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„ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET”

arangok szava hívta a református 
egyház híveit és vendégeit ápri-
lis 28-án vasárnap délelőtt arra 

a hálaadó istentiszteletre, amelyet a Re-
formátus Óvoda átadása és a Református 
Általános Iskola új épületrésze alapkőleté-
telének szenteltek.

Régóta várt esemény volt ez az egyház és 
a gyülekezet, de mondhatjuk azt is, a város 
számára is, hiszen úgy az óvoda, mint az 
iskola szerves részét képezi városunk ok-
tatási intézmény rendszerének, még ha 
hivatalosan a fenntartójuk a Hajdúnánási 
Református Egyházközség is.

A hívek mellett világi és egyházi mél-
tóságok egész sora tisztelte meg jelenlété-
vel ezt a nem mindennapi eseményt, így 
Tiba István országgyűlési képviselő, Pajna 
Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke, Szólláth Tibor polgármester, Sza-
badi Árpád a Hajdúvidéki Egyházmegye 
esperese. De szintén megtisztelték jelen-

létükkel a jeles eseményt a testvérgyüleke-
zetek papjai is. 

Az ünnepi istentiszteleten Főtiszteletű 
Fekete Károly püspök úr hirdetett igét, 
aki Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből idé-
zett „Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, 
megtántorodnak a legkülönbek is. De akik 

az Úrban bíznak, azoknak 
ereje megújul; szárnyra kel-
nek, mint a sasok, futnak 
és nem lankadnak meg, 
járnak és nem fáradnak el.” 
(Ézs 40, 30–31) Püspök úr 
egy madárröptéhez hason-
lította az oktatási intéz-
ményeket, ahol a gondos 
tanítók, nevelők segítik, 
óvják a kicsinyek szárny-
próbálgatásait. Akkor jó 
ez a röptető, ha tágas, jut 
benne hely mindenkinek, 

de nem kalitka – mondta püspök úr. Ezért 
is nagy öröm, hogy az újonnan épített 
óvoda távlatokban mérve a jövő nemze-
dékeket szolgálhatja, és ennek folytatásá-
ban pedig segítség a kibővített iskolarész, 
amelynek ezen a napon tették le az alapkö-
vét. Fekete Károly hangsúlyozta: „Istentől 
megbátorított ifjakra van szükség, akik 
különbek, mint kortársaik, akik mernek 
mást tenni, mint a nagy többség, mert 
bíznak az élő Istenben”. 

Tiba István országgyűlési képviselőnk 
megköszönte azt a bizalmat, amellyel 
megtisztelte mind az egyházközség, mind 
az iskola vezetése a fejlesztések elindítá-

sában és folyamatában. 
Mint mondta, örömmel 
és nagyon szívesen segí-
tett, hiszen ezek az intéz-
mények nemcsak a refor-
mátus híveket szolgálják, 
hanem minden hajdúná-
násit, közvetve pedig egész 
nemzetünket.

Pajna Zoltán a Hajdú- 
Bihar Megyei Közgyűlés 
elnöke egy nagyon fontos 
gondolatot fogalmazott 
meg köszöntőjében: a 21. 

század jövője most, ezekben az intézmé-
nyekben dől el, hiszen az itt növekedő, 
tanuló gyermekek fogják alakítani orszá-
gunk, nemzetünk jövőjét.

Szólláth Tibor polgármester úr azt 
hangsúlyozta, hogy ezek az intézmények 
eszközök mindazon céloknak a szolgála-
tában, hogy egészséges, népben, nemzet-
ben, Istenben gondolkodó, hívő emberek 
formálják jövőnket.

Gacsályi Gábor az egyházközség vezető 
lelkésze a két intézményhez kapcsolódó 
beruházásokról adott számot röviden a 
gyülekezetnek a megvalósult és a jövendő 
fejlesztésről. Az óvoda építésére mintegy 
190 millió forint támogatást nyertek, 
amelyhez további, több mint 200 millió 
forintot tettek hozzá saját forrásból. Az 
általános iskola új épületszárnyának meg-
építésére, felszerelésére 369 millió forint 
támogatást nyert pályázaton az egyház-
község, amihez több mint 150 millió 
forint önrészt kell hozzátenni. Önerőből 
történik a 100 férőhelyes étkező megépí-
tése, ami magával vonja a konyha bőví-
tését. A beruházás során a régi épületrész 
nyílászáróit is kicserélik.

A tasnádi és sződemeteri gyülekezet 
üdvözletét Pakulár István nagytiszteletű 
úr hozta el, aki szintén a jövőről, a gyer-
mekekben fejlődő, megtestesülő jövőről 
szólt. Borbándi András a magyarlapádi 
közösség lelkipásztora hasonló gondola-
tokat fogalmazott meg. A görögkatolikus 
egyház részéről Szaplonczay Gergely atya 
mondott köszöntőt. Az üdvözletek sorát 
Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Egyház-
megye esperese zárta, aki 29 gyülekezet jó-
kívánságait, üdvözletét hozta el hozzánk.

Az istentiszteletet követően került sor 
a Református Óvoda ünnepélyes átadásá-
ra. A megjelenteket Tóth-Ruszoly Zsuzsa 
óvodavezető asszony köszöntötte és szólt 
röviden az óvodáról, majd a folytatásban 
Főtiszteletű Fekete Károly püspök úr 
mondott igei köszöntőt és áldotta meg 
az új református óvodát. Az avatószalagot 
Gacsályi Gábor, Szólláth Tibor, Tóth-
Ruszoly Zsuzsa és Pajna Zoltán vágták át. 

Az április 28-i gazdag eseményű dél-
előtt zárásaként került sor az új iskolai 
épületszárny alapkőletételére, amelyet az 
iskolai énekkar műsora vezetett be. Áldás-
adó imát Kocsis Áron beosztott lelkész 
mondott, majd az új iskolaszárny épüle-
tének alapkövét Gacsályi Gábor, Szabadi 
Árpád, Szabóné Marth Éva és Tiba István 
helyezték el. 

Az ünnepi esemény zárásaként szeretet-
vendégség várt mindenkit az iskola torna-
termében. 

(r. zs.)
A képeket készítette: 

Molnár Andrásné Böbe

Ünnepélyes hálaadó istentiszteletre várta a Hajdúnánási Református Egyházközség a 
gyülekezet tagjait, a meghívott vendégeket és az érdeklődőket április 28-án. Ezen a 
napon került sor ugyanis az új Református Óvoda átadó ünnepségére és a Református 
Általános Iskola új szárnyépülete alapkőletételére. A hálaadó istentiszteleten Főtiszte-
letű dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét.
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Most és mindenkor – 
Gondolatok egy táncjátékról

Egy hajdúnánási vers Bécsben

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok 
Egyesülete ebben az évben is megrendezte 
a már hagyományos versmondó verse-
nyét. Több ország is képviseltette magát, 
így majdnem kétszáz induló volt a verse-
nyen. Négytagú zsűri hallgatta meg ezt a 
nem kevés számú versenyzőt.

Számomra nagyon érdekes volt, mikor 
az egyesület elnöke elmondta, hogy azért 
kezdték el a szervezést, mert Ausztriában 

Nem mindennapi főpróbát láthatott a 
Kéky Lajos Művelődési Központban vá-
rosunk néptáncszerető közössége április 
23-án 18 órától: a Martin György Nép-
táncszövetség felhívására készült táncjáték 
főpróbáját.

„Áldott a mi Istenünk öröktől fog-
va, most és mindenkor és örökkön-örök-
ké” – szokásos kezdet, a jelen és a min-
den. Múlt és a jövő, a teljesség hatalma.  
A teremtő ereje, a hit megélése – egy egész 
folyamat, áramlás, folytonosság. Nem 
pontok halmaza, hanem ívek, körök irá-
nya és aránya.

Mi is lehet más a címe egy táncjátéknak, 
ami maga az Élet. A hit megnyilvánulása, 
a körforgás, az évkör fordulása, maga a 
csillagos ég. Az osztottság, a megosztás, a 
beosztás – a felülről áradó tanítás, a fent-
re irányított figyelem. A hit egyetemleges 
ereje, a szenténekek értelme, az élet pilla-
natai, a szent gyónás imái, a lélek jelenléte.

Öröm és bánat, vigasság és szomorúság, 
nevetés és könny, élet és halál. Férfi és nő, 
felnőtt és gyermek, Jang és Jin, tér és idő. 
Ambivalens párhuzam, az élet teljes kife-
jezése, tartalma. Az évkör, az élet kifejező-
dése, körforgása, folytonossága. 

Három réteg – test, szellem, lélek – és 
négy elem – levegő, tűz, föld, víz.

Márton Attila néptáncpedagógus tánc-
játéka azzal az állandóan változásban lévő, 
forgatható, mindent elmesélő díszlettel 
valósult meg, melyet Réti Szabó Sándor 

alkotott. Az évkör ünnepei, a keresztyén 
ember teljességének megélése az emberi 
élet fordulópontjai által. Születés és ha-
lál között: keresztelő, konfirmálás, első 
áldozás, legény-, és leányavatás, házasság, 
valamint a folytonos körforgás.

Mindezek kifejezése egy táncba bele-
építve nem egyszerű feladat, bár miről is 
szól a tánc maga? Mint ez a táncjáték is 
megmutatta: szimbólum és nyelv. A tánc 
maga egy jel, egy megnyilvánulás, egy 
szabályozottan ismétlődő emberi mozgás, 
felfokozott érzelmek, események kifeje-
zése. Rítus, azaz eljátszott szimbólum. 

Eszköz és nyelv is egyben, mellyel min-
den megjeleníthető, eljárható: szeretet, 
kapcsolat, küzdelem, egység, közösség és 
erő, ünnep és gyász. Eleink sokat tudtak 
erről, s mindent ki tudtak vele fejezni. 
Körben, párban, egyénileg s még ehhez 
jött a szöveg, a tiszta énekhang (Szap-
lonczai Mária), mely nyomatékosította a 
tartalmat, a látványt, a mozgást. Egymás-
ra hagyományozták ezt nagyanyáink, át-
adták, tanították tájegységtől függetlenül. 
Megjelenítették általa viseletüket, mely 
gyönyörűen egészítette ki a mondandót – 
a színpadon kiegészült a Papp Anita által 
megfestett vászonszél – mintakincsekkel.

Büszkék lehetünk az alkotókra és az 
alkotótársakra (Márton Attila, Patalensz-
kiné Makkai Andrea, Hercegh Kata, Hor-
váth Judit, Mester-Szabó Ágnes, Husvéth 
Csaba). Kincsesládát nyitottak ki a szín-

nincs hagyománya a versmondó verse-
nyeknek. Azt is mondhatnánk, hogy ez 
a verseny egy „hungarikum” ott Ausztriá-
ban. A megmérettetést követően volt lehe-
tőségem megnézni Bécs nevezetességeit.

Egy évvel ezelőtt prózával vettem részt, 
ezért már ismert volt számomra a verseny 
menete. Idén pedig a 6–7. évfolyamosok 
között indultam a méltán híres hajdúná-
nási költő versével, Vihar Béla: Világosi 
elégia.

Izgultam, mert a felhívásban ajánlás-
ként olyan híres költők versei szerepeltek, 
akiknek ebben az évben ünnepeljük vala-
milyen évfordulóját. Ezért nehéz döntés 
volt egy hajdúnánási költő, Vihar Béla 
versével indulni.

Ahogy szokták mondani: „Aki mer, az 
nyer!”

Nagyon ügyesek voltak a társaim is, 
ezért izgalommal töltött el az eredmény-
hirdetés. Sikerült a 3. helyezést elérni, ami 
nem jöhetett volna létre Szabó Éva tanár-
nő segítsége nélkül! Köszönöm!

Kőrösi Róbert László 6. B
Bocskai István Általános Iskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola  
és Kollégium Hajdúnánás

padon, melyben a gyermekek jelenítették 
meg a kincset, a tánccal kifejezhető tar-
talmat.

Több mint hetven táncos olyan monu-
mentális tartalommal és erővel mutatta 
meg tudását és táncolta tele a színpadot, 

mellyel elvarázsolták a nézőket. Egész 
volt, teljes, színes és hatalmas, csontokig 
hatoló. Bízunk további sikerében, mutassa 
meg minden szakértőnek is erejét, lénye-
gét, elsöprő lendületét!

Fekete Andrea



3Hajdúnánási Újság2019. május 9.

Cseresznyevirágzás Te szedd!

Hajdúnánás Város Önkormányzata és 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
idén már 9. alkalommal szervezte és ren-
dezte meg a Japán Napokat, amelynek 
ünnepélyes megnyitója április 25-én volt 
a művelődési központban.

A megjelenteket Szólláth Tibor polgár-
mester úr, japán–magyar jószolgálati 
nagykövet köszöntötte, aki bevezetőjében 
szólt arról a közel négy évtizedes kulturá-
lis kapcsolatrendszerről, amely az 1980-as 
évek óta köti össze a japán Toyama tar-
tományt és Hajdú-Bihar Megyét, a japán 
és a magyar embereket. Ennek a kapcso-
latrendszernek létrehozásában, fenntar-
tásában elévülhetetlen érdemei voltak és 
vannak Koizumi Hiroshi úrnak Tojamá-
ból, illetve Pinczés Istvánnak, a Jászai- és 
Ucsimura-díjas színházi rendezőnek.

Pinczés István idén is megtisztelte je-
lenlétével az ünnepséget, aki a Japán Kul-
turális Szolgáltató Központ Közhasznú 
egyesület elnöke és nem mellesleg a Deb-
receni Színjátszó Stúdió rendezője is. Kér-
désünkre elmesélte, hogy az elmúlt, közel 
negyven év alatt több ezer hajdú-bihari 
művész, kulturális szakember látogatha-
tott el Tojamába, illetve a megye is szám-
talan küldöttséget fogadott ez idő alatt. 
Japán művészekkel egyébként itt Hajdú-
nánáson is találkozhatunk folyamatosan a 
nyári Nemzetközi Képzőművészeti Alko-
tótáborokban.

Az ünnepi műsort az a Wesser Patrik 
nyitotta saját dobszerzeményével, akit 
már négy évesen a csodadobos óvodásként 
emlegettek, s aki egy ideig Hajdúnánáson 
vett dobleckéket a Bartók- és Rubányi- 
díjas Kovács János tanár úrtól, ma pedig a 
világ egyik legfiatalabb dobosaként, szóló-
ban és csapatban egyaránt tevékenykedik. 

Japán hangulatot varázsoltak a színház-
terembe a Debreceni Színjátszó Stúdió 
tagjai, akik műsorukban japán népdalo-
kat, verseket, mesét tolmácsoltak. Kü-
lönleges élményt jelentett Jámbor József 
japán nyelvű monológja illetve éneke, 
aki Kato Micsio: Emlékkintornás művé-
ből adott elő részleteket. A Japán Napok 
rendezvényének évek óta visszatérő eleme 
a Tojamai Nemzetközi Gyermekrajz Fesz-
tivál megyei díjkiosztója is. Az elmúlt évi, 
43. tojamai pályázatra több nánási kisdiák 
is pályázott, közülük hatan – Czifra An-
na, Gonda Janka, Horváth Lotti, Pálóczi 
Lívia, Rab Nóra és Tündik Henriett –, 
Bronz diplomát vehettek át. Ezüst érmet 
kapott Mirkó Anna, míg a sokoldalú Ré-
vész Zsanna munkáját Arany diplomával 
jutalmazták. A díjazottak Szólláth Tibor-
tól és Pinczés Istvántól vehették át elisme-
réseiket.

Az ünnepség záró eseménye volt a Me-
sés Japán című helyi rajzpályázat díjainak 
átadása. Mint elhangzott, igen magas volt 
a részvételi arány, több mint 150 pálya-
munka érkezett be. A kedves, sok esetben 
kiváló rajzokon sorra jelentek meg a pa-
godák, a felkelő nap, a cseresznyevirág, a 
sakura, vagy éppen a Fuji, a japánok szent 
hegye.

A Japán Napok keretében megtekinthe-
tő volt az a fotókiállítás is, amely a közel 
negyvenéves közös múlt néhány jellemző 
pillanatát, fontos állomásait örökítette 
meg. Egy másik tárlaton a japán rajzfil-
mek kedvelői örülhettek annak az anime 
baba kiállításnak, amelyet Szebeni Anita 
Magyarország egyik legnagyobb anime 
baba magángyűjtője bocsátott rendelke-
zésre. 

(erzsé)

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/375-66-53

Régi igazság, hogy az utca szemetét 
nem az szedi fel, aki eldobja.

Az előző év ősze óta hordozok magam-
ban egy emléket, a hozzá kacsolódó kép-
sorokkal, s ez éppen a szemétszedéssel 
kapcsolatos.

A Zemplénben, Óhuta és Erdőhorváti 
között, a mindig szeméttől mentes, hat 
kilométeres szakaszon kerékpároztam, 
amikor szokatlan jelenségen akadt meg a 
szemem. Távolabb, egy Erdőhorváti felől 
érkező terepjáró tűnt fel, melynek lassú 
haladása, meg-megállása keltette fel az ér-
deklődésemet. Különösen is két aprócska 
alaké, akik jól kivehetően az út egyik, il-
letve másik oldalán hajbókolva mozogtak, 
ám minduntalan a járműhöz tértek vissza.

Amikor közelebb értünk egymáshoz, 
villámként hasított belém a felismerés, 
hogy a két 6-8 éves fiúcska vidám hangu-
latban szemetet gyűjt. A platós terepjárót, 
melyen félig telt, öblös zsákok voltak már, 
az édesapa vezette. Miután megkérdeztem 
tőle, hogy mindaz, amit látok nem káprá-
zat-e? – a következőt mondta:
 Uram, én tolcsvai lakos vagyok. 

Régóta járunk a Hutákba, s nagyon fájt 
nekünk mindaz, amit az utak mentén ta-
pasztaltunk, hiszen egyes turisták rendre 
itt hagyják műveltségük lenyomatát. Hat 
évvel ezelőtt a feleségemmel úgy döntöt-

tünk, minden szombaton felszedjük ezen 
az útszakaszon a szemetet. Előbb csak a 
párommal, néhány éve pedig a fiaimmal, 
akik nagyon élvezik ezt a szombat délutá-
ni szabadidős tevékenységet.

Természetesen szóba elegyedtem a gye-
rekekkel is.
 Mi ezt szívesen végezzük – harsogták. 

Tetszik tudni, nagyon szeretjük ezt az utat. 
Amikor Óhután hátra hagyjuk a két-há-
rom zsák szemetet, visszafelé jövet szép 
tiszta minden. Nekünk ez kirándulás is.

Ekkor értettem meg, miért olyan szép 
tiszta ez az útszakasz mindig.

Amint most a Kedves Olvasó, én is el-
ámultam a történteken. Azt gondoltam, 
álmodok, de az édesapa egy elgondolkod-
tató mondata mégis ébren tartott:
 Hogy van az – kérdezte, hogy a turis-

ta a sétaútja során hűségesen cipeli a más-
fél-két kilogrammos pet palackos üdítőt, 
majd amikor kiürült, s csupán néhány 
grammot nyom már a cipelni való, lazán 
a természet arcába dobja?

Nos, hogy van ez itt, Hajdúnánáson? 
Meg a város határában. Mert itt sem azok 
szedik fel a szemetet, akik hátra hagyták. 
Az ilyenek minden bizonnyal nem hallják 
meg a Te szedd! felhívást.

Buczkó József

Április 25-én már kilencedik alkalommal találkozhattunk a japán kultúra, hagyomány 
egy-egy szeletével a Japán Napok programjának keretében. Az ünnepélyes megnyitón a 
Debreceni Színjátszó Stúdió japán zenés, irodalmi műsorával lépett fel, ahol népdalok, 
versek, mesék, japán nyelvű dráma részlet hangzott fel. Szintén ekkor adták át a 43. 
Tojamai Nemzetközi Gyermekrajz Fesztivál, illetve a Mesés Japán rajzpályázat díjait. 
Mindemellett egy fotó tárlat, illetve anime baba kiállítás is várta az érdeklődőket.

A képeket készítette: Girus Zsolt
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 Május 4. (szombat) 10.00: „Kihajtás” 
Martinek Ágnes művésztanár kiállítá-
sa a művelődési központ galériájában.  
A kiállítást megnyitja: Buczkó József nép-
rajzkutató. Megtekinthető: június 2-ig.

 Május 11. (szombat): Kihajtási Ün-
nepség és Pásztorételek Főzőversenye. 
Helyszín: Hajdúnánás, Kendereskert. 
Kézműves vásárral, kézműves bemuta-
tókkal, pásztorételek főzőversenyével, 
népi játékokkal, kihajtási ünnepséggel, 
néptánc műsorral, népi mesterségek 
bemutatójával, pásztortűz gyújtással és 
színpadi programokkal várjuk a kiláto-
gatókat.

 Május 15. (szerda) 17.30: Ezredeleji 
beszélgetések – Kis képeslaptörténet a 
Hajdú Képeslapgyűjtemény segítségé-
vel. A képeslapok története, típusai,  
gyűjtése – és sok érdekesség. Előadó:  
Szólláth Zoltán, a gyűjtemény tulaj-
donosa. Helyszíne: a művelődési köz-
pont kamaraterme. A belépés díjtalan!

 Május 17. (péntek) 18.00 Nánási Fonó 
– Néptánctanítás kicsiknek és nagyok-
nak. Közreműködik a Bürkös Zenekar. 
Néptánc oktatók: Bistey Attila és Bedő 
Melinda. A belépés díjtalan!

 Május 22. (szerda) 17.30: Ezredeleji 
beszélgetések – Beszélgetés Csiszár 
Henrietta válogatott labdarúgóval. 
Helyszíne: a művelődési központ ka-
maraterme. A belépés díjtalan!

 Május 25. (szombat) 10.00: Városi 
Gyermeknap

 Helyszín: Hajdúnánás, Köztársaság tér
 Programok:
 10.00–16.00 Európai Friss Kalandok 

Road Show
 10.00–16.00 Legoland – A gyermekek 

kedvence a legnépszerűbb építőjáték a 
LEGO asztal(ok) számos LEGO játékkal.

 10.00–16.00 Mini játszótér – játékok a 
legkisebbek számára.

 10.00–16.00 kézműves foglalkozások a 
Hajdúnánási Gyermek- és Ifjúsági Ön-
kormányzat tagjaival.

 11.00 Varga Feri és Balássy Betty gye-
rekműsora

 15.00 Élő dínóshow
 Május 29. (szerda) 15.00 „Emlék-

futás a Hősökért, Tavaszi Toborzó 
Hadjárat” – Hajdú-Bihar megye 18 
települését érintő váltófutással és ün-
nepi koszorúzásokkal emlékeznek meg 
2019. május 27–31. között a megyében 
szolgáló katonák azon katonahősökről, 
akik életüket áldozták a hazáért. A kato-
nai váltó 2019. május 29-én 15.00-kor 
érkezik Hajdúnánásra a Köztársaság té-
ren található I–II. világháborús magyar 
hősi emlékműhöz, ahol már 14.30-tól 
katonai zenekar térzenéje, technikai 
eszközök bemutatója, katonai toborzó 
pont és a Magyar Vöröskereszt sátra 
várja az érdeklődőket. A Somorjai Lász-
ló Városi Sportcsarnoknál (Irányi u. 3.) 
a lakosság kb. 14:45-kor csatlakozhat a 
Balmazújváros felől érkező váltóhoz!

FELHÍVÁS! 
150 éves a nánási színjátszás

 A hajdúnánási amatőr színjátszás több 
mint 150 éves múltra tekint vissza. En-
nek tiszteletére 2019 novemberében 
egy több napos színjátszó találkozót 
szervezünk, ahol terveink szerint helyi 
színjátszó csoportok, Hajdúnánásról el-
származott művészek mutatkoznak be. 
Erre az alkalomra szeretnénk egy köny-
vet megjelentetni, mely a hajdúnánási 
színjátszás történetét mutatja be. Kér-
jük, aki rendelkezik fotókkal, plakátok-
kal, meghívókkal, programfüzetekkel 
stb. az egykori előadásokról, próbákról, 
legyen szíves eljuttatni hozzánk a mű-
velődési központba! A helyi színtársu-
latok mellett érdekesek számunkra a 
Hajdúnánáson fellépő, más települé-
sekről érkező profi vagy amatőr társu-
latok is! A dokumentumokat lemásolás 
után visszajuttatjuk a tulajdonosának! 
További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek a művelődési központban 
(52/382-400, 70/372-1494, info@na-
nasvmk.hu).

MOZIMŰSOR
 2019. május 11. (szombat)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detek-

tív (magyarul beszélő, japán–amerikai  
kalandfilm, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Csaló csajok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 94 perc, 2019.)

 19.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

 2019. május 12. (vasárnap)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detek-

tív (magyarul beszélő, japán–amerikai 
kaland film, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Csaló csajok (magyarul beszé-
lő, amerikai vígjáték, 94 perc, 2019.) 
19.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-
rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

 2019. május 13. (hétfő)
 19.00: Bosszúállók: Végjáték (magya-

rul beszélő, amerikai akciófilm, kaland-
film, sci-fi, 2019.) 3D

 2019. május 18. (szombat)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detek-

tív (magyarul beszélő, japán–amerikai 
kaland film, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Csaló csajok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 94 perc, 2019.)

 19.00: John Wick: 3. felvonás-Para-
bellum (magyarul beszélő, akcióthril-
ler, krimi, 130 perc, 2019.)

 2019. május 19. (vasárnap)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detek-

tív (magyarul beszélő, japán–amerikai 
kaland film, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Csaló csajok (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 94 perc, 2019.)

 19.00: John Wick: 3. felvonás-Parabel-
lum (magyarul beszélő, akcióthriller,  
krimi, 130 perc, 2019.)

 2019. május 20. (hétfő)
 19.00: John Wick: 3. felvonás-Parabel-

lum (magyarul beszélő, akcióthriller,  
krimi, 130 perc, 2019.)

 2019. május 25. (szombat)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detek-

tív (magyarul beszélő, japán–amerikai 
kaland film, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Aladdin (magyarul beszélő, ame-
rikai fantasy, családi kalandfilm, 2019.)

 19.15: John Wick: 3. felvonás-Parabel-
lum (magyarul beszélő, akcióthriller,  
krimi, 130 perc, 2019.)

 2019. május 26. (vasárnap)
 15.00: Pokémon-Pikachu, a detektív 

(magyarul beszélő, japán–amerikai ka-
landfilm, családi animációs film; 104 
perc, 2019.) 3D

 17.00: Aladdin (magyarul beszélő, 
amerikai fantasy, családi kalandfilm, 
2019.)

 19.15: John Wick: 3. felvonás-Parabel-
lum (magyarul beszélő, akcióthriller,  
krimi, 130 perc, 2019.)

 2019. május 27. (hétfő)
 19.15: John Wick: 3. felvonás-Parabel-

lum (magyarul beszélő, akcióthriller,  
krimi, 130 perc, 2019.)

Tisztelt Olvasók!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Lakossági hirdetéseit 
(gyászhírek, megemlékezések, adás – vétel stb.) 

személyesen a Bocskai Filmszínház épületében található Teleházban 
is feladhatja, a Teleház nyitva tartási idejében. 

(Hétfő–péntek 8.00–16.00, ebédidő: 12.00–12.30)
Elérhetőségek: Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 

Telefon: 52/381-620  06-20/919-08-38
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Tájékoztató zöldfelületek 
rendben tartásáról

Tavaly szeptember végén hívtuk fel a 
lakosság figyelmét a széles körben csak 
„csendrendeletnek” aposztrofált, a közös-
ségi együttélés alapvető szabályairól és 
azok megsértésének jogkövetkezményeiről 
szóló helyi rendelet előírásaira. A korán 
beköszöntött tavasz ismét aktuálissá tet-
te a rendelet azon szakaszait, amelyek a  
pihenni vágyók védelmére előírásokat tar-
talmaznak a szabadban végzett tevékeny-
ségek zajhatásának csökkentésére. 

A rendelet 11. §-a előírja, hogy a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartást valósít meg az, aki ünnepna-
pon 00 órától 24 óráig, egyéb napokon 
este 20 óra és másnap reggel 8 óra között 
zajt keltő munkát végez kivéve, ha a te-
vékenység elemi kár elhárításával vagy 
műszaki meghibásodásból eredő javítással 
függ össze. Ugyanígy szankciót vonhat 
maga után az is, ha valaki szabad térben 
hajnali 2 órát követően szabadidős zaj-
vagy rezgésforrást üzemeltet.

A fenti cselekményeket elkövetőkre 
50 000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható 
ki. A rendelet szempontjából ünnepnap: 
január 1., március 15., nagypéntek, hús-
vét mindkét napja, május 1., pünkösd 
mindkét napja, augusztus 20., október 
23., november 1., december 25–26. 

Kérjük a lakosságot, hogy a pihenés cél-
ját szolgáló időszakokban legyen tekintettel 
a helyi rendelet előírásaira és mindenek-
előtt a környezetében lakók nyugalmára.

A fűnyírás kapcsán még két kötelezett-
ségre hívjuk fel a városlakók figyelmét. 
2004 óta önkormányzati rendelet írja 
elő az ingatlantulajdonos részére, hogy az 
ingatlana előtt az úttestig terjedő teljes 
terület, beleértve a nyílt vízelvezető árkok 
területét is – a rendszeres parkfenntartásba 
bevont területek kivételével –, tisztántar-
tásáról, gondozásáról, szemét- és gyom 
mentesítéséről köteles gondoskodni. 

Tavaly a rendszeres parkfenntartásba 
bevont területek nagysága csökkent, erre 
az évre 2018-hoz képest nincs változás e 
tekintetben. Vagyis az ingatlantulajdono-
sok kötelesek az ingatlanaik előtti közte-
rület rendben tartására. 

A városképhez azonban nem csak a 
közterületek tisztasága és rendezettsége 
tartozik hozzá, hanem a közvetlen lakó-
környezetünk, a saját tulajdonú ingatlan-
jaink is. A rendetlen, elhanyagolt porta 
nem kizárólag esztétikai kérdés, a magasra 
nőtt gyom és ápolatlan kerti növények 
búvóhelyül szolgálnak a rágcsálók, kóbor 
állatok számára, a kertben megjelenő al-
lergén gyomnövények az azokra érzékeny 
szomszédok, arra járók életét nehezítik.  
A település tisztaságáról, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről szóló helyi rendelet 
előírást tartalmaz ennek a helyzetnek a 
kezelésére, amikor kényszerkaszálást he-
lyez kilátásba a kötelezettségét elhanya-
goló tulajdonossal szemben. Erre akkor 
kerülhet sor, ha az ingatlanon a növény-

zet magassága a 30 cm-t elérte, vagy 
meghaladta, és a tulajdonos a Hivatal 
felszólítása ellenére sem tesz intézkedést a 
növények levágására. A kényszerkaszálás 
díját (1600 Ft/fő/óra +ÁFA) a kiszabható 
pénzbírsággal együtt az ingatlan tulajdo-
nosának kell megfizetnie. 

A tiszta, rendezett városképünk érdeké-
ben kérem a lakosságot a fenti rendeletek-
ben foglalt szabályok betartására. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Városi rágcsálóirtás 
májusban 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
a közterületi csapadékvízelvezető-hálózat 
zárt szakaszain 2019. május 13–17. kö-
zött a kiskörúton belül, illetve a kiskör-
útra felfűződő egyes utcákban ismételten 
rágcsálóirtási munkákat végeztet. 

A közterületeken kívül a magántulaj-
donban tulajdonban, használatban lévő 
ingatlanokon is kérhető a szakemberek 
által végzett munka: amennyiben észlelik 
a rágcsálók elszaporodását, úgy saját költ-
ségük terhére kérhetik az önkormányzat 
által is használt irtószer szakemberek által 
történő elhelyezését. Az igényeket szemé-
lyesen 2019. május 11-ig a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodája 28-as irodájában 
adhatják le, vagy a mirkob@hajdunanas.
hu e-mail címre juttathatják el, továbbá 
az 52/381-411/129-es telefonszámon je-
lenthetik le. A beékezett igényeket továb-
bítjuk, és a vállalkozó az igénybejelentő-
ket személyesen fogja felkeresni, melynek 
során a beavatkozástól függően az irtási 
munkák költségére egyedi árajánlatokat 
fog tenni. Az árajánlattétel nem jár irtási 
kötelezettséggel. 

Kérjük a Lakosságot, hogy az irtással 
érintett közterületen a munkák ideje alatt 
fokozott figyelemmel közlekedjenek! 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Első lakáshoz jutók 
támogatása

Ez évben is igényelhető az első lakáshoz 
jutók vissza nem térítendő, 500 000 Ft 
összegű támogatása azon fiatalok részére, 
akik Hajdúnánáson lakást kívánnak építe-
ni vagy vásárolni. 

A támogatás iránti kérelem forma-
nyomtatványa elérhető a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél-
szolgálatán, illetve városunk holnapján. 
A kérelmeket benyújtani a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Szociális 
Csoportjánál kell benyújtani. 

A támogatásra azon személyek jogo-
sultak:
a) akik (házastársak/élettársak esetén ele-

gendő, ha az egyik fél) Hajdúnánás vá-
ros közigazgatási területén legalább egy 
éve állandó bejelentett lakcímmel vagy 
munkahellyel rendelkeznek, és 

Önkormányzati hírek b) akiknek egyike sem töltötte be a kére-
lem benyújtásának időpontjában a 35. 
életévét, és

c) akiknek az egy főre jutó havi bruttó át-
lagjövedelme - a vele együttköltözőket 
számítva - nem haladja meg a bruttó 
372 500 forintot, és

d) akik házastársi kapcsolatban élnek, vagy
e) akik élettársi kapcsolatban élnek és 

az élettársi kapcsolatban legalább egy 
gyermek született, akit közös háztartá-
sukban nevelnek, vagy

f ) aki gyermekét egyedül neveli.
Támogatásban az a kérelmező része-

sülhet, akinek, továbbá házastársának, 
élettársának és kiskorú gyermekének, va-
lamint vele együtt költözőnek lakástulaj-
dona nincs és nem is volt. A támogatás 
továbbá akkor is igényelhető, ha az igény-
lőnek, házastársának, élettársának, kis-
korú gyermekének, valamint vele együtt 
költözőnek

a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni 
hányada van egy olyan lakásban, amely 
öröklés útján került a tulajdonukba,

b) ha a lakás résztulajdon az igénylő szülei 
haszonélvezetével terhelt, és a szülők 
tulajdonában nincs lakás, vagy építési 
telek.
Nem jogosult támogatásra a kérelme-

ző, ha
a) az önkormányzat felé fennálló bármi-

lyen adó- vagy egyéb tartozással – há-
zastársak, élettársak esetén akár egyikük 
– rendelkezik, 

b) a támogatásra irányuló kérelmében, 
illetve vagyonnyilatkozatában olyan va-
lótlan adatokat közöl, melyek számára 
jogosulatlan előnyt jelentenek,

c) a kérelem benyújtásakor már megkö-
tött adásvételi szerződéssel rendelkezik.

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Híres a Hajdúságban és környékén a 
református templom több mint 60 méter 
magas tornya. Állítólag még Tompa Mi-
hály is megénekelte a fent idézett Népda-
lok című ciklusában. 

Meg van már vagy jó 300 esztendeje is 
annak, hogy hazánk egyik legszebb refor-
mátus templomának tornya rendületlenül 
őrködik népe és városa felett; látványa se-
gítség és iránymutatás is volt az egykori 
pusztázóknak, pásztoroknak, eltévedt uta-
soknak. Harangjainak szava sok infor-
mációt jelzett az értő füleknek, sok ezer 
hajdanvolt atyafit kísértek utolsó útjukra.

18. század vége óta az időt is mutatta 
a városban élőknek, hiszen Hajdúnánás 
rendezett tanácsú városa órát szereltetett 
a toronyba. 

A mögötte hagyott évszázadok azonban 
nem múltak el nyomtalanul; megromlott 
a régi óraszerkezet, sok éve nem mutat-
ja már az idő múlását. Maga a templom 
és a torony is felújításra szorul, melyet a 
református egyházközség ebben az eszten-
dőben meg is valósít.

A kívül-belül megújuló templom tor-
nyában azonban nem lenne szép látvány 
egy elromlott óra; éppen ezért Hajdú-
nánás város önkormányzata úgy döntött 
februári képviselő-testületi ülésén, hogy a 
tulajdonát képező toronyórát felújíttatja. 

Aki szeretne segíteni, s adományával 
hozzájárulni a toronyóra felújításához, azt 
kétféleképpen teheti meg:
 az OTP Banknál vezetett 11738077-

15372662-20770004 számlaszámra 
történő átutalással, vagy

 a Polgármesterei Hivatal, Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1., földszinti 42. szá-
mú irodájában ügyfélfogadási időben 
csekken történő befizetéssel.

Fogjunk össze együtt a református 
templom toronyórájának 
felújításáért

Sík a puszta, se halma, se erdeje,
Sugár magas a toronynak teteje;
Sugár torony kilátszik a pusztára,
Harangoznak pünköst első napjára.
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Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz., 
Tel.: 06-52/381-624) az Értelmi Fogyaté-
kosok Napközi Otthona ellátást biztosít.

Az értelmi fogyatékos személyek nap-
pali intézménye az önkiszolgálásra részben 
képes enyhe, középsúlyos értelmi fogya-
tékos, valamint autista személyek részére 
biztosít napközbeni felügyeletet és gon-
dozást.

A fogyatékos személyek nappali intéz-
ményében nyújtott szolgáltatások:
 állandó felügyelet biztosítása,
 segítségnyújtás személyi higiéné fenn-

tartásában: tisztálkodási, fürdési lehe-
tőség biztosítása,

 egyéni fejlesztő programokra épülő 
foglalkozások szervezése: meglévő kész-
ségek és képességek szinten tartása és 
fejlesztés (egyéni - csoportos fejlesztés),

 életvitelre vonatkozó tanácsadás, életve-
zetés segítése,

A mai alkalommal a lakásban tartott 
dísznövényekről, azok „nyaraltatásáról” 
szólunk néhány gondolatban. A szép és jó 
idő eljöttével nem csak mi, az emberek, 
hanem szobanövényeink is kikívánkoznak 
a szabadba. Felfrissülést jelent számuk-
ra az az üdülés, amit a nyári időszakban 
a szabadban tölthetnek. Természetesen 
nem minden szobanövényről van szó, de 
a többségük meghálálja a szabadban eltöl-
tött napokat.
 A kertbe, balkonra, erkélyre történő 

„kiköltöztetés” előtti napokon csökken-
teni kell az öntözés mennyiségét, mert 
így tudjuk könnyebben mozgatni az edé-
nyekben lévő növényeinket. Távolítsuk 
el a szobalevegőn megviselt leveleket, 
valamint a cserepekben lévő föld felületét 
óvatosan lazítsuk meg, esetleg cseréljük 
tápanyagban gazdag földre. Vigyázzunk, 
hogy a gyökerek ne sérüljenek meg.  
A virágok átültetését lehetőleg a kitelepí-
tés előtt végezzük el, de a gyorsan növeke-
dő növények átültetésével várjuk ki az ősz 
beköszöntét.
 A szabadba kerülő növények meg-

felelő mennyiségű vízhez jutnak, de bát-
ran öntözhetjük is őket. E munkával azt 
érhetjük el, hogy tetőtől-talpig, azaz a 

Tisztelt Lakosság!Az embertelenség ellen küzd 
az egykori hajdúnánási diák

Kertünk, házunk, otthonunk

 mentális gondozás,
 társas kapcsolatok kialakításának, illet-

ve fenntartásának segítése.
Szolgáltatásaink igénybevételének 

módja és feltételei:
 A fogyatékos személyek nappali ellá-

tása igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője 
kérelmére történik. A kérelem beszerez-
hető és benyújtható 4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 19. sz. alatt. 
Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

dokumentumok, okmányok:
 Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ 

kártya, egészségi állapotra vonatkozó 
igazolás, fogyatékosságot igazoló do-
kumentumok, kezelő orvos javaslata 
a fogyatékosok napközi otthonának 
igénybevételére.

Érdeklődni: 4080 Hajdúnánás, Kossuth 
u. 19. sz. alatt vagy tel.: 06-52/381-624 
telefonszámon lehet.

levél től a gyökérlabdáig átmossuk 
őket. A megfáradt virágföldből ki-
mossuk a nemkívánatos sót, ami 
fölhalmozódott a földlabdákban a 
szobai lakás idején. A permetező 
öntözés által a levelek is megtisz-
tulnak. Maga az öntözés nem csak 
a kiköltöztetés idején fontos, ha-
nem folyamatosnak kell lennie.

A vízigényen kívül figyelnünk 
kell a tápanyag utánpótlásra is. Ha mó-
dunkban áll, akkor levél trágyázzuk nö-
vényeinket, amit természetesen meghá-
lálnak.
 Nem minden növényt lehet nyaraltat-

ni. Jól érzik magukat a mediterrán erede-
tű növények. Közös jellemzőjük az, hogy 
igen nagy a tápanyagigényük, amit pótol-
ni kell. Arra azonban vigyázzunk, hogy ne 
vigyük túlzásba a tápanyag utánpótlását!
 Ne költöztessük ki a lakásból a seké-

lyen gyökerező, kis edényben élő növé-
nyeket, mert a meleg hatására könnyen 
el- és kiszáradhatnak. A szőrös levelű szo-
banövények levelén károsodást okozhat 
az öntözés, a csapadék, ám ők is jól érzik 
magukat tetővel védett helyen.
 Költözés előtt igyekezzünk a növé-

nyek számára a megfelelő helyet megta-
lálni a kertben. Tudni kell, hogy a növény 
fény- és hőigénye alapvetően befolyásolja 
a megfelelő hely kiválasztását. Vannak 
párás helyet igénylő növények, s vannak 
olyanok, amelyek a tűző napot nem vi-
selik el. Jó dolog, ha a „költözés” előtt 
tájékozódunk, szaktanácsot kérünk. Min-
denképpen tájékozódni kell egy-egy adott 
növény igényeiről!

Gut István

A volt Hajdúnánási Nevelőotthon egy-
kori állami gondozott növendéke, Ábri 
Zoltán március 21-én a Nyírbátori Kultu-
rális Központban megtartott ünnepségen 
egyedülálló kitüntetésben részesült. 

Ábri Zoltán 1971-ben született Deb-
recenben. Születésétől fogva állami gon-
doskodásban részesült, hároméves koráig 
a Debreceni Csecsemőotthonban, azután 
a Hajdúnánási Nevelőotthonban nevelke-

dett. 1986-ban került el Hajdúnánásról, 
s egészen Kanadáig jutott – ahogyan ol-
vasóink néhány éve már megismerhették 
történetét Tar József nyugalmazott tanító 
közreműködésével. (Köszönet a pótanyá-
nak Montrealból címmel.) Most is Józsi 
bácsi volt az, aki hírül adta, hogy Ábri 
Zoltán Hanti Vilmostól, a Magyar Ellen-
állók Antifasiszta Szövetségének az elnö-
kétől vehetett át díjat.

Emberi jogi díj
„Hogyan lettem a „humanizmus 

nagykövete”? Kicsit vissza kell térnem a 
gyermekkoromhoz. A Hajdúnánási Ne-
velőotthonban, ahol felnőttem, abszolút 
természetes volt a sokszínűség. Úgymond 
beleszülettem ebbe a miliőbe, hiszen szü-
letésem óta a gyermekotthon növendéke 
voltam. Együtt játszottam a gyerektársa-
immal békében, egymást gyermeki szívvel 
tolerálva. Pontosan ezért nem hiszek a 
rasszizmusban, és pontosan ezért utasítom 
el annak minden formáját.

Aktív részese voltam annak, hogy igenis 
lehet békésen egymás mellett élni, szóra-
kozni, együtt nevetni és együtt szomor-

kodni, netalán sírni. Ma már felnőtt fejjel 
mindez kiegészült azzal, ami a „humánus” 
gondolkodásmódomat kifejezi. Hiszek az 
emberben. Csodálattal tölt el az Isten ál-
tal megalkotott ember, és büszke vagyok 
arra, hogy emberként élhetek. Kötelessé-
gem teljesítem embertársaim felé most és 
életem hátralévő részében, mert a Teremtő 
bizalmat szavazott nekem a fogantatásom 
pillanatában, majd amikor megajándéko-
zott az élettel a világrajövetelem napján. 
Bízik bennem, hogy kötelezettségeimnek 
eleget tudok tenni az életem minden sza-
kaszában, azaz szeretni embertársaimat” – 
írta Ábri Zoltán a Naplónak.

Ki vagyok én?
„Magának a díjnak a tekintélyét jól jel-

lemzi, hogy 2010 előtt minden évben a 
Parlamentben adták át, s az is figyelem-
reméltó, hogy korábban kik kapták meg 
e rangot adó elismerést. Hiszen kicsoda 
vagyok én azok közül, akik emberek ezrei, 
milliói számára példaképnek, hősnek szá-
mítanak? Amikor pedig a díjátadón szín-

padra szólítottak, miközben Hegedűs D. 
Géza olvasta a méltatást, arra gondoltam, 
hogy mindez nem történhetett volna meg, 
ha nem a Hajdúnánási Nevelőotthonban 
nevelkedtem volna. Immáron pedig ezen 
emberségdíj birtokában megerősítést 
nyertem. Mindezek fényében büszke va-
gyok rá, hogy szolgálhattam, szolgálhatok 
ma is, és szolgálni fogok a jövőben is olyan 
ügyet, amely napjainkban még inkább 
komoly problémát feszeget. Az emberte-
lenség elleni küzdelmet” – emelte ki Ábri 
Zoltán.

A toleranciáért
A MEASZ által alapított díjat azoknak 

ítélik oda minden évben, akik a toleranci-
át képviselik, és ellentmondanak minden 
olyan embertelenségre, ami a gyűlölkö-
dést gerjeszti és élteti. Ennek az egyik 
díjazási formája a Radnóti Miklós-díj, 
a másik formája pedig a Humanizmus 
nagykövete cím. Mindkettő emberi jogi 
díj, ennek értelmében igen nagy megtisz-
teltetés mindazok számára, akik ebben a 
díjban részesülnek.

(a cikk forrása: Hajdú-Bihari Napló, 
2019. április 10.)
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Az egyik felesleges

Ez a két tábla a városháza mellett, il-
letve előtt hirdeti, merre és milyen mesz-
sze vannak Hajdúnánás testvérvárosai. 
Mondhatnánk: Ismétlés a tudás…, de a 
háromból két város távolsága nem egye-
zik! Régen erre azt mondták: tévedni em-
beri dolog, ma pedig: az egyik országúton, 

a másik lehetséges autópályán mért 
távolság. Van ilyen, például Hajdú-
nánás–Polgár a rázós országúton 24 
km, autópályán 36 km.

Az egyik tábla felesleges. Legin-
kább a közlekedési táblának álcázott 
zöld színű. Aki vezet és körforga-
lomhoz, gyalogátkelőhelyhez köze-
lít, az a forgalomra figyeljen, és ne 
azon töprengjen, miért éppen ez a 
három város neve szerepel a szom-
szédos Polgáré alatt.

Akkor maradjon a másik, a dísze-
sebb, amelyet bő egy évtizede a vá-
rosközpont felújításakor állítottak 
a városháza elé. Ugyanakkor kissé 
távolabb a tér déli szegletében egy 
emlékhelyet emeltek, rajta Hajdú-
nánás és a három testvérváros címe-
rével. A három mellett a negyedik 
testvérvárosi helyet üresen hagyták. 
Majd ha… Lassan két éve, hogy 
Csíkszereda a negyedik testvérváro-
sunk, de a címer helye üres, a míves 
oszlopon sem hirdeti tábla, merre, 
milyen messze van. Ha mindez 

egyszer megvalósul – valakinek lesz ide-
je odafigyelni rá – ezt a kis táblacsokrot 
át lehetne helyezni a testvérvárosok em-
lékfalának szögletéhez. Így talán minden 
egyértelműbb lenne!

-i. -k.

Ifjú „természettudósok” a Refiben

Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
találkozója Hajdúnánáson

Nagy izgalmakkal várta iskolánk két di-
ákja is április 26-át. Ekkor került ugyanis 
megrendezésre a 27. Kaán Károly Orszá-
gos Természet- és környezetismereti ver-
seny megyei fordulója Hajdúszoboszlón.  
A közel hatvan fős mezőnyben kemény 
verseny állt előttük. Egy hetven perces 
feladatlapot kellett kitölteniük, mely-
re már hónapokon keresztül készültek a 
gyerekek. A verseny alapirodalma Kaán 
Károly élete és munkássága, nemzeti park-
jaink, valamint az év élőlényeinek alap-
vető ismerete, emellett a Természetbúvár 
folyóirat kijelölt cikkeit is tanulmányozni 
kellett mintegy negyven oldalban. Termé-
szetesen az 5-6. évfolyamon tanultakat 
is magas szinten kellett tudniuk a gyere-
keknek, ha jó eredményt akartak elérni. 
Minderre egy hosszú – év eleje óta tartó –  
heti, rendszeres gyakorlással, tanulással 

lehetett felkészülni. A sok 
munkának szerencsére meg 
lett az eredménye, ugyanis 
Balogh Eszter megyei III. 
helyezést ért el 5. évfolya-
mon, Szalka Eszter pedig 
megyei II. helyezett lett 6. 
évfolyamon. 

Ez folyamatosan a har-
madik tanév, hogy diákjaink 
mindig a dobogón végeznek 
ezen a megmérettetésen. 
Köszönhető ez annak, hogy 

lelkes, elszánt, tudásra éhes gyerekeink és 
támogató szüleik idejüket nem sajnálva 
foglalkoznak a természet tanulmányozá-
sával. Elengedhetetlen feltétele a sikernek 
az is, hogy a Hajdúnánási Református 
Általános Iskola vezetése fontosnak tartja 
a természettudományok oktatását, megte-
remti a tárgyi feltételeket. Nyugalmat, bi-
zalmat, szeretetet biztosít diákjai, pedagó-
gusai számára. Amennyiben valaki ebben 
a környezetben készül fel egy versenyre, 
szinte garantált a siker.

A szép elért eredményt, valamint a gye-
rekek lelkesedését, természetszeretetét lát-
va, jövőre biztosan újra nekivágunk ennek 
a szerteágazó, sok tudáson, fajismereten 
alapuló természetismereti versenynek.

Farkas Ferenc 
felkészítő tanár

A szakmai találkozót Csiszár Imre, a 
helyi KEF társadalmi elnöke nyitotta 
meg, aki többek között arról szólt, hogy 
a szerfüggőség szinte minden magyar csa-
ládot érint, ilyen-olyan formában. Elnök 
úr emlékeztetett arra, hogy a szerhaszná-
lat nemcsak a kábítószert jelenti, ennél pl. 
sokkal nagyobb társadalmi réteget fed le 
a dohányzás, de még inkább az alkohol-
függőség.

A jelenlévőket Tiba István országgyű-
lési képviselő köszöntötte, aki kiegészítve 
Csiszár Imre gondolatmenetét szólt arról 

a rossz magyar szokásról, hogy az ilyen 
jellegű gondjainkat szőnyeg alá söpörjük, 
nem beszélünk róla, szégyelljük. Kimmel 
Zsófia az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának megbízott osztályvezetője a 
drogpolitika aktuális kihívásairól szólva, 
elmondta, hogy Magyarországon a leg-
nagyobb gond az egészségtudatosság ala-
csony volta. A betegségek kialakulásának 
több mint 35%-ban az egyén viselkedése 
a felelős, s ezen belül 75%-ban a szerfüg-
gőség.

Frankó András, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat „Fogadó” Pszichoszociális 
Szolgálat intézményvezetője „Törékeny 
gyermekkor a legkeményebb drog árnyéká-
ban” című előadásában megrázó esetekkel, 
kisfilmekkel mutatta be, milyen óriási 
rombolást végez az alkohol a családban, de 
leginkább a gyermekek lelkében, ami nem-
zedékeken átívelő is lehet a minta okán.

A hajdúnánási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és Hajdúnánás Város Önkormányzata 
nagyszabású megyei szintű találkozót szervezett a Hajdú-Bihar megyében tevékenykedő 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok részére május 6-án Hajdúnánáson. 

Majzik Balázs a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság Drogmegelőzési Prog-
ramok Osztályának vezetője 
„Drogmegelőzés a mindenna-
pokban” címmel tartott előa-
dást, amelyben kitért többek 
között a drogfogyasztók ha-
zai köreire, a szegregátumban 
élők szerfogyasztására vagy 
éppen a gazdag körök kokain 

fogyasztási szokásaira.
Kémeri Nagy Edit szakpszichológus 

a hajdúnánási Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Központ munkatársa „A család 
és a fejlődési folyamatok szerepe az addikci-
ók kialakulásában” címmel szólt részletei-
be menően a szenvedélybetegségek kiala-
kulásának különböző fajtáiról, fázisairól, 
a család, a közösség, a kortárs csoportok 
szerepéről, felelősségéről.

Igen érdekes és tanulságos volt a konfe-
rencia záró momentuma, amikor Berényi 
András a Debreceni KEF szakmai elnöke 

vezetésével több hajdúváros KEF szakmai 
vezetői beszélgettek arról, milyen együtt-
működési, továbblépési lehetőségei lehet-
nek a megyei szervezeteknek. Sok hasznos 
gondolat hangzott el, pl. a KEF-ek hely-
zetét illetően, jelesül, hogy az itt felhozott 
problémák, gondok évtizedek óta ismer-
tek, de igazán lényegi intézkedés, javulás 
nem következett be e területen. Valahol, 
valami mindig elmarad, leginkább a koor-
dináció hiánya, ami nagyon fontos eleme 
ennek a prevenciós munkának. A jó han-
gulatú találkozó mindenesetre reményt 
ad arra, hogy talán már valóban minden 
érintett komolyan veszi ezt a munkát, az 
együttműködést, hiszen mint az előadók-
tól is elhangzott, rengeteg a tennivaló; a 
szakmai – társadalmi koordináció, a fiata-
lok igazi, valódi elérése, terelése egy jobb 
irányba. 

(r. zs.)
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A kérdést folytathatjuk úgy is, hogy 
talán általánossá fog válni egy egyáltalán 
nem tetsző, felbukkanó módszer? Így vagy 
úgy, eddig meg voltunk elégedve a mód-
szerrel. 

A mindennapokban sokat találkozunk 
ismerősökkel és idegenekkel egyaránt, 
akik többek között panaszkodnak is. 
Úgy az ifjabb, de gyakrabban az idősebb 
nemzedék tagjai egészségügyi problémá-
ikkal kénytelenek felkeresni a háziorvosi 
rendelést, vagy éppen a szakrendelést. Az 
is természetes dolog, hogy egyes esetek-
ben további kivizsgálásokra van szükség. 
Gondolhatunk itt arra, hogy problémáink 
miatt kórházi kivizsgálásokra van szükség. 
Tudott dolog, hogy egyes kivizsgálásokra 
csak kórházi körülmények között kerülhet 
sor, mert a megfelelő technika csak ott ér-
hető el.

Nos, eddig úgy működött a rendszer, 
hogy vizsgálati időpontot kaptunk. Ha 
nem, akkor ott volt a fejlődő technika, 
telefonon vagy interneten keresztül kér-
hettünk vizsgálati időpontot. Ezt köve-
tően megjelentünk a vizsgálaton, ahol 
aztán ott hagyhattunk egy megcímzett 

„Különleges tehetséged van. Van valami, 
amit mindenki másnál jobban csinálsz. 
Amikor felfedezed a tehetséged, lesz valami, 
amit szeretsz csinálni. Áldás, amivel szület-
tél.” (Mabel Katz)

A Hajdúnánási Református Általános 
Iskolában 2019. április második hetében 
került megrendezésre a Kéky Lajos Kultu-
rális Hét, mely több mint 10 éves múltra 
tekint vissza. A rendezvény névadója váro-
sunk szülötte, a Református Elemi Iskola 
egykori diákja, aki később országosan is 
elismert irodalomtörténész, színháztörté-
nész, esztéta lett. 

A Kulturális Hét színes programokkal, 
versenyekkel várta a diákokat a hét min-
den napján. A hetet a felső tagozatos tanu-
lók versmondó versenye nyitotta, melyre a 
diákok szabadon választott költemények-
kel érkeztek. A 7–8. osztályosok Ady ver-
sekkel örvendeztették meg a zsűri tagjait, 
így emlékezve meg a költő halálának 100. 
évfordulójára. A keddi napon az alsó tago-
zatos kisdiákok verseit hallgathatta meg a 
háromtagú zsűri. A tanulók szabadon vá-
lasztott költeményekkel készültek, melyek 
között voltak mélyebb gondolatokat tar-
talmazó alkotások és voltak könnyedebb, 
humoros hangvételű művek, melyek mo-
solyt csaltak mind a zsűri, mind a közön-
ség arcára. A kulturális hét első két napján 
a költészet, a versek álltak a középpont-
ban, s közel 40 tanuló vállalkozott arra, 
hogy átadja egy-egy költő gondolatait, s 
megérintse velük a nézőközönséget. 

A szerdai napon iskolatörténeti vetélke-
dővel folytatódott a Kéky Lajos Kulturális 
Hét, melynek során alsó és felső tagozat-
ban is csapatverseny formájában mérték 
össze a gyerekek tudásukat, s adtak számot 
elsajátított ismereteikről. Az iskola peda-
gógusai által összeállított játékos vetélke-
dő minden korosztály tetszését elnyerte, s 

Nagykőrösön április 12–13-án már 
tizenhetedik alkalommal rendezték meg 
a „Hagyományok – Ízek – Régiók-prog-
ram” Országos Tudományos Diákkon-
ferenciáját, melyen iskolánk – a BSZC 
Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája – diákjai is képviseltették 
magukat. Horváth Vivien (11. F) és Tóth 
Anita (9. F) egy helyi vállalkozás életét 
mutatták be. Dolgozatuk címe: A tej út-
ja, helyi termékek előállítása a hajdúnánási 
Martinek Farmon. Céljuk a helyi tejter-
mékek népszerűsítése volt. Lelkiismeretes 
felkészülésük meghozta eredményét, az 
abszolút kategóriában (legjobb dolgozat 

Tér-Fél: Csak reménykednünk lehet?

Csihások az élen

Kéky Lajos Kulturális Hét 
a Hajdúnánási Református 
Általános Iskolában 

a tanulók lelkesen, vidáman vettek részt a 
változatos feladatok megoldásában. Ezen 
a délutánon az előre elsajátított ismeretek 
gyakorlati alkalmazása mellett az önfeledt 
játéké volt a főszerep, mely megmozgatott 
kicsiket és nagyokat egyaránt. 

A szerdai nap volt a rajzpályázatra 
készített alkotások leadási határideje is. 
Ebben az évben a rajzpályázat témája a 
református iskola épülete volt. A téma-
választás abból az apropóból született, 
hogy a református iskola jelenlegi épüle-
tét mostani formájában, ebben a tanévben 
láthatjuk utoljára, hiszen a nyár folyamán 
felújítási és bővítési munkálatok indulnak 

meg, s 2019 szeptemberében már 
új arculattal várja az intézmény 
a diákokat, s az ide látogatókat.  
A rajzpályázatra nagyon sok al-
kotás érkezett, melyek a legkü-
lönfélébb technikákkal készültek.  
A csütörtöki napon került sor a 
beérkezett pályamunkák értéke-
lésére, amelyekből az iskola aulá-
jában kiállítás nyílt. A gyerekek 

lelkesen keresték saját rajzaikat és gyö-
nyörködtek a szebbnél szebb alkotások-
ban, melyeket a délután folyamán már a 
szülők és az iskolába érkező vendégeink is 
megtekinthettek. 

A hét utolsó napján, pénteken, a reggeli 
áhítaton került sor a Református Temp-
lomban a Kéky Lajos Kulturális Hét zá-
rására, az ünnepélyes eredményhirdetésre, 
melyre nagy izgalommal és várakozással 
készültek a gyerekek. Minden verseny-
számban az első három helyezett tanuló, 
vagy csapat oklevélben és értékes könyvju-
talomban részesült, illetve a versmondás és 
a rajz kategóriában különdíjat is adott ki 
a zsűri. Az eredményhirdetés elején Nagy-
tiszteletű Gacsályi Gábor lelkipásztor 
imádságban adott hálát a rendezvény si-
keres lebonyolításáért és a református álta-
lános iskola tanulóiért és pedagógusaiért.

A Kéky Lajos Kulturális Hét utolsó 
programjára pénteken délután került sor, 
melynek során az intézmény idegen nyelv 
szakos pedagógusai egy színes „utazásra” 
várták az érdeklődő gyerekeket. A játékos 
nyelvi délutánon a tanulók betekintést 
kaphattak a különböző népek kultúrájá-
ba, szokásaiba, s mindezt egy kis gasztro-
nómiával, süti kóstolással tették emlékeze-

tessé a szervezők. Ennek 
a programokban gazdag 
hétnek valószínűleg 
minden gyermek részese 
volt valamilyen szinten a 
Hajdúnánási Reformá-
tus Általános Iskolában, 
mindenki megtalálhatta 
azt a területet, amely 
közel áll hozzá, s új él-
ményekkel, ismeretekkel 
lettek gazdagabbak.

Molnárné 
Magyar Krisztina

és bérmentesített borítékot, amelyben 
elküldték a vizsgálat eredményét. Ezt a 
módszert megszoktuk és működőképes-
nek is tartottuk. 

Sajnos az idő előre haladtával valami 
változás indult el, ami remélhetőleg nem 
válik általánossá. Mit is lehetett az utób-
bi időszakban esetenként tapasztalni? Az 
egyes vizsgálatokra ma is megkapjuk a 
beutalást. Ez eddig rendben is van, csu-
pán a további lépésekkel van a problé-
ma. A kapott beutalóval be kell utazni a 
kórházba IDŐPONTOT kérni. Később 
a kapott időpontban újból be kell utazni 
a szükséges VIZSGÁLATRA. Ha ez meg-
történt, akkor még vár ránk egy feladat, 
hogy vagy személyesen, vagy meghatal-
mazottunk által, be kell utazni a vizsgálat 
eredményéért.

Ez mindenki számára plusz terheket 
jelent!

Ha lehet, álljon már vissza a megszo-
kott rendszer. Már csak azért is, hogy a 
technikailag fejlett, rohanó világunkban 
ne kelljen feleslegesen tovább rohangál-
nunk.

Gut István

+ legjobb prezentáció) az első helyezést 
érték el. Előadásuk mindenkit lenyű-
gözött, dolgozatuk pedig sok dicséretet 
kapott.

Ezúton is köszönjük a Martinek Farm 
Bt. támogató segítségét! A képen a díjazott 
diákok és tanáruk mellett a zsűri elnöke, 
dr. Novák László (muzeológus, az MTA 
tagja), valamint a zsűri egyik tagja, Palló-
né dr. Kisérdi Imola (Agrárminisztérium, 
Földrajzi Árujelzők Osztályának osztály-
vezetője) látható.

Ötvösné Kéki Piroska Ibolya
felkészítő tanár
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

Csorvási Zoltán 
és felesége, 

Pongor Katalin 
2019. május 4-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

Ez alkalomból szívből gratulálunk 
és további sok szép, egészségben, szeretetben eltöltött 

boldog éveket kívánunk! 

A szerető család

 

Fi
ze

te
tt

 p
ol

iti
ka

i h
ird

et
és

 –
 F

id
es

z

Reményeinket gyászlepel takarta

GIRUS ZOLTÁNNÉ
LANTOS IRÉN

1954–2019

„Azért kapjuk életünket, hogy használjuk”
(Bölcsek ajándékából)

Március nyolcadikán telefonon köszöntöttük névnapján Zoltánt és kívántam szép Nőnapot 
Irénnek. A válasz az volt: Irén komoly műtét előtt áll, biztos minden rendben lesz, köszö-

nöm, majd hívlak. Hívott.
„Azt kívánom, szemem nyíljon ki a műtét után, a többit elviselem” – mondta a szerettei-
nek. Fehérköpenyes volt tanítványa kísérte a műtőig, végig a családjáról, unokáiról beszélt. 

Békében elaludt, de a jóságos szemek végleg bezárultak. 
Az élet fényei kialudtak.

Ismertük őt és családját. Őszinte tekintete elől nem volt kitérés. 
Megnyíltunk kedves szavaira, mert meggyőzött bennünket törődésével. 

Mint jó orvos kérdezett, hogy segítsen. Tanítványok százainak, barátainak, utcabeliek-
nek, népes családjának. Tudásával, biztató szóval, mindig beváltott ígéreteivel, karjaival, 
mosolyával használt, boldogított. Vigyázó szemét a város egészén tartotta, örült mások 
sikereinek, boldogulásának. Így pásztázta volán mögül Hajdúnánást a felejthetetlen édes-
apa Lantos András („Bandi”), Révész „Zsuzsika” egyszerű közvetlenségét, otthonosságát is 

örökölte, gazdagította az egyetlen gyermek. 
Húsz évig alsó tagozaton, rövid ideig óvodában, majd a gyermekvédelmi szolgálatnál látott 
el sokrétű feladatokat. Kétezer-kettőtől haláláig magántanítóként otthonában fogadta a 
hozzáforduló tanítványokat. Vallotta, naponta igazolta, hogy a tanulás, tanítás megsza-
kíthatatlan, élethossziglan tartó szolgálat, mint a szülői áldás. A közösség volt éltetője, 
mindig nagy családra vágyott. A férj-feleség házassága harmonikus, egybecsengő életfelfo-
gása, hitvallásának eredői, egy szép diákszerelemben keresendők. Három gyermekük életük 
párjával, hat unokával írják tovább sorsukkal a képzeletbeli családregényt. Fájdalom múltán 
a Papa is beleolvas Mama kedves Ady-kötetébe az ünnepi asztalnál: „Az élet él és élni akar”

Hajdúnánás, 2019. márciusa
Sebestyén Miklós

A gyászoló család ezúton is megköszöni a szertartáson megjelentek 
főhajtását, könnyeit, virágait, üzeneteit.

Megemlékezés
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Reményeinket gyászlepel takarta

GIRUS ZOLTÁNNÉ
LANTOS IRÉN

1954–2019

„Azért kapjuk életünket, hogy használjuk”
(Bölcsek ajándékából)

Március nyolcadikán telefonon köszöntöttük névnapján Zoltánt és kívántam szép Nőnapot 
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„Azt kívánom, szemem nyíljon ki a műtét után, a többit elviselem” – mondta a szerettei-
nek. Fehérköpenyes volt tanítványa kísérte a műtőig, végig a családjáról, unokáiról beszélt. 
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Az élet fényei kialudtak.

Ismertük őt és családját. Őszinte tekintete elől nem volt kitérés. 
Megnyíltunk kedves szavaira, mert meggyőzött bennünket törődésével. 

Mint jó orvos kérdezett, hogy segítsen. Tanítványok százainak, barátainak, utcabeliek-
nek, népes családjának. Tudásával, biztató szóval, mindig beváltott ígéreteivel, karjaival, 
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apa Lantos András („Bandi”), Révész „Zsuzsika” egyszerű közvetlenségét, otthonosságát is 

örökölte, gazdagította az egyetlen gyermek. 
Húsz évig alsó tagozaton, rövid ideig óvodában, majd a gyermekvédelmi szolgálatnál látott 
el sokrétű feladatokat. Kétezer-kettőtől haláláig magántanítóként otthonában fogadta a 
hozzáforduló tanítványokat. Vallotta, naponta igazolta, hogy a tanulás, tanítás megsza-
kíthatatlan, élethossziglan tartó szolgálat, mint a szülői áldás. A közösség volt éltetője, 
mindig nagy családra vágyott. A férj-feleség házassága harmonikus, egybecsengő életfelfo-
gása, hitvallásának eredői, egy szép diákszerelemben keresendők. Három gyermekük életük 
párjával, hat unokával írják tovább sorsukkal a képzeletbeli családregényt. Fájdalom múltán 
a Papa is beleolvas Mama kedves Ady-kötetébe az ünnepi asztalnál: „Az élet él és élni akar”

Hajdúnánás, 2019. márciusa
Sebestyén Miklós

A gyászoló család ezúton is megköszöni a szertartáson megjelentek 
főhajtását, könnyeit, virágait, üzeneteit.

Megemlékezés

Fizetett politikai hirdetés - Fidesz

„Azért kapjuk életünket, hogy használjuk.”
(Bölcsek ajándékából)

Március nyolcadikán telefonon köszöntöttük névnapján Zoltánt
és kívántam szép Nőnapot Irénnek. A válasz az volt:

Irén komoly műtét előtt áll, biztos minden rendben lesz,
köszönöm, majd hívlak. Hívott.

„Azt kívánom, szemem nyíljon ki a műtét után, a többit elviselem”
– mondta a szeretteinek.

Fehérköpenyes volt tanítványa kísérte a műtőig, végig a családjáról,
unokáiról beszélt. Békében elaludt, de a jóságos szemek végleg bezárultak.

Az élet fényei kialudtak.
Ismertük őt és családját. Őszinte tekintete elől nem volt kitérés.

Megnyíltunk kedves szavaira, mert meggyőzött bennünket törődésével.
Mint jó orvos kérdezett, hogy segítsen.

Tanítványok százainak, barátainak, utcabelieknek, népes családjának.
Tudásával, biztató szóval, mindig beváltott ígéreteivel, karjaival,

mosolyával használt, boldogított. Vigyázó szemét a város egészén tartotta,
örült mások sikereinek, boldogulásának. Így pásztázta volán mögül

Hajdúnánást a felejthetetlen édesapa Lantos András („Bandi”),
Révész „Zsuzsika” egyszerű közvetlenségét,

otthonosságát is örökölte, gazdagította az egyetlen gyermek.

Húsz évig alsó tagozaton, rövid ideig óvodában, majd a gyermekvédelmi szolgálatnál 
látott el sokrétű feladatokat. Kétezer-kettőtől haláláig magántanítóként otthonában 
fogadta a hozzáforduló tanítványokat. Vallotta, naponta igazolta, hogy a tanulás, ta-
nítás megszakíthatatlan, élethossziglan tartó szolgálat, mint a szülői áldás.
A közösség volt éltetője, mindig nagy családra vágyott. A férj-feleség házassága har-
monikus, egybecsengő életfelfogása, hitvallásának eredői, egy szép diákszerelemben 
keresendők.
Három gyermekük életük párjával, hat unokával írják tovább sorsukkal a képzeletbe-
li családregényt. Fájdalom múltán a Papa is beleolvas Mama kedves Ady-kötetébe az 
ünnepi asztalnál: „Az élet él és élni akar.”

Hajdúnánás, 2019. márciusa
Sebestyén Miklós

A gyászoló család ezúton is megköszöni a szertartáson megjelentek
főhajtását, könnyeit, virágait, üzeneteit.

Reményeinket gyászlepel takarta

GIRUS ZOLTÁNNÉ
LANTOS IRÉN

1954–2019

Megemlékezés
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Keressen minket Facebookon is!

Hajdúnánás
Piac Üzletsor Mártírok útja 18.
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677

Kispest NKK–Hajdúnánás SK 34–28 
(17–13) 

Budapest 150 néző. Vezette: Kovács, 
Nándli. (március 29.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zi-
hor 1, Kovács, Lengyel 2, Dudás 5, Som 
7, Poór 1. Csere: Kozma Tünde (kapus), 
Fauszt 7/3, Kozma Krisztina 1, Darabos 
2, Cserős 2, Vámosi. Edző: Molnár András

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

-kábé-

Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE 
27–26 (9–16)

Hajdúnánás 300 néző. Vezette: Héjja, 
Kónya. (április 27.)

Hajdúnánás SK: PUSZTAI (kapus), 
Cserős, Dudás 4, LENGYEL 2, FAUSZT 
5, SOM 4, Poór 1. Csere: Kozma T (ka-
pus), Zihor, Vámosi 6/5, Kozma K 2,

Darabos, Kovács, MIHOVICS 3, Tar 
L., Molnár F. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Egy félidő a pokolban, 
egy a paradicsomban, gratulálni tudok a 
csapatomnak. De nem tudom, hogy miért 
akarnak megölni?

Ifjúsági I. osztály Kelet: FTC KN KFT–
Hajdúnánás SK 37–16 (19–11)

Budapest 100 néző. Vezette: Csorba, 
Czövek. (április 24.)

Hajdúnánás SK: RESZEGI ESZTER 
(kapus), PAPP 2, Tar L. 3, Kiss Sz., OF-
RA 6, Szögi, Veres 1/1. Csere: Molnár A. 

1, Nagy D. 2, Nagy E., Reszegi Edina, 
Balogh 1. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 7/6, illetve 3/2. Kiállítás:  
6 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Két belső és hat serdülőko-
rú játékossal érkeztünk vendéglátóinkhoz. 
Nagy csoda nem történt, győzött a jobbik 
csapat, igaz nincs ekkora különbség a két 
csapat között. Reszegi Eszter bizonyította, 
miért tagja a magyar serdülő válogatott-
nak. Gratulálok a Ferencváros csapatának.

-kábé-


