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A hAjdúszAbAdság 
ünnepe elé

„ Örvéndi Pál, hajdúk kapitánya: akarsz-
e magad ura lenni? Szép, gazdag föld 
túrója lenni? Minden hajdúnéped örök 
birtokával, falukkal, jószágokkal, házzal, 
asszonnyal?

Így félszáz esztendeje nem beszélt nagy-
ságos úr földönfutó szegény hajdúnép-
pel. Örvéndi Pál állja a sarat… Vár, mit 
kíván ezért a nagy ígéretért István úr…
Bocskai útjáról beszél. Nem néz a hajdú 

A Bocskai István által letelepített hajdúk városaiban évszázadok óta ünnepi esemény 
december 12-e, ama jeles napnak emléke, amikor 1605-ben e napon hirdették ki Kor-
ponán a hajdúk közös nemességét. Passuth László Sárkányfog c. regényéből idézve 
emlékezünk a 412. évvel ezelőtt történtekre, azokra a pillanatokra, amelyek a hajdúk 
és Bocskai kapcsolatában meghatározóak voltak.

A korponai vártemplom, ahol kihirdették a hajdú-
szabadságot. A fotó a 300. évfordulón készült

Bocskai fejedelem szobra Hajdúnánás főterén (2005)

Kiss István alkotása, a Táncoló hajdúk Hajdúböszörmény főterén. A héta-
lakos kompozíció a hét hajdúvárost, Nánást, Szoboszlót, Dorogot, Böször-
ményt, Vámospércset, Polgárt, Hadházt szimbolizálja. Az előtérben elhe-
lyezkedő abroncsba zárt malomkő a Hajdúkerület egységét jelképezi.

szemébe, lehajtja fejét. Ahogy mondja: 
szegény Erdély, ebek országútja, vallonok 
pecértanyája, hóhérok zsibvására. Mond-
ja az enyedi asszony történetét, azt, hogy 
kimértek emberhúst a piacon, sütöttek 
hónapszám makkból kenyeret…Feláll 
Bocskai, megint mint a szálfa, a rátörő 
szelekben, kiegyenesedett.
 Örvéndi Pál, nem titkoltam előtted 

semmit. Szólal-e benned szavamra ma-
gyar szó? Érezed-e, mit kell most felelned, 
hajdúhadnagy?

Megkapaszkodik az asztal peremében. 
Ki ez az Örvéndi Pál…miféle évek tapad-
tak életéhez? Hol járt? Hol pusztított, hol 
kergették, hol űzték…kit prédált, kit kín-
zott…miért választották épp őt vezérük-
nek a kölesériek? Halkan szól, lehajtott 
fejjel. Ő sem néz Bocskai szemébe.
 Magunk nemzetünk hóhérai mi sem 

akarunk lenni!
[…] Hajdúk szava árad a falukban: ez 

éleszti a szegénységet. Bocskai neve jól 
cseng az urak között. Egy életet töltött 
oszlopos császárhűségben. Ha most egye-
nesedett ki István úr dereka, ő tudja, mi-
ért történt.”

* * *
Hogy így történtek-e dolgok? Ki tud-
ja több mint négy évszázad távlatából. 
Akárhogy is volt, a marcona hadfiak csa-
ládjaikkal együtt megkapaszkodtak ebben 
a földben, gyökeret eresztettek, ami még 

napjainkban is sok eset-
ben fogva tartó. Bár azt is 
látni kell, hogy egyre la-
zul ez a kötelék, porlad-
nak a gyökerek, éppen 
ezért fontos, hogy időről 
időre emlékezzünk ele-
inkre, minden napjaikra, 
harcaikra a magmaradá-
sért, szabadságukért, a 
hajdú hagyományokért 
folytatott küzdelmeikre.

Az mindenesetre törté-
nelmi tény, hogy Korpo-
na 1605 novemberében 
országgyűlés színhelye 
volt. 1605. november 

17-én vonult Bocskai fejedelem Korpo-
nára huszonkét vármegye, valamint a 
felső-magyarországi szabad királyi váro-
sok s Erdély követeivel, e mellett közel 

7000 főnyi lovas huszársereggel, továbbá 
megközelítően 10 000 főnyi hajdúval. Itt 
tartották meg a nevezetes országgyűlést, 
amely a következő évben megkötött bécsi 
béke pontjait megállapította. 

Az országgyűlés határozatai több mint 
kétszáz évig, egészen 1848-ig terjedően 
meghatározták Magyarország közjogi 
alkotmányozását. És nem utolsó sorban 
ezen az országgyűlésen hirdették ki, 1605. 
december 12-én a hajdúk Magna Char-
táját, a Nagy Hajdú Szabadságlevelet, 
amely közel 10 ezer hajdúnak adott föl-
det, otthont, házat, hazát. Tűzben és vér-
ben fogyatkozva, elhanyatlások és mindig 
újrakezdések sorozatán át erősödött ez a 
mag – a hajdú magyarság – amely magá-
ba olvasztva más népeket is – a mai napig 
fönnmaradt!

HNU
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Az Aranyszalma egy hónapja

Saulusból Paulus

Igen csak tartalmasan telt az Aranyszal-
ma Ifjúsági Néptáncegyüttes utóbbi egy 
hónapja (is). A tanév eleji visszarázódást 
rögtön egy versennyel indították. A II. 
Hajdúsági Gyermek és Ifjúsági Szóló 
Táncfesztiválra látogattak el Debrecen-
be, ahol az együttes 10 tagja képviseltette 
magát. A nánási fiatalok ismét kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak, hisz a 10 ver-
senyzőből 10 került díjazásra. Név szerint: 
Révész Zsanna, Zámbó Fanni és Putnoki 
Alex Különdíjat, Horváth Dorina, Kovács 
Liza, Fórizs Márk, Erdei Ferenc és Varga 
László Nívódíjat, valamint Jantek Dóra és 
Nagy Marcell Kiemelt Nívódíjat kaptak.

Hatalmas büszkeség ez a felkészítő 
pedagógusaiknak, Makkai Andreának és 
Márton Attilának, városunknak, az is-
kolának, a szüleiknek és a gyerekeknek 
egyaránt.

A rendszeres próbákon felül 7 pár kü-
lön is edzett egy másik kihívásra is. Le-
hetőségük adatott, hogy Magyarországot, 
Hajdúnánást és magukat képviselve el-
látogassanak Japánba, Toyamába egy ott 
megrendezésre került Gyermekfesztiválra. 
November 8-án utaztak el és 17-én érkez-
tek haza, tele fantasztikus élménnyel és 
a japán kultúrának egy szeletével megis-
merkedve. Néptáncos előadásaik nagyon 
nagy sikert arattak az egyik legkeletibb 

országban. Az együttes nagy köszönetét 
fejezi ki Szólláth Tibor polgármester úr-
nak és Hajdúnánás város Önkormányza-
tának, hogy lehetővé tették és anyagilag is 
támogatták a táncosaink kijutását Japán-
ba, hiszen ilyen életre szóló élmény ritkán 
adatik meg egy ember életében.

A munkának azonban persze továbbra 
sincs vége, próbatermi edzések, felkészü-
lések, további fellépések és bemutatók 
várnak az Aranyszalmákra. Többek közt 
december 2-án a Polgári utcai intéz-
ményegység Mikulásváró bálján fognak 
szerepelni, december 8-án Hajdúböször-
ményben képviselik városunkat, valamint 
december 9-én az Egri Országos szóló-
táncversenyén versenyzik 6 fiatalunk. Ezt 
követően december 12-én a jelenlegi fő 
produkciójukat adják ismét elő. A sikeres 
műsorszámot, amelyet a hajdúk Világta-

lálkozóján láthatott először a nánási kö-
zönség a Városnap alkalmából a Kéky La-
jos Városi Művelődési Központban adnak 
elő, melynek címe: Időkerék. Ez a műsor 
egy koprodukció melyben részt vesz a Haj-
dúnánási Gimnasztráda, a Nána Táncstú-
dió, valamint a Nyíracsádi Eördögh Forgó 
Néptáncegyüttes is.

Hálás köszönet az iskola és város veze-
tésnek a támogatásáért

Márton Attila

Bacskai István neve minden hajdúnáná-
si számára ismert, hiszen fémkeresőjével 
évek óta lázban tartja nemcsak a régé-
szeket, de az érdeklődő városlakókat is. 
Már gyermekkorában is érdekelte a tör-
ténelem, s így gyűjtési szenvedélye addig 
vezetett, hogy régészek munkáját segítve 
„fémkeresőzik”– ill. „műszeres leletfelde-
rítőzik”. Az estén neves régészek is részt 
vettek, akik részben együtt dolgoznak 
vele, részben pálya- és munkatársai, illet-
ve a könyv társszerzői, szerkesztői – pl. 
Szentpéteri József és Bálint Marianna.

A könyvet Bacskai István tiszteletére 
állították össze olyan írásokból, amelyek 

A Gyémántdiplomás Péteri Tanárnő

Valószínű nincs Hajdúnánáson olyan em-
ber, aki ne kapná fel a fejét, ha ezt nevet 
hallja; Péteri Tanárnő. Nemzedékek sorát 
nevelte, oktatta a Kőrösiben, 1957-től 
kezdődően, egészen nyugdíjba vonulásá-
ig. Egy ősz végi napon elevenítettük fel 
annak a több mint öt évtizednek fonto-
sabb állomásait, amelyet a patinás gimná-
zium falai között töltött, elébb mint diák, 
majd pedig mint az iskola pedagógusa.

A tudásra, az ismeretszerzésre mindig is 
fogékony Mikó Julianna életében megha-
tározó szerepe volt anyai nagyapjának. Az 
olvasás, a versek szeretetét tőle örökölte. 
Kisiskolásként a Református Elemi Isko-
lába, háborús időkben, 1941 és 1945 kö-
zött járt. Nagy-nagy szeretettel emlékezik 
vissza mai napig a tanító nénikre, Gulyás 
Rózára, dr. Baloghné Baróthy Ilonára, Ve-
ress Etelkára, Szabó Ilonára. Mint mesélte 
érdekes volt az iskola igazgatása, hiszen 
természetesen akkor még külön leány és 
fiúiskola volt, de közös volt az igazgató, 
akkor éppen Mikó József volt. De mások 
voltak a szokások, a módszerek, a tanítás 
is. Egyszerűbb, de hatékony módszerek 
voltak; akkor még volt idő arra, hogy a 
gyerekek bevéssék a számtan, az olvasás, 
írás alapvető szabályait, álmukból feléb-
resztve is fújják a szorzótáblát, vagy éppen 
a bennfoglalást. Napi számonkérés volt, 
azaz feleltetés, és vizsgázni kellett minden 
évvégén, amely a templomban volt. A na-
pot közös imával kezdték, és délben azzal 
fejezték be.

A jó alapok után egyenes út vezetett az 
elemi iskola 4. osztálya után a Református 
Gimnáziumba, ahol még a kezdetekben 
külön tanárnő kísérte őket a gimnázium-
ba órákra, és utána vissza a felügyelőnő-
höz. Persze azért megtalálták egymást, – 
igaz nagyon szemérmes módon – a fiúk 
és lányok; óraközi szünetekben apró kis 

A közelmúltban vehette át Gyémántdiplomáját a Debreceni Egyetemen Péteri La-
josné nyugalmazott gimnáziumi tanárnő, aki éppen 60 éve kapta meg magyar-orosz 
szakos vörös diplomáját az akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetemen. 

levélkék csúsztak át a lány és a fiú udvart 
elválasztó kerítésen. Bál évente egy volt, 
az első félév után, itt már legálisan is ta-
lálkozhattak, és táncolhattak is a fiúk a 
lányokkal. 
 Hogyan emlékszik tanáraira?
Komoly, nagytudású tanáraink voltak, 

itt már nem az automatikus bevésés volt 
a módszer, hanem a magyarázat, a logikus 
gondolkodás fejlesztése. Érdekességként 
említeném, hogy abban az időben még 
éppen fordítva volt az osztályzás, az egyes 
volt a legjobb, és a négyes az elégtelen, 
majd csak 1948-tól változott fordítottjára 
mindez, elébb 7, majd az 1950/51-es tan-
évtől a ma is használatos 5 fokozat.
 Tanárnő mindvégig a legjobb osz-

tályzatokat kapta, vagy azért becsúszott 
egy-egy kevésbé jó jegy?

Mindig kitűnő tanuló voltam, az egye-
temet is végig csupa jelessel abszolváltam, 
és amikor végeztem, az akkor legmaga-
sabb szintet jelentő ún. vörös diplomát 
kaptam. Ehhez annyit tennék még hozzá, 
hogy eredményeimben nagyon nagy sze-
repe volt szeretett nagyapámnak, aki pici 
koromtól fogva tanítgatott, terelgetett 
nagy-nagy szeretettel, a kíváncsiságot, a 
nyitottságot tőle kaptam szép örökség-
ként. De ugyanígy nem feledkezhetem 
meg tanáraimról sem. A gimnáziumi 
nyolc év máig meghatározó az életemben, 
mind erkölcsileg, mind a tanult ismeretek 
tartósságát tekintve.

Az egyetem elvégzése után hazakerült, 
férjével Péteri Lajossal együtt, akivel le-
gendás párt alkottak az iskolában. Ezekről 
az évtizedekről álljon itt egy volt tanít-
vány, Kósáné Oláh Julianna, nyugalma-
zott főiskolai tanár emléke. 

„Köszönjük, hogy az osztályfőnöki órá-
id nem hézagpótló papírmunkák voltak, 
hanem egy túlméretezett oktatás centrikus 
világban tömény sűrítettségben tudatosan 
„neveltél felnőtté, emberré” bennünket. Fel-
nőtt-fejjel látjuk igazán ezeknek az óráknak 
az értékosztó nagy pillanatait. Köszönöm, 
hogy figyeltél, „odafigyeltél” rám. Tisztelem 
alkotókedved lendületét.

Szeretlek érte, hogy kapcsolatrendszered 
az egész osztályt átöleli, s ma is örülsz össze-
tartásunknak; s Te sem felejtetted el emléke-
zetes kirándulásainkat, ahol Magyarország 
egy-egy szeletkéjének felfedezése mellé »kö-
zösségformáló uzsonnát« is csomagoltál.” 

Olvasóink nevében is szívből gratulá-
lunk Tanárnőnek és kívánjuk, hogy még 
sokáig legyen közöttünk, figyeljen ránk, 
és gyarapítsa tudásával városunk értékeit. 

Rigó Tamásné

rávilágítanak a hobbikeresőzők, az illegá-
lis kincskeresők és a lelkiismeretlen lelő-
helyrongálók tevékenységeire is. A könyv 
első részében Bacskai István írásait tartal-
mazza, a másodikban ásatásvezető régé-
szek írnak olyan kutatásaikról, melyekben 
a hagyományos ásatási módszerek mellett 
a műszeres leletfelderítést is alkalmazzák, 
valamint írnak a Bacskai Istvánnal való 
találkozásukról.

A könyv mottója nagyon találóan utal 
a könyv, ill. a beszélgetős est főszereplőjé-
nek hitvallására: „Értsék meg az emberek, 
én nem kincskereső vagyok. Azért kutat-
juk az ősöket, hogy megtudjuk, kik voltak, 

hogyan éltek, mit dolgoztak, s hogy ebből 
tanuljanak a népek, mikor a múzeumban 
nézelődnek.” (Móra Ferenc: Utazás a föld 
alatti Magyarországon)

Az estén a könyv kapcsán indult a be-
szélgetés, nem csak a könyvről. Olyan ké-
peket is láthattak a résztvevők egy filmmel 

kiegészítve, melyeket a leletfelderítés kap-
csán készítettek olyan tárgyakról, melyek 
István nevéhez kapcsolódnak. A közönség 
között az est végén 5 db könyvet is kisor-
soltak a szervezők.

Fekete Andrea

Baráti hangulatú, szórakoztató könyvbemutatóval egybekötött kötetlen beszélgetésre 
invitálták városunk lakóit az „Ezredeleji beszélgetések” rendezvénysorozathoz kapcso-
lódva november 16-án este a Pinceklubba. A beszélgetést Rigó Tamásné, a Hajdúná-
nási Újság főszerkesztője vezette.
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A kincset érő hagyaték Helyi értékeink
Azt gondolhatnánk, hogy egy száz eszten-
dővel előttünk járt személy életműve után 
kutatni hiábavalóság. Mondhatnánk, 
elmosta azt már az idő, meg aztán a le-
származottak sem őrizgették meg a becses 
emlékeket.

Hogy ez mennyire nem így van, bi-
zonyság erre a fiatalon, élete virágjában az 
égi világba költözött Dr. Maghy Zoltán 
(1907–1930) költő hagyatékának elő-
bukkanása.

Még tavasszal, a Helytörténeti Fasor 
körüli teendők idején történt, hogy sike-
rült nyomára akadni „Ady halk szavú utó-

dának” egyetlen közeli hozzátartozójára, a 
Szegeden élő idős tanárnőre, Dr. Kováts 
Zoltánnéra, a költő unokahúgára. 

A család rendkívül hálás volt azért, 
hogy Hajdúnánás nem feledkezett meg 
a fiatal költőtehetségről, s örömük jeléül 
előbb több fényképet küldtek a Városi 
Könyvtár számára, melyeken kivétel nél-
kül Magi Zoltán látható, leginkább a Jó-
kai utcai családi ház kertjében. Róla eddig 
mindössze egyetlen fényképet ismerünk, 
melyet még Dr. Dankó Imre tett közzé 
1973-ban a költő válogatott verseit tar-
talmazó kötetben. Ezek az új fotográfiák 
tehát óriási jelentőséggel bírnak, hiszen 
gazdagabban tárják elénk azt a világot, 
melyben rövidre szabott életét töltötte. 

Idén szeptember 24-én érkezett egy 
újabb küldemény, kilenc darab kockás 
fedelű füzet. Valamennyi a költő kéz-
írásával. Hogy mit tartalmaznak ezek 
a gyöngybetűkkel telerótt füzetecskék? 
Mag hy Zoltán teljes költői életművét. 
Közel négyszáz verset, melyek 17 éves ko-
rától, tehát a kezdetektől vezetnek végig 

egy sokra hivatott lélek kibontakozásának 
útján a korai halálos betegség miatti por-
ba hullásig.

Életében csupán néhány verse látott 
napvilágot. Előbb a helyi gimnázium lap-
jában és a városi újságban, illetve egy-egy 
országos irodalmi lapban. Így hát nem 
adatott meg számára, hogy verseit önálló 
kötetben láthassa. Halála után 43 évvel 
jelent meg a fentebb említett, válogatást 
tartalmazó könyvecske, egyik versének 
címével: Az Alföld porában. A felejtés 
homályából ekkor sikerült a helybéli és a 
magyar irodalmi élet érdeklődésnek kö-
zéppontjába állítani személyét. 

S hogy ki állt akkor mindennek a hát-
terében? Nos, nem más, mint Maghy 
Zoltán nővére, Maghy Gizella, Dr. Pau-
liny Vilmosné. Ő volt az egyetlen, akit a 
Jóisten megtartott a hat, fiatalon elhalt 
Maghy gyermek közül. Amíg tehették, 
a szülők őrizgették, babusgatták nagyra 
hivatott fiúk hagyatékát, majd halálukat 
követően Gizella asszonyhoz került. Nos, 
ő hívta fel Dankó Imre és Molnár József 
irodalmár figyelmét a féltett kincsre. Né-
hány vers kiválasztását követően a verses 
füzetek maradtak ott, ahol addig voltak. 
Szegeden, hiszen az 1970-es években lá-
nyánál, Pauliny Gizellánál (Dr. Kováts 
Zoltánnénál) éldegélt már. A Teremtő őt 
is elszólította szeretett öccse mellé az égi 
világba. A hagyaték pedig ki másra, mint 
a költő unokahúgára, Gizellára maradt. 
A fényképeken és verses füzeteken kívül 
néhány személyes tárgy is, mint a költő 
kedvenc csészéje, melyből teáját kortyol-
gatta egykoron.

Pauliny Gizella, Babi néni ezt is intéz-
ményünknek ajánlotta fel. Hogy miért? 
Mert orvos lányaival úgy ítélték meg, 
hogy ez a rendkívül becses hagyaték itt, 
Hajdúnánáson lesz a legjobb helyen. És 
hálából azért, hogy a Helytörténeti Fasor-
ban ott magaslik egy fácska, amely Maghy 
Zoltánra emlékeztet.

Ez a történet bizonysága lehet annak, 
hogy soha nem mondhatunk le nagyjaink 
hátramaradt értékeinek felkutatásáról, 
bármilyen messze is vagyunk már tőlük 
időben.

Maghy Zoltán költő lelkének lenyo-
matai tehát visszatértek a szülőföldre.  
A birtokunkba került kincset azonban 
mielőbb közkinccsé szeretnénk tenni ösz-
szes versének megjelentetésével.

Buczkó József

A már nagybeteg Maghy Zoltán

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytör-
téneti Gyűjtemény „Adventi süteményes 
örömök„ bejgli sütő versenyt hirdet.

Versenyfeltételek: A versenyre hagyo-
mányos mákos és diós bejgliket várunk, 
melyek készülhetnek kelt vagy omlós tész-
tából. Nevezni csakis házi készítésű bejg-
livel lehet, melyeket otthon, a versenyt 
megelőzően kell elkészíteni.

A kész tésztát félrúdnyi mennyiségben 
(minimum 10 szeletnyi) várjuk 2017. de-
cember 18-án 12 és 14 óra között.

Mindenki nevezhet kortól, nemtől füg-
getlenül. A süteményeket zsűri értékeli, a 
legfinomabb bejgli készítője ajándékcso-
magot kap. 

Nevezési határidő: 2017. december 13.
Bővebb Információ: 
Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény
Hajdúnánás, Bocskai utca 12–14.
Tel.: 06-52/382-941, 06-70/372-1509
E-mail: moricz.helyörteneti@gmail.com 
vagy nanaskönyvtar@gmail.com

2017. november 20–24. között került 
bemutatásra a helyi értékekből rendezett 
kiállítás megyénk 5 településén. A kiállí-
tással egyidejűleg a hét minden napján, 
mindig más település rendhagyó óra ke-
retében ismerhették meg a tanulók helyi 
értékeiket, az értékgyűjtést. A rendezvé-
nyeken került sor az október elején kiírt 
pályázatok értékelésére, a díjátadásokra. 

A rendhagyó órák alatt „Tudod-e” 
játékos kérdezz- felelek formában ad-
tak számot a tanulók a helyi értékekről 
megszerzett tudásukról. A játékon he-
lyes választ adók megyei értéktár logóval 
ellátott használati tárgyakat (kulcstartó, 
hűtőmágnes, fa jojó, hajlítható vonalzó, 
nyakpánt) vihettek haza. A rendezvénye-
ket minden esetben vendéglátással zárták 
a szervezők.(hbmo/értéktár)

A rendhagyó óra keretében derült ki 
az októberben meghirdetésre került krea-
tív pályázat települési nyertes csapatának 
neve. A kreatív pályázat során az iskolás 
csapatoknak olyan kreatív pályamunkát 
kellett benyújtani, amely a település, ál-
taluk kiválasztott, a helyi értéktárban 
szereplő értékét jelenítette meg. A pálya-
munka szabadon választott technikával, 
szabadon választott alapanyagok felhasz-
nálásával készült. Az egy hétig tartó kiál-
lításon a beérkezett pályaművek is bemu-
tatásra kerültek.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt 
HUNG-2017 pályázat I. célterületére benyújtott „Tudod-e?” pályázata 2 000 000 Ft 
támogatást nyert. A projekt kimenete egy, a Hajdú-Bihar Megye Napjához (novem-
ber 22.) kapcsolódó, 2017. november 20–24. között megrendezésre kerülő kiállítás, 
valamint a hét napjain, minden nap más-más helyszínen, a település iskolásainak ren-
dezett rendhagyó óra keretében beszélgetés, és Tudod-e kérdés-felelet a helyi értékekről.

Megyénk 5 tele-
pülése (Berettyóúj-
falu, Hajdúböször-
mény, Hajdúnánás, 
Létavértes, Püspök-
ladány) került be-
vonásra a projekt 
megvalósításába, így 
a megyenaphoz kap-
csolódó hét minden 
napján más-más te-
lepülés értéktára volt 
a főszereplő. A me-
gyenapi rendezvény 
helyszíne ebben az 

évben Létavértes volt, így november 22-
én Létavértes település iskolásai vehettek 
részt a rendhagyó órán. 

Városunkban november 20-án került 
sor mind a kiállítás-megnyitóra, mind a 
vetélkedőre, ahol 7 csapat bizonyította 
tájékozottságát a témát illetően, illetve ők 
adták be kreatív alkotásaikat a meghir-
detett pályázatra. A szakmai zsűri mérle-
gelése alapján a helyezések a következők 
lettek:
 I. A hajdúnánási Csiha-malom (Bocskai 

iskola 6. E – Szabóné Berencsi Irén)
 II. Mónus József harci cél és távlövő 

íjászata, szellemisége, a IX–XI. szá-
zadi íj és nyílhasználat gyakorlati 
megismerése és ismertetése, illetve 
eredményeinek hasznosítása íjász 
világversenyeken (Bocskai iskola 7. 
B – Mónusné Ruszin Anna Mária)

III. A kelt tészták királynője- az aranyga-
luska (Bocskai iskola Hagyományőr-
ző szakkör – Vargáné Papp Júlia)

A diákok bevonása az értékek ismere-
tébe nem újdonság megyénkben, mivel 
a HUNG-2016 pályázat keretében a 
megyei önkormányzat az „Értékeink ve-
télkedő Hajdú-Bihar megyében” projekt 
(szintén a Földművelésügyi Minisztérium 
támogatásával valósult meg) során már 
több mint egy éve elindította azt a folya-
matot, amely a felnövekvő nemzedék szá-
mára igyekszik felkelteni az érdeklődést a 
helyi értékek, az értékgyűjtés iránt. A me-
gyei önkormányzat, valamint az értéktár 
bizottságok tagjai szeretnék megismertet-
ni a fiatalokkal környezetük, településük, 
tájegységük értékeit, inspirálni őket az 
értékgyűjtésre, értékmegőrzésre. (hbmo.
hu/értéktár) 

Szép példája volt ez a pályázati prog-
ram e célok megvalósításához. Bízunk 
benne, hogy a résztvevőkön kívül mások-
hoz is eljut ez a tisztelet és tudás, mely he-
lyi értékeinkhez fűződik, valamint abban 
is, hogy városlakóként is teszünk azért, 
hogy ezek az értékek valóban azok is ma-
radjanak emlékeinkben, érzéseinkben, 
mindennapjainkban.

Fekete Andrea

Kedves Lányok, Asszonyok, Nagymamák!
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Fák, virágok, fények Elszármazottakkal találkozott 
Hajdúnánás polgármestere 
Budapesten

Urgyánné Tószegi Erikát, a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium tanárát 
a nagyközönség leginkább tűzzománccal 
foglalkozó alkotóművészként tartotta szá-
mon mindezidáig. Köszönhetően talán 
annak, hogy a munkahelyén és az alko-
tótáborokban elsődlegesen ezzel foglal-
kozott/foglalkozik. Pedig mint elmesélte, 
sokkal hamarabb kezdett festeni, mint 
tűzzománcolni. Így aztán nem véletlen, 
hogy igen nagy érdeklődést váltott ki 
önálló tárlata, amelyet november 17-én 
Pistyur Imre Munkácsy-díjas szobrász-
művész nyitott meg. 

Itt már nyoma sem volt a tűzzománc-
nak, ellenben voltak különleges szépséget 
sugárzó olajfestmények, amelyekről a 
természet ezer arca köszönt vissza a leg-
változatosabb formában; őszi sárgák, bar-
nák, a nyár harsogó pirosai, zöldjei, a tél 
szinte áttetsző, csipkefinomságú ezüstös 
hidege, a tavasz üde levegője, mindent 
megtisztító tavaszi-nyári zápor, egy el-

dugott mezsgyekő a burjánzó zöldben. 
Olyan képek, amelyek szerethetőek, ame-
lyek otthonosabbá teszik környezetünket, 
amelyekkel együtt lehet élni. Pistyur Imre 
is többek között erre hívta fel a figyelmet, 
nevezetesen arra, hogy manapság sokan és 
sokszor megfeledkeznek a művészet iga-
zi küldetéséről: szebbé, élhetőbbé tenni 
mikrokörnyezetünket, becsempészni egy 
tenyérnyi természetet a négy fal közé. A 
kiállított képekről mindez visszaköszön; a 
belső fények, a színek kontrasztos társítá-
sa, a hideg szürkeségben virító pipacsok, 
vagy a megtisztulás élményét adó nyári 
zápor, az esőcseppek különös játéka; szin-
te hallani véljük, hogy kopognak, táncol-
nak járdákon, tetőkön. Urgyánné Tószegi 
Erika festményeiről sugárzik a természet 
szeretete, ami több, mint egyszerű, fo-
tografikus ábrázolás, amiben benne van a 
lélek, a belső fény, a kiegyensúlyozottság, 
az otthon melege. 

R. Zs.

Boldog születésnapot!
„2017. november 20-án 90. születésnapja 
alkalmából virágcsokorral, és Orbán Vik-
tor miniszterelnök úr által megküldött 
emléklappal köszöntötte Borsi Gábornét 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig Erzsike nénit erőben 
és egészségben családja körében!”

Déltől jöttek az első 
érkezők – jellemzően 
a vidékről felutazók 
– és lassan kialakultak 
az asztaltársaságok. 
Ki-ki igénye szerint 
megebédelt vagy desz-
szertezett és elkortyol-
gatott mellé egy-egy 
pohárka itókát. Ez-
alatt kivetítőn meg-
nézhettünk néhány 
részletet a Hajdúná-
nási Televízió adásaiból, mint például a 
Hajdúk Világtalálkozója, Székely kapu 
avatása vagy a legutóbbi Hazaváró esemé-
nyeiről készített összeállítást. Megérkezett 
aktuális vendégünk Szólláth Tibor polgár-
mester úr is, Nt. Gacsályi Gábor lelkipász-
tor úrral és néhány sejtelmes dobozkával.  
A „hivatalos” rész kezdetével köszöntöt-
tem a jelen lévő 90-en túliakat, Groma 
Gézáné Nagy Juditot (91) és Szabó Lajost 
(90). Judit néni kihasználta a lehetőséget, 
hogy szinte házhoz jöttek a szülőváros vi-
lági és egyházi első emberei és nekik sze-
mélyesen adhatta át régi dedikált könyveit 
és egyéb relikviáit, azokat gimnáziumunk 
javára ajánlva fel. Sajnos ez alkalom-
mal búcsúznunk is kellett: augusztus-
ban hunyt el Prof. Dr. Kelemen Sándor, 
aki a rangidős volt 91. évével és haláláig 
rendszeresen eljött közénk. Sanyi bácsi 
életútjának megismerése után felállva em-
lékeztünk Hegedűs Zsuzsanna gyönyörű 
énekével és tiszteletes úr búcsúbeszédével. 
Vezető református lelkipásztorunk megál-
dotta a nánásiakat és elszármazottaikat, s 
hogy ennek nyoma maradjon - a momen-
tum mementójaként J – polgármester úr 
egy szalagot tűzött az elszármazottak Ná-
nás-zászlajára, rajta a városdal utolsó sorá-
val: „Bármerre mész, Nánásra visszatérsz.”

Szokássá vált, hogy meghívott vendé-
geimmel beszélgetek egy talkshow kereté-
ben. Mi, távolban élők is kapunk híreket 
Nánásról a médiákból és az otthoni ro-
konoktól, barátoktól. Ezért leginkább az 
volt a szándékom, hogy Szólláth Tibort 
magánemberként jobban megismerjük: 
családi hátterét (hajdú ősök – szülők – 
saját háza népe), szabadidős hobbijait 
(motorozás, szárnybontogatás a színpadi 
deszkákon és a kendo küzdősport illetve 

November 17-én nyílt kiállítása Urgyánné Tószegi Erika festőművésznek a Kéky La-
jos Városi Művelődési Központ Galériájában.

Szólláth Zoltán, Urgyánné Tószegi Erika, Pistyur Imre

Márton-napi ludaskodás 
a Gyermekkert Óvodában

A jeles nap alkalmából, az ünnephez kap-
csolódva számos nép játékot játszhattak, 
nép mondókákat, dalokat, verseket tanul-
hattak a Gyermekkert óvodásai. Márton 
legendájának elmesélése nagyon jó alkal-
mat adott arra, hogy felhívjuk a gyerekek 
figyelmét a jószívűség, a segítőkészség és az 
adni tudás fontosságára.

Márton-napi sokadalmunkból nem ma-
radhattak el a családok sem, akiket közös 
játékra, műhelymunkára hívtunk el novem-
ber 16-án. Az együtt töltött közös rendez-
vény rendkívül fontos az együttnevelésünk 
összehangolásában, hiszen óvodai nevelé-
sünk a családi neveléssel együtt tudja csak 
szolgálni gyermekeink fejlődését.

A jó cselekedetet jelképező lámpások 
fénye mellett az udvaron közös énekléssel, 

Szent Márton nap jeles dátum a népi kalendáriumokban. A ma óvodájának fontos fel-
adata a hagyományok, népszokások ápolása, értékeink megőrzése, továbbadása. Már-
ton-napi ludaskodással célunk volt a népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése, szokások, 
hagyományok megismertetése 3–7 éves korú gyermekek életkori sajátosságainak meg-
felelően.

majd libatojás kereső kincskereső játékkal 
méltón fejeztük be a Márton-napi népha-
gyományról való közös megemlékezésün-
ket – felidézésünket.

A sikeres napot hosszú előkészületek 
előzték meg. Óvodánkból a nagyobb gye-
rekek múzeumi foglalkozás keretében bő-
víthették ismereteiket a jeles naphoz kap-
csolódóan. Ezúton szeretném megköszönni 
Darócziné Bordás Andrea értékközvetítő, 
hagyományőrző szerepét. Továbbá a Gyer-
mekkert Óvoda dolgozóinak együttes oda-
adó munkáját, a szülők érdeklődését, aktív 
részvételét, elismerő szavait.

Máróné Zubor Gizella 
Gyermekkert Óvoda 

vezetője

A Hajdúságtól távolkerült öreg Kőrösisek és a Nánásról elszármazottak 2017. novem-
ber 4-én gyűltek össze a fővárosban, hogy ismét együtt töltsenek egy kellemes délutánt.

annak hozománya a japán kapcsolatok). 
Elmesélte hogyan kezdett gazdálkodni 
és mára hova jutott családi vállalkozása 
(Tibor számos díjat, elismerést kapott). 
Sőt, egy kicsit beavatott bennünket ter-
veibe is. Mindeközben befutott Csuja 
Imre színművész úr is, aki a déli próba és 
az esti előadása közti kevés idejét kihasz-
nálva, ha csak egy órácskára is, de eljött 
közénk. A háttérben pedig készülődött a 
meglepetés… Persze jutott kérdés a város-
vezető Szólláth Tiborhoz is. Miután meg-
ismertük ifjoncként hogyan indult neki 
a nagybetűs életnek, kiderült, korántsem 
volt egyenes az út a település első számú 
hivatali székébe. Érdeklődtem, lehet-e 
még valaha a személyi igazolványokban a 
„Születési hely: Hajdúnánás” bejegyzéssel 
találkozni, azaz lesz-e újra szülőotthon a 
városban. Válaszának rövid összegzése: 
kevés az esély rá, de soha ne mond, hogy 
soha… A találkozó résztvevői is feltették 
kérdéseiket. A terefere végén polgármes-
ter úr felfedte ajándékát és lelepleződött 
a „terülj-terülj” asztalka: rajta a magával 
hozott kóstolók a Nánási Portéka védjegy 
alatt álló ínyenc falatokkal és saját sörét is 
megosztotta a társasággal. Mindezt egyéni 
beszélgetések követték és közös fotók is 
készültek.

Tartalmas együttlétben volt tehát ré-
szük azoknak, akik el tudtak jönni. Aki 
nem ért rá vagy csak mostanság jut el 
hozzá összejöveteleink híre, bepótolhatja 
2018-as alkalmainkon. Január 20-án ven-
dégünk Mónus József a Farkas sokszoros 
távlövő íjász világbajnok és rekorder lesz. 
A május 12-i és október 6-i rendezvények 
szervezése is folyamatban van már.

Jóna Sándor – szervező
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Megválasztották a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar 
megyei tisztségviselőit

„AZ ÉN VÁRAM”

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) Hajdú-Bihar megyei küldöttgyű-
lése 2017. november 24-én megtartotta 
alakuló ülését, ahol megválasztották a 
megyei tisztségviselőket, köztük a NAK 
megyei elnökét, Szólláth Tibor Zoltánt. 

A 2017. november 3-i kamarai válasz-
tások eredménye alapján a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
(Magosz) és 17 támogató szervezetének 
küldöttjelölt-listáján szereplő személyek 
alkotják a 90 fős megyei küldöttgyűlést.  
A Hajdú-Bihar megyei küldöttgyűlés 
2017. november 24-én megtartotta ala-
kuló ülését, ahol megválasztották a me-
gyei elnököt és alelnököket, az Etikai 
Bizottság tagjait, a kamarai osztályok 
megyei vezetőit, illetve azt a 15 országos 

küldöttet, akik az országos küldöttgyűlé-
sen képviselik a megyét.

A NAK Hajdú-Bihar megyei elnöké-
nek Szólláth Tibor Zoltánt választották, 
az ő munkáját 7 alelnök: Oláh Péter me-
zőgazdaságért, Szabó Miklós (Tranzit-Ker 
Zrt.) élelmiszeriparért, dr. B. Csák István 
vidékfejlesztésért, Örvendi László általá-
nos agrárgazdasági ügyekért, illetve Csóka 
Pál, Filemon Mihály és Polgárné Kóti Ju-
lianna helyi földbizottsági ügyekért fele-
lős alelnökök segítik.

A megyei küldöttek maguk közül 
Szabó Sándort, Sain Krisztiánt, B. Csák 
István Mártont, Örvendi Lászlót, Sza-
bó Imre Tibort, Papp Sándort, Áncsán 
Györgyöt, Szilágyi Sándort, Szilágyi Juli-
ánna Katalint, Nagy Ákost, Módos Imrét 
(Módos Hús Kft.), Barkó Árpádot, Szabó 

Ákost (Tranzit-Food Kft.), Gulyás Imrét 
(Észak-Alföldi Mezőgazdasági Zöldség–
Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetke-
zet) és Pécsi Lajost választották országos 
küldöttnek.

A megyei Etikai Bizottság elnöke Nagy 
Hajnal, tagjai Görögh László (Kabát-Ta-
nya Kft.), Kiss Róbert és Losonczi János 
lettek. 

A NAK országos küldöttgyűlése 2017 
májusában határozott arról, hogy a haté-
konyabb működés érdekében a tisztújítás 
alkalmával átalakul a kamarai szakmai 

osztályok rendszere. 
Országosan és megyei 
szinten az összevoná-
sok és racionalizálá-
sok révén az eddigi 
15 helyett 9 osztály 
megalakítására van 
lehetőség, ebből a me-
gyében 9 osztály jön 
létre. A Szántóföldi 
növénytermesztési és 
beszállító ipari osz-
tályt Antal Szabolcs, a 
Kertészeti és beszállító 
ipari osztályt Oláh 
László, az Állatte-
nyésztési és beszállító 
ipari osztályt Nyakas 

András, az Élelmiszer-feldolgozási osz-
tályt Papp István (Hajdúhús 2000 Kft.), 
az Élelmiszer-kereskedelmi osztályt dr. 
Szabó Viktor (Bold Agro Kft.), a Kister-
melői és helyi kezdeményezések osztályt 
Szanka István (Szanka-Ökofarm Kft.), az 
Erdő, vad-, és halgazdálkodási osztályt dr. 
Gabnai Ernő Attila, az Együttműködés, 
fiatal gazda és innovációs osztályt dr. Já-
vor András, a Környezeti, vízgazdálkodási 
és fenntarthatósági osztályt Varga Gyula 
(IRRIFARM Kft.) vezeti a megyében.  
A megválasztott megyei tisztségviselők 
megbízatása 5 évre szól.

A köztestület tisztújításának utolsó ál-
lomása az országos alakuló küldöttgyű-
lés lesz. Erre 2017. december 20-án kerül 
sor Budapesten, a Parlament Felsőházi 
termében.

Számos lehetőség áll a lakosság rendelke-
zésére annak érdekében, hogy betörésbiz-
tossá tehessék otthonaikat.
 1. Vezeték nélküli kapucsengő
A két részből álló készülék nyomó-

gomb modulját a lakáson belül kell elhe-
lyezni, a másikat pedig a közelben lakó 
ismerősnél/szomszédnál, így vész esetén 
bármikor lehet értesíteni, segítséget kérni 
tőle. Ehhez elegendő megnyomni a falra 
erősített csengőgombot, amely hatására 
a nála elhelyezett modul hangjelzést ad, 
ezzel tudatva őt, hogy baj van.
 2. Elektronikus ajtóék
Alacsony áron beszerezhető technikai 

eszköz az elektromos ajtóék néven kap-
ható készülék. A szerkezetet az ajtószárny 
és a padló burkolata közé kell illeszteni, 
mely az erőszakos nyitás és feszítés ha-
tására hangjelzést ad, mikor az ajtó rá-
szorul az ék alakú burkolat felső részére, 
lenyomva az érzékelő kapcsolót. Az ajtó 
mozgása automatikusan beindítja a hang-
jelzést, mely riaszthatja a közelben tartóz-
kodókat, illetve elriaszthatja a behatolót. 
Karbantartást nem igényel, használata 
egyszerű.
 3. Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufásdoboz 

nagyságú készülékbe csatlakozik az egy 
mozdulatra kihúzható szeg, melynek vé-
gére a csuklóra akasztható zsinór kapcso-
lódik. Amennyiben a szeg kihúzódik a he-
lyéről, megszólal az erőteljes szirénaszerű 
hangjelzés, mely a közelben tartózkodók 
figyelmét felhívja. Utcai rablótámadás 
során alkalmazható például kézitáskához 
rögzítve.
 4. Nyitásérzékelő
A készüléket ajtókra, ablakokra kell fel-

szerelni / felragasztani. Az eszköz beüze-
melés után minden nyitásnál hangjelzést 
ad, ezzel figyelmeztetve az épületben tar-
tózkodókat az érkezőkre.
 5. Üvegtörés jelző
A kis berendezést a bejárati ajtó, vagy 

az ablak üvegfelületére kell felhelyezni – 
öntapadós ragasztóval. A készülék innen-
től kezdve éles, jól hallható hanggal jelez, 
ha az üvegfelületet megütik, vagy betörik.

Közeledik az év vége. Lassan elcsendesül 
a határ. Már csak a szállító és rakodó gé-
pek végzik tevékenységüket. A sikeres be-
takarítás, az őszi munkák befejezte után 
a gépek tisztítása és előkészítése folyik a 
téli karbantartásra, javításra. Kíváncsiak 
voltunk az őszi betakarítás eredményeire, 
valamint az őszi teendők ellátásával kap-
csolatban.

A körkép alapján megkérdezett gaz-
dálkodó szervezetek és gazdálkodók ada-
tai szerint a termésátlagok a következők 
voltak:
 A kukorica termése átlagosan 100–

120 q/ha volt, amely elfogadható termés-
nek számít.
 A napraforgó betakarítási eredménye 

átlagosan 36–41 q/ha eredményt adott.

 6. Mozgásérzékelős belépésjelző
Ezt a berendezést olyankor célszerű 

használni amikor az épületben ritkáb-
ban látogatott helyiség van, vagy éppen 
alsóépületek esetén. A mozgásérzékelőt 
fel kell szerelni a megfigyelni kívánt épü-
letrészbe, jelvevőt pedig oda, ahol gyak-
ran tartózkodnak az ott lakók. Amikor a 
megfigyelt épületrészben mozgás van, az 
érzékelő jelez és a vevőegység hangjelzést 
ad ki.
 7. Telefonos mozgásérzékelő
A működési elv hasonló, azonban a 

vevőegységet ellátták egy telefonhálózat-
ra köthető modullal, így vészjelzés esetén 
nem csak az ottlakóknak jelez, hanem egy 
hívást is indít a beprogramozható telefon-
számra. Így a családtagok, segítő ismerő-
sök azonnal értesülnek, ha illetéktelenek 
hatoltak be.
 8. Elektronikus riasztók
Ezek a komplex biztonsági rendszerek 

összetett technológiát használnak – moz-
gásérzékelők, infraérzékelők, nyomásérzé-
kelők, kamerák – így teljeskörű védelmet 
biztosítanak az épületek számára. Ehhez 
távfelügyelet is kérhető, így riasztás esetén 
a biztonsági szolgálat munkatársai azon-
nal a helyszínre indulnak. A kameráknak 
köszönhetően pedig rögzíthetők az ese-
mények, így az elkövetők is.
 +1 – A megelőzés
Fontos leszögezni, hogy minden körül-

mények között nagy hangsúlyt kell fektet-
ni a megelőzésre. A mindig bezárt kapu, 
bejárati ajtó, ablak védvonalat jelent a be-
törők, tolvajok és értéktárgyaink között. 
A szúnyoghálók csak a rovarokat tudják 
távol tartani a bűnözőket nem. Egybiz-
tonsági rács, egy védőfólia az ablaküvegen 
szintén erősítik otthonunk védelmét. Hi-
ába a csúcskategóriás riasztó, ha az nincs 
bekapcsolva. 

Csupán egy-egy mozdulat és megelőzhető 
a baj! Tegyük meg ezeket! 

Általános segélyhívó: 112

forrás: www.police.hu

Az újonnan megválasztott megyei elnök Szólláth Tibor és Jakab István 
a MAGOSZ elnöke.

Mezőgazdasági körkép
 A cukorrépát termelők eredménye 

hektáronként 70–90 tonna eredményt 
mutat.

Mindenki időben el tudta végezni az 
őszi kalászosok vetését Arról adtak szá-
mot, hogy a vetések szépen keltek. Néhol 
felfedezhető a védett madarak, főleg dar-
vak kártétele. Mások az egyéb vadak kár-
tételére is felhívják a figyelmet.

Az őszi szántások időben be lettek fe-
jezve, folyamatos a tápanyag utánpótlása. 
Örömmel tapasztalható, hogy a határ 
közlekedő útjait is folyamatosan tisztítják 
és karbantartják.

Minden gazda, de valamennyien biza-
kodunk egy olyan időjárási körülmény-
ben, amely a mezőgazdasági termelést 
kedvezően befolyásolja.              Gut István

A fórum témája: Ady Endre körút- Mártírok útja lakótelep belső területének 
megújítása és a piac fejlesztése

Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt, az „Aktív kö-
zösségi zöldterület kialakítása és a helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése 
Hajdúnánáson” című, TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00002 azonosító számú pro-
jekt keretében tartandó lakossági fórumra.

Időpont: 2017. december 15. (péntek) 16.00
Helyszín: Mozi, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
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Diákolimpia – játékos sportverseny

„Nagy utazás”

FÉRFI KÉZILABDA NB II

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Remek szezonzárás

Hajdúnánás KSE – Kisvárdai KC 26–33 
(10–17)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Kiu G, 
Kiu T. (november 18.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Öt-
vös N 7, Dankó 2, Bata 6, Krisztián 1, 
Bancsók 3, Nagy L 2. Csere: Torma (ka-
pus), Kelemen, Hadadi 2/2, Kiss D, Var-
ga, Fórizs 3, Nyeste. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 5/5. Kiállítás:  
4 perc, illetve 16 perc.

Madai Tamás: Sajnos a mai napon 
mind a támadásunk, mint pedig a véde-
kezésünk csődöt mondott. Ennyi kiha-
gyott ziccerrel és eladott labdával megyei 
szinten sem lehet mérkőzést nyerni nem 
hogy NB II-be.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Kisvárdai KC 44–24 (27–11)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Hegy-
megi, Tahóczki. (november 18.)

Hajdúnánás KSE: KÓCSI (kapus), 
Kiss D 2, Kujbus 3, ALFÖLDI B 3, BO-
DOGÁN 6, ÖTVÖS T 10/1, Nagy L 3. 
Csere: SZELECZKI 4, Hernyák 3, Kiss Z 
2, Nagy-Menyhárt 4, Simon, Ötvös Á 2, 
Bózsár 1, Nagy L 1. Edző: Tóth Norbert

Hódmezővásárhelyi LKC–Hajdúnánás 
SK 26–26 (12–13) 

Hódmezővásárhely 150 néző. Vezette: 
Győr, Hadas. (november 18.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), Poór 
3, Lengyel 3, Zihor 2, Fábián 2/1, Dara-
bos 1, Lévai 6/1. Csere: Szabó D (kapus), 
Csicsószki 5, Mekes, Tar Cs, Takács 1, 
Román 3/1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 6/5, illetve 3/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 14 perc. 

Molnár András: Tovább üldöz ben-
nünket a balszerencse, hihetetlen kö-
rülmények között hagytunk egy pontot 
Hódmezővásárhelyen.

A sport és a játék szoros kapcsolatával 
találkozhattak a tanulók a Diákolimpia 
egyik versenyén, a Játékos Sportverse-
nyen. 2017. november 28-án, kedden 
délután iskolánk adott helyet a körzeti 
verseny lebonyolítására. A helyi szervezé-
sért és a verseny lebonyolításáért Madai 
Tamás volt a felelős. Intézményegysége-
ink mellett a Hajdúnánási Református 
Általános Iskola is jelentkezett erre a meg-
mérettetésre.

A verseny érdekessége, hogy több kor-
osztályból kell állnia egy-egy csapatnak.  
A csapatok összeállításakor figyelembe 
kellett venni, hogy a 12 játékosból, 2 lány-
nak és 2 fiúnak kellett lenni a 2007-ben, 
2008-ban és 2009-ben születettek közül.

A versenyszámok a Magyar Diáksport 
Szövetség által összeállított feladatokból 
álltak. Az akadályok leküzdésekor szükség 
volt a gyorsaságra, ügyességre, bátorságra 
és a kitartásukra is. Bújás, kúszás, mászás, 

2017. október 26-án nagyszabású ren-
dezvény helyszíne volt intézményünk. A 
helyi Bocskai István Általános Iskolával 
közös szervezésben nyílt pályaorientá-
ciós napot tartottunk. Az általános is-
kolából és a város vonzáskörzetéből 170 
diák, szülő és kísérő pedagógus regiszt-
rált előzetesen, hogy részt akar venni a 
programokon. Az eseménynek Ferenczi 
Tünde tanárnő, aki ötletgazdaként és fő 
szervezőként tevékenykedett, a „Nagy 
utazás” címet adta. Iskolánk turisztikai 
ágazatának diákjai egy képzeletbeli rep-

Annak ellenére, hogy ez a mérkőzés már 
nem osztott-szorzott, odatették játékosa-
ink magukat. A második félidőben muta-
tott gólra törő játékunk pedig ismételten 
három pontot eredményezett

Hajdúnánás Flexo 2000 FK–DASE 
4–1 (0–1)

200 néző. 
Vezette: Jánvári T. (Horváth G., Pre-

zenszki M.)
Hajdúnánás FK: László T.–Tornyai V., 

Cservák T., Gyöngy T., Újvári Zs. (Dal-
los-Nagy T.), Polgár G., Félegyházi Z. 
(Kállai M.), Fodor T., Zsuga Á., Kovács 
G., Vígh L.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Tornyai V., Polgár G.(2), Cservák 

T., illetve Gellérfi S.
Ifi: 3–1.
Az őszi szezon utolsó mérkőzésén hazai 

pályán újabb debreceni csapatot láttunk 
vendégül, mégpedig a 110 éves Debrece-
ni Agrár Sportegyesületet kik jelenleg a 
tabella 9. helyén tanyáztak. A mérkőzés 
kezdetén a 70. születésnapját ünneplő fő-
rendezőnket Puskás Lajost köszöntöttük, 

labdavezetés, szlalomo-
zás különböző formái-
val kellett a játékosok-
nak megküzdeni.

A körzeti verseny 
eredménye:

I. hely a Bocskai Ist-
ván Általános Iskola, 
Polgári Utcai Intéz-
ményegysége

II. hely a Bocskai 
István Általános Isko-
la, Iskola Utcai Intéz-
ményegysége

III. hely a Hajdúná-
nási Református Általános Iskola

IV. hely a Bocskai István Általános Is-
kola, Magyar Utcai Intézményegysége

A megyei döntőn Debrecenben, no-
vember 29-én, az I–II. helyezett csapa-
tokból 16 tanuló képviselte a Bocskai 
István Általános Iskolát. A szoros mérkő-
zés eredményeként, melyben döntetlen 
alakult ki, 3. helyen álltak versenyzőink. 
A holtverseny eldöntésére egy végső já-
tékban, azonban az ellenfél ügyesebbnek 
bizonyult, így iskolánk tanulói a megyei 
IV. helyen végeztek.

A versenyzők: Dagusztin Zoltán, Deb-
reczeni Hanna, Domoszlai Éva, G. Nagy 
Bernáth, Hadházy Gábor, Hadházy Kin-
ga, Jámbor Ádám, Kapusi Lili Zselyke, 
Kéki László, Mircse Zoltán Iván, Oláh 
Enikő, Oláh Lotti.

Felkészítők és kísérők: Jeles Éva és Ko-
nyári Dávid.

Jeles Éva

tér termináljában fogadták a vendégeket. 
Erre a célra ideiglenesen az aula szolgált a 
tervek szerint. Az érdeklődőket az alkalmi 
stewardes-ek kísérték el arra a helyszínre, 
amelyet a bőséges kínálatból kiválasztot-
tak. A bemutatni kívánt szakterületekhez 
egy-egy ország vagy régió volt hozzáren-
delve, és ezek meghatározott helyszíneken 
rendezkedtek be. Például a szociális szak 
iránt érdeklődők a 15. számú teremben, 
nemcsak a szakelmélettel, hanem India 
déli részével is megismerkedhettek. Az 
építészetet kedvelők a Csiha tanműhely-

Hajdúnánás SK–Orosházi NKC 25–
25 (11–13) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Járdi, 
Kazi. (november 25.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), Poór, 
Lengyel 3, Zihor, FÁBIÁN 7, Tar Cs 1, 
Lévai 7/4. Csere: Szabó D (kapus), Csi-
csószki 2, Mekes, Takács, ROMÁN 5/1, 
Lakatos. Edző: Molnár András

Hétméteres: 6/5, illetve 5/4. Kiállítás:  
8 perc, illetve 12 perc. 

Molnár András: Büszkék lehetünk erre 
a meccsre és ehhez az egy ponthoz, na-
gyon örülök, azt gondolom ez nagy fegy-
verténynek számít.                          -kábé-

Hétméteres: 1/1, illetve 4/3. Kiállítás:  
2 perc, illetve 0 perc.

Tóth Norbert: A mérkőzés előtt gyors 
ellentámadásokat, lerohanásokat kértem 
a fiúktól, amit maradéktalanul végre is 
hajtottak. Az első félidőben eldöntöttük 
a mérkőzést.

Hanyi Travel Hevesi SE–Hajdúnánás 
KSE 22–18 (12–11)

Heves 310 néző. Vezette: Dulai, Pisák. 
(november 25.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 
Ötvös N 6, Dankó 1, Bata 2, Krisztián, 
Bancsók, Nagy L 1. Csere: Torma (kapus), 
Csonka, Fórizs 4, Hadadi 2/2, Kiss D 2, 
Varga, Nyeste, Ruzsinszki. Edző: Madai 
Tamás.

Hétméteres: 6/5, illetve 3/2. Kiállítás: 
12 perc, illetve 4 perc.

Madai Tamás: Ilyen játékvezetői felfo-
gással még soha nem találkoztunk. Mind-
amellett, hogy nagyon sokat hibáztunk, a 
hatalmas ellenszelet nem bírtuk el. Sajná-
lom, hogy ilyen esetek következmények 
nélkül előfordulhatnak.

-kábé- 

aki elvégezhette a kezdőrúgást. Már az 
első félidőben is a mi csapatunk dominált. 
Kidolgoztunk nem egy helyzetet, de a be-
fejezésekbe mindig hiba csúszott. Bizony 
a helyzetkihasználásunkon még mindig 
van mit javítani. Bánatunkra, a vendé-
gek a vezetést is meg tudták szerezni, igaz 
ehhez kellet egy vitatható ítélet. A debre-
ceni szabadrúgás megpattant a sorfalon, 
mely védhetetlenül csapódott kapunkba. 
A félidőben – mint Tornyai Attila később 
elmondta – alapos fejmosást kaptak az 
edzőtől s ez meghozta a kívánt hatást, s ez 
jobb koncentrációt eredményezett a mie-
inknél. A második 45 percben fölényünk 
már gólokban is megmutatkozott. Elég 
hamar egyenlíteni tudtunk, ezek után pe-
dig a jobb helyzetkihasználásunknak kö-
szönhetően megnyugtatóvá tudtuk tenni 
a különbséget.

Az első öt csapat eredményei az őszi 
szezon után:

Mindenkit szeretettel várunk vissza ta-
vasszal!

Hajrá Nánás!
Kócsi Imre

 M Gy D V Lg Kg Gk P
1. HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI 15 15 0 0 81 8 73 45
2. DVSC II. 15 13 0 2 70 8 62 39
3. NYÍRADONY VVTK 15 12 1 2 83 14 69 37
4. HAJDÚNÁNÁS FK 15 11 1 3 40 18 22 34
5. SÁRRÉTUDVARI KSE 15 8 2 5 39 30 9 26

ben Olaszország építészeti sajátosságaival 
szembesültek, akik pedig a turisztikát 
választották a 13-as teremben Franciaor-
szág érdekességeit láthatták, hallhatták. 
Összesen 16 szakterület és ország vagy 
régió jellegzetességeiről tájékozódhattak a 
látogatók, akiknek a nap végén nem Kő-
bányai sör volt a jutalom, hanem egy fi-

nom hot dog, feltéve, ha igazolni tudták, 
hogy legalább két helyszín foglalkozásait 
megtekintették. A visszajelzésekből ítélve 
a kezdeményezés nagy sikert aratott, ezért 
köszönet illeti a tervezésben és lebonyo-
lításban résztvevő tanárokat és diákokat.

Koroknai Zoltán
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A kutya tartásának általános 
szabályai

KócsiSztori – Debrecenben ragadva A Mikulás evolúciója

Adventi veszélyek: 
Ne hagyják felügyelet nélkül 
a meggyújtott gyertyákat!

December elején a gyerekek izgatottan 
várják, mit hoz a Mikulás, a világ más 
tájain pedig a karácsonyi ajándékokat 
remélik tőle. Azt viszont már keveseb-
ben tudják, hogy mindannyiunk kedvenc 
nagy hasú, szakállas pirospozsgás öregura 
bizony elég nagy változásokon ment át, az 
évszázadok folyamán.

A Mikulás „prototípusát” Szent Mik-
lós püspököt talán nem kell hosszabban 
bemutatni senkinek se. A Kr. u. 4-ik 
században élt Mürai püspököt legenda 
szerint gyakran látták, amint bíbor színű 
püspöki köntösében, szamárháton ülve 
ajándékot osztogatott a szegény sorsú 
gyerekeknek. Ezt a szokást később sokan 
„utánozták” de ezt még nem lehetett igazi 
mikulás ünnepnek, hanem csupán né-
hány jótevő magánakciójának tekinteni, 
akik így emlékeztek a Szentre. A bíbor 
szín viszont akkoriban rendkívül drága 
volt, ezért azt az évszázadok folyamán a 
jóval olcsóbb piros színű köpenyre cserél-
ték le. Szent Miklós viszont sokáig csak 
„másodállásban” volt a gyerekek jótevője, 
hiszen egyik legjelentősebb csodatétele az 
volt, amikor egy viharba került hajót biz-
tonságosan hazajuttatott. Szent Miklóst, 
akit hollandul Sinterklaast-nak hívtak, 
ezért tisztelték a tengerészek és kereske-
dők védőszentjeként évszázadokon át.  
A holland kereskedők hajóinak orrát sok-
szor faragott Szent Miklós szobrok díszí-

Az állattartó köteles a jó gazda gondossá-
gával eljárni, az állat fajának, fajtájának és 
élettani szükségleteinek megfelelő életfel-
tételekről gondoskodni, azok kialakítása 
során tekintettel lenni korára, nemére, 
és élettani állapotára. Tilos kistestű ebet 
10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, 
nagy testű ebet 20 m2-nél kisebb terüle-
ten tartósan tartani. Az állat igényeinek 
megfelelő mozgástér biztosítása kiemelten 
fontos követelmény a kutyatartás során. 
A kutyakölyköket nyolchetes korukig az 
anyjukkal kell tartani. Az állattartó min-
denkor gondoskodni köteles az állat meg-
felelő és biztonságos elhelyezéséről. A sza-
badban tartott állatok számára biztosítani 
kell olyan helyet, ahol azok veszély esetén, 
valamint az időjárás káros hatásaival és az 
egészségre ártalmas hatásokkal szemben 
védelmet találjon. Ideális megoldás egy 
szigetelt kutyaház, melyet érdemes ma-
gasabb alapzatra helyezni, hogy a csapa-
dékvíz ne folyhasson be a házba, illetve az 
ne tudjon átnedvesedni. Téli időszakban a 
legjobb, ha szalmát teszünk alájuk. A napi 
táplálékadagot télen érdemes megemel-
ni, vagy magasabb energiatartalmú tápra 
váltani. Az ivóvizet cseréljük többször 
naponta, nehogy befagyjon. Ha a hőmér-
séklet huzamosabb ideig fagypont alatt 

Az a megtiszteltetés ért nem régiben, 
hogy felkérést kaptam miszerint Debre-
cenben, a vidámparkban Halloween nap-
kor cigányasszonynak öltözve egy sátor-
ban jósoljak, bohóckodjak a civis városi 
embereknek.

Boldogan vállaltam a feladatot s októ-
ber 30-án, szombaton este a frissen vásá-
rolt cigánykártyámmal a kezemben, egy 
szikrázó varázsgömb mellett, bozontos 
parókában, tarka szoknyában vártam a 
kuncsaftokat az erre a célra kialakított he-
lyiségben. Az érdeklődés nem maradt el, 
sőt. Olyan hosszú sor kerekedett a sátram 
előtt, hogy több mint négy órahosszáig 
egy pillanatra sem tudtam még csak fel-
állni sem a székemről. Ettől függetlenül 
szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy 
igen nagy sikerem volt – melyen magam 
is meglepődtem. A vendégek legalább 90 
% a nemhogy elhitte, de lelkesen bizony-
gatta is jóslataim igazát. Például akinek 
azt mondtam, hogy nagy utazás előtt áll, 
az kikerekedett szemekkel azt válaszolta, 

hogy valóban, holnap indulunk. Akinek 
azt, hogy nem jó a kapcsolata a barátjával, 
az azonnal rávágta, hogy tegnap szakítot-
tak, Akinek, hogy ajándékot fog kapni, 
annál kiderült, hogy két nap múlva lesz a 
születésnapja stb. – stb.

Mindent összevetve igazi sztárként 
búcsúztam el 23 óra körül sietve, hogy 
elérjem a vonatomat hazafelé. Az első 
meglepetés a villamoson ért, mikor ész-
revettem, hogy a nagy pakolásban ott-
hagytam a válltáskámat. Mire jobban 
megijedtem volna azonban csörgött a 
telefonom, melyben közölték a szervezők, 
hogy megtalálták, és majd eljuttatják ne-
kem Nánásra. A második, már nem volt 
ilyen kellemes, ugyanis mikor beléptem 
a nagyállomásra elképedve láttam, hogy 
minden pénztár zárva s utasok is csak 
elvétve kószálnak. Kiderült – egy kedves 
kalauz segítségének köszönhetően –, hogy 
a vonatom már közel egy órája elment, s a 
következő másnap hajnali fél ötkor indul.

Kócsi Imre

marad, ajánlott a rövid szőrű kutyákat 
fűtött helyre beengedni éjszakára. Ha az 
állat beteg, vagy sérült, állatorvosi ellátás-
ban kell részesíteni. Az állattartónak gon-
doskodnia kell az állat igényeinek megfe-
lelő rendszeres, de legalább napi egyszeri 
ellenőrzéséről. A jogszabály a kötelezett-
ség minimumát írja elő, és azt szolgálja, 
hogy hosszabb ideig ne maradhassanak az 
állatok felügyelet (étel, ivóvíz, menedék, 
szükség esetén állatorvosi ellátás) nélkül. 
Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele 
tilos. Az állattartó mindenkor gondos-
kodni köteles az állat szökésének meg-
akadályozásáról. Közeledik a szilveszteri 
petárdázások ideje, ilyenkor fokozottan 
kell vigyázni az állatainkra. A kutyatartás 

során nemcsak a kedvencünkre kell fi-
gyelmet fordítanunk, hanem a társadalmi 
együttélés kölcsönösen kötelező szabályai 
szerint embertársainkra is.

Szojka Beáta 
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

tették, hogy jelenléte megóvja a hajókat és 
legénységüket minden bajtól.

Az Újvilágba a 17-ik században ki-
vándorló hollandok magukkal vitték 
Sinterklaas legendáját, ami ott „angolo-
sítva” Santa Claussá alakult. Szent Mik-
lós legendája igazából csak a 19. század-
ban kezdett komolyabb szerephez jutni 
Amerikában. Clement Clarke Moore író 
1823-ban írt költeményt „Santa Claus-
ról”, azaz Szent Miklósról, aki ajándékot 
visz a jó gyerekeknek. 1860-ban Thomas 
Nast karikaturista a Harper’s Weekly 
magazin számára rajzolta le a Mikulást.  
Ő már a klasszikus ma ismert nagy poca-
kú kedves, nagy zsákot viselő piros-fehér 
ruhás alakot vetette papírra. Ezt követően 
a figura egyre jobban elterjedt például egy 
1928-as kiadású magyar gyermekkönyv is 
hasonló megjelenéssel ábrázolta. A végső 
lökést végül Haddon Sundblom a Coca 
Cola akkori reklámanagere adta meg, aki 
a cég 1931-es karácsonyi reklámkampá-
nyának fő alakjává tette ezt a mikulásáb-
rázolást. Mivel ez volt a cég első világmé-
retű kampánya, így a figura mindenütt 
ismertté vált. 

És végül a nagy kérdés: Mikulás vagy 
Télapó? Melyik az igazi? Széles körben 
elterjedt nézet, hogy az ünnep hagyomá-
nyos elnevezése Mikulás-nap, míg a Tél-
apó a kommunista korszak kreálmánya, 
ez azonban nem igaz. A Miklós-napi aján-
dékosztás szokása és a Mikulás kifejezés 
ugyanis a 19. század legvégén szláv közve-
títéssel nyugatról érkezett Magyarország-
ra, ami így mindössze alig pár évtizeddel 
idősebb, mint a Télapó szó, amely a 20. 
század első harmadában keletkezhetett, 
és a már a két világháború között is hasz-
nálták a Mikulás szó szinonimájaként.  
A kommunista diktatúra idején ugyan 
tényleg erőszakosan előtérbe tolták a Tél-
apó kifejezést (ahogy a Karácsonyt is fe-
nyőünnepnek kellett nevezni), hogy meg-
fosszák december 6-át vallásos jellegétől, 
azonban ez csak a Rákosi-rendszerben 
volt kötelező. Azóta is a Télapó és a Mi-
kulás egymás szinonimáinak számítanak.

Szabó Endre

Advent idejében járunk, már sok család 
meggyújtotta otthonában az első gyertyát 
az adventi koszorún. Elkezdődött a kará-
csonyi készülődés, a négy héten át tartó 
adventi időszak. Ebben az időszakban 
megemelkedik a lakástüzek száma. Sokan 
gyertyával és mécsesekkel díszítik ottho-
naikat, melyek könnyen vezethetnek bal-
esetekhez.

Az ünnepi időszak tűzeseteinek legy-
gyakoribb kiváltó oka, hogy az égő mé-

cseseket vagy gyertyákat, gyúlékony 
anyag közelében helyezik el. A különbö-
ző textíliákon, függönyön, asztalterítőn 
keresztül a keletkező lángok könnyedén 
átterjednek a bútorokra is. Az adventkor 
használatos koszorúk, amelyek jellemző-
en könnyen éghető anyagokból készül-
nek, szintén nagy odafigyelést igényelnek.  
A legfontosabb, hogy ne hagyják felügye-
let nélkül a meggyújtott gyertyákat!
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Karácsonyi Koncert

Város napi programok a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjteményben

A koncert kezdeményezője Szabó Dávid 
zongoraművész, az írországi University of 
Limerick, a Maoin Cheoil na Gaillimhe 
és a Munster Musica Academy zongora-
tanára. Szólistaként és kamarazenészként 
Magyarország és Írország összes nagyobb 
városában fellépett már, de a Lipcsei Ho-
chschule für Musicban is adott koncer-
tet. A Hajdúnánáshoz családi kötelékkel 
kapcsolódó művész már több alkalommal 
koncertezett városunkban is, így nevé-
hez fűződnek a KDNP által szervezett, a 
Kéky Lajos Művelődési Központban és a 
Református Templomban megtartott jó-
tékonysági koncertek is, amelyek bevétele 
ugyancsak a hátrányos helyzetű hajdúná-
nási gyermekeket támogatta.

A koncerten fellép Sólyom Róbert 
klarinétművész is, aki szólistaként, kama-
ra- és zenekari zenészként a világ számos 
országában (Németország, Franciaország, 
Dánia, Izrael stb.) megfordult. Jelenleg Ír-
országban él, a Maoin Cheoil na Gaillim-
he és a clary-i zeneiskola fúvós tanszakve-
zetője aki Dáviddal évek óta koncertezik 
együtt Írországban és Magyarországon is. 

 BABAKUCKÓ a művelődési házban! 
Játszószobánkba várjuk a legkisebbeket 
5 éves korig. Készségfejlesztő játékok, 
ugrálók, csúszda, mászóalagút, baba-
konyha stb. Nyitva tartás hétköznapo-
kon 9 órától 18.30-ig. Belépődíj: 200 
Ft/alkalom. Szülői felügyelet szükséges!

 December 12. A Város Napja – a rész-
letes programot lásd külön!

 December 15. (péntek) 17.00 Pho-
enix Fusion: Valami régi, valami új! 
– félévzáró gálaműsor. Belépőjegy: elő-
vételben: 800 Ft, helyszínen: 1000 Ft.

 December 16. (szombat) 18.00 Ka-
rácsonyi Látogató – a Hajdúnánási 
Gimnasztráda évzáró táncelőadása a 
művelődési központ színháztermében. 
Belépődíj: 1000 Ft.

 December 20. (szerda) 17.00: Kará-
csonyi koncert a Bocskai Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulóinak előadásá-
ban. Helye: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme.

 December 21. (csütörtök) 17.00 A Bocs-
kai Alapfokú Művészeti Iskola kará-
csonyi táncjátéka és Nánási Fonó. Ze-
nél a Bürkös zenekar.

 Előzetes januári programjainkból
 Január 10. (szerda) 19.00 Showder 

Klub stand up comedy – Rekop, Tra-
barna, Orosz. Helye: Kéky Lajos Váro-
si Művelődési Központ színházterme. 
Jegyek a művelődési központ informá-
ciójában kaphatók 2000 Ft áron.

 Január 17. (szerda) 18.00 Oszvald Ma-
rika estje a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színháztermében. Jegyek 
december 11-től elővételben kaphatók 
a művelődési központ információjában 
2200 Ft (nyugdíjas és diákjegy), vala-
mint 2400 Ft (felnőttjegy) áron.

 December 16. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es évek 
hajdúnánási diszkóinak hangulatát! 
Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! Be-
lépődíj: 800 Ft.

BOCSKAI FILMSzíNHáz
 December 7. (csütörtök) 18.00 Star 

Wars mozikvíz. Helye: Bocskai Film-
színház. 3–4 fős csapatok vetélkedése 
a Csillagok Háborúja izgalmas uni-
verzumában. A jelentkezés díjtalan, 
de regisztrációhoz kötött! Jelentkezni 
2017. december 6-ig a Kéky Lajos Mű-
velődési Központban, a Bocskai Film-
színházban vagy a 06/20 560-3211-es 
telefonszámon lehetséges.

 Városfelfedező játék
 Ismerjétek meg egy érdekes játék ke-

retében Hajdúnánást úgy, ahogy még 
nem láttátok! Az útmutató feladatait 
végigjárva találjátok meg a megoldást 
és nyerhettek! A játékra 4–8 fős csa-
patok, családok jelentkezését várjuk.  
A legtöbb pontot elérő csapatokat dí-
jazzuk!

 December 8. (péntek) 13.00 óra Fe-
dezd fel lakóhelyed! – Játékos helyisme-
reti vetélkedő középiskolások részére. 
Helye: Városi Könyvtár (Hajdúnánás, 
Bocskai u. 12–14.). Bővebb információ 
a 06-52/381-941 és a 06-70/372-1509-
es telefonszámokon vagy a nanaskony-
vtar@gmail.com e-mail címen.

 December 14. (csütörtök) 13.30 órá-
tól X. Vihar Béla Versmondó Verseny – 
13.30 órától az alsó tagozatos tanulók, 
16.00 órától a felső tagozatos tanulók 
részére. A zsűri elnöke dr. Vihar Judit, 

a költő lánya, az ELTE főiskolai tanára. 
Bővebb információ a 06-52/381-941 
és a 06-70/372-1509-es telefonszámo-
kon vagy a nanaskonyvtar@gmail.com 
e-mail címen.

 December 15. (péntek) 15.00 Hely-
ismereti vetélkedő 5–6. osztályosok 
részére. Téma: Hajdúnánás jelentő-
sebb épületei. Bővebb információ a 06 
52/381-941 és a 06-70/372-1509-es 
telefonszámokon vagy a nanaskonyv-
tar@gmail.com e-mail címen.

 A játék december 1–10-ig zajlik! Út-
mutató a művelődési központ infor-
mációjából kérhető a játék ideje alatt 
hétköznapokon!

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

 December 9. (szombat)
 15.00: Mikulás Karácsonyra (magya-

rul beszélő, norvég családi vígjáték, 70 
perc, 2017) 

 17.00: Nyírjuk ki Günthert (magyarul 
beszélő, amerikai akció–vígjáték, 92 
perc, 2017)

 19.00: Kincsem (magyar romantikus 
kalandfilm, 121 perc, 2017) 

 December 10. (vasárnap)
 15.00: Mikulás Karácsonyra (magya-

rul beszélő, norvég családi vígjáték, 70 
perc, 2017) 

 17.00: Viszkis (magyar akciófilm, 126 
perc, 2017)

 19.00: Kincsem (magyar romantikus 
kalandfilm, 121 perc, 2017) 

 December 11. (hétfő)
 17.00: Viszkis (magyar akciófilm, 126 

perc, 2017)
 19.00: Nyírjuk ki Günthert (magyarul 

beszélő, amerikai akció–vígjáték, 92 
perc, 2017)

 December 16. (szombat)
 15.00: Az igazi csoda (magyarul beszé-

lő, amerikai dráma, 113 perc, 2017) 
 17.00: Mikulás Karácsonyra (magya-

rul beszélő, norvég családi vígjáték,70 
perc, 2017) 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció–ka-
land-fantasy sci-fi, 150 perc, 2017) 

 December 17. (vasárnap)
 15.00: Az igazi csoda (magyarul beszé-

lő, amerikai dráma, 113 perc, 2017) 
 17.00: Mikulás Karácsonyra (magya-

rul beszélő, norvég családi vígjáték, 70 
perc, 2017) 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció-ka-
land-fantasy sci-fi, 150 perc, 2017) 

 December 18. (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: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció-víg-
játék, 92 perc, 2017)

 December 23. (szombat)
 15.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland–
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00: Megjött apuci 2 (magyarul 
beszélő, amerikai vígjáték dráma, 100 
perc, 2017) 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció–ka-
land–fantasy sci-fi, 150 perc, 2017)

 December 25. (hétfő)
 17.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland-
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció–ka-
land–fantasy sci-fi, 150 perc, 2017) 

 December 30. (szombat)
 15.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland-
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00: Megjött apuci 2 (magyarul be-
szélő, amerikai vígjáték dráma, 100 
perc, 2017) 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 

(magyarul beszélő, amerikai akció–ka-
land–fantasy sci-fi, 150 perc, 2017) 

 December 31. (vasárnap)
 15.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland–
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00: Megjött apuci 2 (magyarul 
beszélő, amerikai vígjáték dráma, 100 
perc, 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.

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
programajánlója

2017. december 21-én 18 órai kezdettel a Hajdúnánási Római Katolikus Templom 
egy jótékonysági koncert színhelye lesz, amely a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat, valamint a Kéky Lajos Művelődési Központ támogatásával kerül megrendezésre.

Karácsonyi meglepetés a fiatal hajdúná-
nási citeraművész, Barna Anikó, a Nyír-
egyházi Művészeti Szakgimnázium népze-
ne tanszakos növendékének fellépése, aki 
Arany Páva díjas, Vass Lajos Nagydíjas, az 
I. Országos Tuka Zsigmond Citeraverseny 
és több más országos népzenei verseny 
győztese, különdíjasa, arany fokozatú 
résztvevője. 

Az egy óra időtartamra tervezett ko-
moly- és népzenei koncerten többek 
között Bach, Scarlatti, Chopin, Liszt, 
Brahms, Bartók és Weiner művei hangza-
nak el. A részletes műsort a vendégek a 
helyszínen kapják meg, részükre az egyes 
blokkok közötti szünetben teát és süte-
ményt szolgálnak fel.

A koncert célja a hátrányos helyzetű 
gyermekek részére történő adománygyűj-
tés. A művészek a fellépésért díjat nem 
fogadnak el. Az 500 Ft összegű belépő és 
a vendégek által a gyűjtődobozokba he-
lyezett további adományok a Családsegítő 
Szolgálat segítségével jutnak el a rászoru-
lókhoz. A koncertre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.                           HNU

Helyreigazítás: A Római Katolikus Egyház karácsonyi miséje a római katolikus 
templomban: December 25. hétfő 11.00, December 26. kedd 11.00
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A bszc csiha Győző szakgimnáziuma 
és szakközépiskolájának szalagtűző 
ünnepsége

ADVENT

A négy gyertya
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
négy gyertya. Annyira nagy volt körülöt-
tük a csend, hogy tisztán lehetett hallani 
amint beszélgetnek.

Azt mondta az első: Én vagyok a 
BÉKE. De az emberek nem képesek élet-
ben tartani. Azt hiszem el fogok aludni.

Néhány pillanat múlva már csak egy 
füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán 

A karácsony előtti négy vasárnapot a 
keresztyének adventi vasárnapnak neve-
zik. Az idén december 3-ára esik advent 
első vasárnapja, ez az egyházi év kezde-
te. Maga a négyhetes időszak az egyházi 
évben az advent nevet viseli. Az advent 
szó eredetéül szolgáló latin szó eljövetelt 
jelent és keresztyén értelemben Krisz-
tus eljövetelére vonatkozik. Az egyház 
ünneprendjében ez a hónap a fokozott 
Krisztus-várás jegyében telik. Várják a 
keresztyének a naptár szerinti következő 
karácsonyt, hogy emlékezzenek Krisztus 
születésére, vagyis az Ő első eljövetelére. 
Számot vetnek e várakozási időben azzal, 
hogy Isten megtartotta szavát, mert amint 
régi választottjainak megígérte a Szabadí-

A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pontban november 10-én megrendezésre 
került a Berettyóújfalu Szakképzési Cent-
rum Csiha Győző tagintézményének sza-
lagavató ünnepsége.

A jeles esemény a Himnusz meghallga-
tásával kezdődött. Ezt követően a végzős 
diákok osztályfőnökeik és szakoktatóik 
kíséretében felvonultak a színpadra, majd 
Gencsi Zsuzsanna 12. D osztályos tanuló 
Schiller gondolatait idézte. A végzős osz-
tályok a 11. G, 11. F, 11. E, a 12.D, végül 
pedig a 12. E.

Szeretetteljes, bíztató tanító szándékú 
beszédet mondott Pappné Fülöp Ildikó 
igazgatónő, mellyel megnyitotta a sza-
lagavató ünnepséget. A 12.-esek nevében 
Kiss Anna 12. D osztályos diák meg-
osztotta velünk gondolatait az elmúlt 
éveikről, majd megkezdődött a szalagok 
feltűzése. A továbbiakban sor került a 
2002-ben megalapított Csiha-díj átadá-
sára, melyet évente iskolánk egyik dolgo-
zója, valamint egy szakgimnazista és egy 
szakközepes diák vehet át kiemelkedő 
teljesítménye jutalmául. Díjazottjaink: 
Lónyainé Oláh Magdolna – titkárságve-
zető, Szabó Sándor volt szakgimnáziumi 
tanuló.

A végzős osztályok műsora az évfo-
lyamtánccal, az elmaradhatatlan bécsi 
keringővel kezdődött, utána a 11. E osz-
tály tanulói felidézve a boldog, gondtalan 
pillanatokat a vetített képkockákon ke-
resztül elénekelték búcsúdalukat Pocsai 
György osztályfőnökükkel együtt. Ezt 
követte a 11. F „Időutazás” című tánca, 
mellyel osztályuk közösséggé alakulását 
kívánták jelképesen bemutatni, a táncban 
részt vett Varga László tanár úr is, aki há-
rom éven keresztül gondoskodott diákja-
iról. Berkes Ildikó tanárnő végzősei, a 12. 
D-sek osztályénekükkel búcsúztak taná-

raiktól és évfolyamtársaiktól. A nagysze-
rű előadás után színpadra léptek a 12. E 
„legényei” és egyszem leánya Erika, hogy 
részesei lehessünk egy fergeteges magyar 
néptáncnak – Legénybúcsú – címmel. 
Kiss Anna 12.-es diákunk nemcsak kiváló 
évfolyambeszédet írt, hanem komolyze-
nei affinitásáról is bizonyságot adott. A jó 
hangulatot továbbra is biztosították Pász-
tor Judit 12. D osztályos tanuló és bará-
tai, akik a NÁNA Táncegyesület tagjai, ők 
egy vérpezsdítő cha-cha-cha-t mutattak 
be. Darnai István osztályfőnök és diákjai 
az elmúlt négy év pillanatait diavetítéssel 
osztották meg velünk az Ismerős Arcok 
fülbemászó melódiájára. Az est egyik 
legnagyobb sikerét a hirtelen megalapí-
tott Csiha Színtársulatnak köszönhetjük. 
Koroknai Zoltán tanár úr rendezésében 
színpadra került egy klasszikus kabaré je-
lenetet, melynek címszereplői Pappné Fü-
löp Ildikó igazgatónő és Balla Tamás tanár 
úr voltak. Szem nem maradt szárazon a 
rendhagyó előadásnak köszönhetően.  
A táncos műsorrendet a 12. D osztály 
„Népek tánca” összeállítása zárta, mely-
ben diákjaink megmutatták azt, hogy 
milyen fantasztikus akrobatikus képe-
ségekkel rendelkeznek. Varga tanár úr 
végzősei” Leszek-e én…” című slágerrel 
idézték meg feledhetetlen három évüket.

Végül elérkeztünk a megható fináléhoz, 
ahol az öt maturandus osztály a Magna 
Cum Laude Vidéki sanzon című nótáját 
adta elő. Az előadás közben egy-két diák a 
nézőtérről a színpadra invitálta az igazga-
tónőt, tanáraikat és gyakorlati oktatóikat. 
A műsor végeztével az iskola épületében a 
szalagtűző bál vette kezdetét, ahol tanár, 
diák, volt diák nagy egyetértésben regge-
lig mulatozott, hiszen a hangulat fantasz-
tikus volt.

V. A.

fényesen tündöklő lángra. Azt mondta a 
második:
 Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek 

fölöslegesnek tartanak, nincs értelme to-
vább égnem… A következő pillanatban 
egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyer-
tya: – Én a SZERETET vagyok! Nincs 
már erőm tovább égni. Az emberek nem 
törődnek velem, semmibe veszik, hogy 
milyen nagy szükségük van rám… Ezzel 

ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyerek és 
mikor meglátta a három kialudt gyertyát 
felkiáltott:
 De hiszen nektek égnetek kéne MIND-

ÖRÖKKÉ! Elkeseredésében sírva fakadt.

tót, úgy el is küldte. Betlehemben az első 
karácsonykor megszületett a Megváltó.

Az advent ugyanakkor Krisztus máso-
dik eljövetelére, más megfogalmazással 
szólva a visszajövetelére figyelés idősza-
ka is. Az első húsvétkor feltámasztotta 
Isten a halott Fiát, Jézus Krisztust, aki a 
Szentlélek által jelen van láthatatlanul, és 
gondot visel a benne bízókra. Isten ígére-
te azonban úgy szól, hogy Krisztus egy-
szer visszajön látható formában, ítéletet 
tart és újjáteremti a világot. Krisztus új 
világában nem lesz többé bűn, betegség, 
nyomorúság, halál, hanem Isten szeretete 
tölti be azt. Ennek a várását hordozza az 
advent távlati üzenete.

Csohány János 

Ekkor megszólalt a 
negyedik gyertya:
 Ne félj amíg ne-

kem van lángom meg 
tudjuk gyújtani a többi 
gyertyát. Én vagyok a 
REMÉNY!

A gyermek szeme felragyogott! Meg-
ragadta a még égő gyertyát és lángjával 
ÉLETRE keltette a többit.

Veress Andrea Hajnalka
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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 újraváltásáról, 

szíveskedjenek azt mielőbb rendezni 

a Temetkezési irodában nyitvatartási időben 

hétfőtől péntekig 8.30-tól 16.30-ig.

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.

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

MELENGETŐ
KEDVEZMÉNYEK

Minden 
sZEMüVEGKErETrE!

Az Essilor és a FIA (Nemzetközi Autóklub)
közös kezdeményezése a közlekedési
balesetek elkerülése érdekében. 

ÚJ
ARANYSZABÁLY

AZ AUTÓVEZETÉSBEN

ELLENŐRIZTESSE 
LÁTÁSÁT

30
KE

NYN33
Az Akció 2017. noveMber 2. és 2018. jAnuár 31. 

között érvényes.

részletekről érdeklődjön ÜzletÜnkben 
illeTve a honlapunKon!

Legyenek óvatosak személyes adataik 
megadásánál. A bankkártyákkal kapcso-
latos kérdésekre csak a fizetést bonyolító 
bank oldalán válaszoljanak!

Az informatika fejlődésével egyre nép-
szerűbbek és elterjedtebbek az internetes 
vásárlói oldalak. Gyakran előfordul, hogy 
a világhálón „ismeretlenül” kötött, ked-
vezőnek tűnő üzlet során az előre átutalt 
vételár ellenében nem a megrendelt áru, 
vagy – egyes esetekben – semmi sem ér-
kezik a vevőnek.

A webshopon keresztül vásárlók kör-
ében legelterjedtebb – és biztonságosabb 
– az utánvételes fizetési mód, ami azt 

jelenti, hogy az áru ellenértékét utólag, 
a terméket kiszállító személy részére kell 
átadni. Bankkártya használata estén lehe-
tőség szerint olyan webáruházban vásárol-
janak, amelynél a fizetés valamely banki 
oldalon keresztül történik, így a bankkár-
tya adatai biztonságos kapcsolaton keresz-
tül jutnak el a pénzintézet központjába, 
azokat a webáruház üzemeltetője nem 
ismeri meg.

Óvakodjunk az olyan weboldalaktól, 
melyeknek nevében elírás vagy hiba ta-
lálható, valamint ahol nem, vagy hiányo-
san adják meg az üzemeltető cég adatait! 
Ezeket az oldalakat tekintsék megbízha-

tatlannak! Legyenek óvatosak személyes 
adataik megadásánál is, a bankkártyákkal 
kapcsolatos kérdésekre csak a fizetést bo-
nyolító bank oldalán válaszoljanak!

Az internetes csalások elkerülése érde-
kében óvakodjanak az olyan eladóktól, 

Óvakodjanak az internetes csalóktól!

akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés 
értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy 
amelyek meglepően alacsony áron kínál-
ják a terméküket, esetleg nem valódi lak-
címmel, telephellyel vagy telefonszámmal 
regisztráltak. Vételárat soha ne küldjenek 
előre!

http://www.police.hu/hirek-es-informa-
ciok/bunmegelozes/internet-biztonsag/
ovakodjanak-az-internetes-csaloktol
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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 teljes körű 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! 

Hajdúnánás, Pacsirta u. 2. CBA üzlet
Telefon: 70/367-6384

Belvárosi társasházi lakás eladó!
Tetőtéri lakás egy szoba + egy nagy nappali, étkező, konyha, nagy fürdőszoba, 

külön wc helyiséggel, a lakás alapterülete 70 m2 ebből hasznos alapterület 38 m2. 
A lakás frissen festett, minden helyiségben központi légkondi, és padlófűtés van!

Az épületben bicikli tároló, közös tároló és ruhaszárító helyiség található. 
Közös udvaron parkolási lehetőség, gyerekeknek játszótér, 

és szalonnasütési lehetőség is van. Közvetlen közelben minden megtalálható 
(vegyes bolt, pékség, drogéria, bank, szórakozási lehetőség…stb).

Irányár: 10 500 000 Ft  Elérhetőség: 06-30/248-6142

A Fehér Bot AlApítvány 
megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyeket 

keres felvételre, többféle munkakörbe.

Érdeklődni: 06-30/688-7926
szabo.tamas.hivatali@gmail.com

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

Ez itt az 
Ön hirdetésének a helye!

Ajándékozza meg szeretteit 
karácsonyra a Frei Kávézó kávé 
és teakülönlegességeivel. 
Hajdúnánáson egyedül csak itt 
kapható különleges pörkölésű kávék 
széles választéka!

CENTES ITALHÁZ 
Hajdúnánás Bocskai u. 23.

(A Tűzoltóság mellett.)

Prémium minőségű Stühmer,
Milka és Vadász szaloncukor-
különlegességek többféle ízben!

Tegye velünk édesebbé 
a karácsonyt!
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presszumTájékoztatjuk 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

A rendezvényen hajdúnánási-, hajdúdo-
rogi- és hajdúböszörményi középiskolák 
és általános iskolák diákjai vettek részt és 
szavaltak vak és látássérült írók és költők 
műveiből. Így válogathattak egy kötele-
ző művet a fiatalok, az „Óda a fényhez” 
című antológiából, és szabadon választ-

hattak, szemezgethettek a látás és látás-
vesztés témakörökben más kötetekből is.

A versmondó találkozót Hajdúnánás 
polgármestere nyitotta meg, aki örömét 
fejezte ki, hogy több mint 10 éve olyan 
eseményt szervez a Fehér Bot Alapítvány 
és a Gábor József Kulturális Alapítvány, 
mely példaértékű lehet mindenki számá-
ra. Szólláth Tibor hozzátette: a mi fel-
adatunk, hogy a felnövekvő generációval 
megismertessük a „más szemmel látók” a 
vak és látássérült emberek világát, gon-

dolatait, melyhez óriási segítséget nyújta-
nak az alapítványok munkatársai.

Szólláth Tibor a köszöntő után Karca-
gi Mártának, a Fehér Bot Alapítvány és 
a Gábor József Kulturális Alapítványért 
végzett kiemelkedő munkájának elisme-
réseként Polgármesteri Elismerő Okleve-
let adományozott.” 

A szavaló diákok ebben az évben is ki-
magasló teljesítményt nyújtottak, amely 
nem könnyítette meg a zsűri dolgát az 
értékelésnél.

„Az elfogadásra és a segítő szándékra hívták fel a figyelmet”
Idén 15 fiatal tehetség mutatta be vak és látássérült írók és költők verseit a VERSVARázS versmondó találkozón. 

1. helyezett Juhász Fanni 10. A osztályos 
tanuló (Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium – Hajdúnánás)

2. helyezett Balogh Attila, 8. osztályos 
tanuló (Móra Ferenc Általános Iskola 
és AMI – Hajdúdorog)

2. helyezett Simon Máté, 8. osztályos ta-
nuló (Móra Ferenc Általános Iskola és 
AMI – Hajdúdorog)

3. helyezett Petrus Bálint 7. A osztály 
(Szent Bazil Görögkatolikus Általános 
Iskola – Hajdúdorog)


