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Emlékezés a 110 éve született 
Maghy Zoltánra

5. oldal

Baba farsang a könyvtárban

5. oldal

Gyárlátogatás a Boschban

3. oldal

Csángó vendégek a Böllérfesztiválon

3. oldal

„Vannak napok, melyek nem szállnak el…”

„Vannak napok, melyek nem szállnak 
el,/ De az idők végéig megmaradnak,/ 
Mint csillagok ragyognak boldogan/  
S fényt szórnak minden születő ta-
vasznak. 

(Juhász Gyula: Március idusára)
1848. március 15-én a magyar nem-
zet egyöntetűen fogalmazta meg a 
célt. „Nemzeti fény a cél.” A nemzet 
megmaradása, a nemzet szabadsága, a 
nemzet jövője, a nemzet valóban nem-
zetté válása. A nemzet felemelkedése. 
A nemzeti lét kiteljesedése. 1848–49. 
hősei tudták: ahhoz, hogy mindezt 
elérjük, ahhoz, hogy a nemzeti fény 
valóban megvalósulhasson, ahhoz ösz-
sze kellett fogni. Hogy elérjük nemzeti 
céljainkat, ahhoz egybe kell forrnia a 
magyarságnak. 

1848. március 15-e a ma-
gyar szabadság, a polgári 
Magyarország születés-
napja. Ez a nap mind-
örökre magyar. Mind-
örökre és mindenestül a 
miénk. Sosem fordulhat 
elő, hogy valaha kira-
dírozzák a lelkünkből, 
a közös magyar emléke-
zetből. Még akkor sem, ha 
vannak, akik időről időre pró-
bálkoznak ezzel. 

1848. március 15-e a polgári Magyar-
ország születésnapja. Ám ez nem jelentet-
te és ma sem jelenti azt, hogy 1848–49. 
hősei azt egyszer s mindenkorra kihar-
colták volna. Adtak nekünk egy mintát, 
egy példát, egy örök magyar eszményt, 

amelyért meg kell nekünk 
is küzdenünk. S minden 

nemzedéknek meg kell 
harcolnia a polgári 
Magyarországért. 

Ma a magyar vi-
dék, a magyar falvak, 
kistelepülések polgá-

rosodásáért kell küz-
denünk és harcolnunk. 

Hogy legyen megélhetés. 
Hogy itt is lehessen polgári éle-

tet élni. Hogy a fiataloknak ne kelljen 
elköltözniük azért, hogy jövőt és családot 
alapozzanak. Mert csak akkor tud min-
den magyar állampolgár – a vidéki, a 
falusi polgár is! – felelősen dönteni saját 
és családja életéről, környezete jövőjéről. 
És van még egy dolog, amelyre 1848. 

március 15-e emlékeztet bennünket 
ma: a haza, a nemzet megbecsülése és 
iránta való hűségünk. A nemzetünkért 
érzett felelősségünk. Ma Magyarorszá-
gon is sokan mondják: a hazafiság va-
lami régi, ócska holmi, talán már múze-
umi vitrinbe való. Sokan legyintenek rá 
vagy nevetnek rajta. A hazafiság azon-
ban nem ilyen ócska holmi, hanem ma 
is nemzetet fenntartó erő, s erőforrás! 
Legyünk büszkék magyar hagyománya-
inkra, magyar értékeinkre, 1848–49. 
hőseire, amit nekünk kell továbbad-
nunk gyermekeinknek és unokáinknak.

„Szeretni és szolgálni kell a népet, 
amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, 
s a nyelvnél és fajtánál is erősebb kötő-
anyag, a közös nemzeti sors kötöz: ez a 
dolgunk Európában!” (Márai Sándor)

Február 23-án délután 17 órától a Gulág 
fogságában címmel Bank Barbara tör-
ténész tartott előadást a Pinceklubban 
a szovjet GULAG-GUPVI táborokról, 
kialakulásukról, rendszerükről, az ott 
folyó életről a Wass Albert Kulturális 
Egyesület szervezésében. A történész asz-
szony elsőként a GULAG táborrendszer 
kialakulásáról szólt, ami még az 1920-as 
években kezdődött a Szovjetunióban, a 
Szolovszkij-szigeten, majd szinte az egész 
országot behálózó rendszerré nőtte ki ma-
gát, ahová eleinte csak elítéltek kerültek. 
A második világháború alatt kezdték meg 
egy másik fajta táborrendszer, a GUPVI 
kiépítését, ahová a hadifoglyok és a civil 
deportáltak kerültek, pl. akiket málenykij 
robotra hurcoltak, minden törvényes íté-
let nélkül.

A városi megemlékezés 25-én, szom-
baton délután kezdődött a tedeji kite-
lepítettek emlékművénél, ahol elsőként  
dr. Csiszár Imre, városunk alpolgármeste-
re köszöntötte a résztvevőket, emlékeztet-
ve a kommunista rezsimek diktatúrájára, 

Emlékezni és emlékeztetni

kezdve 1919-el, ami majd folytatódott az 
1945 utáni években, és 1956 után.

Emlékbeszédet ezúttal dr. Kenyeres 
Imre, a Hortobágyi Kényszermunkatábo-
rokba Elhurcoltak Egyesülete Felügyelő 
Bizottságának elnöke mondott, aki mint 
kisgyermek élte át a kitelepítést, vagy 
ahogy ő fogalmazott, deportálást. Elnök 
úr sokfelé jár, tart rendhagyó történe-
lemórákat a fiataloknak, és mesél a kom-
munista diktatúráról, a kitelepítésekről, 
a fogvatartókról, ávósokról, a hatalmat 
kiszolgálókról. 

Hazánkban a népbírósági törvény alap-
ján 1945. február 3. és 1950. április 1. 
között majd hatvanezer embert állítottak 
bíróság elé, közülük 26 997-et elmarasz-
taltak, 477-et halálra ítéltek és 189-et ki is 
végeztek. B-listára tettek –, elbocsátottak 
– 86 530 főt, nagyjából minden harma-
dik-negyedik tisztviselőt. Kitelepítettek 
vagy kétszázezer németet. Internáltak 45–
60 ezer, városi lakhelyükről kitelepítettek 
körülbelül 15 ezer embert.

Az 1946-ban megalkotott „hóhér-

törvény” (a demokratikus államrend és 
a köztársaság büntetőjogi védelméről) 
nyomán 1956-ig közel 42 679 embert 
marasztaltak el, túlnyomó többségüket 
egyértelműen koncepciós eljárás kereté-
ben, pártutasításra. A kivégzettek száma 
megközelíti az ötszázat. A széles társadal-
mi rétegeket érintő kulák – vagy szabotázs 
– perek és eljárások száma százezrekben 
mérhető.

A fiatalok – mint elnök úr hivatkozott 
rá – igen érdeklődőek, és sok fontos kér-
dést tesznek, tettek föl; kik tudtak erről, 
ki/kik a felelősek, kaptak-e kárpótlást, 
elégtételt a kitelepítettek, internáltak, 
kényszermunkára ítéltek és családjaik? – 
Sajnos mint elnök úr fogalmazott, sok 
kérdésre ma sincs tiszta és világos válasz. 
A tedeji megemlékezés a koszorúzás szer-
tartásával zárult.

1947. február 25-én hurcolták el a szovjetek Kovács Béla képviselőt, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát. A megszálló szovjet katonai hatóságok bírósági tárgyalás 
nélkül szovjetellenes kémkedés és ellenkormány alakításának hamis vádjával 25 
évi, a Szovjetunióban letöltendő kényszermunkára ítélték. Erre a napra emléke-
zünk immáron tizenhetedik alkalommal az országgyűlés 2000. június 13-i határo-
zata alapján – elsősorban a középfokú oktatási intézményekben. 

Ezt követően a Református Általános 
Iskola épületének falán elhelyezett Wass 
Albert emléktábla előtt is tisztelegtek az 
emlékezők. A megemlékezés zárásaként a 
résztvevők Matúz Gábor: Nincs kegyelem 
című filmjét tekintették meg, amely az 
1956. december 8-i salgótarjáni sortűz 
131 áldozatának állít emléket.

HNU



2 Hajdúnánási Újság 2017. március 9.

Tisztelt kerékpárral közlekedő 
Hölgyem, Uram!

Tisztelt Lakosság!

Tekintettel az enyhébb időjárási körülmé-
nyek beköszöntére megnövekedett azon 
állampolgárok száma akik városunkban 
személygépjárművek helyett a kerékpárral 
történő közlekedési formát választják. Eb-
ből adódóan jelentősen nagyobb számú 
kerékpár kerül elhelyezésre közterületen 
mely azonban módot és lehetőséget ad-
hat arra, hogy az elhelyezett kerékpárok 
esetlegesen vagyon elleni cselekmények 
tárgyává, a kerékpárok tulajdonosai pedig 
ezen cselekményt elszenvedők alanyává 
váljanak. Kérem amennyiben a kerékpá-
ros közlekedési formát választja úgy az 
alább pontokba szedett iránymutatások-
nak minden esetben igyekezzen eleget 
tenni a szabályszerű és biztonságos közle-
kedési szabályok betartása mellett!

Kerékpárral történő elindulás előtt 
minden esetben vegyen magához a ke-
rékpár tárgyhoz történő biztonságos rög-
zítésére alkalmas eszközt! (Lakat lánccal, 
kulccsal zárható vagy számkódos rögzítő-
hurok, stb.)

A célhoz történő megérkezést követően 
minden esetben olyan helyen próbálja ke-
rékpárját elhelyezni mely nyílt, jól belát-
ható, jelentős a gyalogosforgalom és eset-

legesen a kihelyezett közterületi térfigyelő 
kamerák által biztosított!

Kerékpárja elhelyezése során azt min-
den esetben olyan tárgyhoz, vagy kerék-
pártárolóhoz igyekezzen lakatolni mely 
rögzített, az el nem mozdítható!

Több kerékpár összelakatolása esetén 
azok kerekeinél történő rögzítését hajtsa 
végre, hogy azokat együtt eltolni se legyen 
lehetséges!

Lehetőségeihez mérten olyan rögzítés-
re, lakatolásra alkalmas eszközt vásároljon 
melyet egy egyszerű harapófogóval ne le-
gyen lehetséges átvágni!

Amennyiben kerékpárja nem rendel-
kezne úgy azt lássa el valamilyen egyedi 
azonosításra alkalmas jellel, számmal 
mely az esetlegesen bekövetkezett jogsér-
tést követően alkalmassá teszi arra, hogy 
az felismerhető legyen akár több ugyan-
olyan kerékpár közül is!

Amennyiben bűncselekmény vagy sza-
bálysértés elkövetésének áldozatául esik 
úgy bejelentését haladéktalanul tegye meg 
a 112-es segélyhívó számon vagy szemé-
lyesen a lakóhelyén található rendőrségi 
épületben!

Tisztelettel: Monoki Viktor r. alezredes

Az alábbiak szerint tájékoztatom a 
T. Lakosságot a gépjármű adóztatást 
érintően a 2017. január 1. napjától be-
következett változásokról. 2017. évtől 
gépjármű adóztatás esetén a mentes-
ségre jogosultak köre kibővül, az egyéb 
fogyatékossággal élő személyek gépjár-
műveire is kiterjed (pl.: autista, látás-, 
hallássérült).

Ezen felül a súlyos mozgáskorlátozott 
vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt 
rendszeresen szállító – vele közös háztar-
tásban élő közeli hozzátartozó – adóalany, 
egy darab – 100 kW teljesítményt meg 
nem haladó – személygépkocsija után 
évente legfeljebb 13 000 forint adóked-
vezményre jogosult. A mentességre akkor 
is jogosulttá válik, ha a súlyos mozgás-
korlátozott, egyéb fogyatékossággal élő 
személy nem áll cselekvőképességet kor-
látozó gondnokság alatt és nem kiskorú.

Az új mentességi szabállyal változott a 
súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyaté-
kossággal élő személy fogalma. Eszerint a 
gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény (továbbiakban: Gjt.) alkalmazá-
sában a súlyos mozgáskorlátozott, egyéb 
fogyatékossággal élő személy az, aki a sú-
lyos mozgáskorlátozott személyek közle-
kedési kedvezményeiről szóló 102/2011. 
(VI. 29.) Korm. rendeletben meghatáro-
zott állapota miatt ilyen személynek mi-
nősül, és ezt a tényt az ott meghatározott 
szakvélemény igazolja.

A környezetkímélő gépkocsinak mi-
nősülő gépjárművek adómentessége is 
változik.

A Gjt. 18. § 9. pontja a környezetkímé-
lő gépkocsi fogalmának meghatározásánál 
visszautal a közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 
12.) KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén 
hatályos 2. § (6) bekezdésére. Ez utóbbi 
jogszabályhely szerint ugyanis környezet-
kímélő gépkocsinak a tisztán elektromos, 
a külső töltésű (plug-in) hibrid elektro-
mos, a növelt hatótávolságú hibrid elekt-
romos gépjármű, valamint a nulla emisz-
sziós (hidrogén-cellás) gépkocsi minősül, 
e gépjárművek környezetvédelmi osztálya 
„5E”, „5P”, „5N” vagy „5Z”, míg rend-
számtáblájuk színe zöld.

Ugyancsak az 5-ös környezetvédelmi 
osztályba tartozik a kettős vagy vegyes 
üzemű (pl. Full Hibrid) gépjármű is, ez 
azonban nem tekinthető a Gjt. és a Kö-
HÉM rendelet alkalmazásában környe-
zetkímélő gépkocsinak. Ebből következő-
en a csak 5-ös környezetvédelmi osztályú 
gépjárművek után adómentesség nem jár.

Változik a speciális adóalanyi tény-
állás az üzembentartó adóalany halála, 
megszűnése esetén.

A Gjt. 2016. évben hatályos szabálya 
szerint az adóalany halála, megszűnése 
esetén az elhalálozás, megszűnés évét kö-
vető év első napjától az a személy tekint-
hető adóalanynak, akit tulajdonosként a 
járműnyilvántartásban elsőként bejegyez-
tek, feltéve, hogy a járműnyilvántartásban 
még mindig az elhunyt, megszűnt sze-
mély szerepelt tulajdonosként. Ezen tény-
állás azonban nem rendezi azt az esetet, 
amikor az üzembentartó adóalany halála, 
megszűnése esetén a közlekedési igazgatá-
si hatóság (járási hivatal) nem jegyez be 
új üzembentartót a járműnyilvántartásba 
(mivel a tulajdonos még létező személy.)

2017. évtől a jogszabály kiegészül 
egy új adóalanyi tényállással, eszerint 
az üzembentartó adóalany halála, meg-
szűnése esetén a járműnyilvántartásban 
a halál, megszűnés napján tulajdonos-
ként szereplő személy minősül adó-
alanynak az elhalálozás, megszűnés évét 
követő év első napjától, feltéve, hogy a 
járműnyilvántartásba nem jegyeztek be 
változásként más tulajdonost, illetve 
üzembentartót.

Amennyiben további információra van 
szükségük, készséggel állunk rendelkezé-
sükre.

Kérjük, keressék a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági 
Irodája Adóügyi Csoportjának munka-
társait.

Telefonszám: 52/381-411/136, 137, 
138, 139, 140, 141, 123 mellék
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00–12.00, 12.30–16.00
Szerda-Péntek: 8.00–12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás. 

Dr. Kiss Imre, jegyző

Ingyenes emlőszűrő vizsgálat
FELHÍVÁS!

Ezúton szeretnénk mindenkit értesíteni, hogy 
2017. március 13–29. között folytatódik a 45–65 éves 

hajdúnánási hölgyek 
EMLŐSZŰRŐ VIZSGÁLATA Debrecenben.

A vizsgálat TÉRÍTÉSMENTES, 
minden érintett hölgy névre szóló meghívót kap 

pontos időpont megjelöléssel. 
Kérjük, figyelje a meghívólevél további információit!

Amennyiben Ön nem kapna meghívót, vagy kérdése van, 
érdeklődjön háziorvosánál.

HBMKH Hajdúböszörményi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztály

Városunk rendelőintézetének nincs saját 
neve, egyszerűen csak Városi Rendelőin-
tézetnek hívjuk azt a helyet, amely egyéb-
ként hatalmas szerepet tölt be a helyi 
emberek életében, gyógyulásában. Olyan 
ez, mintha a hitvesünket feleségnek, utó-
dainkat gyerekeknek, a kedvenc házőr-
zőnket pedig kutyának hívnánk. Ugye, 
milyen furcsán hangzik? Szokatlan ilyes-
mit olvasni, hiszen mindez ellene megy a 
természetünknek. Mi emberek szeretünk 
neveket adni a környezetünkben lévő 
dolgoknak, hiszen kötődést így tudunk 
kialakítani. 

A mi rendelőintézetünk is megérdemel 
egy saját nevet, hiszen évtizedek óta szol-
gálja a város lakosságát. 

Azzal a kéréssel fordulok most Önök-
höz, hogy együtt, közösen adjunk nevet 
ennek az intézménynek. 

A névadásban bárki részt vehet, aki 
2017. április 30-ig megírja nekünk öt-
leteit a nevadas@hajdunanas.hu email 
címre. A nevet végül a Képviselő-testület 
választja ki.

Bármilyen ötletet szívesen fogadunk, 
támpontként csupán annyit határozunk 
meg, hogy a rendelőintézet új neve kap-
csolódjon a településünkhöz. Lehet ez 
akár egy-egy Hajdúnánás múltjában és 
fejlődésében meghatározó szerepet betöl-
tő személy, egészségügyi dolgozó, valami-
lyen közösségünk számára fontos foga-
lom, vagy egy olyan kifejezés, mely utal a 
hajdú identitásunkra. 

A legjobb név ötletgazdáját egy 4 fős 
családi fürdőbelépővel és egy Nánási 
Portéka ajándékcsomaggal jutalmazzuk! 
Ha pedig többen is ugyanazzal a névvel 
rukkolnak elő, akkor közöttük a gyorsa-
ság dönt majd, vagyis a nyertes az lesz, 
aki legelőször küldi be a legjobb ötletnek 
számító nevet. 

Bízom benne, hogy minél többen ré-
szesei lesznek kezdeményezésünknek és a 
rendelőintézetet egy szerepéhez és jelen-
tőségéhez méltó névvel ajándékozhatjuk 
meg! 

Szólláth Tibor
Hajdúnánás város polgármestere

Tisztelt Lakosság! Közösségünk 
Kedves Tagjai!

2017. március 2-án 90. szü-
letésnapja alkalmából virág-
csokorral, és Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által meg-
küldött emléklappal köszön-
tötte Tóth Józsefnét dr. Juhász 
Endre Hajdúnánás város alpol-
gármestere.

Isten éltesse sokáig Zsófika 
nénit erőben és egészségben 
családja körében!

Boldog születésnapot!
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Gyárlátogatás a Boschban Csángó vendégek a Böllérfesztiválon
Messzi földről érkeztek nagyon kedves 
vendégek a hajdúnánási Diófa Csárda 
meghívására ez év februárjának 17. nap-
ján. A kapcsolat régi időkre vezet vissza 
köztük, pontosan több évi ismeretség-
re, mely szinte szoros barátsággá alakult 
már mára. A nánási csapat évek óta kijár 
a moldvai csángókhoz, ahol nemcsak ve-
lük, a hagyományaikkal ismerkednek, ha-
nem segítenek, ahol csak kell – általában 
egy-egy játszótérrel gazdagítják az ott élő 
gyermekeket.

A Moldvai Csángómagyarok Szövet-
ségének elnöke, Pogár László már több 
alkalommal volt Hajdúnánáson, ám ami-
kor tavaly a hajdúdorogi Böllérfesztiválon 
járt, eldöntötte, az otthoniaknak is meg-
mutatja a hajdúsági disznótort.

2017. február 4-én, péntek reggel egy 
végzős szakgimnáziumi gépész és egy vég-
zős gépgyártástechnológiai technikus osz-
tály vágott neki a kísérő tanárokkal együtt 
a másfél órás útnak a Miskolcon található 
szerszámgép gyárba. Az időjárás az elmúlt 
hetekhez mérten kegyes volt hozzánk, 
még a nap is megmutatta magát. 

Már a parkolóból láttuk, nem egy hét-
köznapi vállalatról van szó, a hatalmas 
gyárépület láttán mindenki ámulatba 
esett. Az épületbe belépve egy terembe 
vezéreltek minket, ahol a cég rövid ismer-
tetője után kis csoportunk két részre sza-
kadt, és így jártuk be az épület egy részét. 
Az „idegen vezetőnk” próbálta a lehető 
legtöbb érdekességet, információt elmon-
dani az ott eltöltött két óra alatt a miskol-
ci gyáregység 10 000 m2-ről, bár úgy érez-
tük, egy nap is kevés lett volna erre. Talán 
a leglenyűgözőbb az éves szinten legyár-
tott kb. 10 millió darab szerszámgép, ami 
az idén akár 11 millióra is rúghat. Egy 
ilyen méretű gyárnál a legnagyobb prob-

lémát az alapanyag és a késztermék rak-
tározása, valamint a logisztika jelentheti, 
amit könnyedén megoldottak, ugyanis 
a készterméket nem raktározzák, egyből 
a gépiesített csomagoló gépbe kerül és 
küldik a megrendelőhöz. A gyár logiszti-
kája talán nem a legfejlettebb, a ma már 
természetesnek vett automatizált gépek 
helyett rengeteg kistargonca, villás emelő, 
különböző elektromos „kisvonat” járkál 
fel-alá, amivel több száz embernek adnak 
munkát, nem beszélve a sori dolgozókról 
és az irodistákról. Nem véletlenül alkal-
maznak ennyi anyaghordozót, ugyanis a 
kb. 15 000 m2-es raktárhelyiségben mint-
egy 22 000 raklapos polcrendszer találha-
tó tele alapanyaggal. A haza vezető út ha-
mar eltelt, a jó kedv jeleként a busz hátsó 
soraiból zene és énekhang volt hallható.

Tanulságos volt a gyárlátogatásunk, 
egy kis betekintést nyerhettünk milyen 
jellegű munka, munkakörnyezet vár ránk, 
miután elvégeztük az iskoláinkat.

DR

Az utóbbi évtizedekben sajnos eltűntek váro-
sunk utcáiról azok a kerekes kutak, melyek 
egykoron nagy segítségére voltak a város la-
kosságának a jó minőségű ivóvízhez való ju-
tásban. 

A több mint félszáz öntöttvas szerkezetből 
ma már mindössze három áll a helyén, melye-
ket ott kívánunk megőrizni, és karbantartani. 
Ezekből az ipari műtárgyakká vált kutakból 
szeretnénk a város központi részein is felállíta-
ni néhányat, hogy ékesítsék tereinket. 

Kérjük azokat a hajdúnánásiakat, akik ren-
delkeznek ilyen kerekes kúttal, s arra már nem 
tartanak igényt, ajánlják fel a város számára.

Nagyszerű eredményt ért el Fehérvári 
Nándor, a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium 10. A osztályos diák-
ja. A Miskolcon évente megrendezett dr. 
Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvé-
delmi verseny országos döntőjében, febru-
ár 17–18-án a kilencedik helyen végzett. 

Nándi felkészítője, Maginé Seres Ma-
rianna tanárnő elmondta, hogy a Borsod 
megyei verseny mindig is a legmagasabb 
követelményeket támasztotta az indulók-
kal szemben. Már a 8.-osok feladatai is 
lefedik a középszintű érettségi anyagát, a 
10.-eseké pedig az emelt szintet is meg-
haladja. Ezért egy ilyen megmérettetésen 
jóval nagyobb eséllyel indulnak az olyan 
elitgimnáziumok, például a szegedi Rad-
nóti vagy a budapesti Fazekas, amelyek-
nek tanulói akár heti nyolc(!) órában is 
foglalkozhatnak biológiával. Ehhez ké-
pest Nándi heti három órában, valamint 
tehetségfejlesztő foglalkozásokon felké-
szülve érte el ezt a kimagasló eredményt. 

Nagy Miklós így 7 csángó magyart hí-
vott vendégül a Böllérfesztiválra azzal a 
céllal is, hogy színesítsék a hajdúsági ha-
gyományokat, valamint megmutassák az 
ő ételkészítési szokásaikat a helybelieknek.

A vendégek fantasztikusan érezték ma-
gukat mindamellett, hogy fárasztó volt az 
ittlétük, hiszen már kora reggeltől fogva 
késő estig részt vettek a disznótor esemé-
nyein. Közben még arra is sort kerítettek, 
hogy a színpadon is bemutassák szép éne-
keiket az asszonyok, természetesen igazi 

csángó népviseletben. Tisztele-
tükre az este hurka-vacsorával 
folytatódott a Diófa Csárdában, 
ahol remek hangulatban, disz-
nótoros ételekkel, hajdú és csán-
gó népdalokkal és táncokkal tet-
ték még vidámabbá ittlétüket. 
A jókedv mellé még díjakat is 
nyertek a fesztiválon, így nem 
üres kézzel mentek haza, sőt: teli 
élményekkel és jobbnál jobb ér-
zésekkel, hiszen nemcsak ők, de 
vendéglátóik szerint is hasznos, 

színes és tartalmas volt az együtt eltöltött 
idő. (Ez a cikk tiszteletük jeléül a http://
csango.ro/egyeb/boellerfesztival-a-haj-
dusagban/ honlapon is olvasható)

Fekete Andrea

Barna Ferenc a 70-es 
években Hajdúnánáson 
végezte középiskolai ta-
nulmányait. Kollégis-
taként nagyon szívéhez 
nőtt a város. Miután 
elvégezte a Miskolci Ne-
hézipari Műszaki Egye-
temet kutatómérnökként 
dolgozott, majd vállalko-
zást alapított, melyben 
mérőműszerekkel kezdett 
el foglalkozni (feljavítani, 
kereskedni, fejleszteni 
azokat). Munkája során 
élénk kapcsolatot ápolt a hajdúnánási és 
környékbeli vállalkozókkal, és természete-
sen a helyi szakképzési intézményekkel is.

A decemberi „Csiha napra” így meg-
hívtuk őt is, mint előadót. Nagyon ér-
dekes történeteket mesélt életpályájáról, 
szakmai fejlődéséről. Az előadás után 
elbeszélgettünk munkájáról, a régi ná-
nási élményeiről, és természetesen szóba 
kerültek a mérőeszközök is. Elmondta, 
hogy szeretné meglátogatni a mérőlabort, 
mivel adományozni akar olyan műszere-
ket, amelyekkel mi nem rendelkezünk.  
A laborlátogatás az estében ért véget. Gya-

korlatilag átnéztük a teljes 
műszerállományt. Feb-
ruár közepére beszéltük 
meg, hogy meglátogatjuk 
Miskolcon, és elhozzuk 
a nekünk felajánlott mé-
rőeszközöket. Kollégá-
immal, Harangi Zsolttal 
és Szabó Gáborral egész 
nap ismerkedtünk az új 
berendezésekkel. A mik-
robuszt teljesen telepa-
koltuk. Kaptunk lézeres 
vastagságmérőt, mérőóra 
kalibrálót, digitális mérő-

ket, és még nagyon-nagyon sok eszközt, 
mellyel oktatásunk színvonalát nagyban 
tudjuk emelni. Nagyon örültünk az új 
műszereknek, mivel évek óta nem volt 
lehetőségünk a mérőlabor fejlesztésére. 
Az új mérőberendezések nagy száma illet-
ve a régiek már nem férnek el a jelenlegi 
mérőlaboratóriumban, ezért újabb feladat 
hárul ránk: egy új és nagyobb labor kiala-
kítása.

Köszönjük Barna Ferencnek ezt a nagy 
értékű, nemes felajánlást.

Szabó Zoltán

Egykori hajdúnánási diák 
mérőműszereket adományozott 
iskolánknak

A legjobb tíz között
A döntő első 

napján írásbeli 
feladatsort kel-
lett kitölteniük 
a versenyzők-
nek, majd dia-
képek alapján 
húsz állatfaj 
azonosítása várt rájuk. A kőrösis tanuló a 
tizedik helyen várta a másnapi fordulót.  
A diákok ekkor a Bükki Nemzeti Park ve-
zetői, illetve egyetemi tanárok előtt szóban 
adtak számot tudásukról. Erre a vizsgarész-
re negyven tételből kellett felkészülniük az 
indulóknak. Nándi a feleletével egy hellyel 
lépett előre a mezőnyben, és lett a har-
mincegy döntős tanuló között kilencedik. 

A szokásosan jó hangulatú verseny a 
fiataloknak ismerkedésre, barátkozásra, 
a pedagógusoknak szakmai eszmecserék-
re is alkalmat teremt, a szervezők pedig 
egyetlen induló és felkészítő jutalmazásá-
ról sem feledkeznek meg. V. G.

Kis kút, kerekes kút
Felhívás

Értesítésüket az alábbi címre várjuk: sze-
mélyesen vagy postai úton Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda (címe: 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám 27. számú iroda; vagy 
e-mailben: mirkob@hajdunanas.hu 2017. már-
cius 31-ig, ügyintéző: Mirkó Bernadett)

Köszönettel: Szólláth Tibor polgármester
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Március 15. (szerda) Nemzeti Ünnep 
– megemlékezés az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 169. évfordulóján.

 9.00 Ünnepi műsor, koszorúzás a Pető-
fi, majd a Kossuth szobornál, néptánc-
műsor, toborzás.

 A vendégeket köszönt: dr. Csiszár Imre, 
Hajdúnánás alpolgármestere.

 Ünnepi beszédet mond: prof. dr. Jávor 
András, a Debreceni Egyetem általános 
rektorhelyettese.

 Közreműködik: a Bocskai Ami néptánc 
tanszaka, a Bürkös Zenekar, a Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző Csoport, a 
Hajdúnánási Hajdú darabont Hagyo-
mányőrző Egyesület.

 10.00 a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium „Mi nem ingado-
zunk, mint a nád” c ünnepi műsora a 
művelődési központ színháztermében.

 10.30 a pályázatokon, versenyeken 
eredményesen szerepelt diákok jutal-
mazása a művelődési központ színház-
termében.

 Március 18. (szombat) 19.00: a Man-
dala Dalszínház bemutatja: Mikó-
Adamis Szekeres: Egy tányér napfény 
(musical)

 A darab ősbemutató. A Mandala Dal-
színház 25 éves fennállásának első 
ősbemutatója. Az „Egy tányér nap-
fény” helyszíne a főváros piszkosszürke 
háztömbjei között megbújó oázis, a  
TAORMINA kisvendéglő, melynek 
belső tere mediterrán hangulatot áraszt. 
Hétfő este van, az üzlet szempontjából 
általában ez a leggyengébb nap. A sze-
mélyzet két főből áll: a fiú, a szakács, 
a lány, Bébé szolgálja fel az ételt, italt. 

 Vendég sehol, legfeljebb az a néhány 
törzsvendég várható, akik életében ez 
a hely amolyan menedék, a találkozá-
si pont. Az érkező vendégek és a sze-
mélyzet a darab szereplői, akik ezen a 
hétfői február 14-én, Valentin-Napon 
megnyílnak egymásnak, akiknek meg-
ismerjük élethelyzetüket, sorsukat.

 Szereplők:
 Bébé – Bódis Vajnárovics Viktória
 Szugó, a szakács – Rozsályi Márkó
 Vízszintes úr – Nagy Gábor m.v./Nagy 

Zoltán
 Sötétszemüveges hölgy – Szabó Anikó m.v.
 Festő – Mikó István m.v.
 Férfi – Bódis Gábor/Papp György/

Bacskai Zsolt
 Nő – Cserjési Beatrix
 Gabó – Bánhidi Péter
 Zsú – Makkai Adrienn/Poncz Edina
 Ofi – Petrényi Írisz/Kocsány Fruzsina
 Csiga – Varga Péter
 Zenész – Varga Miklós m.v./Bódis Gábor
 Lacika – Kovács Attila
 Díszlet: Dobos László, jelmez: Mandala, 

koreográfus: Borbély Krisztina, Rende-
ző: Mikó István (Jászai-díjas színművész)

 Belépődíj: 2500 Ft. Jegyek február 
1-től vásárolhatók a művelődési köz-
pont információjában (52/382-400).

 Március 21. (kedd) 17.00 Sári Antal 
festőművész kiállítása. Megnyitja: Er-

dei Sándor újságíró. A megnyitó rész-
vevői között az április 7-i „Spanyolul 
tudni kell” c. színházi előadásra 1-1 be-
lépőjegyet sorsolunk ki. Megtekinthető 
április 11-ig.

 Március 24. (péntek) 18.00: Náná-
si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan.

 Március 25. (szombat) 18.00: a Slá-
gerexpressz csoport gálaműsora. Be-
lépődíj: 1000 Ft

 Április 7. (péntek) 19.00: a Körúti Szín-
ház bemutatja: Tabi László – Spanyolul 
tudni kell! – zenés nosztalgia-vígjáték a 
70-es évekből Gábor S. Pál és a Gemini 
Együttes legszebb dalaival.

 Egy közép-amerikai ex-diktátor és egy 
özvegy panziósné véletlen találkozása 
a Bakonyban. A helyzet talán különös 
és meglepő, de egy mai komédiában 
– ahogyan századunkban is – minden 
megtörténhet. Árulás, cselszövés, sze-
relem, féltékenység. Minden, ami egy 
szórakoztató, fordulatos és szellemes 
történetbe belefér.

 Viola – Vándor Éva/Gyebnár Csekka
 Amadeo – Beleznay Endre
 Diego – Pusztaszeri Kornél/Pecsenyicz-

ki Balázs 
 Margó – Placskó Emese
 Pablo – Oroszi Tamás 
 Zapata – Lipták Péter
 Serrano – Pecsenyiczki Balázs/Széplaki 

Géza
 Marcsa – Lehel Kata
 Bokodi – Galambos Zoltán
 Zene: Gábor S. Pál, Papp Imre, dal-

szöveg: Meskó Zsolt, díszlet: Ábrahám 
Péter, jelmez: PLATE, rendező: Galam-
bos Zoltán 

 Belépődíj: 2800 Ft, vagy 2500 Bocskai 
Korona. Jegyek március 1-től vásárol-
hatók a művelődési központ informá-
ciójában (52/382-400).

 Március 11. (szombat) 19.00: Nőna-
pi retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
DJ: Ricardo Snip. Belépődíj: 500 Ft, a 
hölgyeknek díjtalan!

 Március 23. (csütörtök) 19.00 Haj-
dúnánási Borestek a Nyíregyházi Bo-
rozó csapata szervezésében. Bemutatko-
zik a Vécsey Borászat, Tokaj-Hegyalja. 
Kóstoltat: Butella László borász. 

 A Chateau Vecsey nem tartozik a nagy 
múltú birtokok közé. 2011-ben ala-
pították, a piacra lépés előtt állnak. 
A jelenlegi területük 29,5 hektár, a 
végcél 46 hektár. Jelenleg 21 hek-
tár termő szőlő, 8 hektár pedig most 
fordul termőre. A birtok központja 
Bodrogszerdahelyen (ma Streda nad 
Bodrogom) található, a borászat nevét 
adó báró Vécsey család hajdani birto-

Március 15. amely vitatatlanul a magyar történe-
lem egyik legfényesebb napja, nem volt mentes 
az érdekes sőt egyenesen mulatságos események-
től sem. 

Március idusának hajnalán a Nemzeti Dal 
első sora még így hangzott: „Rajta magyar, hí 
a haza”. Állítólag Szikra Ferenc hívta fel Petőfi 
figyelmét arra, hogy „Barátom, elébb talpra kell 
állítani a magyart, azután rajta!” aminek hatására 
a költő az utolsó pillanatban átírta az első sort. 

Maga az azóta már a forradalom jelképévé vált 
kokárda is az utolsó pillanatban készült el. A há-
romszínű zászlót, a trikolórt Európában a francia 
forradalom tette divatossá. Ez ihlette meg Petőfi 
feleségét Szendrey Júliát, aki 1848. március 15-
én reggel megvarrta és Petőfi mellére tűzte a ma 
ismert kokárdák ősét. A nagy sietségben viszont 
rosszul varrta meg, így a magyar színsorrend he-
lyett a fordított olasz került a kokárdára.

Amikor Márciusi Ifjak elkezdték híres vonu-
lásukat a Pilvax kávéházból (amit akkoriban még 
a tulajdonosa után Filinger Kávéháznak hívtak) 
többen is észrevették, hogy mozgalom egyik 
vezéralakja Vasvári Pál nem vonul az ifjakkal. 
Az történt ugyanis, hogy a nők körében nagy 
népszerűségnek örvendő Vasvári éppen az egyik 
szerelmi légyottján volt, így majdnem lekéste a 
forradalmat. Végül, majd egy órás késéssel tudott 
csak csatlakozni a menethez. 

kán, pontosabban a hatalmas boros-
pincéjükben. Részvételi díj: 6000 Ft/
fő. Bővebb információ: Máthé Csaba, 
06/20-965-6444, mathe.csaba001@
gmail.com.

 KENDErESKErT – április 13–14. 
(csütörtök–péntek) Húsvéti készülődés 
a Kendereskertben: tojásfestés, kézmű-
ves foglalkozások, állatetetés, állatsimo-
gatás, zenés foglal kozások, 3x-i étkezés. 
Minden nap 8.00–16.00. 

 Részvételi díj: 1500 Ft/nap/fő. Indulás 
és érkezés: művelődési központ parko-
ló. Érdeklődés és jelentkezés: Pálfi Júlia 
70/372-1484

2017. | 03. | 01.
Komp Egyesület

Sajtóközlemény
megkezdte működését 
a komp egyeSület hajdúnánáSi tanodája

a komp egyesület 2016.11.01 – 2018.10.31. között valósítja meg az eFop-
3.3.1-15-2015-00272 azonosítószámú, esély a tanulásra – hajdúnánási ta-
noda című programját.
A projekt a széchenyi 2020 program keretein belül, az európai Unió finan-
szírozásával, 27,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

A Hajdúnánási Tanoda 2016.11.01-én nyitotta meg kapuit Hajdúnánáson, a Kis-
faludy u. 15. szám alatt.
Az Esély a tanulásra – Hajdúnánási Tanoda célja, hogy 30 fő hátrányos hely-
zetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – kiemelten 
roma – gyermek számára nyújtson fejlesztő, felkészítő és szabadidős tevé-
kenységeket.
A program során további cél az iskolai eredményesség növelése, a komplex 
kompetencia – és személység fejlesztés, a tehetséggondozás, a pályaorientá-
ció segítése, az iskola elhagyás esélyének csökkentése, a társadalmi integrá-
ció elősegítése.
A megvalósítás során kiemelt hangsúly kerül a matematika-logika, a szövegér-
tés, a szociális kompetencia és a tanulási motiváció fejlesztésére.
A Hajdúnánási Tanoda alternatív pedagógiai eszközök felhasználásával, az is-
kolai munkát kiegészítve, azt támogatva végzi munkáját.
A projektről további információkat a www.kompegyesulet.hu weboldalon olvas-
hatnak.

Fehér Ildikó
Projektmenedzser

Március 15-ről – kicsit másképp
A Múzeumkerti gyűlésnél kissebfajta kavaro-

dást okozott, hogy miközben Petőfi a Nemzeti 
Dalt szavalta, hirtelen hangosan bőgő tehenek 
rohantak át a téren. Az állatokat éppen a József-
napi vásárra hajtották a szomszédos utcában, 
amikor azok a nagy tömegtől megbokrosodtak és 
mivel akkoriban múzeumkertet még nem védte 
kerítés, akadály nélkül juthattak be. 

A nyomdánál Landerer a látszat kedvéért a 
cenzori pecsét hiányára hivatkozva, megtagadta 
a 12 pont kinyomtatását, majd amikor a forra-
dalmárok csalódottan távozni készültek (úgy tű-
nik az ifjaknak még nem volt túl sok gyakorlatuk 
abban, hogy hogyan is zajlik egy forradalom) 
gyorsan odasúgta Irinyinek, hogy „Foglaljanak 
le egy gépet”. 

Ekkor Irinyi hangosan bejelentette „E sajtót a 
nép nevében lefoglaljuk!” és így lehetővé vált a 12 
pont és a Nemzeti Dal kinyomtatása. Ezt köve-
tően Landerer arra kérte a forradalmárokat, hogy 
zárják be az egyik irodába, mert így biztosíthatja 
magát a forradalom esetleges bukása esetén is.

Landerer később teljes mellszélességgel a for-
radalom mellé ált és az ő nyomdája nyomtatta 
először a híres Kossuth-bankót.

Mellesleg nem sokon múlott, hogy nyomdá-
nál azonnal véget is ér a dicsőséges nap. Ugyanis 
alig 200 méterre a nyomdától ott állt a Károly-
laktanya, ahol ha riadóztatták volna a katona-
ságot, azok percek alatt szétkergethették volna 
a tömeget. A bécsi események miatt azonban a 
hatóságok nem mertek fellépni, így a Helytartó-
tanács nem adott erre parancsot.

Külföldön is nagy viszhangot keltettek a már-
cius 15-i események. A forradalom nemzetközi 
megítélésében kezdetben nem Kossuthnak vagy 
Széchényinek hanem Petőfinek jutott a legna-
gyobb hírnév. Külföldön hetekig a „Lánglelkű 
forradalmár”-ról szóltak az újságok. A német 
„Magazin der Litteratures Auslandes” hosszú 
tanulmányt szentelt Petőfi bemutatásának, mely-
ben, ahogy írták „Petőfi koponyája igazi avar 
koponya”, illetve „egész lényén a keleti faj ruga-
nyossága érezhető”. A párizsi Le Journal pedig 
mindenféle elemzés helyett francia fordításban 
közölte a Nemzeti Dalt.

Szabó Endre
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Klubdélután

Az immár lassan egy éve működő SZÜNET – 
SZÜlőkkel Nevelési Témákról – Baba Mama 
Klub farsangot rendezett a hajdúnánási városi 
könyvtárban. A farsangi mulatság sok közös 
énekléssel, mondókázással és jelmezes felvonu-
lással telt. A klub önkéntes kezdeményezésként 
indult Dési Viktória, pszichológus szervezésé-

A BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájában pedagógiai és 
családsegítő munkatárs II. évfolyamán 
felnőttoktatási képzésen résztvevő tanu-
lói meghívták a Hajdúnánási Református 
Általános Iskola 2. A osztályos diákjait 
pedagógiai gyakorlat keretein belül egy 
közös délutáni játékra.

A meghívást örömmel elfogadták, idő-
pont egyeztetést követően 2017. február 
13-án délután meg is érkeztek a gyerekek 
két pedagógus és egy pedagógiai asszisz-
tens kíséretében. A kezdeti néhány má-
sodperces megilletődöttséget felváltotta a 
kíváncsiság, és elkezdődött a nevetésben, 
csicsergésben, mókázásban gazdag dél-
után. A programok korosztálynak megfe-
lelően és változatosan voltak összeállítva, 
így minden résztvevő talált kedvére valót. 
Vidámságban nem volt hiány. A felnőtt-
képzésben résztvevő hallgatók ugyanúgy 
élvezték a felszabadult játékokat, mint 
maguk a gyerekek. A játék hevében kime-
legedett és elfáradt gyerekek frissítővel és 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ha most egy mindenki által jól ismert 
költőt kellene méltatnom, nem lenne túl 
nehéz dolgom, hiszen az itt jelenlevők 
valószínűleg őriznek magukban egy vi-
szonylag eleven képet Arany Jánosról vagy 

József Attiláról életrajzi adatok, versek, 
költeménytöredékek formájában. A neves 
alkotók megítélését és köztudatban elfog-
lalt helyét aligha módosíthatja jelentősen 
egy ilyen alkalmi beszéd.

Ám ezúttal egy kevéssé ismert, hozzánk 
bizonyos szempontból mégis minden 
klasszikusnál közelebb álló, e városban 
született és élt költőről, Maghy Zoltán-
ról szól a magasztalás. Helyi kötődése és 
viszonylagos ismeretlensége miatt őt sem 
nehezebb méltatni – gondolhatnánk. A 
feladat valójában mégsem egyszerű, több 
szempontból sem. 

Először is, mert minden megállapítás, 
amely Maghy költészettörténeti helyét 
próbálja kijelölni, ugyanannyit segíthet, 
mint amennyit árthat a szerző megítélé-
sének, hiszen olyan kevés szó esett róla 
eddig, hogy a későbbi tanulmányozók 
ítéleteit erősen befolyásolja majd, mit ír-
tak, mondtak róla korábban. Éppen ezért 
kétélű a szülői ház emléktábláján olvasha-
tó felirat, miszerint Maghy Zoltán „Ady 
halkszavú utóda”. Ez a jószándékú, és sok 
szempontból találó kijelentés megköny-
nyítheti műveinek befogadását, ugyan-
akkor erősen arra is készteti az olvasót, 
hogy a Maghy-verseket Ady költészete 
felől próbálja értelmezni. Holott legalább 
ilyen fontos más nyugatos szerzők, illetve 
a 19. század végén alkotók rá gyakorolt 
hatása is. Azt mondhatnánk, Maghy pa-
naszos hangja Juhász Gyulát, meg-megál-
ló versbeszéde Vajda Jánost, szimbólumai 
Ady Endrét, betegsége Reviczky Gyulát 
és Tóth Árpádot, eleganciája Kosztolányi 
Dezsőt idézi. 

Másodsorban azért problémás a mél-
tatás, mert jelenleg Maghy életművének 
csak húsz százaléka ismert számunkra. Az 
Alföld porában című kötet negyvennégy 
alkotást tartalmaz, viszont Maghy több 
mint kétszáz verset írt, így tehát minden 
állítást, amit a műveiről jelen pillanatban 
tehetünk, fenntartásokkal kell fogadnunk.

Emlékezés a 110 éve született 
Maghy Zoltánra
Száztíz évvel ezelőtt, 1907. március 16-án született a fiatalon elhunyt hajdúnánási 
költő, Maghy Zoltán. Az alábbi emlékbeszéd 2012. április 10-én hangzott el a vá-
rosi könyvtárban, a Maghy Zoltán-terem avatóünnepségén.

Harmadrészt pedig a költő műveinek 
befogadástörténete teljesen nélkülözi a 
konkrét verselemzéseket. Érdekes módon 
a Maghy újrafölfedezéséért legtöbbet tevő 
Molnár József és Dankó Imre sem pró-
bálkozott az életmű egy-egy jelentős da-
rabját kiemelni, alaposabban bemutatni. 

Mindez azért lenne fontos, hogy a költő 
nevének említésekor ne csak tragikus sor-
sa, hanem néhány művének címe, esetleg 
verssora is az emlékezetbe idéződhessen. 

Maghy költeményei tehát még nincse-
nek benne a köztudatban, ami összefügg-
het azzal is, hogy fontosságának hang-
súlyozása nem mutatott állandóságot az 
utóbbi évtizedekben, hanem hullámok-
ban tört rá szülővárosára. Poszthumusz 
verseskötetének kiadása és emléktáblájá-
nak felavatása halála után negyvenhárom 
évvel, 1973-ban történt meg. Ezt újabb 
hosszú csend követte, majd váratlan mó-
don egy központi rendelkezés segítette 
elő, hogy a költő a középiskolás tanárok 
és diákok előtt se maradjon ismeretlen: 
a kétszintű érettségi miatt 2005-től az 
irodalom tételsor kötelező része lett egy, 
a városhoz, a régióhoz kötődő alkotó 
munkásságának bemutatása. Így vannak 
diákok, akik Móricz Pál vagy Vihar Béla 
alkotásai mellett Maghy Zoltán költésze-
téből érettségiztek, érettségiznek. Kell-e 
ennél több, egy alkotó elismertetéséhez? 
Bizonyára igen, és ebben a városi könyv-
tár érdemeit kell kiemelnem: a mai név-
adó ünnepséget megelőzően 2007-ben, 
Maghy születésének 100. évfordulóján 
kiállítással és novellapályázattal emlékez-
tek meg róla.

E felidéző gesztusok között fokoza-
tosan csökken az időbeli távolság, ami 
annak jele, hogy a város megőrzendő 
értékként ismeri fel a huszonhárom éve-
sen elhunyt költő munkásságát. Ebben 
kezdetben még azok járhattak elől, akik 
kortársai voltak, ismerhették is őt, most 
viszont azokra hárul a feladat, akik verse-
in keresztül találkoznak vele. Kötetének 
olvasásakor meglepődve tapasztalhatjuk 
versformáinak sokféleségét, a különböző 
hangnemeket az elégikustól az ironikuson 
át a patetikusig, és azt, mennyire igye-
kezett sokféle műfajban – tájvers, elégia, 
búcsúvers, életkép, virágének, ars poetica 

a hallgatók által készített rágcsálnivalóval 
töltődtek fel az újabb és újabb megméret-
tetésekre. A klubdélutánt az iskola 3D-
nyomtatójával készült különleges sípok 
átadása zárta – reméljük a szülők nagy 
örömére. Befejezésként a gyerekek egy 
közösen elénekelt dallal mondtak köszö-
netet az együtt eltöltött délutánért.

Azt pedig, hogy sikeres volt-e ez a kö-
zös program, mi sem bizonyítja jobban 
annál, hogy a gyerekek szinte kivétel nél-
kül azt kérdezték: Mikor jöhetünk legkö-
zelebb?

DMG

– kipróbálni önmagát. Két korszak ötvö-
ződik műveiben: a századvég zilált han-
gulata a nyugatosok újító törekvéseivel 
fonódik nála össze. Tehetsége a művészet 
felé vonzotta, mégsem a bölcsészkarra 
iratkozott be, mint költő kortársai, ha-
nem a jogi egyetemre, mint sok 19. szá-
zadi irodalmár. Korán felismert betegsége 
megpecsételte sorsát, de az utolsó verseire 
is az erős életigenlés jellemző. 

Maghy versei nem közéletiek, nem 
kötődnek napi aktualitásokhoz. Leggya-
koribb témája a természet, az évszakok 
szépsége, az álmok és a valóság közötti 
szakadék, az elvágyódás és a maradás mar-
dosó kétségei, és természetesen a szere-
lem. De – ahogy Molnár József is említi 
– „megszólaltatója volt a nánási táj, a ná-
nási nép kérges tenyerű szorgalmának” is. 
Árulkodóak azok a szimbólumok, ame-
lyekkel saját sorsát érezte párhuzamosnak: 
a szárnyalni vágyó és lezuhanó Ikarusz, a 

forrástól a tengerig rohanó patak; a lep-
kévé nemesedni nem tudó lárva; a fényét 
elpazarló utcai lámpa kifejező képeiben 
ott van a többre hivatottság érzése, de a 
vágyak elérhetetlenségének keserű felis-
merése is. 

Végezetül egy olyan versét, a Néhanap 
címűt olvasom fel, amely több témát 
egyesít. Szóba kerül benne a költészet sze-
repe és a szerelem, de a költő és a város el-
lentmondásos viszonyát is beleláthatjuk, 
mert mintegy összefoglalja a kiteljesedni 
nem tudó Maghy Zoltán és Hajdúnánás 
kapcsolatát, az elveszítés és a megtalálás 
folytonos, máig sem szűnő váltakozását:

Vékony Gábor

Néhanap írok ideges szókat,
S marcangolom a versem ritmusát.
Nehogy untasson a langyos szóknak
Langyos zenéje: az egyhanguság.

Néha gondolom: nem is szeretlek,
– Pedig még magam, magam se hiszem! – 
Nem nyűgöz már naptüze szemednek,
Nem köt már Hozzád többé semmisem.

S jön úgy néha, hogy olyannak látlak,
amilyennek még sose láttalak:
Van úgy néhanap, hogy megtalállak
És elveszítlek, – van úgy néhanap.

De jó így, mert Érted remegek,
S Te mindig új vagy s ezért vagy magad! – 
Kell, hogy néhanap elveszítselek,
Hogy újra, újra megtaláljalak. 

Baba farsang 
a könyvtárban

ben és vezetésével. A heti rendszerességű szülői 
klub jelenleg a Hajdú-Bihar Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház közreműkö-
désével, a Nemzeti Tehetség Program támoga-
tásával működik. A klubban a mindennapi ne-
velési kérdésekkel foglalkoznak a szülők, hétről 
hétre új témát érintve, miközben a babák ját-
szanak és a közösségi léttel ismerkednek. Gyak-
ran zenepedagógusok ismertetik és szerettetik 
meg a kicsikkel a hangszerek és a zene világát. 

A költő szülőháza a Jókai utcán
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A Hajdúnánási Rendőrkapitányság nyílt napot szervez a Határvadász képzés 
bemutatására. Szeretettel várjuk az érdeklődőket 

2017. március 22-én 17.00 órai kezdettel 
a 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 78. sz. alatt.

LEGYÉL TE IS Határvadász NYÍLT NAP!

MEGHÍVÓ
A Nánási Portéka Védjegyhasználói 
tisztelettel meghívják
Önt és kedves családját a negyedik 
alkalommal megrendezésre kerülő

TERMELOI BÁLRA 
Időpont: 2017. április 1. 19.00 
Helye: Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. Ebédlője 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.) 

Ünnepeljük együtt a Nánási Portéka negyedik születésnapját! 

A jegyek elővételben február 27-től megvásárolhatók: 
A termelői piac 9-es pavilonjában (Martinek Farm)
Hétfőtől szombatig, 9–12 óra között.
A jegy ára: 6000 Ft.
A tombolajegy ára: 250 Ft.
Köszönettel vesszük tombola felajánlásaikat!

Bővebb információ:
Fűz Andrásné – a Nánási Portéka háziasszonya 06-30/325-5713 

A bál programja: műsor, vacsora, éjfélkor svédasztal, tombolasorsolás

Vacsora: • tanyasi tyúkhúsleves csigatésztával • vaddisznópörkölt 
  körettel és savanyúság • töltött-káposzta • sütemény
Éjfélkor: Svédasztal: hidegtálak, sültek, saláták, 
 gyümölcsök és sütemények

A zenét szolgáltatja: Megyesi Tibor
Szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!

További szolgáltatásink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

Halott bejelentés éjjel nappal 
a 06-30/319-0492-es telefonszámon. 

Temetkezési iroda: 
Hajdúnánás, Liliom u. 1. (a Köztemető bejáratánál)

Bocskai Korona fizetési lehetőség.

RészletekRől éRdeklődjön üzletünkben!
MÁs AkCIÓVAl neM VOnHAtÓ össze.

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.huKeressen minket facebook-on is!

VARILUX multifokális szemüveglencse vásárlása esetén

A KEDVEZMÉNY 2017. MÁRCIUS 31- IG ÉRVÉNYES.

EGY MÁSIK PÁR, MUNKÁHoZ VAGY 
VEZEtÉSHEZ oPtIMAlIZÁlt VARIlUX 
lENCSÉt ADUNK AjÁNDÉKbA!
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750 Ft
adag

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

INGYENES 
EBÉD 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.)

Tevékenységeink: 

* SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS
 legújabb amerikai technológiával! 

* Karosszériajavítás, 
 teljes körű biztosítási ügyintézéssel. 
 (Casco és kötelező)

Haj dúnáná s,  T iszav asv ári  út  7.  Te l . :  06-70/3-874-179

MAGYAR LEVENTE
Karosszérialakatos Mester

BÉRBEADÓ
Görbeháza központjában jól bejáratott vendéglátó egység 

(Íves presszó) bérbeadó.
Érdeklődni lehet: Makó Albert 06-30/9356-226

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!

Kerékpárral rendelkező kollegákat keresünk 
Hajdúnánás egész területéről reklámkiadványok terjesztésére.

Érdeklődni: 06-70/778-5313

Elektronikus ügyintézésben is jártasságot szerezhet a haladó szintű 
informatikai képzéseinken. Az áprilisi 35 órás ingyenes képzésre – 

„Önállóan használom a számítógépemet – IKER2 szintű képzés. (E-001506/2016/D004) – 
várjuk jelentkezését. 

Információ: 06-30/329-0658; kepzesregisztracio@gmail.com; 
A képzések a GINOP6.1.2.-15 program keretében valósulnak meg.

Bocskai Étterem És söröző
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Megrendelések leadása:
tel.: 06-30/871-5771 
részletek a facebook 

oldalunkon!
SzolgáltatáSaink:
Menü hétfőtől péntekig 800 Ft/adag 
Családi menü szombaton és vasárnap 2900 Ft

Bocskai Pizza
Esküvő, családi és vállalati rendezvények  

KERESZTYÉN FILMKLUB
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZBAN 

(Hajdúnánás, Kossuth u. 2.)

2017. március 22-én (szerda) 
17.30-kor

AZ ARANYKEZŰ SEBÉSZ
című amerikai filmdráma vetítésére 

szeretettel várunk mindenkit! 

A belépés díjtalan!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
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FÉRFI KÉZILABDA NB II. 
Észak-Kelet Junior bajnokság

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Remek kezdés a nyitányon

Kispályás Műfüves NKFT–Hajdúszo-
boszlói KSKE 36–18 (19–6)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Konyá-
ri, Sándor. (február 17.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI Zs (kapus), Bata 8/2, Bodogán, 
ALFÖLDI 9, NAGY L 7, Ötvös Á 1, 
Kiss D 3. Csere: Mezei (kapus), Nyeste, 
Nagy-Menyhárt 2, Kujbus, Szeleczki 1, 
Harsányi, Ötvös T 4, Kiss Z 1. Edző: Ha-
das Sándor

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

Hadas Sándor: Idény eleji formában 
vagyunk. Minden játékosomnak lehető-

séget adtam, akik éltek is ezzel. Látszik, 
hogy a csapat fele serdülő a másik fele 
junior korú és a serdülőknek hosszú fo-
lyamat, hogy beépüljenek ebben a csapat-
ban. Gratulálok minden játékosomnak 
és köszönöm mindenkinek, aki eljött a 
mérkőzésre, hiszen csak ez az egy került a 
tavasz folyamán, Hajdúnánáson megren-
dezésre. 

Kispályás Műfüves NKFT junior férfi 
kézilabda csapat 2016–2017-es tavaszi 
sorsolása

A junior csapat a mérkőzéseit Kőning 
Rendezvényközpont Balmazújvárosi csar-
nokába játssza.                                -kábé-

Szent istván SE–Hajdúnánás SK 30–26 
(18–13) 

Budapest 100 néző. Vezette: Kovács, 
Mándli. (február 19.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór 1, 
ZIHOR 6, Fábián 6/3, Lengyel 1, Tar Cs 
1, TAKÁCS P 5/2. Csere: Győri (kapus), 
CSICSÓSZKI 6, Darabos, Mekes, Me-
zei. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Nehéz helyzetünket 
tekintettel azt gondolom, hogy a csapat 
tisztességesen helytállt, ezért csak gratu-
lálni tudok a csapatnak, de a technikai 
hibáink is hozzájárultak a vereségünkhöz. 

Juniormérkőzés: Szent István SE–Haj-
dúnánás SK 22–36 (11–20)

Budapest 45 néző. Vezette: Barna, Ko-
vács. (február 19.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR 
Cs 6, Lengyel, MEKES 5, Molnár A 2, 
MOLNÁR F 14/4, MEZEI 2. Csere: 
KARÓCZ (kapus), Nagy D 1, Tar L 2, 
Baráth 1, RESZEGI 3. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 5/3, illetve 10/5. Kiállítás: 
6 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: A kulcsjátékosokat pihen-
tetve a serdülőjátékosoknak tudtam több 
szerepet adni a mérkőzésen, akik meghá-
lálták a bizalmat. Kettő ponttal többünk 
van. Gratulálok a csapatnak. 

Hajdúnánás SK–Pénzügyőr SE 24–
21 (13–9) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Kiu G, 
Kiu T. (február 25.) 

Hajdúnánás SK: Szabó (kapus), Poór 
1, Fábián 2, Zihor 1, Lengyel 4, CSI-
CSÓSZKI 6/2, Takács P. Csere: GYŐRI 
(kapus), Darabos 2, Dudás 3, TAR Cs 3, 
Karacs 2/1, Bíró, Mekes, Mezei, Lakatos. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/3, illetve 3/2. Kiállítás: 6 
perc, illetve 6 perc. 

Molnár András: Csak a küzdeni aka-
rásunknak köszönhetjük a győzelmünket, 
de nagyon büszke vagyok a csapat min-
den egyes tagjára, hiszen az eszünk nem 
is, de a szívünk végig a helyén volt.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–Pénz-
ügyőr SE 28–26 (13–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Gyulai 
Szabó T, Tordai I. (február 25.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TAR L 4, TAR Cs 4/1, LENGYEL 4, 
MEZEI 4, MEKES 1/1, Reszegi. Csere: 
Karócz (kapus) MOLNÁR F 9/9, Nagy 
D, Molnár A, BALÁZS 2, Baráth. Edző: 
Nagy Attila

Hétméteres: 13/11, illetve 3/2. Kiállítás: 
6 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Nem tudom mi történ-
hetett volna még velünk - sérülések, be-
tegségek, félidőben elveszítjük a jól védő 
kezdőkapusunkat –, de ennek ellenére 
nagy-nagy akarással sikerült a két pontot 
begyűjtenünk egy jó csapat ellen. Gratu-
lálok a lányoknak.                          -kábé-

Amint ígértük először is beszámolunk a csa-
pat új sikeres igazolásairól. Két új játékost 
üdvözölhetünk, akik ezentúl nánási színek-
ben fogják erősíteni a csapatunkat. Egyikük 
Péntek András. A 25 éves futballista, 
több NB III-as, valamint megye I-es mér-
kőzéssel a lábában, döntött úgy, hogy ta-
vasszal csapatunkat segíti tudásával. Most, 
a Záhonyi VSC keretét hagyta el hívó 
szavunkra, de szerepelt a Tiszalöki VSE, 
rakamazi Spartacus SE és a Tiszavasvá-
ri SE csapatában is. Posztja, középpályás.  
A másik játékos szintén középpályás ő a 
19 éves Zsuga Ádám. Hajdúnánáson ta-
nulta meg a labdarúgás alapjait. Innen, a 
Debreceni Labdarúgó Akadémiára veze-
tett az út, majd a DVSC-DLA korosztá-
lyos csapataiban kamatoztatta tehetségét. 
A 2015/2016-os szezont, már a Hajdúbö-

szörményi TE kötelékében kezdte meg, 
ahol a korosztályos csapat mellett, a me-
gye I-es bajnokság légkörébe is belekós-
tolhatott. a 2016/2017-es őszi szezonban 
pedig az NB III-as keret tagja volt.

Ezek után mondhatom nagy remé-
nyekkel vágtunk bele a tavasz első mérkő-
zésébe, még akkor is, hogy a nánási pálya 
alkalmatlansága miatt Hajdúböszörmény-
ben a műfüves pályán kellett fogadnunk 
a téglásiakat. Az eredmény viszont nem 
maradt el, (bár szinte idegenben játszot-
tunk) viszont ettől jobb kezdést nem is 
remélhettünk.

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–Téglási 
VSE 4–0 (2–0)

Néző: 50
Vezette: Erdélyi T. (Kovács Á., Gyarmati I.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Berán B. 

Február 17 (p) 19.00 óra Hajdúnánás KSE–Hajdúszoboszlói KSKE
Március 5 (v) 16.00 óra Hajdúnánás KSE–Nádudvari ASK
Március 12 (v) 10.00 óra Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE
Március 18 (sz) 13.00 óra Füzesabonyi SC–Hajdúnánás KSE 
Március 26 (v) 16.00 óra Hajdúnánás KSE–Hajdúböszörményi TE
Április 9 (v) 16.00 óra Hajdúnánás KSE–DEAC
Április 22 (sz) 14.00 óra Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás KSE
Április 30 (v) 16.00 óra Hajdúnánás KSE–Kisvárdai KC
Május 13 (sz) 16.00 óra Fehérgyarmati VSE–Hajdúnánás KSE 

(Csizmadia Cs.), Cservák T. (Félegyházi 
Z.), Fodor J., Fodor T., Juhos L. (Takács 
Á.), Mile M. (Szarka I.), Papp R. (Kiss L.), 
Péntek A., Tóth T., Zsuga Á.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Cservák T., Juhos L., Zsuga Á., 

Szarka I.
ifi: 3–5.
Daróczi Péter: – Gratulálok a csapat-

nak! Jól kezdtük a tavaszi szezont! Csak 
így tovább! Haladunk a kitűzött cél felé, 
reméljük, tudjuk majd teljesíteni. Sok si-
kert a Téglás gárdájának! Jól indítottuk, a 
megye I tavaszi sorozatát! Jó mérkőzésen, 

jó játékkal sikerült felülkerekedni, a Tég-
lási VSE csapatán.

Látszott, játékosainkon, jobb erőn-
létben vannak, mint ellenfelük és sok 
helyzetet kialakítva, négygólos győzelmet 
arattak.

A frissen igazolt játékosaink, nagyon 
jól vetették magukat a játékba, úgy tűnik 
nem történt rossz vásár velük. Aki pályára 
lépett, hozzátette a maga részét, így nem 
volt kérdés, most melyik a jobb alakulat.

Reméljük, a jövő héten is hasonló játé-
kot mutat csapatunk. 

Kócsi Imre


