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Idén már 17. alkalommal szervezte meg
a Magyar Honvédség és a Magyar Tartalékosok Szövetsége a Doni Hősök Emléktúrát, amellyel a II. Magyar Hadsereg 1943 januárjában a Don-kanyarban
bekövetkezett tragédiájára emlékeznek.
A túra Hajdú Menetszázada állományát katonai középiskolások, hivatásos katonák, katonai hagyományőrzők
alkották, akik január 26-án indultak
Debrecenből és Hajdúhadház, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog érintésével,
ködben, hóban, fagyban, 60 kilométer
megtétele után 28-án érkeztek a végállomásra, Hajdúnánásra.
A Hajdú-Bihar megyei rendezvény január 25-én kezdődött Debrecenben, ünnepélyes búcsúztatóval. A menetszázad
állományát a Magyar Honvédség HFKP,
a Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, valamint az Altiszti
Akadémia aktív és tartalékos katonái –
hadisírgondozók és honvéd altisztjelöltek
–, illetve a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium növendékei, oktatói és a Magyar Honvédség 5. Bocskai
István Lövészdandár katonái alkották; az
alegység parancsnoka dr. Lippai Péter ezredes, a dandár parancsnokhelyettese volt.
Mint ismeretes egykori, jelenlegi, és
jövendő katonáink ezzel a túrával emlékeznek és tisztelegnek 2001 óta az 1943
telén, a Don-kanyarban odaveszett több
mint százezer katonára, a II. Magyar
Hadsereg hőseire.
Az idei túra körülményei pici kóstolót
adtak abból, hogyan élhették mindennapjaikat nagyapáink „muszkaföldön”
– ahogy ők nevezték Oroszországot – a
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HŐSÖK NYOMÁBAN
szintén ott volt a keleti fronton, és mint
oly sokan a visszatértek közül, ő sem
szeretett mesélni az átélt borzalmakról,
szenvedésekről. Emlékei inkább a bajtársiasságról szóltak.
A menetszázad nevében Berkecz Gábor
a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola
és Kollégium igazgatója mondott beszédet, aki kiemelte; a menet résztvevői a hősökre emlékeztek és maguk is hősök, mert
teljesítették ezt a rendkívül kemény túrát.

Don mellett, a hatalmas szovjet hadsereg
harapófogójában. Az elégtelen ellátás, a
megfelelő meleg ruházat, élelem hiánya,
és a kegyetlen orosz tél, – akár csak Napóleon esetében – megtette hatását. Ott
vesztek, harcokban elestek, halálra fagytak a végeláthatatlan hómezőkön, vagy
elnyelte őket a jeges Don.
A veszteségről évtizedekig nem lehetett
őszintén beszélni, a visszatértek szinte
megbélyegzettként éltek, akik a „dicső
Szovjetunió”, az orosz nép ellen követtek
el bűnöket. A hős, a hazájáért távolban
életét adó magyar honvéd elismerése tiltott volt.
A több mint hét évtized távlatából
emlékező unokák, dédunokák, katona
bajtársakból összeálló emléktúra résztve-

vői három napos kemény menetelés, 60
kilométer megtétele után érkeztek meg
a végállomásra, Hajdúnánásra, ahol istentiszteleten vettek részt a református
templomban. Ezen a különleges istentiszteleten – hiszen manapság nem túl
gyakori, hogy katonákkal telik meg az ősi
templom – Gacsályi Gábor nagytiszteletű
úr hirdetett igét, és emlékezett, emlékeztetett a hősökre; azokra, akik odavesztek,
akiknek családjai támasz nélkül maradtak, feleségekre, anyákra, akik egyedül
küszködtek meg az élet megpróbáltatásaival.
Hajdúnánás város nevében dr. Juhász
Endre alpolgármester úr köszöntötte a
résztvevőket, aki többek között saját családi emlékeit idézte fel, hiszen édesapja

Az ünnepélyes percek ezt követően a
Hősök Emlékművénél folytatódtak, a
doni tragédia hősi halottainak tiszteletére
a kegyelet és emlékezés koszorúinak elhelyezésével.
Az idei három napos emléktúra hajdúnánási rendezvénye ezúttal is a Magyar
takarodó dallamával zárult. Majd megperdült ismét a dob és a 17. Doni Hősök
Emléktúra Hajdú Menetszázada fegyelmezett, katonás sorokban távozott, hogy
jövőre ismét elinduljanak és emlékezzenek, emlékezzünk egy olyan nemzeti tragédiára, amelyről évtizedeken át még csak
beszélni sem lehetett őszintén.

nem látott metamorfózison ment itt keresztül. Egyrészt puszta funkciójára süllyedt,
oda, ahová annak előtte csak a kínzószerszámok, másrészt ugyanezek a tárgyak, beleértve az eredendően kínzásra szánt eszközöket, lettek végül is a század legsajátosabb
ereklyéi. Valamennyit egyazon jelentés elvéthetetlen jegyei borítják. Ütések és kopások,
miknek kibetűzésére alig tettünk valamit.
Pedig ezek a század betűi; ezek a kor betű-

formái. A passé realitásába egyedül az áldozatok jutottak el. Övék ma minden jelentés.
A botránykeltők eleve megrekedtek valamiféle örökös conditionnel-ben.
Mindaz, ami itt történt, botrány, amenynyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül
szent, amennyiben megtörtént.”
(Pilinszky János: Ars poetica helyett
Részlet)
2006-tól január 27. – az ENSZ határozata alapján – a Holocaust Áldozatainak
Emléknapja. A világon mindenütt megemlékeznek a népirtás áldozatairól, a körülbelül 6 millió emberről, aki már soha
nem térhetett vissza az életbe. (Neumannház – Irodalmi Szerkesztőség)
Városunkban is megemlékezést tartanak minden évben a Mártírok utcai
emléktábla előtt, mely az egykori gettó

területe volt, s amelyet 1944. május 31én nyitottak meg és június 17-ig állt fenn.
A megemlékezést dr. Csiszár Imre alpolgármester nyitotta meg, majd a műsor keretében Bródi Csilla versrészleteket
mondott el azokra az áldozatokra emlékezve, akiket elhurcoltak az otthonukból,
és táborokban vagy munkaszolgálat alatt
vesztették életüket.
Heller Zsolt, a Debreceni Zsidó Templomért és Temetőért Alapítvány elnöke
mondott beszédet, melyben megható személyes emlékét osztotta meg e szörnyű
időszakkal kapcsolatban.
Az emlékezés után mécseseket és virágokat helyeztek el városunk intézményei
és lakói az emlékfalnál.

EMLÉKEZÉS
A Holocaust Áldozatainak Emléknapja
január 27., annak a mementójaként,
hogy 1945. január 27-én az első ukrán
front néhány katonája lépett be elsőként az auschwitzi haláltábor kapuján
– amit láttak: döbbenetes volt. 1942–
45 között majd 2 millió ember pusztult
el a legnagyobb náci haláltáborban.
„Auschwitz ma múzeum. Falai közt a
múlt – és bizonyos értelemben valamennyiünk múltja – azzal a véghetetlen súllyal és
igénytelenséggel van jelen már, ami a valóság mindenkori legbensőbb sajátja, s attól,
hogy lezárult, csak még valódibb, még érvényesebb. Legotthonosabb tárgyaink, hétköznapi civilizációnk szinte valamennyi eszköze – az utolsó elhányt bádogkanálig – soha
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(R. Zs. – fotók: Faragó Fanny:
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Sikeres évet zárt
az Agroszoltek Kft.
Hajdúnánás mezőgazdasági életében
jelentős szereppel van jelen az Agroszoltek Kft, amely közel félszáz család
megélhetését biztosítja. Ennek feltétele
természetesen az, hogy gazdasági tevékenységüket eredményesen elvégezzék.
A 2016-os esztendő mérlegéről beszélgettünk Péter Imrével, a Kft. ügyvezetőjével.

művelt területekre az input anyagok beszerzésében, a művelésben és a termény
értékesítésében veszünk részt.
 Hogyan alakult a dolgozói létszám és
a keresetek?
 Szakember állományunk 2016-ban
megfelelő számú volt. Nem okozott gondot a cserélődés sem, mivel azt is sikeresen meg tudtuk oldani. A teljes évben

 Minden év eleje a számvetés időszaka
is. Hogy sikerült teljesíteni a 2016-os év
terveit?
 Az év indítása bizalommal töltött
el bennünket, hiszen az előző év és őszi
munkái jó alapot teremtettek munkánk
végzéséhez. Az általunk művelt terület
megfelelően elő volt készítve a tavaszi
időszakra (szántás, tápanyag utánpótlás),
így optimális időben tudtuk elvégezni a
tavaszi vetéseket. Január és február hónapok csapadékban bőségesek voltak, majd
közel 3 hónapos csapadékmentes időszak
következett. Ez a keléseknél okozott kisebb gondot, néhány esetben kezelő öntözés vált szükségessé. A kikelt növények
jól tudtak fejlődni. Mindezek eredményeként minden általunk termelt növénykultúra jó hozammal lett betakarítva.
Átlagterméseink a következők: zöldborsó 6,5 t/ha, őszi árpa 6–8 t/ha, a teljes
egészében jó minőségű őszi búza 8 t/ha,
ami köszönhető az okszerűen összeállított
tápanyag utánpótlási rendszerünknek,
csemege kukorica az utóbbi évek kimagaslóan jó termése 18–20 t/ha, napraforgó 4 t/ha, takarmány kukorica 12–13 t/
ha, 3 éve legjobb termésű zöldbab 13 t/ha
és cukorrépa 77 t/ha.
Területünkön az éves csapadék menynyisége 670 mm volt. Az esős időszak
szűkre szabta a búza betakarításának
időszakát, valamint elnyújtotta az őszi
betakarítást. A csemegekukorica kiváló
terméshozama átmeneti nehézséget okozott az átvételnél, mivel a feldolgozói
kapacitás véges. Így sajnos nem minden
területről sikerült betakarítani a termést.
17 ha–1,5 %-termését kellett más módon
hasznosítani. A jó hozamok csökkentő
hatással voltak az átvételi árakra, így ez
jövedelem kiesést okozott.
A Kft. saját területe mellett integrált területeket is művel a városban és a
környező településeken. Az integráltan

foglalkoztatott dolgozói létszámunk 40
fő volt, idénymunkás pedig néhány fő.
A sokrétű munka miatt órabéres díjazásunk van. Az óradíjon felül béren kívüli
juttatásban is részesülnek a dolgozók. Így
együtt mintegy 220 ezer Ft a havi kereset.
Meg kell jegyeznem, hogy szükség esetén,
bizony a jól képzett szakembert keresni
kell. A munka díjazásán felül a munkahelyi körülmények javítása és a szociális
ellátás is kiemelt szempont. A munkaadói
és a munkavállalói kapcsolat közvetlen
formája eredményezi a munkahelyi és a
munkafegyelem különösebb probléma
mentességét.
 A szélsőségesen hideg időjárás ellenére sem áll a munka. Melyek a téli időszak
főbb feladatai?
 Az évzárás és értékelés elkészítése
folyamatban van. Dolgozóink hozzáértő munkája által végezzük gépparkunk
karbantartását, javítását, hogy üzemképes állapotban láthassunk neki a tavaszi
munkálatoknak. Ugyancsak folyamatosan
végezzük a raktározott terménykészletünk
kezelését. Mindezeket kulturált környezetben, fűtött műhelyben tudjuk elvégezni.
 Melyek a 2017-es év főbb elvégzendő
feladatai?
 Az őszi kalászosok egyik részét időben el tudtuk vetni, amely szépen ki is
kelt. A megcsúszott vetésekre rosszul jött
a huzamos, kemény hideg, így a kelés
bizony bizonytalan. A tavaszi vetések alá
időben el tudtuk készíteni az őszi talajmunkát. Ez évben is folytatjuk a borsó,
a csemegekukorica, a cukorrépa és a zöldbab termesztést. A felvásárlással kapcsolatos szerződések elkészítése is mindennapos feladataink közzé tartozik.
A múlt beruházásai következtében gépparkunk megfelel a szükségletnek. Tervezzük egy új, nagy teljesítményű vetőgép
beszerzését. A víz- és energia takarékosság
szükségessé teszik öntöző rendszereink
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Mi érted élünk!
Ilyenkor, év elején számot vetnek az
egyesületek, vállalkozások, civil szervezetek is az előző év élményeivel, eseményeivel, tervezgetnek az új évre, s ezekről szívesen mesélgetnek lapunknak,
még azok is, akikre nem jellemző a nagy
hírverés.
Az elsősorban születésüktől fogva sérült
vagy valamilyen fogyatékossággal élő gyermekek életét, programjait szervezni nem
egyszerű feladat, hiszen a szülőknek is erőt
próbáló feladat helyt állni a gyerekük nevelésében, életük egyszerűbbé, elviselhetőbbé tételében, elboldogulni a jog- és az
egészségügy útvesztőiben.
Évzáró és évértékelő beszélgetésre ültünk össze a „Mi Érted Élünk” Egyesület
elnökhelyettesével, Majorosné Ács Anikóval, aki mindig lelkesen, fáradhatatlanul és csillogó szemekkel mesél a velük
történtekről, valamint terveikről.
Elsősorban szakmai dolgok jutottak
eszébe, ahogy a hónapokon végigmentünk gondolatban. Megkavarta életüket
elmondása szerint a törvény által előírt
alapszabály módosítás, melyet ügyvéd által s nem kis alpolgármesteri (dr. Csiszár
Imre) segítséggel sikerült átszerkeszteni.
Örömmel számolt be egy sikeres pályázatról is, melyet a Holdkő Alapítvány
hirdetett meg, s weboldal működtetésére
kaptak lehetőséget, mely nagyon jó megmutatkozási lehetőséget adott számukra.
Szerencsére minden évben el tudtak menni közösen kirándulni, így tavaly a Nyíregyházi Vadasparkba látogattak el, ahol
nagyon jól érezték magukat a családok.
Az idei évben folytatják a megkezdett
terápiákat, bár gyógytornászt nehezen találtak, aki rendszeresen foglalkozik a gyerekekkel, de végül Csorvási Krisztina személyében erre a kérdésre is válasz került.
Az 1%-ból befolyt összeg a tavalyi évben rekordot döntött, melynek nagyon

örültek, hisz az anyagi források, a támogatók mindig jókor jönnek, hiszen nehéz
finanszírozni a fennmaradásukat, a rengeteg költséget- ehhez tovább folytatják a
kupakgyűjtögetést, melyre a lakosságot is
újra bíztatják.
Megnehezíti életüket, hogy a terembérletük nem teljesen tekinthető megoldottnak a KLIK átszerveződése miattbeszélgetésünkkor nem tudtak még új
szerződésük kimeneteléről. Jó volt látni a
tavalyi évben, ahogy szépítgették és teljesen otthonossá tették a Baross utcai iskolában lévő kis termet, ahová már minden
egyesületi tag szívesen mert, mert szinte
otthonuknak tekintették.
Az ide évben teljes erőbedobással készülnek a 2018-as évre, hiszen 20 éves
fennállásukat fogják ünnepelni. Szakmai
előadásokkal, szabadidős tevékenységekkel tervezik a jubileumukat megtartani,
ahol még jobban összekovácsolhatják kis
csapatukat – hiszen olyan előadókat terveznek hívni, akik szakmailag elismert,
segítőkész tanácsokat tudnak adni a gyermekek fejlesztésében, s akár a jogi útvesztőkben is.
Azt gondolom, hogy az egyesület vezetősége emberileg, sőt néha az a fölötti
erővel is igyekszik a tagjaik életét megkönnyíteni, sokszor felvidítani a szomorú
hétköznapokat. Ehhez, munkájukhoz és a
gyermekek segítéséhez nekik is kívánunk
sok erőt, kitartást, még több támogatót,
hisz nemcsak hogy ők érdemlik meg, hanem azok az életek, amik az ő kezükben
vannak egy kicsit.
Teréz anya szavaival erősítem meg őket
munkájukban, s életükben: „Próbáljátok
megérteni egymást, fölfedezni a jót, ami társaitokban van! Mindig keressetek legalább
egy pozitív pontot, és arra építsetek. Ha egy
emberben végképp nem sikerül semmi jót
találni, akkor kérjetek meg valakit, hogy
segítsen!”
Fekete Andrea

Ötven éves osztálytalálkozó

2016. december 3-án került sor a volt 3-as Iskola 8 B osztályának 50. éves osztálytalálkozójára. Az egész osztály egy kivételével (elhunyt) megjelent a Hotel Mediánban tartott
ünnepségen. Az ország minden részéből érkező „öreg diákok” nagy örömmel fogadták a
79-ik életévét nemrég betöltött Mónus Imre „osztályfőnököt”.

korszerűsítését. Fontos feladataink közzé
tartozik a meglévő építményeink állagmegóvása, felújítása. Szükséges a növényvédő raktárunk bővítése és korszerűsítése.
Mivel elég kötött és „sűrű” a munkaidő,
ezért 1-2 fő létszám bővítést is tervezünk.

A központi intézkedések nyomán nálunk
is kötelező a munkabérek rendezése. Reménykedünk abban, hogy a 2017-es évet
is sikeresen tudjuk zárni.
Lejegyezte: Gut István
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Pálfordulás
Pálfordulás – ismerjük a szót, használjuk, hallottuk is valahol, mégis tévesen
sokan úgy használják ezt a kifejezést,
mintha köpönyegforgatást jelentene.
Egyáltalán nem. A bibliai pálfordulás a
gondolkozásnak s az egész életnek egyszeri, végleges és alapvető megváltozása.
A keresztényeket üldöző Saul megtérése
Pál apostollá. A tévtanító, istenkáromló
Saul a damaszkuszi úton meglátta Jézust,
hallotta kérését. Teljesen más elképzelése
volt addig róla, üldözte a benne hívőket,
ellenségének tekintette őket. Azt hitte, a
maga ura, tudta, mit akar, meg volt győződve arról, hogy jó dolgot cselekszik.
Akkor, ott rájött, hogy nem a maga ura
volt, hiszen gyűlölet hajszolta s tévhit rabja volt. Onnantól kezdve tudatosan Jézus
Krisztusnak akart engedelmeskedni. Jankovich Marcell Jelkép-kalendáriumában
írja, hogy megtérésének Krisztus új szószólója névcserével adott nyomatékot, s a
zsidó Saul helyett római nevét, a Paulust
használta (zsidó származása mellett római
polgár volt születésétől fogva). A névcsere
jelképes értelmű, az eredeti Saul a zsidók
szálfatermetű első királya volt, míg a latin
paulus „kicsinyt” jelent, és az amúgy is
aprócska Pál, aki „saulként” a legnagyobb
volt az üldözők között, az apostolok sorában a legkisebbnek mondta magát.
Új megvilágításba kerül régi ismerete
is, felismeri, hogy az Ószövetség is Krisztusról szól. Az ő bátor hitvallója lesz, s
hite által engedelmességre is és nem csak
új ismeretekre tesz szert. A január 25-i
Pál napon emlegetjük ezt a kifejezést,
mely a Magyar Katolikus Lexikon szerint
több előfordulásban ismert, aszerint, hol
található ill. lelhető fel a szóhasználat.
Az Érdy-kódexben Szent Pál apostolnak
megfordulatja, a Debreceni kódexben
Szent Pál apostolnak megtérése, Beythe
Istvánnál Szent Pál megtérölése napja, a
szegedi nép ajkán Jóraforduló Pál az apostol megtérésének ünnepe Nem forgatunk
azonban semmit oda meg vissza, hanem a
felismert rossz irányból az Isten szerinti jó

irányba fordul az életünk, és attól kezdve
úgy marad végig.
Bekövetkezett-e már ilyen pálfordulás
az életünkben? Tudjuk-e, kik vagyunk,
hová tartunk, mi a feladatunk? Felismerjük-e önnön hibáinkat és folytathatjuk-e
életünket úgy, hogy a hitünk is szerepet
kapjon?
Azt mondják, nemcsak az egyén, de egy
nemzet sorsa is nagyban függ attól milyen
a kapcsolata Istennel. Elfogadja-e és megvallja-e saját hibáit (bűneit) és tud-e a hite
által cselekedni? Vajon lenne-e ennyi bűn
és hazugság az életben, ha megmutatná
nekünk valaki a helyes utat? Ha mindig
lenne döntésünk előtt egy hang, ami a jót
sugallja, ami arra vezet, amerre mennünk
kell. Ez a legnehezebb az életben – a döntést elhatározni és meghozni. Könnyebbség, ha hisszük, hogy jól döntünk, ha tudjuk, hogy hitünk által csak jót tehetünk.
Ha tanulunk hibáinkból és a biblia történeteiből. Ha bennünk van a hit, tudunk
helyesen dönteni és tudunk jót cselekedni
– először magunkkal, aztán másokkal –
mert ha látjuk a saját hibáinkat, s tudjuk
a jó irányba terelni magunkat, tetteinket,
gondolatainkat, azzal később másoknak
a javára is lehetünk. Ehhez viszont tudni kell lecsendesedni, „lenyugodni”, néha
magunkba fordulni, csendet parancsolni,
mert az állandó pörgés, nyüzsgés, rohanás
nem biztos, hogy jó irányba hajt bennünket.
A pálfordulás időjósló nap is – Pálnak
fordulása, fél tél múlása; Ha Pál napja
tiszta, bőven terem mező, s puszta, ha pedig havas vagy nedves, akkor bizony őszszel a kenyér lesz igen kedves; Ha Pál fordul köddel, ember, jószág hullik döggel;
Pálfordulás hogyha napos, bőven terem
hát és lapos; Pál fordulása, idő fordulása;
Pál fordulása, tél fordulása…
Reméljük, fordul valóban, mert jó a tél
ha hideg, ám már jöhetne a meleg! Jön is
gyorsan, mert nagyanyáink is így mondták: Január, február, itt a nyár!
Fekete Andrea

Tiéd a színpad

nak. Az iskola könyvtárában – a Kézműves
szakkörösök díszletei között előadták egyik
kedvenc meséjüket: a Nyakigláb, Csupaháj
és Málészáj-at! – az alsós napközis csoportoknak.
Az előadás nagy sikert aratott, a közönség
nagyon jól szórakozott és vastapssal jutalmazta a színészeket és a rendezőt! Nem is
lehet tudni, vajon kinek tetszett jobban az
előadás: a színfalak előttieknek, avagy a mögötte ülőknek! Nevettünk a szereplőkön –
nagyon találékonyak voltak! –, a történeten,
a jó kis nánási tájszólásokon, a csacsi aranytüsszentésén, a Terülj, terülj asztalkámon, és
az elénk varázsolt jelenetek élethűségén.
A vastaps mellé „Vissza, vissza!” is járt az
előadóknak, így a rendező és a színészek terveiben új darab bemutatása is szerepel, hogy
mi, az legyen még az ő titkuk – abban azonban bízhatunk – legalább ilyen sikere lesz,
mint a mostani előadásnak! Mi szurkolunk
nekik, jó felkészülést kívánunk!
Fekete Andrea

Az idei tanév tehetséggondozó szakkörei
között indult el a Bocskai István Általános Iskola Polgári úti Intézményegységben a Színjátszó szakkör Jeles Éva vezetésével, nevük: Tiéd a színpad.
A gyerekek kezdetben – nem sejtve, mi is
vár itt rájuk, kicsit bátortalanul jelentkeztek ill. vettek részt a színjátszás rejtelmeit és
szépségeit rejtő szakkör munkájában, ám ez
a hónapok során megváltozott – pozitívan.
A gyerekek hetente kétszer találkoznakhétfőn és szerdán délután – egy-egy tanítási
órának megfelelő 45 percben és meséket
olvasnak, dramatizálnak, tanulják a szép beszédet, s mindezeket játékos, vicces formákban. A tanév során már egy magyar népmesét is elkezdtek „betanulni”, azaz szerepekre
osztották, szövegkönyvet írtak, majd elkezdték előadni – kezdetben csak egymásnak.
Aztán kedvet kaptak arra is, hogy szokva
a közönséget – társaik előtt is megmutatkoz-
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Újabb szellemi kincsesbánya
a Városi Könyvtár tulajdonában
A debreceni Déri Múzeum jóvoltából
eddig jószerével ismeretlen dokumentumgyűjtemény érkezett hozzánk január 30-án. Intézményünk névadójáról;
„a legmagyarabb világú írónk”-ról,
Móricz Pál van szó, akinek írói munkásságát szinte teljesen felöleli ez a közel 600 tételből álló gyűjtemény.

hozzá: „Senki írásaimat, lelkemet így meg
nem értette.”
Nos, ez a Móricz Pál „őstisztaságú
magyar lelkét” láttató, s munkásságának
gyöngyszemeit tartalmazó dokumentáció gazdagítja könyvtárunk helyismereti
gyűjteményét. Hogy mi minden található
benne? 13 eredeti levél, 37 levélmásolat, 23 fénykép, 11 ábra, többek között

Az anyagot 1960 óta őrzi a megyei múzeum, melynek összeállítója dr. Sőregi
János (1892–1982) egykori múzeumigazgató volt. Ő 1922 óta állt szoros, baráti
kapcsolatban a Hajdúság írójával, s mint
tisztelője, szorgosan gyűjtögette a vele
kapcsolatos írásokat, fényképeket, stb.
Minden bizonnyal egy nagy monográfia
összeállítását tervezhette, ám erre végül
nem került sor. Pedig ha valaki, ő igazán közelről látta Móricz Pál világát, aki
1926-ban az akkor megjelent „Rejtelmes
Alföld” című kötetének ismertetésére
kérte fel. Hálája, köszönete kifejezésére
Móricz Pál pesti hajlékából Debrecenbe
utazott, hogy kezet rázzon ezzel a fiatal
muzeológussal, s ezeket a szavakat intézte

a Móriczok családfájáról, Molnár József
írásai az íróval kapcsolatban, 25 korabeli
újságkivágat, meg aztán 6 eredeti kézirat
Móricz Pál gyöngybetűivel, stb.
Ez az anyag sok-sok új ismerettel gazdagítja majd eddigi tudásunkat, melynek feldolgozása, publikálása a jövendő feladata.
Móricz Pál lelkét 81 éve adta vissza teremtőjének. Arcát csak egy-két fénykép
alapján ismertük. Most néhány olyan fotográfia is birtokunkba került, melyeken
az író eddig nem látott, szelíd mosolyú,
magyaros alakja is előttünk áll. Egy ilyet
mutatunk be most, amely valószínűleg
1935-ben, halála előtt egy évvel készült
barátai társaságában, Pesten.
Buczkó József

Köszöntjük az idei esztendő első
hajdúnánási kisbabáját!

Az idei esztendő első hajdúnánási kisbabáját, a január 2-án született
Kiss Izabellát látogatta meg
Szólláth Tibor polgármester úr és dr. Kiss Imre jegyző úr.
Ezúton is sok örömet, boldogságot kívánunk a Kiss családnak.
Isten éltesse sokáig Izabellát és szüleit erőben, egészségben!
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A Nánás Pro Cultura
KócsiSztori: A varázstoll
a hetvenes években kezdődik. tudom a kódját amivel be kell ütni a
Nonprofit Kft. programajánlója AAztörténet
öcsémmel tizenéves kiskamaszok vol- pénztár gépbe –.

 Február 15. (szerda) 17.00: a Glo-Ball
Sportgyűjtemény kiállítása. Mezek,
labdák, dedikált képek és sok érdekesség – nem csak a labdajátékok szerelmeseinek. Megtekinthető március 8-ig.
 Február 17. (péntek) 18.00: Nánási Fonó – néptánctanítás kicsiknek és
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös
Zenekar. A belépés díjtalan.
 Február 23. (csütörtök) 19.00 Dumaszínház. Fellépők: Aranyosi Péter
és Kovács András Péter.
Belépődíj: 2700 Ft. Jegyek január 25től vásárolhatók a művelődési központ
információjában (52/382-400).
 Február 25. (szombat) 15.00: a Bocskai AMI zeneművészeti ágának bemutatkozó farsangi koncertje. A belépés díjtalan!
 Február 25. (szombat) a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja –
15.00: megemlékezés és koszorúzás
Hajdúnánás-Tedejen az egykori munkatábor emléktáblájánál. A megemlékezésre Hajdúnánásról autóbuszt indítunk.
16.00: koszorúzás Hajdúnánáson a
Wass Albert emléktáblánál
16.30: a „Nincs kegyelem” c. film vetítése a Bocskai Filmszínházban. A belépés díjtalan!
A film arra épül, hogy 1956. december
8-án délelőtt karhatalmisták és szovjet
katonák perceken keresztül lőtték az
előző éjszaka elhurcolt munkások kiszabadítására összegyűlt fegyvertelen
tömeget és a járókelőket a nógrádi megyeszékhely központjában. A halálos
áldozatok számát 47 és 131 közé teszik.
A főbb szerepekben Törőcsik Mari,
Kubik Anna, Ráckevei Anna, Györgyi Anna, Gáspár Tibor, Nyakó Júlia,
Szakács Tibor, Kántor-Müller Zsófia,
Libor Laura, Dér Mária, Bátyai Éva,
Varga Ádám és Balogh János látható, a
narrátor Kútvölgyi Erzsébet.
 Február 28. (kedd) 19.00: Willy Russel: Shirley Valentine – a Csokonai
Nemzeti Színház (Debrecen) előadása.
Shirley Valentine középkorú, elhanyagolt liverpooli háziasszony, aki egy sivár, kiüresedett házasságban, klasszikus
„páros magányban” morzsolgatja meglehetősen egyhangú mindennapjait,
egy unalmas munka, egy önző család
és hasonlóan önző barátok háromszögében. Shirley ugyanakkor izgalmas
személyiségű, megkapóan intelligens,
melegszívű és sajátos nő is, akiben a
hamisítatlan alsó-középosztálybeli, elnyomott feleség maszkja mögött egy
lázadó clown eleven szelleme lakik. És
ez a szellem egy nap kiszabadul a kertvárosi ház üvegpalackjából: Shirley útra
kel, hogy Görögországban, a szőlő és
a nap földjén találja meg rég elveszett
álmát…
Shirley Valentine története egy bátor,
önmaga megismeréséért, elfogadásáért
küzdő személyiség szórakoztató, olykor

improvizatív monológjain keresztül
bontakozik ki, a sitcom egyes elemeit
is kölcsönvéve. A mi Shirley-nk ugyanis ízig-vérig kortársunk, hozzánk szól,
velünk vitatkozik, minket nevettet; a
mi szomszédunk, barátnőnk, vagy csak
egyszerűen „az a flúgos csaj a hetedikről” – új fordításban, új hangon, egy
kicsit másképp.
Shirley Valentine szerepében Majzik
Edit m. v.
Zeneszerző: Árkosi Szabolcs m. v.
Rendező: Árkosi Árpád m. v.
Belépődíj: 1200 Ft, vagy 1000 Bocskai
Korona. Jegyek február 1-től vásárolhatók a művelődési központ információjában (52/382-400).

 Február 11. (szombat) 19.00: „30up”
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es
évek hajdúnánási diszkóinak hangulatát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek!
Belépődíj: 500 Ft.
 Február 16. (csütörtök) 19.00 Hajdúnánási Borestek a Nyíregyházi
Borozó csapata szervezésében. Bemutatkozik a Winelife Pincészet, SopronFertőrákos. Kóstoltat: Orosz Csaba
borász.
Céljuk a Soproni borvidéken található
tradicionális szőlőfajtákból előállított
fehér- és vörösborok esetében a terroir,
azaz a felismerhető, egyedi jelleg, illatés ízvilág megjelenítése. Ez az adott
talaj, mikroklíma és fekvés megismételhetetlen találkozásának eredményeként
kerekedik ki. Az említett komponensek
megjelenését szőlőterületeink biztosítják, melyek jelentős része a Fertőtó, illetve annak környékén található.
Részvételi díj: 6000 Ft/fő.
Bővebb információ: Máthé Csaba,
06/20-965-6444, mathe.csaba001@
gmail.com
 Február 21. (kedd) 18.00: Irodalmi
teaház – helyi alkotók bemutatkozása.
Vendégünk: Papp Für János (költő).
A belépés díjtalan!
 Február 23. 17.00 Beszédes múlt:
A Gulág fogságában. Rendhagyó
történelemóra. Előadó: Bank Barbara történész. Állítsunk méltó emléket
a kényszermunkára történő internálás 70. évfordulója alkalmából, hogy
múlt és jelen közelebb kerüljön egymáshoz. Könyvvásárlási lehetőség!
A legjobb történelmi TOTO kitöltőknek ajándék! A belépés díjtalan!
Szervező: Wass Albert Kulturális Egyesület. Támogatja az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő.
 Február 28. (kedd) 18.00 Pozitív est:
Közös meditáció. Párkapcsolat, célprogramozás. A belépés díjtalan!

tunk s a kornak, az akkori éveknek megfelelő szigorú nevelést kaptuk. Apánknak
volt egy titkos szekrénye a nagyszobában,
amiről annyit tudtunk, hogy egy kettes
kiskulcs nyitotta. Szigorúan tilos volt
nem hogy bele, de még rá sem nézni.
Egyébként mindig zárva volt, de olyan,
„évente egyszer” az öreg véletlenül nyitva
hagyta. Nekünk sem kellett több, azonnal
részletesen átvizsgáltuk – természetesen
szigorúan vigyázva, hogy mindent pontosan ugyanoda rakjunk vissza, ellenkező
esetben 100 százalék a lebukás. Egyik alkalommal a fényképek és a titkos iratok
között egy nagyon érdekes tollat találtunk. Egyfajta „varázstollat”. Egy néni
volt rajta fekete fürdőruhában, s ha az
íróeszközt megfordítottuk szépen lecsuszszant róla. Mondhatom kikerekedett a
szemünk rendesen. Attól kezdve minden
reggel azt néztük, hogy apánk nem hagyta
e nyitva a titkos, kettes kulcsos szekrényt.
Nos, eltelt jó néhány év, s a napokban
bementem a körforgalmunk melletti boltba, hogy vegyek egy citromlevet. Ahogy
ott nézelődök, hát mit látnak szemeim?
Egy tele doboz vadonatúj titkos varázstoll, melyen ugyanaz a „néni” mosolyogva
hívogatóan, tekint rám ugyanabban a fekete fürdőruhában.
Azonnal kimarkoltam belőle kettőt,
gondolván meglepem apámat is eggyel –
emlékeztetve a régi szép időkre. Amikor
a pénztárhoz léptem még mindig mosolyogtam kissé s itt kezdődött el a kálváriám.
 Egy darab citromlé s két pucércsajos
toll – kezdte felsorolni a kedves pénztáros
hölgy a vásárolt termékeimet.
 Nem pucércsajos, hanem vetkőző
nős – próbáltam halkan, kissé zavartan
helyreigazítani.
 Ja, lehet – válaszolta ő de sajnos nem

Épp azon gondolkodtam, hogy mi a
teendő, de ő megelőzött s jó hangosan átkiabált a bolt túlsó felére imígyen:
 Icuka! Mi a kódja a pucércsajos tollnak? Itt lesz a fiatalembernek.
Ijedten húztam össze magam, s lopva,
zavaromat leplezni próbálva körbenéztem. Természetesen csak hölgyek voltak
az üzletben, (ez az én szerencsém) ráadásul mögöttem egy szúrós szemű fejkendős
nénike.
 Mindjárt csak ezeket a parfümöket
felpakolom – hangzott a válasz.
Kínosan hosszú percek után végre
megérkezett jó hangosan a számsor, de én
végig úgy éreztem magam, mint Bodrogi
Gyula a híres óvszeres jelenetben. Mármár azt hittem, hogy végre megszabadultam –, a sor is kezdett növekedni mögöttem csupa türelmetlen hölgyekből – mire
a pénztárosnő újra megszólalt szintén jó
hangosan.
 Jaj, Icuka! Most látom, hogy két pucércsajos toll van az úrnak nem egy, viszont az elsőt már beütöttem, úgyhogy
olvasd már fel még egyszer a kódot!
 Milyen kódot?
 A pucércsajos tollét!
Miközben jött a kód újra, én próbáltam motyogni, hogy ajándékba lesz, de
csak egy persze, és egy kétértelmű mosoly
volt a válasz. Mondjuk, mindegy volt,
mert ennél a résznél már annyira öszsze voltam kuporodva hogy a pultot alig
értem fel. Aztán jött a ráadás, hogy tízezresből alig tudtak visszaadni –, az még
egy perc gyötrelem. Még láttam, amint a
fejkendős nénike egyik kezét csípőre téve
félreérthetetlen arckifejezéssel bólogat
(gondolván, hogy ennek egy nem is elég?)
s mint egy főzött rák rohantam ki az én
kedvenc üzletemből.
Kócsi Imre

Boldog születésnapot!
2017. január 7-én 90.
születésnapja alkalmából
virágcsokorral, és Orbán
Viktor miniszterelnök úr
által megküldött emléklappal köszöntötte Ilyés Antalt
Szólláth Tibor Hajdúnánás
város polgármestere. Isten
éltesse sokáig Anti bácsit
erőben és egészségben családja körében!”
„2017. január 12-én 90.
születésnapja alkalmából
virágcsokorral, és Orbán
Viktor miniszterelnök úr
által megküldött emléklappal köszöntötte Hódos
Antalt Szólláth Tibor Hajdúnánás város polgármestere. Isten éltesse sokáig Anti
bácsit erőben és egészségben családja körében!”

2017. február 9.
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Arcképek a Magyar Kultúra Napjára

A Kukás guru a Nemzetiben

Január 22-éhoz, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan a Városi Könyvtárban
Több látványos gyarapodás is történt.
A névadóra, Móricz Pálra emlékezve egy

fél, vagy egy évesnél nem régebben alakult
csoportja vehetett részt. Bátran mondhatom, hogy nagyon örültünk mindannyian mikor idén meghívást kaptunk a két
napos rendezvényre. Különleges élmény
volt ott lenni abban a gyönyörű impoNekünk, Naná színházasoknak s remélem záns épületben, ülni a nézőtéren s kacagni
sok hajdúnánási embernek is felemelő ér- azokon a poénokon, amit már mi is közel
zés csak a címet is elolvasni, pláne hogy hússzor adtunk elő. Az előadás végén az
már másodjára játsszák az ország első írót is a színpadra szólították egy közös
színházában Marth P. Ildikó Kukás guru fényképre az előadókkal s úgy éreztük a
című darabját. Ildikó 2001-ben írta s taps – nem is kicsit – Ildikónak is szól.
vitte színpadra a művet, majd érdekes- Mivel több előadást is megtekintettünk
ségképpen felrakta a szövegkönyvet az a nap folyamán az is kellemes meglepetés
volt számunkra, hogy
a domoszlói MASZK
színtársulaton kívül
(ők játszották a darabunkat) két érintettsége is volt még a
Nanának. A sárándi
társulat egy olyan
bohózatot adott elő,
amelyikben csupán
négyen szerepeltek, s
ketten közülük nemrég a mi csapatunkat
erősítették (Bertalan
Tímea és a férje).
A nagymarosiak egy
A MASZK színtársulat kiegészülve a Naná Színház néhány tagjával.
Rejtő vígjátékot adinternetre. Nagy öröm volt számunkra tak elő s az ő mentoruk pedig az a Vaszkó
mikor néhány év múlva meghívtak ben- Bence színművész volt, aki néh ány éve
nünket Tinnyére, a Pilisbe ahol egy kis vendégszerepelt Nánáson a Hajdú regétársulat adta elő – ha mondhatom így – a ben. Nagyszerű volt velük újra találkozni,
mi darabunkat. Azóta húsznál is több ma- beszélgetni fotózkodni.
gyarlakta területen adták elő s nevettették
Vidnyánszki Attila a Nemzeti Színház
a közönséget a hajléktalan, a gazdag vál- igazhatója megnyitójában arról beszélt,
lalkozó s az ezoterikus feleség történeté- hogy sajnos egyre kevesebb amatőr színvel. Jómagam immár harmadjára látom ház van az országban. Ennek a fesztiválélőben, s tíznél is többször az interneten.
nak a célja, hogy a legkisebb falvakkal
A Nemzeti második alkalommal adott is megszerettessék a színjátszást s ennek
otthont az ország felnőtt amatőr színját- érdekében lehetőséget adnak azoknak a
szó csoportjainak. A Pajtaszínház prog- kis településeknek is, akiket csak a térkéram 2016-ban olyan településeken foly- pen lehet megtalálni. Öröm látni, hogy a
tatódott, ahol korábban nem volt szín- kezdeményezés működik, öröm látni az
játszóköri tevékenység, azonban az ott amatőr társulatokat a színpadon, s hogy
élőkben, a helyi közösségekben erős szán- ez továbbra is így maradjon és fejlődjön
dék mutatkozott ilyen irányú művészeti annak érdekében a Nemzeti kapuja mintevékenységre. Idén is a 19 megye egy-egy dig nyitva áll.
Kócsi Imre

emlékfal és emléksarok idézi meg jeles
írónk munkásságát. Ez amolyan tisztelgés
a hajdúk írója előtt. A modern hangvételű
könyvtár épületben egy kis barátságos sziget, amely bútorzatával, az ott elhelyezett
fotográfiákkal a száz esztendővel ezelőtti
világot idézi meg.
Ugyancsak ebben a térben, az emléksarokkal szemközti falakon kapott helyet
egy olyan arcképcsarnok is, amely öt
nagyméretű képen mutatja be Hajdúná-

nás jeles íróit, költőit. A pasztellképekről
Maghy Zoltán, Vihar Béla, Csontos Gábor,
Kéky Lajos és Gulyás Gábor arca tekint az
arra járóra. Ez a portrésorozat is tisztelgés
a Móricz Pál utáni íróink, költőink emléke előtt. Alkotójuk Buczkó József, az intézmény vezetője,
aki mint egykori rajztanár, olykor
szívesen előveszi a rajz-, illetve festő felszerelést.
Ez a most megvalósult, tárgyakba és képekbe foglalt főhajtás szellemi nagyjaink előtt, tulajdonképpen folytatása, kiteljesítése annak
a kezdeményezésnek, amely még
1990-ben valósult meg, Móricz
Pál arcképének olajfestményével.
Ez a nagyméretű alkotás ma is az
intézmény ékessége, s alkotóját, Bertalan
Ferenc festőművészt dicséri.
Régi, szép hagyományt élesztett újjá
ezzel az arcképcsarnokkal az intézmény.
Éspedig a két háború közötti idők iskolai
arcképcsarnokainak hagyományát, melyeknek alkotói az ott dolgozó rajztanárok
voltak. Volt ilyen a református iskolában,
a gimnáziumé pedig ma is megtekinthető.
HNU

Kicsi a bors…
Oly sokszor hallottuk már „mindenki tehetséges valamiben”. Pedagógusként magam is azok táborához tartozom, akik teljes
meggyőződéssel helyeslően fogadják ezt a
mondatot, amelyet munkám vezérfonalaként az elmúlt 2 évtizedben követtem. Pályafutásom során több tehetséges gyerekkel
volt szerencsém sportsikereket elérni, mégis elmondhatatlan érzés számomra egy-egy
újabb tehetség felbukkanása.
Horváth Irén országos bajnok magasugrásban

Balogh Erik országos bajnok asztaliteniszben

Az elmúlt tanévre visszatekintve különösen szerencsésnek érzem magam, hiszen
olyan gyerekeket ismertem meg, akik
sportteljesítményeik alapján méltán kerültek iskolánk tehetséges diákjai közé. A közösség, amely a csodálatos eredményeket
produkálta az Iskola úti sajátos nevelési
igényű (SNI) gyerekek csoportja.
A 22 fős tagozat (1–4. o., 5–8. o.) tanulói több sportágban mérettették meg
magukat az elmúlt tanévben. Az asztali-

tenisz, az atlétika valamint a zsinórlabda
jelentette számunkra a versenysportot, az
iskolai élet egy újabb területét, ahol megmutatkozhatott diákjaink tehetsége.
A száraz tényadatok nem tükrözik azt
a sok munkát, bánatot, csalódást okozó
perceket, amelyek rögös útján eljutottunk
az áhított célba, ahol mindezeket feledve
a dobogón állva éremmel a nyakunkban
mosolyogtunk. Tavaly nagyon szerencsések voltunk, hiszen egész évben mosolyoghattunk…
Sokszor nehéz, fárasztó az elvégzendő
feladat, de szorgalom, szeretet, s kitartás
párosulva a szerencsével sikerre vezethet.
Bennünket sikerre vezetetett, hiszen ha
csak a megyei, regionális versenyek aranyérmeit, illetve az országos versenyek 1–3.
helyezését nézzük statisztikai adatainkból,
akkor is elképesztő eredménysort láthatunk:
Megyei bajnoki aranyérem: 12
Regionális bajnoki aranyérem: 2
Országos bajnoki aranyérem: 5
Ezüstérem: 1
Országos bajnokaink:
 Balogh Erik asztalitenisz
 Horváth Irén magasugrás

Tizenkilenc megye amatőr színjátszó
társulatai január 28–29-én léptek nyilvánosság elé előadásaikkal a II. Pajtaszínházi Szemlén a Nemzeti Színház
stúdiószínpadain.

 Lakatos Zsolt terematlétika
(összetettben is országos bajnok)
Országos versenyen:
 Váradi Renáta
(1500 méteres síkfutás) ezüstérem

Váradi Renáta országos 2.helyezett

Lakatos Zsolt többszörös országos bajnok

A szép eredmények ellenére nem elégszünk meg tavalyi sikereinkkel, újabb
kihívások várnak bennünket az idei szezonban. Szeretnénk az asztalitenisz, és

atlétika mellett zsinórlabdában is országos
döntőbe jutni, amely komoly feladatot
jelent fiatal csapatunk számára. Remélhetően az év végén sporteredményeink öszszefoglalásakor a fentiekhez hasonló szép
eredményekről számolhatunk be, amelyhez mindösszesen „csak” szerencsére van
szükségünk, hiszen szorgalom, szeretet, s
kitartás már bennünk rejlenek.
Sigér Sándor gyógypedagógus

Hajdúnánási Újság

6

2017. február 9.

VARILUX multifokális szemüveglencse vásárlása esetén

Egy másik pár, munkához vagy vezetéshez
optimalizált VARILUX lencsét adunk ajándékba!
A KEDVEZMÉNY 2017. MÁRCIUS 15-IG
HŰSÉGKÁRTYÁVAL ÉRVÉNYES,
MÁS AKCIÓVAL NEM VONHATÓ ÖSSZE.
RÉSZLETEKRŐL
ÉRDEKLŐDJÖN ÜZLETÜNKBEN!
Keressen minket facebook-on is!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18.
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.hu

Köszönetnyilvánítás

NAGY MIKLÓS

temetkezési vállalkozó
Szolgáltatásaink:
Temetés és ezzel összefüggő ügyintézés,
(halotti anyakönyvi kivonat stb.)

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

Ónos vagy Ólmos?
A hosszú fagy után, ha nincs szerencsénk (és sokszor nincs, mert a Kárpátmedence kedvez ennek az időjárásnak)
akkor az enyhülés sokszor ónos eső formájában érkezik jégpályává változtatva
az utakat az autósok és járókelők „legnagyobb örömére”. Azt viszont kevesen
tudják, hogy az ónos eső is magyar találmány… Na persze nem a szó-szoros
értelmében, de amíg a világ nagy részén
sima tükörfordítást – például az angoloknál Freezing Rain vagy Sleet(dara)
– használnak addig nálunk ónos vagy
pedig –főleg az idősebbek körébenólmos eső a neve. Ez a sajátos kifeje-

Az ónos eső gyakori következménye
zés először 1847-ben a legelső magyar
meteorológiai tankönyvben jelent meg.
A székely származású Bede Áron: Légtüneménytan címen kiadott könyvében

Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik

SERES SÁNDOR

volt Hajdúnánás, Tinódi u. 16. sz.
alatti lakos
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút,
virágot helyeztek,
bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

még ólmos esőnek nevezte
ezt a jelenséget, mivel a fák
ágaira ráfagyó és azokat letörő csapadék olyan érzetet
keltett minta „a fák és bokrok törékeny ágait nehéz
ólomba mártották volna.”
Az ólom és az ón szavak abban az időben még ugyanazt jelentették, ezért mindkét kifejezést használták
erre a jelenségre. Eredetileg
valószínűleg a ﬁnnugor oln
(ezüst, ezüstös) szóra vezethető vissza a
gyökerük. A 18. század végéig a magyar
nyelvben felváltva használták ezt a két
szót, ha ezüstszínű nehézfémekről volt

szó. Idővel, mivel ez a kettős elnevezés
rengeteg pontatlanságnak volt az alapja, valamikor az 1800 évek folyamán az
eddig azonos jelenésű szó, két különálló szóvá fejlődött és ma már mindkettő
más-más jelentést hordozva él tovább.
Az „ónos eső” (vagy „ólmos eső”) kifejezésünk ezt a felvilágosodás kori
nyelvi zavart túlélve alakult ezzé, kettős
szóvá, amelynek használata még manapság is dívik az idősebbek körében.
És bár igazán érdekes ennek a szónak
a története, mégis, azt hiszem, sokan reménykedünk benne, hogy ezen a télen
már többé nem találkozunk vele.
Szabó Endre

Hajdúnánási Újság

2017. február 9.

7

Nemzeti örökségünk
a Hungarikum Magyarnóta- Népdal.
Kérjük támogassa személyi
jövedelemadója 1%-ával a
NÁNÁSI NÉPDAL, NÓTA ÉS TÁNCKEDVELŐK
EGYESÜLETE

hagyományőrző tevékenységét

Adószám: 18518818–1–09
Köszönjük!

INGYENES

EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

750 Ft
adag

Kemencében készített házias ízekkel.

Igény szerint szombat, vasárnapra is.

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

Ez itt
az Ön
HAJDÚNÁNÁSON
TERMŐFÖLD
ELADÓ!
hirdEtésénEk
a hElyE!

Hirdessen
Ön is a
A terület a görbeházi
réten található
Hajdúnánási
hrsz. 0572/21,22; Újságban!
1,87 ha szántó, 42,23 AK.

EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK
A HELYE!
Hidessen Ön is a
Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06 30/523-6848

Érdeklődni: 06-30/831-65-31

HAJDÚNÁNÁSON TERMŐFÖLD
ELADÓ A VIDIFÖLDÖN.
A terület hrsz-i. 01098/39,40,41;
2,74 ha, 85,27 AK!
A terület öntözhető
a Balmazújvárosi út mellett található.
Érdeklődni: 06-30/831-65-31

BOCSKAI
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐ
Hajdúnánás, Fürdõ utca 3.

2017-ben is ﬁ nom ételekkel és kedves
kiszolgálással várjuk vendégeinket!

Megrendelések
leadása:
Tel.: 06-30/871-5771
06-30/571-5772

PIZZA Házhozszállítás rendelés:
06-52/487-637

Részletek a facebook
oldalunkon!

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft/adag
2. Családi menü szombaton és vasárnap
1 l leves, 1 kg rántott húsok, zöldség, 1 kg köret,
0,5 kg savanyúság
Csak elvitelre, vagy kiszállítással!
3. Bocskai Pizza / Hajdúnánás-Hajdúdorog területén
ingyenes kiszállítással!
4. Valentin nap / Február 11-én élőzenés est
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
számunkra nagyon fontos ahol az egyértelmű célunk a bennmaradás kiharcolása.
 Vannak-e változások a csapat háza
táján?
 Igazolni a lehető legjobban sikerült,
hiszen saját játékosainkat igazoltuk vissza
Takács Petra és Csicsószki Dóra személyében. Gavallér Fanni, aki nálunk kezdte
a felkészülést, most ismét bekapcsolódott
a munkánkban, meglátjuk, hogyan tud
beilleszkedni a csapatba a bajnokság kezdetére.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal
szemben?
 Nagyon jó lenne, ha meg tudnánk
ragadni az NB I/B-ben. Ebben az évben
öt kieső lesz a csoportból, hiszen öszsze lesz vonva az NB I/B kelet és nyugat
csoportja, ehhez nekünk a 10. helyig kell
végezni valahol. Ahogy látom most az ellenfelek erősítéseit, azt gondolom nagyon
nehéz feladat lesz, de azt gondolom, meg
tudunk felelni az elvárásoknak és bent
tudunk maradni a következő szezonban a
nagyon megerősödő NB I/B-ben.
Női kézilabda NB I/B. 2016–2017-es
tavaszi szezon bajnoki fordulói
-kábé-

Pár nap múlva kezdődik a női kézilabda
NB I/B-es 2016–2017-es tavaszi bajnoksága, ennek apropóján kerestem fel Molnár Andrást a csapat edzőjét és az ilyenkor
szokásos kérdéseket tettem fel.
 Mielőtt rátérnénk, a tavaszi szezonra
kérlek, értékeld az őszi teljesítményeteket.
 Az őszi szezont a 9.-ik helyen 11
ponttal zárta a csapat. Hajdú-Bihari csapatok közül mi végeztünk a legjobb helyen. A megszerzett pontok tekintetében
nem nagyon maradtunk el. A csapatban
maximum 1–3 pont maradt a látottak
alapján. Viszont ami problémát jelentett,
többször nem olyan teljesítmény nyújtottunk, amely ebben az osztályban elfogatható lett volna és sokszor sajnos nagy
különbségű verességet szenvedtünk, ami
azért nem jellemző ránk. Összességében,
ha azt mondom az elvárások alatt teljesített a csapat, amit megpróbálunk tavaszszal esetleges egy-egy bravúrral korrigálni.
 Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
 A szokásos módon a heti edzések
hétfőtől péntekig. Hétvégenként tornák
szerepeltek. Minden hétre egy edző mérkőzést terveztem, amik eddig le is zajlottak. E hét végén rajtol a bajnokság, ami
14.

február 12 (v)

16.00 (18.00) óra

Hajdúnánás SK–K. Szeged SE

15.

február 19 (v)

18.00 (16.00) óra

Szent István SE–Hajdúnánás SK

16.

február 25 (sz)

16.00 (18.00) óra

Hajdúnánás SK–Pénzügyőr SE

17.

március 5 (v)

18.00 (16.00) óra

Orosházi NKC–Hajdúnánás SK

18.

március 12 (v)

16.00 (18.00) óra

Hajdúnánás SK–Hódmezővásárhely

19.

március 25 (sz)

18.00 (16.00) óra

Szeged KKSE–Hajdúnánás SK

20.

április 1 (sz)

16.00 (18.00) óra

Hajdúnánás SK–Pilisvörösvári KSK

21.

április 9 (v)

17.00 (15.00) óra

Eszterházy KFSC–Hajdúnánás SK

22.

április 23 (v)

16.00 (18.00) óra

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK

23.

április 29 (sz)

18.00 (16.00) óra

Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás SK

24.

május 6 (sz)

16.00 (18.00) óra

Hajdúnánás SK–Gödi SE

25.

május 13 (sz)

16.00 (18.00) óra

Hajdúnánás SK–FTC KN KFT II

26.

május 21 (v)

16.00 (18.00) óra

NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK

Impresszum

Zárójelbe a juniormérkőzés kezdési időpontját tüntettük fel. A mérkőzések változtatási jogát a
csapat és a vezetőség fenntartja.
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Kimagasló szereplés Pozsonyban
a foci tornán
Nem várt meghívásnak tehetett eleget a
Nánási Focisuli Egyesület – továbbiakban NFSE–U12-es utánpótlás csapata a
napokban. Pozsonyba kaptak ugyanis
meghívást egy nemzetközi tornára. Mivel a Debreceni Olasz Focisuli más irányú elfoglaltság miatt nem tudott részt
venni a csupa első osztályú csapatok
harcában, így átadta a stafétát a nánásiaknak. Az NFSE 2005 ben született
lurkói azonban igencsak meghálálták
a bizalmat, hiszen a 6 csapatból a második helyezést érték el. S hogy milyen
hat csapatból azt Bohács Ferenc edzőtől
kérdeztük meg.

talmas múlttal rendelkeznek. Mondanom
sem kell, hogy a mi 12 éves srácaink eme
nagy csapatok között bizony csak falusi
labdakergetőként hatottak, de szerencsére
hamar rácáfoltunk az ellenkezőjére. Igaz,
hogy az első mérkőzésen mindjárt a későbbi tornagyőztest a Trenčínt fogtuk ki,
s az is igaz, hogy 1:0-ra vezettünk s volt
két kapufánk is, de végül ők kerültek ki
győztesen s mi 4:1 arányban alul maradtunk. A következő meccs az Újpest ellen
már 2:0-ás győzelmet hozott, majd az
MTK fiataljai is alulmaradtak 2:1 arányban. A házigazda Bratislava ellen 1:1-es
pontosztozkodás történt, de ez rájuk

A három magyar csapat az Újpest FC, Az
MTK Budapest és mi voltunk. Úgy érzem a az első két együttest nem szükséges
bemutatnom – kezdi a beszélgetést láthatóan büszke tekintettel az edző –. Szlovákiából pedig három akadémia, köztük a
legnagyobb az AS Trenčín akik Holland
tulajdonban vannak, Holland pénzből
gazdálkodnak. A vendéglátónk az FK Inter Bratislava volt illetve harmadikként a
FC Petržalka Akadémia mindannyian ha-

nézve volt hízelgő. Végül a Petržalka csapatát is legyőztük 3:2-re s így a dobogó
második fokára állhattunk. Hozzátartozik
még, a torna legjobb játékosa és gólkirálya is nánási játékos lett. Az előbbi Prepuk
Martin, a gólkirály pedig Gurbai Balázs.
Összességében nagyon jó benyomást tettünk, s bátran elmondhatom, hogy hallani fogunk még ezekről a srácokról.
Kócsi Imre
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