
megszerveztük például minden idők leg-
nagyobb Tavaszi Szél Konferenciáját, épp 
itt, Debrecenben. Erre az időszakra min-
dig örömmel emlékezem” – mondta el a 
kitüntetett. „Leköszönésem után is aktív 
maradt a kapcsolatom a szervezettel, a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége új 
elnöke, dr. Kőmíves Péter Miklós pedig 
évek óta közeli munkatársam, jó barátom. 
Rengeteget egyeztettünk a pályázata írása 
során, egészen biztos vagyok benne, hogy 
a szervezet továbbra is jó irányba halad 
tovább.”

= www.hirek.unideb.hu

Mint ismeretes, a város és az egyetem 
tavaly nyáron kötött stratégiai megálla-
podást, melynek nyomán a gimnázium a 
Debreceni Egyetem partneriskolája lett. 
A megye területén működő középisko-
lák – így a hajdúnánási intézmények is- 
meghatározó hallgatói bázisai a debreceni 
felsőoktatásnak. Az együttműködési meg-
állapodást dr. Szűcs Edit, a Műszaki Kar 
dékánja, valamint Pappné Fülöp Ildikó, 
a BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának igazgatója írta alá.

Az egyezség értelmében a kar vállalja, 
hogy minden tanévben egy alkalommal 
részletesen tájékoztatja a középiskola ta-
nulóit egy helyben szervezett előadáson, 
valamint a műszaki érdeklődésű 11–12. 
osztályosoknak szakmai ismeretterjesztő 
előadást tart. Mindezek mellett versenyt 
szervez a tanulók számára, illetve fela-

datbankkal segíti iskolánk diákjainak 
műszaki irányú továbbtanulásra való 
felkészítését. A szakképző iskola pedig 
minden lehetőséget meg fog adni az 
egyetem számára a fentebb említett tö-
rekvések megvalósítására. Pályaorientáció 
szempont jából is mindenképpen hasznos 
lesz ez intézményünk számára, mert évek 
óta igény mutatkozik a gépészmérnök, 
mechatronika és műszaki menedzser sza-
kok iránt.

Mindkét aláíró fél egyetértett abban, 
hogy a jövőben közös pályázatok írására 
is törekedni fognak. Oktatási-kutatási fel-
adatokban működnek majd együtt, meg-
teremtve ezzel egy-egy piaci igény közös 
megvalósításának lehetőségét.

Igazgató Asszony örömmel és tiszte-
lettel fogadta az egyetem megkeresését és 
nagyon büszke arra, hogy a BSZC Csiha 
Győző Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája is elmondhatja magáról: a Deb-
receni Egyetem Műszaki Karának part-
neriskolája. Bízik abban, hogy a jövőben 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
szakgimnáziumi képzéssel foglalkozó 
tagintézményeinek is lesz módja hasonló 
kapcsolat kialakítására.

Tarné Kovács Andrea

A jelentkezés meghirdetés alapján tör-
tént, intézmények, közösségek 3 fős csa-
patokkal indultak a megmérettetésen.  
A város dalának lejátszásával indult az est, 
melyet néptáncosaink előadása tett még 
különlegesebbé. Ezek után Buczkó József 
intézményvezető köszöntőjében örömét 
fejezte ki, amiért ilyen szép számmal in-
dultak a város lakói a vetélkedőn, melyet 
nem véletlenül tettek erre az időszakra, 
hiszen lassítani, a múltat felidézni nem is 
alkalmasabb máskor, mint advent idején. 
Mesés szerencseszámokkal indult a ver-
sengés, azaz 13-án, 7 darab 3 fős csapat, 
7 feladattal. A zsűri elnöke dr. Csiszár 
Imre városunk alpolgármestere volt, tag-

2016. november 30-án különleges megtiszteltetés érte a Berettyóújfalui Szakkép-
zési Centrum Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját. A Debreceni 
Egyetem Műszaki Kara és az intézmény abból a célból, hogy a középiskolai tanu-
lók számára a műszaki felsőoktatás képzési lehetőségeit részletesen megismertes-
sék, a felsőoktatásba való jelentkezésüket, felvételük esetén ott jobb helytállásukat 
elősegítsék, együttműködési megállapodás megkötése mellett döntöttek.

Helytörténeti vetélkedő felnőtteknek
December 13-án, Luca napján vidám, játékos vetélkedőt tartottak a Móricz Pál 
Helytörténeti Gyűjteményben, ahol a versenyzők előzetes felkészülés nélkül, helybé-
li ismereteikről, eleink szokásainak, hagyományainak ismeretéről adhattak számot.

jai Darócziné Bordás Andrea néprajzkuta-
tó és Szólláth Zoltán művelődésszervező. 
A feladatokat az ötleten kívül Húsvéthné 
Szabó Judit állította össze, aki az est lebo-
nyolítója is volt.

A versenyzők szemmel láthatóan ak-
tívan és lelkesen vettek részt a feladatok 
megoldásában, a pontok és az azokat je-
lentő szaloncukrok gyűjtésében. Az elége-
dett versenyzők és szervezők, s a zsűrita-
gok egységes véleménye szerint is lesz még 
ilyen stílusú vetélkedő, hiszen a felnőttek 
is bizonyítottan igénylik a játékot, a tudá-
suk és műveltségük megmérettetését.

Fekete Andrea
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Az asimovi jövőkép talán már nincs is 
olyan messze, hiszen létezik egy magyar 
fejlesztésű találmány, amely amellett, 
hogy városi hulladékból készül, képes 
elektromos áramot is termelni, melynek 
köszönhetően egy idő után alkalmas lesz 
arra is, hogy információkat továbbítson 
a rajta járóknak, mondjuk arról, hogy 
mennyit késik a busz és hogyan lehet más 
útvonalon, gyorsabban hazajutni.

A Platio projekten jelenleg hárman 
dolgoznak, Ilyés Miklós tájépítész, Cseh 
József vegyész és villamosmérnök, vala-
mint Sziszák Imre gépészmérnök. A fiatal 
fejlesztőkkel csapat telephelyén beszélget-
tünk az ötletről, az indulásról, a verseny-
társakról és az elképzelt jövőről.
 Mindhárman komoly, piacképes vég-

zettséggel rendelkeztek, mi inspirált tite-
ket abban, hogy saját projektbe kezdjetek?

Sziszák Imre: Nyilván egyszerűbb len-
ne a piacon dolgozni, de egy saját vállal-
kozás sokkal lazább, egyéni a beosztásod, 
nagyobb a szabadság, de persze ez azt is 
jelenti, hogy esetenként többet is kell dol-
gozni.

Ilyés Miklós: Emellett itt van még az is, 
hogy egy klasszikus, piaci, 8 órás munka-
beosztású állásban nincs az, hogy nekem 
ez az ötletem és akkor most azt megva-
lósítom. Ahhoz, hogy ebből az egészből 
legyen valami, az kellett, hogy saját vállal-
kozásba kezdjünk.
 Mi volt a kezdő ötlet, hogyan indult 

el az egész gondolkodás?
Cseh József: Nekem valami olyasmi 

rémlik, hogy Miki egyik este felhívott, 
hogy „Figyelj már Jocó, szerinted lehet 
műanyagból térkövet csinálni?” Én nagy-
jából innen kapcsolódtam bele a dologba.

Sziszák Imre: Volt egy időszak, amikor 
Mikivel elkezdtünk pályázati lehetősége-
ket nézegetni, ekkor találtunk rá a Design 
Terminál pályázatára. Nagyjából ekkor 
kezdtük el összerakni az egész projektet, 
lassan, lépésről lépésre haladtunk, végül 
pedig arra jutottunk, hogy megpróbáljuk.
 És mi volt a fordulópont? Mikor vált 

kézzel fogható dologgá az ötlet?
Sziszák Imre: Ami ténylegesen bein-

dította az egészet, az az volt, mikor meg-
nyertük a pályázatot. Innentől kezdve 
kaptunk forrást is rá, hogy a projekttel 
foglalkozni is tudjunk.
 Mi az a Platio térkő és miért kéne be-

borítani vele az egész világot?
Cseh József: Elsősorban a szemlélete 

nagyon fontos, ahogyan elkészül, vagyis 
hogy újrahasznosított anyagból van. Ez 
már egy olyan tudatos gondolkodást jel-
képez szerintünk, ami miatt nagyon fon-
tos termék lehet a Platio. Az egyik nagy 
előnye tehát az anyagválasztás, a másik 
pedig, hogy olyan funkciókat tud, ame-

A Hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban 1961-ben végzett 4. B osztály 55 éves érettségi ta-
lálkozóját 2016 november 12-én rendezte meg, melyre 10-en jöttek el. Négyen – különböző okok miatt 
– nem tudtak részt venni, heten pedig sajnos, már csak az emlékeinkben élnek. Tanáraink közül dr. Nagy 
Sándor tanár úr él, aki elvállata a tiszteletbeli osztályfőnök szerepét. Nagyon jó volt feleleveníteni a korábbi 
élményeket, sztorikat. Reméljük, hogy sikerül még egy újabb találkozót megszervezni. Ebben a reményen 
búcsúztunk el egymástól. 

Kőrösi Zoltánné

Magyar találmány: három srác 
zseniális térköve boríthatja be a világot
Mikor Gaal Dornick, Isaac Asimov Alapítvány-trilógiájának első részében bete-
szi a lábát a Galaktikus Birodalom nyüzsgő fővárosába, a Trantorra, valósággal 
arconcsapja a hatalmas űrterminál, aminek a padlózatát megannyi információs 
sáv és egymást keresztező világító, villódzó nyíl díszíti. Dornick, mikor szétnéz a 
váróban, hatalmas embertömegeket lát, akik mind a földet bámulva igyekeznek 
eljutni a céljukhoz.

lyeket eddig burkolat nem tudott. Ez azt 
jelenti, hogy a napenergia által képes lehet 
áramot termelni, szenzorokkal informáci-
ót tud gyűjteni és raktározni, valamint 
van benne egy elektromos hálózat is, 
amelynek segítségével a megtermelt ener-
giát A pontból B-be el tudja szállítani, és 
ezen az elektromos hálózaton keresztül 
akár adatokat is tud küldeni.

A fejlesztéssel persze nem állunk le, 
következő lépésként olyanná szeretnénk 
tenni a burkolatot, amely képes lenne 
információkat adni a rajta járóknak, ezt 
neveztük el úgymond Infopavementnek. 
Így az utcán sétálva akár tömegközleke-
déssel, vagy akár az úthálózattal kapcso-
latos információkat kaphatnánk a Platio 
felületeknek köszönhetően.

Ilyés Miklós: És az sem utolsó szem-
pont, hogy nem ilyen undorító, szürke 
színű, mint ami jelenleg mindent borít. 
Megpróbáljuk megtörni az emberek álta-
lános, térkövek iránt érzett gyűlöletét.

Léteznek a tiétekhez hasonló projektek, 
ilyen például az amerikai Solar Roadways, 
amely akár teljes autópálya-szakaszokat 
napelemesítene. Miben jobb, vagy miben 
más a Platio burkolat?

Sziszák Imre: A Platio egyik nagy 
előnye a versenytársakkal szemben, hogy 
moduláris szemlélet alapján készül, amely 
azt jelenti, hogy egy azonos helyre le le-
het rakni különböző egységeket. A másik 
pedig a már fent említett okosfunkciók.

Ilyés Miklós: És még akkor itt van az 
is, hogy a Platióhoz nem szükséges ha-
talmas infrastruktúra, mint mondjuk a 
Solar útburkolataihoz. Ők úgy képzelik 
el, hogy a termékükkel borított útszakasz 
alatt egy 1×1 méteres betonalagút van, 
ezzel szemben a miénknek semmi ilyenre 
nincsen szüksége. A Platio telepítéséhez 
nincs szükség, csak egészen minimális vál-
toztatásokra, gyakorlatilag úgy kell majd 
lerakni, mint egy sima térkövet.

Sziszák Imre: Annyit még érdemes 
hozzátenni, hogy mi a tengerentúli ver-
senytárssal szemben nem az autópályákat 
céloztuk meg, hanem a városokat, tereket, 
így nekünk teljesen más dolgokhoz kell 
alkalmazkodnunk. Lehet, hogy Ameriká-
ban például nincsenek akkora közművek, 
mint Magyarországon, de az biztos, hogy 
Budapesten gyakorlatilag lehetetlen lenne 
egy olyan megoldást alkalmazni, mint a 
Solaré, mert ha elkezdenénk mondjuk egy 
métert ásni, akkor kapásból olyan problé-
mákba ütköznénk, amelyeket gyakorlatilag 
képtelenség lenne megoldani. A körülmé-
nyek miatt olyan megoldást kellett talál-
ni, amely nagyobb, jelentősebb átalakítás 
nélkül tud működőképes lenni.

Ilyés Miklós: Hiába mondjuk ezt okos 
térkőnek, a cél az mindenképp az, hogy 

minél butábban lerakható, telepíthető 
maradjon.
 Hogyan áll a megvalósítás, hány szá-

zalékos a projekt?
Cseh József: Nagyjából három hónapja 

van ez a telephelyünk, ide járunk be dol-
gozni, tesztelni, fejleszteni. Jelenleg azon 
fáradozunk, hogy be tudjuk indítani a 
sorozatgyártást. Olyan projekteket próbá-
lunk lekötni, ahol fizetnek azért, hogy le 
tudjuk tenni a térköveinket, hogy tesztel-
hessük a már kifejlesztett prototípusokat.

Sziszák Imre: A megvalósítás szem-
pontjából nagyjából 80%-nál tartunk, ha 
a piacra lépést vesszük a végső célnak, de 
ha az elkövetkező 5 éves terveinket néz-
zük, akkor még nagyon gyerekcipőben 
járunk, arra inkább ilyen 15–20%-ot 
mondanék. Nagyon sok fejlesztés áll még 
előttünk.
 Hogyan reagál a piac a Platióra?
Sziszák Imre: Egyelőre azt tudjuk el-

mondani, hogy nagyon nagy az érdek-
lődés, de még sok idő kell ahhoz, hogy 
igazán a köztudatba kerüljünk és minden-
hova eljussunk. A népszerűség egyenesen 
nőni fog azáltal, ahogy majd egyre jobban 
beérnek a fejlesztéseink, nekünk az a cé-
lunk, hogy minél többen tudomást sze-
rezzenek a Platióról.

Ilyés Miklós: Nagyon számítunk majd 
a külföldi piacra is, azt érezzük, hogy kül-
földön, elsősorban a nyugati országokban 
talán a hazai fogadtatásnál is sokkal pozití-

A három fiatalember még nem is oly rég a hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola padjait koptatta. 

vabban fogadják majd a terméket. Persze, 
kint is léteznek már hasonló próbálkozá-
sok, de azok jóval drágábbak és kezdetle-
gesebbek, mint a miénk.
 Napokkal ezelőtt a Facebook-olda-

latokra felkerült egy bejegyzés, amelyben 
arról írtok, hogy hamarosan nemzetközi 
vizekre eveztek. Vannak már konkrétu-
mok ezzel kapcsolatban?

Cseh József: Két nemzetközi kiállításra 
is meghívást kaptunk, az egyik a barce-
lonai Smart City Expo, amely egy olyan 
rendezvény ahol a jövő városainak okos 
megoldásait veszik sorra. Itt kaptunk le-
hetőséget, hogy bemutathassuk a Platiót 
a nemzetközi közönségnek, valamint a 
többi kiállítónak.

A másik nem más, mint a 2017-es 
asztanai világkiállítás, amelyre több mint 
200 projekt közül választották ki a Platiót.  
A projektünk bemutatására egy külön 
standot kapunk majd, ahol a közönség 
akár ki is próbálhatja majd, hogy milyen 
érzés a Platió térköveken járni.
 Apropó járkálás, mikor jut el az egész 

projekt odáig, hogy találkozhassunk vele 
a hétköznapokban?

Cseh József: Már folynak az ezzel kap-
csolatos egyeztetések, erről egyelőre nem 
árulhatunk el sokat, de valószínűleg a 
jövő év közepén már bárki találkozhat 
majd a térköveinkkel.

Dévai Attila
Fotó: Neményi Márton = www.24.hu

Ötvenöt éve érettségiztek
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 Hogyan telt az elmúlt három évetek? 
Milyen fontos eseményeket tudnál megemlí-
teni a Nánási Portéka életében? 
 Gyakorlatilag folyamatosan építke-

zünk, így unalmasnak semmiképpen nem 
mondható a mögöttünk lévő időszak. Egy 
igazi közösség alakult ki, ami nem csak a 
termelőket, hanem magukat a vásárlókat, 
a helyi, házi jellegű termékek támogatóit is 
magában foglalja. Igyekszünk minél több 
találkozási pontot teremteni a vásárlók 
és a fogyasztók között. Több alkalommal 
is megszerveztük már a Nánási Portéka 
bált, évről évre akár több jótékonysági 
gyűjtést és főzést is rendezünk. Idén pél-
dául Barkaszó település rászoruló lakóinak 
gyűjtöttünk adományokat a karácsonyi 
ünnepekre. Tavasztól őszig pedig szinte 
folyamatosan úton vagyunk. Rengeteg 
helyre hívnak meg minket értékesíteni és 
kóstoltatni, valamint azért, hogy egy-egy 
rendezvényen képviseljük Hajdúnánást. 
Idén több, mint 25 eseményen jelentünk 
meg. A folyamatos utazás egyébként sok-
szor fárasztó, viszont van eredménye, egyre 
többen ismerik és szeretik a Nánási Porté-

Indulás Érkezés Közlekedik
 4:10 5:20 naponta
 5:25 6:40 szabad és munkaszün. napokon
 5:30 6:35 iskolai előadási napokon
 6:00 7:15 munkanapokon
 6:15 7:20 iskolai előadási napokon
 6:25 7:40 szabad és munkaszün.napokon
 6:30 7:45 munkanapokon
 6:45 7:50 iskolai előadási napokon
 7:15 8:20 VII.5-ig és IX.1-től munkanapokon
 7:30 8:45 munkanapokon
 8:00 9:15 iskolai előadási napokon
 8:15 9:30 szabad és munkaszün, napokon
 8:35 9:40 munkaszün. napok kivételével naponta
 9:50 11:02 naponta
 10:40 11:55 munkaszün. napok kivételével naponta
 11:30 12:40 munkanapokon
 11:30 12:40 szabad és munkaszüneti napokon
 12:05 13:20 naponta
 13:05 14:20 naponta
 13:45 14:55 munkanapokon
 14:30 15:45 munkanapokon
 15:00 16:10 munkanapokon
 15:00 16:10 munkaszüneti napokon
 16:20 17:35 naponta
 17:10 18:17 naponta
 18:00 19:10 munkanapokon
 18:00 19:10 szabad és munkaszüneti napokon
 19:00 20:10 munkanapokon
 20:10 21:20 naponta

Debrecen – Hajdúnánás
Indulás Érkezés Közlekedik
 5:40 6:45 munkaszüneti napok kivételével naponta
 6:15 7:25 naponta
 6:50 7:57 naponta
 7:20 8:25 szabad és munkaszüneti napokon
 7:30 8:45 munkanapokon
 8:35 9:45 naponta
 9:30 10:45 munkanapokon
 9:40 10:50 szabad és munkaszüneti napokon
 10:15 11:25 unkanapokon
 10:40 11:55 szabad és munkaszüneti napokon
 11:00 12:15 munkanapokon
 11:45 12:55 munkanapokon
 12:30 13:40 VII.5-ig és IX. 1-től naponta
 12:40 13:50 szabad és munkaszüneti napokon
 13:00 14:15 munkanapokon
 13:20 14:30 iskolai előadási napokon
 13:45 14:55 naponta
 14:00 15:15 iskolai előadási napokon
 14:30 15:40 naponta
 15:00 16:10 iskolai előadási napokon
 15:30 16:45 iskolai előadási napokon
 16:00 17:15 munkanapokon
 16:40 17:50 naponta
 17:45 18:55 munkanapokon
 18:20 19:35 naponta
 19:15 20:20 naponta
 19:45 20:43 a hetek első iskolai előadási napját megelőző 
   munkaszüneti napon
 20:15 21:25 naponta
 22:40 23:40 munkanapokon

Autóbusz menetrend / Hajdúnánás – Debrecen 
Érvényes 2016. december 11.

ka termékeit és ismerik meg általunk Haj-
dúnánást. 
 A vásárlók szeretete tehát már a tiétek. 

És mi a helyzet a szakmai elismerésekkel? 
 Szerencsére abból is akad bőven, bár 

a legfontosabb elismerés mégiscsak az, ha 
valaki megkóstolja, majd megveszi a ter-
mékeinket, végül pedig visszatérő vásárló 
lesz. Idén egyébként a Popovics család 
nyert több versenyen is, több kategóriában 
a mézeikkel, illetve Szabó Katalin több 
szörpje is elnyerte a Nemzeti Parki Termék 
Védjegy használati jogát. 
 Milyen termékeket lehet nálatok mosta-

nában kapni? 
 A termékkínálatunk évről évre folya-

matosan bővül. Nyilván meg lehet vá-
sárolni nálunk az olyan klasszikus fi-
nomságokat, mint a baracklekvár, vagy a 
savanyúkáposzta, de rengeteg különleges íz 
kombinációt is kipróbálhatnak a vásárló-
ink. Azt gondolná az ember, hogy az ős-
termelők kizárólag a hagyományos ízekhez 
ragaszkodnak, pedig ennek éppen az ellen-
kezője igaz. Kapható nálunk többek között 
köki, vagyis köret-kiwi lekvár, zöldparadi-

A Nánási Portékát, városunk első helyi márkáját talán már senkinek nem kell bemu-
tatnom. Ismerjük és szeretjük a helyi termelők házi készítésű finomságait, melyeket 
minden szerdán és szombaton beszerezhetünk a piacon. Három év telt el azóta, hogy 
kialakult a Nánási Portéka közössége. Kíváncsiak voltunk, hogy mi történt helyi már-
kánkkal az indulás óta, így Fűz Andrásnét a Nánási Portéka háziasszonyát kérdeztük az 
elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. 

csom lekvár, sütőtök és csokis cékla lekvár, 
pitypang szörp vagy éppen a mindenki 
nagy kedvenceként számon tartott birsal-
masajt. Még annyit fontos elmondanom, 
hogy a szezonalitás abszolút jellemző ránk. 
„Azzal főzünk, amink van”, vagyis azokat 
a gyümölcsöket és zöldségeket használjuk 
fel, amik az adott évszakban éppen megte-
remnek. 
 Milyen terveitek vannak a jövőre nézve?
2017 meghatározó lesz a Nánási Porté-

ka életében. Kilépünk a hajdúnánási piac 

határain és belépünk az online térbe. Feb-
ruár 1-től egy webshopon keresztül is meg 
lehet vásárolni a termékeinket, amelyet a 
megrendelést követően házhoz is szállí-
tunk majd. Mindannyian nagyon várjuk 
ezt az új fejlesztést, hiszen így még több 
háztartásba juthatunk el, illetve rengeteg 
hajdúnánási és környékbeli háziasszony 
életét könnyíthetjük meg azzal, hogy a jó 
minőségű, friss és egészséges termékeinket 
közvetlenül eljuttatjuk az otthonaikba. 

Pálóczi Boglárka 

Év végi szemle, avagy a Nánási Portéka 
múltja, jelene és jövője

Ezt a hivatást vagy nagyon szeretni lehet, 
vagy elképzelhetetlennek tartani, nincs köz-
tes út – vallja Harsányi Gergő, akiről október 
23-án átvett elismerése egyértelműsíti, előbbi 
kategóriába tartozik. A Bátorság Érdemjelet a 
Debrecenben dolgozó tűzoltó főtörzsőrmes-
ter egy, a Görgey utcai lakás hetedik emeletén 
nyáron történt tűzeset miatt kapta. Az indok-
lás szerint „a helyszín megközelítése igen nehéz 
volt, de kiváló helyzetfelismerésének köszönhe-
tően gyors döntést hozott, és az egyik szomszédos 
lakáson keresztül húzták fel az alapvezetéket. 
Felderítés közben a sűrű füstben és az intenzív 
hőterhelés mellett megtalálta a lakásban tartóz-
kodó férfit, akit kimenekített”. Az első szeren 
egyes beosztást ellátó sugárvezető Gergő így 
idézte fel: „mindent úgy csináltam, ahogyan az 
iskolában tanultuk, végeztem a dolgom. Nem 
sejtettem, hogy az akkori szolgálati parancsnok 
felterjesztette az esetet az érdemjel elnyerésére. 
Egyszer csak szóltak, hogy a Belügyminiszté-
riumtól kapok egy elismerést. Az átadó előtti 
napokban tudtam meg, hogy a legtöbb tűzoltó 
álmát, a legmagasabb rangú kitüntetést, a Bá-
torság Érdemjelet vehetem kézbe.”

A kitüntetett 2007. november 1-jén sze-
relt fel. Mint mondta, nem volt kétséges, 
hogy milyen pályát választ, csaknem az egész 
családja – édesapja, édesanyja, sőt a kereszt-
apja, és az ő apja is – tűzoltóságon dolgozott, 
Gergő egyik testvére jelenleg is. – A hajdú-
nánási laktanyában nőttem fel, nem volt 
kétség bennem, hogy milyen pályát válasszak. 
A szakmába akkor nem láttam bele, mert 
édesapám nem mesélt a konkrét káresetekről, 
ahogyan most én sem sorolok el mindent a 
páromnak, mert tudom, hogy nagyon félt. 
Csak a kollégáival való összetartást láttam, 
és ez tetszett, meg persze az egyenruha, vala-
mint a tűzoltóautó – fogalmazott. Szülei tá-
mogatták a terveit, olyannyira, hogy ismerve 

Valóra vált tűzoltóálom 
gyermekük elevenségét, kifejezetten a Deb-
receni Hivatásos Tűzoltóparancsnokságot 
ajánlották neki a lakhelyén lévő helyett, mert 
előbbi mozgalmasabb.
 Az első haláleset megragadt az emléke-

zetemben, a többi már nem – idézi fel ké-
résemre. A Klinikán öngyilkos lett egy idős 
férfi, kiugrott a harmadikról, a járdára esett. 
A kisebb káresetekről szót sem ejtünk, bele-
olvadtak a mindennapjainkba, de a súlyo-
sabbak, különösen ha gyermekáldozat van, 
megviselik az egész állományt. Ezeket kibe-
széljük magunkból, hogy ne vigyük haza, 
így könnyebben túl tudunk lépni rajtuk. 
Huszonnégy órákat töltünk együtt, az összes 
kollégámmal a munkaidőn kívül is napi kap-
csolatban vagyok, többjükkel szoros baráti 
viszonyban – mondta. Megemlített még egy 
emlékezetes esetet: „2011-ben kigyulladt egy 
hajdúsámsoni családi ház. Egy 11 éves gyerek 
és szülei laktak ott, mindhárman bennégtek. 
Sugárvezető voltam, a hátsó zárt vasajtón 
igyekeztünk behatolni, épp a zsanérokat vág-
tuk le, amikor az épületben felrobbant egy 
gázpalack. Hasa lett a vasajtónak.” Nem kell 
kimondania, mi történik, ha csak egy perccel 
hamarabb bejutnak. Úgy fogalmazott, hogy 
éles helyzetben nem gondolkodik azon, hogy 
a saját élete is veszélyben van. Amikor riasz-
tást kapnak, csak az jár a fejükben: azért van-
nak, hogy segítsenek, meg kell fékezniük a 
tüzet, a veszélyeztetettet ki kell hozniuk min-
denáron. A parancsnokságra visszaérve, az 
adrenalin-szint csökkenésével elevenítik fel, 
hogy mi mindent tettek, és milyen más vég-
kimenetele lehetett volna a cselekedeteknek.

Mindezek ellenére alig jut eszébe más élet-
út-alternatíva. Olthatatlan tűzzel a szemében 
mondta: „Minél többet akarok vonulni, és nem 
szeretnék hátsó szerre kerülni.”

HBN–HABE
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A rendezvényen 15 fiatal képviselte isko-
láját a három hajdúvárosból. Hajdúbö-
szörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás 
diákjai mutatták meg tehetségüket a hall-
gatóságnak és a zsűrinek. 

A rendezvényt a 20 éves fennállását 
ünneplő Fehér Bot Alapítvány és a Haj-
dúnánás Városi Önkormányzat Művelő-
dési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizott-
sága támogatta, míg ünnepi gondolatait  
dr. Juhász Endre, Hajdúnánás 
Város alpolgármestere osztotta 
meg a jelenlévőkkel.

Most sem volt könnyű dolga 
a döntések meghozatalában a 
tisztelt zsűrinek, (melynek tag-
jai: – Jeles Erzsébet, a Hajdú-
dorogi Mészáros Károly Városi 
Könyvtár vezetője, – Csegöldi 
Lászlóné, nyugdíjas pedagógus, 
– Papp József, publicista), hiszen 
nagyon színvonalas produkciókat hallhat-
tak. Köszönet érte a felkészítő pedagógu-
soknak és a lelkes diákoknak. 

A délután lebonyolítója a már sokak 
által ismert Rózsa Dezső volt, aki maga is 
versíró. A „Rózsáim” és az „Őszi rózsák” c. 
verses kötetek szerzője, melyből sok vers 
elhangzott a délután folyamán. Dezső 
tagja a Gábor József Alapítvány kuratóri-
umának és a Látássérültek Irodalmi Baráti 
Körének, sőt névadónk, id. Gábor József 
tanár úr kisdiákja is volt. Ennek kapcsán 
régi diákkori anekdotáival színesítette és 
oldotta a diákok izgalmát, míg megzenésí-
tett versei is elhangoztak meglepetés ven-
dégünk Szatmári Tony előadásában. A fia-
taloknak Nagy József látássérült diák adott 
útravalót Rózsa Dezső, Hited szerint… 
című versével. A zenés irodalmi délutánt 
Gábor Zoltán úr, id. Gábor József tanár úr 
unokaöccsének zongorajátéka indította és 
zárta le.

Minden résztvevő diáknak szívből gra-
tulálunk, hiszen mindannyian győztesek. 
Aki megmeri mutatni tehetségét a nagy-
közönség előtt és ismerkedik a versek és 
más irodalmi műfajok világával és szerzőik 

Kiállítás megnyitónak adott otthont a 
Móricz Pál Helytörténeti Gyűjtemény 
december 9-én, pénteken 16 órai kezdet-
tel. A megnyitón olyan festett kazettás 
mennyezettablók láthatóak, amelyeknek 
majdan a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium díszterme ad otthont. 
A kiállított tárgyak a reformáció 500. és 
az első magyar nyelvű Biblia megszüle-
tésének 427. évfordulójára készültek, s 
Hajdúnánás várossá avatásának tisztele-
tére adják majd át. A tárgyak adományo-
zója az Ercsey-család, akiknek egy része 
szoros szálakkal kötődik a Hajdúsághoz.  
A felmenői többek között Hajdúnánáson, 
Hajdúhadházon és Hajdúböszörményben 
éltek, nagy és híres rokonsági kapcsola-
tokkal (pl. Arany János Böszörménybe 
nősült, felesége Ercsey Julianna volt, a 
Böszörményben született Baltazár Dezső 
püspök felesége Ujvárossy-Szabó Izabella 
a Nánáson élt Ercsey Károly sógornője).

Ercsey Zoltán, az adományozó Haj-
dúnánáson nőtt fel, egészen 1957-ig 
városunkban élt és tanult, másodikos 
gimnazistaként a debreceni Tóth Árpád 
Gimnáziumban folytatta tanulmányait, 
ott is érettségizett. Édesapja Ertsey Gyula 

A jótékonysági est lebonyolítását lázas 
előkészület előzte meg már október kö-
zepétől, hiszen a szereplő gyerekek fel-
készülésétől kezdve a gyönyörű díszlet 
elkészítéséig sok-sok tevékeny óra és nap 
várt a főszervezőkre, Madai Tamásra és 
Székelyné Nádas Zsuzsára a 21 projekt-
tagra és segítőikre.

A bálon az alsós osztályok mutatkoztak 
be színes, vidám produkcióikkal a közön-
ség nagy elismerésére: táncoltak kis ping-
vinek, törpék, rénszarvasok, volt görög 
tánc és egy fergeteges retro házibuli részt-
vevői is bemutatták, milyen a hangulat 

Tizedik versmondó találkozó 
Hajdúnánáson

Őrhegy és lármafa

2016. november 25-én, névadónk – id. Gábor József tanár úr 102. születésnapján –, 
már tizedik alkalommal rendeztünk diákoknak versmondó találkozót Hajdúnáná-
son. Most is, mint a korábbi években, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
názium adott otthont rendezvényünknek, ahol közel 80 fő tisztelt meg bennünket 
jelenlétével és érdeklődésével a díszteremben. 

gondolataival – mint pl. a 
vak és látássérült költők és 
írók gondolataival is –, csak 
dicsérendő példa lehet kor-
osztályuknak. 

Minden könyv, legyen 
az bármilyen szerző tollá-
ból fakadó, mely gondola-
tokat, érzelmeket közvetít, 
így vagy úgy, akár társunk, 
barátunk is lehet rohanó 
világunkban, mely bizonyá-
ra hasznos kikapcsolódást 
nyújt olvasóinak, s bepillan-
tást enged a szerzők sajátos 
gondolatvilágába.

A Gábor József Alapít-
vány célja is hasonló képen megmutatni a 
vak és látássérült írók, költők művein ke-
resztül a szerzők gondolat és érzelemvilá-
gát, közelebb hozni az ép látó társadalom 
felé a fogyatékkal élők – jelesül a látássé-
rült emberek –, gondolatiságát, értékeit. 

Fontos, hogy megmutassuk magunkat, 
érzékenyítsük a fiatalokat, hisz ők a leg-
fogékonyabb korosztály a másság, illetve 
a fogyatékkal élők elfogadására, segítésére.

 I. helyezett: Juhász Fanni/(9. A) Haj-
dúnánás, Kőrösi Csoma Sándor Re-
formátus Gimnázium

 II. helyezett: Kovács Adél/(10. C) Haj-
dúnánás, Berettyóújfalui Szakképzé-
si Centrum Csiha Győző Szakképző 
Iskola 

III. helyezett: Orosz Nikoletta/(8. o.) 
Hajdúdorog, Móra Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

Külön díjasok lettek:
 Ignáth Mira/(4. o.) Hajdúnánás, Re-

formátus Általános Iskola 
 Varga Laura/(8. A) Hajdúnánás, Kőrösi 

Csoma Sándor Református Gimnázium 
 A helyezetteknek szívből gratulálunk és 

további sok sikert kívánunk! 
Reméljük a következő években is ha-

sonló színvonalas versmondó találkozók-
ra kerülhet sor, ahol az ép látó fiatalok 
kedvükre válogathatnak vak és látássérült 
írók és költők műveiből és örömet szerez-
hetnek a művek tolmácsolásával a hallga-
tóságnak.

Karcagi Márta a Gábor József 
Kulturális Alapítvány kuratóriumi tagja

gyógyszerész volt a főtéri Ercsey 
patikában az ötvenes évektől, 
felesége Gizi néni a Leányisko-
la tanára volt. Az adományozó 
álmának megvalósítója Gaál 
János nyugalmazott főrestau-
rátor, a Népművészet Mestere, 
aki kalotaszegi ihletésű virágor-
namentikát variál a címerek és 
az idézetek világával ezekben az 
alkotásokban. A megnyitón egy 
olyan Áprily verset szavalt, mely-
ből ugyancsak idéz egy táblán, s 

amely kifejezi az idézett versek stílusát és 
hangulatát.

A kiállító terembe belépve egy kereszt-
forma tárul a néző szeme elé, Márait 
idézve „népek Krisztusa, Magyarország”. 
Láthatók itt az elcsatolt országrészek ne-
vei, mellettük a Himnusz és a Szózat, kö-
zépen a címerünkkel- szinte egybefoglalva 
sorsunkat, történelmünket. A nézelődő 
számára a meghittség és magyarságunk 
egyaránt megjelenik a teremben. A még 
hiányzó darabok a hajdúság mintakincse-
ivel, templomtornyaival lesznek megfest-
ve Bocskai fejedelem tollából származó 
idézetekkel.

A megnyitó hangulatát ünnepivé va-
rázsolta az adományozó családjának mu-
zsikája, akik egyházi népi énekeket adtak 
elő. Ercsey Zoltán 10 éves unokája egy 
gyönyörű népdallal köszöntötte a részt-
vevőket, varázslatos gyermekhangjával 
becsengte a termet.

A kiállítás a következő év májusáig lesz 
látogatható a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben, aztán a gimnáziumunk dísztermében 
kezdődnek a felrakásuk a díszterem meny-
nyezetére.

Fekete Andrea

Buczkó József, Gacsályi Gábor, dr. Ercsey Zoltán, Gaál 
János

Mikulásváró bál a Bocskai Iskolában
December első hétvégéjén rendezte meg a hagyományos Mikulásváró bálját a 
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete és 
szülői munkaközössége.

buli előtt és után. A bálon 340 résztvevő 
szórakozhatott, köztük osztálytalálkozó-
sok is felidézhették általános iskolai élmé-
nyeiket a vidám estén.

A helyi vállalkozók, az osztályok és a 
szülők rengeteg ajándékot vittek a tombo-
lasorsolás izgalmainak fokozására, így a 
hajnalig eltartó jó hangulat több részről 
is biztosítva volt.

A jó zenéről a Beatang duó, a finom 
ételekről Kerezsi Sándor és csapata gon-
doskodott, a tornatermet pedig Pusztai 
Eszter és segítői varázsolták pompásan 
feldíszített bálteremmé. Ezek mind-mind 
hozzájárultak a Mikulás bál sikeréhez.

A szervezők köszönnek minden hozzá-
járulást és segítséget, melyet a bál megren-
dezéséhez a szülők, a gyerekek, a vállalko-
zók és városunk lakói biztosítottak.

A bevétel támogatja a gyerekek jutal-
mazását, versenyeken való részvételét, ki-
rándulásaik költségeit.

Fekete Andrea
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Szolgáltatásaink
Műszaki Vizsga:

Személygépkocsi, 3.5-t-ig tehergépkocsi, utánfutó. Műszaki előtti átvizsgálás 
műszaki vizsgára felkészítés. Teljes körű szerviz, autószerelés, motor felújítás. 

Futómű javítás, műszeres beállítás.

Légkondicionáló ápolás, töltés, javítás, gépkocsi és légkondi 
ózongenerátoros fertőtlenítése, szagtalanítása.

Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás. 
Motor és egyéb vezérlőrendszer diagnosztika. 

A környék legkedvezőbb áraival, gyors, 
rugalmas ügyintézéssel várjuk kedves ügyfeleinket.

Szerviz, ahol a 40 év tapasztalat Önnek dolgozik!

Hajdúnánás, Attila u.–Petőfi u. sarok Tel.: 06-30/9-558-627 Nyitva: H–P.: 7.00–17.00 Szo.: ügyelet

SOLTéSz JÁNOSNé
volt Hajdúnánás, Kazinczy u. 3. sz. alatti lakos 

halálának 10 évfordulójára.

Megemlékezés

„Megállt a szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.

Nélküled üres és szomorú a házunk,
És nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.
Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,

Szorgalom és munka volt az életed.”

Szerető gyermekei, 
unokái és dédunokái.

Adomány A rászoruló csAládoKnAK
Karácsony közeledtével idén is nagyszabású adományosztást szer-
vezett a rászoruló családoknak a Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat. A kedd délutáni jótékonysági akció egyik fontos célja volt, hogy 
megkönnyítsék a családok készülődését Karácsony ünnepére.

Az önkormányzat december 13-án a Bocskai Filmszínházban várta a 
szegénységben élő családokat, akik elsősorban tartós, a mindennapok-
ban jól felhasználható élelmiszereket tartalmazó csomagokat vehettek 
át. A közel 100 család részére biztosított csomagot a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat saját forrásából biztosította, melyekben tartós élelmi-
szerek mellett a Hajdúnánási Tartósító Szociális Szövetkezet húskészít-
ményei is megtalálhatóak voltak.

Az eseményen dr. Csiszár Imre alpolgármester köszöntötte a megje-
lenteket, aki örömét fejezte ki az iránt, hogy ilyen formában is tudott 
segíteni az önkormányzat. Ezt követően SzólláthTibor polgármester 
sorsolta ki azt a feldíszített karácsonyfát, melyet az Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület ajánlott fel.
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Házhoz menő temetési ügyintézés!

Elérhetőség: 06-30/953-3923
Hajdúnánás, Vörösmarty u. 44/A • Tel.: 52/381-601

nagy miklós 
temetkezési vállalkozó

szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

Ha a BR-PLaSTIK megoLdja, nem LeSz Rá TöBB gondja!

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

 IngYen FeLmÉRjÜK
 IngYeneSen áRajánLaToT 
 KÉSzÍTÜnK
 IngYeneSen BeÉPÍTjÜK 
 az ön LaKáSáBa

mŰanYag nYÍLáSzáRÓ
BR-PLaSTIK KFT. 

mŰanYag nYÍLáSzáRÓK gYáRTáSa, 
FoRgaLmazáSa, BeÉPÍTÉSe gaRanCIáVaL! 

VáSáRoLjon KözVeTLenÜL a gYáRTÓTÓL! VáSáRoLjon KözVeTLenÜL a gYáRTÓTÓL! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Bocskai
Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdõ utca 3.

Menü:	 Előétel,	főétel,	desszert
ÉjfÉlkor:	 Pezsgő,	az	újév	első	falatjai
	 Élőzene!	Tombola!	Játék!
Jegyek	válthatók	az	étteremben	december	20-ig:	
7000	Ft/fő
A	földszinti	kisterem	baráti	társaságnak	kiadó!

szilveszterezzen a hajdúnánási 
Bocskai Étteremben!

Részletek személyesen 
az étteremben vagy 

a 06-30/871-5771-es 
telefonon!

 

Pizza Házhozszállítás rendelés: 
06-52/487-637

áLLamPaPÍR FoRgaLmazáS
A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRBAN

gondoSKodjon gYeRmeKe jöVŐjÉRŐL!
Nyisson részére Kincstári Start-értékpapírszámlát!

A Kincstári Start-értékpapírszámla megnyitásával az egyszeri állami 
támogatás és a befizetések összege is automatikusan infláció fe-
letti 3%-os kamatozású Babakötvénybe kerül befektetésre. Az éves 
befizetésekre további támogatás jár, melynek összege a befizetett 
összeg 10%-a, legfeljebb 6000 Forint.

Számlavezetési díj nélkül, 100% állami garanciával.
Hajdú-Bihar megyében keresse fel debreceni, 

hajdúszoboszlói, berettyóújfalui, püspökladányi 
és hajdúnánási értékesítési pontjainkat.

Cím: Hajdúnánás, Bocskai utca 12–14. 
(a járási Hivatal épületében)
E-mail: api.haj@allamkincstar.gov.hu
Telefonszám: (70) 198-7139

További információk megtekinthetőek a honlapunkon: www.allamkincstar.gov.hu

Nyitva tartási idő
Szerda 8.00–16.00
Csütörtök 8.00–16.00
Péntek 8.00–14.00

Seres Erika

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
a Black Man Club!

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com  Telefonszám: 06-70/306-6664  Weboldal: www.nanaspc.hu

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk 
kedves ügyfeleinknek!
Karácsonyig minden konzol játék 
50% kedvezménnyel kapható!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

kiadó: nánás Pro Cultura nonprof it kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográfia Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Nyíradonyi VVTK–Hajdúnánás SK 

26–35 (9–18) 
Nyíradony 150 néző. Vezette: Kiu Gá-

bor, Kiu Tamás. (november 19.) 
Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Karacs 

3, Lengyel 4, Zihor 1, Dudás, Lányi 8/5, 
Takács 5. Csere: Dorogi (kapus), Fábián 2, 
Tóth 4/1, Darabos 1, Tar Cs, Lakatos, Bíró 
1, Mekes 2, Gidai 4. Edző: Molnár András

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

Juniormérkőzés: Nyíradonyi VVTK–
Hajdúnánás SK 12–37 (3–18)

Nyíradony 50 néző. Vezette: Kavalecz I, 
Kavalecz K. (november 19.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tar Cs 
4, Lengyel, Mekes 8, Nagy V 3, Molnár F 
4, Molnár A 2. Csere: Karócz (kapus), Ba-
lázs 4/1, Oláh, Tar L 3/1, Reszegi 3, Mezei 
3, Baráth 2, Nagy D 1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/1, illetve 9/6. Kiállítás:  
8 perc, illetve 0 perc.

Nagy Attila: Felszabadult játék, kötele-
ző győzelem, ügyes, saját nevelésű fiatalok. 
Gratulálok a lányoknak!

Gödi SE–Hajdúnánás SK 42–26 (24–13)

Göd 100 néző. Vezette: Földesi, Halász. 
(december 4.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Karacs 
1, Lengyel 1, Zihor 2, Dudás 2, Lányi 6/2, 
Takács 3. Csere: Győri (kapus), Fábián 1, 
Darabos 2, Tar Cs 1, Lakatos, Bíró 2, Me-
kes, Gidai 5/1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 2/2, illetve 3/3. Kiállítás:  
4 perc, illetve 18 perc. 

Juniormérkőzés: Gödi SE–Hajdúnánás 
SK 27–31 (7–16)

Göd 100 néző. Vezette: Kékesi, Paczári. 
(december 4.)

Hajdúnánás SK: Karócz (kapus), Tar Cs 
2/1, LENGYEL 3, Mekes 2, NAGY V 5, 
MOLNÁR F 6/2, Molnár A 2. Csere: BA-
LÁZS 4/1, Reszegi, MEZEI 6, Baráth 1, 
Nagy D. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Kevesen, betegen, fáradtan 
utaztunk vendéglátónkhoz, ennek ellenére 
a győzelmünk egy percig sem forgott ve-
szélyben. Külön öröm, hogy serdülőink na-
gyon sok játéklehetőséghez juthattak ismét. 
Gratulálok a lányoknak!                      -kb-

A hétköznapi ember úgy képzeli el, hogy 
a tél közeledtével a mezgazdaságban egyre 
könnyebbé válnak a mindennapok, ke-
vesbedik a tennivaló. Ez azonban koránt 
sincs így. Még az időjárás is közreműkö-
dött abban, hogy a hozzáértő szakembe-
rek által működtetett nagy értékű gépek, 
természetesen az őket irányító szakembe-
rekkel, megfeszített munkával készítik elő 
a jövő évi termelést. A hajdúnánási határt 
járva azt lehet tapasztalni, hogy a gazdák, 
a gazdálkodók sikeresen befejezték a beta-
karítási munkálatokat. Szinte éjt nappallá 
téve elvégezték a legfontosabb teendőket, 
amiért elismerés jár. Szerencsére az idő-
járás alakulása is besegített a munkák el-
végzésébe. Itt-ott maradt még tennivaló a 
földeken, de az pótolható.

Kispályás Műfüves NKFT–Fehérgyar-
mati VSE 23–14 (12–7)

Balmazújváros 50 néző. Vezette: Pusz-
tai, Takács. (december 10.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
Zs (kapus), Bata 5/1, Bodogán 2, Alföldi 

7, Kiss D 3, Ötvös T 1, Nagy L 5. Csere: 
Mezei (kapus), Nyeste, Harsányi, Nagy-
Menyhárt, Szeleczki, Kujbus, Bózsár,, 
Kovács, Balogh. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 1/1, illetve 3/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc. -kábé- 

Őszi hajrá a mezőgazdaságban
A kora téli munkák elvégzése után nem 

állt meg a munka. A munkában „megfá-
radt” gépek tisztítása, karbantartása kö-
vetkezik. A közelgő karácsony sem akadá-
lyozhatja meg azt a tevékenységet, hogy 
a hozzáértő szakemberek „kezelésbe” 
vegyék segítőtársaikat, a gépeket. Szinte 
simogató kezek veszik munkába, ahogy 
ők nevezik:”vasdarabok”, a gépeket, ame-
lyekkel a jövőben is dolgozni akarnak. 
Nem áll meg tehát a munka, folyik to-
vább. Az ország termelésének egyik húzó 
ágazata tehát teszi tevékenységét azért, 
hogy jövőre legyen egy még sikeresebb 
esztendő. Erőt és egészséget kívánunk 
minden gazdálkodónak.

Gut István
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MesféM Kft.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet kíván

minden kedves vásárlójának 
a Mesfém 

autóalkatrész-kereskedés!

Békés, Boldog 

Karácsonyi 

Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag 

Boldog Új Évet 

Kíván 

a Nyak-Ép Kft.

Nyak-Ép
Tüzép


