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VII. Székely Menekültek Emléknapja: 
Testvérvárosi együttműködés Hajdúnánás és Csíkszereda között 

Ünnepi szentmise a katolikus templomban – bemutatta Vencser László atya (középen)

Testvérvárosi együttműködés aláírása. Füleki Zoltán 
Csíkszereda alpolgármestere, Ráduly Róbert Csíkszereda 
polgármestere, Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere

Igét hirdetett Ft. Dr. Fekete Károly a Tiszán-
túli Református Egyházkerület püspöke

Ráduly Róbert és Szólláth Tibor felavatják a 
székely kaput

Az 1916-os román támadás után a csíkiek 
Hajdú vármegyében Hajdúnánáson talál-
tak menedéket. Több mint negyven csí-
ki településről érkeztek a menekültek az 
akkor 17 ezer főt számláló Hajdúnánásra.  
A menekültek között olyan személyisé-
geket is találunk, mint a későbbi püspök, 

Jakab Antal, a csángók apostolának is 
nevezett Domokos Pál Péter vagy a nép-
rajztudós dr. Berze Nagy János. A helyi 
hatóságoknak több mint 3000 menekült 
befogadásáról és elhelyezéséről kellett 
gondoskodniuk.

A székelyek befogadására emlékeztek 
szeptember 10-e vasárnap délelőttjén. Az 

Az első világháborúban, 1916. nyarának végén több mint 200 ezer székely menekült 
a Tiszántúlra, elsősorban Hajdú vármegyébe, a román betörés miatt. Hajdúnánás 
akkor 3200 embert fogadott be. Erre emlékeztek szeptember 10-én, a VII. Székely 
Menekültek Emléknapján. Az eseményen felavatták Csíkszereda adományát a két te-
lepülés közötti kapcsolat szimbólumát a székely kaput és a két polgármester aláírta a 
testvérvárosi együttműködésről szóló okiratot is.

emléknap a hajdúnánási református és 
római katolikus templomban vette kez-
detét istentisztelettel és szentmisével. Ezt 
követően a trianoni emlékmű előtti foly-
tatódott az esemény. Köszöntőt mondott  
dr. Tiba István, országgyűlési képviselő, 
aki beszédében kiemelte, hogy Hajdú-

nánás közössége példát mutatott 
emberségből, összetartásból, s meg-
mutatták, hogyan kell testvéri szere-
tettel fogadni a székely magyarokat.

Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Me-
gyei Közgyűlés elnöke hangsúlyoz-
ta: fontos, hogy megemlékezzünk 
e nemes cselekedetről évről évre, 
ami az összetartozást, az otthont, 
a testvériséget jelképezi, hiszen így 
adhatjuk tovább ezt a sokszor elfe-
ledett történelmi eseményt. 

„A felállított székely kapu sokat 
ígérő kapu: közös múltunkra irá-
nyítja figyelmünket, összetartozá-

sunkra emlékeztet, s ezzel kijelöli a jövő 
útját.” mondta az ausztriai idegen nyelvű 
katolikus pasztoráció igazgatója. Dr. Ven-
cser László hozzátette: „Ma is szükségünk 
van és a jövőben is szükségünk lesz egy-
másra és ezt jó időnként szavakkal, tet-
tekkel érzékelhető módon kifejezésre 
juttatni. Szükségünk van a közös gondol-

kodásban, felmerülő problémáink megol-
dásának keresésében.”

Dr. Gudor Kund Botond gyulafehér-
vári református lelkész, esperes úgy fo-
galmazott: „Hálát mondunk Istennek, 
azért, hogy emlékezhetünk, de azért is, 
hogy tervezhetünk. Tervezhetünk egy 
olyan magyar jövőt, amelyet időnként a 
napi terhek, a hétköznapi élet nehézségei 
bonyolítanak, de mindezek mellett élni 
szeretnénk.” Ehhez az élethez hozzájárult 
Hajdúnánás is, azzal, hogy nehéz időkben 
menedéket és kenyeret adott a székelyek-
nek – emelte ki lelkész úr. 

„Isten fizesse meg Önöknek kedves haj-
dúk, hajdúságiak, nánásiak mindazt, amit 
száz évvel ezelőtt, mai napig, s ezután 
tettek, tesznek és tenni fognak értünk.” 
fogalmazott Ráduly Róbert, Csíkszereda 
polgármestere, aki kiemelte, hogy ele-
ink olyan üzeneteket, olyan „pontokat” 
hagytak ránk száz esztendő tekintetében, 
mint a különbözőségeink megélése, össz-
pontosítva arra, ami összetart bennünket, 
a szülőföld mindenek előtti szeretete és a 
család, mely nélkül nem létezhet semmi. 
Az elkövetkező száz év időszakának fel-
adata, mint fogalmazott legyen a hazánk, 
a „kapunk” megvédése, védelmezése, ha 
ez sikerül meglesz a győzelem – mondta 
Ráduly Róbert.

A köszönet hangján kezdte köszöntőjét 
Hajdúnánás polgármestere: „Köszönöm 
az előttünk járó őseinknek, hogy példát 

mutattak a befogadásról, az együvé tar-
tozásról. Köszönet a csíkszeredai embe-
reknek, hogy elkészülhetett ez a kapu.” 
Szólláth Tibor elmondta az 1916-os 
eseményeknek példaként kell, hogy szol-
gáljanak előttünk, utódok előtt, össze 
kell kapaszkodnunk és félre kell tennünk 
minden vélt vagy valós sérelmet, ha ezt 
meg tudjuk tenni, akkor van magyar új-
jászületés.”

Az emléknapon a két település Csík-
szereda és Hajdúnánás ünnepélyesen is 
megpecsételte a több mint 100 éves tör-
ténelmi kapcsolatát és egymást testvérvá-
rossá fogadta. A testvérvárosi szerződést 
Ráduly Róbert Csíkszereda Megyei Jogú 
Város polgármestere, Füleki Zoltán, Csík-
szereda Megyei Jogú Város alpolgármeste-
re és Hajdúnánás polgármestere Szólláth 
Tibort kézjegyükkel látták el. A szerződés 
aláírását követően az ünnepélyes szalagát-
vágásra került sor.

Székely Csaba és Török Csaba székely-
földi fafaragó népművészek alkotását, a 
Csíkszereda által adományozott székely 
kaput dr. Fekete Károly a Tiszántúli Re-
formátus egyházkerület püspöke, a zsinat 
lelkészi alelnöke áldotta meg, majd dr. 
Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű 
katolikus pasztoráció igazgatója szentel-
te meg. Az emléknap a római katolikus 
templom kertjében ért véget az emlékezés 
koszorúinak elhelyezésével.

Harsányi Zsolt
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EBÖSSZEÍRÁS A Szívünk Világnapja
Tisztelt Lakosság! 
Tisztelt Ebtartók! 
Az állatok védelméről és kíméletéről szó-
ló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) 
bekezdése alapján Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal ebrendészeti fel-
adatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira tekintettel Hajdúnánás város 
közigazgatási területén tartott ebek vonat-
kozásában 2017-ben ismételten ebössze-
írást végez.

Az ebösszeírás 2017. szeptember 28-
tól 2018. február 28-ig terjedő időszak 
alatt az ebtulajdonos/ebtartó részéről – a 
2014. évben végzett összeíráshoz hason-
lóan – önbevallásos módszerrel történik. 

Az erre a célra rendszeresített adatlap 
elérhető 
 2017. szeptember 28-tól Hajdúnánás 

Közös Önkormányzati Hivatal (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 
információs irodájánál, 

 a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdúnánási Járási Hivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálynál (Hajdúnánás, Bocskai u. 
12–14. szám) ügyfélfogadási időben 
(hétfőn, szerdán és csütörtökön 8–12 
óráig) illetve letölthető az önkormányzat 
honlapjáról (http://www.hajdunanas.
hu/hirek/aktualis-hirek/3245/2017-
09-20-ebosszeiro-adatlap/).
Az ebösszeírás során az ebtartóknak 

ebenként egy, a hivatkozott jogszabály-
ban meghatározott adattartalmú adat-
lapot „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitöl-
teni és azt (azokat) az önkormányzathoz 
visszajuttatni. Kérjük, hogy a bevallást 
mindenképp a rendszeresített adatlapon 
tegyék meg, s azt aláírásukkal lássák el. 

Az ebösszeíró adatlapot (ebenként ki-
töltve) az alábbi módon lehet benyújtani:

Postai úton Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal 4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 1. szám címre, személyesen az 
Önkormányzat Városfejlesztési és Üzemel-
tetési Irodájának 27. számú irodáján, 06-
52/381-087 faxszámra, vagy elektroniku-
san: mirkob@hajdunanas.hu levélcímre. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírás 
minden kül- és belterületi ingatlant érint.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
„Őszi Lomtalanítási akció” keretén be-
lül Hajdúnánáson 2017. október 13-án 
(pénteken) 9.00 órától 14.00 óráig tör-
ténik az elektromos hulladékok gyűjtése 
és elszállítása.

A gyűjtés helye: 4080 Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 9.

Az ingatlanon összegyűlt, feleslegessé 
vált, elektromos berendezések, melyekben 

fémtartozékok is vannak pl.: hűtőgépek, 
centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, 
rezsók, mikrohullámú sütők, televíziók, 
számítógépek, monitorok…stb. megbon-
tatlan állapotban (nem szétszerelve) kizá-
rólag a meghirdetett helyen és időpont-
ban térítésmentesen leadhatóak.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.

A tragédiát leggyakrabban bizonyos örök-
lődő szívbetegségek, a koszorúér-beteg-
ség, illetve a szívritmuszavar okozza, ám 
számos esetben nem lehet előre számítani 
a bekövetkeztére, ismert szívbetegség nél-
kül is kiválthatja a stressz, a fizikai meg-
terhelés, vagy egyéb provokáló tényező. 
Bár örökletes tényezők hajlamosíthatnak 
a szívleállásra, ezek sokáig egyáltalán nem 
okoznak gondot, így a beteg és orvosa 
sem figyel fel rá.

Mint nagyon sok betegségnek, ennek 
kialakulásának is jelentős szerepe van az 
egészséges életvitelnek: a dohányzás kerü-
lése, egészséges táplálkozás, és a rendszeres 
testmozgás.

Sokan hivatkoznak arra, hogy „mo-
zognak ők eleget”, de higgyük el, hogy ez 
nem helyettesíti a valóban kikapcsolódást 
jelentő, a terhelhetőségnek megfelelő tor-
nát, vagy akár csak az aktív sétát. 

Bizonyított, hogy a testmozgás oldja 
a szorongást, javítja a hangulatot, elűzi 
a stresszt és a depresszió ellen is hatásos. 
Elősegíti ugyanis a hangulatjavító szero-
tonin, valamint a fájdalomcsillapító és 

2017. szeptember 14-én Hajdúnánásra 
látogatott a Debreceni Egyetem Gazdál-
kodástudományi Intézet Vállalat gazdaság-
tani Tanszékének 100 hallgatója. Dr. Hor-
váth Tibor Gergely a Hajdúnánási Hol-
ding Zrt. Vezérigazgatója tartott előadást 
a Kéky Lajos Művelődési Központban, 
Hajdúnánásról, a Holding működéséről, 
a Bocskai Koronáról, mint helyi fizetőesz-
közről. Az előadást követően a Kenderes 

kertbe tettünk látogatást, ahol a Helyi 
sajátosságok mellett, a Nánási Portéka 
ízletes ételeit kóstolhatták a hallgatók.  
A nap folyamán még Borsi Csaba a Mű-
velődéi Központ helyettes vezetője tartott 
előadást a hallgatóknak, majd a Hajdú-
nánási Gyógyfürdőbe látogattunk, ahol 
Juhász István fürdővezető vezette körbe a 
fürdő területén a csoportot, ahol a fürdő 
múltjáról és jövőjéről beszélt.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, 
hogy az önbevallás azokat az ingatlano-
kat is érinti, ahol ebet nem tartanak, így 
ezen felhívással egyidejűleg kérjük Hajdú-
nánás város lakosságát, hogy amennyiben 
nem tartanak ebet, úgy arról is nyilatkoz-
zak, az adatlapon szereplőek szerint.

Az adatszolgáltatási kötelezettség ki-
terjed a már korábban bejelentett ebekre 
is, tehát akik a 2014. évi ebösszeírásnál 
vagy jelen ebösszeírást megelőzően a be-
jelentésnek eleget tettek, azok ismételten 
kötelesek a jogszabályban meghatározott 
adatokat a települési önkormányzat ren-
delkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlapok eljuttatásának 
határideje: 2018. február 28.

Felhívjuk továbbá az ebtulajdonosok 
figyelmét, hogy:
 A kedvtelésből tartott állatok tartásá-

ról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm.rendelet 17/B. § (10) 
bekezdése értelmében 2013. január 1. 
napjától a négy hónaposnál idősebb eb 
csak transzponderrel (mikrochip) meg-
jelölve tartható, ezért kérem, ameny-
nyiben a jogszabályban meghatározott 
kötelezettségének még nem tett eleget, 
úgy szíveskedjék a transzponderrel nem 
rendelkező ebeket állatorvosnál megje-
löltetni.

 Az ebösszeírásban mikrochippel el-
látott és az állatorvosnál korábban 
bejelentett, a központi nyilvántartás-
ban már szereplő, valamint a bilétával 
rendelkező és a helyi nyilvántartásban 
szereplő ebeket is be kell jelenteni.

 Az ebtulajdonosok az ebösszeírást kö-
vetően is kötelesek az adatokban be-
következett változásokat, szaporulatot 
írásban bejelenteni a fent megadott 
elérhetőségek valamelyikén.

 Az adatszolgáltatási kötelezettség telje-
sítését és a benyújtott adatlapok valóság 
tartalmát a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat munkatársai ellenőrizni fogják.

 Az ebösszeírás elmulasztásának jogkö-
vetkezménye – az állatvédelmi bírság 
mértékének megállapításáról az állatvé-
delmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 
31.) Korm. rendelet alapján – mini-
mum 30 000 Ft pénzbírság.
Együttműködésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre jegyző 

A Magyar Kardiológiai Társaság közleménye szerint hazánkban naponta legalább 70-
en halnak meg hírtelen szívhalálban. A hirtelen szívhalál gyakran kiszámíthatatlan: 
szívbetegeken, illetve ismert szívbetegség nélkül is előfordulhat. Az első tünetek je-
lentkezése és a halál között legfeljebb egy óra telik el. 

általános jó érzést okozó endorfinok fel-
szabadulását az agyban.

A rendszeres fizikai aktivitás hatására a 
szívizom megerősödik, nő a szív teljesítő-
képessége. Az aktív testmozgást végzőnél 
kisebb a szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek kockázata. A vérben található HDL 
(védő) koleszterin szintje nő, míg az LDL 
(károsító) koleszterin szintje csökken a 
rendszeres testmozgás hatására.

Rendszeresen végzett testmozgással 
megelőzhető, illetve kordában tartható a 
2-es típusú cukorbetegség is. A rendsze-
resen végzett testmozgás hatására nő a 
tüdőkapacitás, javul a légzés. A mérsékelt 
testmozgás erősíti az immunrendszert.

Csökken a vastagbél daganatok kiala-
kulásának esélye, megszűnik a székreke-
dés. Az aktív mozgásnak tehát számos 
előnye van, különösen az életminőség 
megtartásában. Ráadásul pénzbe sem 
kerül, mert nagyon sokrétű gyakorlatok 
léteznek, melyek nem igényelnek eszközt.

Hajdúnánás Város 
Közös Önkormányzatának 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Anyakönyvi hírek

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóját!

3 Ölveti Angelika Szilvia
3 Kéki Zsombor László
3 Tistyán Zalán

1 Béres Istvánné
1 Demes Péterné
1 Kóti Sándor
1 Magi László
1 Ifj. Mezei Gábor

1 Mónus Imre
1 Papp Gáborné
1 Seres Gézáné
1 Szabó László

Akiktől 2017. augusztus hónapjában búcsút vettünk

Gratulálunk a 2017. augusztus hónapban 
házasságot kötött pároknak!

2 Volosinovszki Erika–Tóth Gábor
2 Nagy Edina–Ráski Gábor
2 Gáspár Edit–Nagy Norbert
2 Félegyházi Tímea–Demeter Zsolt
2 Bródi Csilla–Márton Attila Roland
2 Oláh Zsanett–Dráviczki Péter
2 Váradi Andrea–Holp Csaba
2 Pálóczi Anett Marianna–Tomcsányi Norbert
2 Szólláth Alexandra–Jámbor Dániel

Elektromos lomtalanítás

Tapasztalatszerzésen 
Hajdúnánáson 

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-30/523-6848
Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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„Nagy megtiszteltetés és bizalom” „Zene füleimnek": 
Zenés irodalmi délután Debrecenben

„Ötszáz év megújulás”

A 2017–2018-as tanévet új vezető irányításával kezdte meg a Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium. Gömöri József utódja, Dér Balázsné Dobi Inci igazgatónő 
válaszolt kérdéseinkre.

 Hogy látod, a pedagóguspálya ta-
pasztalatainak hatására bontakoznak ki 
egy tanár vezetői ambíciói, vagy ez in-
kább alkati kérdés? Tehát a vezetés meg-
tanulható, vagy „születni kell rá”?
 Az, hogy kinek milyen ambíciói van-

nak, függ a személyiségétől, jellemvoná-
saitól, karakterétől. Aztán, hogy ezeket 
megvalósítja-e, az már egy másik kérdés. 
Hogyan jut el valaki odáig, hogy vezető 
legyen? Egyértelmű választ nem tudok. 
Vannak olyan tulajdonságok, amelyek 
szükségesek a vezetéshez, de sok múlik a 
tapasztalaton, a gyakorlaton is.
 Szerinted miért dönthetett úgy a 

Kőrösi gimnázium fenntartója, az egy-
házkerület, hogy nem ír ki pályázatot a 
nyugdíjba vonuló Gömöri József igazga-
tó helyére, hanem téged bíz meg a fel-
adat ellátásával?
 Nem én vagyok az, akinek erre a kér-

désre válaszolnia kell. Azt el tudom mon-
dani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés 
és egyfajta bizalom az, hogy a felkérést 
én kaptam. Köztudott volt, hogy 2012-
2013-ban beadtam a pályázatomat, de 
nem akartam mindenáron igazgató len-
ni, így a második körben visszaléptem.  
A tiszta profilú, immár református gim-
náziumban 2015-ben igazgatóhelyettes-
ként kezdtem, remélem, hogy az itt vég-
zett munkám, lojalitásom is segítette ezt a 
fenntartói döntést. 
 Négy igazgató irányítása alatt is 

dolgoztál, illetve helyettesként többek 
közvetlen munkatársa voltál. Hogy lá-
tod, volt-e közös vonása elődeid szakmai 
munkájának? Mi az, amit ezekből majd 
saját gyakorlatodban is megőrzendőnek 
gondolsz, illetve miben szándékozol új 
utakra lépni?
 2001-ben kerültem Hajdúnánásra, 

Debreczeni Imréné Erzsike „keze alá”. Azt 
hiszem, ez a hét év volt a legmeghatáro-
zóbb, hiszen friss diplomásként bedobott 
a mély vízbe. A tanítás mellett pluszfel-
adatokat kaptam, melyeket nagyon sze-
rettem. Következetes volt, fegyelmezett, 

A reformáció 500. évfordulójára emlékezve a 
Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázi-
um tanulóiként szeptember 8-án reggel a ná-
nási templomban történelmi-irodalmi előadást 
hallgathattunk meg. Erdélyi Márta versmondó 
és Andics Árpád tanár mutatták be nekünk Eu-
rópa és Magyarország száz évekre tagolt törté-
netét a reformáció szemszögéből.

Ezt követően az iskola több mint háromszáz 
tanulója és tanári kara a vasútállomás felé vet-
te az irányt, majd a környéken ritkán látható 
hosszúságú szerelvénnyel beutaztunk Debre-
cenbe. 

A kőrösiseket két nagy csoportra bontot-
ták. Mi először a református kollégiumot és 
a könyvtárat látogattuk meg. A kollégium-
ban egy rövid, animációs filmet is láthattunk 

Közel 40 fő tisztelt meg bennünket érdek-
lődésével, hisz egy különleges hangulatú 
kikapcsolódás részesei lehettek. Dr. Cson-
tosné Skara Ilona könyvtárvezető és Rózsa 
Dezső köszöntője után gyertyagyújtással 
emlékeztünk meg Bényei Józsefről, aki a 
napokban hunyt el. Bényei József, költő és 
publicista, a Hajdú – Bihari Napló főszer-
kesztője volt egykor. Sok éven át a Gábor 
József Alapítvány által rendezett „Regélő 
régió” költészetnapi rendezvényünk zsűri-
tagjaként ismerhette meg a sorstársi közön-
ség, hiszen jó indulatú tanácsaival és építő 
jellegű kritikáival segítette a szavalóinkat.

A „Zene füleimnek” zenés – irodalmi 
délután meghívott előadói, Lakó Sándor 
és Szatmári Tony, ismert költők általuk 
megzenésített verseivel örvendeztették 
meg a hallgatóságot. Természetesen saját 
szerzeményeiket is előadták a közönség 
nagy örömére.

A beszélgetést, mint oly sokszor Rózsa 
Dezső vezette, aki életútjukról és mun-

rendszerető és nagyon jól menedzselte 
az iskolát. Gömöri Jóska első ciklusának 
majdnem a felét otthon töltöttem a kislá-
nyunkkal, a másodikban két évig voltam 
közvetlen munkatársa. Egyik esetben sem 
volt egyszerű a feladata. Amit tőle meg 
kell tanulnom: a megfontoltság. Skopkó 
Istvánné Marika megbízott igazgatóként 
egy nagy, összetett intézményt vezetett, 
szerteágazó feladatokkal, hihetetlen teher-
bírással és precizitással. Őt Pappné Fülöp 
Ildikó követte, akinek az elszántságát, a 
küzdeni tudását emelem ki. Ami mind-
annyiukban közös, hogy nem magukért, 
hanem az intézményért és a benne dolgo-
zókért, tanulókért tevékenykedtek. A tem-
peramentumomból és koromból adódóan 
lesznek változások, de a cél továbbra is a 
Kőrösi jó hírnevének megőrzése, a minő-
ségi munka. Az egyik legnagyobb feladat 
az intézmény beiskolázási körzetének 
kiterjesztése és stabilizálása, a másik a re-
formátus gimnáziumi közösség megerősí-
tése.
 A kormányzat oldaláról mind gya-

koribb gimnáziumellenes szólamok (ter-
vezett intézménybezárások, kötelező 
felvételi vizsga bevezetése) mennyire töl-
tenek el aggodalommal?
 Sokféle hír keringett eddig is, de ezek 

nem mindig voltak igazak. A gimnázi-
umellenesség helyett fogalmazzunk úgy, 
hogy szakképzés-párti a kormányzat. Úgy 
gondolom, hogy a gimnáziumok létének 
megkérdőjelezése – a kicsiké is – abszurd. 
Nem aggódom. Hiszem, hogy ennek a vá-
rosnak szüksége van erre a képzési rend-
szerre, mindegy, mi történik.
 Az ezredforduló óta dolgozol tanár-

ként. Érzékeltél-e jelentősebb változást 
a tanulók felkészültségében, viselkedés-
ében, kulturáltságában az eltelt másfél 
évtized alatt? Szerinted van-e létjogosult-
ságuk a pedagógusi munkában a „Bezzeg 
akkor még…” kezdetű mondatoknak?
 Nem nagyon szeretem a „Bezzeg 

akkor…”, „Eddig így volt…” kezdetű 
mondatokat. Változik minden, minden-
ki. A pedagógusoknak sokkal nehezebb a 
dolguk, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt, de 
a jelenhez kell igazodniuk. A mai gyere-
kek nem rosszabbak az elődeiknél, csak 
mások, más kulcsok kellenek hozzájuk. 
Ők már a modern technikai eszközök-
kel együtt nőnek, ettől „kockábbak”, de 
a szüleik mellett a mi feladatunk, hogy 
mást is megmutassunk nekik a világból. 
Lehet, hogy az általános ismereteik felszí-
nesebbek, de attól még egy-egy területnek 
lehetnek a mesterei. Azt tapasztalom, 
hogy mi a gimnáziumban kivételezett 
helyzetben vagyunk, hiszen a hozzánk 
járó gyerekeket a Jóisten jókedvében te-
remtette.

Vékony Gábor

kásságukról kérdezte a két fiatal tehetséget.
Lakó Sándor zenés – irodalmi palettá-

ján Rózsa Dezső, József Attila, Csokonai 
Vitéz Mihály, Weöres Sándor megzenésí-
tett versei voltak hallhatóak.

Szatmári Tony zenés – irodalmi palet-
táján: – Nagy László, Ady Endre, József 
Attila, Rózsa Dezső és saját szerzemények 
voltak hallhatóak.

A két fiatal zenész tehetség záró gon-
dolatai azt sugallták, hogy szegényebbek 
lennénk a versek és az irodalom nélkü-
lük, hisz gondolatokat és érzelmeket 
keltenek mindenkiben. Szüksége van az 
emberek lelkének a versekre, az irodalmi 
alkotásokra, a zenére, hisz ezek a mű-
fajok kart – karba öltve járnak együtt.  
„A zene felülemelkedik mindenkin és át-
ölel mindenkit!”

A rendezvényt támogatta a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Képviselő testülete.

Karcagi Márta /a Gábor József 
Alapítvány kuratóriumi tagja

2017. szeptember 8-án, délután 14 órakor rendezte meg a Gábor József Kulturális 
Alapítvány Debrecenben, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Újkerti Fiókkönyvtárában 
a „Zene füleimnek…” című rendhagyó zenés – irodalmi délutánját.

az egykori diákok mindennapi életéről, majd 
megnéztük az ehhez kapcsolódó kiállítást.  
A könyvtárban rengeteg régi könyvet láttunk, 
melyekről megtudtuk, hogy folyamatosan di-
gitalizálják őket.

A kollégiumból átsétáltunk a Nagytemp-
lomba, ahol több szintet is megnézhettünk. 
Itt is láttunk egy kiállítást, amely makettekkel 
szemléltetve mutatta be a város korábbi évszá-
zadainak hétköznapjait. Egy emelettel feljebb 
körbejárhattuk a kupola tetejét, és aki nem félt 
a magasban, az felmehetett a templomtoronyba 
is, hogy megcsodálja Debrecen panorámáját.

A kirándulás szabad programmal folytató-
dott, majd mindenki örült, hogy a hazaúton 
végre megpihenhetett.

Huszti Boglárka (11. B)

Rózsa Dezső, Lakó Sándor, Szatmári Tony

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-30/523-6848
Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Az alapítvány célja továbbra is a Hajdú-
Bihar és Szabolcs Szatmár Bereg megyé-
ben élő, látássérültté vált személyek fel-
kutatása és számukra magas színvonalú 
elemi rehabilitációs szolgáltatások nyújtása, 
továbbfejlesztése. Kapcsolati háló bővítése 
más elemi rehabilitációs szolgáltatóval 
a szakmai munka fejlesztése érdekében, 
illetve egyéb szolgáltatókkal való együtt-
működés során az elemi rehabilitációs szol-
gáltatás népszerűsítése.

Szolgáltatási formák: Az alapítvány az 
elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is 
mindhárom (ambuláns, bentlakás, otthon-
tanítás) szolgáltatási forma igénybe vételére 
lehetőséget ad, az egyenlő esélyű hozzáférés 
elvének érvényesítése érdekében.

Az elemi rehabilitációs szolgáltatások a 
következőek:
 Funkcionális látástréning
 Tájékozódás- és közlekedéstanítás
 Mindennapos tevékenységek és életvitelt 

segítő eszközök használatának tanítása
 Kommunikációs és számítástechnikai 

eszközök használatának tanítása
 Tapintható írások tanítása

 Pszichológiai tanácsadás
 Szociális munka-esetkezelés
 Klienskoordináció

Szolgáltatásaink helyszínei: 
Látássérültek Elemi Rehabilitációs 

Központja 4087 Hajdúdorog, Fogadó 
utca 3–5. 

Vezetékes telefonszáma: +36-52/232-313
Mobilszám: +36-30/688-7930
Email cím: titkarsag@feherbot.hu
Debreceni telephely: 4024 Debrecen, 

Kossuth utca 42. tetőtér
Vezetékes telefonszáma: +36-52/321-

145/14 mellék
Mobilszám: +36-30/919-4089
Email cím: bodo.erzsebet@feherbot.hu
Nyíregyházi telephely: 4100 Nyíregy-

háza, Vay Ádám krt. 2–4. 129 iroda
Mobilszám: +36-30/919-4089
Email cím: bodo.erzsebet@feherbot.hu
A pályázat során elnyert támogatási 

összeg: 12 000 000 Ft.
A program a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonpro-
fit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma támogatásával valósul meg.

Nyertes pályázat
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy a Fehér Bot Alapítvány az”Elemi rehabilitációs szol-
gáltatások biztosítása látássérült személyek számára” (LSER2017) meghirdetett prog-
ram megvalósítására pályázatot nyert.	Október 1. (vasárnap) 17.00 Idősek 

Világnapja – a szépkorúak köszöntése. 
 Sztárvendég: Poór Péter. 
 Belépés ingyenes regisztrációs jeggyel, 

amely a művelődési központ infor-
mációjában igényelhető korlátozott 
számban.

	Október 6. (péntek) 18.00 Nemzeti 
Gyásznap – megemlékezés és koszorúzás 
a Kossuth szobornál. A megjelenteket 
köszönti: dr. Csiszár Imre, Hajdúnánás 
város alpolgármestere. Közreműködnek: 
Erdei Ferenc, Molnár Viktória, Har-
sányi Zsolt, a Makláry Lajos Városi 
Énekkar.

	Október 7. (szombat) 18.00 „Ne gon-
dold, hogy az őszi szél” – a Lente Lajos 
Magyar Nóta Egyesület nótaestje. 

 Fellépők: Áfráné Erzsike, Kissné Zsu-
zsika, Kozákné Marika, Mészáros Sán-
dor, Nagyné Katika, Nagyné Margitka, 
Országné Inci, Pomázi László, Toro-
nyainé Zsóka. A műsor alatt a zenét 
Botos Lajos és népi zenekara biztosítja. 
Vendégfellépők: Gyöngyösi Kiss Anna, 
Szegedi Mónika.

 Helyszín: a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ.

 Belépő a műsorra: 1000 Ft.
 Vacsorajegy: 1500 Ft. A vacsorabál 

alatt zenél Barna István. 
 Jegyek megvásárolhatók a művelődési 

központ információjában, illetve min-
den fellépőnél. Érdeklődni a követ-
kező telefonszámokon lehet: 30/720-
0204, 30/548-6602, vagy Toronyainé 
Zsóka: 70/434-2053.

	Október 14. (szombat) 19.00 A Pesti 
Művész Színház bemutatja: J. Bram-
mer–A. Grünwald–Kálmán Imre:  
A cirkuszhercegnő c. operettet 2 felvo-
násban.

 Szentpétervár társasági életét két téma 
tartja lázban: Mister X személye, aki-
nek artista mutatványainál csak titok-
zatossága kelt nagyobb izgalmakat, és 
Fedora hercegnő, akit a cár magához 
rendelt, és új házasság megkötésére 
utasította. Mr. X nem más, mint Fedja, 
Oroszország tisztje, aki szerelmi bána-
tában szegődik a cirkuszhoz. Itt találko-
zik újra régi szerelmével, Fedorával is, 
ám a lány nem ismeri fel az álarcot vise-
lő artistát. Izgalmas kalandokon men-
nek keresztül a főhősök míg, ahogy 
egy operettől elvárjuk, a sok csalódás és 
félreértés után győz a mindent elsöprő 
szerelem, és mindenki elnyeri méltó ju-
talmát. 

 Szereposztás:
 Fedora Palinska hercegnő Fogarassy 

Bernadett
 Mister X Csengeri Attila/Pankotay Péter
 Sergius Wladimir nagyherceg Gyurity 

István
 Brusovszky/Gyula bácsi Harsányi Gá-

bor/Fogarassy András
 Slukk Tóni Czető Roland
 Miss Mabel Tunyogi Bernadett
 Karolin Fodor Zsóka/Sáfár Anikó
 Cirkuszigazgató Borbáth Ottilia 

 Petrovics ezredes Egri László
 Mary, mixernő Zalay Lídia
 Rendező: Pankotay Péter
 Belépődíj: 2800 Ft, vagy 2500 Bocs-

kai Korona. Jegyek szeptember 12-től 
vásárolhatók a művelődési központ 
információjában (52/382-400).

	Október 18. (szerda) 10.30 Magyar 
Népmese Színház: Szóló szőlő, mosoly-
gó alma, csengő barack. 

 Belépődíj: 650 Ft.
	Október 18. (szerda) 17.00 Andirkó 

Lajos festőművész kiállítása a művelő-
dési központ galériájában. Megtekint-
hető: november 8-ig.

	Október 10. (kedd) 18.00 Pozitív Est 
– dr. Francia Boglárka: Átalakuló világ 
(változások a Föld és az emberiség éle-
tében). Beszélgetés, teázás, közös medi-
táció. A belépés díjtalan!

	Október 14. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 800 Ft.

MOZIMűSOR – Vetítések a Bocskai 
Filmszínházban minden héten szom-
baton, vasárnap és hétfőn.

	Október 1. (vasárnap)
 15.00: A Lego Ninjago film (amerikai-

dán családi animációs film, 2017) 3D 
 17.00: Renegátok (francia–német ak-

cióthriller, 106 perc, 2017)
 19.00: Kingsman: Az aranykör (ma-

gyarul beszélő, angol–amerikai akció-
vígjáték, 2017)

	Október 2. (hétfő)
 17.00: A Lego Ninjago film (amerikai-

dán családi animációs film, 2017) 3D 
 19.00: AZ (magyarul beszélő, amerikai 

dráma, horror, 135 perc, 2017)
	Október 7. (szombat)
 15.00: A Lego Ninjago film (amerikai-

dán családi animációs film, 2017) 3D 
 17.00: Kingsman: Az aranykör (ma-

gyarul beszélő, angol–amerikai akció-
vígjáték, 2017)

 19.30: AZ (magyarul beszélő, amerikai 
dráma, horror, 135 perc, 2017)

	Október 8. (vasárnap)
 15.00: A Lego Ninjago film (amerikai–

dán családi animációs film, 2017) 3D 
 17.00: Kingsman: Az aranykör (ma-

gyarul beszélő, angol–amerikai akció-
vígjáték, 2017)

 19.30: AZ (magyarul beszélő, amerikai 
dráma, horror, 135 perc, 2017)

	Október 9. (hétfő)
 17.00: A Lego Ninjago film (amerikai–

dán családi animációs film, 2017) 3D 
 19.00: AZ (magyarul beszélő, amerikai 

dráma, horror, 135 perc, 2017)
	Október 14. (szombat)
 15.00: My Little Pony – A film (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs film, 2017) 

 17.00: Egyenesen át (feliratos, ameri-
kai pszicho-thriller 105 perc, 2017)

 19.00: Amerikai bérgyilkos (magya-
rul beszélő, amerikai akcióthriller, 112 
perc, 2017)

	Október 15. (vasárnap)
 15.00: My Little Pony – A film (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs film, 2017) 

 17.00: Egyenesen át (feliratos, ameri-
kai pszicho-thriller 105 perc, 2017)

 19.00: Amerikai bérgyilkos (magya-
rul beszélő, amerikai akcióthriller, 112 
perc, 2017)

	Október 16. (hétfő)
 17.00: My Little Pony – A film (ma-

gyarul beszélő, amerikai-kanadai csalá-
di animációs film, 2017) 

 19.00: Egyenesen át (feliratos, ameri-
kai pszicho-thriller 105 perc, 2017)

	Október 21. (szombat)
 15.00: A kis vámpír (német–angol–

dán–holland családi animációs film, 
2017) 3D 

 17.00: Négyen a bank ellen (magyarul 
beszélő, német vígjáték, 2017)

 19.00: Szárnyas fejvadász 2049 (magya-
rul beszélő, amerikai sci-fi, 2017) 3D

	Október 22. (vasárnap)
 15.00: A kis vámpír (német–angol–

dán–holland családi animációs film, 
2017) 3D 

 17.00: Négyen a bank ellen (magyarul 
beszélő, német vígjáték, 2017)

 19.00: Szárnyas fejvadász 2049 (magya-
rul beszélő, amerikai sci-fi, 2017) 3D

	Október 23. (hétfő)
 17.00: A kis vámpír (német–angol–

dán–holland családi animációs film, 
2017) 3D 

 19.00: Szárnyas fejvadász 2049 (magya-
rul beszélő, amerikai sci-fi, 2017) 3D

	Október 28. (szombat)
 15.00: My Little Pony – A film (ma-

gyarul beszélő, amerikai-kanadai csalá-
di animációs film, 2017) 

 17.00: Hóember (magyarul beszél, an-
gol misztikus thriller, 2017)

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (ma-
gyarul beszél, amerikai–kanadai horror, 
2017)

	Október 29. (vasárnap)
 15.00: My Little Pony – A film (ma-

gyarul beszélő, amerikai-kanadai csalá-
di animációs film, 2017) 

 17.00: Hóember (magyarul beszél, an-
gol misztikus thriller, 2017)

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (ma-
gyarul beszél, amerikai–kanadai horror, 
2017)

	Október 30. (hétfő)
 17.00: My Little Pony – A film (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kanadai csalá-
di animációs film, 2017) 

 19.00: Fűrész 8 – Újra játékban (ma-
gyarul beszél, amerikai–kanadai horror, 
2017)

 Jegyárak: teljes árú jegy: 1200 Ft; 3D 
teljes árú jegy: 1400 Ft; Gyerekjegy (12 
éves korig) 1000 Ft; 3D gyerekjegy: 
1200 Ft. Pénztárnyitás: előadás előtt 1 
órával.
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	2017. október 3. (kedd) 09.30:
 „Mozgolódó” 
 – Babatorna Simon Istvánné gyógytest-

nevelő vezetésével
	2017. október 4. (szerda) 17.00: 
 „Közelítések Szabó Magdához” 
 – Dr. Bakó Endre irodalomtörténész 

előadása
	2017. október 5. (csütörtök) 
 14.00 „Interaktív könyvbemutató Kiss 

Attilával” 
 – Filmvetítés a honfoglaló magyarok 

életéről, jelmezek, fegyverek
 17.00: „Segít a könyv, a mese” 

 – Könyvajánló óvónőknek Dési Viktó-
ria pszichológus ajánlásával

	2017. október 6. (péntek) 14.30:
 „Útvesztő”
 – Könyvtárhasználati vetélkedő 7–8. 

osztályosok részére
	2017. október 8. (vasárnap) 08.00–

12.00:
 „Könyves vasárnap”
 Rendkívüli nyitva tartással, ingyenes 

beiratkozási lehetőséggel várjuk látoga-
tóinkat.

 Ezen a napon késedelmi díj megfizetése 
nélkül hozhatják vissza a könyveket.

Móricz Pál Városi Könyvtár 
programjai

Túl a százon
Gőzerővel halad az önkéntes területvédelmi tartalékos századok feltöltése Hajdú-Bi-
har megyében. A szeptember 12-én megrendezett ünnepélyes szerződéskötésen alá-
írta szerződését a hajdúság 100. területvédelmi tartalékos katonája, a hajdúnánási 
Szakál Péter.

804-éve hogy, 1213 szeptember 28-án a Bár-
Kalár nemzetségbeli Bánk „végrehajtotta” a 
Katona József és Erkel Ferenc által is meg-
énekelt merényletét Gertrúd királyné ellen. 

Azt viszont kevesen tudják, hogy valójá-
ban még csak a közelébe sem volt királynő-
nek azon a végzetes napon. Bánk történetét 
ugyanis szinte teljesen elfelejtette az utókor 
és csak évszádokkal később 1574-ben Valkai 
András krónikás által jelentősen kiszínezett 
változatban – Antonio Bonfini elbeszélése 
nyomán – jelent meg az igazán cirkalmas és 
körülményes: „Az Nagysagos Bank Bannak 
Historia, miképen az András Király felesége, 
az Bank Ban iambor hytes feleseget az eczeuel 
meg szeplösittete: S-miképpen Bank ban az ő 
iambor hytesenek meg szeplosytteteseért az Ki-
ralne aszszont le vagta.” – címen.

Valószínűleg ezt a történetet használhatta 
„prototípusként” Katona József a nagy sike-
rű drámájához. Az eltel évszázadoknak és az 
egymást követő írók alkotó szabadságnak 
köszönhetően persze már nem sok igazság 
maradt az eredeti történetben. A két műben 
történtekkel ellentétben Gertrúd merániai 
udvartartása nem zsarnokoskodott az or-
szág lakossága fölött. Befolyásuk főleg a ki-
rályi udvarra és könnyen befolyásolható ki-
rálynéra korlátozódott. A parasztság pedig 
nem szenvedett el olyan kizsákmányolást és 
nélkülözést, mint például később a 16. vagy 
17. század során.

Az elégedetlenség fő oka inkább az le-
hetett, hogy II. András – hogy hatalmát 
megerősítse- egész vármegyéket adományo-

A honvédelmi vezetés egyik célja, hogy 
tovább erősítse az állampolgárok részvéte-
lét a haza védelmében. Ennek érdekében 
az idei évtől egy új szolgálati formával 
bővült az eddig meglévő önkéntes tar-
talékos rendszer. Az ország valamennyi 
járásában és fővárosi kerületében területi 
elven szerveződő, úgynevezett önkéntes 
területvédelmi tartalékos századok ala-
kulnak, melyekhez bárki csatlakozhat, 
akik lakókörnyezetük és közösségük biz-
tonsága érdekében készek az esetlegesen 
felmerülő kihívásokra reagálni. Önkéntes 
tartalékos katona szerződéskötési díjra, 
rendelkezésre állási díjra továbbá a tény-
leges szolgálatteljesítés időtartamára – a 
rendszeresített szolgálati beosztáshoz tar-
tozó besorolási osztálynak és besorolási 
kategóriának megfelelő – alapilletményre, 
laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élel-
mezési és ruházati ellátásra, továbbá uta-
zási költségtérítésre jogosult.

A területvédelmi tartalékos katonák 
toborzása az elsők között Hajdú-Bihar 
megyében indult el, a toborzó munka 
eredményeképpen már több mint száz 
területvédelmi tartalékos katonával ren-
delkezik megyénk. A 2017. szeptember 
12-én megtartott szerződéskötés alkalmá-
val újabb 20 fő csatlakozott a rendszer-
hez. Az ünnepi rendezvényen elhangzott, 
hogy a területvédelmi tartalékos századok 
tagjai a felkészítések alkalmával olyan ki-
képzést, tudást kapnak, amely a helyi kö-

zösség védelmi képességét növeli, legyen 
szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi 
helyzetről. A szerződést kötők között volt 
a hajdúság 100. területvédelmi tartalékos 
katonája, Szakál Péter is, akinek az MH 
Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Pa-
rancsnokság parancsnoka nevében ebből 
az alkalomból Nagy Zoltán alezredes, a 2. 
Katonai Igazgatási Központ parancsnoka 
adott át emlékplakettet. A hajdúnánási 
fiatalember jelenleg a Debreceni Egyetem 
Általános Orvostudományi Kar negyed-
éves hallgatója. Mint elmondta, tartalé-
kos katonának történő jelentkezésekor 
a haza szolgálata mellett a honvédségi 
pálya megismerése is motiválta, a tanul-
mányai befejezését követően a Magyar 
Honvédségben szeretne aktív katonaként 
elhelyezkedni. Az eseményen részt vett dr. 
Csiszár Imre, városunk alpolgármestere is, 
aki az elsők között gratulált a jubileumi 
szerződéskötőnek.

A Tartalékos szolgálatra történő to-
borzás folyamatos, a rendszerhez csatla-
kozhat minden nagykorú, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéle-
tű és cselekvőképes magyar állampolgár, 
a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséig. Jelentkezni a megyei toborzó 
ügyfélszolgálaton (Debrecen, Péterfia u. 
58/A), a Kormányablakokban, illetve In-
terneten keresztül az Irány a sereg (www.
iranyasereg.hu) honlapon lehetséges.

A 100. szerződéskötés. Szakál Péter, Nagy Zoltán alezredes, dr. Csiszár Imre alpolgármester

„…Véres csatákban elhullottak Atilla fiai. 
Csak egy maradt közülük életben, a legki-
sebb, legkedvesebb: Csaba vezér. Mikor a 
felszabadult rab népek megosztoztak Atilla 
országán, Csaba vezér összegyűjtötte a meg-
maradt hunokat, és azt mondta nekik:

– Messze, messze, ahol a nap támad, 
Szittyaország földjén élnek a mi jó roko-
naink, magyar testvéreink. Együtt jövünk 
vissza elfoglalni Atilla apánk országát…” 
– írta Móra Ferenc a Hadak útjában, 
melynek történetét énekelték meg a darab 
szereplői G. Nagy Ilián verseivel, szöveg-
könyvével és zenéjével, és Bene Zoltán 

hangszerelésével. 2011-ben, az erdélyi 
Gyergyószárhegyen mutatták be először 
a darabot, melyet akkor a szerző szé-
kely nemzeti operaként határozott meg, 
amelyben a rockopera elemei mellett a 
klasszikus opera hangzása is fellelhetők. 
A darabban ujgur, székelyföldi és csángó 
dallamrészletek is hallhatók. 

Városunkból is többen láthatták a pro-
dukciót, a Hídépítés határon innen és túl 

program résztvevőit és a Mi érted élünk! 
Egyesület néhány tagját is beleértve, Csil-
likné Szólláth Júlia szervezésében.

A történet, az élmény feledhetetlen 
volt. A népes számú nézőközönség a hű-
vös időjárás ellenére is varázslatosan érez-
te magát – hisz a produkció, a táncok, a 
zene, a közös múlt eggyé varázsolta a szí-
veket-lelkeket – jó volt ott lenni…

Fekete Andrea

zott el. Ezen adomány-megyék képezték a 
később Károly Róbert idejére olyan nagy 
gondot okozó „kiskirályok” területeinek 
magját. Ezt annak idején a magyar nemesek 
nagy része az „idegen Királyné és talpnya-
lói” mesterkedésének tulajdonították. 

Azt sosem sikerült bizonyítani, hogy az 
„utolsó szikra” Bánk ismeretlen – a szép-
irodalomban Melinda – nevű feleségé-
nek meggyaláztatása lett volna. Erre csak 
majdnem száz évvel később A Bécsi Képes 
Krónika (1358) utal, egy odavetett félmon-
datban, mindenféle forrás nélkül, aminek a 
nyomán a legtöbb későbbi feljegyzés ezt a 
történetet már tényként fogadta el.

Maga Bánk – aki a merénylet idején még 
csak nem is bán volt, hanem Keve vármegye 
ispánja – valószínű, hogy tudott az össze-
esküvésről, de elhatárolódott az összeeskü-
vőktől és a végrehajtásban nem vett részt.  
A Pilisi hegyekben vadászó királynőt és 
meráni kíséretét szabályos csatában gyűrte 
maga alá az összeesküvők „serege”. Gertrú-
dot a rajtaütés forgatagában valószínűleg 
Péter – Petur bán – csanádi ispán ölte meg, 
de az sem lehetetlen, hogy egy névtelen 
katona okozta a halálát. Bánkot is megvá-
dolták az összeesküvésben való részvétellel, 
és bár tisztázta magát időlegesen le kellett 
mondania az ispáni tisztségről. Alig egy 
évvel később viszont már éppen II. András 
emeli őt báni tisztségbe, mint „hű szolgája”-
ként hivatkozva rá és kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal egészen haláláig szolgálta a 
királyt. Szabó Endre Szeptember 17-én vasárnap Debreceni 

Nagytemplom előtt felállított színpadon 
mutatták be a székelyek legendás alakját 
megidéző rockoperát, a Csaba király-
fit. Az előadást már láthatták a nézők 
Gyergyószárhegyen, Püspökladányban, 
Csíksomlyón és Pécsett, s most megyénk 
székhelyén is ezrek voltak kíváncsiak G. 
Nagy Ilián történelmi rockoperájára, 
melyben közel 500 szereplő vett részt, a 
Hajdú Néptáncegyüttes és a karcagi lo-
vasok közreműködésével.

Csaba királyfi

Színes sarok: A Bán aki ott sem volt
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TALPMASSZÁZS TANFOLYAM
képzett reflexológus irányításával
Október és november hónapban. 
2 nap, szombat–vasárnap 9–17-ig

Jelentkezni a 06-70/613-6843 számon, vagy 
reflexologia.talp@gmail.com címen.

Helye: Hajdúnánás Művelődési Központ

magabiztosan játszott, mindenki átérezte 
a mérkőzés fontosságát és talán ennek is 
volt köszönhető, hogy magabiztos győzel-
met arattunk Sámsonban.

Hajdúnánás-Flexo 2000 FK–Hajdú-
hadházi FK 5–2 (3–2)Hajdúnánás FK: 
László T. (Tóth D.)–Csatári D. (Polgár 
G.), Tornyai V., Cservák T. (Perényi R.), 
Kiss L. (Dallos-Nagy T.), Gyöngy T., Újvá-
ri Zs., Félegyházi Z., Zsuga Á. (Kállai M.), 
Kovács G., Vígh Levente, (Kun Ádám)

Edző: Daróczi Péter
Gól: Polgár Gábor (3) mester hármas, 

Szabó István Gyöngy Tamás illetve Szabó 
Gergő, Halder Péter

A mérkőzés elejétől kezdve lehetett lát-
ni, hogy melyik gárda nyeri a találkozót. 
A hajdúnánásiak helyzetek sokaságát ala-
kították ki. A gólgyártás is hamar megkez-
dődött, hiszen Polgár Gábor, 18. illetve 
21. percben szerzett valamint a vendég-

játékos, Szabó István öngólja révén, már 
a 30. percre lerendeztük az összecsapást. 
Azonban elég volt két egyéni hiba és az 
első félidő végére, egy gólra csökkent az 
előnyünk. 

A kapott gólok ellenére sem kellett 
azonban komolyabban megijednünk. 
Csapatunk átbeszélte a hibákat a szünet-
ben és a frissítéseknek is köszönhetően, a 
második 45 percet már kapott gól nélkül 
tudtuk lehozni. 

Amire rávilágított ez a találkozó az az, 
hogy a helyzetkihasználásunkon és itt-ott 
a védekezésünkön is van még mit csiszolni. 
Szép győzelem volt, de a jövő hét vége, et-
től keményebb megmérettetést hoz majd.

(Melyet remek játékkal döntetlenre 
hoztunk – Nyíradony ellen –, de erről 
majd bővebben a következő számunkban).

Kócsi Imre

Kicsit nehezen indult a szezon, hiszen az 
első vereségünket rögtön egy második kö-
vette, igaz a tavalyi bajnok aspiráns Bö-
szörmény ellen. Ezután azonban úgy tűnt 
mintha kezdene összeforrni, egymással 
jobban megismerkedni, játékban össze-
szokni a csapat. Mindenesetre a harmadik 
forduló óta veretlen a gárda.

Hajdúnánás FK–Hajdúböszörményi 
TE 2–5 (1–1)

100 néző
Vezette: Muszka Z. (Varga Gy., Rezes M.)
Hajdúnánás: László T.–Csatári D. 

(Kun Á.), Perényi R., Cservák T., Kiss 
L. (Kállai M.), Gyöngy T., Polgár G., 
Félegyházi Z. (Dalos-Nagy T.), Fodor J., 
Zsuga Á., Vígh L. Edző: Daróczi Péter.

Gól: Perényi R., Gyöngy T., illetve Lo-
vas M., Oláh N., Barna B. (3) Jók: Zsuga 
Á., Polgár G., Gyöngy T., 

Ifi: 5–2.
Beragadtunk a rajtnál, két mérkőzés, 

két vereség. De a vereségekből mindig ta-
nulni kell és reméljük, a folytatás sokkal 
jobb lesz. Hetven percig partiban voltunk 
a Böszörménnyel, de erőnkből ennyire 
futotta. Egy jobb csapattól kaptunk ki.

Hajdúnánás FK–Hosszúpályi SE 4–2 
(2–1)

150 néző

Vezette: Szűcs L.(Pallai Zs., Papp J.)
Hajdúnánás: László T.–Tornyai V., Pe-

rényi R., Kiss L. (Újvári Zs.), Gyöngy T., 
Polgár G., Félegyházi Z., Fodor J. (Hel-
meczi M.), Zsuga Á. (Kun Á.), Kovács G. 
(Csatári D.), Vígh L. (Kállai M.) Edző: 
Daróczi Péter.

Gól: Gyöngy T. (2), Polgár G., Újvári 
Zs., illetve Lakatos F. (2) Jók: Senki. Kiál-
lítva: Nagy M., Postás K.

Ifi: 11–1.
Daróczi Péter: A megszerzett három 

pontnak tudunk örülni egyedül a mai 
mérkőzésen, s a helyzetkihasználásunkon 
van mit javítani.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Hajdúná-
nás FK 1–4 (1–3)

100 néző
Vezette: Tatár I. (Vasziliu T., Tőkés R.)
Hajdúnánás FK: László T Tornyai V., 

Perényi R., (Gyöngy Tamás) Cservák 
Tibor (Fodor János) Kiss Lajos (Kállai 
Márton), Újvári Zsolt, Polgár Gábor, 
Kovács Gergő, Félegyházi Zoltán, Zsuga 
Ádám, (Csatári Dávid ) Vígh L. (Kun Á.) 
Edző:Daróczi Péter

Gól: Nagy K. illetve Félegyházi Z.,Kiss 
L., Tornyai V., Polgár G.

Ifi: 2–5
A csapat nagyon jó formát mutatva 

EgyrE jobbak vagyunk

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket,
hogy az őszi karbantartás időpontja

2017. október 9.–október19.
Ez idő alatt 

a Hajdúnánási Gyógyfürdő ZÁRVA tart.

Nyitás: 
Október 20. péntek 08.00 óra.

Isten éltesse Fűz Pétert, 
kedves édesapánkat, 
91. születésnapja alkalmából.

Szívből gratulál, és jó egészséget 
kíván családja, valamint 
7 unokája és 11 dédunokája.
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Bocskai Étterem 
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook 

oldalunkon!

AjánlAtAink október 1-jétől:
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft / adag kiszállítással!
2. osztálytalálkozók.
3. Családi ünnepek, születésnapok. 
4. konferenciák, céges rendezvények teljes körű lebonyolítása.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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. 

Érdeklődni lehet 
Szabó Tibornál a 06-30/319-0492 telefonszámon 

vagy a nyitva tartási időben 
a Temetkezés irodájában.

4080 Hajdúnánás, Szabadság u. 50.
Nyitva tartás: H–P: 8.00–18.00  Sz: 8.00–14.00
www.oazis.hu

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

Kedvezményes 
boltvezető, eladó, szakács, pincér, cukrász, 

élelmezésvezető, vendéglátó eladó-, üzletvezető-, 
szervező, aranykalászos gazda,

műkörmös, fodrász, kozmetikus, szociális gondozó, 
kezdő angol, német oktatások részletre is, 

Hajdúnánás, Hajdúdorog. 

Tel.: 06-30/535-7938

 

Erzsike 
Süteményesháza

Minden nap friss süteménnyel várjuk kedves vendégeinket. 
Tortákra rendelést felveszünk.

Rendezvények teljes körű lebonyolítását vállaljuk. 
Aranygaluska és tyúksütést vállalunk! 

Sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

Keress bennünKet a Mozi épületében!
Süti: 06-30/681-0390 / Rendezvény: 06-30/525-9676



8 Hajdúnánási Újság 2017. szeptember 28.

Im
pr

es
sz

um

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
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Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás KSE 
27–26 (18–9)

Hajdúböszörmény 150 néző. Vezette: 
Gulybán, Örsi. (szeptember 17.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
Bata 2/2, ÖTVÖS N 9/1, Krisztián 4, 
Kiss D 4, Bancsók 1, Hadadi 3. Csere: 
Torma (kapus), Nyeste, Nagy 2, Kele-
men, Dankó 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 6/3. Kiállítás:  
8 perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Egy félidőnyi előnyt 
adtunk az ellenfélnek. Ezt ezen a szinten 
már nem lehet. Az ellenfél könyörtelenül 
kihasználta bizonytalan játékunkat és ko-
moly előnyre tettek szert. A második fél-
időben majdnem sikerült az, ami az első 
játékrészben lehetetlennek látszott. Sajnos 
a kritikus szituációkban mi hibáztunk.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúböszörményi 
TE–Hajdúnánás KSE 29–29 (16–9)

Hajdúböszörmény 110 néző. Vezette: 
Oláh, Szikszay. (szeptember 17.)

Hajdúnánás KSE: Fehérvári (kapus), 
KISS D 4, NAGY L 4, ALFÖLDI B 3, 
BODOGÁN 4, ALFÖLDI M 6, ÖT-
VÖS T 5/2. Csere: Kiss Z, Simon, Nagy L 
1, Hernyák, Bózsár, Kujbus 1, Ötvös T 1, 
Szeleczki. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 5/4, illetve 2/2. Kiállítás: 
10 perc, illetve 10 perc.

Tóth Norbert: A padlóról álltunk fel, 
hisz nyolc gólos hátrányt dolgoztunk le 
20 perc alatt. Gratulálok a fiúknak, be-
bizonyították, hogy nincs lehetetlen kül-
detés.

-kábé-

Hajdúböszörményi TE II.–Hajdúnánás 
KSE II. 28–29 (17–14)

Hajdúböszörmény 50 néző. Vezette: 
Sándor, Szikszay. (szeptember 10.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Cs (ka-
pus), SZABÓ 10/6, FEHÉRVÁRI 5, 
Szombati, Tóth 3, NAGY 8, Kiss 2. Csere: 
Reszegi Zs (kapus), Harsányi, Tupicza 1, 
Török, Nyeste. Edző: Bancsók Károly

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

Bancsók Károly: Kicsit foghíjasan in-
dultunk neki az első fordulónak. Több 
hiányzó és sérülések miatt, négy beálló já-
tékossal és viszonylag kevés közös edzéssel 
a hátunk mögött. Nagyon küzdelmes és 
fordulatos mérkőzésen sikerült a nagyon 
jó fiatal és egységes erőkből álló Hajdúbö-

szörmény otthonából elhoznunk a kettő 
pontot. 

Hajdúnánás KSE–Hajdúszoboszlói 
KSKE 36–25 (23–12)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Kathi, 
Oláh (szeptember 16)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), 
Török 4, NAGY 7/1, Fehérvári 4, Bodo-
gán 4, Alföldi 5, SZOMBATI 7. Csere: 
Reszegi Zs (kapus), Tupicza 1, Tóth 1, 
Harsányi 3/1. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: A fiatalság adta a lendü-
letet az öregek adták a rutint, ez 11 gólos 
különbséget eredményezett.

-kábé-

Pénzügyőr SE–Hajdúnánás SK 25–26 
(12–13) 

Budapest 100 néző. Vezette: Fibec, 
Herbák. (szeptember 9.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ V (kapus), 
Poór 3, CSICSÓSZKI 5, Zihor 2, LEN-
GYEL 6, Fábián 3, Lévai 2/2. Csere: Do-
rogi (kapus), Darabos, Takács, Tar Cs 
2, Lakatos, MEKES, Román 3, Cserős. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 6/4, illetve 2/2. Kiállítás:  
8 perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Nagyon fontos két 
pontot szereztünk. Azt gondolom a vég-
elszámolásnál nagyon értékes lehet ez az 
idegenbeli győzelem.

Ifjúsági mérkőzés: FTC-NYC–Hajdú-
nánás SK 39–25 (23–10)

Budapest 30 néző. Vezette: Réti, Szed-
mák. (szeptember 6.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR 
Cs 4/2, MOLNÁR F 7/2, TAR L 3, 
CSERŐS 3, Pálóczi 1, KONYÁRI 3. Cse-
re: Karócz (kapus), Váradi, Balázs 1, Mol-
nár A 2, Reszegi, Nagy 1. Edző: Molnár 
András, Nagy Attila

Hétméteres: 3/2, illetve 5/5. Kiállítás:  
4 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: A bajnokság legjobb csa-
patának otthonában 25 gólt lőni dicsé-
retes dolog. Átestünk a tűzkeresztségen, 
minden elismerésem a lányoké.

Hajdúnánás SK–Szent István SE 32–
26 (16–13) 

Hajdúnánás 110 néző. Vezette: Budai, 
Bock. (szeptember 16.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ D (kapus), 
POÓR 1, LENGYEL 8, ZIHOR 3, 
FÁBIÁN, CSICSÓSZKI 8, LÉVAI 6/3. 
Csere: DOROGI (kapus), MEKES, RO-
MÁN 6, DARABOS, TAKÁCS, TAR 
CS, LAKATOS, CSERŐS, MOLNÁR F. 
Edző: Molnár András

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

Molnár András: Ez nem a bravúr, ha-
nem inkább a csoda kategória. Azt gon-
dolom, hogy erre az eredményre sokan 
felfogják kapni a fejüket. Gratulálok az 
egész csapatnak. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–Váci 
NKSE 27–30 (14–13)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Barta, 
Kovács. (szeptember 16.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR 
Cs 7/4, MOLNÁR F 7/2, TAR L 5/3, 
CSERŐS 5, Pálóczi, Konyári 2. Csere: 
Karócz (kapus), Kiss, Váradi, Balázs, 
Molnár A 1, Reszegi, Pál-Kovács T, Pál-
Kovács S. Edző: Molnár András, Nagy 
Attila

Hétméteres: 12/10, illetve 9/8. Kiállítás: 
4 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Mindent megtettünk 
azért, hogy megszerezzük az első győzel-
münket az NBI- ben, nem sok hiányzott. 
Sajnos komoly esélyt szalasztottunk el. 
A nyerhető mérkőzéseink még előttünk 
vannak, ígérem, elkezdjük a pontok gyűj-
tését hamarosan!

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

FÉRFI KÉZILABDA NB II

Megalakult a Rákóczi Szövetség 
Hajdúnánási Ifjúsági Szervezete
Kibővített tanévkezdő összejövetelt tar-
tott a Bocskai István Általános Iskola és 
AMI Szórványprogramja szeptember 
18-án a volt középiskolai kollégiumban, 
a Hajdú Szálláson. A szakmai tanácsko-
záson a programban résztvevő partiumi 
települések képviselői és a helyi pedagó-
gusok mellett bemutatkozott a Rákóczi 

Szövetség is. Mint ismeretes a Szövetség 
és Hajdúnánás város önkormányzata 
az elmúlt évben kötött együttműködési 
megállapodást, most a tanácskozás zárá-
saként megalakult a Rákóczi Szövetség 
hajdúnánási ifjúsági szervezete is, a helyi 
középiskolások részvételével. Diák-elnök-
nek Reszegi Ferencet választották. HNU


