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Városi kitüntető díjasok 2016.

Hajdúnánás Város Díszpolgára

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Hajdúnánás város 
szülötteként életművével országos el-
ismerést szerzett, és a magyar nemzeti 
kultúra, művészi alkotómunka terü-
letén kiemelkedő művészeti értékek 
létrehozásának elismeréseként Hajdú-
nánás Város Díszpolgára Címet ado-
mányozott Csuja Imre részére.

Csuja Imre 1960. július 11-én Hajdúná-
náson született. A 2. sz. Általános Iskolá-
ba járt, ahol szavalóversenyeken, paródia 
versenyeken, őrsi színjátékokban próbál-
gatta először a tehetségét. 

„Rendkívül szorgalmas gyerek volt” – 
ezt Patai István állítja róla, aki a József 
Attila színpadban rendezte őt. A Kőrösi 
Gimnáziumból a debreceni Színjátszó 
Stúdióba járt hétvégenként, ahol többek 
között Pinczés Istvántól tanulta a színész-
mesterséget.

17 évesen eldöntötte, hogy színész lesz. 
Édesapja és édesanyja ellenezték a dolgot, 
annak ellenére, hogy családi, baráti ösz-
szejöveteleken gyakran felhangzott, a be-
szélgetések szüneteiben, hogy „Imi mondj 
egy verset!” Így hát az érettségi évében a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemre adta 
be a jelentkezését, mondván, hogy oda 
úgyse veszik fel. 

A következő évben a Hajdúnánás-Te-
deji Állami Gazdaságba szegődött el dol-
gozni. A munkából ő inkább a munkát 
végzők szellemi pallérozását tartotta na-
gyon fontosnak, így történt, hogy állan-
dóan monológokat mondott, és verseket 
szavalt a szövetkezett dolgozóinak (állat-
tenyésztőknek, növénytermesztőknek, 
géplakatosoknak). És mit ad Isten? A csa-
pat megnyerte a Mezőgazdaság Szocialista 
Kultúrája című műveltségi vetélkedőt. 
1980-ban aztán elsőre felvették a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolára. Búcsú 
előadással köszönt el a várostól: Karinthy 
Frigyes: Gellérthegyi álmok című színda-
rabjában a fiút játszotta. Az előadást Patai 
István rendezte. 

1984-ben végzett Simon Zsuzsa osz-
tályában. Majd a Pécsi Nemzeti Színház-
ban, a Debreceni Csokonai Színházban 
és az Egri Gárdonyi Géza Színházban is 
színészkedett. 1990–1994-ig a budapes-
ti Arany János Színházhoz szerződött. 
1994-től szabadfoglalkozású. A Pannónia 
Filmstúdióban foglalkoztatták akkor a 
legtöbbet. De 2004-től az Örkény István 
Színházhoz szerződött játszani. Először is-
mertté egy szinkronszerep tette, ő volt Al 
Bundy, az Egy rém rendes család családfő-
jének magyar hangja 10 éven át. Feleségét 
(Árvai Zsuzsa szinkron rendezőt) főisko-
lásként ismerte meg, aki a Filmgyárban 
volt akkor vágóasszisztens. Három gyere-
kük született.

És hogy hogyan válhat valaki filmszí-
nésszé? 

„Úgy, hogy tíz évig kitartóan a film-
gyárban ebédel. Ott lépett oda hozzám 

egy ismerősöm Janisch Attila és a Hosz-
szú alkony című filmjének próbafelvéte-
lére hívott. Sikerült.” – emlékezik vissza 
a művész. 

Így lett ő többek között a Hosszú al-
kony arrogáns agresszív buszsofőrje, a 
Moszkva tér újgazdag, műveletlen maffió-
zója és a Valami Amerika 2 sajátosan hazai 
gengsztere, vagy éppen „ízirájder, öcsém!” 
– Csoki, az Üvegtigrisből.

2015-ben a regisztrált színházi bemu-
tatók száma, amelyben játszott 113 volt. 
Szerepelt többek között Shakespeare, Ib-
sen, Goldoni, Aiszkhülosz, Brecht, Mik-
száth Kálmán, Jókai Mór, Egresi Zoltán, 
Spíró György, Füst Milán darabjaiban. 

Tévéfilmek, amelyekben játszott a tel-
jesség igénye nélkül : Machbeth, Gyalog-
béka, Kisváros, Pasik, Régimódi történet, 
Kelj fel és járj!

Számtalan szinkron szerep áll mögötte, 
de csak a játékfilmekben nyújtott alakí-
tásai miatt is ismerhetné az egész ország. 
Viadukt, Hatásvadászok, Te rongyos élet, 
Portugál, Üvegtigris 1–2–3, Magyar ván-
dor, Valami Amerika 2, Rokonok – csak 
néhány azok közül az alkotások közül, 
amelyekben alakításával emlékezeteset 
nyújtott.

CD-ken és hangos könyvekben is sze-
repel.

Munkásságáért eddig megkapta a Jászai 
Mari díjat 2005-ben, az Érdemes mű-
vész kitüntetést 2010-ben, Budapestért 
díjat 2012-ben, a Páger Antal színészdíjat 
2016-ban és ugyanez év novemberében a 
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetségének Hajdú-Bihar Megyei Szerveze-
tétől Megyei Területi Príma díjat kapott.

Csiha Győző Ipari, Mezőgazda-
sági, Kereskedelmi Díj

A Hajdúnánási Ipartestület elnökeként 
a város ipara, kereskedelme érdeké-
ben végzett több évtizedes kiemelkedő 
munkájának valamint lelkiismeretes 
társadalmi szerepvállalásának elisme-
réseként Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 2016-ban 
a Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi Díjat ifj. Hódos Antal 
részére adományozta.

Hódos Antal szikvízkészítő iparosként 
1981. január 22. óta működik Hajdú-
nánáson. Tevékenységét időközben al-

katrész- és egyéb kereskedelmi szolgálta-
tásokkal bővítette. Jelenleg a szikvízüzem 
a mai kor elvárásainak megfelelően palac-
kozott formában is forgalmazza a kiváló 
nánási vizet, a Nánási Gyémántot.

Bár már nyugdíjas, családi vállalkozását 
továbbra is folytatja. A városlakók számos 
hajdúnánási kulturális, gasztronómiai 
és egyéb rendezvényen is találkozhatnak 
termékeivel, felajánlásaival, hiszen szpon-
zorként rendkívül nagyvonalú vállalkozó.
– Az Országos Szikvíz Ipartestületnek 

12 éven keresztül volt vezetőségi tagja, 
mely szervezettől tevékenysége elisme-
réseként életmű díjat kapott. Oroszlán-
részt vállalt a szervezeten belül a szikvíz 
hungarikummá nyilvánításának felter-
jesztésében.

– Kiemelkedően eredményes tevékenysé-
ge elismeréséül Varga Mihály gazdasági 
minisztertől 2015-ben miniszteri elis-
merő oklevelet kapott.

– Hódos Antal 1994 óta elnöke a Hajdú-
nánási Ipartestületnek, amely szervezet 
országosan is kiemelkedő, példamutató 
társadalmi tevékenységet végez. A haj-
dúnánási vezető az elmúlt évtizedek 
alatt az Országos Ipartestület valameny-
nyi elismerő díjában részesült.

– Alapító tagja a Jedlik Ányos Szikvízlo-
vagrendnek és az Első Magyar Fehér-
asztal Lovagrendnek;

– A Hajdúnánási Önkormányzat Kép-
viselő-testületének képviselője volt 
2002-től 2006-ig; Hajdúnánási Ön-
kormányzat Képviselő-testülete Pénz-
ügyi Bizottságának tagja több évtizede.

Kabay János 
Közegészségügyi Díj

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016-ban a város 
lakosságának magas szakmai színvo-
nalon történő egészségügyi ellátása 
érdekében végzett több évtizedes ki-
emelkedő fül-orr-gégész szakorvo-
si tevékenységének elismeréseként 
Kabay János Közegészségügyi Díjat 
adományozott dr. Szécsi Anna Mária 
részére.

Dr. Szécsi Anna református lelkész csa-
ládba született, egy picinyke szabolcs-szat-
mári kis falu, Hermánszegen. Az általános 

iskola alsótagozatát itt, és Szamossályiban 
végezte. A gimnáziumi tanulmányait már 
a nagy hírű debreceni Református Kollé-

giumban folytatta, ahonnan egyenes volt 
az út a debreceni Orvostudományi Egye-
temre, a végig kitűnő tanuló Annának. 
1977-ben szerzett orvosdoktori diplomát. 
Mint mesélte, kisgyermekkora óta von-
zotta az orvosi pálya. Az egyetem elvégzé-
se után első munkahelye a Kenézy Gyula 
Kórház fül-orr-gégészeti osztálya.

1983-ban családjával Hajdúnánásra 
költözött, azóta dolgozik a Városi Rende-
lőintézetben fül-orr-gégész szakorvosként.

Elkötelezettsége pályája és betegei iránt 
magáért beszél. Nagy figyelmet a fordít 
a gyógyító hivatására. Tapasztalataival és 
tanácsaival sokat segít a hozzáfordulók-
nak. Évente közel 10 000 beteget lát el. 
Elősegítette és támogatta rendelőjében 
a siketszoba kialakítását. Munkája során 
különös gondot fordít a prevencióra, 
egészségnevelésre. Kreatív, önállóan és 
csapatmunkában felelősségteljes feladat-
megoldó- és alkalmazkodó képességgel 
rendelkezik. Szakmai tudása kiemelkedő, 
szerény személyisége, munkaszeretete, el-
hivatottsága példaértékű.

Orvosként fontosnak tartja a folya-
matos fejlődést szakmai területén. Szak-
tudását folyamatosan bővíti, rendszere-
sen részt vesz szakmai konferenciákon, 
tovább képzéseken.

Köztiszteletben álló polgárként aktívan 
részt vesz a város közéletében.

Somorjai László 
Testnevelési és Sport Díj

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016-ban a labda-
rúgás területén szerzett eredményeinek 
és több évtizedes kiemelkedő szakmai 
munkájának, valamint az utánpótlás 
nevelés érdekében végzett elhivatott te-
vékenységének elismeréseként Somor-
jai László Testnevelési és Sport Díjat 
adományozott Pénzes Imre részére.

Pénzes Imrét a Hajdúnánás FK játéko-
saként több éven keresztül NBII és NB 
III-as csapat játékosa volt. Azt követően 
a Hajdúnánás FK edzőjeként volt meg-
bízva.

Nánási Focisuli Egyesület egyik ala-
pítójaként immár 16 éve tevékenykedik 
utánpótlás labdarúgásban.

Hajdúnánáson az egyik legnagyobb 
utánpótlás nevelő egyesület a Nánási 
Focisuli Egyesület. A városban sikeresen 



3Hajdúnánási Újság2017. január 12.

beindították a női labdarúgást, immár 
két csapat is szerepel a megyei labdarúgó 
bajnokságban U14 és U17 leány csapat. 
Évek óta oroszlánrészt vállal a 2016-ban 
már 11. alkalommal megszervezett Haj-
dúvárosok Utánpótlás Labdarúgó Torná-
jának megszervezésében.

Az edzők fontos feladatuknak tartják 
a megváltozott mozgásszegény világban 
a szabadidő értelmes, hasznos eltöltését, 
figyelemre való nevelést, rendszerességet, 
de mindenekelőtt sportra nevelik a fiatal 
labdarúgókat. A korosztályos csapatok ál-
talában igen jól helytállnak, sok esetben 
nagyvárosok csapait megelőzve végeznek 
első, második vagy harmadik helyen egy-
egy nagyobb tornán.

Polgármesteri elismerések 
2016.

Dr.Vida Sándor rendőr őrnagy

Mónusné Ruszin Anna íjász világrekorder Prokaj Kiara íjász világrekorder, Mónus 
József tanítványa

Tóth Sándor mentős

Szabó István mentőápoló

Mónus László József íjász világrekorder, 
Mónus József tanítványa

Máró Józsefné a hajdúnánási Máró József 
Alapítvány létrehozója

Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport

Fekete István tűzoltó ezredes

Idén immár ötödik alkalommal került 
megrendezésre december 10-én a Hajdú-
nánási Jótékonysági Városbál. 2012-ben 
azzal a hagyományteremtő szándékkal 
rendeztük meg a városbált, hogy az ese-
mény révén minden évben felkaroljunk 
egy nemes ügyet, melyet a bál bevételével 
támogatunk.

Kezdeményezésünk nagy sikert aratott, 
szándékunk sok támogatóra talált. Az el-
múlt években a városbálon befolyt bevétel 
segítségével jelentős támogatást tudtunk 
biztosítani közösségünk rászoruló tagja-
inak és csoportjainak, valamint képesek 
voltunk megőrizni történelmünk egy-egy 
fontos darabját. Az idei esztendőben sem 
volt ez másként, ismét egy a közösségünk 
számára nagy jelentőséggel bíró ügyet tá-
mogatott a rendezvényünk.

A 2016. évi Városbálon befolyt bevé-
tel Hódos Imre olimpikon hagyatékának 

megvásárlására fordítja városunk. Hódos 
Imre Hajdúnánás szülötte a magyar és 
nemzetközi sportélet egyik kiemelkedő 
alakja volt. Kötelességünknek érezzük, 
hogy megőrizzük emlékét és átörökítsük 
hagyatékát a hajdúnánásiak következő ge-
nerációi számára.

Az idei városbál sikeresnek bizonyult, 
hiszen általa – 5 592 500 Ft összegű bevé-
telünk és 3 100 971 Ft összegű kiadásunk 
okán – 2 491 529 forinttal tudtunk hoz-
zájárulni Hódos Imre hagyatékának meg-
vásárlásához, mely jelenleg a Kéky Lajos 
Művelődési Központ kiállítótermében 
tekinthető meg.

Köszönjük Hajdúnánás lakosainak, 
vállalkozóinak, hogy idén is a kezdemé-
nyezésünk mögé álltak. Ismét bebizonyo-
sodott, hogy együtt, egymással összefogva 
nincs lehetetlen cél közösségünk előtt!

Szólláth Tibor 
polgármester

Városbál

Hajdúnánási Polgárőr Egyesület Tedeji Csoportja
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Szerkesztőségünk fenti címmel új rovatot 
indít ebben az esztendőben. Szeretettel 
várjuk a nánási alkotók munkáit, első-
sorban verseket, kisebb terjedelmű pró-
zai írásokat, képzőművészeti alkotásokat.  
A rovat terveink szerint negyedévenként 
jelenne meg, természetesen függően a be-
érkezett anyagoktól. Az alkotók egyszerre 
több munkát is beküldhetnek, és szeret-
nénk egy fotót is kérni az alkotóról. 

Tervezzük továbbá, hogy ezen rovat va-
lamiféle kedves, szellemes állandó logóval 
jelenhetne meg, és kérünk mindnekit, 
akinek van jó ötlete, hogy küldje azt be az 
újság szerkesztőségébe, a www.hajduna-
nasi.ujsag@gmail.com e-mail címre. 

Jelen lapszámunkban még az elmúlt évi 
I. Járási Kulturális Találkozóra beérkezett 
munkákból közlünk most néhányat.

Kéki András: 
Pufajkás szabadság

Egy szürke szobában a kopott asztalnál egy 
középkorú férfi ült. A búra nélküli sápadt 
villanykörte fénye az asztalon lévő, vere-
tes Bibliára vetült. A férfi, akit nevezzünk 
csak Istvánnak, arcát kezeibe temetve ült 
a könyv előtt. Görcsösen próbált valami 
imafélét kipréselni magából, de a félelem 
az egészen lebénította. Tudta jönnek érte 
is. Csak idő kérdése. Már eddig is elkese-
redett volt. Nem elég, hogy négy hónapja 
tehetetlenül végig kellet néznie, miként 
tiporják el a szovjet tankok a véresen ki-
vívott szabadságot. Az a hír kelt szárnyra, 
hogy a karhatalmisták sorra megkeresik 
azokat, aki részt vettek a hajdúnánási 
megmozdulásokban. Annak ellenére, 
amit Kádár ígért, miszerint nem állnak 
bosszút senkin. Mindenkit, akinek köze 
volt a tüntetésekhez, és a szovjet emlékmű 
ledöntéséhez, sorra bevisznek egy „kisel-
beszélgetésre”. De eddig senki nem úszta 
meg kiadós verés nélkül. Hódost a verés 
után még az egyik hajnalban kihajtották, 
hogy a ledöntött szovjet emlékművet ál-
lítsa helyre, és csak a szerencse mentette 
meg a komolyabb következményektől. Rá 
is rákerül a sor csak idő kérdése. Feleségét 
is azért küldte haza a családjához, hogy 
ne lássák, hogyan veszik el minden sza-

badságát. Végső elkeseredésében, amikor 
minden összeomlani látszott az életében, 
felderengett, amit édesapja mondoga-
tott: „Fiam! Ebben a könyvben található 
meg az igazi szabadságra vezető út. Olyan 
mit senki, és semmi el nem vehet tőled. 
És azért imádkozom, hogy egyszer te is 
megtaláld.” Hát most nagyos is szüksége 
volt arra a bizonyos „igazi szabadságra”. 
Az elmúlt napokban elszántan kereste a 
békét, de valahogy nem találta. Mintha az 
ég is bezárult volna, talán Isten is elfor-
dult tőle. Fejezetet fejezet után olvasott, 
de nem jött az enyhülés. Míg rá nem ta-
lált Pál apostol történetére, hogy ott állt 
a kihallgatói előtt bilincsekben. És bátran 
vallott arról ki miatt vádolják. Bár ő is így 
tudna kiállni a vallatói elé. Az értelmével 
nagyon jól tudta, értette, hogy miként tu-
dott az apostol helytállni, de benne nem 
volt meg az erő. És minél erőszakosabban 
kutatta annál messzebbinek tűnt.

Szenvedését ajtózörgetés szakította fél-
be. Kezei erőtlenül hullottak az asztalra, 
majd riadtan tekintett az ajtó felé. Reme-
gő lábai nem akartak engedelmeskedni. 
De a következő, inkább már a dübö-
géshez közelítő kopogás felparancsolta. 
Próbálta az ajtót úgy kinyitni, hogy ne 
látszódjon mennyire eluralta a félelem. 
Kint öt pufajkás fegyveres karhatalmista 
fogadta. Rákérdeztek a nevére, és bejelen-
tették, hogy le van tartóztatva. Ő, mint 
valami kisiskolás felelt, és engedelmeske-
dett. Miközben bilincselték egy gondo-
lat futott át az agyán, „Hát elkezdődött! 
Nincs vissza. Lesz, ami lesz.”. Megadóan 
engedelmeskedett. A városházára vitték. 
A földszinten a jobb oldali folyosón talál-
ható, lópokróccal lefüggönyözött szobába 
vitték. A kihallgatást vezető százados nem 
sok időt hagyott neki a gondolkodásra 
egyből neki szegezte a kérdést. 

‒ Mit csinált 1956. október 26.-án? – 
kérdezte ordibálva. Nem tudta hirtelen 
eldönteni mi lenne a jó válasz. Félt bármit 
is felelni. Inkább hallgatott. 

‒ Ki döntötte le az emlékművet, te sze-
métláda? – és jött is a pofon. Meg tántoro-
dott egy kissé. Igyekezett össze szedni ma-
gát, és némi bátorságot erőltetni magába.

‒ Én is ott voltam. – válaszolt. Utána 
sorra jöttek a pofonok és a rúgások.

‒ És ki volt még ott?
‒ Nem emlékszem.
‒ Micsoda? – és ki tudja honnan, és 

mennyi ütlegelés özönlött rá. Érezte, 
hogy már nem csak kézzel ütik. Az egyik 
pufajkás egy gumilappal tarkója és a háta 
találkozására vágott, úgyannyira, hogy be-
leszédült. A padlóra zuhant. Kezeit maga 
elé tartva esett össze. Forgott vele a világ. 
Lassan felnézett. De a szobában, mintha 
megállt volna az idő. Minden megmere-
vedett, és mintha csak ő benne maradt 
volna élet. Sötét homály fedte be a termet, 
látta a verőit, de nem, úgy ahogy eddig. 
Félelemmel telt gyenge embereket látott, 
akik mögött félelmetes démoni lények áll-
tak láncon tartva őket. Majd ő magát tisz-
ta fehér fény vette körül. Ezzel együtt egy 
megmagyarázhatatlan békesség is elfogta, 
tudta most senki sem tudja bántani. Egy 
kedves hang szólat meg.

‒ Fiam! Mitől félsz? Talán megfeled-
keztél arról, hogy az enyém vagy? Vagy 
arról hogy én legyőztem már őket? Bízz 
bennem! – majd mintha láthatatlan ke-
zek emelték volna fel a padlóról. Kezdett 
megelevenedni a szoba. Ahogy emelkedett 
látta közeledni arca felé a százados elvtárs 
kezét, de valami láthatatlan erő eltérítette. 
Az ütés hajszállal az orra előtt zúgott el. 
Amit a lendülettől felborult százados kö-
vetett, aki a padlón végezte. Amint földet 
ért, kínos helyzetéből két társa igyekezet 
felsegíteni. Amint két lábra érkezett dühö-
sen rontott neki ismét. És egy újabb ütésre 
készült, de István hirtelen megszólalt.

‒ Százados elvtárs! Nem tudom iga-
zából mit várnak tőlem. Igen sok dolgot 
tettem tavaly októberben, amit most bá-
nok. De azt nem bánom, hogy kiálltam 
a népem szabadsága mellett. És most is 
kiállok.

‒ Milyen szabadágért, hát nem a Sztá-
lin elvtárs, és a Vöröshadsereg adta vissza 
a szabadságunkat, amit a nácik és Hitler 
elvett?

‒ Tudja sokáig én is azt hittem, hogy, 
szabadságot ki lehet vívni, talán megadja 
valami hatalom, politikus, vagy valamifé-
le párt. De arra jöttem rá, hogy a szabad-
ság bennünk él. Tudja ez olyan szabadság, 
amit nem lehet korlátozni törvényekkel, 
nem lehet tankokkal legázolni, megfélem-

lítéssel elvenni. Tudja meg ha, most, még 
ha agyon is ver, sem tud megfosztani tőle. 
Sőt akkor fog igazán beteljesedni rajtam, 
mert az Atyámhoz kerülök, aki már vár 
rám. – hirtelen kapott egyet a századostól.

‒ Ni, már egy klerikális. – szólalt meg 
az egyik pribék.

‒ Isten! Hol van most? Le tudja fogni 
a kezemet? Vagy megakadályozza, hogy itt 
lelőjelek, mint egy kutyát? Azt teszek ma-
gával, amit jónak látok. Elvégre a foglyom. 

‒ Csak azt teheti meg velem, amit Ő 
megenged magának. Szerintem meg raj-
tam kívül itt mindenki fogoly.

‒ Mit beszélsz te szerencsétlen hülye? – 
ordított rá csodálkozva.

‒ Hát csak azt, hogy az emberi félnek 
magától, és azt teszik, amit maga paran-
csol. Azaz nem azt teszik, amit szeretné-
nek, vagyis nem szabadok. És maga is így 
van, csak maga a feletteseivel és a párttal. 
– mondta nyugalommal. De már jött a 
következő ütés. Félre lendült tőle, de 
mire visszafordult már egy pisztoly csö-
vébe nézett.

‒ Lelőlek te szemét! Akkor majd meg-
látjuk ki itt a szabad. Még ha le is sze-
relnek miatta! – belenyomta az arcába a 
fegyvert.

‒ Százados elvtárs! Ez csak egy bolond! 
Agyára ment a bibliázgatás. És…

‒ Kuss! – ordította el magát.
‒ Takarodj innen! De készülj, mert 

még nem fejeztük be! – és egy nagy lendü-
lettel az ajtó fele lökte. Az egyik pufajkás 
még fenéken is billentette elég rendesen, 
úgy hogy az ajtó fogta meg. Felegyenese-
dett, és nyugodtan megfordult.

‒ A bilincset kérhetném levenni. – oda 
léptek hozzá és gúnyos kuncogás közepet-
te megszabadították tőlük. 

‒ Na, mennyen, míg meg nem gondol-
juk magunkat.

Csendesen végignézett a folyosón, csak 
sántikáló lépteinek kopogása hallatszott. 
Kilépve végig nézett a főtéren, megakadt 
a szeme az emlékművön. Elmosolyodott. 
Majd felnézett az égre, és vett egy nagy 
levegőt.

‒ Köszönöm! – mondta csendesen, de 
hálásan. És örömmel szívében indult haza.

Termés: Helyi alkotók fóruma

Áfra Piroska: VÁrosnaPra

Körülölel a susogó fák hangja,
borostyánkoszorút emel a városra az éj,
a Béke parkban titokzatosan hull rád,
a megfáradt tölgyfalevél.
Ki megpihen itt a lombok alatt,
csillogó ékkő és fehér márványkoronát csodál.
Emléktáblák sokasága között lépkedve 
érzed, lelked itt nyugalomra talál…
S, hogy hol szeretnek igazán az emberek,
a család, ismerősök, sok barát?!
Életed körforgásának színhelyeként 
őrzöd a tündérléptű kis hazát.

Odébb csobog sietve egy apró kutacska 
éltető vize, mint szomjas vándor 
gyűlik a sok ember szorgosan ide.
Meg-megbújva a gyönyörű téren,
Hőseink emlékszobra előtt illatos virág,
hajnalban ködfátyol lepi el arcuk,
de lelkünkben úgy élnek ők, mint hótiszta orgonák.
A templomok kapuja hívja a hívő embereket,
s a karcsú lámpaoszlopok: – Nézd! – 
Millió fényliliom integet!
Kimondhatatlan nyugalom száll rád, 
ha a város szívébe lépsz,

dobbanása ereidben lüktet, s érzed, hazaértél.
Szerényen őrzi természeti kincsét, mint 
szerető anya, drága gyermekét … belépünk 
a virágos tavaszba, s minden olyan angyalian szép!
Nyáron rózsát tűz hajadba a kacagó napsütés,
s egy augusztusi nappal eljő a sárguló ősz, 
mely elmúlást idéz.
Nézz az égre, s meglátod akkor az ezernyi 
csillogó hópihét,
Ellepi a várost csodaszép dísszel, 
s gyöngyház színű ruhába bújva
köszöntjük december 12-ét!
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A megnyitó ünnepség a Kéky Lajos Váro-
si Művelődési Központ színháztermében 
zajlott, amelyet az intézmény vezetése, 
dolgozói, nyugdíjasai és tanulói és termé-
szetesen a meghívott vendégek töltötték 
meg. Díszvendégekként üdvözölhettük a 
névadó fiát, Csiha Tamás urat és kedves 
feleségét Sissy asszonyt, akik Ausztriából 
érkeztek Hajdúnánásra. A kezdetekre 
Pappné Fülöp Ildikó igazgatónő emléke-
zett vissza, majd Papp Gábor főigazgató 
helyettes az évforduló kapcsán mondta el 
ünnepi gondolatait.

Ezt követően egy időutazás részesei le-
hettek a vendégek Koroknai Zoltán tanár 
úr prezentációja kapcsán. A bemutatóban 
megismerhettük Csiha Győző életútját, 
világhírű szabadalmát és a hazájáért, kö-
zösségéért küzdő embert is. 

Pódiumbeszélgetés címmel Iván Istvánné 
és Katona Gáborné volt tanárokat kérdez-
te a névválasztás történetéről Szabó János, 
a riporter, aki szintén az iskola diákja volt. 

A jubileumi rendezvény résztvevője 
volt városunk jelenlegi és volt polgármes-
tere, Szólláth Tibor és Éles András is, aki 
szívesen idézték fel a múltat, azt az idő-
szakot, amikor még ők is az intézmény 
tanulói voltak. Mindketten kiemelték, 
mennyire meghatározó volt számukra az 

Decemberben ünneplőbe öltözik a lel-
künk, nemcsak a házak, a szobák, de az 
iskolák hangulata, zörejei is mások. A 
gyerekek tanítóikkal együtt lázasan ké-
szülnek a karácsonyra, arra, amit szinte 
minden ember a Földön a legteljesebb 
lelki felkészültséggel vár. Vár, hiszen az 
advent időszakának megélése is ezt dik-
tálja, várakozzunk a születésre, a fény 
győzelmére. A gyerekek miatt még az a 
felnőtt is örül, aki egyébként azt gondolja 
magában: mire kell várnunk, hiszen eljön 
minden időben, ha akar. 

Csillikné Szólláth Julianna, a Csillag-
szóró program szervezője azt tűzte ki cé-
lul, hogy a nyugdíjas kollégák is átérezzék 
azt az ünnepi hangulatot, amit munkájuk 
során több évtizeden keresztül érezhettek 
a gyerekek közellétében.

25 éves jubileumi ünnepség 
a Csiha Győző iskolában

Csillagszóró

Kevés hajdúnánási intézmény mondhatja el magáról, hogy névadója a város szü-
lötte, országosan és világszerte elismert ember. 25 évvel ezelőtt, az akkori 125. 
számú Szakmunkásképző Intézet úgy döntött, hogy névváltoztatással él és felveszi 
a Csiha Győző nevet. Iskolánk ebből az alkalomból ünnepelt – 2016. december 
16-án pénteken.

itt megszerzett tudás Az iskola tanulói 
színvonalas műsorral készültek. Hallhat-
tunk zongora- és trombitajátékot, verset, 
éneket továbbá táncelőadás részesei is le-
hettünk. Az iskola tanári kamarakórusa is 
készült az eseményre, kiváló produkcióval 
tisztelegtek a negyedszázados jubileum és 
Csiha Győző emléke előtt.

Az esemény második részében előbb a 
névadó Csiha Győző emléktáblája előtt 

hajtottak fejet a résztvevők, és helyezték 
el a kegyelet virágait, majd „Életünk a 
szakmában” címmel szekcióbeszélgetések 
keretében került felidézésre a múlt Az 
„öregdiákok” szívesen beszéltek „csihás” 
éveikről, mit is kaptak az iskolától. A nap 
zárásaként közösen elfogyasztottunk egy 
nagyon ízletes disznótoros ebédet.

További szép és eredményekben gazdag 
jövőt kívánunk a 25 éves „Csihának”!

V. Anna–Gut István 

Az ünnepi találkozás december 16-án 
került megrendezésre az Óvoda úti intéz-
ményegység aulájában. A volt dolgozók 
közül nagyon sokan elfogadták a kedves 
meghívást és örömmel mentek el talál-
kozni egykori és jelenlegi kollégáikkal. 
Örültek egymásnak és a meghitt fogadta-
tásnak. Ezek után a rendezvény szervezője 
köszöntötte a megjelenteket, majd a gye-
rekek saját kis kezükkel készített ajándé-
kaikat adták át a vendégeknek.

Az iskola tanulói műsort adtak elő, ki 
miben ügyes, azt mutatta meg: énekkel, 
verssel, tánccal, hangszerükkel.

A műsor után közös fénykép készült, 
majd tea és pogácsa mellett vidám beszél-
getéssel emlékeztek egymásra és a közösen 
átélt élményekre a meghívottak.

Fekete Andrea

„Felfedezem a világ csodáit” – 
avagy látogatás a CERN-ben

Karácsonyi műsor 
az Idősek 
Otthonában

Csiha Tamás és felesége, Sissy asszony

Katona Gáborné, Iván Istvánné, Szabó János

„Nem csupán saját hasznom keresése vezetett, komoly szerepet 
játszott bennem a remény, hogy nagyjelentőségű magyar ügynek 
lehetek munkálója.”

Csiha Győző

November 21-én este a Magyar Temple-
ton Programnak köszönhetőn egy újabb 
csodás helyszínen találtam magam. Svájc-
ban, a genfi repülőtéren bandukoltunk az 
Y buszt keresve 25 lelkes társammal és 3 
segítőkész kísérőnkkel. Genfben buszos 
utazásunk alatt – a svájci-francia határon 
elhelyezkedő CERN felé – gyermeki kí-
váncsisággal kerestük a hazai megszokott 
normáktól eltérő érdekességeket. Például 
a gyalogos átkelők színe narancssárgás pi-
ros volt, így egyik csoporttársam meg is 
jegyezte, hogy errefelé zebra helyett tigri-
sen kelnek át a gyalogosok!

Mi is a CERN röviden? Európai Nuk-
leáris Kutatási Szervezet, a világ legna-
gyobb részecskefizikai laboratóriuma. 
A Nagy Hadronütköztető (LHC) és a 
World Wide Web (WWW) születési 
helye. A CERN célja részecskegyorsítók 
biztosítása a nagyenergiájú fizika számá-
ra. Érdekesség még, hogy a CERN nem 
tartozik egyik állam fennhatósága alá 
sem, telephelyei a szervezet felügyelete alá 
tartoznak. Látogatásunk során a CERN 
különböző részlegeit tekinthettük meg, 
többek között a CMS-ről és az ATLAS- 

A Hajdúnánási Fürdő utcai Idősek Ott-
hona lakói is várják a karácsonyt. Decem-
ber 2-án és december 9-én szép adventi 
ünnepség volt az Otthonban. December 
2-án dr. Juhász Endre Hajdúnánás város 
alpolgármestere és Gacsályi Gábor refor-
mátus lelkipásztor köszöntötte az Otthon 
lakóit Soltész Lászlóné az Otthon vezető-
je üdvözölte a vendégeket és az Otthon 
lakóit. December 9-én a Hajdúnánási 
Bocskai István Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanulóinak egy cso-
portja látogatott el az Otthonba Csillikné 
Szólláth Júlia és Szabó Sándorné tanárnők 

Hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy szép ünnepeink előtt 
a nyugdíjas dolgozók köszöntéséről sem feledkeznek meg. Így van ez minden év 
decemberében is, hiszen a születés ünnepe, a legszebb egyházi ünnepünk hangu-
lata, a gyerekek öröme rájuk is szóródik, csakúgy, mint a csillagszóró apró, sok 
kicsi fénye.

kísérletről hallhattunk előadásokat. Az 
előadóink részletekbe menően meséltek 
nekünk az ottani munka folyamatairól, 
nehézségéről, szépségéről és kutatási si-
kerek felbecsülhetetlen öröméről. A gim-
náziumi tudásanyagtól kiindulva a fizika 
aktuális „nagy kérdéseihez” is eljutottunk 
beszélgetéseink során.

Délután a Globe és a Microcosm kiállí-
tásokat csodálhattuk meg. Bár már kis-
sé elfáradtunk, ennek ellenére a délelőtt 
megszerzett tudásanyag segítségével nem 
álltunk értetlenül a kiállítás egyes állomá-
sai előtt, hanem felidéződtek bennünk az 
elmondottak, hogy mi hogyan is működik. 
Este az étteremben kíváncsian tekintget-
tünk körbe, miután megosztották velünk 
a tényt, elképzelhető, hogy egy Nobel-dí-
jas mellett ülünk éppen! Ezután még egy 
rövid városnézésre indultunk, mely során 
begyűjtöttük a legfinomabb csokikat, sé-
tálgattunk a Genfi-tó partján. Hazafelé 
kirándulásunk megkoronázásaként a déli 
napsütésben a repülőről még megcsodál-
hattuk a Jura-hegység csúcsait is.

Horváth Anna

vezetésével és adtak kedves karácsonyi 
műsort az otthon lakóinak. A karácsonyi 
műsorok megszervezője Tamás Jóna Ildi-
kó az Otthon dolgozója volt. Az Otthon 
lakóinak és dolgozóinak Kellemes Kará-
csonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet és jó 
egészséget kíván: Tar József
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Bizony, velem együtt többeket is kelle-
metlenül érint az a vezetői intézkedés a 
Hajdúnánási Fürdőben, hogy a férfi zu-
hanyozót és férfi WC-t is női dolgozók 
takarítják. Hihetetlen, pedig – mint a 
mellékelt fotó mutatja – így van. 

Először is véleményem szerint erkölcsi-
leg elfogadhatatlan az, hogy egy hölgyet 
arra kényszerít a munkáltatója, hogy be-
menjen a meztelen férfiak közé.

Másodsorban ez természetesen azzal 
jár, hogy a hölgy takarító a lehető legke-
vesebb alkalommal megy be – például egy 
forgalmas nyári napon – ezekbe a helyi-
ségekbe. Elképzelhető milyen állapotok 
uralkodnak a férfi oldalon a turisztika 
szempontjából oly fontos Gyógyfürdő-
ben. A férfi zuhanyzók koszosak, térdig áll 
a víz, a WC- ben az egész napos takarítás 
nélkül bűz és áldatlan állapotok vannak.

 Sokkal egyszerűbb lenne ha a férfi 
zuhanyzót férfiak takarítanák. Férfi dol-

Kis városunkban is sok történelemszere-
tő ember van, akik igyekszenek feltárni a 
múlt titkait, összegyűjteni annak bizonyí-
tékait. Kideríteni azt, hogy kik is vagyunk 
mi, hajdúnánásiak.

A történelemórákon kívül is számos le-
hetőség van a „kutatásra”, a múlttal való 
ismerkedésre. Az egyik ilyen alkalom az 
a helytörténeti vetélkedő, melyet a Mó-
ricz Pál Városi Könyvtár szervez és rendez 
meg már több évtizede, hagyományosan 
december közepén, ezzel is tisztelegve vá-
rosunk alapításának évfordulója előtt.

Az idei helyismereti vetélkedő 2016. 
december 16-án zajlott le a városi könyv-
tárban négy lelkes csapat között. A Bű-
bájos boszorkák és a Marcona hajdúk a 
Hajdúnánási Református Általános Iskola 
és Óvoda képviseletében, Bocskai utódai 

Egy olyan receptfüzet került bemutatás-
ra, melyet régi hajdúnánási receptekből 
állítottak össze. Egyfajta hagyatékként 
maradtak ránk ezek a receptek, melyeket 
a sok-sok év során gyűjtögettek, kipróbál-
tak, ám kiadásukra, kötetbe rendezésükre 
csak most került még sor. Városunk Pol-
gármestere a Hajdúnánási Értéktár Bi-
zottság elnökeként is köszöntötte a részt-
vevőket. Karácsonyra készülődve sokat 
számít – elmondása szerint- milyen ételek 
kerülnek az asztalunkra. Milyen szép do-
log az, amikor a szépen megterített asztal 
körül ülve nagymamáink kedvenc ételei-
ből, s gyerekkorunk ízeiből is kerülnek az 
ünnepi menübe. Méltóképpen ismerhet-
jük meg ezeket az ételeket, hiszen nem-
csak azt tanulhatjuk meg belőle, hogy mit 
együnk, hanem milyen remek módon 
elkészíthetőek, hiszen arra is figyeltek ele-
ink, hogy könnyű legyen elkészíteni, és 
legyen egészséges is- hisz amit eszel, azzá 
leszel- tartja a régi mondás. Szólláth Ti-
bor polgármester reményét fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy legyen ez a kis köny-
vecske felszólítás arra, hogy bővüljön to-
vább következő év végére, hiszen minden-
ki keresgélhet otthon a receptek között 
olyat, amit még a nagyszülei hagytak rá.

Ezek után Buczkó József intézményve-
zető, aki a kiadvány szerkesztője, elmesélte 
a receptkönyv születésének körülményeit, 
melyet egykoron varázsló asszonyok ké-
szítettek el a legegyszerűbben és a lege-
gészségesebben. Rövid virtuális sétát te-
hettek a résztvevők a kivetítő segítségével, 

A Nánási füzetek című sorozat 26. kiadását mutatták be december 19-én, hétfőn 
este a Móricz Pál Városi Könyvtárban Nagymamáink receptjeiből – Ízek a régi 
Hajdúnánásról címmel. Olyan válogatással és gyűjteménnyel lett e kis könyv által 
gazdagabb városunk, mely Helyi Értéktárunkban is helyet foglalhat, s karácsony 
előtt méltóképpen gazdagítja nemcsak a főzni szeretők, hanem minden városlakó 
könyvtárát.

Nagymamáink receptjei – 
Ízek a régi Hajdúnánásról

Kik is vagyunk?

ahol a szerkesztő bemutatta a kiadványt, s 
annak felépítését. Mindenekelőtt egyfajta 
tisztelgésként névadójuk, Móricz Pál előtt 
megemlítette, hogy első gyűjtőnk volt, 
akinek írásaiban már megjelentek a régi 
ételeink receptjei, így gyűjtőként elsőként 
őt kell megemlítenünk.

S kik a többiek? Igmándy József, Mol-
nár József egykori gimnáziumi tanárok, 
de segítőként Péteri Lajosné tanárnő is 
megemlítendő, hiszen az ételek „újraélesz-
tésében” ő nyújtotta a legtöbb segítséget a 
múzeum többi dolgozója mellett. Péteri 
Lajosné elmondása szerint már jelentetett 
meg írást a Nánási kalendáriumban a régi 
ételekről, s ezért hívták meg szakértőként 
az ételek elkészítésekor, hiszen a biztos le-
írás érdekében minden ételt elkészítettek 
a Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói- 
Szabó Julianna, Reska Ilona és Bognár 
Enikő-, akik a kiadvány összeállításában 
is segítkeztek.

Buczkó József a bemutatón elmesélte, 
hogy régen a Nánási Újságban már jelen-
tek meg receptek nagyanyáink konyhá-
jából, de ez egyfajta összesített változata 
is a régi válogatásnak. Minden étel a re-
cept mellett színes képekkel illusztrált, s 
mellette a magyarázat is megtalálható egy 
fantázianévvel, mely segít a megértésben, 
s megmagyarázza az ételt, honnan ered, 
mihez hasonlít. Buczkó József elmondta, 
hogy milyen nagy értéket, s egyfajta ha-
gyatékot képvisel ez a kis füzetecske vá-
rosunk életében, melyre mindenki büszke 
lehet. Külön néprajzi értéke a receptfü-
zetnek, hogy az ételek eredeti nevükön, 
ízes nánási tájszólással vannak megemlít-
ve. Egyfajta kezdet ez a kis füzet, hiszen 
a szerkesztő szerint is tovább bővíthető, 
s a szándék az, hogy minden év végére 
tovább is fog bővülni a helyi lakosok se-
gítsége által, hisz minden házban lapul 
egy-két jól bevált „nagyi recept”, ami köz-
kinccsé tehető.

A könyvbemutatót mi is zárhatta vol-
na a legméltóbbképpen, mint egy ízletes 
vacsora a recepestkönyvből elkészítve: az 
ünnepien megterített asztalon az Espékes 
leves, valamint a zsírban sült csőregék több 
fajtája volt feltálalva, melyet a résztvevők 
jóízűen fogyasztottak el.

Fekete Andrea

„A múlt (…) szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem 
egyéb, mint a jövendő kezdete” – vallotta Wass Albert a múltról, a jelenről és a 
jövőről, melyek , úgy gondolom, „elválaszthatatlan[ok]” egymástól. Ahhoz, hogy 
teljesen ismerjük jelenünket, meg kell ismernünk a múltunkat is.

és a Kutatók pedig a Bocskai István Ál-
talános Iskola tanulóiként mérték össze 
tudásukat egy izgalmas és érdekes társasjá-
tékban. Az idei verseny témája Hajdúná-
nás történetének részét képező Testhalom 
– monda volt.

A pálmát első helyezettként A Bűbájos 
boszorkák csapata szerezte meg a Bocskai 
utódaival szemben, akik végig méltó el-
lenfélnek bizonyultak a játék során. Őket 
követte harmadik helyezettként a Kuta-

tók csapata, akik ötödikesként vették fel a 
küzdelmet hatodikos társaikkal szemben. 
De nyertesek lettek a Marcona hajdúk is, 
hiszen sok érdekes dolgot tanulhattak meg 
múltunkról, melynek segítségével megis-
merhetjük, kik is vagyunk valójában.

Gálné Krizsán Melinda

Tér – Fél 
„Kellemetlenül érint.”

gozók bőven vannak. Vezetői intézkedés, 
munkaköri leírás kérdése és meg lehetne 
oldani ezt a szégyenteljes helyzetet.

Képzeljék el, hogy fordított esetben 
mit szólnának a női zuhanyzót igénybe 
vevők, ha egy férfi takarítaná az általuk 
használt intim helyiségeket. 

Egy hajdúnánási lakos
Név és cím a szerkesztőségben.

Anyakönyvi hírek

Gratulálunk 
a 2016. november hónapban 
házasságot kötött pároknak!

2 Cserép Anett – Váradi Sándor
2 Harangozó Hajnalka – Szatmári Antal

1 özv. Borbély Jánosné
1 Daróczi Lászlóné
1 özv. Fehér Imréné
1 Fejes István Gézáné
1 özv. Ilyés Antalné
1 özv. Kató Gáborné
1 Karcagi Péter

1 Lázók János Márton
1 Nagy Antal
1 Nagy Miklós
1 Pásztor Miklós
1 Reszegi László Gábor
1 Tóth Miklós
1 Zámbó Lászlóné

Akiktől 2016. november hónapban 
búcsút vettünk:

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

3 Horváth Gréta
3 Toronyai Bella
3 Czirják Levente
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nAGy miKlós 
temetkezési vállalkozó

Házhoz menő temetési ügyintézés!

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

szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés, 

(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

 

Pizza Házhozszállítás rendelés: 
06-52/487-637

Köszönetnyilvánítás

KOVÁCS JÁNOSNÉ
volt Hajdúnánás, Kinizsi u. 22. sz.

alatti lakos

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is. 

Bocskai
Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdõ utca 3.

BÚÉK! 2017-ben is finom ételekkel 
és kedves kiszolgálással várjuk vendégeinket!

részletek személyesen 
az étteremben vagy 

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

Januári aJánlataink

1. Menük: 750 Ft/adag, heti megrendelés esetén
 Kiszállítás: 50 Ft/adag
2. Hétvégi családi menü 
 Részletek hamarosan a facebook oldalunkon
3.	 2017-es	esküvők	megrendezése	a	még	szabad	
 hétvégeken
4. Igény szerinti ételek megrendelése kiszállítással is

Csoda volt, hogy éltél és minket 
szerettél. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
a rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik a drága feleség, 
édesanya, és nagymama

Köszönetnyilvánítás

SzeMeS IMre
volt Hajdúnánás, Hajdú utca 9. sz. 

alatti lakos

temetésén megjelentek, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
bántunkban részvéttel osztoztak.

„Annyira akartam élni, a betegséget 
legyőzni. Búcsúztam volna tőletek,

de erőm nem engedett, így búcsú nélkül 
szívetekben élhetek.”

A gyászoló család

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

(1945–2016)

Teljes áru jegy: 1200 Ft  Gyerek jegy: 1000 Ft  3D teljes áru jegy 1400 Ft  3D gyerek jegy: 1200 Ft
Gyerekjegyet 12 éves korig válthat! Pénztárnyitás: előadás előtt fél órával! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
Elérhetőségek: Esze István 06-70/620-4503  e-mail: szabolcscinemakft@gmail.hu

www.facebook.com  Hajdúnánás Mozi  A vetítéseket minimum 10 fő nézőszámtól tartjuk meg!

Január 12. Csütörtök 
17.00
Állati nagy szökés – 3D
Magyarul beszélő, spanyol-kanadai animációs film 
2016
Rendező: Nacho La Casa, Alberto Rodriguez
Szereplők: Elsa Pataky, Michelle Jenner

6

Január 12. Csütörtök 
19.00
A Nagy Fal – 3D
Amerikai-Kínai akcióthriller 
2016
Rendező: Yimou Zhang
Szereplők: Matt Damon, Williem Dafoe, Andy Lau

12

Január 26. Csütörtök 
17.00
Vigyázz, Kész, Szörf 2
Amerikai családi animációs film
2017
Rendező: Henry Yu
Szereplők: John Cena, Saraya-Jade Bevis

6

Január 26. Csütörtök 
19.00
xXx: Újra akcióban – 3D
Magyarul beszélő, Amerikai akciófilm
2017 
Rendező: D. J. Caruso
Szereplők: Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Ruby Rose

12

Moziműsor 2017. január

Premier filmek
Hajdúnánás, Bocskai Filmszínház
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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, 
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Kiadó: nánás Pro Cultura nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
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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

FTC KN KFT II.–Hajdúnánás SK 40–
26 (18–13) 

Budapest 150 néző. Vezette: Hantos, 
Rózsahegyi. (december 10.) 

Hajdúnánás SK: Győri (kapus), Karacs 
4, Lengyel 3, Zihor 2, Dudás 2, Lányi 4, 
Tar Cs. Csere: Szabó, Dorogi (kapusok), 
Fábián 7/6, Darabos 2, Lakatos, Bíró 2, 
Mekes, Csontos. Edző: Molnár András

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

Juniormérkőzés: FTC II. ZÖFE.–
Hajdúnánás SK 20–28 (11–14)

Budapest 50 néző. Vezette: Csorba, 
Köllő. (december 10.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TAR Cs 3, LENGYEL 2, MEKES 3, 
NAGY V 7, MOLNÁR F 8/6, MOLNÁR 
A. Csere: KARÓCZ (kapus), TAR L 1/1, 
BALÁZS 1, RESZEGI, MEZEI 3, BA-
RÁTH, NAGY D. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 9/4, illetve 9/7. Kiállítás:  
6 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: Egy fiatal, de nagyon jó 
csapatot tudtunk legyőzni, aki nagyon 
sok skalpot tudott begyűjteni ebben a 
bajnokságban. Nagyon összeszedetten jól 
játszottunk. A lányok, minden dicsérettet 
megérdemelnek. Gratulálok a csapatnak.

Hajdúnánás SK–NKK Balmazújvá-
ros 28–23 (17–5) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Harasz-
ti, Nachtmann. (december 17.) 

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK: SZABÓ (kapus), Bíró 

3, Fábián 1, LENGYEL 3, ZIHOR 3, 
LÁNYI 12/9, TAKÁCS 3. Csere: Győri, 
Dorogi (kapusok), Darabos, LAKATOS, 
Tar Cs 2, Karacs 1, Mekes, Mezei. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 9/9, illetve 2/1. Kiállítás: 
6 perc, illetve 10 perc.

Molnár András: Az elsőfélidő hatásos 
védekezése meghozta a nem várt nagy 
különbségű győzelmet. Örülök, hogy így 
vonulhatunk téli pihenőre, egy ilyen győ-
zelemmel. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–
NKK Balmazújváros 34–16 (16–8)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kavalecz 
Ivett, Kavalecz Renáta. (december 17.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
Tar Cs, LENGYEL 7, MEKES 6, Balázs 2, 
RESZEGI 2, MEZEI 4. Csere: Molnár F 
1/1, MOLNÁR A 4/1, Nagy V 3/3, Tar L 
1, Baráth 2/1, Nagy D 2. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 6/5, illetve 4/2. Kiállítás: 
0 perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: Szépen zártuk az évet. Ez-
zel a győzelemmel feljöttünk a dobogó 
harmadik fokára. Nagyon bizom benne, 
hogy tavasszal megtudjuk tartani, netán 
előre is tudunk lépni. Mindenkinek kel-
lemes ünnepeket, jó pihenést kívánok. 
Gratulálok a lányoknak. 

-kábé-

Hajdúnánás–Debrecen

Indul Érkezik
03.51 04.48
04.43 05.40
05.43 06.40
07.46 08.43
09.46 10.43
11.46 12.43
13.46 14.43
15.46 16.43
17.46 18.43
19.51 20.48

MÁV menetrend – érvényes:
2016. december 13-tól

autóbusz menetrend – érvényes: 
2016. december 11.*

Hajdúnánás–nyíregyháza
Indul Érkezik Közlekedik

6.42 7.24 m. szüneti napok kivételével naponta
8.00 8.42 naponta
8.41 9.16 IV. 30-ig, és IX. 1-től naponta
9.50 10.32 naponta

11.30 12.10 m. szüneti napok kivételével naponta
15.00 15.42 naponta

nyíregyháza–Hajdúnánás
Indul Érkezik Közlekedik

7.50 8.32 m. szüneti napok kivételével naponta
9.05 9.47 naponta

10.30 11.19 m. szüneti napok kivételével naponta
12.20 13.02 naponta
15.10 15.48 IV. 30-ig, és IX. 1-től naponta
16.25 17.07 naponta

*Csak a közvetlen járatok vannak feltüntetve. 
További járatok átszállással a www.menetrendek.hu oldalon találhatók

 Január 14. (szombat) 19.00: A Bore-
ko Színház bemutatja Koroknai zol-
tán: Születésnap című darabját.

 Szereplők:
 Falusi bíró – Kócsi Imre
 Amália, a bíró felesége – Csikiné Alföl-

di Borbála
 Fruzsina, a lányuk – Nidáné Pók Éva
 Zsuzska, a szolgáló – Nagy Ibolya
 színész – Kovács Zsolt
 Dr. Csiszár jegyző – Szatmári Tony
 lócsiszár – Reszegi Sándor
 Miska, a lovász – Bodnár Robin
 paraszt a vásárból – Szólláth Zoltán
 Baranyi Ferenc „A lónak vélt menyasz-

szony” című komédiájának felhasználá-
sával írta és rendezte: Koroknai Zoltán.

 Belépődíj: 800 Ft.
 Jegyek válthatók január 5-től a mű-

velődési központ információjában 
(52/382-400).

 Január 20. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan.

Nánás Pro Cultura 
januári programajánlója

 Január 21. (szombat): A Magyar Kul-
túra Napja alkalmából

 17.00: az Érmihályfalvi Művésztelep 
kiállítása. Megtekintő február 12-ig.

 18.00: „A mi örökségünk, a mi mu-
zsikánk…” Az Arco Nobile vonósné-
gyes műsora. Válogatás a magyar zene-
irodalom legjavából – a komolyzenétől 
az operetten át a filmzenéig.

 A belépés díjtalan.
 Január 27. (péntek) 17.30: a Holocaust 

Áldozatainak emléknapja – megem-
lékezés és gyertyagyújtás az áldozatok 
emléktáblájánál a Mártírok utcán.

 Január 14. (szombat) 19.00: Pótszil-
veszter retro party. Idézd fel a 80-as, 
90-es évek hajdúnánási diszkóinak 
hangulatát! Nem csak 30-asoknak, 
40-eseknek! Belépődíj: 500 Ft.

Debrecen–Hajdúnánás

Indul Érkezik
04.34 05.39
07.01 08.05
09.01 10.05
11.01 12.05
13.01 14.05
15.01 16.05
17.01 18.05
19.06 20.10
21.12 22.09
22.38 23.35

Kéki István és Kéki Istvánné (Kéki Katalin) 
nemrég ünnepelte 55. házassági évfordulóját, amelyhez örömteli éveket, 

jó egészséget és hosszú életet kíván szerető családja.


