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Újra látogatható a Pituk-hagyaték…Csábító ajánlatok Hajdúnánáson…

„A hAzA minden előtt”

Évek óta hagyomány városunkban, hogy március 15-én az 1848-as pesti sokada-
lomhoz hasonlatos szabadtéri ünnep zajlik a főtéren. A forradalom, a szabadság-
harc hőseire emlékezők Kossuth és Petőfi szobra előtt hajtanak fejet, helyezik a 

nemzeti színű emlékezés virágait, koszorúit. A 170 évvel ezelőtti forradalmi esemé-
nyekre való emlékezés idén sem történt másként; március idusa, ’48-as hőseink di-
cső tetteit megidéző dalok, táncok mellett ünnepi beszédet Tiba István országgyűlési 
képviselőnk mondott. 

Március 15-e az az ün-
nepnap, amikor mi kései 
utódok megpróbáljuk meg-
idézni annak a forrongó, 
mindent elsöprő szabadság-
vágynak az érzését, amely 
áthatotta a márciusi ifjak, 
a József napi vásározók, az 
egyszerű pesti polgárok, 
egyetemisták, inas legények 
szívét 1848. március idusán.

Március 15-e a magyar 
szívekben mindig magában 
hordozta, hordozza a sza-
badság, a haladás, a nemzeti tudat érzését. 
Ennek a napnak köszönhetjük sok egyéb 
mellett himnuszunk születését, zászlónk 
piros-fehér-zöld színét, hogy a hivatalos 
nyelv a latin helyett a magyar lett, hogy Po-
zsony helyett Budapest az ország fővárosa.

Az idei hajdúnánási városi ünnepség a 
Himnusz közös eléneklésével vette kezde-
tét, emlékezve a márciusi ifjakra – Petőfi 
Sándor szobránál, majd Szólláth Tibor 
polgármester úr köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit.

A Hajdú Bokréta Hagyományőrző 
Egyesület katonadalokkal idézte meg a 
szabadságharc dicső napjait, majd a részt-
vevők a kegyelet és emlékezés virágaival 
borították be a Petőfi szobor talapzatát.

A koszorúzást követően 
a Bocskai István Általános 
Iskola és AMI néptánc tan-
szakának diákjai látványos 
verbunkossal emlékeztettek 
azokra a napokra, amikor 
1848. tavaszán létrejött a 
magyar honvédhadsereg.  
A toborzások, verbuválások 
során ezrek és ezrek álltak 
be a nemzeti őrseregbe, 
vagy Kossuth katonájának, 
s harcoltak, vérük hullásá-
val is védték a szabadságot. 

Sok-sok emberéletbe került az, amelyet 
ma úgy nevezünk, polgári átalakulás. 

Az emlékezés résztvevői a táncosok ve-
zetésével vonultak át az ünnepség fő hely-
színére, a Kossuth szobor elé.

Nevezetes Kossuth szobrunk talapzatá-
nál már sokan mondtak ünnepi emlékező 
szavakat az elmúlt több mint száz eszten-
dő alatt; ezúttal Tiba István országgyű-
lési képviselőnk idézte meg a 170 évvel 
ezelőtti eseményeket, szólt a szabadság 
örök eszméjéről, mindarról, amely soha 
nem évül el, ami mindig örök példa ma-
rad – s amelynek napjainkra is van fontos 
üzenete. Kiemelte a reformkor eszméit, 
Kossuth, Széchenyi sokszor egymással 
is vitázó nemzet megújító törekvéseit. 

Képviselő úr emlékeztetett arra, hogy 
hazánk napjainkban hasonló „birodalmi” 
törekvéseknek célpontja, mint 170 évvel 
ezelőtt, s ha nem figyelünk oda, könnyen, 
akár pár évtized alatt másodrendű állam-
polgárokká válhatunk saját hazánkban, 
ami visszafordíthatatlan folyamat lehet.

Képviselő úr emlékező szavai után is-
mét a táncosok vették birtokba a szobor 
előtti teret, majd a Kossuth szobornál is 
elhelyezték a szervezetek, intézmények, 
pártok a nemzeti színű emlékezés virága-
it, koszorúit.

Ezen a nemzeti ünnepen kedves vendé-
geket is köszönthettünk, hiszen a Rákóczi 
Szövetség jóvoltából mintegy 40 fős ma-
rosludasi (Erdély) delegáció is részese volt 
a városi megemlékezésnek. Az ottani gim-
názium énekkara 48-as dalokkal, verssel 
köszöntötte március 15-ét.

A Szózat hangjai után a művelődési 
központ színháztermében került sor a ver-
senyeken, pályázatokon sikeresen szereplő 

Ünnepi beszédet mondott Tiba István országgyűlési képviselő

Koszorúzók a Petőfi szobornál

diákok jutalmazására. Régóta hagyomány 
már, hogy ilyenkor, a tavasz kezdetén, az 
ifjúság ünnepén, a szabadság születésnap-
ján fejezi ki a város vezetése elismerését 
mindazon diákoknak és felkészítő taná-
raiknak, akik megyei, regionális, országos 
vagy nemzetközi versenyeken, pályázato-

kon elért kiváló eredménye-
ikkel öregbítették Hajdúná-
nás hírnevét. 

Az elismeréseket ezúttal is 
Szólláth Tibor polgármester 
úrtól vehették át a díjazottak, 
illetve elsőként Dancs Ferenc 
a Bocskai Iskola nyugalma-
zott pedagógusa vehette át 
a több mint négy évtizedes, 
kiemelkedő pedagógia tevé-
kenységét elismerő Pedagó-
gus Emlékérmet. 

Magyarország 1848. már-
cius 15-én az összefogásról a küzdeni 
akarásról, az önzetlenségről tett tanúbi-
zonyságot. Ma, amikor ugyancsak – nem 
túlzás – nemzeti megmaradásunk a cél, 
ebből a napból erőt tudunk meríteni 
magunknak, hisz ugyanazon értékekre 
van ma is szükségünk mint 48-as eleink-
nek, és ezek közt a legfontosabb az ösz-
szefogás, a függetlenség megőrzése. Erről 
szólt 1848. március tizenötödike is – és 
erről szólt 2018. március 15-e is. Hogy 
régebben hogyan ünnepeltek eleink, erről 
olvashatnak egykori tudósításokat a Régi 
„módi” történetek között a 6–7.oldalon. 

HNU

Táncos forgatag a Kossuth szobor előtt
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A város a múlt évben fogadta el a lakás-
koncepciót, melynek kiemelt célja való-
sult meg azzal, hogy ismét igényelhetővé 
válik kérelem alapján 2018 júliusától az 
első lakáshoz jutók vissza nem térítendő, 
500 000 Ft összegű támogatása.

„A helyi fiatalok fecskeházakban kezd-
hetik el közös jövőjüket.”

Hajdúnánás mindig is kereste annak 
lehetőségét, hogyan tudja segíteni a he-
lyi fiatal családok lakhatását, letelepedé-
sét – mondta a település polgármestere. 
Szólláth Tibor kiemelte: néhány napon 
belül 16 fiatal pár költözhet be a mai kor 
elvárásainak megfelelő Fecskeházba, ame-
lyet terveink szerint ősszel újabb 16 pár 
követhet. 

A fecskeház program kialakításánál az 
elsődleges cél, hogy az önálló életet most 
kezdőkön segítsenek. Ők ezekben a tár-
sasházakban bérelhetnek lakást, majd 
egy előtakarékossági szerződést vállalva 
tovább léphetnek egy saját, vagy nagyobb 
otthonba.

„Félmillió forint támogatás első lakás 
vásárlásához, építéséhez”

Mindemellett ettől az évtől kezdve újra 
lehetőség nyílik fiataljaink számára, hogy 

igénybe vegyék az első 
lakáshoz jutók támoga-
tását, amely fél millió 
forint segítséget jelent 
építkezőknek, lakás vá-
sárlóknak – tette hozzá 
polgármester.

„Egymillió forintért 
közművesített telkeket 
vásárolhatnak a helyiek.”

A Nyúl utcán és kör-
nyékén lévő 29 db önkormányzati tulaj-
donú telken egy olyan csendes, lakópark 
épülne, amelyen a hajdúsági hagyomá-
nyokra jellemző lakóépületek adnák a 
városrész arculatát.

Annak érdekében, hogy a fiatal csalá-
dok, építkezni vágyók lakáshoz jutását 
segítsék, illetve támogassák a fiatalság 
helyben maradását, a telkeket egységesen 
1 millió forint+áfa áron értékesíti az ön-
kormányzat, melyek közül 13 telek van 
közművekkel ellátva, a maradék 16 telek 
alapvető infrastruktúra kiépítését pedig a 
következő időszakban tervezi a város. 

További előnyt jelent a telekvásárlók-
nak, hogy az összeg már tartalmazza az 
önkormányzat által biztosított bejelentési 
tervdokumentáció díját is.

A Polgármester kiemelte, hogy a ne-
hezebb pénzügyi helyzetben lévőknek 
használt lakás vásárlására is lehetőség 
van, amelyek elsősorban kedvező vételárú 
önkormányzati tulajdonban lévő ingat-
lanok. Ezzel is elősegítve azt a célt, hogy 
minél több nánási tudja kihasználni a vá-
ros adta kedvező lehetőségeket. 

H. Zs.

Csábító ajánlatok Hajdúnánáson: 
telekhez és lakáshoz segítik a fiatalokat

Együtt gyermekeink egészséges 
jövőjéért

„Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!”
Ökumenikus Világimanapi program

A szülőket már a gyermekek érkezésekor, 
belépve az aulába lágy zene és hangulat-
világítás fogadta. Különböző kóstolókkal 
kedveskedtünk az érkezőknek: finom 
gyógyfüvekből készült teákkal, különbö-
ző méhészeti termékekkel és egészséges 
rágcsálnivalókkal kínáltuk őket. Az érdek-
lődők tájékozódhattak a méhek feladatá-
ról, a méz előállításáról és a méhészkedés 
fortélyairól. 

A Teanap sikeressége után 2018. febru-
ár 1-jén megrendeztük az Egészségmeg-
őrző Programunkat. Egy rövid köszöntő 
után, az egyik óvónéni egy frissítő arc-
masszázs technikát tanított meg a szülők-
nek. Elfogadták meghívásunkat a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezetének tagjai, 
akik előadást tartottak többek között a 

Március első napjaiban a megszokottnál 
több figyelem, kedvesség árad a nők felé. 
Várjuk és örömmel fogadjuk a virágot, az 
apró ajándékokat, udvarias gesztusokat. 
Ám mindezen túl a nőnap közeledtével az 
Ökumenikus Világimanap arra a feladat-
ra, felelősségre, szolgálatra is ráirányítja a 
figyelmet, amit a nők a világban, kisebb és 
tágabb közösségeinkben betöltenek. 

Március 2-án különleges eseményen 
vettek részt a Molnár Mária Református 
Nőszövetség invitálására a hajdúnánási 
és hajdúdorogi asszonyok mellett a kato-
likus és baptista hívek. Eljöttek, hogy az 
Ökumenikus Világimanapon láncszemek 
legyenek a Földet átívelő 24 órás imalánc-
ban. Ennek a több évszázados múltra visz-
szatekintő globális, felekezetközi mozga-
lomnak Magyarország már évtizedek óta 
tagja, mi pedig 2015 óta veszünk részt a 
világimanapi programban.

A 2018. évi liturgiát a Suriname-i asz-
szonyoknak köszönhetjük. Hagyományo-
san ilyenkor földrajzilag és lelkiekben is 
messzire utazunk. Megismerjük a tőlünk 
távoli ország kultúráját, gazdasági-társa-
dalmi helyzetét – azt a környezetet, amely 
az aktuális évi témaválasztást ihlette. 

Dr. Szécsi Anna nőszövetségi elnök és 
Skopkó Istvánné ország-ismertetőjéből, 
valamint a dr. Bencs József által vetített 
képekből megtudhattuk, hogy Suriname 
igen sokszínű ország. A „legek” országá-
nak is nevezik: 567 000 fős népességével 
a világ egyik legritkábban lakott állama, 
etnikai sokszínűsége a nyelvben, kultú-
rában, a gasztronómiában egyaránt meg-
mutatkozik és a Földön egyedülálló nö-
vény- és állatvilága van. Az ország 94%-át 
esőerdők borítják, melyeknek mélyén a 
mai napig fedeznek fel új fajokat.

Sajnos azonban az emberi mohóság 
a páratlan természeti kincseket ebben 
a térségben sem kíméli: a bauxit- és 
aranybányászat napról napra csökkenti 
az esőerdőket, szennyezi a vízbázisokat, 
mérgezve ezzel az élővilágot. A surina-
me-i asszonyok amikor saját hazájukban 

Fecskeházak, kedvezményes telkek, első lakáshoz jutók támogatása. Többek kö-
zött ilyen lehetőségekkel csábítja a helyi fiatalokat az önkormányzat, hogy a város-
ban találják meg jövőjüket.

vércukor, a vérnyomás és a testzsír száza-
lék mérésének fontosságáról. 

Természetgyógyász vendég előadónktól, 
részletesen informálódtunk, gyerme keink 
egészséges táplálkozásáról, testápolásáról, 
betegségeik megelőzéséről természetes mó-
don. Programunk szervezésekor fontosnak 
tartottuk, hogy a szülőket is aktív részesé-
vé tegyük eseményünknek, ezért minden 
óvodai csoport külön-külön elkészített 
valamilyen egészséges ételt. A szülők nagy 
örömmel vettek részt, készültek a külön-
féle mártogatósok, szendvicsek, turmixok 
és sütőtökből készült golyók, mindenki 
örömére. A szülők és az óvoda dolgozói 
otthon is készültek egészséges ételek-
kel, melyeknek receptjeit elcserélhették. 
Eközben egy hangulatosan berendezett 

rácsodálkoznak a teremtett világ szépségé-
re, durván szembesülnek, szembesítenek 
azzal is, hogy mit teszünk az Isten által a 
gondjainkra bízott kincsekkel. Ezért lett 
az idei liturgia mottója: „Mindaz, amit 
Isten alkotott, nagyon jó!”

A teremtésről szóló igeversek meghall-
gatása után Porcs Mária beosztott lelki-
pásztor igehirdetésében emlékeztetett: a 
Teremtő felelősséggel is felruházott min-
ket, ránk bízta a természeti kincseket és 
a föld minden teremtményét. Nem lehe-
tünk gondatlanok és pazarlók. A közösen 
mondott imák és énekek elmélyítették 
bennünk ezeket a gondolatokat.

A Világimanap a keresztyén asszonyok 
olyan mozgalma, ami kifejezi, hogy egy-
máshoz tartozunk és odafigyelünk egy-
másra. Ezért adományainkkal ebben az 
évben a nyírteleki Filadelfia Evangélikus 
Egyházközség hátrányos helyzetűeket se-
gítő öko-gazdálkodási projektjét támogat-
juk. Az ökumenikus együttlétek során, a 
találkozót záró szeretetvendégségen évről 
évre megtapasztaljuk azt is, hogy a kü-
lönböző felekezethez való tartozás nem a 
közösségeket szétválasztó akadály. A kö-
tetlen beszélgetés közben Veres Sándorné 
nőszövetségi titkárnak köszönhetően a 
surinamei ünnepi asztal nélkülözhetetlen 
kellékét, a „fiadu” nevű finom süteményt 
kóstolhattuk meg.

A Világimanapi programban különös 
élmény volt szembesülni egyrészt azzal, 
hogy hogyan fogalmazzák meg gondjai-
kat nem magyar, még csak nem is európai 
keresztyénként élő asszonyok, másrészt 
felismerni azt, hogy a jövőnk szempont-
jából leglényegesebb kérdések ugyanazok 
távoli kontinenseken és legszűkebb kör-
nyezetünkben. Suriname püspöke nyílt 
levelében ezt így sűrítette egy mondatba: 
„A Föld, amelyen élünk, életben tart ben-
nünket, ezért cserében életben kell tarta-
nunk a Földet.” 

Forrás: https://vilagimanap.hu/

Buczkóné Magi Irén
A hajdúnánási Eszterlánc Óvoda dolgozó közössége célul tűzte ki, hogy felhívja a 
szülők figyelmét az egészséges életmód fontosságára. A téli napokban két programot 
is biztosítottunk a szülők számára. Az első programunk a Teanap, mely 2018 január 
19-én került megrendezésre.

szobában a meghívott előadó vendégek 
fogadták a szülőket, akik kérdéseikre, 
maguk, vagy a gyermekeik problémáira 
választ kaptak. Lehetőség volt vérnyomás, 
vércukor és testzsír százalék mérésre, így 
aki kíváncsi volt, tájékozódhatott egészsé-
gi állapotáról. Lazításra is volt lehetőség, 
két óvónéni relaxációs masszázsban része-
sítették az ellazulni vágyókat. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy sok 
szülő érdeklődött programjaink iránt, és 
részt tudott vállalni benne. Ez is azt jelzi, 
hogy mennyire fontos számukra gyerme-
keik egészséges fejlődése. Köszönet min-
denkinek!

Sebők Zsuzsa 
óvodapedagógus
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A Te Erdélyi történeted

Az est a himnuszok közös eléneklésével 
kezdődött, majd városunk polgármestere, 
Szólláth Tibor köszöntötte a megjelente-
ket. A fórumra meghívást kapott Ráduly 
Róbert testvérvárosunk, Csíkszereda pol-
gármestere , aki személyesen hívhatta fel 
a megjelentek figyelmét a problémára, ki-
fejtve ezek hatását a közéletükre, a kisebb-
ségben élő magyar emberek lelkivilágára. 
Kifejtette, mit jelent egy magyar ember 
számára Erdély, a Felvidék, valamint a 
többi magyar lakta terület. Az, aki ott él 
velük egy ideig, átéli a problémájukat, 
beleérez életük szépségeibe, s egyúttal ne-
hézségeikbe is. Örömét fejezte ki annak 
kapcsán, hogy Hajdúnánás és Csíkszere-
da testvérvárosok lettek, majd kifejtette, 
milyen fontos a kritikus tömeg elérése 
az európai bizottságoknak a tettek útjára 
való terelésében. A történetei mesélésében 
természetesen helyet kapott az 1916 . évi 
őszi otthonra találásuk, s még a téli olim-
piai aranyérmünk öröme is.

A történetek hallgatása közben a Cine-
gelábúak Néptánc csoport szórakoztatta a 
közönséget, valamint Nagy Róbert előad-
ta Wass Albert: Üzenet haza című versét.

Ezek után a közönség soraiból kerül-
tek ki azok a hozzászólók, akik megosz-
tották élményeiket, emlékeiket Erdéllyel 
kapcsolatban. A fiataloktól az idősebbe-
kig elmondhatták azokat a történeteiket, 
melyek örökre a szívükben maradtak. 
Megható, szívet melengető beszámolók 
sora hangzott el, melyek egytől egyig arról 
árulkodnak, milyen érzés itthonról otthon 
érezni magunkat, s milyen erős láthatatlan 
kötelékek kötnek az ott élőkhöz, melyek 
ott válnak láthatóvá a barátságok által.

Szóba került a helyi Rákóczi Szövetség, 
a Hídépítés határainkon innen és túl elne-
vezésű program, a csíksomlyói búcsú, az 
Ezer székely leány találkozó, az erdélyi tá-
jak, emberek, népviseletük, kedvességük, 
az ott átélt hazaszeretet érzése.

Aki volt már Erdélyben, átélhette eze-
ket, melyek közös emlékként csengtek 
vissza a hallgatóság emlékeiben.

„Abban a percben meg kellett volna érez-
zem, hogy mit jelent magyarnak lenni. El-
sősorban jelent örömet, mindazt az örömet, 
ami becsületes szándékban s a munkában 

Február 28-án 17 órától fórumra, közös beszélgetésre várták azokat a városlakókat, 
akik szívügyüknek tekintik a határainkon túl élő magyarok sorsát. Ismeretes ugyanis 
az a tény, hogy határainkon kívül élő honfitársaink nem rendelkezhetnek szabadon 
kultúrájukról, közintézményeik feliratáról, iskoláikról, nem használhatják szabadon 
anyanyelvüket. Ennek kapcsán olyan kezdeményezés indult, mely 1 000 000 aláírás 
összegyűjtésével felhívja erre az Európai Unió figyelmét. A fórum célja volt teljes képet 
kapni azokról a problémákról, amelyek a határainkon kívül élő magyarságot sújtja.

Utoljára láthatta városunk táncszerető közönsége azt a bemutatót, melyet eddig 2 
alkalommal tekinthettek meg – a IV. Hajdúk Világtalálkozóján, valamint a Város 
Napján – hatalmas sikerrel.

megterem, meg azt az 
örömet is, hogy az igaz-
ság mindig erősebb a 
hamisságnál, még ak-
kor is, ha hosszú ideig 
szemérmesen eltitkolja 
erejét. Második sorban 
jelent büszkeséget, hogy 
bírni tudtuk a szenve-
dést, amit azért rakott 
Isten a vállunkra, hogy 
általa megerősödjünk 
egyrészt, másrészt pedig 

tanuljunk belőle és igazságosabbak tudjunk 
lenni másokkal, mint azok voltak velünk. 
Jelent még erős és jókedvű elhatározást is, 
hogy no világ, most aztán csudálkozz, ha 
újra kezembe veszem a kaszát. De ugyan-
akkor bánatot is jelent, igaz testvéri bánatot 
azok miatt, akik számára továbbá is a re-
mény marad magyarságuk egyetlen vigasz-
talása. Ennyi mindent jelent magyarnak 
lenni, és éppen az a szép benne, hogy örömet 
is és bánatot is, büszkeséget is és erős elha-
tározást is egyszerre jelent… (Wass Albert: 
Jönnek)

A történetek elmondói, s hallgatói 
egyetemlegesen ráirányították saját és re-
mélhetőleg mások figyelmét is ennek az 
aláírásgyűjtésnek a fontosságára – politika 
mentesen. A kép kiteljesítéséért, s a két-
ségek eloszlatásáért érdemes ellátogatni a 
www.jogaink.hu weboldalra, ahol több 
kérdésünkre is választ kaphatunk. 

Egy kérdésre adott válasz álljon itt a sok 
közül az oldalról: Mi lesz, ha összegyűl-
nek az aláírások? Miután a szervezők ösz-
szegyűjtötték a kezdeményezéshez szük-
séges támogató nyilatkozatokat, fel kell 
kérniük az illetékes tagállami hatóságokat 
mindazokban az országokban, ahol támo-
gatói nyilatkozatokat gyűjtöttek, hogy 
igazolják az adott tagállamból származó 
érvényes támogató nyilatkozatok számát, 
melyre a tagállami hatóságoknak 3 hónap 
áll rendelkezésükre. Amint a szervezők 
megkapták az illetékes tagállami hatósá-
goktól (szám szerint legalább héttől) az 
igazolást arról, hogy összegyűjtötték a 
szükséges számú támogató nyilatkozatot, 
kezdeményezésüket benyújthatják a Bi-
zottságnak. A kezdeményezés benyújtását 
követő 3 hónapon belül a Bizottság hiva-
talos választ fogad el, amelyben megfo-
galmazza és megindokolja, hogy a polgári 
kezdeményezésre válaszul adott esetben 
milyen lépésekre kíván javaslatot tenni. 
A Bizottság nem köteles a kezdeményezés 
nyomán jogalkotási javaslatot előterjesz-
teni. Ha azonban úgy dönt, hogy a pol-
gári kezdeményezésre válaszul jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő, ez a javaslat a jogal-
kotó elé kerül, és elfogadása esetén jogsza-
bály válik belőle.

Fekete Andrea

Időmetszetek

A táncjátékot Időkerék címmel Antal 
Dóra, Antal Roland és Némethy Mária – 
a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium 
táncpedagógusai álmodták meg 2015-
ben, melyet a Kisfigurás Táncegyüttes 
adott elő a Kállay Kettős Néptáncfeszti-
válon – a zsűri különdíját elnyerve. 

Ezt a darabot helyi táncosok számára 
formálta át Márton Attila alkotótársai – 
Makkai Andrea, Rozgonyi Melitta és Ka-
csora Tibor segítségével, azzal a nem kis 
céllal, hogy a városunkban működő kü-
lönböző táncstílusokat egy darabba, egy 
színpadra koreografálja össze. Olyan lehe-
tőséget is adott ez a táncprodukció a tánc-
cal foglalkozó fiatalok számára, hogy be-
pillantást nyerjenek egymás munkájába, 
valamint megismerkedjenek egymással. 
Az alkotók fontosnak tartják, hogy tánco-
saik más stílusokkal is találkozzanak, ezzel 
is fejlesztve technikai tudásukat, szélesít-
sék szakmai látókörüket.

A produkció címe utal annak tartal-
mára – a zene és a tánc összefonódására a 
történelemben. Ez jelent meg a színpadon 
táncművészetünk jeles momentumait fel-
villantva, betekintést nyerve ezáltal a szín-
padi táncélet fejlődésébe.

A bemutatón a régi idők táncait a 
Nána Formációs Táncstúdió képviselte, 
akik 1993 óta működnek városunkban, 
idén 25. éve. Fő profiljuk a társastánc, ám 
előadtak már történelmi táncokat, népek 
táncait, játékos- és divattáncokat, karne-
váli-, vonuló-, standard- és latin amerikai 
táncokat, sőt még majorette produkciót 
is. Táncos repertoárjuk immár megha-
ladta a 200 koreográfiát – a kezdetek óta 
Kacsora Tibor táncpedagógus vezetésével.

A táncjátékban a modern és a kortárs-
tánc világába a Hajdúnánási Gimnasztrá-
da művészeti csoport vezette a nézőket, 
akik 2005-ben alakultak. Vezetőjük a 
kezdetektől fogva Rozgonyi Melitta mo-
derntánc pedagógus, többszörösen dí-
jazott koreográfus. A csoport a Magyar 
Torna Szövetség Általános Torna szak-
ágához tartozik. Fő profiljuk a táncelő-
készítő gimnasztika az óvodás és az alsós 
korosztálynak,modern és színpadi lát-
ványtánc a nagyobbak számára, valamint 
kortárstánc technikák sajátos módon- 
mellyel méltán népszerűek nemcsak me-

gyénkben, hanem nemzetközi szinten is. 
Több nívós fesztiválon mutatkoztak már 
be 2010 óta eredményesen, fesztiválok 
rendszeres résztvevői, valamint Görög-
országban, Lengyelországban, Franciaor-
szágban és Finnországban is képviselték 
már városunkat.

A műsor házigazdája az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes volt, akik a néptáncos 
oldalt képviselték a darabban. Neves nép-
tánc pedagógusok irányítják munkájukat 
(Bistey Attila, Makkai Andrea, Bedő Me-
linda, Márton Attila) immár 7 éve a Bocs-
kai István Általános Iskola Alapfokú Mű-
vészeti tanszakán. 5 nevesített csoportban 
– kicsiktől a nagyokig táncolnak sikert 
sikerre halmozva. Legutóbb Egerben vol-
tak ifjúsági szólótánc fesztiválon, ahol a 
lehető legmagasabb díjakat gyűjtötték be, 
2017 őszén pedig egyik csoportjuk ha-
zánk és tájegységeink táncait terjesztették 
Japánban.

A színpadi élőzenét a Bürkös zene-
kar szolgáltatta az esten Bólya Dániel és 
Walch Márton közreműködésével.

A táncjáték mint mindig nagy sikert 
aratott – a közönség pirosra tapsolta a 
tenyerét. Öröm volt látni a sok fiatal lel-
kesedését, lendületét, tehetségét, táncsze-
retetét. Titkon bízunk és reménykedünk 
abban, látunk még ehhez hasonlót tőlük- 
várjuk a folytatást!

Fekete Andrea

Ráduly Róbert Csíkszereda polgármestere
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Újra látogatható a Pituk-hagyaték 
a Helytörténeti Gyűjteményben

Kellemes hegedű muzsika fogadta a Pituk 
emlékkiállítás megnyitójára érkező ven-
dégeket a Bocskai Iskola művésztanárai-
nak előadásában február 21-én délután a 

Helytörténeti Gyűjteményben. Kicsit egy 
19. század végi polgári szalonban érezhet-
ték magukat a résztvevők, akiket Buczkó 
József az intézmény vezetője köszöntött, 
majd szólt arról, hogy hosszú évek után, 
hogyan sikerült újra látogathatóvá tenni a 
20. századi magyar művészet egyik kiváló-
ságának hagyatékát. 

Juhász Endre alpolgármester úr Haj-
dúnánás köszönetét tolmácsolta az ado-
mányozó Nagy József és családjának, és 

ígéretet tett újfent, hogy a város 
őrzi és egyben tartja a nagyértékű 
művészi kollekciót.

Nagy József városunk szülötte, 
aki művészetszerető ember lévén 
úgy gondolta annak idején, Haj-
dúnánásnak ajándékozza ezt az 
anyagot, és mint elmondta, régóta 
várt arra, hogy megnyisson végre 
az állandó Pituk-kiállítás, hiszen az 
ajándékozás egyik feltétele ez volt

A tárlatot Feledy Balázs művé-
szeti író nyitotta meg, aki személyesen is 
ismerte Pituk Józsefet. Mint a megnyitó-
ban is elhangzott Pituk József Selmecbá-
nyán, a Felvidék egyik legszebb városában 

született, s életét, munkásságát 
meghatározta a 20. századi magyar 
történelem, benne a trianoni tra-
gédia. Mestere Glatz Oszkár volt, 
de korának számtalan kiváló ma-
gyar művészével ápolt jó kapcso-
latokat. Így pl. Kmetty Jánossal, 
vagy éppen Molnár C. Pállal.

Feledy Balázs részletesen szólt 
Pituk művészetének sokoldalúsá-
gáról, kiemelte kiváló rajzművé-
szetét, ami mint elhangzott üveg-
festészetében érte el csúcspontját, 

amely igen precíz, pontos rajztechnikát 
követel meg.

Buckó József intézményvezető elmond-
ta, hogy a jelenleg kiállított, mintegy 80 
alkotás csupán töredéke annak több mint 
300 darabot számláló kollekciónak, ame-
lyeket a tervek szerint az elkövetkező évek 
során 2-3 évente cserélnek majd, így is-
mertetve meg a látogatókkal a teljes, Haj-
dúnánásnak adományozott hagyatékot. 

HNU

Különleges kiállítás megnyitójára érkeztek a vendégek február 21-én délután a Mó-
ricz Pál Helytörténeti gyűjteménybe; újra megnyitott a Pituk József emlékkiállítás, 
amelynek gazdag anyagát tíz évvel ezelőtt adományozta Hajdúnánás városa számára 
Nagy József. 

Egy fiatal hajdúdorogi fotós, Sebestyén 
Dzsenifer kiállítása nyílt meg március 6-án 
a Kéky Lajos Művelődési Házban a BORE-
KO Egyesület szervezésében. A 17 órakor 
kezdődő eseményre szép számú érdeklődő 
gyűlt össze. Először Szólláth Zoltán népmű-

velő az egyesület képviseletében köszöntötte 
a több generációt felvonultató közönséget, 

A következő történetet szintén kedves fe-
leségemtől hallottam, kinek szintén egyik 
barátnője mesélte. Azon felül, hogy mu-
latságos, nagyon tanulságos is úgy gondo-
lom, a nánási asszonyok számára.

Katika (nevezzük Katikának) vígan ke-
rékpározott ezen a késő őszi napsütéses 
délutánon, a Kossuth utcán a posta felé. 
Nincs is jobb ilyen kellemes időben vígan 
karikázni a szabad levegőn. Az örömbe 
talán csak annyi üröm került, hogy azért 
ment a postára, hogy azokat a szokásos 
fránya csekkeket befizesse. No, de sebaj, 
ezeket mindig be kell fizetni. Hozott min-
denesetre magával több pénzt is, hogy es-
tére kicsit bevásároljon, s finom vacsorát 
készítsen a családnak.

Éppen letette a kerékpárját s már indult 
volna felfelé a posta lépcsőjén mikor egy 
kedves, kissé akcentussal beszélő fejken-
dős hölgy megszólította.
 Ne haragudjon már asszonyom, zavar-

hatom egy percre? 
Katikának fél lába a lépcsőn, fél lába a 

levegőben s válaszolt volna, de az asszony-
ság már folytatta is.
 Magának olyan becsületes arca van, se-

gítsen nekem! Tudja, ágynemű huzato-
kat árulok a piacon. Külföldi vagyok, s 
ez az egy csomag ágyneműm kimaradt. 
Ha viszont visszaviszem, a határon fi-
zetnem kell érte. Hagy adjam magának 
ajándékba, így nekem nem kerül költ-
ségbe!
Ha csúnyán akarnám kifejezni magam, 

azt mondanám, hogy Katika köpni, nyel-
ni nem tudott. Ilyet még életében nem 
hallott. Azért akarnak neki ajándékot 

Kaland a posta előtt

Fények, képek, fényképek

adni, mert becsületes arca van. Felsejlett 
neki, hogy anno mintha a férje is ezzel a 
szöveggel vette volna le a lábáról. De hi-
szen ez egy nő, és csak ajándékozni akar.
 Akkor sem fogadhatom el – válaszolta 

kissé elpirulva miközben visszalépett a 
nő mellé – legalábbis ingyen nem.
Az idegen tett még egy-két kísérletet 

miközben fennen hangsúlyozta, hogy 
Katikának, milyen becsületes, tisztességes 
kinézete, meg kisugárzása van, majd nagy 
meglepetésre a következő ajánlatot, már-
már kompromisszumot tette: 
 Na, jó, ha már annyira pénzt akar adni, 

adjon egy ezrest, én meg adok magának 
két ágynemű csomagot.
Mire Katika furcsállni kezdte volna, 

hogy hirtelen honnan került elő még egy 
utolsónál is utolsóbb csomag, a hölgy 
szinte a semmiből előkapott egy nagy cso-
mag zoknit s így folytatta.
 Vegyen a férjének ebből is egy párat! 

Kiváló minőség.
Aztán előkerült még „Lágypuha” frot-

tírtörölköző csomag, testhez simuló al-
sónadrág a gyerekeknek, télen is meleg 
papucs a nagypapának stb. Azért Katika is 
hamar rádöbbent, hogy egy rafinált eladó 
csapdájába került, de már nem volt mit 
tenni. Mindenesetre mire megszabadult 
a „kedves” eladótól csak annyi pénze ma-
radt, hogy a csekkeket befizesse. Hazafelé 
azért újra elmosolyodott miközben a kö-
vetkező gondolat futott át a fején: 
 Legfeljebb azt mondom otthon, hogy 

ma zokni lesz a vacsora

Kócsi Imre

majd Restás Dávid játszotta el Calum Scott 
You are the reason.című zeneművét.

Ezt követően Bodnár Robin, a BOREKO 
Egyesület elnöke mondta el a kiállítást meg-
nyitó beszédét. Hangsúlyozta, hogy mennyi-
re fontos a szűkebb pátriánk művészi tehet-

ségeinek felkutatása és felkarolása. Az 
egyesület egyik kiemelt célja a térség 
fiatal talentumainak a bemutatása.

Ezek egyike Sebestyén Dzsenifer, 
akinek a fotói egyszerre szépek, krea-
tívak és elgondolkoztatóak. Legfőbb 
témája a mindennapok egyszerű tár-
gyainak a bemutatása a szerző egyéni 
látásmódja alapján. A fekete-fehér 
képek kiváló alkalmat nyújtottak 
az alkotónak a fény-árnyék hatások 
felhasználására. Érdekes, friss szem-
lélettel kreált világ tárult a képeket 
hosszan szemlélő látogatók elé.

Érdeklődéssel várjuk újabb alko-
tók és művészeti ágak bemutatkozását. 

NPC

Bodnár Robin, Szólláth Zoltán, Sebestyén Dzsenifer
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1 Balogh Imre
1 Boda János
1 Czégény Sándorné
1 Csorvási János Sándor
1 Galyas László
1 Gál Miklósné
1 ifj. Horn László
1 Horváth Sándor
1 Kovács Ágoston

1 Magi Lajos Miklós
1 Muraközy István 
 Kálmánné
1 Nagy Miklósné
1 Nyakó Sándor
1 Oláh József
1 Ónodi Sándor László
1 Polyák Józsefné

1 Sallai Sándorné
1 Sárga Antalné
1 Szincsák Sándorné
1 Szűcs Sándor
1 Takács Sándorné
1 Tóth Sándor
1 Varga Miklós
1 Zámbó Gyula

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóit!

3 Kéki Anna
3 Szilágyi Fanni
3 Lakatos Mirella Szelina

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2018. február hónap
ban házasságot kötött párnak!
2 Juhász Edina–Koppányi Tamás

Akiktől 2018. február hónapjában búcsút vettünk

Képviselő-testületi ülés hírei Új kihívások előtt a magyar 
mezőgazdaság

Téli fagyok után – mezőgazdasági 
körkép

Kertünk, házunk, otthonunk: 
Biokertészkedés 5.
Az elmúlt alkalommal a növények társítá-
sával foglalkoztunk. Mai alkalommal essen 
néhány szó a vetésforgóról. Történelmi út 
vezetett el a nyomásos gazdálkodástól a ve-
tésforgó elterjedéséig. Természetesen nem 
mindegy, hogy növényeinket évenként 
milyen sorrendben próbáljuk termeszteni. 
Ezt a fajta tevékenységünket előre meg kell 
tervezni. A vetésforgó azt a célt szolgálja, 
hogy a termesztett növények csoportjai 
évenként váltsák egymást a kertben. Csak 
minden harmadik vagy negyedik évben 
termesszük ugyanazt a növényt ugyanazon 
területen. Ezzel előzhetjük meg a kártevők 
és a kórokozók makacs megtelepedését, 
másrészt elérhetjük, hogy a talajban rend-
szeresen kiegyensúlyozott legyen a szerves 
anyag tartalom, megfelelő mennyiségű 
tápanyag jusson a növényzetnek.

Az aránylag enyhe telet kemény, fagyos 
időszak követte február végén, március 
elején. Természetesen ez az időjárás nem 
csak az emberekre, hanem a növényekre is 
hatással bírt. Azután érdeklődtünk a gaz-
dáktól, hogyan viselték el az őszi vetések 
a hideget?

Az enyhe télnek köszönhetően az őszi 
vetésű kalászosok jól teleltek, szépen fej-
lődtek, bokrosodtak. Jelentősnek mond-
ható az a kártétel, amelyet az elszaporo-
dott szárnyas vadak okoztak, hiszen a 
szántón kikelt növényzettel csillapították 
éhségüket. Az enyhe tél fokjozott odafi-
gyelésre serkenti a gazdákat. Megjelennek 
a gombabetegségek, amely ellen időben 
védekezni kell. A nagy hideg jótékony 
hatással is bírt a kártevők elleni védelem-
ben, sok kártevő eshetett áldozatául a hi-
degnek. A felfagyott föld lehetővé tette a 
gépek szabad mozgását is. Zavartalanul el 
lehetett végezni a tápanyag utánpótlást, a 
fejtrágyázást is. Ez a munka fagy nélkül 
nem sikerülhetett volna jobban. A fagyok 
után úgy tűnik, hogy az átlagosnál jobban 
teleltek át a vetések.

A talaj vízzel telített állapotban van, de 
szerencsére a belvizes terület növekedése 
nem jelentős. Vannak ugyan vizes terü-

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2018. február hónapjá-
ban két ülés tartott. 
 2018. február 12-én került sor a köz-

meghallgatásra, ahol Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat 2018. évi költség-
vetésének lakossági megismertetésére 
került sor, illetve a megjelentek kér-
déseket, észrevételeket fogalmazhattak 
meg.

 2018. február 22-én a napirendek el-
fogadása után a testület megalkotta 
a 2018. évi költségvetésről szóló; és 
az első lakáshoz jutók támogatásáról 
szóló rendeleteit; módosította az ön-
kormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati 
Rendeletét.

 A képviselő-testület kinyilvánította azt 
a szándékát, hogy fogadja az első lakás-
hoz jutók támogatásának bevezetéséhez 
az előzetes igényeket. 

 Megismerte és elfogadta Hajdúnánás 
Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
Drogstratégiáját. 

 Döntött a városban kialakított 18 sza-
vazókörben működő szavazatszámláló 
bizottságokba a tagok és póttagok meg-
választásáról.

 Magasabb vezető beosztásra pályázat 
kiírásáról döntött a Hajdúnánási Óvo-
dába, illetve elfogadta a pályázat(okat) 
a véleményező bizottság tagjait. 

A sajtótájékoztatón Tiba képviselő úr 
köszöntötte a résztvevőket, majd állam-
titkár úr röviden összefoglalta azokat az 
eredményeket, amelyeket a magyar mező-
gazdaság 2010 óta elért; mint mondotta 
a magyar mezőgazdaság kibocsátása ezen 
időszak alatt ötven százalékkal nőtt.

Ezt követően részletesen szólt azokról 
az erős kihívásokról, amelyek a magyar 
agrárium előtt állnak az elkövetkező évek-
ben, évtizedekben.

Nem kevés az a feladat amelyeket meg 
kell oldani, s mindezt úgy, hogy folyama-
tos meg kell felelni az egyre erősödő nem-
zetközi versenyhelyzeteknek.

A rövid időn belül megoldandó felada-
tok közé tartozik a talaj termőképességé-
nek és szerkezetének megőrzése, a táp-
anyag-ellátottságának biztosítása, továbbá 
a vízmegőrzéses technológia, az úgyne-
vezett okszerű gazdálkodás természetessé 
tétele, a természettel harmonizáló mező-
gazdaság, az állattenyésztés és növényter-
mesztés helyes arányának a helyreállítása.

Szintén kiemelkedően fontos feladat 
a szövetkezés és az integráció erősítése, 
enélkül nem tudunk lépést tartani a jövő-
ben. Az egyre fokozódó versenyhelyzet ál-

 Meghatározta a Hajdúnánási Óvodába 
történő beiratkozás időpontját. 

 Határozatokat hozott a versenyeken, 
pályázatokon sikeresen szereplő és a 
szakképzésben részt vevő tanulók jutal-
mazásáról, illetve támogatásáról. 

 Módosította a „NÁNÁSI PORTÉKA” 
védjegyszabályzatát.

 Elfogadta a polgármester 2018. évi sza-
badság ütemezését. 

 Csatlakozott az önkormányzat és intéz-
ményei felhasználási célú és közvilágí-
tási célú villamos energia beszerzésére 
vonatkozó beszerzői csoporthoz. 

 Támogatta a Rákóczi Szövetség „Be-
iratkozási program”-ját.

 A Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám 
alatti bérlakás épület felújítására hosszú 
lejáratú hitel felvételét határozta el. 

 A testület négy esetben tulajdonosi 
döntést, illetve egy esetben korábbi 
határozata hatályon kívül helyezéséről 
döntött.

 A testület pályázat benyújtásáról dön-
tött a Környezeti adottságokra épülő 
turizmusfejlesztés keretében.
A nyilvános képviselő-testületi ülé-

sek előterjesztései és a hozott rendeletek, 
határozatok a www.hajdunanas.hu hon-
lapon az Önkormányzat részben Meghí-
vók/Előterjesztések menüpont alatt meg-
tekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

letek, de azok lecsapolása folyamatosan 
megtörténik.

Március közepétől egyre több munka 
vár a mezőgazdaságban dolgozókra. Me-
lyek az időszak legfőbb tennivalói?

A legfontosabb dolog, hogy a tavaszi 
munkák elvégzésére megfelelően fel le-
gyen készítve a géppark. + Üzemképes ál-
lapotban álljanak rendelkezésre a munkák 
elvégzéséhez.

Folyamatos munkát igényel a talaj elő-
készítése a tavaszi vetések elvégzéséhez, 
pótolni kell a tápanyagot. A várható szeles 
időjárás miatt oda kell figyelni a talaj „bő-
rösödésére”, nem szabad mellőzni a talaj 
szellőztetését, jót tesz a gyűrűs hengerezés. 
A munkák jönnek sorban, egymás után: 
vetés, vegyszerezés, gyomirtás és sorolhat-
nánk tovább.

Egy szép tavasz kellene, hogy a gazdák 
tervei, elképzelései, számításai valóra vál-
janak. Ismét nehéz év következik. A felvá-
sárlási árak maradtak, de az input anyagok 
ára növekedett, akárcsak az alkatrészeké. 
Emelkedtek a munkabérek is. Bizony ke-
mény munkára, eredményre van szükség 
egy sikeres gazdasági év teljesüléséhez.

Gut István

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

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!

tal diktált önkéntes együttműködésekről 
van szó; gyorsan kell elérni lényeges válto-
zásokat, mindezt a gazdálkodók belátása, 
önkéntessége mellett. A főképpen kismé-
retű gazdaságokból, üzemekből adódó 
hátrányokat együttműködéssel, összefo-
gással kell kompenzálni. Ehhez a szoros 
kooperációhoz komoly bizalmi tőkére 
van szükség minden szereplő részéről. 

Nagy probléma Európa szerte, de ha-
zánkban is, hogy elöregedőben van a gaz-
datársadalom. Létfontosságú a fiatalok 
bevonása, figyelmük ráirányítása a mező-
gazdaságra, mint lehetséges életpályára.  
A jól működő agrárszektorban helye 
van az évszázados tapasztalatoknak épp-
úgy, mint a legmodernebb eszközöknek, 
hangsúlyozta államtitkár úr. Mindezek, és 
az egyre erősödő technológiai,-technikai 
fejlettség, a robotika, a korszerű gazdál-
kodás mind-mind lehetséges életpályát 
jelenthetnek a fiataloknak is

A sok-sok közeljövőben megoldandó 
feladatok csak többszereplős összefogással 
valósíthatóak meg; a kormányzat, a gaz-
dák és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
szoros együttműködése lehet a garancia 
minderre.                                        HNU

Szövetségben a magyar mezőgazdaságért címmel tartott sajtótájékoztatót Nagy István 
a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára és Tiba István a 6. sz. vá-
lasztókerület országgyűlési képviselője február 28-án Hajdúböszörményben. 

Példa, lehetőség egy 3 éves vetésfor-
góhoz:

A területünket 3 részre osztjuk, vala-
mint a termesztett növényeket 3 csoport-
ra például:
A. csoport: bab,zeller, uborka, hagyma, 

saláta, borsó, retek, paradicsom
B. csoport: cékla, sárgarépa, burgonya, 

pasztinák
C. csoport: kelbimbó, káposzta, karfiol, 

karalábé
Az évenkénti területváltás sorrendje 

lehet a következő:
1. év: A-B-C
2. év: C-A-B
3. év: B-C-A Természetesen a vetésforgó 

betartása jobb termést, egészségesebb 
termést igér.

Gut István
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RÉGI „MÓDI" TÖRTÉNETEK

Hajdúnánáson lelkesen ünnepelte meg a 
város közönsége március 15-ikét. Az ün-
nep istentisztelettel kezdődött, melyen a 
város tisztikara, az összes iskolák, körök 
és egyesületek is megjelentek. Délután a 
Bocskay-téren a megkoszorúzott Kossuth 
szobor mellett, a lelkes hajdúság ezreinek 
részvételével folyt le az ünnepség leglélek-
emelőbb mozzanata. A daloskörök hazafi-
as éneke után Berencsy János dr. és Király 
Péter dr. mondottak lelkes alkalmi beszé-
deket, Nagy Imre pedig a Talpra magyar-t 
szavalta el. Az ünnepségről a következő 
táviratot küldték Rákosi Viktornak, a ke-
rület képviselőjének Aradra: 

„Hajdúnánás város lelkesen ünneplő 
közönsége, midőn mélyen; fájlalja, hogy a 

Nagy érdeklődést keltett a hajdúnánásiak csoportja. Ezek egyszerű földmivelő emberek 
voltak, egyiküknél, Nyakó uramnál szintén volt trombita. Nyakó uram nevezetes per-
szóna. Klapkának volt a trombitása. A kürtöt Komárom kapitulációja után megmen-

tette. Azóta otthon, Hajdu-Nánáson minden március 15-én megfujja. 
 Hej, sok honvéd halt meg a hazáért az én riadómra! – mondotta az öreg, mikor 

kérdezősködők körülfogták. Nem is adom ki ezt az öreg trombitát a kezemtől halálo-
mig, de azutánra a debreceni múzeumnak testálom! =Budapesti Hírlap 1893. 05. 23.

Szenzációs hírt jelent Debrecenből a táv-
író. Eszerint Tisza Kálmán nemzet- és 
pipagyilkos politikája ellen súlyos csapás 
készül Hajdu-Nánásról. Tisza Kálmán 
tudvalevőleg el akarja most venni a ma-
gyar pipáktól azt is, amit az átkos trafik 
meghagyott bennük a szűzdohányból. 
Nem lesz ezentúl egyéb, mint trafik, oda 
magyar pipázás minden költészete. Nem 
fog ezentúl tiszta kéken kavarogni az ég 
felé tiszteskorú tajtékszörnyetegek füstje, 
a szűzi kéket elsötétíti a trafik. Hajdu-Ná-
nás hivatott pipázói méltányolták a csapás 
súlyos voltát s hozzáillő feleletet is gon-

Ha már állhatatosságról van szó, menjünk 
vissza a régiekhez. Jelesen pedig néhai 
Kola István uramhoz, aki a hajdúk öreg 
városából, Nánásról származott be a nagy 
cívisvárosba, Debrecenbe, a nótában is 
megénekelt Csap-utcára. Bogaras Kolá-
nak nevezték el s ő ezért egyáltalán nem 
is haragudott. A bogara pedig az volt, 
hogy sohasem járt ki az utcaajtón, hanem 
csak a nagykapun, ahol a tinók, paripák 
s egyéb jószágok közlekedtek. Ha más 
házhoz ment, ott is kinyittatta a nagyka-
put. Ha valamikor éjszaka időn tért meg 
a portájára, addig döngetett és várakozott, 
míg a felébredt háznép a megszokott he-
lyen bebocsátotta. Hiába volt nyitva a 
kiskapu, Kola István akkor sem tért vol-
na el a bogarától, ha veszett eb kergette 
volna. Történt pedig, hogy a kálvinista 
hívek az egyik presbiterválasztásnál meg 
akarták bosszantani a nagytiszteletű ura-
kat s kiadták a jelszót, hogy bogaras Kolát 
is meg kell választani presbiternek. így is 
lett. Nemsokára azonban kiderült, hogy 
bogaras Kola nem is olyan bogaras valaki, 
mint amilyennek hirdették. A presbité-
riumban tiszta magyar értelemmel szólt 
hozzá mindenhez, úgy, hogy egykettőre 
más közdologbeli tanácskozásba is bevon-
ták Kola István uramat. Ettől fogva nem 
is hívták bogarasnak, hanem állhatatos 
Kolának, mert a nagykapun való közleke-
dést dekórumai dacára sem hagyta abba. 
Faggatták ezért jobbról-balról, de Kola 
István csak legyintett. Felesége, született 
Nádházi Zsófia asszony bőségesen felszol-
gált fűszeres borral próbálgatta nyitogatni 
ura-embere lélekajtaját, de bizony ő se 
ment semmire. Kola István uram már 
betöltötte a hetvenedik esztendejét, ami-
kor egyik vasárnapi templomozás után 
az „embernek valón” lépett be portájára. 
„Most már a kiskaput fogom használni, 
mert feloldoztam magamat” –, szólt oda 
Zsófiájának. Hát persze még nagyobb 
lett a faggatás, de Kola István csak annyit 
mondott, hogy nem tartozik ez másokra, 
asszonynépre pedig semmiképpen. Most 
aztán úgy kezdték rebesgetni, hogy Kola 
Istvánnak valami nagy bűn nyomhatta a 
lelkiismeretét s hetven esztendős koráig 
azért tartotta a furcsa penitenciát. 

Megboldogult nagyapám, amikor het-
ven s egynéhány esztendős korában már 
a halál gondolatával foglalkozott, fel-fel-

Az 1910-ben még életben levő nánási 48-as honvédek, 
középen Nyakó Sándor, kezében trombitájával

Tudósítás egy régi hajdúnánási 
március 15-i ünnepségről

Az állhatatosság netovábbja

A honvédszobor leleplezése: 
A hajdúnánási trombitás

A lepipált Tisza Kálmán

népszabadság ezen nagy ünnepén szinről-
szinre nem üdvözölhette nagyon szeretett; 
képviselőjét, -ki örömében, bánatában ed-
dig mindig részt vett ugyanakkor egyhangú 
lelkesedéssel, a szív legőszintébb szeretetével 
üdvözli kedves képviselőjét és buzgó imával 
kéri a magyarok Istenét, hogy adjon néki jó 
egészségét, áldásos életét még hosszú időn át 
nagyon soká tartsa meg városunk, hazánk 
és a magyar kultúra javára, és ha még egy-
szer lesz majd ünnep világon, annak a nagy 
ünnepnek szeretett képviselőjével együtt ör-
vendhessen! Az ünneplő közönség nevében 
Berencsy János dr.”

Este az összes olvasó- és daloskörök tár-
sas- vacsorát rendeztek. 

= Budapesti Hírlap 1909. március 17.

doltak ki Tisza Kálmán számára. A város 
elárvult pipatóriumaiból összegyűjtöttek 
nehány nap alatt kerekszám ötezer pipát, 
a legtekintélyesebbeket, a hajdúnánási 
pipavilág notabilitásait. Az ötezer nemes 
tajtékpipát ládába csomagolták, s ez az öt-
ezer pipa most Budára tart, egyenesen Ti-
sza Kálmánhoz. Mellékelve van hozzá az 
ötezer pipatulajdonos levele a miniszter-
elnökhöz, amelyben azt a hősi fogadalmat 
teszik, hogy ők soha többet nem pipáz-
nak. A fogadalom annyira heroikus, hogy 
az egész szenzációs hírhez kétség is fér, 
annyival inkább, mert a rossznyelvű Deb-

recenből jön, amely tudvalevőleg olyan 
régi ellenlábasa Hajdu-Nánásnak, mintha 
csak nem is szomszédságban, hanem a 
glóbus két különböző oldalán lennének. 
De ha mégis igaz a hír s az ötezer foglalko-
zás nélküli pipa csakugyan eljut Budára, 
akkor Hajdu-Nánás boszúja szörnyű lesz. 
A szűzdohány pusztító Tisza Kálmánnak 

szeme előtt fog lebegni mindig a hajdú-
nánási magyar aszkéták fogadalma s csen-
des éjfélenkint, ha üt a kisértetek órája, 
megjelenik majd álmaiban az ötezer pipa, 
tátongva szemrehányó ürességgel, melyet 
csak szűzdohány finom levelével lehetne 
betömni.

=Budapesti Hírlap 1887. nov. 330. sz. 

kereste régi iskolapajtásait s így vette sorra 
Kola Istvánt is, akivel vérbeli atyafiság-
ban is volt. Ekkor vetődött fel a fátyol 
az addig fel nem tárt titokról. Úgy esett 
eleitől, hogy Kola István „kiszárnyalt” 
gazda korában átment a böszörményi 
nagyvásárra s az eladott tinók ára már ott 
pihent a zsebé ben, többek közt egy szép 
százforintos is bankóban. Mellészegődött 
valami vásáros ember s elmondotta, hogy 
nagyon jó volt a vásárja, csak annyi a baja, 
hogy nagyon meggyűlt nála az ezüstpénz. 
Egy papír százasért szívesen adna száz-
három ezüstöt, ha valaki jót tenne vele s 
beváltana az érceiből. Kola István pedig 
egyszerre ráállott a vásárra. Hanem mi-
kor hazakerült, mingyárt hallotta, hogy 
a vásáros ember másokkal is csinált ilyen 
pénzváltást, de az ezüst forintosok pár „té-
vesztő” kivételével mind ólomból voltak 
préselve. Kola István is megvizsgálta az 
érceit s bizony ő is rájött, hogy a vásáros 
ember irgalmatlanul becsapta. Még sem 
tett jelentést a csendbiztosnál, nehogy a 
városban ő rajta is mulassanak, hanem 
az ólomforintosokat a kerti körtefa alatt 
örök időre elásta és hallgatott. Magában, 
pedig azt mondotta, hogy aki olyan sza-
már, hogy így becsaphatták, az nem ér-
demes rá, hogy egy kapun járjon az em-
berekkel. Járjon ott, ahol a barmok. Így 
aztán Kola István negyven s egynéhány 
esztendeig állotta is a fogadalmát. Ekkor 
azonban az ebesi földön valami ősi atya-
fibirtok vált eladóvá, amit István bátyánk 
húszezer forintokért meg is vásárolt, vagy 
ahogy ő mondotta, visszaváltott. Másnap 
már hatezer forint nyereséget kínáltak 
neki a vételárra. Így aztán úgy vélekedett, 
hogy ezzel a vásárral elérkezet az „önfel-
áldozás” ideje. A cívisvárosban azonban 
mindig titok maradt a Kola István „kó-
kabókája”, mert önvallomása után is úgy 
mondta nagyapámnak, hogy mindez csak 
atyafiságos bizalommal, négyszemközt 
mondatott el. Ne tudjon róla senki. Ta-
lán ezzel az írással nyilvánul ki minden, 
de ezért Kola István bátyán nem hara-
gudhatik. Régen ott pihen a Hatvan utcai 
szomorúfüzes temetőben. Annyi bizo-
nyos, hogy nagy fogadalomálló, kemény 
bástyaember volt. Nem igen illene bele a 
mai világba. 

Keéky István,
= Pesti Hírlap 1940. 09. 25.
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Az első székláb emléke
Sugár Mária – anyai nagyanyám – a ház 
végénél ült a létra tövében a fejőszéken 
és időnként nyál folyt ki a szájából. Kis-
iskolás pulyák voltunk, bújócskáztunk az 
udvaron a góréban meg a tyúkólban, de 
amikor megláttuk nagyanyánkat ilyen ál-
lapotában, köré gyűltünk és együtt érzőn 
bámultuk.
 Húgyoz a giliszta – mondta és erőtle-

nül köpött a porba. Mi gyerekek egymás-
ra néztünk és kuncogtunk. Elképzelésünk 
sem volt arról, hogy kerülhetett giliszta 
mama hasába, de hogy még ezen felül hú-
gyoz is!? Amikor már úgy érezte, hogy a 
giliszta befejezte a munkáját, felhajtotta a 
kötényét és a fonák oldalával megtörölte a 
száját, ahol alul egy fog árválkodott – az is 
lötyögött, felül valamivel több szolgált.

A köténye is, mint minden ruhadarabja 
örök gyász színű volt. Mióta emlékszem 
nagyanyámra – olyan 4-5 ötéves korom 
óta – csak feketében láttam – akár viselő, 
akár ünnepi öltözékről essék szó. Ruhája 
színében is megnyilvánul fájdalma fia-
talon meghalt első férje, két, a Tiszába 
fulladt fia, valamint számos sógor, koma, 
ángy, báty, keresztgyerek és egyéb rokon 
elvesztése miatt.

Fejkendője, amely úgyszintén fekete – 
télen melegebb, nyáron könnyebb anyag-
ból – az állandó használattól és a naptól 
nyomot hagyott az arcán. Ha levette, 
hogy ősz hajából fonott kontyot csinál-
jon, látszott, amint halántéka és az álla 
alatti rész fehér maradt.

Nagyanyánkkal közösen űztük az ipart! 
Agócs néni – ahogy a Házhely népe is-
merte – varrt. Nyűtt gúnyákat foltozott, 
foszlott inggallérokat fordított meg, ócs-
ka, kopott ruhából pillanatok alatt „újat” 
varázsolt. Nem tanulta a varrást, de olyan 
biztosan hasította a kartont, hogy a kel-
me belevisított. Egyenletesen hajtotta az 
öreg Singert, ami engedelmesen kattogott 
a lába alatt. Ha kész lett az átalakítással, 
vagy egyéb munkával, velünk küldte haza 
a kuncsaftokhoz. Mi pedig gyermeki bol-
dogsággal vittük a pénzt mamának, nyug-
tázva, hogy mi is tettünk valamit azért 
az egy vagy két forintért, amit a munka 
díjaként elkért.

A második székláb emléke
Agócs Mihály – anyai ágon mostoha nagy-
apám, Sugár Mária második ura – magas, 
szikár ember volt. Nagyapánk, de mi csak 
papónak szólítottuk. Tavasztól őszig, ha 
a munka mellett kevés időt semmittevés-
re szánt – kiült a fejőszékre a szőlőlugas 
alá, és rágyújtott a maga sodorta cigeret-
tára. Mert hogy így mondta: cigeretta. 
Mélyet szippantott, ilyenkor arccsontján 
még jobban megfeszült a bőr és fényes-
nek tűnt. Borostás arca és orra alatti kis 
bajusza tette olyan papóssá, nekünk, 
onokáknak. Ezt is így szokta volt mon-
dani: onokák. Mint nagyanyámon, úgy 
rajta sem érzékelten az évek teltét, mert 
külsejében szinte semmit nem változott 
haláláig. Kevés beszéddel beérte, inkább 

1935-ben már iskolába ment a kislány; 
varrónő édesanyja, fuvaros édesapja, 2 
báty ja, egy nővére és főként a saját örömé-
re. A városszéli kis utcából szeptemberben 
nagyon vidám dolog volt az elemibe járni 
a testvéreivel és az utcabeli gyerekekkel 
együtt. Még akkor is boldogan mentek 
reggelente a Református Iskolába, amikor 
már gyakran esett az eső. Hiába laktak a 
pallótlan oldalba, az apjuk az ölében vitte 
át gyermekeit a pallósba, hogy a kis cipő-
jük ne legyen annyira sáros. Szorgalmas 
ember volt: csutkaízíkből keresztjárdát 
rakott a kiskaputól a pallóig, de az arra 
járó csorda és csürhe mindig összesározta. 
Így maradt az ölben átvitel a sártengeren, 
mert a cipő akkoriban bizony nagy kincs 
volt. Vigyázni kellett rá!

Az út akkor kezdett hosszabbnak tűn-
ni, amikor egyre hidegebbre fordult az 
idő: reggelente deres a fű, a fa, és hideg 
szél fújta át a lengén öltözött szegény 
gyerekek ingét és kendőjét. A kislánynak 
volt olyan társa, akinek nem volt cipője és 
lábai csak egy-egy zsákkal voltak beteker-
ve. A velük együtt tanuló kis lelenceken 
a leghidegebb napokban sem volt kabát. 
Vékonyka egyenruhájukat nagykendővel 
borították be, és táska helyett palatábláju-
kat is csak egy vászonzacskóban hordták.

Ezekben a napokban már több idők-
ellett ahhoz, hogy az iskolába érjenek.  
A Munkácsy utca sarkán lévő Uzonyi-kert 
a lakatlan épületeivel, magtárával a kora 
reggeli pirkadatban mindig félelemmel 
töltötte el a kislányt. Ekkor fedezte fel, 
hogy milyen hatalmas is a mai tűzoltó-
ságnak helyet adó Csohány-épület. Erre 
szeretett járni, mert a szomszédjában lévő 
péküzletből már kora reggel a friss kenyér 
illata ömlött ki. Nagyon szerették a gyere-
kek a zsidó bolt ajtaja fölött levő kis csen-
gettyű hangját. Amikor már a Kaszinó 
előtt jártak, a vékonyan öltözött társaik 
már gyakran sírtak, annyira fáztak. Jobb 
kedve csak azzal tudták őket deríteni, 
hogy a meszes zsidó pincéjének a vasajtaja 
nemsokára következik, és azt újra be lehe-
tett csapni. Csak úgy dübbent!

A cipészműhely után, ami méltán volt 
nagy büszkeségük, hiszen megrendelésre 
itt készültek az angol tiszti csizmák,már 
csak a egy fűszerüzlet, 3-4 kis ház és az 
udvarban lévő üveges következett és el 
is értek a katolikus templomig. Ennek a 
szomszédjában állt a Smit Pál. mozitulaj-
donos híres épülete. Ezt követte Somogyi 
pap lakása, és már el is értek az iskolába. 
Az út akkor tartott a legtovább, amikor a 
palatáblára írt lecke a hidegről a melegre 
bejövet „eltűnt” és csak a vaskályha mele-
ge „keltette újra életre”.

A testvérek szerencsés gyerekek voltak: 
édesanyjuk és édesapjuk is szorgalmas, 
leleményes emberek voltak, és a legfon-
tosabb az volt a számukra, hogy a meg-
született 10 gyermekük közül a 4 életben 
maradottnak, tőlük telhetően mindent 
megadjanak. Hogy mire telt akkoriban 
az egyszerű embereknek? Fedélre a fejük 

felé, mindennapi biztos betevőre és szel-
lős ruhára nyárra, meleg ruhára télre. 
Hogy hogyan, mivel, miből teremtette 
elő ezeket a ruhadarabokat az édesanya? 
Szorgalommal, szeretettel, fegyelemmel, 
takarékoskodással és ügyességgel!

Az anya amellett, hogy besegített az 
apukának, rendben tartotta a házukat, 
rengeteget dolgozott. Hogy mi mindent 
kellett megtennie az édesanyának ahhoz, 
hogy a kislánynak és a testvéreinek a hi-
deg téli napokban ne fázva kelljen az isko-
lába mennie? Májustól kamillát szedett a 
gyerekekkel együtt, a hátukon hozták ha-
záig, majd leadták, és az érte kapott pénzt 
félrerakták téli ruhákra. Tengeritörés után 
„sábeckor”, a városban élő zsidó családok 
libáit pénzért tömte kukoricával. A meg-
keresett filléreket az anyuka a kamilláért 
kapott mellé rakta. A gazdagoknak egész 
évben varrta az ágyneműket, ingeket, al-
sóneműket. A munkájáért járó pénzt nem 
pazarolta el, hanem gondosan félrerakott 
belőle.

Amikor beköszöntött a hideg, vonattal 
Pestre utazott a bátyja segítségével, és az 
egyik ruhagyárban kimaradt, majd be-
bálázott anyagdarabokat megvette, pogy-
gyászként feladta. A gyerekek nagy öröm-
mel várták az állomáson és kisszekérrel 
húzták haza a bálányi „kincset”. Tényleg 
kincs volt az egész családnak, sőt még a 
környékbeli nehezebb sorsú gyerekeknek 
is jutott belőle! Amikor az anyuka fel-
szabta a meleget adó anyagokat, az olyan 
fontos esemény volt, hogy a gyerekeknek 
nem is szabadott olyankor a nagyházban 
lenni. Amikor este minden gyermeket 
lefektetett aludni, és a földes ház alját 
lehomokozta, majd fellocsolta, már nem 
engedte meg a gyerekeknek, hogy kiszáll-
janak az ágyból. Olyankor ült le az ablak 
előtt lévő, lábbal hajtható Singer varró-
gépéhez varázsolni. Az őszi esték mindig 
így teltek el: Az anyuka csak varrt, varrt, 
a gyerekek meg próbáltak csendben fe-
küdni. Mire a palatábláról eltűnt a hideg 
miatt az otthon elkészített házi feladat, az 
édesanya elkészült a varázslattal. A fiúk-
nak priccses nadrágot, inget és kabátot; a 
lányoknak ruhát, kötőt, kabátot, blúzt és 
muffot „varázsolt”.

Nagyon boldog volt a kislány. Hát még 
mikor az édesanyja megtanította drukkol-
ni! A kis blúzok gallérját és elejét hímzés-
sel díszítették ki. A régi mintákra rárakták 
az anyagot és alumíniumkanállal addig 
dörzsölték, amíg a minta át nem rajzo-
lódott. Ezután már csak hímezni kellett. 
Az édesanya szorgalommal és kitartással 
gondoskodott gyermekei téli ruházatáról. 
A gyerekek pedig igyekeztek segíteni, ha 
mással nem, hát azzal, hogy csendben vol-
tak és jól viselkedtek azért, hogy a szorgos 
kezek nyugodtan tudják a meleget adó 
ruhadarabokat az éjszaka csendjében a 
petrólámpa fényénél varrni.

*Az írás a Nánás Pro Cultura 2017. évi 
vers- és novellapályázatán I. díjas lett a 14 
év alatti kategóriában.

TóTh ETElka:
A fejőszék négy lába – emlékezések

Szántó Réka:
Dédi kiskabátja

csak úgy magában füstölgött, vagy mérge-
lődött, soha nem tűnt békétlennek, vagy 
elégedetlennek.

A harmadik székláb emléke
Sugár József – nagyanyám apja – aki öz-
vegysorsa jutása után hol itt, hol ott élt 
egyik vagy másik gyerekénél, szerte az 
országban. Alacsony nagybajuszú, hábo-
rút megjárt és túlélt kisöreg, akit viszont 
nagyapának szólítottunk, holott nekünk 
már a dédapánk volt. Szeretett a fejő-
széken üldögélni, gyakran múlatta rajta 
többnyire eseménytelenül telő idejét. 
Hogy unalmát űzze, néha minket, gyere-
keket iskola után maga köré csalogatott és 
mesélt. Eközben pipázott, vagy szívta azt 
a büdös Csongor szivart – amelynek füst-
je bele-belement fakókék, fénytelen, sokat 
látott szemébe, ami ilyenkor könnyezet.

Ő tanított meg minket kártyázni. Ezek 
nem voltak komoly körök; persze leg-
többször nyert, de nekünk így is tetszett, 
hogy oszthattunk, meg hogy néha – talán 
mert, hagyta – azért mi is nyertünk. Zsí-
roztunk, meg csapd le csacsiztunk, mást 
velünk nem játszott. Ki sem mozdult 
otthonról, kisajtón kívül nem igen ment; 
minket szalasztott lottóért meg krémesért. 
Na, hát ezért is szerettünk a közelében 
lenni, mert ehettünk krémest. Keményte-
tejű, porcukorral megszórt krémest, ami 
akkor egy forint tíz fillérbe került!

Még jóval a 80 fölött is emlegette a fe-
hérnépet. Az átellenes szomszédasszony, a 
„mellyes Irény”, ahogy magunk közt ne-
vezte, egyszer megkötötte a nyakkendőjét, 
amit napokig ki sem oldott a nyakából.

A negyedik székláb emléke
Ez az én történetem. Több évtizede el-
kerültem szülőhelyemről, azonban pár 
éve gyakran és hosszabb időre visszaté-
rek a városba. Nagyszüleim és a velük a 
kapcsolatos dolgok emlékét a még ma is 
meglévő öreg kisház verandája elé kitett 
bicegő lábú, kopott fejőszék idézte meg. 
Ráülve gyermekkorom filmjét pergetem, 
amit megéltem Hajdúnánáson, ahol az 
Újházhely 238/50-ből Pacsírta utca lett.

Emlékezem, a szék pedig tovább éli 
szúette, csendes magányát.

*A Nánás Pro Cultura által meghirdetett 
2017. évi novellapályázat II. helyezettje a 
18. év feletti kategóriában.

A kép csak illusztráció
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Nádudvari Akarat Sportkör–Hajdúná-
nás KSE 25–26 (14–10)

Nádudvar 100 néző. Vezette: Dulai, Pi-
sák. (március 3.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
NAGY L 5, Ruzsinszki, ÖTVÖS N 15/3, 
Kaszás 1, Bancsók 1, Dankó 1. Csere: 
TORMA (kapus), Bécsi, Kiss D., Krisz-
tián 1, Fórizs 1, Nyeste, Kelemen 1, Bata. 
Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Az elején azt hittük, 
hogy sima lesz, aztán bekapcsolódott az 
ellenfél is a meccsbe! A 2. félidőben már 
jobb játékot láthatott a közönség. Aki iz-
galomra vágyott ezen a délutánon, az meg-
kapta. Örülünk a 2 pontnak!

Ifjúsági mérkőzés: Püspökladányi KE–
Naski–Hajdúnánás KSE 23–33 (9–15)

Püspökladány 100 néző. Vezette: Dup-
linszky, Szikszay. (március 3.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss Z 
1, Nagy L, ALFÖLDI M 5, BODOGÁN 
5, Hernyák, ÖTVÖS T 10/4. Csere: Al-
földi B 6, Szeleczki 4, Ötvös Á 1, Simon, 

Nagy-Menyhárt 1, Kujbus. Edző: Tóth 
Norbert

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

Tóth Norbert: Végig vezetve, nagyon 
jól kezdtük a mérkőzést. Az első tíz perc-
ben eldőlt a mérkőzés utána tartottuk a 
tízgólos különbséget, végig nagyon jól 
játszottunk.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Miskolci VSI SC 30–25 (18–16)

Hajdúnánás 60 néző. Vezette: Hegy-
megi, Tahóczki. (március 9.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss D 
3, NAGY L 6, ALFÖLDI B 2, BODO-
GÁN 8, KISS Z 7, ÖTVÖS T 4. Csere: 
Fehérvári N (kapus), Szeleczki, Ötvös Á, 
Nagy L, Nagy-Menyhárt, Simon, Bózsár. 
Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 0/0, illetve 4/3. Kiállítás:  
6 perc, illetve 10 perc.

Tóth Norbert: Nagyon jó csapat ellen, 
beállós nélkül sikerült nyernünk. Ez a 
Miskolc még nagyon sok meglepetést fog 
okozni a bajnokságban.

-kábé-

NKK Balmazújváros–Hajdúnánás SK 
29–27 (12–14) 

Balmazújváros 150 néző. Vezette: Len-
gyel V, Sebestény F. (március 3.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), Poór 
6, Lengyel, Zihor 2, FÁBIÁN 11/4, Csi-
csószki 1, Tar Cs. Csere: Szabó D (kapus), 
Csányi 4, Lévai 3, Darabos, Mekes, Ta-
kács, Lakatos, Nagy N. Edző: Molnár 
András

Hétméteres: 1/1, illetve 6/4. Kiállítás:  
6 perc, illetve 4 perc. 

Ifjúsági mérkőzés: Budaörs KSN KFT–
Hajdúnánás SK 29–37 (17–18)

Budaörs 30 néző. Vezette: Kiss Niko-
lett, Oláh Nóra. (február 28.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), 
CSERŐS 10/3, MOLNÁR F 6/1, TAR 
Cs 9/5, TAR L 3, KONYÁRI 7, Nagy D 
2. Csere: Karócz (kapus), Szögi, Molnár 
A, Reszegi, Nagy E, Balázs. Edző: Molnár 
András, Nagy Attila

Hétméteres: 4/3, illetve 9/9. Kiállítás:  
6 perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Kellett már ez a két pont a 
csapatnak, mint falura a villany. Látszot-
tak biztató jelek az előző mérkőzéseken is. 
Ma támadásban nagyon fegyelmezetten 
játszottunk, ez alapozta meg a kettő pon-
tot. Gratulálok a lányoknak.

Hajdúnánás SK–Gödi SE 26–41 (12–22)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Fehér 

Viktória, Répás Georgina. (március 10.) 
Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), Poór 

3, Lengyel 2, Lévai 6/3, Zihor 2, Fábián 2, 
Csányi 1. Csere: Dorogi (kapus), Csicsósz-
ki, Tar Cs 1, Takács 1, Pénzes 7, Molnár F, 
Mekes 1, Nagy N, Lakatos. Edző: Molnár 
András

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

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás SK–Bé-
késcsabai ENKSE 23–32 (12–12)

Hajdúnánás 60 néző. Vezette: Cano 
Ramos Aitor, Kathi István. (március 7.)

Hajdúnánás SK: DOROGI (kapus), 
TAR Cs 5/5, MOLNÁR F 3, Tar L 1, 
Nagy D, Konyári 1, Pálóczi. Csere: Ka-
rócz (kapus), SZÖGI 4, CSERŐS 9/1, 
Molnár A, Reszegi, Nyakas, Balázs. Edző: 
Molnár András, Nagy Attila

Hétméteres: 7/6, illetve 6/4. Kiállítás:  
2 perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Ismét egy tőlünk nagyobb 
és erősebb játékosokból álló csapatot tud-
tunk legyőzni. Külön öröm számunkra, 
hogy nagy tradíciókkal rendelkező békés-
csabai lányokat sikerült két vállra fektetni. 
Minden elismerésem a lányoké, gratulá-
lok a csapatnak.                              -kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II NŐI KÉZILABDA NB I/B

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az ivar-
talanítás fontosságát, mint a felelős állat-
tartás egyik alappillérét. Minden év feb-
ruárjának utolsó keddje az ivartalanítás 
nemzetközi napja. Ekkor dőlt el, hogy 
2018-ban is meg tudjuk valósítani az 
ivartalanítási akciónkat a Susy Utzinger 
Stiftung Für Tierschutz svájci alapítvány 
társfinanszírozásával. Elsősorban olyan 
családok jelentkezését várjuk, akiknek 
az életkörülményei megnehezítik a mű-
tét költségeinek a kifizetését. Jelentkezni 
a 06-30/185-0194 és 06-30/185-0174 
számokon, a Facebook oldalunkon és sze-
mélyesen lehet. Az ivartalanítás hozzátar-
tozik a felelős kutyatartáshoz.

Bár az ivartalanítás ára függ a kortól, 
mérettől, nemtől, de alapvetően már ru-
tin műtétnek számít, és csak egyszeri költ-
séget jelent. Számos súlyos betegségtől 
kímélhetjük meg kedvencünket, aminek 

Kutya ivartalanítási akció 
a Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány 
szervezésében

orvosi költségeit is elkerüljük ez-
zel a megelőzéssel. Nem beszélve 
egy alomnyi kutya etetéséről, 
higiéniai ellátásáról, oltásairól, 
parazita mentesítéséről.

Lehet, hogy elsőre, sőt, még 
utána járással is jó otthont ta-
lálhatunk a megszületett köly-
köknek. Azonban ezek a helyek 
mind lehetnének egy menhelyen 
vagy utcán élő kutya számára is 
boldog otthonok, de így a kör-
forgás csak újra termeli önmagát. 
Ráadásul, ha felelősen szeretnénk 
eljárni, a nálunk született köly-

kök biztonságáért és jólétéért életük vé-
géig felelősek vagyunk, ami – valljuk be 
– egy alomnyi kutyánál 10-15 évre néz-
ve kissé nyomasztó lehet. És főleg: nem 
tudjuk garantálni, hogy a szuper ottho-
nokban, ahova odaadtuk a kutyákat, nem 
fogják ugyanúgy folytatni a „csak egy al-
mot” effektust.

Sose felejtsük el: a kutyák túlszaporo-
dásának problémáját minden egyes „fe-
lesleges” alom csak tovább növeli, még 
ha önmagában nem is tűnik sok állatnak. 
Mindegyik ivaros kutya képes véletle-
nül vagy szándékosan, de sokszorozni az 
eredeti létszámot, ami ahhoz vezet, hogy 
nincs elég gazdi, és túl sok a kutya. Már-
pedig számukra az otthontalan lét sokkal 
nagyobb büntetés, mint egy rutinműtét.

Szojka Beáta
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Tatán a FODISZ országos diákolimpiai 
asztalitenisz döntőjében Balogh Erik 8. 
osztályos tanulónk remek játékával meg-
védte bajnoki címét. Ugyanis Erik baj-
nokként, esélyeshez méltóan versenyezve 
nyerte meg az idei országos döntőt is. Le-
írva könnyűnek tűnhet az országos 1. hely 
megszerzése, de az odáig vezető út nehéz 
és izgalmas meccseken keresztül vezetett.

A megyei bajnokságtól kezdve Eriknek 
14 meccset kellett megnyernie, ahhoz, 
hogy ismét bajnok legyen és ő állhasson 
az országos bajnokság eredményhirdetése 
során a dobogó legmagasabb fokán. A me-
gyei bajnokság döntőjében régi ismerősét 
győzte le újfent. Vele már a tavalyi orszá-
gos döntőben is megmérkőzött sikeresen. 
Az azóta eltelt egy év alatt a heti 2 alka-
lommal rendszeresen látogatott edzéseken 
nagyon sokat fejlődött technikai és takti-
kai tudása. Az alapvető tenyeres- és fonák 
ütések rendszeres gyakorlása biztosabbá és 
eredményesebbé tették játékát.

Az országos döntőben először 5 fős cso-
portban sikerült minden ellenfelét (mis-

Balogh Erik asztalitenisz 
diákolimpiai bajnok

kolci, veszprémi, bajai, szegedi) 
gond nélkül legyőznie. Technikai 
érettsége már itt megmutatko-
zott. Az egyenes kieséses szakasz-
ban, a legjobb 4 közé kerülésért 
viszont nem várt ellenállásba üt-
között. A budapesti ellenfele már 
2:0-ra és a harmadik szettben 
10:9-re vezetett. Ez azt jelentette, 
ha az ellenfél szerzi a következő 
pontot, akkor Erik kiesik a ver-
senyből. A mentális segítségnek, 
taktikai érettségének, koncentrá-
ciós képességének köszönhetően 
fordított és 3:2-re megnyerte a 
mérkőzést. A következő meccsén 

simán 3:0-ra diadalmaskodott. A döntőben 
régi ismerősével és ellenfelével találkozott. 
Tavaly is ők mérkőztek meg a diákolimpi-
ai I. helyért. Akkor Erik győzött. MOST 
IS! Pedig itt a döntőben is nehéz helyzet-
be került. Ellenfele 2:1-re vezetett ellene. 
Talán az időkérés és taktikai tanácsok is 
segítették őt ebben a feszült helyzetben a 
diákolimpiai I. hely megszerzéséhez.

Balogh Erik a Hódos Imre SE asztali-
tenisz szakosztályának igazolt sportolója-
ként megyei bajnokságban a folyamatos 
játéklehetőségnek köszönhetően palléro-
zódik, eltérő stílusú ellenfelekkel játszva 
fejlődik taktikai érettsége, technikai re-
pertoárja. Ha megfelelő kitartása, szor-
galma és akaratereje lesz, akkor magasabb 
szinten is kiemelkedő eredményeket érhet 
el. Segítségemre, támogatásomra minden-
képpen számíthat. Remélem ez az újabb 
sikere erőt ad neki abban, hogy tanulmá-
nyi munkájában és magatartásában példát 
mutasson társainak!

Székely Barnabás
felkészítő pedagógus

Erik a dobogó legfelső fokán
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„Dr. Oláh Imre vagyok, 1932. január 31-
én születtem Hajdúnánáson. Abban a szü-
lőotthonban, amelyik létrehozásáért sokat 
harcolt Varga doktor úr és anyagilag is 
hozzájárult a költségekhez! Az első elemit 
a tedeji elemi iskolában végeztem.

A többiről csak nagyvonalakban, mert 
apám italos-züllött élete miatt tulajdon-
képpen anyánk nevelt és tartott el ben-
nünket az 1936-ban született húgommal 
együtt. Nánáson a Daróczi tanyán laktunk, 
majd Varga doktoréknál (apám parádésko-
csis, anyám szobalány, utána szakácsnő). 
Laktunk Paulinyéknál, ahol házvezetőnő 
volt édesanyám, később a kollégium sza-
kácsnője lett, Jakab Tamás tanár úr veze-
tése alatt.

1950.
Édesanyánkat Böszörménybe helyezték 

az ottani kollégium szakácsnőjének. Ter-
mészetesen mi mindenütt követtük. Itt 
már régen elváltak szüleink és édesanyánk 
gondoskodott rólunk. Én állatorvos, a 
húgom pedig óvónő lett. (Apám szerint: 
„Add kondásnak, ha nem tudod fizetni!!!”)

Még jól ismertem Nánáson Lengyel 
Gézát, Király Fecót (Ferencet), még Ványi 
doktor úrral is találkoztam.

Böszörményben dolgoztam több mint 
40 évig. Örömmel jegyzem meg, hogy ak-
kor még tele volt a város mindenféle jószág-
gal, öröm volt ezzel a foglalkozással élni.

Ide nősültem. Itt született 4 gyerme-
künk (két fiú és két lány – ikrek! Felesé-
gem, 61 boldog házasév után, pár hónap-
pal ezelőtt itthagyott.

A művészet valamelyik ága mindig is 
érdekelt. A 60-as évektől kezdve a film, 
amatőr körülmények között. Több mint 
200 apró filmem van, közel száz díjazott 

	Sebestyén Dzsenifer „Pillanatok” című 
fotókiállítása március 27-ig tekinthető 
meg a művelődési központ kis aulájá-
ban.

	Március 26. (hétfő) 17.30 Barangoló 
Klub – Kultúrák összehasonlítása egy 
világutazó szemével – Képes élmény-
beszámoló Vándorboy-tól, aki 153 or-
szágban utazott stoppal hátizsákosként 
13 éven keresztül.

 Miért rendhagyó ez a vetítés? Mert az 
esszenciáját osztom meg a 13 év füg-
getlen utazásomnak. Elkísérlek 5 kon-
tinens 153 országába, s megosztom 
azokat a kultúrsokkokat, amikre nem is 
gondolnál. Választ kapunk arra, hogy, 
hogyan értik a világot a többi konti-
nensen. Milyen más megoldó képleteik 
vannak a helyzetekre, problémákra más 
országokban? Mi is a probléma nekünk, 
s nekik miért nem az? Mi a kultúrsokk? 
Hogyan utazzunk úgy, hogy minél 
jobban megismerjük az adott közösség 
életét, gondolkodásmódját? Ilyen és 
hasonló kérdésekre keressük a válaszo-
kat a változatos képeken keresztül. Lesz 
szó kreativitásról, státusz kifejezésekről, 
öltözködés, tetoválások, piac és társa-
dalmi élet, nők helyzete, oktatás, há-
borúk, vallások, konfliktus zónák, kör-
nyezettudatosság stb. Vándorboy-ról 
többet weblapján: http://vandorboy.
com/magamrol/ vagy FB oldalán lehet 
megtudni https://www.facebook.com/
vandorboy feszt https://www.facebook.
com/events/179832275965161/

 Az előadásra a belépés díjtalan!
	Március 28. (szerda) 18.00 Nánási 

Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan.

	Április 12. (csütörtök) 18.00 dr. Za-
cher Gábor főorvos előadása. Belé-
pődíj: 1200 Ft vagy 1000 Bocskai 
Korona. Jegyek a művelődési központ 
információjában válthatóak.

	Április 19. (csütörtök) 19.00 Kovács 
Kati nagy életmű koncert. Helyszíne: 
a művelődési központ színházterme. 
Belépődíj: 3000 Ft, aznap a helyszínen: 
3500 Ft. Jegyek a művelődési központ 
információjában válthatók.

	Március 24. (szombat) 19.00 Mulatós 
party – Mulassunk együtt a legjobb 
lagzis zenékre! Belépődíj: 800 Ft

	Április 1. (vasárnap) 19.00 „30up” 
Húsvéti retro party. Idézd fel a 80-as, 
90-es évek hajdúnánási diszkóinak han-
gulatát! Nem csak 30-asoknak, 40-esek-
nek! Belépődíj.

	Március 31. (szombat) 10., 15.00 Sze-
zonnyitó a Kendereskertben! Ebédeljen 

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Dr. Oláh Imre filmjei

velünk! Legyen vendégünk egy tányér 
slambucra vagy paprikás krumplira!
– Nánási Portéka kóstoló!
– kézműves foglalkozások
– gyerekeknek lovagoltatás
– nyuszi etetés

 Töltse ki kvízünket és nyerjen Gokart 
utalványt! Sorsolás 15 órakor.

 Belépő: 200 Ft.

BOCskAI FIlmszínHáz

	2018. április 6. (péntek) 17 óra Vá-
logatás dr. Oláh Imre kisfilmjeiből. 
Helye Bocskai Filmszínház moziterme.  
A belépés díjtalan.

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

	Március 24. (szombat)
 15.00 Nyúl Péter (magyarul beszélő, 

ausztrál–amerikai–angol családi animá-
ciós film, 95 perc, 2018)

 17.00 Gringo (magyarul beszélő, 
ausztrál–amerikai akció–vígjáték, 111 
perc, 2018)

 19.00 12 katona (magyarul beszélő, 
amerikai akciófilm, 130 perc, 2018)

	Március 25. (vasárnap)
 15.00 Nyúl Péter (magyarul beszélő, 

ausztrál–amerikai–angol családi animá-
ciós film, 95 perc, 2018) 

 17.00 Gringo (magyarul beszélő, 
ausztrál–amerikai akció–vígjáték, 111 
perc, 2018)

 19.00 12 katona (magyarul beszélő, 
amerikai akciófilm, 130 perc, 2018)

	Március 26. (hétfő)
 17.00 Gringo (magyarul beszélő, 

ausztrál–amerikai akció–vígjáték, 111 
perc, 2018)

 19.00 12 katona (magyarul beszélő, 
amerikai akciófilm, 130 perc, 2018)

	Március 31. (hétfő)
 15.00 Nyúl Péter (magyarul beszélő, 

ausztrál–amerikai–angol családi animá-
ciós film, 95 perc, 2018) 

 17.00 Nap nap után (magyarul be-
szélő, amerikai romantikus dráma, 95 
perc, 2018)

 19.00 Bosszúvágy (amerikai akció-
thriller, 108 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. felhívásai

	Tehetségkutató verseny
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

tehetségkutató versenyt hirdet az alábbi 
kategóriákban:
– tánc (gyerek – 14 év alatt, felnőtt – 

14 év felett)

– ének (gyerek – 14 év alatt, felnőtt – 
14 év felett)

– hangszeres zene (gyerek – 14 év alatt, 
felnőtt – 14 év felett)

 A verseny időpontja: 2018. május 1. 
(kedd)

 Helyszíne: Hajdúnánás, szabadtéri 
szín pad, Köztársaság tér.

 Mindhárom kategóriában korosztályon-
ként a legjobb versenyzőket díjazzuk!  
A versenyre jelentkezni a jelentkezési lap 
kitöltésével lehet! A jelentkezési lap a 
művelődési központban, vagy az info@
nanasvmk.hu e-mail címen kérhető!

 Jelentkezési határidő: 2018. április 16. 
(hétfő) 16.00

 További információk a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kérhe-
tők (52/382-400, 70/372-1494)

	NánásArt:
 Hajdúnánáson az idők folyamán sokan 

foglalkoztak művészetekkel akár ama-
tőr, akár professzionálisabb szinten. 
Szeretnénk, ha az itt élt emberek szel-
lemi kincsei nem vesznének a feledés 

homályába, a mai kor és az utánunk 
következő nemzedékek számára is meg-
ismerhetőek, hozzáférhetőek lennének.

 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
célja a múlt században, vagy akár előtte 
létrejött helyi alkotások összegyűjtése 
és bemutatása. A műveket tartalmazó 
adatbázis a művelődési központ hon-
lapján lesz hozzáférhető, olvasható.

 Keresünk egykori, a múlt században 
vagy régebben élt hajdúnánási alko-
tóktól verseket, novellákat, regényeket, 
festményeket, rajzokat, szobrokat vagy 
egyéb alkotásokat. Érdeklődünk sze-
mélyes naplók, a várost, városi szintű 
eseményeket bemutató mozgóképek, 
valamint Hajdúnánáson megtörtént 
anekdoták, történetek iránt is.

 Az alkotásokat lemásoljuk, lefotózzuk, 
majd visszajuttatjuk eredeti tulajdono-
sukhoz!

 További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek a művelődési központ-
ban az alábbi elérhetőségek valamelyi-
kén: 52/382-400, 70/372-1494, info@
nanasvmk.hu.

Szeretettel meghívjuk 2018. április 6-án (pénteken) 17 órára a Bocskai Filmszínházba 
dr. Oláh Imre kisfilmjeiből történő vetítésre. Az alkotóval való beszélgetést levezeti: 
rigó Tamásné, a Hajdúnánási Újság főszerkesztője. A programon a részvétel díjtalan!

közülük. Több ún. profi filmessel baráti 
kapcsolatban vagyok, kiemelve közülük 
Sára Sándort!

Hajdúböszörmény díszpolgára vagyok.
Bár filmjeim nagy része a youtube-on 

már megnézhető, úgy gondoltam: mozi-
szerű vetítésen szeretném megmutatni egyi-
ket-másikat, együtt lélegezve a közönséggel.  
„GYERTEK!”

Tervezett filmműsor dr. Oláh Imre 
filmjeiből:

1. Tanya 1024. (Ide született, itt élte 
le az életét, felőle épülhetnek az emeletes 
házak!)

2. Küszködés (megözvegyült, de folytat-
ni kell az eddig megszokott munkát!)

3. Húsvéti beszélgetés (Húsvét másod-
napja április 4-re esett. Ez a magyar, nya-
kas paraszt vajon melyiket ünnepli?)

4. Történelem (Fel sem fogjuk, hogy 
micsoda segítség az emberiségnek a me-
zőgazdaság gépesítése. De jó felidézni a 
múltat!)

5. Kegyetlen történelmi fordulat (Tud-
ja-e a tanyákon élő magyar paraszt, hogy 
2000 elején milyen durva változás követ-
kezik be életében?)

6. Zsuzsánna néni ebédje (Nem tudtam 
szó nélkül otthagyni a mamát!)

7. Fejlövés idegen kéz által (1944 őszén, 
az Arad u. 60. szám alatt tarkólövéssel 
meggyilkoltak 3 férfit, 3 nőt és 3 gyerme-
ket! Kik és miért?)

8. Az alom (A szervestrágya használatát 
a nagyüzemesítés sem nélkülözhette!)

9. Panasz Lenin elvtárshoz (Ha láthatná, 
mit szólna a mostani gazdasági helyzethez)

10. VOLT NEKÜNK (Szinte hihetet-
len! Pedig így volt!)
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MÁRCIUS 28., 18:00 
Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház
Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.

JELÖLTBEMUTATÓ   
FÓRUM

Csige Tamás 
az MSZP országgyűlési

képviselőjelöltje

Karácsony  
Gergely 
miniszterelnök-jelölt

házigazda

vendég

támogatók:
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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! 

Nagy ImrE LászLó
volt Hajdúnánás Polgári utca 16/A alatti lakos

halálának 6. évfordulójára.

Megemlékezés

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 
Egy gyertya az asztalon Érted ég, 
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
S egy út, mely elvitte az életed. 

A bánat, a fájdalom örökre megmarad, 
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

Felesége, gyermekei, menye, 
veje, unokái

PéNzEs aNTaL
volt Hajdúnánás Bercsényi u 17. sz. alatti lakos

halálának 10. évfordulójára

Megemlékezés

„Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, 
őrizzük emléked, nem fogunk feledni. 

Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, 
míg a földön élünk, sosem lesz ez másképp.”

Fájó szívvel emlékezik, 
Szerető családja

 

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

Albérlet kiadó leinformálható dolgozó hölgy részére.
Hunyadi 58.  Telefon: 52 476-895

Hajdúnánásiak jelentkezését várjuk
INGYENES

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ és SZAKÁCS
OKJ-s képzésekre!

A képzések helyszíne és időpontjai:
Tiszavasvári

Festő: 2018. április–augusztus
Szakács: 2018. április–szeptember

A képzés ideje alatt ÚTIKÖLTSÉGET és 
MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁST 

biztosítunk! 

További információ a részvétel feltételeiről és 
jelentkezés:

Kalamáris Egyesület
Tel.: 06-30/777-9065, 06-20/240-1022

A képzések 
a GINOP 5.1.4.-17-2017-00008 sz. 
pályázati programjának keretében 
valósulnak meg.

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

	Gépi	duguláselhárítás,	cső	tisztítás	
	 előre	egyeztetett	időpontban

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

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

Egyeztetés: 06-30/486-1934
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Im
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. 
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Könyvbemutató 
a városi könyvtárban
Megjelent Buczkó József: Nagymamáink 
receptjeiből sorozatának 2. kötete, mely-
nek bemutatójára március 9-én délután 
került sor a városi könyvtárban.

A szép és praktikus kivitelű szakács-
könyvben ezúttal a nánási római és görög-
katolikus lakosság körében hagyományo-
san készített ételek leírását találhatjuk, 
kezdve a levesektől az egytálételeken át az 
ünnepi süteményekig. 

A rendezvény különlegessége volt, hogy 
közel tíz, főként sült-tészta félét, süte-
ményt meg is kóstolhattak a vendégek. 
A kötet a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjtemény, illetve a Helyi 
Értéktár Bizottság gondozásában jelent 
meg. A kötet részletes bemutatását kö-
vetkező lapszámunkban találják kedves 
olvasóink. 

HNU

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

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


