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Virágzik a hajdúnánási néptánc

4. oldal

Értékeink mentén…

6–7. oldal

Zarándokúton a Naná Színház

3. oldal

NEMZETI ÜNNEPÜNK

3. oldal

Hajdú múltunk megőrzése a célja a Bocskai zarándoklatnak

Éppen tíz éve startolt el az első Bocs-
kai zarándoklat, melyet a nagy-

ságos fejedelem gyulafehérvári végső 
nyugalomba helyezésének – 1607. feb-
ruár 22. – 400. évfordulója alkalmából 
szervezett Szólláth Tibor, akkori me-
gyei közgyűlési elnök a Bocskai István 
személyével kapcsolatos településekre. 

Az idei zarándoklatot március 3. és 5. 
között bonyolították le Szólláth Tibor 
hajdúnánási polgármester szervezésében. 
Az emlékezők öt településről – Hajdú-
böszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, 
Vámospércs, Hajdúnánás – érkeztek. Első 
állomásuk Kolozsvár volt, a Sapientia 
Tudományegyetem, melynek épületében 
Bocskai István született. A delegációt Mu-
rádin János kancellár fogadta, s barátok-
ként köszöntötte a 17 fős küldöttséget. 
Szólt a kancellár az egyetem történetéről, 
működéséről, a határon átnyúló hálózat-
építésről, majd Bocskai politikai végren-
deletéből olvasott fel részleteket. Meg-
említette, hogy nincs a világon még egy 
olyan város, ahol pár méternyire egymás-
tól két uralkodó született! Kolozsváron 
Mátyás király és Bocskai egymás szom-
szédságában lévő épületben látta meg a 
napvilágot. A zarándokok elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit a lépcsőházban 
lévő Bocskai-mellszobornál, illetve az 
épület falán lévő domborműves emlék-
táblánál, melyet a Hajdú-Bihar megyei 
önkormányzat adományozott néhány éve 
az egyetemnek.

A szórvány magyarok közt
Következő megálló a Fehér megyei Csom-
bord volt, ahol a szórványmagyarság szá-
mára a hajdúnánási amatőr Naná Színház 
társulata a Hajdú rege című zenés törté-

nelmi táncjátékot adta 
elő. A darab érdekessége, 
hogy Bocskai szerepében 
Szólláth Tibor játszott.

A csoport a színtiszta 
magyar településen, Ma-
gyarlapádon szállt meg, 
ahol a vendéglátó, Bor-
bándi András református 
lelkész beszélt a térségnek 
– a magyarságot érintő – 
legégetőbb problémáiról. 
A megye lakosságának 
4 százalékát kitevő ma-
gyarság vészesen fogy, a 
vegyes házasságokkal, az 

oktatási intézmények bezárásával a teljes 
asszimiláció fenyeget. Látogatást tettek a 
szomszédos román faluba, Fugadra, ahol 
megtekintették a Bánffyak egykori – ma 
már jócskán felújításra szoruló – kúriáját. 

Útban Gyulafehérvárra, Nagyenyeden 
megkoszorúzták az 1849. január 8-i nép-
irtás emlékhelyét.

Gyulafehérváron, a református gyüle-
kezeti házban, a vendéglátó Gudor Bo-
tond lelkész köszöntőjében örömét fejezte 
ki, hogy a hajdú-bihariak nem felejtették 
el Bocskait, akinek Nyugat-Európában 
köztéri szobra van. Vázolta a lelkész a vá-
ros magyar vonatkozású adatait, amiből 
kiderült: a 70 ezer lakosból 1200 fő ró-
mai katolikus, 5–600 fő református, ám 
ténylegesen 300-an járnak templomba 

és fizetik az egyházadót. 
„Az önfeladás, a lemon-
dás, a térdre hullás, a 
depresszív gondolkodás, 
a vegyes házasság a leg-
nagyobb veszély! Ám a 
maradék mindig gerjeszt! 
Sose szabad feladni iden-
titásunkat!” – nyomaté-
kosította a lelkész.

A Naná Színház az 
1916-ban épült műve-
lődési házban teltházas 
közönség előtt adta elő 
a Hajdú regét, melyet 
vastapssal, állva köszönt 
meg a hálás néző sereg. A római katolikus 
székesegyházban folytatódott a megemlé-
kezés, ahol Horváh István kanonok szólt 
az egybegyűltekhez. Mint mondta, nem-
csak Bethlen Gáborra, Fráter Györgyre és 

Bocskaira emlékeznek, hanem a múlt év 
szeptembere óta ott nyugvó Márton Áron 
püspökre is. „Nagyjaink előtt tisztelegve 
tegyük magunkévá Márton Áron szavait: 
Nem utasítom el a munkát” – ajánlotta 
a jelenlévők figyelmébe, hozzátéve, vállal-
juk a munkát, a szenvedést, mert csak így 
tudunk emberhez méltó, Istennek tetsző 
életet élni. 

Szólláth Tibor beszédében szólt arról, 
hogy 11. alkalommal vannak jelen, öt 
hajdútelepülés képviseletében. Méltatta 
Bocskai Istvánt, aki képes volt egyesíte-

ni a magyarság színe-javát, s a köz javá-
ra uralkodni. Utalt a fejedelem politikai 
végrendeletére: „Amit gondolunk, azt 
kell cselekednünk!” Bocskai és letelepített 
hajdúvitézei nem várakat, hanem templo-
mokat, iskolákat építettek, amit folytatni 
nekünk is kötelességünk – fejtette ki.

Gudor Botond lelkész örömét fejez-
te ki az újból találkozás kapcsán, majd 
szólt a fejedelem rövid, ám eredményes 
uralkodásáról. Mint fogalmazott, Bocs-
kai sokat tett népéért, öröksége a létezé-
sünk, a jövőnk záloga. „Hit, lelkiismeret, 
a múlt emlékezete tart meg bennünket. 
Ingyen semmittevéssel nem lehet távozni, 
valamit tenni kell az életben a hazáért!” – 
hangsúlyozta a lelkész.

A magyarlapádi lelkész elénekelte Bánk 
áriáját – Hazám, hazám, te mindenem! 
– majd a vendégek és a helyiek megko-
szorúzták a 10 éve elhelyezett Bocskai-
emléktáblát, de lerótták kegyeletüket 
Márton Áron szarkofágjánál is.

Vasárnap a delegáció a nagyváradi Par-
tiumi Keresztény Egyetemre érkezett, 
ahol a rektor-helyettes, Flóra Gábor és a 
Partiumi Művelődési Céh elnöke, Pintér 
István fogadta a zarándokokat. A vendég-
látók és Szólláth Tibor is hálával emlékez-
tek nemcsak Bocskaira, a váradi kapitány-
ra, hanem hitet tettek amellett, hogy a 
jövőben is folytatni kell a zarándoklatot, 
hálát adva azoknak, akik letelepítették 
a hajdúkat. Meleg Vilmos, nagyváradi 
színművész hazaszeretetről szóló versek-
kel köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
az egyetem díszudvarán megkoszorúzták 
Bocskai domborműves emléktábláját.

Kép és szöveg: Nyírő Gizella 
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ARANY-os zongoristáink
Szülők iskolája 

A Zeneképzelet Négykezes Zongora-
verseny Határok nélkül második alka-
lommal került megrendezésre Egerben, 
2017. március 2–5. között az Eszterhá-
zy Károly Egyetemen.

A versenyt egy zongoraművész házaspár 
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt álmodta 
meg, akik korábban már Hajdúnánáson 
is adtak koncertet. Öt korcsoportban és 
tanár-diák kategóriában indulhattak a 
jelentkezők ezen a megmérettetésen nem 
csak az országból, hanem a határon túl-
ról is. A Bocskai István Általános Iskola 
és AMI zongorista növendékei Kovács 
Boglárka és Horváth Luca Virág Tóth 
Erika felkészítő tanáruk segítségével mu-
tathatták meg tudásukat. A minősítésről 
szakmai zsűri döntött, melynek tagjai ne-
ves zongoraművészek: Balázs János – vala-

mint tanára – Becht Erika, Farkas Zsolt, 
Kurucz Tünde, Rohmann Imre, Várnagy 
Andrea és Doncsev András az NKA alel-
nöke. A befektetett munka és gyakorlás 
nem maradt eredmény nélkül, mert a zsű-

ri arany minősítéssel 
értékelte a lányok 
teljesítményét, akik 
nagy örömmel és él-
ményekkel térhettek 
haza.

Kovács Boglárka: 
,,Nagyon örülök 
annak, hogy eljut-
hattam az egri Zene-
képzelet Négykezes 
Zongoraversenyre.  
A sok gyakorlás, pró-
ba és koncert meg-
hozta a gyümölcsét, 
mivel Arany Minősí-
tést szereztünk Lucá-
val. Remélem, a haj-

dúböszörményi zongoraversenyről is szép 
eredménnyel térünk haza.”

Horváth Luca Virág: ,,A darabok, ami-
ket játszottunk: Beethoven Német tánca 
és Szelényi István Susog a nádas című 
műve. Nagyon sokan voltak, de nem iz-
gultunk. Gyönyörű hangja volt a hang-
versenyzongorának és csodálatos előadó-
kat hallhattunk. Hatalmas élmény volt!”

A versenynapok estéjén a zsűri tagok 
koncertjeikkel is elkápráztatták a közön-
séget, majd egy kurzussal zárult a négy 
napos rendezvény.

Tóth Erika felkészítő tanár

Ha február vége, akkor Szülők iskolája 
– mondják ezt a szlogent a Bocskai Ist-
ván Általános Iskolában az éves prog-
ramok összeállításánál. Alföldiné Ra-
gyák Andrea szakpszichológus már 11. 
alkalommal tart előadást az intézmény 
könyvtárában, ahol gyermekneveléssel 
kapcsolatos, évről évre egyre aktuáli-
sabb kérdésekről beszél szülőknek és 
pedagógusoknak. Előadásának célja a 
gyermekekkel kapcsolatos problémák 
korai felismerése, az esetleges gondok 
időbeli kezelése, illetve megelőzése.

Idén február 23-án 17 órától került 
megrendezésre a Szülők iskolája című 
program a Bocskai István Általános Isko-
la Polgári úti intézményének könyvtárá-
ban. A vendégeket és az előadót Székely 
Barnabás igazgatóhelyettes köszöntötte, 
aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, 
hogy ismét segítségünkre áll a volt kollé-
ganő gyermeknevelési kérdésekben.

Az előadásra népes számú érdeklődő 
összegyűlt, hiszen az egyre aktuálisabb 
kérdésekkel foglalkozó szakpszichológus 
szerint is olyan témákat kell a gyermek-
neveléssel foglalkozó felnőttek elé tárni, 
mely nehéz és komoly gondok megelőzé-
sére is szolgálhat.

A személyiségzavarok jelei már kis-
gyermekkorban megmutatkozhatnak, 
melyekre oda kell figyelnünk, s meg kell 
tudnunk különböztetni a kis hisztiktől, 
vagy a csak ritkán előforduló rosszkedv-
től, félelmektől.

A kisgyermekek viselkedéseire, azok 
zavaraira, vagy esetleges hirtelen megvál-
tozásait is észre kell vennie minden velük 
foglalkozó felnőttnek. Más eset, ha már 
maga a gyermek is rájön, hogy ő valami-
ben más, eltér a többiektől, hirtelen adó-
dó helyzetekre nem úgy reagál, ahogyan 
a többiek.

Olyan gyerekekre tudatosan is figyelni 
kell, akiknél fennállnak a „rizikófaktorok”, 
tehát előfordult már a családban hasonló 
eset, rendszeresen rosszkedvűek, gyakran 
van fejfájásuk, hasmenésük, alvás zavaruk.

Sok gyermek a teljesítményein, vagy az 
ezekhez vezető úton mutatja meg kóros 
képeit, azaz túl- vagy alig aggódós, vagy 

akár a szeretetet is túlontúl, vagy akár alig 
igényli. Iskolai eredmények akadályai le-
hetnek ezek a jelek, vagy akár már a jelek 
is figyelmeztethetnek bennünket, hogy 
mi az oka a teljesítményzavarnak, vagy 
ingadozásnak.

A szakpszichológus részletesen kitért a 
neurózisok és a személyiségzavarok kü-
lönböző fajtáira, tüneteire. Elmagyarázta 
továbbá, mi a pánik és a fóbia, mik ezek 
okai, jellemzői. Elmondta, hogy a szemé-
lyiségzavarokat fel lehet ugyan ismerni 
már gyermekkorban, de igazán diagnosz-
tizálni csak 18 éves kor után lehetséges. 

Szülők iskolája az előadás címe – nem 
véletlenül, hiszen, van, amit a szülőknek 
is tanulniuk kell. Ha van rá lehetőségünk, 
hogy olyan előadásokat hallgassunk meg, 
ahol gyermekeinkkel kapcsolatos problé-
máinkra, kérdéseinkre választ kaphatunk, 
érdemes megtennünk. Az, hogy milyen 
felnőtt válik belőlük, a mi felelősségünk. 
Tudnunk kell rájuk odafigyelni, hiszen a 
testi tünetek, a rémálmok, a magatartás-
zavarok, a tanulási nehézségek figyelmez-
tető jelek arra, hogy baj van, gond lehet 
– s ha mi nem tudjuk behatárolni és meg-
fejteni, van, aki segít ebben.

Szerencsére – mondta az előadó – a 
szülők a legtöbb esetben partnerek ebben, 
időben szakemberhez fordulnak kétes 
kérdésekben és a legtöbben saját érde-
küknek tekintik a terápiás kezeléseket, a 
fejlesztési lehetőségeket.

Az előadás végén a jelenlévők kérdése-
ket tehettek fel az előadónak, aki szívesen 
segített a kérdezőknek olyan esetekben is, 
amik nem hangzottak el az előadáson.

Aki eljött, tanult és gazdagodott, hisz 
segítséget kapott abban, hogy jobban 
megismerje gyermekét, tanítványát. S ez 
miért fontos?

„Ismerd meg a gyermeket, hogy jobban 
szerethesd!” – mondta Nagy László.

Tegyük ezt: szeressük őket – tudatosan, 
„belülről”, empátiával, s minden lehetsé-
ges eszközzel ahhoz, hogy tudjunk meg-
felelően viszonyulni hozzájuk, és segíteni 
őket, amiben csak szükséges.

Fekete Andrea

2017. február 16-án a Berettyóújfalu-
ban került megrendezésre az Országos 
Szakképzési Centrum által hirdetett fut-
sal körzeti bajnokság. Erre a tornára az 
északi- és déli körzet első két helyezettje 
jutott. Az északi körzetből Hajdúnánás és 
Hajdúszoboszló csapata. A déli körzetből 
Berettyóújfalu és Püspökladány jutott 
körzeti döntőbe minden csapat játszott 
minden csapattal. Magas színvonalú mér-
kőzéseket láthattunk komoly izgalmakkal. 
A torna végeredménye, is csak az utolsó 
mérkőzésen dőlt el. A három meccsen  
1 győzelmet és 2 vereséget játszott csapa-
tunk, Hajdúszoboszlót 4:0-ra vertük, Be-

Körzeti futsal bajnokság beszámoló

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy az elmúlt 
hónapokban egy japán fiatalembert lehet 
látni a belvárosban, a szupermarketekben. 
Atsuto Ususi – a huszonhárom éves test-
nevelő tanár – annak a japán testvériskolai 
kapcsolatnak a keretében érkezett Nánásra, 
amely 2014 tavaszán jött létre a Miyakono-
jo-higashi Középiskola és a Kőrösi gimnázi-
um között.

Az elvi megállapodást követően 2016 
októberében köszönthettük a Miyakonojo-
higashi Középiskola tulajdonosát, Yutaka 
Shimizut; Abe Tetsushit, a Magyar-Japán 
Kendo Klub szakmai igazgatóját és a fiatal 
kollégát a Kőrösi Csoma Sándor Reformá-
tus Gimnáziumban.

Atsuto, azon túl, hogy a testnevelésórá-
kon hospitál és gyakorlatot szerez, kendó-

edzéseket tart az általános iskolában, a ken-
dószövetség révén pedig járja az országot és 
Európát. Nagyon segítőkésznek, kedvesnek 
tartja a nánásiakat, a magyarokat. Az eddigi 
tapasztalatai alapján japán társaikkal ellen-
tétben az itteni diákok sokkal aktívabbak, 
nyitottabbak, bátran kifejezik véleményü-
ket, azonban kevesebbet sportolnak. 

Különleges és megtisztelő lehetőség szá-
mára, hogy itt élhet, tanulhat, fejlődhet. 
Tervei között szerepel, hogy megismerje az 
itthoni, illetve megismertesse velünk a japán 
kultúrát, megtanulja nyelvünket, és kendót 
tanítson nemcsak Magyarországon, hanem 
Európában is. Azt reméli, hogy két év eltel-
tével valóban példaképként térhet majd haza 
Japánba. 

Dér Balázsné Dobi Inci

Az „Arany-os” tanítványok és felkészítőjük 

rettyóújfalutól 4:3-ra 
kikaptunk, Püspök-
ladánnyal pedig 2:1 
lett a végeredmény. 
A két vereség ellené-
re is nagyon szoros 
mérkőzéseket játszot-
tak a fiúk. Hasonló 
képességű csapatok 
összecsapásait láthat-
tuk, ahol bármelyik 
csapat nyerhetett 
volna. Végeredménye 
a megmérettetésnek 

Püspökladány nyerte a tornát. Így kép-
viseli a területi döntőn a körzetet. A má-
sodik helyezett Berettyóújfalu lett. A mi 
csapatunk harmadik helyen végzett. Így 
kizárásos alapon Hajdúszoboszló végzett 
az utolsó helyen. A csapat minden tagja 
ajándékot kapott. Illetve éremben és ku-
pában részesült.

A csapat tagjai: Jóna Zsombor, Szurkos 
János, Zsuga Bence, Szücs Attila, Páz-
mándi Ferenc, Tacsi Bence, Tóth Nor-
bert, Ötvös Ádám, Ilyés Márton, 

Felkészítő tanár: 
Kathi István

Vendég a kendó hazájából
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NEMZETI ÜNNEPÜNK Zarándokúton a Naná Színház

Az idei Bocskai zarándoklatra elkísér-
te a hajdúnánási résztvevőket a Naná 
Színház is, akik Marth P. Ildikó zenés 
történelmi játékát, a Hajdú regét adták 
elő több helyszínen is, ezzel tisztelegve 
a nagy fejedelem emléke előtt. 

Március 3-án, pénteken kora reggel in-
dultunk útnak, s késő délután érkeztünk 
meg a Fehér megyei színtiszta magyar 
településre, Magyarlapádra. A templom 
tövében egy impozáns kollégiumban volt 
a szálláshelyünk s a beköltözés után már 
indultunk is tovább a Nagyenyed melletti 
Csombordra, az első előadásunk helyszí-
nére. A zsúfolásig telt művelődési házban 
vastapssal jutalmazták műsorunkat. Más-
nap délelőtt a környék nevezetességeit 
tekinthettük meg egy közös kiránduláson 
majd az ebéd után indultunk következő 
szálláshelyünkre, Gyulafehérvárra. Út-

2017. március 15-én ünneplőbe öltözött 
emberekkel népesedett be városunk főte-
re. Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc 169. évfordulójára emlékeztünk. 
A magyar történelem egyik leglényege-
sebb időszakáról szól ez az ünnep, amely-
nek mostani megünneplésére került sor.

Első állomás a Petőfi szobornál volt, 
ahol dr. Csiszár Imre alpolgármester úr 
köszöntötte a vendégeket és az ünnep-
ségen megjelenteket. Beszédében vissza-
idézte a forradalom és szabadságharc di-
cső napjait. Szólt arról, hogy a ma felnőtt 
nemzedék fő feladata kell, hogy legyen a 
múlt emlékeinek őrzése, hagyományainak 
ápolása és azok továbbadása az utókor 
számára. Dicső múltunknak kell, hogy 
mindenkor őrizői legyenek.

Az üdvözlő gondolatok után hagyo-
mányőrző táncbemutatókra került sor, 
miután a résztvevők megkoszorúzták Pe-
tőfi Sándor emlékművét.

Az ünneplő közösség ezután zene és 
énekszó mellett vonult át a Kossuth szo-
borhoz, ahol folytatódott az ünnepség.  
A Kossuth Lajosnak emléket állító szava-
lat után hangzott el prof. dr. Jávor And-
rás, a Debreceni Egyetem általános rek-
tor-helyettese ünnepi beszéde, amelyből 
álljon itt néhány gondolat:

„Március a megújulás hónapja. Külö-
nösen jó, hogy most egy hosszú, hideg tél 
után sütött végre ki a Nap, meghozva a 
megújulást, a feltöltődést…Hogy az elő-
bújó napsugarak, a kipattanó rügyek, a 
hosszabbodó nappalok teszik-e, nem tu-
dom, de ilyenkor márciusban könnyebb 
átérezni, hogyan szállhatott olyan magas-
ra a szabadságvágy és a tettvágy Európá-
ban a Népek Tavaszán…1848 példát mu-
tatott a hazaszeretetre és az önfeláldozásra.  
A ’48-asokkal szemben tartozásunk van, 
hogy az általuk képviselt értékeket tovább 
vigyük eszmeiségünkben és a jövő nemze-
dék nevelésében…Mit üzennek a trikolor 
színei a mai magyarságnak? Vajon tudjuk-
e, hogy a piros ereje a nemzeti összefogást, 
a fehér a hűséget a magyarsághoz, a ha-
zához, önmagunkhoz, a remény zöldje 
pedig a szabadságot szimbolizálja? Benne 
él a múltunk és a jövőnk. Ne szégyelljük 
piros-fehér-zöld zászlónkat. A zászló nem 
magyarkodás, hanem az összetartozásunk 
szimbóluma… Vajon miért nem énekel-

Társasjáték-kör alakult a Móricz Pál Váro-
si Könyvtárban. A Homo Ludens – játszó 
ember – elnevezésű új, tartalmas és szóra-
koztató kikapcsolódást kínáló programra 
minden olyan felnőtt érdeklődőt várnak, 
akik szeretnek játszani, szeretnének meg-
ismerkedni a különböző táblás, terepasz-
talos, kártyás játékok szabályaival és ele-
meivel, valamint szeretnek jó társaságban 
játszani. Első alkalommal két játékkal is 
megismerkedtek a résztvevők – az első 
egy stratégiai kártyajáték volt, amelyben 
a világ 7 csodáját kellett a játékosoknak 
megépíteni 3 koron át különböző nehéz-
ségekkel megtoldva. A 7 csoda című tár-
sasjátékban a játékosok nemcsak maguk 

közben Nagyenyeden megkoszorúztuk 
az 1949. január 8.-i népirtás emlékhelyét. 
Az 1916–ban épült művelődési házban 
szintén teltház fogadta a zenés történel-
mi táncjátékunkat, melyet most a vastaps 
mellett felállva köszönt meg a hálás kö-
zönség.

Az esti közös vacsoránál vendéglátóink, 
s a polgármesterünk is meleg szavakkal 
köszönte meg közreműködésünket. Az 
egyik prominens személyiség például za-
varba is ejtett kicsit bennünket mikor az 
István a királyhoz hasonlította a produk-
ciónkat. A további beszédekben, gondo-
latokban viszont felszínre került a cél is, 
mely a hajdú múlt ápolása és megőrzése. 
Ezek a megemlékezések nemzeti identitá-
sunkat erősítik és nem csak számunkra, ha-
nem a határon túli magyarság számára is.

Kócsi Imre

Homo ludens
taktikázhattak, de az egymás mellett ülők 
akár szövetséget is alkothattak a győzelem 
érdekében.

A másik a mesék világába röpítette visz-
sza a résztvevőket, pontosabban a magyar 
népmesék varázslatába, ahol a játékosok-
nak különböző mesebeli próbát kellett 
kiállniuk mesehősök képzeletbeli bőrébe 
bújva. 

Aki kedvet kapott mindezek után a 
közös játékra, bővebb felvilágosítást Da-
rócziné Bordás Andreától, vagy a Móricz 
Pál Városi Könyvtár dolgozóitól kaphat 
személyesen vagy telefonon az intézmény 
telefonszámán.

Fekete Andrea

jük ünnepeinken mindannyian a Him-
nuszt és a Szózatot? Nincs a mának szóló 
üzenete? Nem a mi közös imádságaink 
ezek? Hiszem, hogy minden nemzetnek 
szüksége van saját jelképrendszerére… 
A mi feladatunk, felelősségünk, hogy a 
következő generációk mit érezzenek, mit 

tartsanak igaznak és értékesnek, valamint 
az is, hogy ne vesszenek el a magyarság, 
a magyar történelem értékei, kiemelke-
dő egyéniségei. Tegyünk érte!…Valóban 
itthon vagyunk otthon! Az embernek 
kell, hogy legyen nemzettudata…Amit 
’48 hősei akartak, azt konkrét értékként 
akarták, amit tettek, olyan célokért tet-
ték, amelyeket fontosnak találtak, és nem 
elvont eszmékért. Hazájukért, egymásért, 
de nem önmagukért…A nemzettudat, a 
hazaszeretet, az önfeláldozás három olyan 
érték, amelyről a ’48-asok még tudták, 
hogy mit jelentenek, de ma már bajban 
vagyunk ezekkel a fogalmakkal…’48 
hősei egyszerűen, de csupa nagybetű-
vel BÁTRAK és HŐSÖK voltak…Mit 
mond 1848 emléke a ma emberének?…
Szerintem példát ad, hitet és a magyarság 
reményét. A haza fogalmától elválasztha-
tatlan a hazaszeretet és a nemzeti érzés…
A hazafiságnak van államot és hazát építő 
küldetése, ereje és hatalma. Vajon nem 
ez hiányzik mai társadalmunkból?…De 
jó is lenne, ha tudnánk, és ’48-as lenne 
az értékrendünk!…Hiszem, hogy nem az 
ideát keressük, hanem tudjuk, hogy adott 
sorshelyzetben mi is hétköznapi hőssé 
tudnánk válni, mint ’48-as elődeink…

Bocskai István zászlaja vezetésével

Örüljünk a tavasznak és engedjük, hogy 
átjárja lelkünket!”

Az ünnepi beszéd és a koszorúzás után 
a Művelődési Központ színháztermében 
folytatódott az ünneplés. A Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium tanulói 
mutatták be nagy sikerrel, Haranginé Si-
mon Tímea rendezésében a „Mi nem in-
gadozunk, mint a nád” című darabjukat.

A műsor után díjak és jutalmak átadásá-
ra került sor a pályázatokon és versenyeken 
eredményesen szereplő diákok számára.

A nap rendezvényét színesítették: a 
Bocskai AMI néptáncosai, a Bürkös Ze-
nekar, a Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Csoport és a Hajdúnánási Hajdú dara-
bont Hagyományőrző Egyesület.

Gut IstvánKőrösis gimnazisták ünnepi műsora
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Virágzik a hajdúnánási néptánc

 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.

 Március 28. (kedd) 14.00: a Filhar-
móniai bérletsorozat előadása: Kodály 
Filharmónia, Debrecen: Háry János 
címmel a Kodály-emlékév előadása.

 Az előadásra a megvásárolt bérletek ér-
vényesek, illetve jegyek válthatók 500 
Ft-os áron. 

 Április 7. (péntek) 19.00: a Körúti 
Színház bemutatja: Tabi László – Spa-
nyolul 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 – 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).

 Sári Antal festőművész kiállítása áp-
rilis 11-ig tekinthető meg a művelődési 
központ galériájában.

 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 vég-
cél 46 hektár. Jelenleg 21 hektár termő 
szőlő, 8 hektár pedig most fordul ter-
mőre. A birtok központja Bodrogszer-
dahelyen (ma Streda nad Bodrogom) 
található, a borászat nevét adó báró 
Vécsey család hajdani birtokán, ponto-
sabban a hatalmas borospincéjükben. 

Részvételi díj: 6000 Ft/fő. Bővebb in-
formáció: Máthé Csaba, 06-20/965-
6444, mathe.csaba001@gmail.com

 Április 6. (csütörtök) 19.00 Hajdú-
nánási Borestek a Nyíregyházi Borozó 
csapata szervezésében. Bemutatkozik a 
Maul Pincészet és Borétterem, Villány. 
Kóstoltat: Maul Zsolt borász. 

 A Maul pincészet 1999-ben kezdte 
működését Villányban. Maul Zsolt és 
Berkovics Lilla feltörekvő vállalkozása 
a kézműves borászat nemes és Villány-
ban régóta élő hagyományait ötvözi a 
korszerű borászati technológiákkal.  
A borvidék legjobb dűlőiből származó, 
terméskorlátozott szőlőből nagy oda-
figyeléssel készítik minőségi boraikat. 
Részvételi díj: 6000 Ft/fő. Bővebb in-
formáció: Máthé Csaba, 06-20/965-
6444, mathe.csaba001@gmail.com

 Április 13–14. (csütörtök–péntek) 
Húsvéti készülődés a Kendereskertben: 
tojásfestés, kézműves foglalkozások, ál-
latetetés, állatsimogatás, zenés foglalko-
zások, háromszori étkezés. Minden nap 
8.00–16.00. Részvételi díj: 1500 Ft/
nap/fő. Indulás és érkezés: művelődési 
központ parkoló. Érdeklődés és jelent-
kezés: Pálfi Júlia 06-70/372-1484

A Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. felhívásai

 Maghy Zoltán versíró pályázat
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

Maghy Zoltán versíró pályázatot hirdet 
a Költészet Napja alkalmából. Várjuk 
alkotó felnőttek és gyerekek verseit 
műfaji megkötés nélkül.

 Az alkotásokat jeligés borítékban kér-
jük beküldeni, egy másik azonos nevű 
borítékban pedig a versíró adatait kér-
jük elhelyezni: (név, cím, telefonszám, 
életkor). A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2017. március 31. Címünk: 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.

 Az alkotásokat szakemberek bírálják el. 
 „Mesés Japán” rajzpályázat – A Ná-

nás Pro Cultura Nonprofit Kft. „Mesés 
Japán” címmel rajzpályázatot hirdet 
gyerekek számára 3 korosztályban.

 Korosztály: 3–6 éves;
 Korosztály: 7–10 éves;
 Korosztály: 11–14 éves korig.
 Várjuk a gyerekek rajzos elképzeléseit a 

Japánról és a japán mesékről. Az alko-
tók bármilyen technikát használhatnak.

 A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. április 15. Címünk: Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. 4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 6.

 Minden kategóriában három díjat 
adunk ki. Eredményhirdetésre a „Sok-
színű Japán” című rendezvénysoroza-
tunkon kerül sor.

 Pozitív történetek – A Nánás Pro Cul-
tura Nonprofit Kft. 2017-től havonta 
egy alkalommal Pozitív estet rendez a 
PinceKlubban. Várjuk azoknak az em-
bereknek a jelentkezését és történetét, 
akik bármilyen nehéz helyzetből a saját 
erejükből álltak fel, és szívesen megosz-
tanák történetüket másokkal ezeken a 
találkozókon.

 Jelentkezni lehet a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban az 52/382-
400 és a 06-70/372-1494 telefonszá-
mokon, vagy személyesen.

65 éve együtt! 
Nagy Zsigmond és Nagy Zsigmondné Sebestyén Julianna 65 éve kötötték össze 
életüket Hajdúnánáson. Március 25-én családi körben ünneplik vaslakodalmukat. 
Isten éltesse őket még sokáig egészségben, szeretetben három gyermekük, öt 
unokájuk, két dédunokájuk és a rokonság körében.

A hajdúnánási néptáncosok életében 
újabb sikertörténetekről számolhatunk 
be. A város- és megyeszerte ismert Arany-
szalma Ifjúsági Néptáncegyüttes lendü-
letes, alázatos táncosai olyan eredményt 
értek el, amivel még a műfajban sokat 
élt szakmai vezetőiket is sikerült meg-
lepniük. A csoport bejutott a 2016-os 
év legjobb 17 együttesét és koreográfiáit 
felvonultató Néptánc Antológia gálamű-
sorába. A Bocskai István Általános Isko-
la keretein belül működő, a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat valamint a Cifra-
szűr Néptánc Egyesület által támogatott 
együttestől ez egy mesébe illő teljesítmény 
volt. A február 25-én megrendezett ese-
mény azért ekkora elismerés, mert ilyen-
kor egy napra az egész mozgalom Buda-
pestre figyel és érdeklődően tekinti meg, 
hogy kik tartoznak jelenleg a néptánc 
mozgalom krémjébe. A heti kétszeri, há-
romszori és esetenként a hétvégi próbák, 
az áldozatos munka meghozta gyümölcsét 
a hajdúnánási fiataloknak. Természetesen 
az együttes ezt az eredményt sem érhette 
volna el a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ, a Városi Önkormányzat és 
a Cifraszűr Néptánc Egyesület segítsége 
nélkül, akik folyamatosan biztosítják a 
szakmai sikerekhez elengedhetetlen uta-
zási, zenekari, viseletbeli és egyéb anyagi, 
erkölcsi támogatást.

Mindemellett egy másik friss és ered-
ményes szereplése volt a tagozatnak a 
március 3-án megrendezett XIX. Vécsey-
Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdal-

éneklési Versenyen. A több megyére ki-
terjedő régiós verseny idén is hatalmas 
színvonalat hozott. Az országosan elis-
mert zsűri két III. helyezést ítélt oda a 
hajdúnánási delegációnak. Név szerint az 
Aranyvessző Néptánc Csoport, valamint 
az Aranyszalma Ifjúsági Néptánc együttes 
lett a korosztályukban harmadik helye-
zett. A szakmai értékelésen a nagyérde-
mű kiemelte valamennyi Hajdúnánásról 
érkezett néptánccsoportot (Aranyalma, 
Aranyvessző és Cinegelábúak Néptánc-
csoport valamint az Aranyszalma Ifjúsági 
Néptáncegyüttes) magas szintű technikai 
és előadás-módbeli tudását. A felkészítő 
tanárokat, Bedő Melindát, Makkai And-
reát és Márton Attilát ennek nyomatéko-
sításául Pedagógiai Különdíjban részesí-
tették. A pedagógusok nagy köszönettel 
tartoznak a fent említett támogatóknak, 
továbbá a szülőknek, akik nagy bizalom-
mal bízzák gyermekeik testi-, lelki- és 
szakmai fejlesztését a gyermekek által sze-
retett pedagógusokra.

Márton Attila
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3 millió forint a fiatal vállalkozóknak

KócsiSztori: A szellemautó

A „Vállalkozz Magyarország” program 
a fiatalok vállalkozóvá válását segíti az 
észak-alföldi régióban. Ahhoz, hogy 
a tervek megvalósuljanak és az álmok 
ne csak álmok maradjanak, a pályázat 
sikerességét 3 tényezővel is segítik: üz-
leti képzés, cégalapítás, 3 millió forint 
támogatás.

A kezdeményezést a Széchenyi 2020 
program segíti. A projektben várhatóan 
450 fiatal kap lehetőséget arra, hogy vál-
lalkozói képzésben és készségfejlesztésben 
vegyen részt.

A képzést eredményesen elvégző, jóvá-
hagyott üzleti tervvel rendelkező vállal-
kozásukat megalapító fiatalok a GINOP 
5.2.3. pályázati felhívás keretében mini-
mum 2 millió, maximum 3 millió forint 
vissza nem térítendő támogatásra pályáz-
hatnak.

I. Kinek szól a fiatalok vállalkozóvá 
válásának támogatása program?

Programunkba jelentkezhetnek:
a) azok a 18 és 25 év közötti, Észak-

Alföld régióban élő fiatalok, akik a prog-
ramba vonáskor (támogatási szerződés 
megkötésének dátuma) megfelelnek az 
alábbi feltételek mindegyikének:
 Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyében vagy Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében lakóhellyel (ál-
landó lakcím), vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek,

 18. életévüket betöltötték, de 25. élet-
évüket még nem,

 akik nem tanulnak (nappali oktatásban 
nem vesznek részt) és nem dolgoznak,

 legalább 1 hónapja regisztrált álláskere-
sők,

 meglévő vállalkozásban többségi (50% 
feletti) tulajdonnal nem rendelkeznek,

 új egyéni, vagy mikro-vállalkozás indí-
tását tervezik,

 természetes személyek, akik vállalkozás 
indításához ötlettel, reális elképzeléssel 
és vállalkozói attitűddel rendelkeznek,

 az Ifjúsági Garancia Rendszer regiszt-
rált alanyai, az illetékes Kormányhiva-
tal Járási Hivatalának Foglalkoztatási 
Osztálya* (korábban munkaügyi köz-
pont) által kiadott „IRÁNYÍTÓLAP az 
Ifjúsági Garancia Rendszer keretében” 
c. dokumentummal rendelkeznek.
b) azok a 25 és 30 év közötti, Észak-Al-

föld régióban élő regisztrált álláskeresők, 
akik a programba vonáskor (támogatási 
szerződés megkötésének dátuma) megfe-
lelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
 Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szat-

már-Bereg megyében vagy Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében lakóhellyel (ál-
landó lakcím), vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek,

 25. életévüket betöltötték, de 30. élet-
évüket még nem,

 akik nem tanulnak (nappali oktatásban 

nem vesznek részt) és nem dolgoznak,
 legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresők,
 meglévő vállalkozásban többségi (50% 

feletti) tulajdonnal nem rendelkeznek,
 új egyéni, vagy mikro-vállalkozás indí-

tását tervezik,
 természetes személyek, akik vállalkozás 

indításához ötlettel, reális elképzeléssel 
és vállalkozói attitűddel rendelkeznek,

 a lakóhely szerinti illetékes Kormányhi-
vatal Járási Hivatalának Foglalkoztatási 
Osztálya* által kiállított Hatósági Bizo-
nyítvánnyal rendelkeznek.
II. Mit kínálunk a program keretében?
A teljes program két fázisban valósul meg.
Az első fázisban (GINOP-5.2.2) elér-

hető főbb szolgáltatások:
 kompetenciamérés, alkalmasság- és moti-

váció vizsgálat, vállalkozói ötlet felmérése,
 vállalkozói képzés és készségfejlesztés,
 üzleti terv elkészítéséhez segítségnyújtás,
 személyes tanácsadás és mentorálás,

A szolgáltatásokat a programban részt-
vevők térítésmentesen vehetik igénybe.

A második fázis (GINOP-5.2.3) ke-
retében:
 az első fázisban nyújtott képzési prog-

ramokat eredményesen elvégző,
 az első fázis keretében jóváhagyott üzle-

ti tervvel rendelkező,
 az üzleti terv jóváhagyását követően 

vállalkozásukat megalapító fiatalok,
 legfeljebb 3 millió forint összegű,
 vissza nem térítendő támogatásra pá-

lyázhatnak az üzleti tervben rögzített 
költségeik támogatása céljából, 10% ön-
rész mellett.
III. Hol lehet jelentkezni a programba?
Jelentkezni a http://vallalkozzmagyar-

orszag.hu/eszakalfold/#regisztracio hon-
lapon lehet. Mindeközben javasoljuk a 
programba való jelentkezés feltételeként 
előírt álláskeresői státusz alátámasztására 
szolgáló alábbi igazolások beszerzését:
 IRÁNYÍTÓLAP az Ifjúsági Garancia 

Rendszer keretében (18 és 25 év közöt-
ti ügyfeleink részére szükséges): Az irá-
nyítólapot az illetékes Kormányhivatal 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
állítja ki és azt igazolja, hogy a kérvé-
nyező az Ifjúsági Garancia Rendszer 
résztvevője.

 Hatósági Igazolvány (25–30 év közötti 
ügyfeleink részére szükséges): A doku-
mentumot az illetékes Kormányhivatal 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 
állítja ki és azt igazolja, hogy a kérvé-
nyező pályakezdő álláskereső.
A több mint 300 millió forintból 

megvalósuló projekt eredményeként vár-
hatóan 270 új vállalkozás indul el az 
észak-alföldi régióban. A fiatalok pályáz-
ni előreláthatólag 2017. augusztus végéig 
tudnak. A programmal kapcsolatos bő-
vebb információ www.vallalkozzmagyar-
orszag.hu oldalon olvasható.

Közlemény
A Máró József Emlékalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik adójuk egy százalékával az előző évben is támogatták 
a helyi mentőállomás alapítványát, melynek összege 

az elmúlt évben 745 128 Ft. volt. Kérjük, hogy továbbra is támogassák 
a hajdúnánási helyszíni sürgősségi betegellátást!

Adószámunk: 18568514-1-09

Ezt a sztorit szintén életem párjától hal-
lottam, amit ő a barátnőjétől hallott s 
amellett, hogy mulatságos szintén tanul-
ságos is.

Katika vidáman haladt kerékpárjával 
a februári csípősen hideg délelőttön a 
Mártírok utcán. Mint az asszonyok álta-
lában a szombati ebéd elkészítési terveire 
gondolt éppen mikor a piac bejárata után 
egy sárga személyautó elkezdett lassan ki-
tolatni a parkolóból pontosan felé. Kicsit 
bosszankodott is, hogy most őt fékezésre 
kényszerítik, s emiatt kizökkentik gondo-
lataiból (csigát vagy laskatésztát vegyen a 
leveshez) azonban haladt tovább, hiszen 
elsőbbsége van, meg csak nem vak tán a 
sofőr. Azonban nagy meglepetésére a ve-
zetőnek eszébe sem jutott lassítani, s ha 
Katikának nincs az a veleszületett igazi 
nánási reflexe bizony összekoccantak vol-
na. No, ez aztán már igazán felháborító – 
gondolta – s nagy dérrel – durral odament 
az autó bal első ablakához. Határozottan 
bekopogott s meg sem várva, hogy lehúz-
zák az ablakot elkezdte szórni válogatás 
nélkül a jelzőket, s a sofőr látására való 
utalásokat, valamint tanácsokat a helyi 
szemészorvos mielőbbi meglátogatására, 
sőt még találgatásokba is bocsátkozott az 
illető jogosítványának megszerzését illető-
en (bizonyára egy fél disznóért vette!). 

A meglepetés, ami ezután érte azonban 
szinte drámai volt. Az autóban ugyanis 
egy teremtett lélek sem ült. Túl sokáig 
azonban nem jött zavarba. Tudta, hogy 
valaki nem húzta be a kéziféket, s mint 
öntudatos állampolgárnak, neki köteles-
sége segíteni. Villámgyorsan körülnézett 

s szerencsére meglátott két egyenruhás 
férfit benn a járdán ácsorogni.
 A sors vezette ide magukat – mondta 

lihegve mikor odafutott hozzájuk. Elsza-
badult egy autó jöjjenek, segítsenek!
 Mi közünk van nekünk hozzá? – 

mondta egyikük miközben ásított egy 
nagyot.
 Hogy – hogy mi közük? – emelte fel 

a hangját felháborodottan Katika. – nem 
szégyellik magukat? Hisz önök vannak 
egyenruhában. Szolgálunk és védünk? 
Amikor baj van, akkor meg csak ásíto-
zunk. Felesküdtek erre a szép jelvényre, 
ami itt díszeleg a mellükön vagy nem?

Teljesen kikelt magából. Ő, aki öntu-
datos állampolgárként segítene, pont az 
egyenruhásoktól nem kap viszonzást. Jött 
azonban az újabb meglepetés, amikor a 
másik férfi kissé unottan magyarázni kez-
dett.
 Drága asszonyom! Ez az egyenruha 

horgász egyenruha mi pedig halászati el-
lenőrök vagyunk. Ez a jelvény a mellün-
kön a Halászati őr jelvény. Tetszik látni, 
egy halacska is van rajta? De inkább segí-
tünk, hol van az az autó?

Katika kissé pironkodva mutatott az 
ellenkező irányba azonban akkorra, két 
lelkes önként jelentkező vissza tolta a 
helyére a sárga kocsit, talán egy téglával 
is kitámasztották. Katika is visszaült ke-
rékpárjára, vidáman kerekezett hazafelé 
arra gondolva, hogy ő mindent megtett s, 
hogy mégis csiga lesz a leveshez. A sárga 
kocsi tulajdonosa viszont, talán sohasem 
tudja meg, hogy figyelmetlensége majd-
nem balesetet okozott.            Kócsi Imre

A MÁV Zrt. tájékoztatta a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzatot, miszerint vegy-
szeres gyomirtási munkákat végez 2017. 
március 21.–2017. május 31. közötti 

időszakban a kezelésében és tulajdonában 
lévő területeken, mint a hajdúnánási vas-
útállomás területén, illetve a pályanyom-
vonal mentén, mely során az alábbi elne-
vezésű vegyszereket használják fel:

 AMEGA480SL/MARS 480
 MEZZO 20 WG  EFFECT 
 KYLEO  STOMP/SHARPEN
COLOMBUS EC/MAGELLÁN
A MÁV Zrt. által küldött tájékoztatás 

megtekinthető Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal (címe: 4080 Hajdú-
nánás, Köztársaság tér 1. szám) Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Irodáján (27. 
számú iroda                 Dr. Kiss Imre jgyző

TájékozTaTás

Örömmel tájékoztatom Hajdúnánás la-
kosságát, hogy városunk Képviselő-testüle-
te 2017. március 1-től díjmentessé tette a 
hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi ese-
mények, házasságkötések lebonyolítását.

Közösségünk tagjai mostantól akár 
hétvégén is extra költségek nélkül 
mondhatják ki a boldogító igent az 
Önkormányzat épületében. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete azok számára is ked-

vezni szeretne, akik a Városházán kívül 
képzelik el a nagy napot. Így a hivatali 
helyiségen kívüli anyakönyvi események 
után fizetendő díj mértékét 20 000 Ft 
(+ÁFA) összegre csökkentettük. 

Bízom benne, hogy kezdeményezésünk 
sok házasodni vágyó pár számára teszi 
még önfeledtebbé és boldogabbá az egy-
más iránt való elköteleződés élményét! 

Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város polgármestere 

Apró segítség a nagy nap előtt! 
Jó hír a házasodni készülőknek!
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A Csiha-malom, mint – már építése ide-
jén, 1942-ben is – Magyarország leg-
korszerűbb műmalma, Hajdúnánás és 
Hajdú-Bihar megye, sőt az ország egy 
különleges büszkesége. Az ipari objektum 
56 méter magas épülete a Polgári útról, 
de a város több pontjáról is már messzi-
ről érzékelhető a város legkiemelkedőbb 
létesítményeként. A modern műmalmot 
„Hajdúnánás hozományaként” jelölték 
meg az EU csatlakozás kapcsán. A ma is 
működő és komoly jelentőséggel bíró lé-
tesítményt városunk híres szülötte, Csiha 
Győző építette, ezért szimbolizálja annak a 
múlt század zseniális magyar mérnöknek 
a „máig ható védjegyét”, aki a viharos 20. 
század „történelmi forgószínpada” ellenére 
kemény hittel, egyenes gerinccel, bámula-
tos szaktudással és – munkásait hűséggel 
végzett, hatékony és örömteli munkára 
vezető – emberségével, maradandó ipari 
és műszaki értéket teremtett már a maga 
korában is az ipartörténeti remekműnek 
számító őrlőüzemmel, melyet a települé-
sen „nagymalomként” emlegetnek. S nem 
csupán Hajdúnánáson, hanem ország-
szerte is „ipartörténeti fogalommá” vált, 
hisz különleges „túlélőművészként” vészelt 
át egy emberöltőnyi időszakot, s vált ez-
által a magyar malomipar történetének 
egyedülálló példájává: háborúban épült, 
már létrejötte után nem sokkal majdnem 
felrobbantották, átvészelte a rendszervál-
tást, s a privatizáció minden kínját, s ma 
73 évesen is „él” és mintegy hatalmas őr-
ként magasodik a város fölé Hajdúnánás 
szélén, és biztosítja a Hajdú-Gabona ZRt. 
égiszén belül mindennapi betevőnkhöz 
az értékes lisztet ma is. Az őrlésnek, mint 
a gabonából – az emberi életet tápláló 
alapélelem –, a kenyér előállítását bizto-
sító tevékenységnek ősidők óta kiemelt 
misztériuma és jelentősége van az embe-
riség történelmében. 

Hazánkban már a honfoglalás idején 
is forgattak ősanyáink kezdetleges kézi 

malmot, aminek a Gellért-legenda is em-
léket állít. Az eltelt 1100 év alatt ugyan a 
legmodernebb technológia már felszaba-
dította az embert e munka fizikai terhei 
alól, ám napjainkban is értékes iparága 
hazánknak a malomipar, s jelenleg 52 
malom található az országban – árulta el  
dr. Lakatos Zoltán, a Csiha-malmot je-
lenleg üzemeltető Hajdú – Gabona ZRt. 
elnök-vezérigazgatója, a Gabona Szövetség 
elnöke. Hazánk „malmi történelmének” 
alaptétele, hogy a „molnárkodáshoz” nem 
csak az őrlés, hanem a malom építése is 
hozzátartozott. A különböző malomtí-
pusok mindegyike megtalálható volt ná-
lunk, s a XIX. századra a magyar nagyipar 
kialakulásában már malomipar állt az 
élen. A malmok fejlődéstörténetének állo-
másai azért izgalmas „kordokumentumok” 
is egyben, mert a gépi berendezések egész fej-
lődéstörténetét végig lehet követni a gabona-
malmok történtén. Mára már hungarikum 
gr. Széchenyi István szellemi hagyatéka, 
akinek védnöksége megalkotója és megte-
remtője, Csiha Győző (1887–1962) élet-
útjával, akinek léte elválaszthatatlan volt 
a malomtól, ehhez szabta mindennapja-
it, életritmusát. Igazi „nánási polgárként” 
állította kimagasló, s haláláig gyarapított 
szaktudását, precizitását, lelkiismeretes 
munkastílusát, vezetői habitusát és min-
den megnyilvánulását átható mély hu-
mánumát Hajdúnánás és a vele dolgozó 
emberek szolgálatába. sőt minden ember 
szolgálatába, aki a malmáról hordta a 
„napi betevőnek való”kenyérhez a kor-
pamentes lisztet. Hazánk egyedülálló, s a 
20. század Magyarország legkorszerűbb, s 
ma is működő műmalmának atyja példás, 
bár a kor viharaitól nem mentes, mégis mi-
nőségi életutat mondhat magénak. Életének 
főbb emblémái személyisége és fő műve 
megértéséhez a következők: hajdúnánási 
gyökerek, minőségi iskolák Nánáson, Keszt-
helyen, gépészmérnöki oklevél a Műegyete-
men, német szakmai alapok az AEG-nél és 
a Siemensnél, maximalizmus, komoly szel-
lemi nívó, az 1. világháború idején rangelső 
vártüzérség Bécsben, 3 éves orosz hadifog-
ság, 1918 tavasza: szökés haza, bekapcsoló-
dás a Nemzeti Tanács munkájába, komoly 
szociális érzék, emberi empátia minden 
helyzetben, ha kellett küzdelem árán is, 
kezdeményező szerep a Bajtársak Jóléti Bi-
zottsága nevű szervezetben, kommunista 
elvek, a Kommün bukása után Romániá-
ban való tartózkodás, 1923-ban visszatérés 
szülővárosába, s innentől irányul figyelme 
komolyan a malom különleges –, tudásának 
nagy lehetőségeket, tervező-alkotó szelleme 
számára komoly kihívást jelentő – világa 
felé. A két világháború közti időszakban 
is markáns gazdaságélénkítő, irányító sze-
repet vállalt magára: átvette édesapjától 

az akkor még csak 8 fővel dolgozó ún. 
Csiha-malmot, melyet Csiha Elek 1885-
ben alapított. Megfelelő végzettséggel, 
kiforrott személyiséggel, szakmai és üzleti 
tapasztalatokkal felvértezve, átgondoltan 
kezdte el az öreg malom korszerűsítését. 
Ezzel párhuzamosan a 30-as évek elejétől 
lassan bekapcsolódott a város társadalmi 
életébe. Elnöke lett a Hajdú Vármegyei 
Malomszövetségnek, és 1939-ig, lemon-
dásáig ügyvezető elnöke az Országos Ma-
lomszövetségnek. Analitikus alkata, végte-
len precizitása, európai szintű szaktudása 
mellett átlagon felüli munkabírására is 
szükség volt ahhoz, hogy az édesapja által 
épített „malomnak nevezhető” kezdetle-
ges faépületből egy minden akkori igényt 
kielégítő – a kor legmodernebb gőzmal-
mának számító – műmalmot hozzon létre 
az átalakítás során. Egyszerre volt vizioná-
rius és kőkeményen gyakorlatias: „Terve-
zett, és addig nem nyugodott, amíg tervei 
valóra nem váltak.” 

Korszerűsítések 
a Csiha-malomban 

A nánási malomipar egyébként töret-
len fejlődést mutat teljesen szinkronban 
haladva a világszintű malomipari „tren-
dekkel”, s bizony a modern gőzmalom 
megjelenéséig itt is hosszú utat kellett 
megtenni, hisz ezen a településen is ún. 
szárazmalmok működtek – 1870 táján 
kb. 30 – a gőzmalmok gépesített világá-
ig. 1890-ben összesen 4 gőzmalom mű-
ködött Nánáson, egyik volt Csiha Eleké, 
mely tehát 1885-ben létesült. Győző 
ugyan már 1913-ban megkapta az ipar-
engedélyt édesapja malmára, de csaknem 
negyedszázad telt el a kisebb bővítések-
kel, felújításokkal, anyagi erőgyűjtéssel és 
szakmai felkészüléssel, amíg végül teljes 
mellszélességgel hozzálátott az akkor már 
52 éves, áttekinthetetlen, elavult malom 
nagyarányú korszerűsítéséhez, kibővíté-
séhez. Mindig ésszerű és gazdaságos el-
vek mentén járva, s tanulva a Hajúnánási 
Gőzmalom Rt. hitelcsődjéből, tudatosan 
elkerülte a bankkölcsönöket: a saját erőt 

okosan előteremtve, s a malom anyagi sta-
bilitását megalapozva egy sertéshízlaldát 
állított fel, s ennek, valamint malmának 
növekvő bevételéből fedezte először a gé-
pek, majd az építkezési anyagok (családi 
adatok szerint 1 millió tégla beépítésére 
került sor), végül az építkezés és a kiegé-
szítő gépek költségeit. Gigantikus elkép-
zelésit szakmailag is maximálisan megala-
pozta a zseniális mérnök: az előkészületi 
időszakban minden szaksajtót elolvasott, 
levelek tucatjait küldte szaktanácsért a 
malmos szakma legkiválóbbjaihoz, s csak 
miután minden együtt volt, született meg 
a terv, s kezdődött meg a város történelmé-
nek egyik legnagyobb szabású építkezése.

Hogy mennyire elkötelezett volt szü-
lővárosa és népe iránt, azt nagyon jól jel-
lemzi egyik közeli barátjához még 1912-
ben írt levelének egy részlete: „Sokat 
éltem, azt hiszem éppen eleget arra, hogy 
ember legyen belőlem. Kedvem van dolgoz-
ni. Alig várom azt az időt, hogy kezembe 
vehessem az apám ipartelepét s nagyitsam, 
ameddig lehet.[…]. Terveim: ha az apám 
még hajlandó anyagilag támogatni, három 
évet akarok tölteni Németországban, Fran-
ciaországban és Amerikában – kipróbálni 
teljesen elfelejtett francia és angol tudo-
mányomat, világot látni s gépészmérnökké 
lenni s aztán hazamenni önálló iparosnak. 
Meggazdagodni, szépen élni. Mászkálni a 
világban szépeket látni. S a végén egy Zola-
szerű ideális munkáskolonnia lebeg ködben 
a szemem előtt. Akarom, hogy szeressenek, 
s hogy boldog legyek. Ezt akarom s ez nem 
fantazmagória. Vagy én vagyok megrögzött 
bolond idealista. Pedig csak a materiát 
tisztelem, meg a szépet. Becsület. energia és 
szépség az istenem.”

A korszerűsítés kezdetétől 1938-tól – a 
háború kitörése miatt kitolódó befejezé-
sig – 1942-ig 300 000 pengőbe került 
az átalakítás. Az üzem a gazdaságosság 
és korszerűség kettősségének aprólékos 
gonddal megalkotott jegyében azzal a 
céllal készült, hogy biztosítsa Hajdú, 
Szabolcs és Borsod vármegyék ellátását. 
Az elkészült komplexum az ország akkori 
legmodernebb műmalma lett. Meghajtó 

Értékeink mentén: Emlékezés a 130 éve született 
Csiha Győzőre és életművére

Az alábbi dolgozat 2015-ben készült a Megyei Értéktárba való kandidálásra, 
amelyből most részleteket közlünk. Készítője Kocsi Erika. Csiha Győző és életmű-
ve nem került be ugyan a Megyei Értéktárba, ám születésének 130. és halálának 
55. évfordulója alkalmat kínál arra, hogy a Hajdúnánási Újság hasábjain így emlé-
kezzünk a zseniális mérnökre, a kiváló patriótára. 

Csiha Győző Hajdúnánás, 1887. február 25.–
Budapest, 1962. december 27.

Csiha Győző életműve – Kelet-Magyarország legkorszerűbb malma, mellette a „kis siló”, amelyet 
még Csiha tervezett, de már nem ő építette meg 
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erejét 3, összesen 440 Hp barnaszéngáz-
zal hajtott motor biztosította, amelynél 
a forgórostélyos barnaszén-generátort pl. 
elsőként alkalmazták hazánkban. Napi 
teljesítménye búzából 825, rozsból 175, 
csírátlanított tengeri őrlésből 300 és 
hántolásból 120 mázsa. Teljes mérték-
ben golyóscsapágyazott gépi berendezése 
következtében üzemanyag fogyasztása mi-
nimális volt: 10 kg salgótarjáni szénnel és  
2 dkg olajjal 1 mázsa termény megőrlésére 
volt képes. Olyan alkatrészeket és gépi be-
rendezéseket épített üzemébe, amelyek a 
legkorszerűbbnek számítottak, pl. a híres, 
svéd SKF cég golyóscsapágyait szerelték be 
25 évi jótállással. Az ún. golyóscsapágya-
sítással az üzem gépei rendkívül köny-
nyedén, kevés hajtóerő igénybevételével 
működtek, ennek köszönhető a malom 
anyag- és energiaköltséginek csökkenése, 
a gazdasági mutatók javulása. 

A szociálisan érzékeny 
malomtulajdonos

Megjavultak a munkakörülmények, meg-
szűnt a zsúfoltság, a termelés higiéniku-
sabb lett. A malom szárítóberendezéssel 
és korszerűen felszerelt laboratóriummal 
is rendlelkezett, termény és áruforgalmát 
saját iparvágányon bonyolította. Búza, 
rozs és árpa őrlésén kívül tudott végezni csí-
rátlanított tengeri őrlést és hántolást, korsze-
rű, új olajmalma pedig olajütést.

Mindenben a legfejlettebb, legmoder-
nebb és leggazdaságosabb technikát alkal-
mazta itt, a Tiszántúl keleti felében. (Van 
olyan tömlős porszűrő a malom ma már 
múzeumként működő „eredeti” részében, 
mely 2005-ben még jól működött, tiszta 
munkát biztosítva, bár már akkor ipartör-
téneti darab volt, de olyan Csiha korabeli 
golyós- és gördülőcsapágyak is megtalál-
hatóak itt, melyek akkor még működ-
tek, 60 év elteltével is.) A gépesítést is 
megváltoztatta: a régi motorok helyett egy 
180 lőerőst alkalmazott, mely 2004-ig 
működtette az egész malmot, ez jelenleg 
a bejáratot „őrzi” büszkén, s bármely arra 
járó megtekintheti. Az őrlő, a régi és olaj-
malomban, gépházban, lakatos és aszta-
los műhelyben, raktárban a korszerűsítés 
előtt 20–30 fő dolgozott, 1945-január-
jában pedig 136 alkalmazottat tartottak 
nyilván. Csiha Győző helyi embereknek 
adott munkát, s rengeteg családnak meg-
élhetést, a háború időszakában is. S azt is 
tudta, hogy csak összeszokott, jó érzéssel 
dolgozó, biztos munkáscsapattal tud éle-
tet lehelni az „ipartechnikai remekműnek 
számító” malomba, melynek már akkor cso-
dájára jártak. Munkásai közé gyakran ő 
maga is beállt komoly rendszert és rendet 
biztosítva ezzel, ugyanakkor olyan „embe-
ri közelségbe” kerülve ezáltal velük, ami 
példa nélküli volt, „nagy tudású, de mégis 
nagyon közvetlen embernek” tartották őt 
alkalmazottai, s több családbeli utódge-
neráció is hűséges dolgozója azóta is a 
malomnak, s komoly, igazi – ezekben az 
időkben gyökerező – tisztelet vonja körbe 
ma is nevét a városban. 

Egész életében, de legviharosabb idő-
szakban is nagy gondot fordított a mun-
kakörülmények javítására, és a szociális 

intézkedésekre változatos módokon. 
1945-ben bevezette az ingyenes orvosi 
vizsgálatot, a következő évben visszame-
nőleg is kifizette a családi pótlékot. A há-
borús elnyomorodást látva okos gondos-
sággal segített dolgozóin: beosztottjainak 
gyakran adott kölcsön pénzt, amit később 
részletekben vonta le, nem róva ezzel elvi-
selhetetlen terheket a családokra. Komoly 
erőfeszítéseket tett, hogy a malomban 
dolgozókat mentesítse a katonai szolgá-
lat alól, ill. visszahívassa őket a frontról. 
Ebben a kis alföldi városban valami olyan 
munkás közösség formálódott így, kint a 
városszélén, a „laponyagban”, amely pél-
daértékű, s Csiha Győzőnek köszönhető, s 
ezek okán nem csupán mérnöki, hanem 
emberi minősége miatt is komoly tiszte-
let övezi emlékét a városban. A „gondos 
szülői” attitűd, amivel a munkásaihoz vi-
szonyult, még ma is fogalom. 1945-ben 
a tulajdonos segített magán a malmon is: 
állítólag a családi ékszerek mentette meg 
attól, hogy a kivonuló német csapatok 
felrobbantsák, pedig már alá volt aknázva 
a malom, amit testi épségét is kockáztatva 
ő maga szabadított meg a végpusztulást 
veszélyét hozó robbanóanyagoktól. Éle-

tét sem féltve tagadta le készleteit a nácik 
előtt, s így történhetett meg, hogy a Csi-
ha-malom, melynek már a 40-es évek ele-
jén olyan komoly lisztpiacai voltak, mint 
Debrecen, Nyíregyháza, Kisvárda, Tokaj, 
Miskolc, Diósgyőr, Kassa, jelentős anyagi 
veszteségekkel ugyan, de sértetlen épü-
lettel és gépekkel vészelte át a 20. század 
2. világégését valóban igazi túlélőművész-
ként. Sajnos csak 3 évig élvezhette a szó 
szerint és átvitt értelemben is „gőzerővel” 
termelő malom csodálatos működését a 
konstruktőr, bár ez idő alatt az üzem ko-
moly segítséget adott a borsodi iparvidék, 
Debrecen és Szabolcs-megye ellátásához, s 
a koalíciós időkben sok hajdúnánásinak 
biztosított megélhetést (130–165 fő). 

A megye malmai közül 1948. március 
25-én kizárólag a Csiha-malmot államosí-
tották, mert a szakmában egyedül ennek 
az üzemnek volt 100-nál több munkása. 
Az új üzemvezető, Papházi Sándor már 
másnap átvette az irányítást. Sajnos a 
malom ezt követő villamosításával egy 
időben leállították és feldarabolták, elszál-
lították a MÉH-be azt a szívógáz motort, 
amellyel egy ipartörténeti remekmű sem-
misült meg. Ugyanakkor az, hogy az ál-
lamosítással járó „történelmi traumát” is 
átélő, túlélőművész malom ezt követően 
is üzemben maradhatott, épp annak kö-
szönhető, hogy kora legfejlettebb malma 

volt. Igazi sorstragédia azonban, hogy 
Csiha Győző soha többé nem térhetett 
vissza malmába, Pestre költözött, s rövid 
visszavonultság után magas szaktudását 
és tetterejét a Malomipari Országos Köz-
pont tervezőmérnökeként kamatoztat-
ta, s komoly munkák kerültek ki itt is a 
keze alól. Hajdúnánás legképzettebb, s 
minden tekintetben legnagyobb iparosa 

1962. december 27-én halt meg, 
az üzemből temetésére senkit 
nem engedtek el, a rekvirált 
malmon még csak fekete zászló 
sem lengett. Azóta méltó és illő 
módon tiszteli őt a szakma és 
városa, 1981. november 2-án pl. 
őt választották a helyi szakközép-
iskola névadójául, s 1982-ben 
hivatalosan is rehabilitálták, em-
léktáblát állítottak neki. Szeren-
csére, és fő műve ipartörténeti 
jelentőségét is igazolva a malom 
fejlődése, modernizálódása nem 
állt le az ő tevékenységének vé-

gével, az évek során a Csiha-malom egyre 
korszerűsödött és fiatalodott, alkalmaz-
kodva az újabb korok igényeihez. 

A hajdúnánási malom1988-ig megsza-
kítás nélkül kiváló üzem volt. A rendszer-
váltást 90 dolgozóval élte meg a Gabona 
Tröszt Hajdú-Bihar megyei Gabonafor-
galmi és Malomipari Vállalat, a mostani 
tulajdonos Hajdú-Gabona ZRt. jogelőd-
jének tulajdonaként. A demokrácia és az 
EU-csatlakozás sem hagyta „gondozatla-
nul” Hajdúnánás e különleges, máig féltve 
őrzött, megbecsült „hozományát”. A 2006-

Rákosi Viktor a család baráti köréhez tartozott – a régi ház, amely a mai Óvoda utcán állt, a 
Sebestyén Teázó mögötti részen

os átfogó beruházás értéke 1,5 milliárd Ft 
volt: ekkor vissza nem térítendő támoga-
tásból, hitelből és saját erőből korszerűsí-
tették a kornak és az Uniónak is megfelelő-
vé téve a nagy múltú malmot, ami immár 
„egy malomban őröl” az EU-val.

A 2006. június 8-án zajló ünnepélyes 
átadáson az alapító mérnök fia, Csiha Ta-
más is jelen volt, s örömét fejezte ki, hogy 
az édesapja által épített malmot korszerű-
sítették, s a maga korában egyedülállónak 
számító eredetihez hasonló, jó minőségű 
technológiával újították fel a malom részt. 
Szerinte édesapja is helyeselné ezt az át-
alakítást. Az 1942-ben épült malom „régi 
része”múzeumként üzemel, s a látogatók 
4 szinten tekinthetik meg az eredeti, ipar-
történeti kuriózumnak számító gépeket.

Rákosi ViktoR:
Búcsú az öreg háztól

Bármerre jársz kedves Elek
E kis lakot el ne feledd.
Ifjuságod boldogsága
Férfikarod nagy munkája.
Sok ész, erő, öröm, bánat,
Itt ért, e kis lakban támadt.
A remények teljesültek,
Bánatfelhők elröpültek 
S száll a férfi homlokára
Szép sikerek babérága.
Őrizd hát szép tanyádat
Szivedben mint jó anyádat.
Ez ád erőt új munkára,
Küzdelemre, haladásra.
Ezt üzenem, Elek, néked,
áldjon meg az Isten téged.
Rákosi Viktor sk

A szitapad 1941-ben

A régi malomépület – összekötve az újjal
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Vitás ügyek a vadászok között Képviselő-testületi ülés hírei

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2017. február hónapjá-
ban egy alkalommal ülésezett. 

2017. február 22-én a napirendek el-
fogadása után a testület megalkotta az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről; 
egyes anyakönyvi események hivatali he-
lyiségen kívüli, valamint hivatali munka-
időn kívüli megtartásának engedélyezésé-
ről és díjairól szóló rendeleteit, elfogadta 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésé-
ről szóló 6/2016. (II. 19.) Önkormányza-
ti Rendelet; az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlá-
sáról és a hirdető-berendezések, hirdetmé-
nyek és választási plakátok elhelyezéséről 
szóló rendeletek módosítását. Hatályon 
kívül helyezte az épített örökség helyi 
értékeinek védelmével összefüggő szabá-
lyokról és az önkormányzati támogatásról 
szóló rendeletét, majd egyes önkormány-
zati rendeletek módosításáról döntött. 

A testület módosította a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, melyben 2017. 
március 1. napjával létrehozta a Hajdúná-
nás Városi Rendészetet. 

A testület két határozatával település-
rendészeti és helyi építési szabályzatot 
érintő kérdésben döntött. 

Elfogadta a város 2017–2020. évekre 

szóló Közművelődési Koncepcióját, illet-
ve közművelődési megállapodást kötött a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel. 

Döntött a versenyeken, pályázatokon 
sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi 
elismeréséről, valamint a Szakképzésben 
Tanulók Támogatására kiírt ösztöndíjpá-
lyázatra beérkezett pályázatokról.

Elfogadta Szólláth Tibor polgármester 
2017. évi szabadságának ütemezését, illet-
ve megállapította 2017. január 1. hatály-
lyal a polgármester illetményét és költség-
térítését. 

Csatlakozott – szindikátusi szerződés 
aláírásával – az önkormányzat és intézmé-
nyei földgáz energia beszerzéséhez 2017. 
október 1-től 2019. október 1-ig.

A testület egy esetben hozott döntést az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lan vonatkozásában. 

Határozatot hozott a 4080 Hajdúná-
nás, Reviczky utca forgalmi rendjének 
megváltoztatásáról. 

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 polgármester

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
Képviselő-testület módosította a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát azzal, 
hogy 2017. március 1. napjával létrehozta 
a Hajdúnánás Városi Rendészetet.

A Rendészet tagjai a közterület-fel-
ügyelők és a mezőőrök, összesen 11 fő.

A Rendészet vezetője: Molnár Miklós, 
elérhetősége: 4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 1. Tel.: 52/381-411/133 mellék, 
mobil: 06-30/567-1376

A Rendészet feladatai: 
Hajdúnánás város közigazgatási terü-

letén a fegyveres biztonsági őrségről, a 
természetvédelmi és a mezei őrszolgálat-
ról szóló 1997. évi CLIX. törvényben a 
mezőőrök számára meghatározott felada-
tok ellátása; a köztisztasági és a közterület 
rendjével kapcsolatos feladatok ellátása; 
közterület-használati engedélyezési eljá-
rások lefolytatása, közterület-használattal 
kapcsolatos feladatok, útlezárások enge-
délyezése; városrendészeti feladatok ellá-
tása; belterületen parlagfű mentesítéssel 
kapcsolatok feladatok.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Tisztelt Lakosság! 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 60/2017. (II. 22.) szá-
mú Képviselő-testületi Határozata alapján 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2017. április 28-tól (péntek) új forgal-
mi rendet vezet be az alábbiak szerint:

A Hajdúnánás, Reviczky utca jelenlegi 
egyirányú forgalmi rendje megszűnik, az 
utca mind két irányból megközelíthető 
lesz, és „mindkét irányból behajtani ti-

los” (KRESZ 40. ábra) közlekedési tábla, 
alatta kiegészítéssel „kivéve célforgalom” 
kerül kihelyezésre.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy az így kialakult forgalmi rend Köz-
úti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.  
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet – 
KRESZ – szabályait vegyék figyelembe, a 
megváltozott forgalmi rendre tekintettel 
körültekintően és óvatosan közlekedjenek.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 

Immár hagyománnyá vált, hogy min-
den év elején felkérjük Török Istvánt, 
aki a MEVADHAL Kft. által képviselt 
Hajdúnánási Földtulajdonosok Közös-
ségének közös képviselője és a Termé-
szetbarát Vadásztársaság elnöke, hogy 
adjon egy kis beszámolót évértékelőt 
az elmúlt esztendőről, illetve meséljen 
az elkövetkezendő tervekről, elképzelé-
sekről.
 A 2016-os év vadgazdálkodási szem-

pontból eredményesnek mondható. A na- 
pokban volt a földtulajdonosi gyűlés 
ahol beszámoltunk az eredményeinkről, 
a mérlegbeszámolókról, a szerződések-
ről, a különböző együttműködésekről. Ez 
természetesen a törvény által előírtaknak 
megfelelően ki volt függesztve az önkor-
mányzat hirdetőtáblájára is. Összesség-
ében tehát eredményesen gazdálkodtunk. 
Február 24.-ére hirdettük meg a földtulaj-
donosoknak a többletdíj kifizetést, s akik 
már eddig jelentkeztek azoknak kiegyen-
lítettük a számlát.

Igazából most rendhagyó évzáró ülé-
sünk volt mivel egy tíz éves ciklust zár-
tunk le, 2017. február 28.-án, ugyanis a 
mi vadásztársaságunk földtulajdonosi kö-
zösségen alapuló vadásztársaság, s a tör-
vény szerint jogilag is meg fog szűnni. 
Természetesen a folyamatban lévő szám-
láinkat, ügyeinket kötelezettségeinket 
rendezzük. Büszkék vagyunk arra, hogy 
a megye 86 vadásztársasága közül ered-
ményesség és gazdálkodás szempontjából 
a dobogós helyen végeztünk. A számlák 
kiegyenlítése után marad egy meghatáro-
zott összegű nyereség is melyet a földtu-
lajdonosoknak földutak javítására szánjuk 
vagy átadjuk az önkormányzatnak, lényeg 
az, hogy a közös érdeket szolgálja.

Az új törvény szerint csak haszonbérlet 
útján lehet gyakorolni a vadászati jogot 
március elsejétől viszont már nem tíz évre 
hanem húsz évre szól.

Maradjunk egy kicsit az új törvé-
nyeknél. Úgy hallottam – beszélik a vá-
rosban is –, hogy új területfelosztás van 
a városunk vadásztársaságai között s ez 
bizony egy kicsit paprikás hangulatot 
generál.
 A hír valóban igaz. Sajnos abba a 

helyzetbe kerültünk, hogy a másik va-
dásztársaság el szeretne vinni tőlünk egy 
közel ötezer hektáros területet. Ezen fo-
lyik most a „harc”. A polgármester urat 

nagyon tiszteljük, mindig szívesen látjuk, 
de egyelőre vele sem sikerült egyezségre 
jutnunk. Azért is sajnálatos ez számunkra, 
mivel tíz éve védjük, ápoljuk ezt a terüle-
tet – nem véletlenül vagyunk a dobogón. 
A megyében szinte mi nevelünk egyedül 
vadkacsát, továbbá fácánt s közel 200 
élőnyulat is adunk le évente. Ezzel a terü-
letelvétellel nem csak anyagilag okoznak 
nagy érvágást nekünk, mindenesetre küz-
dünk, mindent megteszünk, s reméljük 
nem politikai döntés születik. Rengeteg 
munka feladat vár ránk, hogy folytassuk, 
s befejezzük, amit elkezdtünk.

Mik a tervek a jövőre nézve? Lesz-e 
az idén Megyei Vadásznapok a strand 
területén?
 Ha egyezségre tudunk jutni – mint 

már sokan a megyében más vadásztársasá-
gok – akkor tovább mehet a vadgazdálko-
dás, vadkárelhárítás, vadetetés. Áprilisban 
kezdődhet az őzbak levétel. Abban bízunk, 
hogy amíg a peres ügy el nem rendeződik 
addig a vadászati hatóság a tájegységi főva-
dász szigorú felügyelete mellett minket bíz 
meg a vadgazdálkodással.

Miért maradt el a híres, mindig telt-
házas és nagysikerű vadászbál? Össze-
függ a fenti problémákkal?
 Mi mindig ragaszkodunk a művelő-

dési központunkhoz, mint helyszínhez, s 
január 28.-ára le is volt foglalva zenésszel 
szakáccsal együtt. Viszont a Kossuth VT. 
pontosan erre a napra tette a földtulaj-
donosi gyűlést ahol elengedhetetlen volt 
a jelenlétünk. Ezért áttesszük májusra a 
bált, hiszen mindenképpen meg akarjuk 
tartani.

A megyei Vadászkamara a nagy sike-
rekre való tekintettel 2016-ban is újra 
Nánáson tervezte megrendezni a megyei 
vadásznapokat, de mivel már akkor is 
folyt a pereskedés a területek miatt ők 
sem látták ildomosnak, s én sem mer-
tem bevállalni. Mivel jobb lehetőséget 
nem találtak, így az országban csak a mi 
megyénkben maradt el a fesztivál. Ha a 
vitáink április végére, vagy május elejére 
közös nevezőre jutnak akkor természete-
sen az Agrárkamara, a Kereskedelmi és 
Iparkamara, az önkormányzat, és a hor-
gászok bevonásával újra megrendezzük a 
vadásznapokat, hiszen erre nagyon nagy 
igény van, s városunk hírnevét is tovább 
tudjuk öregbíteni.

Kócsi Imre

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás forgalmi rend változásról 

Közlekedésbiztonsági nyílt nap 
Nánáson
Az autós, motoros és kerékpáros balesetek 
visszaszorítása és a vezetéstechnikai tudás 
bővítése céljából a KPM-NÁNÁS Kft., 
a Hajdúnánási Rendőrkapitányság és 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
közlekedésbiztonsági napot szervez 2017. 
április 8-án, szombaton 8–14 óra között 
Hajdúnánáson a Petőfi u. 82. sz. alatt lévő 
műszaki vizsgaállomáson.

A nyílt nap célja, hogy a közlekedők 
széles rétegeinek gyalogos, kerékpáros, 
gépjárművezető, utas figyelmét ráirányít-
sa a biztonságos, balesetmentes közleke-
désre, annak megelőzésére és felhívja a 
figyelmet a szülői példamutató magatar-

tás fontosságára. A programon közleke-
désbiztonsági szempontból díjmentesen 
átvizsgálja a társaság a járműveket, mo-
torokat, kamionokat, mezőgazdasági jár-
műveket és a kisebb beállításokat is elvég-
zi szintén díjtalanul.

A nyílt napon bárki bővítheti vagy 
frissítheti elméleti és gyakorlati tudását: 
ügyességi versenyeken, közlekedési elő-
adásokkal, bemutatókkal, KRESZ tesztek 
kitöltésével.

Mindemellett a vizsgaállomás a részt 
vevők között egy új kerékpárt is kisorol.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat
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Városunk rendelőintézetének nincs saját 
neve, egyszerűen csak Városi Rendelőin-
tézetnek hívjuk azt a helyet, amely egyéb-
ként hatalmas szerepet tölt be a helyi em-

Kedves hajdúnánásiak! Szólláth Tibor polgármester, 
Hajdúnánás Városi önkormányzat képviseletében – csatlakozva 

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 

programhoz – meghirdeti Hajdúnánáson

„A legszebb konyhakertek” programot
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán 
kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja 
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

Az év kiemelt témája: „Hasznos rovarokat a kertbe!”

A programban történő részvétel feltételei:
 konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.

nevezési kategóriák:
 Balkon: Erkélyen kialakított  zártkerti 1. – zöldség
 mini: 50 m2 alatt  zártkerti 2. – Gyümölcsös
 normál: 50 m2 felett  zártkerti 3. – Vegyes (zöldség és gyümölcs)
 Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2017. május 20.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása,
 vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu

Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Hajdúnánási Közös Önkörmányzati Hivatal – Információs iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
 vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kert-
ről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző 

konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép megfelelően gondozott, 

gyommentes, és hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési 

napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, ökö/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/

esővíz használata, madárbarát kert kialakítása, azaz van benne madáretető, itató, és 
-odú, ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény található és a kertet több 
generáció műveli.

8. Az év témája: „Hasznos rovarok a kertben” – Külön előny, ha a kertművelők minél több
 hasznos rovarokat csalogatnak be és tartanak a kertjükben és
 biztosítanak nekik életteret különböző „rovar szállók”, „darázsgarázsok”, vagy 

egyéb rovarbarát helyek kialakításával, illetve
 minél több mézelő növényeket tartanak kertjükben a méhek számára.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése 
a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „magyarország legszebb konyhakertje” 
díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása 
alapján.

Országos díj – Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze 
által készített bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, melyet az Országos eredmény-
hirdetésen ünnepélyes keretek között dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr 
ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1.–augusztus 15-ig) történik előzetes idő-
pont egyeztetés alapján.

eredményhirdetés: 2017. október 3. (kedd)
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

Hajdúnánás, Szólláth Tibor
2017. február 25. polgármester

berek életében, gyógyulásában. 
Olyan ez, mintha a hitvesünket 
feleségnek, utódainkat gyere-
keknek, a kedvenc házőrzőnket 
pedig kutyának hívnánk. Mi 
emberek szeretünk neveket adni 
a környezetünkben lévő dolgok-
nak, hiszen kötődést így tudunk 
kialakítani. A mi rendelőintéze-
tünk is megérdemel egy saját ne-
vet, hiszen évtizedek óta szolgálja 
a város lakosságát. 

Azzal a kéréssel fordulok most 
Önökhöz, hogy együtt, közösen 
adjunk nevet ennek az intéz-
ménynek. Lehet ez akár egy-egy 
Hajdúnánás múltjában és fejlő-
désében meghatározó szerepet 
betöltő személy, egészségügyi 
dolgozó, valamilyen közösségünk 
számára fontos fogalom, vagy egy 
olyan kifejezés, mely utal a hajdú 
identitásunkra.

A névadásban bárki részt vehet, 
aki 2017. április 30-ig megírja 
nekünk ötleteit a nevado@haj-
dunanas.hu email címre. A leg-

jobb ötlet gazdája értékes nyereményben 
részesül!

Szólláth Tibor 
Hajdúnánás város polgármestere
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 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es konténerekkel

	Gépi	duguláselhárítás,	cső	tisztítás	előre	
	 egyeztetett	időpontban

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, 
	 de	nem	szeretne	talajterhelési	díjat	fizetni?
 Keressen minket és elszállítjuk a keletkezett 
 szennyvizét.

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

Egyeztetés: 06-30/486-1934

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

Tisztelt Földtulajdonosok!
A 67 éves Kossuth Vadásztársaság tagsága nevében tisztelet-
tel megköszönöm az önzetlen támogatást, amit társaságunk 
vadászterületének kialakítása érdekében jó szívvel megtettek.

Ennek eredményeként 2017. március 11-én megnyertük a 
terület vadászati hasznosítási jogát. (Süldős, Puszta)

Ezzel a nánási határban a területek hovatartozása lezártnak 
tekinthető. Az a kérésünk, hogy további meghatalmazásokat 
– a fenti területekre – ne adjanak senkinek! Ne hagyják ma-
gukat zaklatni, mert nincs jelentősége, bárki keresné meg ez-
zel kapcsolatban Önöket. A Kossuth VT nevében kijelentem, 
hogy mi sem gyűjtünk ennek kapcsán meghatalmazást.

Tisztelettel:
Hadadi imRe

Kossuth Vadásztársaság elnöke
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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. 

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!

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

Kerékpárral rendelkező kollegákat keresünk 
Hajdúnánás egész területéről reklámkiadványok 

terjesztésére.
Érdeklődni: 06-70/778-5313

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.)

 

Köszönetet mondunk 

a hajdúnánási, AGROSZOLTEK KFT. 

vezetőinek azért, hogy a város Vidiföldi részén 

az összes járhatatlan 

dűlőutat megjavították, járhatóvá tették.

Így földterületeink megközelítésre 

alkalmasak lettek. 

További jó gazdálkodási évet kívánunk nekik. 

A Vidiföldi földtulajdonosok nevében 

Mirkó Lajos

Köszönetet mondunk 

a hajdúnánási, AGROSZOLTEK KFT. 

vezetőinek azért, hogy a város Vidiföldi részén 

az összes járhatatlan 

dűlőutat megjavították, járhatóvá tették.

Így földterületeink megközelítésre 

alkalmasak lettek. 

További jó gazdálkodási évet kívánunk nekik. 

A Vidiföldi földtulajdonosok nevében 

Mirkó Lajos

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

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

Webáruház: nanaspc.superwebaruhaz.hu

NAGy IMRE LÁSZLó
volt Hajdúnánás, Polgári u 16/A alatti 

lakos halálának 5. évfordulójára.

Megemlékezés

„Bennünk él egy arc egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.”

Felesége, gyermekei, 
menye, veje, unokái

Fájó szívvel emlékezünk 

TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a „Tavaszi lomtalanítási akció”

Hajdúnánáson
2017. április 8-án, szombaton

történik és ekkor szállítják el a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. járművei a lomnak minősülő hulladékot.
Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé vált, kisebb terjedelmű bútordarabokat, 
berendezési tárgyakat, valamint rongyot, ruhát, falevelet, virágmaradványo-
kat, egyéb kommunális hulladékot zsákba vagy gyűjtőedénybe – melynek sú-
lya darabonként nem haladja meg a 30 kg-ot – tegyék ki a megszokott helyre 
a közterületen.
Ingatlanonként legfeljebb 1 m3 hulladékot szállít el Közszolgáltató.

nem szállítjuk el az építési törmeléket, veszélyes hulladékot, gumiabron-
csot, elektronikai hulladékot (háztartási kisgépek, televíziók, számítógé-
pek, elektromos szerszámok stb.) valamint a kézi erővel nem rakodható 
túlsúlyos vagy túlméretes hulladékot. 

Kérünk minden érintettet, hogy a lomtalanítási akció napján legkésőbb reggel 
6 óráig helyezzék ki az elszállítani kívánt hulladékot.

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

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

Bebetonozva az ötödik helyre
A remek nyitány után értékes pontokat 
hullajtottunk a Keleti-főcsatorna part-
ján, ugyanis a hatalmas szélben inkább a 
Nagyhegyesiek akarata érvényesült. Itthon 
viszont magabiztos győzelmet arattunk a 
Polgár felett s talán ad egy kis önbizalmat 
a hajdúdorogi – El Clasico – összecsapás 
előtt. Reméljük, sok hazai szurkoló elkí-
séri a csapatot. Nézzük a mérkőzéseket 
Daróczi Péter edző segítségével!

Nagyhegyes KSE–Hajdúnánás Flexo 
2000. FK. 2–0 (0–0)

Néző: 150 
Vezette: Takács I. (Bodnár T., Forgács K.)
Hajdúnánás: Tömöri A.–Fodor J., 

Péntek A., Berán B., Juhos L., Kondora 
K., Cservák T., Fodor T., Tóth T., Mile 
M., Zsuga Á. 

Edző: Daróczi Péter.
A nagy erejű szélben lejátszott talál-

kozón, inkább a hazaiak akarata érvé-
nyesült,de a jól záró védelmünk állta a sa-
rat az első 45 percben. A folytatásban, egy 
„érdekes” gólnak köszönhetően, előnyhöz 
jutott a Nagyhegyes. Ezek után próbáltuk 
egalizálni az eredményt, sajnos ez nem 
sikerült és a hazaiak végleg eldöntötték 
a mérkőzés sorsát. – Végülis hellyel-köz-
zel megvalósítottuk azt, amit terveztünk 
viszont egy egyéni hiba megpecsételte a 
sorsunkat, ami után már nem tudtunk a 
mérkőzésbe beleszólni. 

Hajdúnánás Flexo 2000. FK.–Polgári 
VSE 4–1 (1–0)

Néző:100
Vezette: Muszka Z. (Pál G., Pocsai G.)
Hajdúnánás: László T.–Fodor J., Péntek 

A. (Papp R.), Berán B., Juhos L., Kondora 
K., Cservák T. (Mile M.), Kiss L. (Csizma-
dia Cs.), Újvári Zs., Tóth T., Zsuga Á.

Edző: Daróczi Péter.
Gól: Kondora K., Fodor J., Csizmadia 

Cs. (2), illetve Visegrádi D.
Kiállítva: Berán B., illetve Tóth K., 

Áfra T.
Ifi: 6–1.
A pálya talaja volt talán a legnagyobb 

ellenfél ezen a hétvégén, no meg a szél az 
első félidőben. Sajnos folyamatos játékról 
nem beszélhettünk, sok technikai hiba 
jellemezte támadásvezetéseinket. Az első 
félidőben, a vendég polgári csapat ígére-
tes helyzetekig is eljutott. Lehetőségeink 
nekünk is voltak, igaz a vezető találatot, 
az Újvári Zsolt ellen elkövetett, büntetőt 
érő szabálytalanság után abszolválhattuk.  
A második 45 perc már inkább csapa-
tunkról szólt. A játék ekkor sem volt fo-
lyamatos és az apróbb technikai hibák sem 
tűntek el, de a végére elfáradó ellenfelünk 
fölé tudtunk kerekedni. Hiába győztünk, 
vagy kaptunk ki, maradtunk az ötödik he-
lyen 18 mérkőzés után 32 ponttal.

Kócsi Imre

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.
Elkezdődött a Férfi kézilabda Hajdú-Bi-
har Megyei tavaszi bajnoksága, ennek 
apropóján kerestem fel Madai Tamást a 
csapat edzőjét és az ilyenkor szokásos kér-
déseket tettem fel.

Mielőtt rátérnénk, a tavaszi szezonra 
kérlek, értékeld az őszi teljesítményeteket.
 Az elmúlt évi bajnokság nem úgy si-

került számunkra, ahogy azt a vezetőség, a 
szurkolók és a csapat saját magától elvárta 
volna. Sajnos ez azt jelentette, hogy a me-
gyei I. osztályban kell folytatnunk tovább.

Az őszi bajnoki fordulókra a felkészü-
lést augusztusban elkezdtük. Bár néhá-

nyan távoztak a csapattól – magasabb osz-
tályba –, de egy nagyon jó magot sikerült 
egyben tartani. A megyei bajnokság mér-
kőzései számos újdonságot hoztak szá-
munkra. Képzetlenebb csapatok, szabad-
téri mérkőzések, bitumenes pálya. Ezek a 
tényezők azoknak a játékosoknak, akik a 
sportcsarnokban tanulták a kézilabdázás 
alapjait nagyon szokatlan volt. A felké-
szülést, a mérkőzéseket a csapat nagyon 
komolyan vette, és magabiztos játékkal 
minden mérkőzést megnyerve a tabella 
éléről várhatjuk a tavaszi folytatást.
 Hogyan készültetek a tavaszi szezonra?
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 A tavaszi fordulókra január második 
hetében kezdtük meg a felkészülést. 

Edzéseinket számos edzőmérkőzéssel 
egészítettük ki. Folyamatosan játszunk 
magasabb osztályban szereplő ellenfelek-
kel is, hogy a jövő csapatát is építsük.

A tabellán jelenleg 5 pont előnyünk 
van a 2. helyezett Hajdúszoboszló csapa-
ta előtt. A játékosok már nagyon várják 
a bajnoki rajtot. Mindenki tisztában van 
azzal, hogy mi a célunk, mit szeretnénk 
elérni. Azt gondolom, hogy jó úton ha-
ladunk, hogy Hajdúnánásnak ismét NB 
II-es csapata legyen.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?

 Az elvárás egyértelmű: vissza kell jut-
ni az NB II-be! Ezért mind a vezetőség, 
mind pedig a csapat mindent megtesz.  
A vezetőség minden feltételt biztosít, 
hogy felkészülésünk, mérkőzéseink sike-
resek lehessenek. A csapat pedig tudja, 
hogy mi a célja. Szeretnénk köszönetet 
mondani szurkolóinknak, akik minden 
mérkőzésünkön megtöltik a sportcsarnok 
lelátóit, és bíztatják a csapatot. 

Várjuk a lelkes szurkolókat továbbra is, 
és mi mindent megteszünk, hogy a kö-
vetkező szezonban már eggyel magasabb 
osztályban, szerepeljünk.

-kábé-

Március 17. (p) 19.00 óra Hajdúnánás KSE–Polgár VKSK 
Március 25. (sz) 17.00 óra Hajdúnánás KSE–Püspökladányi KE
Április 1. (sz) 14.00 óra Hajdúnánás KSE–Földes KSE
Április	15.	 (sz)	 16.00	óra	Hajdúszoboszlói	KSKE–Hajdúnánás	KSE
Április 23. (v) 14.00 óra Polgár VKSK–Hajdúnánás KSE
Április 29. (sz) 16.00 óra Püspökladányi KE–Hajdúnánás KSE
Május 6. (sz) 16.00 óra Földes KSE–Hajdúnánás KSE 
Május	20.	 (sz)	 17.00	óra	Hajdúnánás	KSE–Hajdúszoboszlói	KSKE

Férfi Kézilabda Hajdú-Bihar Megyei Kézilabda mérkőzés 2016–2017 
tavaszi fordulói


