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Aradon át VilágosigŐszi játszónap a Bocskai Iskolában

Új óvodával és tornateremmel gazdagodik városunk közössége

Örökké emlékezetes marad nemcsak a 
hajdúnánási református egyház és hívei, 
de városunk közössége számára is a re-
formáció 500 éves jubileuma; az emlék-
év soha nem látott gyarapodást hozott. 
Két új oktatási-nevelési objektumot 
mondhatunk magunkénak, hiszen már 
elkezdődött az építése az új református 
óvodának, a gimnázium új tornaterme 
pedig kéznyújtásnyira van az átadástól. 
Mindkét épület ünnepélyes alapkő leté-
telére október 27-én, A reformáció hete 
programsorozat keretében került sor. Az 
ünnepi eseményen részt vett Főtiszteletű 
Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Egyházke-
rület püspöke és Tiba István országgyűlési 
képviselőnk is.

Új óvodában 2018 nyarán
Gacsályi Gábor az egyházközség vezető 
lelkipásztor köszöntőjében elmondta, 
hogy az egyház 2011-ben indított saját 
óvodát, tavaly pedig egy telket is tudtak 
vásárolni az önkormányzattól. A tervek 
szerint most 3 új csoportszobát építenek 
meg, amelyet 2018 nyarán már birtokba 
is tudnak venni. Tiba István országgyűlési 
képviselő hozzátette, nemcsak mint kép-
viselő, hanem mint református presbiter 
is örül ennek a gyarapodásnak. 

Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tőjében kifejtette, hogy igen jó a kapcso-
latot ápol az önkormányzat az egyházzal, 

közösen gondolkodnak, amelyben a város 
közösségének a szempontjai az elsődlege-
sek, így nem volt kétséges, hogy az elnyert 
pályázati pénzből az óvodát bővítsék, 
hiszen a jövőt a gyermekek jelentik, pár 
évtized múlva belőlük kerülhetnek ki az 
adott kor városvezetői, azok a felnőttek, 
aki életben, mozgásban tarthatják váro-
sunkat. 

Az új épületet 240 millió forintból 
építik meg, illetve rendezik be, amely ösz-
szegből 180 millió Ft. az uniós támogatás, 
a többi önerő – tájékoztatott a fenntartó 
egyházközség. Ha elkészül, az intézmény 
több mint 100 gyereknek tud majd helyet 
biztosítani. A tervezés során figyeltek arra, 
hogy az óvoda nagy játszóudvara meg-
maradjon, hogy a szabadban is jól érez-
zék magukat a kicsik. Az alapkövet és az 
időkapszulát az elhelyezés előtt dr. Fekete 
Károly, a Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke áldotta meg.

A mindennapos testnevelés 
érdekében

Az óvodai alapkőletétel után a református 
gimnázium tornatermének is letették az 
alapkövét, hiszen a tervek szerint január-
ra már el is készül az épület. Az iskolát 
2015-ben vette át az egyház, a tornate-
remre pedig tavaly nyújtották be a pályá-
zatot, amely 100%-os támogatottságú, s 
amelyet sikeresen meg is nyertek, mondta 
többek között köszöntőjében Gacsályi 
Gábor. A kivitelezésre és a megfelelő be-
rendezések beszerzésére 325 millió forin-
tot kaptak, a cél pedig az, hogy korszerű 
körülmények között biztosítsák a gimná-
zium diákjai számára a mindennapos test-
nevelési órákat.

Szólláth Tibor emlékeztetett arra, hogy 
sokan kételkedtek a nagy múltú iskola 
jövőjét illetően mikor az az egyházhoz ke-
rült, de a rövid két év bizonyította, hogy 
jó döntést hoztak 2015-ben. 

Tiba képviselő úr hozzátette a jelenlegi 
kormány mindig is támogatta a sportot, 
ezzel együtt a tornatermek és az uszodák 
építését is, ugyanis ez egy hosszú távú 
befektetés; befektetés a jövőbe, hiszen 

a mindennapos testnevelés évek múlva 
hozza meg eredményét; az egészséges élet-
mód, a rendszeres testmozgás sok beteg-
ség megelőzésében segít. 

Kálvin-szobor és Ercsey-terem
A gimnáziumban emellett a reformáció 
500. évfordulója alkalmából felavattak 
egy Kálvin-szobrot is, amelyet a város 
ajándékozott az iskolának, hogy irányt 
mutasson az intézmény életében. Úgy 
gondolták, az általános iskola mellett a 
gimnáziumban is méltó helye van Kál-
vin mellszobrának, amelyet Babusa János 
szobrászművész készített.

A nap záró eseménye a gimnázium 
díszterme festett fakazettás mennyeze-
tének átadása volt, amelyet dr. Ercsey 
Zoltán és családja adományozott az in-
tézménynek. A teremavató meglepetése 
volt a díszterem keresztelője, hiszen a 

gimnázium vezetése úgy döntött, neve-
sítik a termet, amely e naptól az Ercsey-
terem nevet viseli. A kazettákat – mint 
arról egyebütt tudósítottunk – Gaál János 
festő-restaurátor, a Népművészet mestere 
készítette. Az alkotást nem kisebb tudós 
méltatta, mint Vargyas Gábor, a MTA 
Néprajzi Kutatóintézetének tudományos 
főmunkatársa, habilitált egyetemi tanár. 

Az ünnepélyes átadó után Főtiszteletű 
Fekete Károly püspök úr hirdetett igét, 
illetve itt került sor a Debreceni Egyetem 
által meghirdetett néprajzi-történelmi 
pályázatára benyújtott munkák értékelé-
sére, díjainak kiosztására, melyet Forisek 
Péter az egyetem Bölcsészettudományi 
Karának oktatási dékánhelyettese adott 
át a diákoknak és felkészítő tanáraiknak. 
Az ünnepséget színvonalas kulturális mű-
sor színesítette, így pl. a terem szellemi-

ségéhez igazodva népdalokat és egyházi 
énekeket hallhattunk Gaál-Wéber Ildikó 
operaénekes ihletett előadásában, továbbá 

két kultikus hang-
szer – a tárogató és 
kecskebőr duda – is 
megszólalt Szabó 
Zoltán néprajzkutató 
előadásában. 

Ezzel azonban 
még nem értek véget 
A reformáció hetének 
eseményei, a további 
történésekről követ-
kező lapszámunkban 
tudósítunk majd. 

HNU
Fotók: Barcza János

A Hajdúnánási Református Egyházköz ség a reformáció 500. éves jubileuma alkalmá-
ból nagyszabású, egyhetes programsorozatot szervezett 2017. október 24-e és 31-e 
között. Az egyhetes ünnepi emlékezés kiemelkedő napja volt október 27-e, ugyanis 
ekkor tették le a Hajdúnánási Református Óvoda új épületének, illetve a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium tornatermének alapkövét, valamint átadtak 
egy Kálvin-szobrot, és a gimnázium dísztermének festett fakazettás mennyezetét is. 

Elhelyezik az óvoda alapkövét: Tiba István, 
Szólláth Tibor, Gacsályi Gábor, Fekete Károly

Kőrösi Gimnázium aula, Kálvin-szobor leleplezése. Szólláth Ti-
bor, Dér Balázsné Dobi Inci igazgató, Gacsályi Gábor, Fekete 
Károly püspök úr

Ünnepélyes alapkő letétel, gimnázium torna-
terme: Dombi Imre, takarásban Szólláth Ti-
bor, Tiba István, Gacsályi Gábor, Dér Balázs-
né Dobi Inci, Fekete Károly

Az Ercsey-terem – tárogatón játszik Szabó 
Zoltán
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Gödi SE–Hajdúnánás SK 29–28 (16–16)
Göd 100 néző. Vezette: Lengyel, Sebes-

tyén. (október 22.) 
Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), Poór 

3, Lengyel 3, Zihor 4, Fábián 6, Tar Cs 
2, Lévai 9/2. Csere: Dorogi (kapus), Csi-
csószki 1, Mekes, Takács, Darabos, Laka-
tos. Edző: Molnár András

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

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–
Kecskeméti NKSE 36–29 (19–16)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kathi, 
Oláh. (október 20.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TAR Cs 9/4, MOLNÁR F 10/5, TAR 
L 5, Nagy D 1, Molnár A, KONYÁRI 
10. Csere: Karócz (kapus), Balázs, Resze-
gi, Pál-Kovács T 1, Pál-Kovács S, Váradi, 
Pálóczi, Nagy E. Edző: Molnár András, 
Nagy Attila

Hétméteres: 11/9, illetve 5/5. Kiállítás: 
6 perc, illetve 0 perc.

Nagy Attila: Nagyon nehéz héten va-
gyunk túl, sérülések, betegségek, diák-
olimpia selejtezők tette próbára a csapatot, 
de ennek ellenére összeszedetten, eredmé-
nyesen tudtunk játszani az egész mérkőzé-
sen. Minden elismerésünk a lányoké!

Hajdúnánás SK–Eszterházy KFSC 
27–28 (16–13) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Rontó, 
Szanyi. (október 28.) 

Hajdúnánás SK: Szabó D (kapus), Poór 
2, Lengyel 5, Zihor, Fábián 4, Darabos, 
LÉVAI 13/4. Csere: Szabó V (kapus), 
Lakatos, Csicsószki 1, Mekes, Tar Cs 1, 
Takács 1. Edző: Molnár András

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

Ifjúsági mérkőzés: Szeged KKSE–Haj-
dúnánás SK 30–30 (16–16)

Szeged 50 néző. Vezette: Paska, Sebők. 
(október 26.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), TAR 
Cs 8/4, MOLNÁR F 10/4, TAR L 5/1, 
Molnár A 2, VÁRADI 1, Nagy D 2, Pál-
Kovács T. Csere: Karócz (kapus), Balázs, 
Reszegi, Pál-Kovács S, Pálóczi, Kovács 2. 
Edző: Molnár András, Nagy Attila

Hétméteres: 8/7, illetve 12/9. Kiállítás: 
2 perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Nagyon jó mederben folyt 
végig a találkozó, sajnos a második fél-
időre kicsit szétesett a támadó játékunk.  
A végén két és fél perc alatt mentet-
tük döntetlenre a mérkőzést 30–26-ról, 
amiért dicséret illeti a lányokat. Jelzem 
30 góllal idegenben meccset kell nyerni! 
Gratulálok a csapatnak!

-kábé-

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 
idén már sokadjára szerepelhettem Bu-
dapesten a Hungarikum Fesztiválon, a 
Helyi Értékek Napján, mint kisbíró. Az 

idei ősz mégis különleges volt számomra, 
mivel a rendezvényre meghívták a Nánási 
Portékásokat is.

Sajnos a rendezvény pontosan ütközött 
egy már korábban elvállalt találkozóval 
így csak a városunkban is oly népszerű 
Szörpös Katica és csapata tudott elutazni 
az eseményre.

Én idén is egy nappal korábban érkez-
tem, rokonoknál éjszakáztam, s másnap 
kora reggel a szervezők, autóval jöttek ér-
tem, s szállítottak – már beöltözve dobbal 
az oldalamon – a színtérre a televízióból 
is jól ismert teleregény – a Szomszédok – 
forgatási helyszínére, a Gazdagrétre. Érke-
zésünkkor ért bennünket az első meglepe-
tés mikor megláttuk, hogy a sátrak között 
egy 3 tagú csoport kószál tanácstalanul.
 Már megérkeztek az elsők – jelentette 

ki Bolyáki Attila főszervező arcán elége-
dett mosollyal, majd megjegyezte, hogy 
biztosan a közelben laknak.
 Szerintem meg elég messziről jöttek, 

vagy 300 kilométerről Kelet – Magyaror-
szágról – válaszoltam.
 Miből gondolod? – kérdezte kikere-

kedett szemekkel.
 Mert ők a hajdúnánásiak – mondtam 

teljes büszkeséggel az arcomon.
Talán ennek is köszönhetően, de szinte 

a legmegfelelőbb, a legjobb helyen lévő 
sátort kapták, s lelkesen hozzákezdtek a 
kipakoláshoz. Én szerepem szerint elin-
dultam a hatalmas emeletes házak között 
dobolni, hirdetni, invitálni a kedves jó 
népet a Fiestára. Kicsit meglepett, hogy 
rengeteg kutyasétáltató hölgyet és urat 
láttam s úgy tűnt, mintha valami reggeli 
rituálé lenne itt az állatokkal való gon-
doskodás, kapcsolat. Az egyik padon ülő 
hölgy – szorosan átölelve kutyusát – meg 
is jegyezte mikor már másodjára mentem 
el mellettük a következőt:

Tisztelt Hajdúnánási Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy az 1992-ben megváltott sírhelyek 
megváltási időszaka 2017-ben lejár. Kérjük 2017. december 31-ig szíveskedjenek 

gondoskodni az újraváltási kötelezettség teljesítéséről.
Kérjük továbbá, hogy akik az elmúlt években nem gondoskodtak a sírhelyek újraváltá-
sáról, szíveskedjenek azt mielőbb rendezni a Temetkezési irodában nyitvatartási időben 

hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30-ig.

Tisztelettel HÉPSZOLG Kft.

Kodály Zoltán így vélekedett a néphagyo-
mányról: „Népet csak egészben lehet megis-
merni. A nép dalát is csak az érti igazán, 
aki ismeri szokásait, ruházatát, ételét, épít-
kezését, egész életét. És viszont. Akármilyen 
alapos részlettanulmány csonka marad, ha 
nem terjed ki figyelme a nép életének min-
den jelenségére. Csak így jutunk el végre 
olyan fokú nemzeti önismeretre, amely egy-
részt kielégíti a tudomány igényeit, másrészt 
gyakorlati életünk formálására is kihat.”

Hagyományaink megélése igen fontos 
feladata a ma pedagógusainak. A jövő 
nemzedéke manapság nem igazán találko-
zik elődeink, nagyanyáink életmódjával, 
szokásaival. Az iskolában egyre több prog-
ram fordul ez irányzat felé. Az őszi játszó-
nap a Polgári úti intézményegységben is 
a népi hagyományok beépítésével zajlott.

A délután programjába nemcsak az al-
sós kisdiákokat, hanem az óvodásokat is 
bevonták a tanító nénik Papp Anita pro-
jektvezető irányításával, akik a szülőket is 
aktív részesévé tették az eseményeknek.  
A pedagógusok a közösségépítés szem-
pontjából is fontosnak tartják a játszó-
napot, hiszen az együttlét a legmagasabb 
szintű összekovácsolódást is jelenti egy 
közösség életében.

A program a gyerekekről szól, a gyere-
kek számára született, akik remekül érez-

 Látod Fifikém, ez az a csúnya bácsi, 
aki a dobolásával megijesztett téged.
 Csókolom! – köszöntem illedelme-

sen, s emeltem meg a kalapom bűnbánó-
an, majd mintha barát-
koznék megkérdeztem, 
hogy fiú-e, ez a szép kis 
kutya.
 Fiú, volt. – hangzott 

a válasz, s kicsit fel is 
szisszentem még a gon-
dolatra is. Mikor visz-
szaérkeztem a hatalmas 
térre már látogatók soka-
sága fogadott, s a máso-
dik meglepetés, hiszen a 
nánásiak sátra előtt hosz-
szú sor állt. Mindenki a 
finom szörpöket kóstol-

ta, s bizony gyakran volt, hogy hat, nyolc 
üveggel is vásároltak egyszerre a szemem 
láttára a „drága pesti népek”. (Egyikük 
még a fülembe is súgta kérdőn, hogy nem 
tudom-e, merre van ez a Hajdúnánás, 
majd csodálkozott a tudásomon, mikor 
pontos helyzetleírást adtam a városról).

A színpadon műsorok, a levegőben 
ínycsiklandozó illatok, a földön pedig 
rengeteg sátor ahol a különböző Hunga-
rikumokból, ételekből, italokból. Helyi 
értékekből ehetett kóstolhatott és vásárol-
hatott ki-ki kedvére.

Azért a sok-sok sztoriból, ami velem is 
történt szeretnék egyet közreadni.

Egy jól szituált bár eléggé hanyagul öl-
tözött idősebb úr megszólított a bérházak 
között miközben hangos szóval invitál-
tam a rendezvényre a népet.
 Ne haragudjon uram, de kérdezhet-

nék valamit?
 Természetesen – válaszoltam, s szen-

tül meg voltam győződve, hogy egy tudá-
lékos kritikussal hozott össze a sors.
 Eléggé kemény kérdés lesz. – folytatta.
 Semmi baj! Válaszoltam, de azért 

nyeltem egyet. Bizonyára a hangoskodá-
som zavarja, s le akar teremteni. Ő azon-
ban kicsit gondolkodóba esett majd így 
folytatta.
 Nem baj! Ha már kigondoltam, ki is 

mondom.
 Csak bátran! – válaszoltam s kezdett 

kimenni az erő a lábamból. Erre ő a sze-
membe nézett, sóhajtott és ezt mondta:
 Nem tudna adni nekem egy szál ciga-

rettát?
 Nem dohányzom. – válaszoltam mi-

közben hatalmas kő esett le a vállamról 
(tán még hallatszott is) majd megnyugod-
va konstatáltam, hogy csak egy jópofa, 
vén jampec csövessel hozott össze a sors.

Kócsi Imre

ték magukat, hiszen a vidámság a játék 
elengedhetetlen feltétele. S mi kell több 
annál, minthogy a táncba, a dalokba, a 
közös munkálkodásokba jókedv vegyül?

A délután a gyerekeknek az ételkós-
tolgatások miatt is tetszett, hiszen igazi 
„terülj, terülj asztalkákat” varázsoltak a 
szülők az iskola folyosóján- olyan terített 
asztalokat, mely ínycsiklandóan ízlésesen 
kínálta kóstolásra az ősz kincseit: a gyü-
mölcsöket, zöldségeket, s az ezekből ké-
szült finomságokat.

A gyerekeken kívül a felnőttek is jól 
érezték magukat, hiszen a sok vidám arc, 
a közös játék, az éneklés, a vidám tánc 
mindenkinek jókedvet varázsolt. A nép-
dalok előadásában a Szalmakalap Citera-
együttes tagjai segítettek, akik élő zenével 
színesítették a programot. A táncház Már-
ton Attila néptáncpedagógus irányításával 
zajlott, aki a tőle megszokott vidámsággal 
és humorral tarkította a körtáncokat. 

Az őszi néphagyományok elevenedtek 
meg komplex módon a programban, 
mely a közös éneklés, tánc, játék és kéz-
műveskedések mellett az ételkóstolást, az 
őszi ünnepkör megismerését tűzte ki fő 
céljául, mely a szervezők véleménye sze-
rint maximálisan meg is valósult.

Fekete Andrea

Hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy október hónapban őszi 
játszónapot rendeznek az alsós tanító nénik a kisdiákoknak a Polgári úti Intézmény-
egységben. A rendezvény célja az őszi ünnepkör megismertetése, mely a hagyomá-
nyos népi kultúránk megélésével valósul meg, úgymint népdalaink, táncaink, játéka-
ink és ételeink megismerése.

NŐI KÉZILABDA NB I/B
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A látogatásra egy pályázati projekt kereté-
ben kerülhetett sor, amelyet a Bethlen Gá-
bor Alap támogatott, és amely a kulturális 
és hagyományőrző kapcsolatok erősítését 
szolgálta a két testvérváros között. Ennek 
első állomásaként még augusztusban járt 
Hajdúnánáson, a IV. Hajdúk Világtalál-
kozóján az érmihályfalvi Nyíló Akác 

Néptáncegyüttes, ahol nagysikerű műsort 
adtak elő. 

Az idei évben Érmihályfalván az 1956-os 
eseményekre történő megemlékezést októ-
ber 22-én, egy borongós vasárnapi napon 
tartották meg. A rossz idő ellenére igazán 
színvonalas programsorozatban volt ré-
szük a résztvevőknek: a helyi Bartók Béla 

Aradon át Világosig

Érmihályfalvi vendégeskedés

Tiszteletadás az aradi tizenhármaknak: 
Főhajtás és emlékezés 
a Nemzeti Gyásznapon

Október 6-án – mint minden évben 2001 
óta – városi ünnepség keretében emlé-
kezünk az 1849 október 6-án kivégzett 
aradi tizenhárom tábornokra és a vérbe-
fojtott magyar szabadságharcra. Az idei, 
a 168. évforduló ünnepélyes emlékezés 
közreműködői voltak a Makláry Lajos 
Városi Énekkar, Erdei Ferenc, Molnár 
Viktória, Harsányi Zsolt. Megemlékező 
beszédet mondott Csiszár Imre városunk 
alpolgármestere. 

Oktatási intézmények, pártok, civil 
szervezetek képviselői gyülekeztek októ-
ber 6-án, az aradi vértanúk emléknapján, 
a Nemzeti Gyásznapon a Kossuth szobor 
előtt, emlékezni a 168 éve példátlan, fő-
ként pedig gyalázatos módon kivégezte-
tett 13 hős tábornokra, az aradi 13-ra és 
velük együtt a neves és névtelen hősökre, 
kik életüket adták a magyar szabadságér.

A lassan leszálló őszi estében messzire 
hangzottak a Himnusz hangjai, a Mak-
láry Lajos Városi Énekkar előadásában, 
amelyet minden bizonnyal ők is ismer-
tek, hiszen abban az időben igen népsze-
rű ének volt, és először hivatalos állami 
ünnepen éppen 1848 augusztus 20-án, a 
budai Mátyás templomban hangzott fel.

Az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharcra, a dicső kezdettől a szomorú 
végnapokig Csiszár Imre alpolgármester 
úr emlékezett.

Alpolgármester úr emlékeztetett arra is, 
hogyan játszották ki már akkor is a nem-
zetiségi sokszínűséget, hogyan fordította a 
császári udvar a nemzetiségieket a magya-
rok ellen.

Az emlékező ünnepélyes percek foly-
tatásaként név szerint is felidézték az 
aradi vár halálvölgyének 13 áldozatát. 
Az ifjú Ferenc József és Haynau tábor-
szernagy semmibe véve az akkor érvényes 
hadijogot, törvényeket, elrettentő példát 

18 hajdúnánási pedagógus és diák, vala-
mint 100 partiumi gyermek és őket kísé-
rő felnőttek kelt útra ezen az őszi napon, 
egy héttel a szomorú nemzeti gyászna-
pot követően. A résztvevők a nemrégi-
ben megalakult Rákóczi Szövetség helyi 
szervezetének,valamint a Hídépítés ha-
táron innen és túl, valamint a Szórvány-
program küldöttei voltak. (A Rákóczi 
Szövetség támogatta az utazásukat) A nap 
során közösen ismerkedtek meg a Sza-
badság szobor viszontagságos történetével 
– „Hunnia kiszabadulásával”, elsétáltak a 
Vesztőhelyre és a közelében felállított em-
lékműhöz Ujj János nyugalmazott tanár 

idegenvezetésével és kalauzolásával. Az 
aradi vértanúk emlékműve a város déli ré-
szén, a vár mellett levő Váralja városrész-
ben áll, a Maros folyóhoz közel. Az obe-
liszket 1881. október 6-án leplezték le. 
A szürke gránit obeliszk terméskövekkel 
burkolt felületű domb tetején áll, beton 
talapzaton, minden díszítést mellőzve.  

statuáltak, csak azért, hogy mindörökre 
elvegyék a rebellis magyarok kedvét a lá-
zadástól.

Az aradi vár tövében 1849. október 
6-án éjjel meggyújtott gyertyák fényei 
– mint 168 éve mindig – most is fello-
bogtak szerte a hazában, kifejezve a kései 
utódok tiszteletét a hősök előtt, akik vitéz 
katonák voltak.

Katonák, akik a fegyelmet, a harctere-
ken kiérdemelt dicsőséget tartották fon-
tosnak életük során. Ők azok, akik végig-
harcolták a szabadságharc csatáit, vezették 
csapataik embereit keményen küzdve, 
mert hittek abban, hogy győzhetnek. 
Életük azzal zárult, hogy rajtuk statuáltak 
példát a megtorlásra. Meghaltak, mert 
szembeszálltak volt esküjükkel, amely a 
császárnak tett ígéret volt. Ők azok, akik 
elmenekülhettek volna, amikor már tud-
ható volt a vég, hátrahagyva a hozzájuk 
beosztott katonákat, mégsem tették. 

Olyan hazafiak, emberek voltak, akik 
a magyar szabadságharc hívó szavára, ka-
tonai tudásuk legjavát adták azért, hogy 
Magyarország szabad és független legyen. 

Nem rajtuk múlt, hogy ez csak jóval 
később következett be. 

(f.zs.)

(A vértanúk földi ma-
radványait az 1932-es 
árvíz mosta ki – leg-
alábbis azokét, akiknek 
a holttestét a bakó lefi-
zetésével nem sikerült a 
családjuknak hazavinni.)

Az addig ereklyemú-
zeumban őrzött tábor-
nokok hamvait, Kiss 
Ernő és Dessewffy Arisz-
tid kivételével 1974-ben 
temették el ide. Ugyan-
ebben az évben, a kivég-

zések 125. évfordulóján, az emlékmű hát-
só oldalán kétnyelvű (magyar és román) 
fehér márvány emléktáblát helyeztek el, 
négy sarkán gyűrűkkel megemelhető be-
tonlapban. Meghatottan emlékeztek a 
résztvevők mindegyik helyszínen versek-
kel, dalokkal, koszorúkkal, a 13 hős utol-
só gondolataival, Damjanich imájával és 
együtt csendült fel nemzeti himnuszunk 
az emlékhelyek előtt.

Baracsi Levente lelkipásztor és felesége 
az 1847-ben épült aradi belvárosi Refor-
mátus templomban fogadta a csoportot 
az emlékhelyek látogatását követően, ahol 
a templom története mellett a református 

közösségről, a városról 
is meséltek a templom 
padjain megpihenve.

Hazafelé a hajdúná-
násiak Világoson is el-
helyezték az emlékezés 
virágait Bohusné Szögy-
én Antónia szobránál, 
tisztelegve a nő előtt, 
akit Haynau többször 
megfenyegetett, amiért 
a szabadságharcosokat 
segítette élelemmel, ru-
házattal. Ő ezzel mit 

sem törődött, s még a fegyverletétel után 
is segítette a börtönbe zárt rabokat.

Este későn ért haza a küldöttség Haj-
dúnánásra, kicsit fáradtan, de újra átérez-
ve jelmondattá vált hitvallásukat: „Együtt 
dobban a szív, benne dobban a szó: Ma-
gyarnak lenni igenis jó…”

Fekete Andrea

Október 14-én, egy szép, napsütéses őszi napon közel 120-an Aradon jártak és az 
1849. októberében történtekre emlékeztek a Hídépítés határon innen és túl elneve-
zésű program keretében.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ebben az évben is vendégül látta legközeleb-
bi testvérvárosunk Hajdúnánást. Idén október 22–23. között, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség keretében vendéges-
kedett egy csoport Érmihályfalván.

Művelődési Házban csodálatos kórusmű-
vek hangoztak el nyitásképpen, majd az 
emlékező beszédek után a Naná Színház 
adta elő „Szépen, szabadon” című műso-
rát, amelyet a tavalyi ’56-os megemlékezé-
sen már láthatott az itthoni közönség, de 
Érmihályfalván még nem került bemuta-
tásra. Megrendítő volt sok (főleg idősebb) 
néző reakciója a látottakra, a könnyes te-
kintetek egyaránt elismerésként szóltak az 
alkotónak (Marth P. Ildikónak) csakúgy, 
mint a kiváló amatőr színészeknek (köztük 
Szólláth Tibor polgármesternek). A zárás-
ként fellépő Nyíló Akác Néptáncegyüttes-
nek az 1956. október 23-i eseményeket 
megidéző műsora pedig minden jelenlévő 
előtt nyilvánvalóvá tehette, hogy annak a 

történelmi sorsközösségnek, amelynek az 
Érmihályfalvi Csoport 1956-os tevékeny-
ségét megismerve, része volt a 61 évvel ez-
előtti eseménysorozat is, nem jelenthettek, 
és a mai, közös Európában még inkább 
nem jelenthetnek akadályt még az ország-
határok sem.

A testvérvárosok közötti kulturális és 
hagyományőrző kapcsolatok ápolásának 
nagyon szép példáját láthattuk az ese-
ménysorozaton. Bízunk benne, hogy a 
város saját forrásai mellett a külső pályá-
zati források továbbra is segítenek abban, 
hogy ezek a kapcsolatok más testvértele-
pülésekkel is rendszeresek és organikusak 
legyenek a jövőben is.

Borsi Csaba

Lehajtom fejemet,
a hősök emlékének,
kik fáklyák, lángok, fények,
tudták, miért élnek.
[…]
Tudták, a szó végül
eljut majd az Égig.
Elől állnak mindig,
kik a máglyán végzik.

Voltak, vannak, s lesznek még,
akik sohase félnek.
Lehajtom fejemet,
a hősök emlékének. 
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Saulusból Paulus – a múlt vonzásában

 A Hajdúnánási Református Egyház-
község Idősek Otthona és Szociális 
Gondozási Központja lakóinak és a 
nappali ellátásban részesülő idős testvé-
reink munkáiból nyílt kiállítás novem-
ber 14-ig tekinthető meg a művelődési 
központ kis előcsarnokában.

 November 6-tól BABAKUCKÓ a mű-
velődési házban! Játszószobánkba vár-
juk a legkisebbeket 5 éves korig. Kész-
ségfejlesztő játékok, ugrálók, csúszda, 
mászóalagút, babakonyha stb. Nyitva 
tartás hétköznapokon 9 órától 18.30-
ig. Belépődíj: 200 Ft/alkalom. Szülői 
felügyelet szükséges!

 November 15. (szerda) 10.30 Miskol-
ci Csodamalom Bábszínház: Süsü, a 
sárkány. Belépődíj: 650 Ft.

 November 17. (péntek) 17.00 Urgyán-
né Tószegi Erika festőművész kiállítá-
sa a művelődési központ galériájában. 
Megtekinthető: december 8-ig.

 November 17. (péntek) 18.00 Náná-
si Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan. 

 November 22. (szerda) 18.00 Baran-
goló Klub – Előadó: Bodnár Robin.  
A belépés díjtalan!

 November 23. (csütörtök) 18.30 Tró-
nok Harca kvíz. Helye: Bocskai Film-
színház. 3–4 fős csapatok vetélkedése 
izgalmas ajándékokért. A jelentkezés 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 
Bővebb információ a felhívásoknál!

 November 26. (vasárnap) Nánási Advent
 18.00 Bereczki Zoltán adventi műsora 

a Református Templomban. Belépődíj: 
1800 Ft vagy 1500 Bocskai Korona.

 November 11. (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.

 November 14. (kedd) 18.00 Pozitív 
Est. Előadók: Nagy Anikó és Kiss Atti-
la. Beszélgetés, teázás, közös meditáció. 
A belépés díjtalan!

 November 16. (csütörtök) 18.00 Ez-
redeleji beszélgetések – „Saulusból 
Paulus”. Beszélgetés Bacskai István 
régésztechnikussal. A belépés díjtalan!

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. felhívásai

 „Hajdúnánás 2017” fotópályázat: a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. fo-
tópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

Idén nyáron látott nap-
világot Bálint Marianna 
– Szentpéteri József: Sau
lusból Paulus – Fémkere
sővel a régészek oldalán 
c. könyve, amely Bacskai 
István régészetet segítő 
tevékenységét mutatja be, 
és amely a MTA Történet-
tudományi Intézete adott 
ki. A könyv rövid ismer-
tetőjében a szerkesztők így 
vallanak róla:

„Bacskai István messzi-
ről indulva vívta ki ma-
gának azt a megbecsült 
helyet, amit most elfoglal a magyar ré-
gészetben – annak ellenére, hogy nincs 
régész végzettsége. Nem tartja magát sem 
hobbikeresősnek, sem amatőr régésznek, 
mindössze a hosszú időn át elsajátított 
műszaki ismereteinek maximális kihasz-

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2017-es esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2017. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb 

pályamunkákat díjazzuk. A legjobb 
alkotásokból decemberben a Város 
Napján kiállítást szervezünk. További 
információk a művelődési központban 
Szólláth Zoltántól kérhetőek.

 Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak a 
gyerekeknek jelentkezését, akik szíve-
sen megismerkednének a szövés forté-
lyaival, elkészítenék saját szőttesüket, 
kispárnájukat, tarisznyájukat. Foglal-
kozásvezető: Szabó Lajosné. Jelentkez-
ni a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központban lehet az alábbi elérhető-
ségeken: 52/382-400, 70/372-1494, 
info@nanasvmk.hu

 Hobby Katalógus
 Városunkban, illetve városunk környé-

kén nagyon sokan vannak olyanok, 
akik egy-egy érdekes hobbynak hódol-
nak, értékes gyűjtemények tulajdono-
sai. A Hobby Katalógus létrehozásával 
szeretnénk ezeket a gyűjtőket segíteni, 
tevékenységüket megismertetni a nagy-
közönséggel. Honlapunkon megjele-
nést, a művelődési központban esetleg 
kiállítási lehetőséget biztosítunk. Kér-
jük, ha Ön rendelkezik ilyen gyűjte-
ménnyel, néhány sorral mutassa azt 
be nekünk! Várjuk a gyűjtemény rövid 
leírását, esetleg néhány fotót. Üzenetét 
az info@nanasvmk.hu e-mail címre, 
vagy a Hajdúnánási Hobbi facebook 
oldalára várjuk. További információk 
Szólláth Zoltántól kérhetők a mű-
velődési központban (52/382-400, 
70/372-1494).

 Trónok Harca kvíz Hajdúnánáson!
 November 23-án, 18.30 órától a mo-

ziban kerül sor a nagy Trónok Harca 
kvízre! Várjuk 3–4 fős csapatok jelent-
kezését, akik otthon érzik magukat 
Westeros és Essos varázslatos világában 
vagy csak egyszerűen érdeklődnek a 
nagy sikerű fantasy-sorozat iránt. A ve-
télkedő izgalmas mozis és a sorozathoz 
köthető ajándéktárgyakért zajlik. A je-
lentkezés díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött! Bővebb információ és jelentke-
zés személyesen a Kéky Lajos Művelő-
dési Központban vagy a Bocskai Film-
színházban vagy a 06-20/560-3211-es 
telefonszámon.

 Vetítések a Bocskai Filmszínházban 
minden héten szombaton, vasárnap és 
hétfőn.

 November 11. (szombat)
 15.00: Salamon király kalandjai (ma-

gyarul beszélő, magyar–izraeli animá-
ciós családi film, 80 perc, 2017) 

 17.00: Rossz anyák karácsonya (ma-
gyarul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 
90 perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresz-
szen (magyarul beszélő, amerikai–mál-
tai bűnügyi misztikus dráma, 90 perc, 
2017)

 November 12. (vasárnap)
 15.00: Salamon király kalandjai (ma-

gyarul beszélő, magyar–izraeli animá-
ciós családi film 80 perc, 2017) 

 17.00: Rossz anyák karácsonya (ma-
gyarul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 
90 perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresz-
szen (magyarul beszélő, amerikai–mál-
tai bűnügyi misztikus dráma, 90 perc, 
2017)

 November 13. (hétfő)
 17.00: Rossz anyák karácsonya (ma-

gyarul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 
90 perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresz-
szen (magyarul beszélő, amerikai–mál-
tai bűnügyi misztikus dráma, 90 perc, 
2017)

 November 18. (szombat)
 15.00: A mogyoró-meló 2. (magyarul 

beszélő, kanadai–amerikai–dél–koreai 
családi animációs film, 92 perc, 2017) 
3D 

 17.00: Rossz anyák karácsonya (ma-
gyarul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 
90 perc, 2017)

 19.00: Thor: Ragnarök (magyarul 
beszélő, ausztráliai–amerikai akció-ka-
land-sci-fi 137 perc, 2017) 3D

 November 19. (vasárnap)
 15.00: A mogyoró-meló 2. (magyarul 

beszélő, kanadai–amerikai–dél–koreai 
családi animációs film, 92 perc, 2017) 
3D 

 17.00: Rossz anyák karácsonya (ma-
gyarul beszélő, amerikai–kínai vígjáték, 
90 perc, 2017)

 19.00: Thor: Ragnarök (magyarul 

beszélő, ausztráliai–amerikai akció-ka-
land-sci-fi 137 perc, 2017) 3D

 November 20. (hétfő)
 17.00: A mogyoró-meló 2. (magyarul 

beszélő, kanadai–amerikai–dél–koreai 
családi animációs film, 92 perc, 2017) 
3D 

 19.00: Thor: Ragnarök (magyarul 
beszélő, ausztráliai–amerikai akció-ka-
land-sci-fi 137 perc, 2017) 3D

 November 25. (szombat)
 15.00: Coco (amerikai animációs csa-

ládi kaland-vígjáték, 90 perc, 2017) 
 Olaf karácsonyi kalandja (amerikai 

animációs családi rövidfilm, 21 perc, 
2017)

 17.00: Szabadulószoba (magyarul be-
szélő, amerikai thriller, 81 perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresz-
szen (magyarul beszélő, amerikai–mál-
tai bűnügyi misztikus dráma, 90 perc, 
2017)

 November 26. (vasárnap)
 15.00: Coco (amerikai animációs csa-

ládi kaland-vígjáték, 90 perc, 2017) 
 Olaf karácsonyi kalandja (amerikai 

animációs családi rövidfilm, 21 perc, 
2017)

 17.00: Szabadulószoba (magyarul be-
szélő, amerikai thriller, 81 perc, 2017)

 19.00: Gyilkosság az Orient expresz-
szen (magyarul beszélő, amerikai–mál-
tai bűnügyi misztikus dráma, 90 perc, 
2017)

 November 27. (hétfő)
 17.00: Coco (amerikai animációs csa-

ládi kaland-vígjáték, 90 perc, 2017) 
 Olaf karácsonyi kalandja (amerikai 

animációs családi rövidfilm, 21 perc, 
2017)

 19.00: Szabadulószoba (magyarul be-
szélő, amerikai thriller, 81 perc, 2017)

Jegyárak:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes áru 

jegy: 1400 Ft
 Gyerekjegy (12 éves korig) 1000 Ft, 

3D gyerekjegy: 1200 Ft
 Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával.

nálásával a muzeológusok 
munkatársa kíván lenni, 
és a múlt minél teljesebb 
megismeréséhez szeretne 
hozzájárulni.

Könyvünket vitairat-
nak szántuk, s reménye-
ink szerint minden érin-
tetthez eljut: azokhoz a 
szerencsésekhez, akik a 
régészetet hivatásszerűen, 
saját kutatóhelyeik révén 
művelhetik, és azokhoz is, 
akik olthatatlan gyűjtési 
szenvedélyüknek fémke-
resőzéssel adóznak ha-

zánkban.” – írják róla a kötet szerkesztői.
A könyv kapcsán a Pinceklubban no-

vember 16-án. (csütörtök) az Ezredeleji 
beszélgetések sorozatban személyesen is 
találkozhatnak Bacskai István régésztech-
nikussal.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója
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Nánási győztes 
a Karate Világbajnokságon

Körzeti mezei futóverseny 
Diákolimpia

Hajdúszoboszlói KSKE–Hajdúnánás KSE 
35–30 (17–10)

Hajdúszoboszló 110 néző. Vezette: Bor-
bély, Lustig-Turzó (október 21)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Cs (kapus), Tö-
rök 5, Szabó 14/7, Fehérvári 4, Éles 3, Tupicza, 
Nyakas 2. Csere: Reszegi Zs (kapus), Harsányi 
2/1, Nyeste. Edző: Szabó Attila.

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

Szabó Attila: Több meghatározó játéko-
sunk hiányzott. Tíz fővel is tisztességesen 
helyt álltunk, sajnos most ez ennyire volt ele-
gendő. Továbbra is vezetjük a bajnokságot, 
haladunk tovább a megkezdett utunkon.

Hajdúnánás KSE II.–Nádudvari ASK II. 
36–21 (17–13)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Lustig-
Turzó, Szikszay. (október 28)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
BATA 10, Szabó 6/1, Fehérvári 3, Harsányi 
2, NAGY L 6, Szombati 1. Csere: Ötvös T 
6, ÉLES, Tóth 1, Török, Molnár 1/1. Edző: 
Szabó Attila.

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

Bancsók Károly: Sok hiba jellemezte a 
játékunkat, de a meccs végére a nagyobb já-
téktudás és a hosszabb kispad döntött.

-kábé-

Mint ahogy az interneten is utána jártam 
–, s városunk bajnokával Kiss Zoltán fe-
kete öves 6 danos karate mesterrel is be-
széltem, – majdnem szűknek bizonyult 
az egri Kemény Ferenc Sportcsarnok a 
25. SKDUN Shotokan Karate Világbaj-
nokság és a 10. Kohai Kupa utánpótlás 
világverseny megrendezéséhez. Nem is 
csoda, hiszen a 26 országból érkező 936 
versenyző mellett az edzők, szülők, ve-
zetők, s a 77 fős bírói testület is komoly 
terhelést jelentett a szervezőknek 

A végére minden akadály elhárult az 
SKDUN világszövetség, a magyar SKDUN 
szövetség, az Agria Shotokan Klub és az 
Egri Városi Sportiskola Eger önkormány-
zatának támogatásával az eredeti időtervet 
tartva sikerült megrendezni a három na-
pos világversenyt. 

A megnyitó után a résztvevők, a világ-
szövetség elnökének kezdeményezésére 
egy perces főhajtással emlékeztek egy 
nagy hiányzóra. A japán 9 danos mes-
ter: Namiki Toshiaki lett volna az egri vb 
technikai igazgatója. A szeptember 23-i 
halála megdöbbentette a karatés társa-
dalmat. Jellegzetes alakja, a stílusirányzat 
legkiemelkedőbb egyénisége nagyon hi-
ányzott a világbajnokságról.

A „mi fiunk” ha mondhatom így nem 
csak versenyzett a 3 napos október eleji 

Érdemes lenne utána nézni, hogy mikor ját-
szott ilyen remek formában a csapatunk.  
A Derecske ellen elért szép győzelemnek kö-
szönhetően, rég nem látott, hat mérkőzés óta 
tartó győzelmi szériát tudhatunk magunk 
mögött. Az első két vesztes mérkőzés óta ve-
retlenek. Ezt a formát mindenképp át kellene 
menteni a jövő hétvégére, hisz hazai pályán, az 
eddig 100%-os DVSC II ellen kell helyt állni. 
Nézzük a mérkőzéseket „Pepe” segítségével.

Hajdúnánás Flexo 2000–Hajdúdorog 2:1 
(1:0), 200 néző, vezette Dobi Zs. (Rezes M., 
Muszka Zs.)

Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai V., Pe-
rényi R. Cservák T. (Kovács G.) Gyöngy T. 
(Kun Á.) Újvári Zs. Polgár G. (Dallos Nagy 
T.), Félegyházi Z. (Kiss L.) Fodor J. (Kállai 
M.), Zsuga Á., Vígh L. 

Gól: Gyöngy T. 2 illetve Francel Pál
Edző: Daróczi Péter
Újabb győzelmet könyvelhetünk el, de a 

mutatott játék most sem volt az igazi. Sajnos 

2017. szeptember 19-én rendeztük meg 
a várva várt futóversenyt, az új verseny-
rendszernek megfelelően, hiszen 2017. 
szeptember 27-én már a megyei dön-
tőre került sor. Célunk a futás, mint az 
egészséges életmód kialakításának egyik 
eleme, része legyen a diákok mozgáskul-
túrájának. Nagyon sok felnőttről is példát 
vehetünk, akik a nap bármely szakában 
képesek több kilométert is futni, egész-
ségük és frissességük érdekében. Verseny-
alkalom biztosítása. Lehetőség a tanulók 
felkészültségének összemérésére. Nem 
utolsó sorban a megyei versenyre készülő 
csapat kiválasztása.

Úgy gondolom, hogy egy remek ver-
senynek lehettünk részesei, ahol az isko-
lák közötti kapcsolatok kiépítése, a gye-
rekek közötti sportbarátságok kialakítása, 
fair play szellemiségének elmélyítése is 
szerepet kapott.

Köszönet ezért a gyerekeknek, felnőt-
teknek egyaránt.

A legkitartóbbak közül az 1–3. helye-
zett érem, a 4–6. helyezett oklevél juta-
lomban részesült:

I. kcs lány 
1. Hadas Tilla Bocskai Ált. Isk.
2. Péter Petra Református Ált. Isk.
3. Balázs Barbara Bocskai Ált. Isk.
4. Varga Nóra Bocskai Ált. Isk.
5. Zsuga Eliza Bocskai Ált. Isk.
6. Hadházy Alexandra Bocskai Ált. Isk.

I. kcs fiú 
1. Mészáros Balázs Bocskai Ált. Isk.
2. Balogh Ádám Bocskai Ált. Isk.
3. Demeter Ákos Bocskai Ált. Isk.
4. Oborzil Nándor Bocskai Ált. Isk.
5. Farkas Ferenc Bocskai Ált. Isk.
6. Petrus Milán Bocskai Ált. Isk.

II. kcs lány 
1. Horváth Kata Bocskai Ált. Isk.
2. Horváth Hanna Bocskai Ált. Isk.
3. Prepuk Emili Református Ált. Isk.
4. Jóna Regina Bocskai Ált. Isk.

megmérettetésen, hanem bíráskodott is 
hiszen többek között ő az SKDUN Hun-
gary alelnöke is. Így viszont szombat dél-
előtt végezniük kellett, hogy utána nyu-
godtan bíráskodhassanak.

A veterán korosztályban versenyzett – 
közel huszad magával. A katában, (ami 
bemutatót jelent) bronzérmet szerzett a 
kumitéban (ami a kedvence) s ami már 
az egymás elleni küzdelmet jelenti a nyolc 
után az első négybe is sikeresen bejutott. 
A másik ágon egy szintén magyar dombó-

vári sráccal kellett megküzdenie, 
aki ráadásul régi cimborája. A 
páston viszont nincs barátság és 
Zoltán kiharcolta a győzelmet. 
Szívet melengető érzés olvasni a 
négy világbajnok nevét. Ime:

A magyar világbajnokok:
 Kiss Maja (Balatonalmádi, kata)
 Hajnalné Schneider Zsuzsan-
na (Hinode SE Pomáz kata),
 Kiss Balázs (Észak-Magyar Ka-
rate, kumite) 
 Kiss Zoltán (Hajdúnánás, ku-
mite)

Sárfalvi Péter az EMMI he-
lyettes államtitkára annak örült, 

hogy a résztvevők felét a fiatalok alkották, 
akik számára a rendszeres sportolás mellett 
fegyelmezettségre is nevel a karate. Mikor 
Zolinak gratuláltam, hogy városunkba 
került az ő jóvoltából az aranyérem ő 
szerényen szinte ugyanezeket a szavakat 
mondta. Azért versenyzett (először nem 
is tervezte), hogy a fiatalokat inspirálja. 
Nem a versenyen van a lényeg hiszen az 
csak egy két perc. A felkészülés. Az ami 
számít. Célja, hogy megmutassa, hogy 
idősebb korban is érdemes ezt a remek 
sportot űzni. Nagyon reméli, hogy a ná-
nási fiatalok közül is minél többen járnak 
majd edzésekre vagy bátran jelentkeznek 
nála, hogy elsajátíthassák a technikákat, a 
mozdulatokat, a gyakorlatokat, a karatét. 

Kócsi Imre

nem tudtuk azt a játékot bemutatni, amit 
általában idegenben nagyon jól játszunk, így 
ismét nyögvenyelős diadalnak lehettünk szem-
tanúi. A mérkőzés kezdetétől próbáltuk ural-
ni a pályát, mely többé-kevesebbé sikerült is. 
Az első félidőben is megvoltak a helyzeteink, 
rúgtunk kapufát, három „les” gólt (ha azok 
voltak), de nem ment minden gördüléke-
nyen. Aztán Gyöngy Tamás volt immár 10. 
alkalommal eredményes. A második 45 perc 
eleje újabb hazai találatot hozott azonban a 
gólarány javítás elmaradt.

Kicsit úgy tűnik, mintha be lenne oltva a 
csapat hazai pálya ellen

Monostorpályi SE–Hajdúnánás FK 0–1 
(0–0), 100 néző, vezette: Pál G. (Varga Gy., 
Kövér F.)

Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai V., Pe-
rényi R. (Kállai M.), Kiss L. (Dallos-Nagy T.), 
Gyöngy T., Polgár G., Félegyházi Z., Fodor J., 
Zsuga Á., Kovács G. (Kun Á.), Vígh L. (Cser-
vák T.)

5. Varga Hanna Bocskai Ált. Isk.
6. Erdei Éva Bocskai Ált. Isk.

II. kcs fiú 
1. Mircse Iván Bocskai Ált. Isk.
2. Tóth Sándor Gh Széchenyi
3. Deli Zsolt Bocskai Ált. Isk.
4. Hadházy Tamás Bocskai Ált. Isk.
5. Dobos Gergely Gh Széchenyi
6. Bolgár Botond Gh Széchenyi

III. kcs lány 
1. Horvth Maja Bocskai Ált. Isk.
2. Molnár Evelin Bocskai Ált. Isk.
3. Mirkó Alexandra Református Ált. Isk.
4. Mekes Szabina Vivien Bocskai Ált. Isk.
5. Kovács Fanni Anikó Gh Széchenyi
6. Hadadi Orsolya Bocskai Ált. Isk.

III. kcs fiú 
1. Szincsák Sándor Dominik Bocskai 
 Ált. Isk.
2. Mónus Máté Református Ált. Isk.
3. Nagy Bence Gh Széchenyi
4. Nagy Ábel Bocskai Ált. Isk.
5. Mónus Márk Református Ált. Isk.
6. Mirkó Dávid Református Ált. Isk.

IV. kcs lány 
1. Murvai Lucia Bocskai Ált. Isk.
2. Váradi Emese Bocskai Ált. Isk.
3. Veress Boglárka Bocskai Ált. Isk.
4. Reszegi Eszter Bocskai Ált. Isk.
5. Kovács Kinga Bocskai Ált. Isk.
6. Balogh Ágnes Bocskai Ált. Isk.

IV. kcs fiú
1. Kovács Szabolcs Vendel Bocskai 
 Ált. Isk.
2. Magi Boldizsár Bocskai Ált. Isk.
3. Bíró Viktor Református Ált. Isk.
4. Áfra József Református Ált. Isk.
5. Nagy Armandó Bocskai Ált. Isk.
6. Dobó Tamás Bence Bocskai Ált. Isk.
Bővebben: www.bocskai.net

Tanner Márta 
DSB elnök

Mester és tanítványa

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.Remek széria a futballpályán

Gól: Gyöngy T. 
Ifi: 0–4
Edző: Daróczi Péter
Daróczi Péter: Nehéz mérkőzésre számítot-

tunk Monostorpályiban, ami a meccs során be 
is bizonyosodott. Egy jól játszó hazai csapat el-

len kiélezett mérkőzésen olykor a szerencsének 
is köszönhetően és fegyelmezett játékunkkal 
győzelmet arattunk. Gratulálok a csapatom-
nak, hogy csúszott mászott és egy értékes győ-
zelmet aratott.

Kócsi Imre
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RészletekRől 
éRdeklődjön üzletünkben 

illetve a honlapunkon!

hajdúnánás, piac üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.hu
Keressen minket facebook-on is!

Régi szemüvegét
Most 30 000 Ft

é R t é k b e n 
beszámítjukAz éleslátás új 

dimenziójA

Meghívó
Keresztyén Bálra
Időpont: 2017. november 18., 18.00 óra

Helye: a Református Általános Iskola tornaterme
Jegy ára: 5000 Ft; Támogatójegy: 1000 Ft

Jegyek válthatók 2017. november 6-tól az iskolatitkári irodában 
8 órától 16 óráig  Telefon: 52/570-597

 A Kis Aranyalma néptánccsoport 
fellépése

 Mazsorett csoport fellépése
 Ének: Dráviczki Csaba 

iskolánk pedagógusa
 Vacsora

Tyúkhúsleves csigatésztával, 
marhapörkölt

REFORM-TÁL, vitamin saláta, 
csemege uborka

Sütemények

Mulatás két helyszínen:
Népzene: Vendégek Erdélyből – 

a magyarlapádi Pirospántlikás Zenekar
A tánczenét szolgáltatja: 

Toronyai Csaba
 Tombola

Éjfélkor 
Töltött káposzta, sültek, saláták, 

pogácsa, gyümölcsök
Hajnalig tánc, büfészolgáltatás

Műsor

Munkatársakat keresünk!

A Hajdúsági Görögkatolikus 
Gyermekvédelmi Központ 

NEVELŐSZÜLŐKET keres!

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonnyal 
rendelkeznek, de a már 

meglévő munka mellett is otthon 
végezhető ez a hivatás.

Ingyenes képzést biztosítunk a most jelentkezőknek!
Teljes körű felvilágosítás: 20/226-8496

vagy 20/212-1217
Cím: 4080 Hajdúnánás, Perczel u 12.

„Aki befogad egy ilyen kisgyermeket a nevemben, engem fogad be.”
(Máté 18,5)

Hajdúnánás, 
Pacsirta u. 2. 
CBA üzlet

Telefon: 
70/367-6384

TiszTeLT 
Hajdúnánási Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy 
az 1992-ben megváltott sírhelyek megváltási 

időszaka 2017-ben lejár. 
Kérjük 2017. december 31-ig szíveskedjenek gon-
doskodni az újraváltási kötelezettség teljesítéséről.
Kérjük továbbá, hogy akik az elmúlt években nem 
gondoskodtak a sírhelyek újraváltásáról, szíves-
kedjenek azt mielőbb rendezni a Temetkezési iro-

dában nyitvatartási időben hétfőtől péntekig 
8.30-tól 16.30-ig.

Tisztelettel HÉPSZOLG Kft.
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Bocskai Étterem 
Hajdúnánás, Fürdő utca 3.

Tel.: 06 30 871 5771
Részletek a facebook 

oldalunkon!

AjánlAtAink:
1. Menü hétfőtől péntekig 800 Ft / adag kiszállítással!
2. Osztálytalálkozók.
3. Családi ünnepek, születésnapok. 
4. Konferenciák, céges rendezvények teljeskörű lebonyolítása.
5. Hidegtálak rendelése.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

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. 
sültes tálak elkészítését, házhoz szállítással vállaljuk.

Keress bennünKet a Mozi épületében!
süti: 06-30/681-0390 / rendezvény: 06-30/525-9676

Hajdúnánás központjában családi ház eladó. 
Alapterülete 130 m2. 

(Orvosi rendelő, egyéb vállalkozás céljára is alkalmas.) 
Felújításra szorul. 

Az udvaron garázs és tárolóépület található. 

Irányár: 11 300 000 Ft (alkuképes). 
Tel.: 06-20/410-3426

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!

MŰanYaG nYÍlÁszÁRÓ
boros krisztián

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek 
kivitelezésre! 
 inGYen FelMéRjük
 inGYenesen ÁRajÁnlatot készÍtünk
 inGYenesen beépÍtjük az ön lakÁsÁba

MŰanYaG nYÍlÁszÁRÓk GYÁRtÁsa, 
FoRGalMazÁsa, beépÍtése GaRanCiÁval! 

vÁsÁRoljon közvetlenül a GYÁRtÓtÓl! vÁsÁRoljon közvetlenül a GYÁRtÓtÓl! 

Hajdúnánás, Korponai u. 4.
Tel.: 06-70/315-7497

További szolgáltatásaink:
• sírtakarítás • síremlék helyreállítás

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

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

Bocskai Korona fizetési lehetőség.
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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

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás KSE–Tiszavasvári SE 24–20 
(13–9)

Hajdúnánás 250 néző. Vezette: Kovács, 
Széles. (október 21.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
Krisztián 5, ÖTVÖS N 8, Dankó 3, Kele-
men, Bancsók 1, Nagy L. Csere: TORMA 
(kapus), BÉCSI 1, Hadadi 2/2, Bata 3, Kiss 
D 1, Varga, Fórizs. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 4/3. Kiállítás:  
4 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Szomszédvár ragadóhoz 
méltó mérkőzést játszottunk. A védekezésünk 
és a kapus teljesítményünk jól működött és 
akaratban is felülmúltuk az ellenfelünket.

Ifjúsági mérkőzés: Miskolci VSI SC–Haj-
dúnánás KSE 22–26 (16–15)

Miskolc 100 néző. Vezette: Dobák, Haj-
dú. (október 16.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Fehérvári 
(kapus), BODOGÁN 1, Kujbus 3, ALFÖL-
DI B 4, Kiss D 3, ÖTVÖS T 6/2, NAGY L 
6. Csere: KÓCSI (kapus), Ötvös Á 1, Bózsár, 
Simon, Kiss Z, Szeleczki, Nagy-Menyhárt 2, 
Hernyák, Nagy L. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 9/4, illetve 2/2. Kiállítás:  
10 perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: A tabella élén tanyázó Mis-
kolc otthonában nagyon értékes két pontot 
gyűjtöttünk be, nagy iramú végig szoros 

küzdelem volt, ami csak az utolsó öt percben 
dőlt el. Védekezésünket ismét nagy dicséret 
illeti, hisz a bajnokság egyik él csapatát a 
második félidőben hat gólon tudtuk tartani.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúszoboszlói KSKE–
Hajdúnánás KSE 28–36 (11–14)

Hajdúszoboszló 85 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (október 19.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Fehérvári 
(kapus), Kiss D 8, Nagy L 4, Dodogán 6, 
Alföldi M 7, Kujbus 1, Ötvös T 6. Csere: 
Kócsi (kapus), Szeleczki 2, Kiss Z 2, Nagy L, 
Bózsár. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 0/0, illetve 2/0. Kiállítás:  
4 perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: 
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–Ti-

szavasvári SE 40–27 (21–16). Hajdúnánás 
100 néző. Vezette: Dáné, Komáromi. (ok-
tóber 21.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Fehérvári 
(kapus), KISS D 6, NAGY L 4, DODOI-
GÁN 4, ALFÖLDI M 8, Kujbus 1, ÖTVÖS 
T 5. Csere: Kócsi (kapus), ALFÖLDI B 3/1, 
Nagy-Menyhárt, SZELECZKI 3, Kiss Z, 
Ötvös Á 2, Nagy L 1/1, Bózsár 2, Hernyák 
1/1. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: A héten ez volt a harmadik 
meccsünk. Sokat tudtam cserélni, magabiz-
tos győzelmet arattunk. 

-kábé-
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