
www.hajdunanas.hu

  XXX. (XL.) ÉVFOLYAM 4. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA (921. SZÁM)2017. FEBRUÁR 23.

Fagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző Mackónap

3. oldal

Különleges sportgyűjtemény Különleges sportgyűjtemény Különleges sportgyűjtemény 
kiállításkiállításkiállításkiállításkiállításkiállítás

8. oldal

Mestere nyomában a tanítvány, Mestere nyomában a tanítvány, Mestere nyomában a tanítvány, 
a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”

3. oldal

A NYAKAS FARMON jártunkA NYAKAS FARMON jártunkA NYAKAS FARMON jártunkA NYAKAS FARMON jártunkA NYAKAS FARMON jártunkA NYAKAS FARMON jártunk

2. oldal

Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.Városfejlesztés, tudatos építkezés: Közmeghallgatás 2017.
Idén február 8-án tartotta Hajdúnánás 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a hagyományos közmeghall-
gatást a 2017. évi költségvetéssel kap-
csolatban. 
Szokásos év eleji, a város 2017. évi költség-
vetésével kapcsolatos, törvény által előírt 
közmeghallgatását tartotta február nyol-
cadikán Hajdúnánás Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete a művelődési 
központ színháztermében.

A tervezetet Szólláth Tibor polgármes-
ter úr ismertette, s mint elmondta, az idei 
költségvetés is hasonló az eddigi éveké-
hez, ám utalt arra is, hogy ezek a számok 
még változhatnak is. A város büdzséjének 
tervezése, mint már évek óta mindig, egy 
tudatos építkezés, folyamatok � gyelem-
bevételével, egymásra épülve állt össze. 
A tervezet szerint 2017-ben közel 4 mil-
liárd forintból gazdálkodhat Hajdúnánás.

Az ismertetőből kiderült, az elmúlt 
években jelentősen gyarapodott az ön-
kormányzati vagyon, amely a következő 
időszakban is várhatóan növekedni fog.

A költségvetés egyik jelentős tételét ké-
pezi a közfoglalkoztatás rendszerének mű-
ködtetése, ami ugyan ebben az évben picit 
kisebb mértékű, de összességében még így 
is egymilliárd forint fölötti tételt képez. 
A programon belül a legnagyobb részt a 
Start munkaprogram teszi ki. Elhangzott 
az is, hogy kikérték a közfoglalkoztatás-
ban résztvevők véleményét, igénylik-e ezt 

a fajta munkát, legyen-e folytatás. A nagy 
többség a folytatás mellett tette le voksát, 
sőt volt olyan javaslat is, hogy azok, akik 
egyébként nyűgnek érzik ezt, azok ne ke-
rüljenek be a programba, illetve kerülje-
nek abból ki.

Szólláth Tibor szólt azokról a nagysza-
bású fejlesztési tervekről is, amelyeket a 
Térségi Operatív Program keretében pályá-
zott meg az önkormányzat. Hajdúnánás 
már hosszú évek óta a turizmusfejlesztés-
ben gondolkodik, amelynek egyik alapja 
gyógyfürdőnk és környékének továbbfej-
lesztése. A pályázati tervek szerint meg-
valósulhatna annak a Keleti-főcsatornáig 
terjedő szabadidős parknak egy kisebb 

költségvetésű változata, amely az előző 
fejlesztésben forrás hiánya miatt elmaradt.

A nagyobb léptékű fejlesztések sorába 
tartozik egy új tornacsarnok építése is, a 
Hunyadi utcán a volt Sohler-ház, – majd 
Nevelőotthon – helyén, amely közös fej-
lesztés lenne a kézilabda egyesületekkel.

Polgármester úr ismertetője után la-
kossági hozzászólások következtek, ahol 
többnyire a peremkerületek lakói mond-
ták el gondjaikat, főként az utak, járdák, 
vízelvezető árkok állapotával kapcsolat-
ban. Többen sérelmezték, hogy a város 
külső részein élők nem kapnak annyi se-
gítséget, � gyelmet, mint a városközpont 
lakói. Patai Istvánné az Achim András 

– Hajdú – Honfoglalás – Baross utcai la-
kosok kérését, véleményét is tolmácsolta, 
az ottani járdák, utak, árkok állapotáról, 
illetve a képviselők fogadóórájáról, elérhe-
tőségükről kérdezett.

Nagy István is rendszeres résztvevője a 
közmeghallgatásoknak, javaslatai, észrevé-
telei között szerepelt pl. kerékpártároló 
elhelyezése a volt Pro�  áruház parkolójá-

nak egy részében, a főtér térburkolatának 
további felújítása a Hősök szobra körül. 

A feltett kérdésekre polgármester úr 
igyekezett mindenre kiterjedő válaszokat 
adni, és mint mondta a felmerült prob-
lémák nagy többsége jogos felvetés, és 
igyekezni is fognak azokat a lehetőségek 
határain belül orvosolni. Majd végezetül 
hozzátette, hogy ugyanakkor az önkor-
mányzat ereje, teljesítőképessége is véges, 
szükség van a lakosság társadalmi felelős-
ségvállalására, összefogására is.

A város költségvetését a közmeghallga-
tást követő február 22-i ülésén tárgyalja, és 
vélhetően fogadja el a képviselő-testület. 

HNU

Online piac nyílt Hajdúnánáson, ami 
azt jelenti, hogy mostantól kényelme-
sebben, gyorsabban, és anélkül vásá-
rolhatunk, hogy le kellene cserélnünk 
utcai ruhára a kedvenc otthoni beme-
legítőnket, vagy fel kellene állnunk ké-
nyelmes kanapénkról.
 Jól hangzik, nem igaz? 
Persze nem kell, hogy mindig a kénye-

lem uralja vásárlási szokásainkat, de so-
sem árt, ha van egy gyors megoldás, ami 
megkönnyíti az életünket. A helyi csa-
ládanyák és háziasszonyok rengeteg időt 
spórolhatnak meg a Nánási Portéka Piac 
segítségével, ahol településünk leg� no-
mabb, helyi alapanyagokra épülő házias 
ízvilágú termékei érhetőek el. 

Különböző sonkákat, kolbászokat, sza-
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lonnákat, tőkehúsokat, savanyúságokat, 
zöldségkrémeket és lekvárokat vásárolha-
tunk az új felületen. A későbbiekben szá-
míthatunk a termékkínálat bővülésre is, 
így hamarosan tejtermékeket, szörpöket, 
sőt kézműves termékeket is beszerezhe-
tünk a webshop-ról.
 Hogyan működik a rendelés? 
Minden héten szerdán éjfélig adhatjuk 

le a rendeléseinket, melyet ezt követően 
a pénteki nap során díjmentesen szállíta-
nak ki számunkra a Tartósító Szövetkezet 
munkatársai. 

Érdemes kipróbálni a nanasiporteka-
piac.hu szolgáltatását, hiszen települé-
sünkön még sosem volt ilyen egyszerű a 
vásárlás!
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Családi vállalkozást kerestünk fel, amely 
sok éves tevékenységével tudta, tudja bi-
zonyítani, hogy a szorgalmas munkának, 
a hozzáértő tevékenységnek mindenkor 
megvan az eredménye. A Nyakas Farm 
napjainkra már a környék meghatározó 
mezőgazdasági, és főleg állattenyésztési 
szerepével bír. Egy olyan gazdálkodási 
egység, amely a család minden tagjának 
elfoglaltságot ad. No meg annak a 100 
főnek, akik családjuk számára itt keresik 
meg a betevő falatokat. A tulajdonossal, 
Nyakas Andrással beszélgettünk.
 Hogyan sikerült teljesíteni a 2016-os 

gazdasági év terveit?
 Átlagban mindkét ágazatunk (nö-

vény- és állattenyésztés) nyereséges volt. 
Fogalmazhatunk úgy, hogy csúcs év volt. 
Növénytermesztésben, a gondos talaj-
előkészítésnek köszönhetően sikerült jó 
termést betakarítani. Búzatermés 80 q/
ha, árukukorica májusi morzsoltra vissza-
számolva 145 q/ha, silókukorica 650 q/ha 
volt.

A megtermelt mennyiség biztosítja a 
megfelelő takarmány ellátást.

Állattenyésztés vonatkozásában elmond-
hatom, hogy nem kívánt mértékben csök-
kent a tej ára. A költségeket mégis sikerült 
rendben tartanunk. A bikatartási költsé-
geket át tudtuk csoportosítani, így szin-
ten tudtunk maradni. Éves szinten 18,5 
millió liter tejet tudtunk értékesíteni, ez 
mind export volt. Hála istennek év vége 
felé a tej ára is felfelé mozdult.

Meglévő állatállományunk minden év-
ben fejlődik. 2017-ben átlépjük a 2000-es 
létszámot. 11 ezer kg/tehén zárt laktáció-
val és az 1900 tehénnel az ország legna-
gyobbjai közt vagyunk.
 Mit kell tudnunk a dolgozókról?
 Cégcsoportunk 100 főnek ad megél-

hetést, keresetet. A munkabérekkel nincs 
gondunk, hiszen a minimálbér feletti jut-
tatás nálunk évek óta adott. Természete-
sen van béren kívüli juttatás is: Erzsébet 
utalvány és egyéb formában egyéb alkal-
makhoz méltóan. A szociális ellátásra kü-
lönösen oda� gyelünk. Dolgozóink egész-
séges munkakörülményeit minden áron 
biztosítjuk.

 Melyek a 2017-es gazdasági év főbb 
feladatai?
 A növénytermesztési ágazatban 

(1700 ha terület, amely fele bérelt) igyek-
szünk szinten tartani a termesztést. Min-
dent megadunk a földnek, hogy az jól 
teremjen. Sok múlik az időjáráson is, 
amelynek ideálisnak kellene lennie.

További terveink között szerepel az ön-
tözési beruházás fejlesztése.

Állattenyésztési vonatkozásban terve-
ink között szerepel trágyatároló építése, 
istálló építése és elengedhetetlenül fontos 
a gépi felszereltség javítása és fejlesztése.

A dolgozói létszámot igyekszünk szin-
ten tartani, biztosítani tovább is a 100 
család megélhetését.
 Mindennapjainkban fontos szereppel 

bírnak azok az alkalmak, amelyeket a Farm 
is támogat.
 Évek óta, immár hagyomány a július 

első szombatján megrendezett aratóver-
seny. Szívesen támogatjuk a hagyomány-
őrző egyesületeket, a sportegyesületek te-
vékenységét. Igyekszünk vendégül látni a 
művészeti csoportokat, nyugdíjasokat és a 
látogató szakmai csoportokat is. Segítünk 
a felsőfokú iskolákban tanulóknak, az 
ide érkező gyakornokoknak is, akik szép 
számmal írják szakdolgozataikat rólunk.
 Sokan és kíváncsian vártuk az „Az Év 

Agrárembere” eredmény hirdetését.
Örömmel vettük jelölésed, és úgy hiszem 

sokan is adtuk le voksunkat sikered érdeké-
ben. Mi lett az eredmény?
 Elsősorban szeretném megköszön-

ni a rengeteg támogató voksot, amelyet 
kaptam. Nos az eredmény megszületett. 
A szakmai zsűri döntése alapján nem én 
lettem a nyertes. Persze ez nem vette el 
a kedvemet, örültem, hogy a legjobbak 
között ott lehettem. Az élet nem áll meg, 
haladunk tovább. Gazdaságunk viszi to-
vább a megszokott tempót. Igyekszünk 
azon lenni, hogy a hétköznapok tevékeny 
részesei tudjunk lenni. Még egyszer kö-
szönetem fejezem ki a szépszámú támoga-
tásért.

További sikeres működést kívánunk a 
NYAKAS FARMNAK!

Gut István

Az Európai Unió pályázatot hirdetett 
GINOP-6.1.1.-15-2015-00001 számú 
project alatt, melynek célja az, hogy az 
alacsony iskolázottságú állampolgárok 
is képezhessék magukat, könnyebben 
elhelyezkedhessenek a mai munkaerő 
piacon.

A Berettyóújfalui Szakképzési Cent-
rum pályázott ezen képzésekre, amelyet 
sikeresen megnyert, majd több képzés 
megvalósítási jogát tűzte ki célul. Szét-
osztásra kerültek a tagintézmények között 
a speciális oktatások, amelyből a Csiha 
Győző Szakközépiskola és Szakgim-
názium négy képzés megszervezését 
kapta feladatául. Pappné Fülöp Ildikó 
igazgatónő a pályázat gyakorlati koordi-
nálására és megvalósítására Bakó Sándor 
igazgatóhelyettes urat jelölte ki. Alacsony 
képzettségűek és közfoglalkoztatottak 
képzése címmel december hónap köze-
pétől tanár úr megkezdte a tanfolyamok 
szervezését. Három városban négy külön-
böző szakterületű oktatás lebonyolítása 
nem kis feladat. Megtalálni a megfelelő 
végzettségű és kellő tapasztalattal rendel-
kező oktatókat. Biztosítani a képzéshez 
szükséges munkavédelmi eszközöket és a 
gyakorlatokhoz nélkülözhetetlen anyago-
kat, melyeket intézményünk rendelkezés-
re bocsátott.

Tanfolyamok: 
Nyíradony – faipari gépkezelő – 19 fő 

vesz részt, a sikeres vizsga letétele után 
OKJ-s végzettséget biztosít.

Debrecen – parkgondozó – 17 fő ke-
rült be a projectbe, a sikeres záró után 
OKJ-s bizonyítvány tulajdonosai lesznek 
a hallgatók.

Hajdúnánáson két tanfolyamot indí-

tott el Bakó Sándor igazgatóhelyettes úr 
– gyógynövénygyűjtő – tanfolyam, amely 
tanúsítvánnyal zárul, valamint bőrdísz-
műves képzés, melynek résztvevői OKJ-s 
bizonyítványt kapnak.

A projectvezető szerint népszerűek és 
hatékonyak a képzések, Hajdúnánás ön-
kormányzata a felnőttoktatás mögé tud 
állni, és az elkövetkezendő években nagy 
valószínűséggel munkahelyet is biztosít a 
tanulók részére. Bakó úr hangsúlyozta, a 
pályázat � nanszírozza a tanfolyami kép-
zésköltséget. 

A BSZC szintén pályázatot nyert 
GINOP-6.1.2-15-számú project alatt 
Digitális szakadék csökkentése címmel. 
A XXI. században elengedhetetlen az In-
formációs Kommunikációs Technológiák 
ismerete és használata. A képzésre pályáz-
ni kellett regisztrációs lap formájában. Az 
IKER I. – program január 3-án kezdő-
dött 15 fővel 35 órában a Csiha Győző 
iskolában, ahol Bakó Sándor informa-
tikatanár és project manager oktatja a 
lelkes „felnőtt diákokat”. A program segít 
eligazodni a mai kor követelményei ál-
tal támasztott kommunikációs eszközök 
használatában. A tanfolyamon részt vevők 
között találkozunk lelkes nagymamák-
kal, védőnővel, mentőssel, pedagógussal, 
szakoktatóval és nem utolsó sorban sza-
kácsnőkkel, akik a digitális szakadék le-
küzdésére vállalkoztak. A pályázat bizto-
sítja az anyagi hátteret és a megfelelő IKT 
eszközt. Az első szint elvégzése után indul 
az IKER II.-program, amellyel további 
lehetőséget biztosít az intézmény a digi-
tális tudások elmélyítésére és a kommuni-
kációs eszközhasználat kiszélesítésére.

Veláczki Anikó

Nyereményekre hivatkozva próbálják megté-
veszteni a hívott félt. Kérjük, ne dőljenek be a 
csalóknak!

Az elmúlt időszakban országosan előfordult 
a trükkös csalások újszerű elkövetési módja. 
Ennek lényege, hogy ismeretlen személyek 
többnyire számkijelzés nélkül, esetenként szám-
kijelzéssel telefonon felhívják a sértetteket. 
Közlik, hogy az egyik telefontársaság, vagy 
gazdasági cég által meghirdetett nyeremény-
játékban pénzösszeget, vagy nagyértékű tár-
gyat nyertek. A csalásra irányuló telefonálás 
elkövetője nyájas hangon arra kéri a sértettet, 
hogy telefonos egyenlegfeltöltést hajtson vég-
re. A becsapott félt egy a lakhelyéhez közeli 
ATM automatához irányítja és ott az általa 
diktált tranzakció végrehajtására kéri. Esetleg 
egy számsort diktál, melyet meghatározott te-
lefonszámra kell elküldeni SMS-ben. Ezt szab-
ja feltételül annak érdekében, hogy az elnyert 
pénzösszeg átutalható legyen a sértett bank-
számlájára.

A jóhiszemű és gyanútlan sértett, remény-
kedve az ígért több százezeres, de akár milliós 
nagyságú pénzösszeg, vagy nagyértékű tárgy 
elnyerésében, a felszólításnak eleget tesz és 15 
ezertől akár 180 ezer forint nagyságig a csaló 
által diktált számsorra feltöltést hajt végre a 
kijelölt ATM automatánál vagy az SMS-ben. 
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Azonban ezt nem követi az ígért nyeremény 
átadása, átutalása.

A legújabb módszerük, hogy a feltöltő 
kártyás ügyfeleket egy kód SMS-ben való el-
küldésére veszik rá, azzal az indokkal hogy a 
kormány elrendelte a feltöltő kártyás telefon-
számok regisztrációját, mert különben 2017. 
július 1-jével letiltják a számukat. Ekkor bedik-
tálnak egy hosszú számsort, amit el kell küldeni 
SMS-ben. 

Ezzel azonban nem a regisztrációt intézhet-
jük el, hanem feltöltjük a csaló egyenlegét a 
saját kárunkra.

A rendőrség kéri, hogy a hasonló esetek el-
kerülésének érdekében fokozott fenntartással 
kezeljék a jelzett tartalmú telefonhívásokat. 
A csalást elkövetni szándékozó személyek uta-
sításait ne hajtsák végre. Kérjenek egy vissza-
hívható központi számot vagy érdeklődjenek 
mobilszolgáltatójuknál. PIN kódjukat illetékte-
leneknek ne adják meg.

Amennyiben hasonló jellegű bűncselek-
mény áldozatává váltak jelentkezzenek az in-
gyenesen hívható 06-80/555-111-es „Telefon-
tanú” zöld számán, a 107, vagy a 112 központi 
telefonszámok valamelyikén.

Hajdúnánási Rendőrkapitányság 
Dr. Vida Sándor 

r.őrnagy, bűnügyi osztályvezető



3Hajdúnánási Újság2017. február 23.

Mestere nyomában a tanítvány, Mestere nyomában a tanítvány, Mestere nyomában a tanítvány, 
a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”a „Farkas kölyök”

Ökumenikus imahétÖkumenikus imahétÖkumenikus imahétÖkumenikus imahétÖkumenikus imahétÖkumenikus imahét

Ezúttal a Hotel Óbesterben gyűltek össze 
a versenyzők, a város és a megye, illetve 
a sportszervezetek vezetői, hogy együtt 
ünnepeljék a 2016-ban legjobban teljesí-
tőket. A Hajdú-bihari Napló és a Hajdú 
Online minden évben közösen keresi azo-
kat, akiknek produkciója nem maradhat 
elismerés nélkül, vagyis az Év sportolóit. 
Nem volt ez másképp most sem, csütör-
tökön délelőtt adtuk át a díjakat az arra 
érdemeseknek.

Jó alkalom ez arra is, hogy a külön-
böző sportágak képviselői találkozzanak. 
Mindig nagyon megörülnek egymásnak a 
versenyzők, edzők, vezetők, akik a kölcsö-
nös gratulációk után még egy jóízű ebéd 
elfogyasztása közben is szakmázhatnak 
egy kicsit.

Az ünnepséget a Napló főszerkesztő-
helyettese, Ratalics László köszöntője nyi-
totta meg.
 Kedves és fontos rendezvény ez szá-

munkra. Örülünk, hogy évről-évre meg-
jutalmazhatjuk megyénk sportolóit. Bár 
sokszor úgy tűnik, a siker csak a csillogás-
ról szól, de tisztában vagyunk vele, hogy 
sok lemondással is jár az, hogy valaki fel-
érjen a csúcsra. Éppen ezért még inkább 
megsüvegelendő az, amit az elmúlt eszten-
dőben is letettek az asztalra a versenyzők.

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei 
Közgyűlés elnöke felhívta rá a � gyel-
met, hogy vitathatatlanul kell a kitartás 
a sporthoz, hiszen a most kitüntetettek 
is sok éves munkájuk elismeréseként 

vehették át a jutalmakat. – A sport sok 
mindenre megtanít, és bár rengeteg nél-
külözéssel párosul, megéri. Megyénkben 
folyamatosan fejlődnek az infrastrukturá-
lis feltételek, vannak jó szakembereink, és 
remek sportolóink, akikre büszkék lehe-
tünk – fogalmazott Pajna.

Debrecen polgármestere, Papp László 
szerint helyes, hogy nem csupán a város 
fejezi ki elismerését, hanem például a 
Napló is. – Az úgymond kirakatsportá-
gak, úgy mint a labdarúgás, mindig kellő 
rivaldafényt kapnak, ugyanakkor a nem 
olimpiai sportágakról kevesebb szó esik. 
Éppen ezért fontos, hogy ezek képviselői 
is díjazva és segítve legyenek. Debrecen 
egy sportos város, büszkék lehetünk min-
den élsportolónkra, ahogy szokták mon-
dani, a célig vezető küzdelem egyéni, de a 
siker közös. A Napló sportrovatának veze-
tője, Boros Norbert elmondta, ismét több 
ezren adták le a szavazatukat, ezzel éles 
versenyt kialakítva több kategóriában. – 
Óriási csata kerekedett a rovatunk tagjai 
között ezúttal is, kiket hozzunk ki győz-
tesnek. Bevalljuk, örültünk is, hogy nehéz 
dolgunk van, mert ez azt jelzi, 2016-ban 
is kiválóan teljesítettek legjobbjaink.

Az olvasók szavazata alapján az év leg-
népszerűbb felnőtt fér�  sportolója: Mó-
nus László József, a „Farkas” Mónus 
József � a. Szerkesztőségünk is szívből 
gratulál úgy a tanítványnak, mint a mes-
ternek!

HBN

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!

Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!

Január 15-én, vasárnap kezdődött el 
az ökumenikus imahét, amely a ma-
gyarországi egyházak egyik legnagyobb 
közös rendezvénye. Az idei alkalom 
különlegességét az adja, hogy éppen 
500 éve indult el Luther Márton 95 
tételének megjelenésével az a megújító, 
átalakító folyamat, amelyet reformáció-
nak nevezünk – olvashatjuk az imahét 
tájékoztatójából. (IMAHÉT A Krisz-
tus-hívők egységéért) Városunkban a 
közös imahetet – a református, a római 
katolikus és a görög katolikus egyház – 
január 17 és 19-e között tartotta meg. 

A református gyülekezeti házban kez-
dődött programon hagyomány már, hogy 
együtt imádkoznak a történelmi egyháza-
ink képviselői a hét alapgondolatáért – a 
megbékélésért, valamint mottójáért, mely 
a Pál apostol Korintusiakhoz írt második 
leveléből vett mondat: „Krisztus szerete-
te szorongat minket”. Az imahét szim-
bólumai a megosztottságot jelképező fal 
és a Jézust, a világ világosságát jelképező 
gyertya, mélyen emberi jelkép: megvilá-
gítja a sötétséget, meleget, biztonságot és 
közösséget teremt. Kerekes László római 
katolikus lelkész a mottó szerint három 
gondolat köré fűzte a Biblia üzenetét. Az 
első, a legfontosabb talán a szeretet sür-
getése, szorítása. Kihangsúlyozta, hogy a 
szentírás, a Biblia olvasása kevés ahhoz, 
hogy életünk részévé váljon, és egyre több 
ember szívébe is bekerüljön. Felekezettől 
függetlenül is éreznünk kell magunkban 
az újrakezdés, a megújulás képességét, 
hiszen ez életünk alapja. A szeretet, az 
újrakezdés mellett nagyon fontos a meg-
bocsájtás, melyről Ferenc pápa is beszélt 
2016-ban, azon az alkalmon, amikor 
megnyitotta a Reformáció évét. 

A hét jelszavának üzenetét, magyaráza-
tát mindegyik közös imanap alkalmával 
hallhatták a hívők. 

Február 2-án különös vendégek érkeztek 
hozzánk. Több száz kedves kis plüssmackó 
népesítette be iskolánkat. Úgy gondoltuk, 
muszáj besegítenünk a hosszú, fagyos napok 
mielőbbi elűzésébe.

A felhívásra, miszerint minden kisdiák 
magával hozhatja egy napra kedvenc plüss-
mackóját, s megmutathatja neki, milyen is 
a tanulás, örömmel szorítottak helyet nekik 
táskájukban, majd az iskolapadban. Volt, 
aki egész medvecsaláddal érkezett, mások a 
nyakukban szállították termetes jószágukat. 
A tantermekbe érve boldogan mutatták be 

Szerdán, január 18-án városunk Kato-
likus templomában folytatódott a közös 
imádkozás. A reformáció kerek évfordu-
lójára történelmi visszatekintéssel emlé-
keztetett nagytiszteletű Gacsályi Gábor 
református lelkész, aki felidézte a hallgató-
ság számára e fontos történelmi eseményt, 
Luther Márton hitvallását üldözői előtt.

Az ökomenikus imaalkalmak mind-
egyikén a szeretet, a béke és a megújulás 
hirdetését a közös összetartozást a béke 
jelével fejezték ki a résztvevők. A békes-
ség hirdetése, átélése több szempontból 
is fontos. Maga a szó, béke, békesség, 
harmónia – más-más jelentés miatt foglal 
el helyet a lelkünkben, életünkben. Csak 
az az ember élhet harmóniában, békében 
másokkal, akin látható is ez, és magával is 
összhangban van.

Csütörtökön a Református gyülekezeti 
házban Szaplonczai Gergely görög kato-
likus káplán az egyházak széthúzásáról, a 
köztük épült falak megszűnéséről beszélt 
a hét mottója kapcsán – a berlini fallal 
párhuzamba állítva –, mely a közös imád-
ságokkal lebontható. Meg kell értenie a 
mai embernek is, mit üzent nekünk Pál 
Apostol, mit hagyott ránk Luther Már-
ton, s mikor követheti az ember Jézus 
tanítását, a Biblia üzenetét.

Az ökomenikus imahét a közös gon-
dolatok, a szeretet, a megbékélés, az új-
rakezdés által példát adhat életünkhöz, a 
feleslegesen épült falak lebontásához. Ha 
minden ember a saját hite megélésével ol-
vassa és követi a biblia szavait, felismeri 
a hamis vádaskodást, az üldözést, a hát-
rányos megkülönböztetést, a türelmet-
lenséget, a megosztottságot – lebontja az 
ezekből épült falakat a hitével, a benne 
lévő szeretettel – akkor megkapjuk a hit 
válaszát és megbékélésben élhetünk.

Ettől mai világunkban semmi nem 
fontosabb. Fekete Andrea

Mónus László és Pajna Zoltán 

egymásnak a népes vendégsereget, akiket 
igazi sztárként ünnepeltek.

S míg a gyerekek a macikat próbálták 
mindarra megtanítani, amit ők már tudnak, 
észrevétlenül maguk is sok-sok új ismerettel 
gyarapodtak egész napos mosollyal az arcu-
kon. Az elsősök még ellenőrzőt is készítettek 
kis tanítványaiknak, mert az iskola az még a 
maciknak is komoly dolog. Együtt verseltek, 
rajzoltak, énekeltek, játszottak s természete-
sen dolgozatot is együtt írtak, amiben most 
az egyszer engedélyezett volt a súgás, de csak 
ha mackótól érkezett.

S hogy mit jósoltak a medvék? Hosszú 
lesz-e a tél, vagy hamarosan itt a tavasz? A mi 
bocsaink az utóbbit! Mivel egész nap bo-

Fagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző MackónapFagyűző Mackónap

rult idő volt, nem sütött ki a nap, hogy 
árnyékuktól megijedve visszabújtak volna 
barlangjukba még egy hosszú téli pihenőre, 
ahogy a népi időjóslás tartja.

Így reménykedhetünk, hogy valóban si-
került elűznünk a telet, s jöhet a kikelet!

Bodnárné Varga Márta
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Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2017. január hónapjá-
ban egy alkalommal ülésezett.

2017. január 26-án a napirendek el-
fogadása után a testület elfogadta az ön-
kormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati 
Rendelet módosítását, illetve megalkotta 
az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló rendeletét.

A testület elfogadta a Város Lakáskon-
cepcióját, a továbbiakban 2017. január 1. 
napjától meghatározta Dr. Juhász Endre 
és Dr. Csiszár Imre alpolgármesterek il-
letményét, illetve tiszteletdíját, valamint 
költségtérítésüket.

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánási 
Holding Zrt. javadalmazási szabályzatát.

Módosította a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatát, melyen belül 2017. 
március 1. napjával a Hajdúnánás Városi 
Rendészet létrehozását határozta el, illetve 
módosításra került a Városi Rendelőinté-
zet alapító okirata is.

A testület egészségügyi feladat-ellátás-
sal kapcsolatban hozott határozatokat.

A testület két esetben korábbi határo-
zata hatályon kívül helyezéséről döntött.

A testület fenntartja azon véleményét, 
hogy a Bocskai István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körze-
te Hajdúnánás város közigazgatási terü-
letében legyen megállapítva.

A testület módosította és elfogadta „A 
versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő 
általános és középiskolai tanulók elismerésé-
ről” szóló Jutalmazási Szabályzatot.

Felülvizsgálta és megállapította, hogy 
nem szükséges módosítani a Hajdúnánási 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött együttműködési megállapodást.

A testület közmeghallgatás megtartását 
határozta el a város 2017. évi költségveté-
sének lakossági megismertetésére.

A testület pályázatok benyújtásáról is 
döntött „Csatlakoztatási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos ki-
terjesztéséhez”, „Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezelésé-
hez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 
címmel.

A testület hét esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
vonatkozásában. 

A testület megismerte az Innovatív 
Térburkolatfejlesztő Kft. kérelmét és úgy 
határozott, hogy a lehetőségekhez mérten 
támogatni kívánja annak tevékenységét.

A testület támogatja a hajdúnánási köz-
temető területén a II. és III. parcellában 
lévő kerítéselemek összegyűjtését, felújí-
tását közterületeken történő elhelyezését.

A testület határozott arról, hogy hogy 
térítésmentesen át kívánja venni a Magyar 
Állam tulajdonában álló 4080 Hajdúná-
nás, Fürdő u. 18. szám alatti ingatlan 
105/10000 tulajdoni hányadát, valamint 
az ahhoz kapcsolódó víziközmű ingó va-
gyonelemeket.

A testület döntött arról, hogy alapító 
tagként részt vesz a Hajdú-Bihar Megyei 
Vásárszövetség egyesületi formában való 
megalapításában.

A testület határozatot hozott arról, 
hogy támogatja a néptánc-oktatás támo-
gatására vonatkozó megállapodás megkö-
tését.

2017. február 8-án a képviselő-testület 
közmeghallgatást tartott, ahol a jelen-
levőknek lehetősége volt hozzászólások, 
észrevételek megtételére a 2017. évi költ-
ségvetés tervezetével kapcsolatban, illetve 
az egyéb felvetődő kérdésekre is választ 
kaptak.

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

Szólláth Tibor

Képviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés híreiKépviselő-testületi ülés hírei
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegy-
zője pályázatot hirdet a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal műsza-
ki ügyintézői álláshelyének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtarta-
ma: határozott, idejű 2017. április 1-től 
2018. március 31-ig tartó közszolgálati 
jogviszony 
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 A munkavégzés helye: 4080 Hajdúná-

nás, Köztársaság tér 1.
 A munkakör betöltője által ellátandó 

feladatkörök:
– Településfejlesztési-, terület- és 

vidékfejlesztési, település-üzemel-
tetési feladatkör. Az önkormányzat 
által meghatározott magasépítési és/
vagy mélyépítési beruházási, fejlesz-
tési, felújítási és fenntartási feladatok 
előkészítése, lebonyolítása. Ehhez 
kapcsolódó pályázatok, közbeszer-
zési vagy beszerzési eljárások előké-
szítésében és végrehajtásában való 
részvétel.

 Jogállás, illetmény és juttatások: A jog-
állásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a közszolgálati tisztvise-
lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(Kttv.) rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, kertészmérnök szakmacso-
portokba tartozó, gazdaságtudomá-
nyi, agrár, szociológus, földrajztanár, 
geográfus szakképzettség; vagy felső-
oktatásban szerzett szakképzettség és 
környezetvédelmi, vízügyi, telepü-
lés-fejlesztési, vidékfejlesztési, közle-
kedési felsőfokú szakképesítés,

– Felhasználói szintű MS O�  ce (iro-
dai alkalmazások),

– Felhasználói szintű levelező rendsze-
rek (LotusNotes, Outlook),

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat
– Felsőoktatásban szerzett építész-, 

építő-, közlekedésmérnök-, telepü-
lés-fejlesztési mérnök felsőfokú szak-
képzettség, vagy

– Műszaki középiskolai vagy technikus 
végzettség: magasépítő- mélyépítő-, 
épületgépész- építőgépész-, közleke-
désépítő szakirányban,

– Költségvetés készítő program ismerete,
– „B” kategóriás jogosítvány
– Legalább 2 év építőipari kivitelezés-

ben szerzett szakmai gyakorlat, beru-
házások előkészítésben való jártasság 
vagy beruházások bonyolításban szer-
zett tapasztalat.

 Elvárt kompetenciák:
– Jó szintű pontos, precíz munkavégzés,
– Felelősségteljes, önálló munkavégzés,
– Pontosság,
– Együttműködő-készség,
– Csapatmunkára való képesség,

 A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– három hónapnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 

igazoló dokumentumok másolata,
– fényképpel ellátott szakmai önélet-

rajz a Kttv. 5. mellékletében foglalt 
adattartalommal,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének leg-
korábbi időpontja: 2017. április 1.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. március 10.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan in-
formációt dr. Kiss Imre jegyző vagy 
Kissné Barta Piroska irodavezető nyúj-
tanak az 52/381-411 telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-

nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).

 Kérjük a borítékon feltüntetni az adat-
bázisban szereplő azonosító számot 
(2523-1/2017.), valamint a munkakör 
megnevezését: műszaki ügyintéző.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje: A pályázókat 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Jegyzője és a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Irodájának vezetője 
hallgatja meg. Ezt követően történik a 
jegyző döntése alapján – a polgármester 
egyetértésével – az ügyintéző kinevezése.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 

hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: www.hajdunanas.hu – 
2017. február 13.

Hajdúnánási Újság – 2017. február 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-

ja: – 2017. február 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Köz-

szolgálati Személyzetfejlesztési Főigazga-
tóság (KSZF).

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által a KSZF részére megküldött adatokat 
tartalmazza, így annak tartalmáért a pá-
lyázatot kiíró szerv felel.

Dr. Kiss Imre jegyző

Pályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívás

2017. január 25-én 90. 
születésnapja alkalmából 
virágcsokorral, és Orbán 
Viktor miniszterelnök úr ál-
tal megküldött emléklappal 
köszöntötte Nagy Gábornét 
Szólláth Tibor Hajdúnánás 
város polgármestere. Isten 
éltesse sokáig Zsuzsika né-
nit erőben és egészségben 
családja körében!

2017. február 7-én 90. 
születésnapja alkalmából 
virágcsokorral, és Orbán 
Viktor miniszterelnök úr 
által megküldött emlék-
lappal köszöntötte Ormós 
Balázst dr. Juhász Endre 
Hajdúnánás város alpolgár-
mestere.

Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!Boldog születésnapot!

Szeretettel hív és vár minden érdeklődőt új közösségébe a városi könyvtár, ahol lehető-
séget nyújtanak a társasjátékokat kedvelőknek arra, hogy játsszanak, megismerkedjenek 

a különböző játékok – táblás, szerep, kártya stb. – eszközeivel, szabályrendszerével.
Érdeklődni személyesen, vagy az 52/381-941 telefonon.
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A hajdúíró, aki Rákos-mezején A hajdúíró, aki Rákos-mezején A hajdúíró, aki Rákos-mezején A hajdúíró, aki Rákos-mezején A hajdúíró, aki Rákos-mezején A hajdúíró, aki Rákos-mezején 
alussza örök álmátalussza örök álmátalussza örök álmátalussza örök álmátalussza örök álmátalussza örök álmát
Rákos-mező. Kimondva 
e két szót, történelmünk 
nagy eseményei vonulnak 
fel előttünk. A Pest alatti 
hatalmas síkon, túl a Rá-
kos patakon, ősi szokás 
szerint eleink ezen a he-
lyen tartottak országgyű-
léseket. Itt választották 
királlyá Ulászlót, s ezen a 
síkon sorakoztak fel sere-
geink a magyar szabadság 
védelmére. Innen indul-
tak 1526-ban is a ma-
gyar seregek Mohács alá. 
1540-ben ugyancsak itt koronázták ma-
gyar királlyá II. János néven János Zsig-
mondot, Szapolyai János � át, aki később 
a „magyar Magyarország”, azaz Erdélyor-
szág első fejedelme lett. És itt rendezték 
soraikat honvédjeink 1849-ben Buda 
visszavételére, köztük a nánási hajdúkkal.

Két és félévszázaddal korábban, 1605. 
november 12-én, serege élén, e térség 
lankáin ütött sátrat Lalla Mehmed budai 
pasa is, hogy a Magyarok Mózese, Bocs-
kai István fejére helyezze a török szultán 
által küldött koronát.

E nagy mezőség peremén, Rákosszent-
mihályon vert gyökeret 1908-ban a haj-
dúság írója, a nánási Móricz Pál. Itt írta 
az ő hajdúinak történetét. Tőlük távol élt 
ugyan, ám lelkében mindig az ő szeretett 
hajdúi között járt, ahová mint végső nyu-
galomra, visszavágyott a jó hajdúföldbe. 

A Teremtő azonban másként rendelke-
zett. Örök nyughelyéül a magyar nemzet 

eme szent helyét jelölte 
ki. 1936. április 1-jén, 
Rákos-mezejének szolid 
homokföldje, a rákoske-
resztúri temető ölelte ma-
gába a hajdúírót, ahogy 
kortársai jellemezték.

Két évtizeddel később 
ugyancsak ezek a porok 
borítottak szemfedőt 
az 1956-os forradalom 
mártír hőseire is. Nem 
messze a 301-es parcellá-
tól, az 1960-as évek első 
felében egy korhadt desz-

kalap üzent még az alatta nyugvó Móricz 
Pálról, ám ekkor már nem volt, aki újabb 
huszonöt évre megváltsa a sírt, így a „leg-
magyarabb világú író” földi maradványait 
ismeretlen közös sírba szórták. 

Nánás városa sem jelentkezett híres ha-
lottjáért. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen a 
város vezetői temetésekor sem vittek egy 
szál virágot sírjára. 

Minden bizonnyal így kellett ennek 
lennie. Azok a szent porok Rákos-meze-
jén holtában sem engedhették el a haj-
dúírót, aki könyveinek lapjain a magyar 
történelem nagyjai mellé itt vonultatta fel 
a hajdú múlt alakjait. Kossuth-honvéde-
ket és hétköznapi embereket, története-
ket, hogy róluk az utókor is tudhasson.

Bár Móricz Pál haló porai felett, ott Rá-
kos-mezején, újabb sírhantok domborul-
nak, írásaiban a hajdúk halhatatlan írója 
maradt.

Buczkó József

Különleges, mondhatni rendhagyó születés-
napi családi rendezvény volt a napokban az 
Ady Endre krt. és a Dorogi utca sarkán lévő 
épületben. Vitányiné Zsuga Mária Julianna, 
de nekünk csak Marika néni részesült nagy 
meglepetésben annak apropójából, hogy 85. 
esztendeje éli vidám – bár tragédiáktól sem 
mentes – életét. A másik apropó pedig egy 
sajnálatos tény miszerint a közelmúltban el-
hunyt egy névrokona, és sokan őrá gondol-
tak. Az viszont újfent mulatságosnak mond-
ható, amikor az utcán vagy a piacon többen 
összecsapták a kezüket kiáltván, hogy – Ma-
rika te élsz?

Nos, jelentjük, hogy a Naná színház osz-
lopos tagja, számtalan megyei és országos 
szavaló és prózamondó verseny kitűnő részt-
vevője remek egészségnek örvend, s remél-
jük még sokáig fogja öregbíteni Hajdúnánás 
hírnevét mint ahogy eddig is oly sokszor 

Felejthetetlen születésnapFelejthetetlen születésnapFelejthetetlen születésnapFelejthetetlen születésnapFelejthetetlen születésnapFelejthetetlen születésnap

tette. Mindenesetre szép számú családja, va-
lami disznótor elengedhetetlen munkameg-
beszélésre csalta el a jeles napon, s Marika 
néninek a lélegzete is elakadt mikor a terem-
be belépve meglátta unokáit, a tortát, a terí-
tett asztalt, a rokonokat. Még a polgármester 
úr is megtisztelte s szeretettel köszöntötte. 

Eddigi életem legboldogabb napja volt 
ez. – mondta könnyes szemmel az est végén.

Kócsi Imre

Emlékszünk még? – Volt egyszer egy tejcsarnok…

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!

• Bodnár Ákos
• Tóth Viktória
• Mirkó Zente
• Nagy Mikes

• Andorkó Mártonné
• Aszalós Sándorné
• Csontos Józsefné
• Deák Józsefné
• Debreczeni Antalné
• Dér István
• Fűz József
• Ilyés Imre

• Kónya Lajos
• Lácz Józsefné
• Máró Sándorné
• Mihellerné Sztankó Erika
• Molnár Balázs Istvánné
• Molnár Lászlóné
• Molnár Sándor Lászlóné
• Pálóczi Sándor Imre

• Pecze István
• Révész József
• Seres Sándor
• Szűcs Lászlóné
• Tanka Lászlóné
• Vadászi Győzőné
• Virág Józsefné
• Zsuga Lajos

Akiktől 2017. január hónapjában búcsút vettünk

 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 Haj-
dúnánás-Tedejen az egykori munkatábor 
emléktáblájánál. A megemlékezésre Hajdú-
nánásról autóbuszt indítunk.

 16.00: koszorúzás Hajdúnánáson a Wass Al-
bert emléktáblánál

 16.30: a „Nincs kegyelem” c. � lm vetítése a 
Bocskai Filmszínházban. A belépés díjtalan!

 A � lm arra épül, hogy 1956. december 8-án 
délelőtt karhatalmisták és szovjet katonák 
perceken keresztül lőtték az előző éjszaka 
elhurcolt munkások kiszabadítására össze-
gyűlt fegyvertelen tömeget és a járókelőket a 
nógrádi megyeszékhely központjában. A ha-
lálos áldozatok számát 47 és 131 közé teszik. 

 A főbb szerepekben Törőcsik Mari, Kubik 
Anna, Ráckevei Anna, Györgyi Anna, Gás-
pár Tibor, Nyakó Júlia, Szakács Tibor, Kán-
tor-Müller Zsó� a, 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, kiürese-
dett házasságban, klasszikus „páros magány-
ban” morzsolgatja meglehetősen egyhangú 
mindennapjait, egy unalmas munka, egy 
önző család és hasonlóan önző barátok há-
romszögében. Shirley ugyanakkor izgalmas 
személyiségű, megkapóan intelligens, me-
legszívű és sajátos nő is, akiben a hamisítat-
lan alsó-középosztálybeli, elnyomott feleség 
maszkja mögött egy lázadó clown eleven 
szelleme lakik. És ez a szellem egy nap ki-
szabadul a kertvárosi ház üvegpalackjából: 
Shirley útra kel, hogy Görögországban, a 
szőlő és a nap földjén találja meg rég elve-
szett álmát… Shirley Valentine története 
egy bátor, önmaga megismeréséért, elfo-
gadásáért küzdő személyiség szórakoztató, 
olykor improvizatív monológjain keresztül 
bontakozik ki, a sitcom egyes elemeit is köl-
csönvéve. A mi Shirley-nk ugyanis ízig-vérig 
kortársunk, hozzánk szól, velünk vitatkozik, 
minket nevettet; a mi szomszédunk, barát-
nőnk, vagy csak egyszerűen „az a � úgos 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).

 Március 4. (szombat) 14:00: Városi Gye-
rekfarsang – az általános iskolák legjobb jel-
mezeseinek felvonulása, a Nána Táncstúdió 
műsora, tombolasorsolás. A belépés díjtalan!

 Március 8. (szerda) Városi Nőnap 18.00: 
„Mert nőnek lenni öröm” Divatbemuta-
tó, Bach Szilvia: Humor nőknek, Miskolci 
Színház: Válogatás az operett és musical vilá-
gából. Belépés: nőknek regisztrációs jeggyel, 
fér� aknak 500 Ft. Az ingyenes regisztrációs 
jegyek igényelhetőek a művelődési központ 
információs fülkéjében. Támogatóink: Bi-
zsumánia Ajándék, Divatkollekció Bolt, Kő-
rös Sport Bolt, Stílus Divat, Trendi Divat.

 Március 18. (szombat) 19.00: a Mandala 
Dalszínház bemutatja: Mikó-Adamis Sze-
keres: Egy tányér napfény (musical)

 A darab Ősbemutató. A Mandala Dalszín-
ház 25 éves fennállásának első Ősbemuta-
tója. Az „Egy tányér napfény” helyszíne a 
főváros piszkosszürke háztömbjei között 
megbújó oázis, a TAORMINA kisvendéglő, 
melynek belső tere mediterrán hangulatot 
áraszt. Az érkező vendégek és a személyzet 
a darab szereplői, akik ezen a hétfői február 
14-én, Valentin-Napon megnyílnak egy-
másnak, akiknek megismerjük élethelyzetü-
ket, sorsukat.

 Belépődíj: 2500 Ft. Jegyek február 1-től vá-
sárolhatók a művelődési központ informá-
ciójában (52/382-400).

 Február 28. (kedd) 18.00 Pozitív est: Kö-
zös meditáció. Párkapcsolat, célprogramo-
zás. A belépés díjtalan!

 Március 6. (hétfő) 18.00: Ezredeleji be-
szélgetések: beszélgetés városunk szülöt-
tével, Tarsoly Krisztina színművésznővel. 
A belépés díjtalan!

 Március 11. (szombat) 19.00: „30up” ret-
ro party. Idézd fel a 80-as, 90-es évek haj-
dúnánási diszkóinak hangulatát! Nem csak 
30-asoknak, 40-eseknek! Belépődíj: 500 Ft.
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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 
Részletek a facebook 

oldalunkon!

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft/adag 
2. Családi menü szombaton és vasárnap 2900 Ft
3. Bocskai Pizza
4. Nőnap március 8. Élőzenés est
5. Esküvő, családi és vállalati rendezvények

„A magyar kiejtést is tanulni kell, még a 
született magyarnak is. Ha nem csiszolja, 
újítja folytonosan, berozsdásodik.” 

(Kodály Zoltán)
A Kazinczy-díj Alapítvány célja, hogy a 

magyar nyelv ápolása érdekében igényes, 
kulturált és kifejező magyar beszédre ösz-
tönözze a színművészeket, a média szerep-
lőit és a magyar i� úságot.

A Kazinczy-díjat Péchy Blanka színész-
nő alapította az 1960-as években. A díjat 
olyan színművészeknek, médiaszereplők-
nek, pedagógusoknak ítélték oda, akik 
sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért. 

A következő történetet, jelenetet, ha egy 
izgalmas kaland� lmben, vagy egy álmo-
sító, de erőltetett, fordulatokban gazdag 
szappanopera sorozatban látnánk, – bát-
ran mondhatom – az akkor is, ott is meg-
állná a helyét.

Ilyen reklám gyanús bevezetés után 
(meg az érthetőség kedvéért) először is 
hadd mondjak két mondatot a feleségem-
ről, aki elmesélte nekem különös és talán 
tanulságos sztoriját. Nyírlugosról csábí-
tottam el anno 32 éve. Szakács az egyik 
szakmája s jó ideje már, hogy városunk 
nagykonyháján a „Kht”-ban dolgozik. 
Nagyon sok gyerek ismeri – mint minden 
szakács nénit – azok közül is, akik már vé-
geztek iskolai tanulmányaikkal.

Történt pedig, hogy a napokban haza 
kellett utaznia pár napra, s a visszaútnál 
miközben Debrecenben a vasúti „nagyál-
lomáson” bement a fűtött várakozó helyi-
ségbe, igen „kalandos” dolog történt vele.

A váróterem majdnem tele volt, az 
emberek csendesen beszélgettek, olvas-
gattak. Egyszer csak belépett egy 14–18 
éves � úkból álló 6 fős galeri. Szándékosan 
írtam galerit, (egyik jelentése bajkeverő 
társaság) mert úgy is viselkedtek han-
goskodtak, feltűnősködtek. Néhány perc 
vihorászás, lármázás után kiszúrtak egy 
idős – vélhetőleg hajléktalan kissé illumi-
nált – bácsikát, aki csendesen szunyókált 
egy padon. A „bandavezér” közülük oda-
ment s tenyérrel ütni kezdte az öreg fejét 
miközben tegezve hangosan szidalmazta.
 Mit keresel te itt? Nem szálloda ez! 

Tűnj innen kifelé! stb. – kiabálta miköz-
ben a barátai hangos derültséggel biztat-
ták.

Az áldozat valamit motyogott, tán vé-
dekezni is próbált, de eredménytelenül. 
A nejemet nagyon megbotránkoztatta az 
eset, főleg, hogy a várakozók közül rá sem 
hederített senki az incidensre, sőt még a 
fejüket is elfordították. Ez a fajta közöny 
még felháborítóbban hatott rá talán, mint 
az erőszak, pláne, hogy fér� ak is bőven 
voltak a helyszínen. Az én drágám viszont 
már épp kezdte letenni a könyvét, hogy 
valamit csinál hisz ez tűrhetetlen, – még 

KócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenetKócsiSztori: Filmbe illő jelenet Szép magyar beszéd verseny Szép magyar beszéd verseny Szép magyar beszéd verseny Szép magyar beszéd verseny Szép magyar beszéd verseny Szép magyar beszéd verseny 
a városi könyvtárbana városi könyvtárbana városi könyvtárbana városi könyvtárbana városi könyvtárbana városi könyvtárbanha egy hajléktalanról van is szó, akkor 

is –, de a srác abbahagyta az ütlegelést s 
visszament a barátaihoz. Már-már meg-
nyugodni látszottak a kedélyek, de kb. 
húsz perc után a „nagyerős” barátunk újra 
megtalálta a továbbra is békésen szunyó-
káló öreget s újfent elkezdődött az „elő-
adás”, talán még nagyobb vehemenciával. 

Na, itt szakadt el az én nyírségi hitve-
semnél a cérna. Szépen letette a könyvet, 
odament a „hőshöz” s igen határozottan 
a következő lehetőségeket és kérdéseket 
sorolta fel neki:
 Nagyon gyorsan fejezd be ezt az elő-

adást, és menj vissza a haverjaidhoz, míg 
szépen vagyok! Mit képzelsz te? Nem szé-
gyelled magad? Azt hiszed kíváncsi valaki 
a te műsorodra?

Bizonyára voltak más, határozottabb és 
kombináltabb megfogalmazások és jelzők 
is az én „életem értelmének” szavaiban, de 
erre most nem térnék ki. Legyen elég az, 
hogy a jelenetet azért is tudom elképzel-
ni, mert ha otthon sáros cipővel megyek 
be a frissen mosott előszobába, hasonló 
vehemenciával szokott az én kedvesem 
megszólítani.

A váróteremben mondanom sem kell, 
hogy néma csend lett, s a srác mindkét 
kezét feltéve hebegett – habogott valami 
elnézés félét majd gyorsan visszament a 
sleppjéhez. Az asszony is visszaült a he-
lyére s mondhatni minden ment tovább 
a megszokott kerékvágásba. Itt azonban 
következik a csattanó, ami miatt a sztorit 
megírtam, s ami még engem is igencsak 
meglepett.

Néhány perc múlva a társaság libasor-
ban elindult kifelé (elől a főnök) s egye-
sével elhaladtak a még mindig morcos 
tekintetű hitvesem mellett. Ekkor a sor-
ban az utolsó előtti nagykamasz széles 
vigyorral az arcán kedvesen, a következő 
szavakat mondta az én meglepett asszony-
kámnak:
 Csókolom szakács néni! Hajdúnánás-

ra tetszik utazni?
 Igen oda – hangzott a felelet.
Bizony-bizony! Milyen kicsi a világ.

Kócsi Imre

Puskás Fanni képviseli Hajdúnánást idén Kis-
újszálláson

Kiejtési versenyeket először egyetemeken, 
főiskolákon rendeztek, 1977 óta pedig ál-
talános iskolásoknak is megrendezik a szép 
magyar beszéd versenyt.

2017. február 9-én a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény-
ben rendeztük meg a verseny város kör-
nyéki fordulóját, melyen 3 település (Haj-
dúnánás, Polgár és Görbeháza) általános 
iskoláinak tanulói vettek részt.

A megmérettetésen 5–6. osztályos, vala-
mint 7–8. osztályos kategóriában hallgatta 
meg a zsűri a diákokat. Minden résztve-
vőnek két szöveget kellett felolvasnia. Első 
körben mindenki a saját maga által válasz-
tott szöveget ismertette, második körben 
pedig a helyben kiosztásra kerülő kötelező 
szöveg került felolvasásra.

Az értékelésnél elsősorban a szöveghű-
ség és a hangképzés, hangsúlyozás volt a 
fő szempont.

Az 5–6. osztályos kategória győztese 
Zámbó Jázmin lett.

A 7–8. osztályosok közt első helyezett 
lett Puskás Fanni, második helyen végzett 
Síró Tamara, a harmadik helyezést pedig 
Horváth Evelin nyerte el.

Területünket Puskás Fanni, a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
tanulója képviseli a 2017. március 31.–
április 2. között, Kisújszálláson megren-
dezésre kerülő regionális fordulón.

A helyezetteknek ezúton is gratulálunk, 
és sok sikert kívánunk Puskás Fanninak a 
következő fordulóhoz!

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Hajdúnánási Református Általános Iskola 

2017. március hónaptól német nyelv szakos tanári, 
vagy óraadói állást hirdet helyettesítő státuszra .

A helyettesítés időszaka körülbelül 3 év.

Érdeklődni lehet: 
Szabóné Marth Éva intézményvezető asszonynál 

a 06-30/688-3212 telefonon.
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Seres Erika  Tel.: 06-70/378-0817

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

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.)

Szolgáltatásaink
Műszaki Vizsga:

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

Futómű javítás, műszeres beállítás.

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

Gumiszerelés, kerék kiegyensúlyozás. Motor és egyéb vezérlőrendszer 
diagnosztika. A környék legkedvezőbb áraival, gyors, 
rugalmas ügyintézéssel várjuk kedves ügyfeleinket.

Szerviz, ahol a 40 év tapasztalat Önnek dolgozik!

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

Hajdúnánáson a Csepűsker 3. 
dűlőben, gyümölcsfa nélkül, 
lucernával bevetve szőlőföld 

eladó! 
517 négyszögöl terület: 

4,5m2 alapterületű 
betonépülettel.

Érd.: 06-30/507-6382

TÁJÉKOZTATÓ A HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 2017/2018-AS TANÉVÉNEK BEISKOLÁZÁSÁRÓL
Szeretettel tájékoztatjuk a kedves szülőket, 
hogy iskolánkban két első osztály 
indítását tervezzük.

 
MEGHÍVÓ NYÍLT NAPRA / Időpont: 2017. február 24. péntek
Programok:
• 1. óra – 7 óra 45 perc: Hétzáró áhítat
 Helyszín: Gyülekezeti ház
• 2. 3. 4. óra: bepillantás a tanórákba
• 14 órától 17 óráig: Részvétel az iskolai farsangon – jelmezes felvonulás, 
 táncház, szeretetvendégség, ajándéktombola
• A nap folyamán fogadóórát tartanak: 
 Szabóné Marth Éva igazgatónő és Buczkóné Magi Irén igazgató helyettes 
 asszony
Érdeklődés: Telefon: 570-597, 06-30/688-3212 / Helyszín: Köztársaság tér 11.
Iskolánkról további információkat olvashatnak 
honlapunkon: www.refi skola-nanas.sulinet.hu

Szeretettel várjuk és fogadjuk 
a kedves szülőket, gyermekeket. Áldás! Békesség!

TÁJÉKOZTATÓ A HAJDÚNÁNÁSI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 2017/2018-AS TANÉVÉNEK BEISKOLÁZÁSÁRÓL
Szeretettel tájékoztatjuk a kedves szülőket, 
hogy iskolánkban két első osztály
indítását tervezzük.

MEGHÍVÓ NYÍLT NAPRA / Időpont: 2017. február 24. péntek
Programok:
• 1. óra – 7 óra 45 perc: Hétzáró áhítat

Helyszín: Gyülekezeti ház
• 2. 3. 4. óra: bepillantás a tanórákba
• 14 órától 17 óráig: Részvétel az iskolai farsangon – jelmezes felvonulás, 
 táncház, szeretetvendégség, ajándéktombola
• A nap folyamán fogadóórát tartanak: 

Szabóné Marth Éva igazgatónő és Buczkóné Magi Irén igazgató helyettes 
 asszony
Érdeklődés: Telefon: 570-597, 06-30/688-3212 / Helyszín: Köztársaság tér 11.
Iskolánkról további információkat olvashatnak 
honlapunkon: www.refi skola-nanas.sulinet.hu

Szeretettel várjuk és fogadjuk 
a kedves szülőket, gyermekeket. Áldás! Békesség!

MUNKALEHETŐSÉG!
Ügyes kezű, szakmával rendelkező 

fi atal munkavállalókat keresünk 
az alábbi munkakörökben:

 villanyszerelő,
 elektroműszerész,
 háztartási gépszerelő.

Kiemelt bérezés, tovább tanulási 
és képzési lehetőség!

Bővebb információ: 06-30/205-3-205

Hirdessen Ön is a 
Hajdúnánási Újságban!

Ez itt az Ön
hirdEtésénEk a hElyE!

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-30/523-6848

EZ ITT AZ ÖN 
HIRDETÉSÉNEK 
A HELYE!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

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

Hajdúnánás SK–K. Szeged SE 29–26 
(15–14) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Rontó, 
Szanyi. (február 12.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), POÓR 
5, Fábián 6/4, Lengyel 1, Lányi 5/3, DU-
DÁS 4/1, KARACS 4. Csere: Dorogi (ka-
pusok), Biró, MEKES, Zihor 1, DARA-
BOS 2, CSICSÓSZKI 1, Tar Cs, Mezei, 
Takács P. Edző: Molnár András

Hétméteres: 11/8, illetve 0/0. Kiállítás: 
12 perc, illetve 8 perc.

Molnár András: Rendkívül fontos két 
pontot szereztünk a tavasszal megerősödő 
Szeged ellen. Továbbra is egyértelmű cé-
lunk, hogy a beszűkülő NB I/B mezőny-
ben bennmaradjunk. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–K. 
Szeged SE 37–14 (16–5)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Dáné, 
Kovács. (február 12.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TAR Cs 6/1, NAGY D 4, MEKES 6, 
RESZEGI 3, MEZEI 3, MOLNÁR F 5. 
Csere: Karócz (kapus), Balázs 2, Molnár 
A 4/1, Tar L 2/1, BARÁTH 5, Lengyel. 
Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Nagyon gyenge ellenfelet 
sikerült legyőznünk. Főleg a serdülő játé-
kosok kaptak játéklehetőséget, akik éltek 
is a bizalommal. Megyünk tovább. Gratu-
lálok a lányoknak. -kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/BNŐI KÉZILABDA NB I/B

Magyar Karate Szakszövetség Magyar Karate Szakszövetség Magyar Karate Szakszövetség 
díjazta 2016 év legjobbjaitdíjazta 2016 év legjobbjaitdíjazta 2016 év legjobbjait

Glo – Ball sportgyűjtemény kiállítás nyílt 
február 15-én a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ kiállítótermében. A meg-
nyitó után tárlatvezetést is tartott maga 
a gyűjtő s egyben a kiállítás megalkotója 
Szólláth Zoltán.

A sportgyűjtemény kezdete az 1995-ös 
esztendőig nyúlik vissza, amikor Zoltán 
a nánási Nevelőotthonban dolgozott, s 
volt egy kis gyerekekből álló focicsapata. 

Hogy a srácokat közelebb hozza a sport, a 
labdarúgás szeretete iránt eltervezte, hogy 
leveleket írnak közösen focicsapatoknak, 
egyesületeknek s zászlókat, mezeket, 
különböző relikviákat kérnek tőlük. Az 
ajándékok hatására – ha lehet monda-
ni így – vérszemet kaptak, s nemsokára 
külföldi kluboknak is mentek a levelek, 
kérések. Ennek bizony már huszonkét 
éve, s időközben a művelődési központ, 
vagy a Ligetszépe Egyesület nevében is 
mentek levelek, kérések, vásárlások. En-
nek az anyagi részét mindig Zoli állta, így 
is maradhatott nála a gyűjtemény (úgy 
gondolom jó kezekben). 2013-ban a 6:3-
as mérkőzés 60. évfordulójára volt egy 
nagyobb kiállítás a művelődési házban, s 
ekkor vette fel a sportgyűjtemény a Glo 

Különleges sportgyűjtemény Különleges sportgyűjtemény Különleges sportgyűjtemény Különleges sportgyűjtemény Különleges sportgyűjtemény Különleges sportgyűjtemény 
kiállításkiállításkiállításkiállításkiállításkiállítás

– Ball nevet (utalva a globális a földke-
rekségre vonatkozó, illetve a ball, a labda-
játékokra). Ekkor kb. 1300 relikvia volt 
a tulajdonukban – a nánási mérkőzések 
belépőjegyeitől kezdve a dedikált meze-
kig –, ma viszont már 2300-nál is több 
tárgy tartozik a gyűjteménybe. Ezekből 
készítette a kiállítást törekedve arra, hogy 
a legérdekesebb dolgok kerüljenek fel a 
falakra, a posztamensekre, illetve olyanok 

is, amik még nem vol-
tak kiállítva.

A néhány mondatos 
bemutató után egy ki-
csit kötetlenebbé vált 
az esemény. A vendé-
gek friss pogácsa és üdí-
tő fogyasztása mellett 
hallgathatták az egy-
egy relikviához tartozó 
történetet vagy más ki-
állításokon előforduló 
sztorikat, eseményeket. 
A dedikált futball-lab-

dák és mezek, a réges-régi újságcikkek, 
képeslapok közt az előadót is néha magá-
val sodorta a hév, egy furcsa láz, lelkesedés, 
ami ezekhez a – bátran mondhatjuk néme-
lyike felbecsülhetetlen – tárgyakhoz kötik. 
Nem is csoda, hiszen a legrégebbi tárgy 
1910-ből való, s az eredeti dedikált mezek 
jó része is mérkőzéseken viselt darab.

A közel 400 darabos kiállítást bárki 
megtekintheti március 8-ig ahol az ed-
dig felsoroltakon kívül zászlók, sálak, az 
aranycsapat aláírásával ellátott képeslap 
(erre legbüszkébb Szólláth Zoltán ) de-
dikált fotók, (Pelétől Puskás Öcsin át 
Maradonáig, vagy Messitől Ronaldóig) 
megtalálhatók.

Kócsi Imre
A következő négy év új dimenzióba he-
lyezheti a karatét dr. Mészáros János, a 
hazai szövetség elnöke szerint. A Magyar 
Karate Szakszövetség pénteken tartott év-
értékelő-évadnyitóján dr. Mészáros János 
kijelentette: 2016 történelmi év volt a ka-
rate számára, hiszen eldőlt, hogy a sportág 
ott lesz a 2020-as tokiói olimpián. „Bizo-
nyítottuk, hogy a karate � gyelmet érde-
mel, és örömmel tölt el, hogy az állami 

A díjazottak között volt a hajdúnánási Kis Zoltán is

sportvezetés komolyan 
veszi a sportágunkat” 
– hangsúlyozta a sport-
vezető. Kitért arra: az 
MKSZ a maga feladatait 
el fogja végezni annak 
érdekében, hogy legyen 
magyar karatés a tokiói 
mezőnyben. Úgy fogal-
mazott, a következő négy 
évben megalapozhatják 
a küzdősport jövőjét, ha 
sikerül jól kihasználni az 
olimpiai részvétel adta 
lehetőségeket.

Az eseményen jelen 
volt Sárfalvi Péter sport-
kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár, 

Simicskó István honvédelmi miniszter 
pedig levélben köszöntötte a karatésokat. 
Mint írta, óriási dicsőség, egyben kihívás 
az olimpiai programba kerülés, és bízik 
abban, hogy a karate hosszú távon is 
olimpiai sportág tud maradni. A minisz-
ter támogatásáról biztosította a szövetség 
azon törekvését, hogy versenyzőt juttas-
son ki a 2020-as játékokra.

Az eseményen jutalmazták a tavaly ki-

emelkedőt nyújtó sportolókat, szakembe-
reket, köztük a világbajnokságon ezüst-, 
az Európa-bajnokságon pedig bronzérmet 
nyert Tadissi Martialt, aki kivívta a nem 
olimpiai sportágak legrangosabb multi-
sport-eseményén, a júliusban sorra kerülő 
Világjátékokon való részvétel jogát.

Elismerésben részesültek az MKSZ-
hez tartozó karate stílusszervezetek által 
felterjesztett sportolók és sportvezetők 
is. Összesen 73 karatést díjaztak, akiknek 
nagy része érmet nyert karate stílusuk vi-
lágversenyén.

(forrás: MTI)


