
www.hajdunanas.hu

            

Virágzik a hajdúnánási néptánc

7. oldal

Polgári sikk

3. oldal

XXXIII. (XLIII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM           HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA              2021. november 4.             (1035. SZÁM)

Halloween helyett

4. oldal

Vidám ősz búcsúztató

5. oldal

Üvegmozaik és kőszobor

Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja

November 3-a Hajdúnánás életében 
tragikus eseményeket idéző dátum. A 
második világháború a végét járta, a 
szovjet Vörös Hadsereg előőrsei 1944. 
október 31-én bevonultak Hajdúná-
násra, majd november 3-án és 4-én - a 
legutóbbi kutatások tükrében - közel 
800 férfit, többnyire inkább idősebb 
embereket, vagy éppen fiatal legény-
kéket tereltek össze az akkori Szü-
lőotthon udvarára, majd indították 
útjára a menetet Debrecen felé, akik 
közül közel háromszázan már soha 
nem tértek vissza. Nem volt ez példa 
nélkül való, hiszen azokban a hetek-
ben számtalan ilyen eset történt, így 
szerzett megfelelő számú „hadifoglyo-
kat” a Vörös Hadsereg. 

Sok évtizedig azonban hétpecsétes 
titok övezte az elhurcolás, a „malen-
kij robot” tényét, és amit az 1944. 
november 3-án és 4-én történtek je-
lentettek Hajdúnánás társadalmának 
életében. Közel ötven év eltelte után, 
az 1990-es évek elején szóltak az első 
hírek mindarról, amelyeket az egy-

kori túlélő, az élő szemtanú, Hadas 
Ferenc, Hol sírjaik domborulnak....c. 
kötetében papírra vetett, majd később 
Buczkó József kutatómunkája nyo-
mán megszületett az Akiknek még 
sír sem jutott c. dokumentum kötet, 
amelyben túlélők, családtagok vallot-
tak azokról az időkről, az elhurcolást 
követő évekről. 

Ma, 77 év távolából már csak úgy 
tudjuk elképzelni mindezt, ha beleél-
jük magunkat azokba a helyzetekbe, 
ha feltesszük magunknak a kérdést: 
mi lenne, ha mindez megtörténne 
velünk ma, ha egyik pillanatról a má-
sikra kiszakítanák szeretteinket a csa-
ládból, és soha többé nem láthatnánk 
őket. És elképzelni azt a szenvedést, 
amit ők átéltek. Felnőni úgy, ahogy 
pl. Szabó Lajosné Éles Piroska és test-
vérei felnőttek, aki hajlott kora elle-
nére testvéreivel együtt ott volt az első 
végtisztességtevők között 2013-ban, 
Benderiben. Akkor így emlékezett:

„Éjszaka törtek rá mindenkire a 
környéken. Édesapámnak nem is volt 

ideje rendesen felöltözni. Édesanyám 
utána szaladt a nagyujjasával, meg 
egy vastag nadrággal, de nem enged-
ték odaadni neki. [..] Az akkori tár-
sadalom még bélyeget is rakott ránk. 
Számkivetettek voltunk. Nem volt 
szabad beszélni arról, hova lettek azok 
az emberek, még azoknak sem, akik 
visszatértek, úgy meg voltak félemlít-
ve. [..].Maradt szegénynek a remény, 
hogy mégis hazajön a férje. Később, 
amikor már hadifoglyokat hoztak ha-
za a szerelvények, édesanyám mindig 
szépen felöltöztetett bennünket, és 
kimentünk mi is a vasútállomásra, 
miközben mondogatta:” hátha még-
is hazajön apátok”. De nem jött. [..]. 
Elveszítettük apánkat, és nem maradt 
semmink, mert mindenünket elvitték 
a háború végére. Ott állt az édesanyám 
öt gyermekkel. Még a földosztáskor is 
csak keservesen adtak neki négy hol-
dat, úgynevezett juttatott földet, mert 
nem hajdúnánásiak voltak a szüleim. 
Aztán jött a családipótlék megvonás, 
a beszolgáltatás, minden, ami az ak-

kori rendszerrel együtt járt. 1959-
ben nyilváníttatta holttá édesapámat 
édesanyám, hogy a három kiskorú 
gyermek után családipótlékot kaphas-
son. [..]. Ezek az idők már bennünk, 
cseperedő gyermekekben is fájó nyo-
mokat hagytak. Mindig gyászoltunk, 
de mi, kisebbek nem is értettük, mi-
ért. [..]. Számkivetettjei maradtunk 
a társadalomnak. Én később sokszor 
megkaptam, hogy a szovjetek rendes 
embereket nem vittek el. Ennek elle-
nére édesanyámat mindig az éltette, 
és mindig mondogatta: „meglátjátok, 
egyszer csak hazajön, betoppan apá-
tok.” Azt azonban soha nem heverte 
ki, hogy holttá kellett nyilvánítani. 
[..]. Csak azt hajtogatta: „Mit tettem?! 
Mit fogok mondani, ha meg tudja, 
amikor hazajön?!” Ő azt életében soha 
nem tudta meg, hogy édesapám csak 
néhány hónappal élte túl elhurcolá-
sát.(Buczkó József: Akiknek még sír 
sem jutott. p.:82-83.) 

Ezekre a soha nem feledhető törté-
netekre, az azokat kiváltó társadalmi 
-politikai folyamatokra emlékezett 
Hajdúnánás városa idén is, novem-
ber 3-án a késő délutáni órákban, az 
Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapján, 
ahol Forisek Péter történész mondott 
emlékező beszédet. Közreműködött 
Szabó Miklós és az Ezüstkor Nyugdí-
jas Egyesület Kórusa. Az elhunytakért 
imát mondott Nt. Kocsis Áron refor-
mátus lelkész.

Rigó Tamásné 

Közel hetven év után az első nánási végtisztességtevők 
- 2013. június 7.

A második látogatás 2019 nyaránAz egykori 104.sz. hadifogoly tábor helyén létesített 
pantheon, ahol a nánási elhunytak emlékét hirdeti a 
kopjafa.
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A szabadság napja 
Idén is méltó módon emlékezett 
Hajdúnánás október 23-án délután 
az 1956-osforradalom és szabad-
ságharc 65. évfordulóján. A városi 
ünnepség a művelődési központ 
színháztermében vette kezdetét a 
Múzsák Társulat irodalmi műsorá-
val, majd az 1956-os emlékműnél 
folytatódott, ahol Tiba István or-
szággyűlési képviselő mondott ün-
nepi beszédet. 
Verőfényes őszi délután volt idén is, 
éppúgy, mint 1956.október 23-án. A 
65 évvel ezelőtti, a nagyvilág figyelmét 
is kivívó magyar nép hősies ellenállá-
sára, szabadságharcára, függetlenségre 
vágyó akaratára, emlékeztünk ország-
szerte, így városunkban is. Ez az ün-
nep magába sűríti mindazt, amit a 
magyarság kívánt, amire vágyott, amit 
magának követelt. Ez a rövid, alig két 
hét jelképe a hősiességnek, tanítás ar-
ról a nemzeti egységről, amely egyéni 
és közösségi áldozatok között született.

Az ünnepség első felében a művelő-
dési központ színháztermében a Mú-
zsák Társulat zenés irodalmi műsora 
idézte fel a forradalom előzményét, 
kísérte végig a dicső napokat és az ép-
pen csak kivívott törékeny szabadság 
vérbe fojtását. 

Az emlékező ünnepség ezt követő-
en már a 1956-os emlékmű előtt foly-
tatódott, ahol ünnepi beszédet ezúttal 
Tiba István országgyűlési képviselő 
mondott, aki visszaidézte a forrada-
lom helyi történéseit, név szerint is 
emlékezve azokra, akik a forradalom 
ügye mellé állva vállalták a szervező, 
vezető szerepet, mint pl. Soós Zoltán, 

Ricsei Balázs, Hódos Antal, Ács Bé-
la vagy éppen Papp Mihály. Sajátos 
tragikuma városunknak, hogy még 
azokban az időkben is sokan remény-
kedtek abban, hogy talán visszatérnek 
az orosz fogságból elhurcolt szerette-
ik, hiszen még alig több mint tíz évvel 
voltunk csak túl a második világégé-
sen!

De a forradalomnak csak rövid élet 
adatott; november 4-e után visszatér-
tek az éppen kivonuló orosz tankok, 
s velük együtt visszatértek a kommu-
nisták, és a még éppen csak megszüle-
tett zsenge magyar szabadságot lever-
ték. Kegyetlen  megtorlás következett; 
sortüzek, ártatlan emberek halálsoron 
várakoztatása, válogatott kínzások, 
névtelen tömegsírokban elföldelt ki-
végzettek, évekig tartó megfigyelések, 
vegzálások, egzisztenciális ellehetetle-
nítések.

„Arccal a földnek, ahogy éltem,/ 
élek, élő, a föld alatt,/ fekete kátrány-
papír-éjben,/ hol nem megy le, s nem 
kel fel a nap,/ mert ragyog örökkön 
örökké/ földdel teli szívem helyén / 
napvilág-halhatatlan rögökké/ fénye-
sedett emberremény” (Bella István: 
Arccal a földnek)

Sokan végezték így, akiket a rákos-
keresztúri Új köztemető 301-es par-
cellájában, összedrótozott kezekkel, 
arccal a földnek dobtak a sírba, csak-
úgy mint 1849-ben.

1956 példáját – mint ahogy ’48-em-
lékét, tanítását, értékeit – nem lehet a 
sutba dobni, elmaszatolni, minden-
féle modern ideológiákra és magya-
rázatokra hivatkozva. A szabadság, 

a közjó nem hullik senki ölébe, azt 
folyamatosan őrizni, vigyázni szük-
séges, és tenni is kell érte, manapság 
is, amikor globalista törekvések veszik 
célba a nemzetállamok szuverenitását 
– emlékeztetett képviselő úr.

A 65. évforduló helyi ünnepségé-

nek zárásaként az intézmények, civil 
szervezetek, pártok az emlékezés és 
kegyelet virágait helyezték el az 1956-
os emlékmű talapzatán. 

Rigó Tamásné – fotó: Girus Zsolt

Hajdúnánásiak a Békemeneten 
Mivel szinte mindegyik Békemeneten 
részt vettem eddig, ezt a nyolcadikat 
sem hagyhattam ki. Jó előre jelentkez-
tem tehát, s október 23-án délelőtt 9 
órakor több mint 40 fővel elindult 
buszunk a főváros irányába.

Kellemes társaság, vidám hangulat, 
jó kis beszélgetések s nem csak a bu-
szunk röpült, hanem az idő is. Min-
denesetre kellemesen lepődtem meg 
mikor valaki egyszer csak felkiáltott, 
hogy már Pesten vagyunk. Kinéztem 
az ablakon s szinte földbe – illetve a 
busz padlójába – gyökerezett a lábam 
ugyanis a menetirány szerinti jobb ol-
dalon egy hatalmas parkolóban renge-
teg autóbuszt véltem felfedezni. El is 
kiáltottam magam: 

−Odanézzetek mennyi busz! Ott is 
– ott is. Szinte egymás hegyén – há-
tán. Rengetegen leszünk.

Egy Budapestet nálam sokkal job-
ban ismerő barátom viszont csende-
sen rám szólt:

−Ülj vissza nyugodtan Imi! Ez egy 
buszpályaudvar.

Nagy nevetés közepette visszakuco-
rodtam a helyemre csendesen konsta-
tálva, hogy azért mégis csináltam egy 
nagy poént, még ha nem is akartam.

A Szent Gellért térre érkezve vi-
szont a rakparton már végeláthatatlan 
volt a tömeg. A Hajdúnánás táblát fel-
váltva vittük magasra tartva s így nem 
kerülhettük el egymást, nem tévedt el 
senki. Ami feltűnt nekem, hogy a töb-
bezres körülöttem álló tömeg ellenére 
valahogy csendben volt mindenki. 
Nem hangoskodtak nem hangoztat-
tak rigmusokat. Amin meglepődtem 
pedig, hogy a Szabadság híd lába 
előtt egyszer csak ismerős tábla tűnt 

fel, tőlünk pár méterre, Hajdúdorog 
felirattal. Nevetve paroláztunk egy-
mással, de később megjelent előttünk 
Hajdúböszörmény, Polgár, sőt a me-
net végén debreceniekkel is összefu-
tottunk. Kicsi a világ mondhatnánk.

Kényelmesen sétálva indultunk hát 
el a Gellért hegy lábától a hídon át. 
Közvetlen mögöttünk széles molinót 
kifeszítve egy olasz csapat vonult, ők 
viszont énekeltek is. Az egyik nóta 
szünetében nagy bátran odaugrottam 
elébük s valami olasz halandzsa szöveg 
paródiával, nagy hadonászással meg-
próbáltam megnevettetni őket. Na-
gyon büszke voltam rá, hogy sikerült. 
Ami igazán megragadott viszont, hogy 
az út mellet „bámészkodók” s később 
a menethez csatlakozók között egyre 
másra többen bekiabáltak táblánkat 
látva, hogy „helló Hajdúnánás!” Mi 

mosolyogva rendre visszaintegettünk 
s csak találgatni tudtunk, hogy vajon 
milyen régi emlék késztethette őket az 
üdvözlésünkre.

Még a menet elején valaki egy szé-
kely zászlót nyomott a kezembe s azt 
büszkén lengetve vonultam a gyö-
nyörű őszi napsütésben s így nem is 
lepődhettem meg, hogy egy kalapos 
nagybajszú bácsika hirtelen elém ug-
rott egy Nagyvárad táblával a kezében.

−Én is székely vagyok öcsém – kiál-
totta széles mosollyal.

−Én meg többször léptem fel a 
nagyváradi színpadon – válaszoltam 
talán még szélesebb vigyorral.

Barátságosan megveregettük egy-
más vállát s már kocogott is vissza a 
földijeihez.

Úgy másfél óra séta után kicsit 
fáradtan, de annál lelkesebben s iz-
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gatottabban megérkeztünk a Bajcsy 
Zsilinszky s az Andrássy utcák ke-
reszteződésébe s ügyesen, nánásia-
san, mint kés a vajban csúsztunk át a 
tömegen a táblánkat követve -, hogy 
szinte már kb. 20 méterre sem vol-
tunk a színpadtól. Ekkor azonban ért 
bennünket egy kis incidens ugyanis 
mikor a műsorközlő köszöntötte a 
megemlékezésre összegyűlt tömeget, 
mögöttünk többen tisztelettel, de 
azért határozottan ránk szóltak:

−Hajdúnánás! Egy kicsit vegyétek 
lejjebb a táblát, mert nem látunk!

Természetesen megtettük, - bár én 
duzzogtam kicsit - mert motoszkált 

bennem a gondolat, hogy „iránytű” 
nélkül még elveszünk. (Különösen 
én, aki a rendezvény végén percekig 
fotóztam egy csodálatosan impozáns 
lenyűgöző épületet a színpadtól pár 
méterre. Hogy került ide, kié, mikor 
épült, kérdezgettem izgatottan mi-
kor újfent felvilágosítottak, hogy ez a 
Szent István Bazilika)

Mindent összevetve kora este sze-
rencsésen hazaérkeztünk és - minden 
politikai felhang nélkül- remekül 
éreztük magunkat s rengeteg látvány-
nyal, élménnyel gazdagabban tértünk 
vissza Hajdúnánásra.

Kócsi Imre – fotó: magánarchívum

Halloween helyett – Halottak napjától Szent Márton napjáig 
Amikor a kezében tartja ezt az írást 
a Kedves Olvasó, már néhány nappal 
túl leszünk Mindenszentek és Ha-
lottak napján és közeledünk Márton 
napja felé, mely november 11-e a nap-
tárban. Rengeteg ember látogatta meg 
szerettei és barátai sírját, helyezett el 
mécsest vagy gyertyát. Örömmel és 
bizakodással tölti el az embert, hogy 
leginkább élő és fehér virágok van-
nak többségben. A mi nyelvünkben 
és műveltségünkben a VIRÁG és a 
VILÁG(osság) szó hasonlósága nyelvi 
és tartalmi szinten is felfedezhető. Az 
égő gyertya, a fény a lélek jelképe is, 
mely halhatatlan.

A szokások megtartása, megélése 
kulcsfontosságú minden közösség 
számára. A tartalma átalakulhat az 
idők folyamán, de veszélybe akkor ke-
rülhet, ha már nem tudjuk, mit miért 
teszünk és mit jelent maga az ünnep, 
melynek részesei vagyunk.

A magyarok többsége csendesen, 
családi és rokoni körben emlékezik 
meghalt hozzátartozóira. Létezik 
azonban egy másfajta megemlékezés, 
mely egyre jobban tért hódít nálunk 
is, s ez a Halloween. Történetét ille-
tően a kelták halottkultuszához kap-
csolódó ünnepet jelentette, de ahogy 
átkerült az Új Világba, a globalizmus 
bélyegeit magánviselő, bulizós-parti-
zós eseménnyé silányodott és ezen a 
szinten terjedt el sok-sok országában 
a világnak.

Többen illetik kritikával a harsány-
ságát, ízléstelenségét, mások az ún. 
pogány mivoltát kifogásolják keresz-
tény gondolkodásunkban és közös-
ségeinkben. Fent említett esemény 
legjellegzetesebb jelképe a töklám-
pás. Fontos leszögeznünk, hogy ezt a 
jelképet mi magyarok is ismertük, a 
gyerekek készítettek ilyen lámpásokat 
erre az ünnepre.

Mi az üzenete ennek az érdekes 
tárgynak? Semmiképpen sem az, hogy 
féljünk, hogy megijessze a gyerekeket, 
vagy hogy szellemek és félelmetes ál-
arcok társaságában láthassuk csupán.

November elejétől már erőteljesen 
érzékelhető a nappalok rövidülése és 
a hűvös, hideg majd fagyos éjszakák 
is beköszöntenek. Lelkünk kezd be-
szűkülni, hiszen kevesebb lesz a fény 
minden nappal. Figyelnünk kell ma-
gunkra és egymásra, hogy ez a fény- és 
energia szegény időszak ne billentsen 
ki bennünket túlságosan az egyensú-
lyunkból.

A lámpás „arca” bár félelmetes, 
de ott van benne a gyertya lángja, a 
fény, mely reményt ad és azt mondja 
nekünk, hogy az idő haladtával a vi-
lágosság legyőzi a sötétséget és majd 
tavasszal újraéled a természet és ezzel 
egyidőben mi is újult erővel tesszük a 
dolgunkat.

Na, de ne szaladjunk ennyire előre!
November 11-én Szent Márton 

püspökre emlékezik a keresztény vi-
lág. Sajnos a megemlékezés a legtöbb 
ember életében kimerül a Márton na-
pi libapecsenye elfogyasztásával, mert 
aki Márton napján libát eszik, az nem 
fog szűkölködni anyagi javakban a 
következő esztendőben és valljuk be, 
ez igen nyomós érv sokak számára! 

Mások azonban tudnak arról is, 
hogy Szent Márton a mai Szombat-
hely helyén egykoron lévő Saváriá-
ban született a 316-os vagy 317-es 
esztendőben és a franciaországi Tours 
városában halt meg 397-ben. Ő egy-
ben Magyarország védőszentje is. 
Tiszteletét és magyar származását mi 
sem bizonyítja jobban, mint a közel 
húsz Szent Márton nevét tartalmazó 
településnév határon innen és túl. Sok 
templom védőszentje is a világ számos 
pontján, így a Kárpát-medencében is. 

Alakja pedig számtalan művészt ihle-
tett meg az egész földkerekségen. A 
nevével jelzett naptári nap táján már 
közeledünk az advent (eljövetel) felé. 
Lassan eljön a böjt és az elcsendesedés 
ideje.

Érdekes megemlíteni, hogy a német 
területeken és közösségekben szokás 
volt és az jelenleg is, hogy Márton 
napi lámpásokat készítenek és felvo-
nulnak vele az utcákon.

Személyéhez kapcsolódó magyar-
francia párhuzamokról érdemes any-
nyit tudni, hogy Magyarországon 
kívül Franciaországnak is védőszentje 
Szent Márton. Mindamellett a tours-i 
székesegyházban, mely az ő nevét vi-
seli, a franciák egy magyar zászlóval 
emlékeznek a püspök származására. 
Lehetséges, hogy a magyar-francia 
kapcsolatok javítására alkalmas lenne 
Szent Márton személye és emléke.

A legfontosabb dolgunk azonban 
az, hogy gyerekeinkkel, unokáinkkal 
készítsünk töklámpást, beszéljünk az 
eredetéről, jelentéséről és meséljünk 
nekik Szent Márton életéről, hogy a 
hagyományt életben tartsuk!

Nagyné Józsa Beáta

FELHÍVÁS

Kérjük a Hozzátartozókat, hogy sírhely újraváltás miatt szíveskedje-
nek felkeresni a Hajdúnánás Városi Önkormányzat - Köztemető 

ügyfélszolgálati irodáját. 
4080 Hajdúnánás, Liliom u. 1.

Elérhetőségek: +36 30 319 0492; 06 52 381 411/ 134 mellék
E-mail: temetkezes@hajdunanas.hu

Az 1996. évben megváltott sírhelyek megváltási időszaka 2021.12.31-én 
lejár. Kérjük, hogy 2022. április 30-ig gondoskodjanak az újraváltási kö-
telezettség teljesítéséről. Amennyiben a megváltás megtörtént, kérjük szí-
veskedjenek a bizonylatot a fenti címen adategyeztetés céljából bemutatni.
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Vidám ősz búcsúztató gasztrokavalkád a Ligetben 
Színes programkínálat, kellemes őszi 
idő, remek ételek és finom borok 
várták a „Halat, vadat s mi jó falat” 
rendezvény résztvevőit a Ligetben ok-
tóber 16-án.  A vénasszonyok nyara jó 
apropót szolgáltatott, hogy még egy 
utolsó nagyszabású szabadtéri progra-
mot szervezzen a város Dr. Tiba István 
országgyűlési képviselő támogatásá-
val, aki saját bevallása szerint elkö-
telezte magát amellett, hogy ne csak 
a fejlesztések révén járuljon hozzá a 
körzetében élők jólétéhez, hanem a 
közösségépítést is elősegítse különbö-
ző kulturális és szabadidős programok 
által.

Az egész napos esemény főszerep-
lője a gasztronómia volt, de ebben az 
esetben nem profi szakemberek pre-
zentálták az ételeket a nagyérdemű 

közönségnek, hanem a helyi szerve-
zetek, baráti társaságok, egyesületek 
mérhették össze főző tudományukat 
egy nagyszabású verseny keretében. A 
program elnevezéséhez híven elsősor-
ban hal és vad ételek készítésére igye-
keztek a szervezők motiválni a résztve-
vő csapatokat, de a hagyományos őszi 
gasztronómiai fogások, a helyi specia-
litások is helyet kaptak a versenyben, 
melyben 28 csapat mérte össze az ízér-
zékét és konyhai kreativitását. 

A finom ételek mellé méltó kísér-
tetet biztosítottak a borutcán kapha-
tó különleges italok. A kóstoltatás és 
kitelepülés célja az itt élők borkultú-
rájának fejlesztése volt, hiszen hazánk 
megannyi világszínvonalú bortermő 
vidékkel rendelkezik, melyekkel min-
denkinek érdemes megismerkednie. 

Az ételek elkészülését követően, s 
még az eredményhirdetés előtt a dél-
után folyamán átadásra került a Li-
get új családbarát játszótere, mellyel 
kapcsolatban Nagyné Legény Ildikó 
alpolgármester asszony hangsúlyozta, 
hogy ez egy újabb lépcsőfoka annak, 
hogy a Liget a közösség szolgálatába 
állhasson, amit terveik szerint egy 
mosdófejlesztés követ annak érdeké-
ben, hogy a családok minőségi idő-
töltése még kényelmesebb lehessen a 
területen. 

A Fásy Ádám vezette főzőversenyt 
bíráló 5 tagú zsűrinek nem volt köny-
nyű dolga a nyertesek kiválasztásá-
ban, hiszen 28 csapat közül 3 kate-
góriában kellett győztest hirdetni. A 
verseny nyertesei azonban nem csak 
a díjazottak voltak, hanem mindazok, 

akik kilátogattak ide a Ligetbe ezen a 
verőfényes őszi délutánon, hiszen a fő 
cél az együttlét volt, s az, hogy a csa-
patok közösen készíthessenek valami 
finomat egymásnak és a szeretteiknek. 

A főzőverseny eredményhirdetését 
követően 18 órától a Zeneexpressz 
sztárjai léptek a színpadra. 

Felléptett többet között Kökény 
Attila a Megasztárban felfedezett 
aranytorkú énekes, Zoltán Erika a 
90-es évek pop királynője, Herceg, 
a Bon-Bon zenekar, akik elhozták a 
legnagyobb slágerieket, mint példá-
ul a „Valami Amerika”, Varga Feri & 
Balássy Betty az énekes szerelmespár, 
valamint a Konyha zenekar.

Ferenczy Boglárka 
– Fotó: Girus Zsolt

„Földön fészkel, égen szárnyal” Őszi játszónap az Eszterlánc Óvodában
Hagyományainkhoz híven idén ok-
tóber 14-én csütörtökön délelőtt 
került megrendezésre munkaközössé-
günk vezetője Kelemenné Ilyés Judit 
irányításával és szervezésével az Őszi 
játszónapunk, mely idén a madarak 
témában zajlott.

Erre az alkalomra óvodánk előteré-
ben a témához illő kiállítást szervez-
tünk gyermekeink munkáiból!

Óvodánk tornaszobájában gyűltek 
össze a csoportjaink, ahol tagintéz-
mény vezetőnk Nagy Jánosné Edit 
néni köszöntött bennünket, találós 
kérdésekkel vezette rá gyermekeinket 
a mai délelőttünk témájára. Kihirdet-
te a papírgyűjtő verseny eredményeit, 
kiosztotta az okleveleket és átadta a 
vándorserleget a nyertes Csillagfény 
csoportnak!

Ezt követően egy kis reggeli mozgá-
sos mulatságon vehettünk részt, Dér 
Marcsi vezetésével. A Kacsatánc any-
nyira elnyerte gyermekeink tetszését, 
hogy többször el is jártuk azt!

A délelőttünk fénypontja a Földön 
Szárnyakon – madár show volt.  Ebes-

ről érkezett hozzánk Imre István, aki 5 
madarat hozott óvodánkba. Mutatvá-
nyaikkal gyerekeket és a felnőtteket is 
levettek a lábukról! A legkisebb „sztár-
vendégünk” Törpike volt a törpe ku-
vik, akiről rengeteg hasznos és új in-
formációval lehettünk gazdagabbak. 
Törpike közkedvelt kismadár volt, 
így közös fotó is készült a bátor gye-
rekekkel és Törpikével. Ellátogatott 
hozzánk még Jenő a vándorsólyom, 
Marci az ara papagáj és Henrietta a 
harris héja is. A legnagyobb szájú ven-
dégünk Ernő volt a beszélő Jákó papa-
gáj. Ernő eleinte félt, majd szerencsé-
re megeredt a nyelve, így hallhattuk, 
ahogyan utánozza a cicát, autóriasz-
tót, medvét és volt szerencsénk hallani 
a flörtölését, fütyülgetését is!

Az időjárás nagyon kegyes volt 
hozzánk, így volt lehetőségünk az ud-
varon folytatni az őszi játszónapunk 
további programjait. Forgószínpad 
szerűen négy állomáson vettek részt a 
gyermekek.

Az első helyszínnél madarakat 
kellett először kép, majd hang után 

felismerni. Kipróbálhatták a kukori-
camorzsolást a gyerekek a téli madár-
etetéshez készülően.

A második helyszínnél vendégünk 
volt a „150. galamb és kisállat tenyész-
tő egyesülettől” Kovács Miklós, Girus 
Sándor, Kutasi Lajos, Szólláth István, 
Sónyák Zsolt, akik különböző galam-
bokat mutattak be gyermekeinknek, 
gazdagítva velük is a madarakról szer-
zett ismereteiket. Szeretettel beszéltek 
életmódjukról, gondozásukról, és 
türelemmel válaszolták meg a gyere-
kek sok-sok kérdéseit. Egy Lili nevű 
törpenyuszit is elhoztak, aki nagy 
kedvence lett, örömmel simogatták, 
etetgették.

A harmadik helyszín Dér Marcsi 
foglalkoztatója volt, ahol találós kér-
désekkel eleveníthették fel tudásukat 
gyermekeink, madártollakat nézhet-
tek meg és azonosíthatták azokat a 
madarak képeivel, madarak képét 
rakhatták ki puzzle darabokból és 
lopótökből madáretetőt készíthettek. 

Az utolsó helyszínen szintén a téli 
madáretetésre készülve napraforgó fe-

jeket üthettek ki, különböző magokat 
válogathattak, közben őszi mondóká-
kat, verseket, dalokat elevenítettünk 
fel.

A remek hangulatban telt délelőt-
tön sok új élménnyel, ismerettel gaz-
dagodtak gyermekeink. 

Dombi-Sólyom Dóra
óvodapedagógus
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Jubileumi ünnepség a Fehér Bot Alapítványnál

Kettős ünnepet ültünk 2021. októ-
ber 15-én Hajdúdorogon, a Móra 
Ferenc Általános Iskola és Művésze-
ti Iskola dísztermében. Közel 150 
fő tisztelt meg bennünket jelenlé-
tével ezen a jeles napon, ahol rész-
ben a nemzetközi Fehér Bot Napot 
és Alapítványunk fennállásának 25 
éves évfordulóját ünnepeltük. 
A vakok és gyengénlátók segítését 
szolgáló szervezetet alapítótársaival 
mintegy negyed századdal ezelőtt, 
1996-ban hozta létre néhai elnökünk 
Dr. Szabó Miklós. Az évek során az 
alapítvány célja és működési területe 
egyre bővült, így a kistérségiből or-
szágosan ismert és elismert, regionális 
szervezetté fejlődött, hangzott el dr. 

Szabóné Bokis Edina elnök asszony 
köszöntőjében.

Az ünnepi rendezvényen Hajdú-
dorog Város Önkormányzata nevé-
ben Horváth Zoltán polgármester 
a Fehér Bot Alapítványt társadalmi 
szerepvállalásáért, a fogyatékkal élők 
esélyegyenlőségének elősegítéséért, 
Hajdúdorog Város nevének öregbíté-
séért Polgármesteri Elismerő Oklevél-
ben részesítette. Köszöntötte továbbá 
néhai elnökünk feleségét is egy szép 
virágcsokorral.

Kiemelkedő munkájukért Dr. Sza-
bó Miklós Emlékplakett és a Fehér 
Bot Alapítvány logójával ékesített 
Emléklap kitüntetésben részesült a 
kuratórium jóváhagyásával a 2021-

es évben Borsi Józsefné, a Fehér Bot 
Alapítvány Észak-hajdúsági Támo-
gató Szolgálat dolgozója, és Horváth 
Jánosné, a Hajdú-Sansz Nonprofit 
Kft. Hajdúsági Házi Segítségnyújtó 
Szolgálat dolgozója. Ugyanakkor ala-
pítványunk elnöke dr. Szabóné Bokis 
Edina, a 25 éves fennállását ünneplő 
Fehér Bot Alapítvány kuratóriumá-
nak jóváhagyásával, 25 személyt ré-
szesített Emléklap kitüntetésben, az 
elmúlt években végzett kiemelkedő 
munkájukért. 

Az ünnepi műsor előtt Oláh Dávid-
né textilszobrász egy általa készített 
tapintható képpel ajándékozta meg 
a Fehér Bot Alapítványt a jubileum 
alkalmából.

Az ünnepi műsor a Déryné Prog-
ram, Ország-járás alprogram kereté-
ben és hozzájárulásával valósult meg, 
melynek főszereplője Horányi László 
Jászai Mari és Bánffy Miklós díjas 
színművész, az Esztergomi Várszínház 
igazgatója.

A műsor „Végy karjaidra idő”, cím-
mel a „fekete bojtár”, Sinka István 
költő művei alapján született meg.

A művész urat közönségünk (- lá-
tássérült ellátottjaink és - más fogya-
tékkal élő ellátottunk), - meghívott 
vendégeink nagy szeretettel fogadták. 
A közel másfél órás zenés – irodalmi 
- verses előadást elismerő szavakkal 
illették. A látó közönség nagyra érté-

kelte a képi illusztrációkkal fűszere-
zett önálló estet, mely a versek – mo-
nológok, elbeszélések mondanivalóját 
még érthetőbbé tették.

Egy jeles évforduló, nem marad-
hatott el ünnepi torta nélkül, s amíg 
munkatársaink kiszolgálták ügyfele-
inket, baráti beszélgetésekre került 
sor. 

Zárásként hagyományunkhoz hí-
ven néhai elnökünk Dr. Szabó Mik-
lós Emléktáblájának koszorúzása kö-
vetkezett, ahol együtt tisztelegtünk 
munkássága, emléke előtt. Az em-
léktáblánál dr. Szabó Tamás emléke-
zett vissza édesapja munkásságára és 
mondott köszönetet a jelenlévőknek, 
hogy ezen jeles alkalomból megtisz-
teltek bennünket jelenlétükkel, majd 
a még élő alapító tagok közül néhai 
elnökünk felesége Dr. Szabóné Fodor 
Julianna is köszönetét fejezte ki az ala-
pítvány kuratóriumának és dolgozói-
nak, hogy tovább viszik az örökséget 
és az alapítvány működését.

Koszorút helyezett el: Dr. Tiba Ist-
ván, országgyűlési képviselő, Horváth 
Zoltán és Dr. Nagy Nándor Hajdú-
dorog Város Önkormányzata képvi-
seletében, dr. Szabóné Bokis Edina 
a Fehér Bot Alapítvány és dr. Szabó 
Tamás, a Hajdú-Sansz Nonprofit Kft. 
nevében.

Karcagi Márta /művelődésszervező

Üvegmozaik és kőszobor
Hajdúnánás városa több alkalom-
mal is megtapasztalta már egykori 
szülötte, Nagy József és felesége 
nemes gesztusait. Szinte mindenki 
megőrizte emlékezetében a Pituk 
József Viktórián (1906-1991) sel-
mecbányai születésű grafikus és fes-
tőművész által hátra hagyott műal-
kotások jelentős részének átadását 
a város számára, 2008-ban. Ez a 
páratlan értékű műalkotás-együt-
tes azóta a Móricz Pál Helytörténeti 
Gyűjtemény egyik büszkesége. 
Nagy József és felesége a közeli napok-
ban is tanúbizonyságot tett önzetlen-
ségéről. Előbb egy Pituk József által 
készített üvegmozaikot, majd egy Szt. 
László királyt ábrázoló szobrot ado-
mányoztak a helyi római katolikus 
egyházközségnek. 

Az előző még az 1950-es évekből 
való, s a művész úr bibliai eseménye-
ket, szenteket bemutató üvegmozaik 
sorozatában született. Ezt azonban a 
hithű katolikus vallású mester felesé-
gének, az ugyancsak római katolikus 
operaénekes művésznőnek kompo-

nálta. Amolyan ólomba és üvegbe 
álmodott hála és köszönet volt ez az 
alkotás imádott hitvese számára, aki 
minden kiállításán előadta az Ave Ma-
ria című gyönyörűséges áriát. Éppen 
ezért is viseli az alkotás maga is ezt 
a címet, amely a Szűz Anyát, karján 
a gyermek Jézussal jeleníti meg, aki-
nek Szent István királyunk oltalmába 
ajánlotta országunkat.

Az ilyen alkotások a fény számá-
ra is születtek, hiszen legfőbb éltető 
elemük a fénysugár, amely a Teremtő 
Isten jelképe. Hol is lehetne hát mél-
tóbb helye, mint Isten Házában, a 
templomban, azon belül is a fénysuga-
rak előtt kitárulkozó ablak előtt. Ez a 
nagyon mély egyéni elköteleződésből 
születtet műalkotás évtizedeken át Pi-
tuk József műtermének ékessége volt, 
ott is fényben állt. Mária és a picinyke 
Jézus alakján a szivárvány színeiben 
átszüremlő, pompázatos napsugarak 
művészetére, egész életére és szerel-
mes kapcsolatukra is termékenyítőleg 
hatottak. Mostantól tehát templo-
munkban teljesíti be küldetését, hogy 

az üveglapocskákba és 
ólomszegélyekbe foglalt 
vallomás, kinyilatkozta-
tás szétáramolhasson a 
hitét gyakorló katolikus 
közösségben is.

Ugyancsak mély üze-
nettel bír a 70 cm-nyi 
magas Szent László 
(1046-1095) kőszobor 
is, amely Nagy József 
gyűjteményének évtize-
dek óta féltett és meg-
becsült darabja volt. A 
szent életű és szentté is 
avatott lovagkirály, aki 
királynak és hadvezér-
nek (erre utal a kezé-
ben tartott harci bárd) 
egyaránt a legkiválóbb volt, a Debre-
cen - Nyíregyházi Római Katolikus 
Egyházmegye védőszentje. 

Ez az egykoron templomfalon, 
homlokzati fülkében álló alkotás, mo-
numentálisabb párjával együtt - amely 
az Isten Házát körül ölelő Boldogasz-
szony Kertjében áll -, Hajdúnánáson 

hirdeti majd a szent király történelmi 
nagyságát és az adományozó házas-
pár jótéteményét. Helye ennek is a 
templomban lesz, talapzatára pedig 
az ajándékozó házaspár gondolatát 
véssük: „A NÁNÁSI SZENT LÁSZ-
LÓ KIRÁLY”

Buczkó József, az egyházközség 
világi elnöke

Az Ave Maria című üvegmozaik
Szent László király kőszobra
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HIHETETLEN DE IGAZ!
Napelemre, fűtéskorszerűsítésre, 

nyílászárók cseréjére

2,9-11,5 millió forint
ingyen bárkinek!

Önerő nem szükséges!
Mindent mi intézünk!

Hívjon a részletekért!
30/345-4724, 30/876-0112, 

52/950-955

MEGHÍVÓ
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztelettel és szeretettel meghív-

ja Önt, 
kedves családját és baráti társaságát a

IX. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2021. december 10-én a

Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

A IX. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét a Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat a Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány (HÁLA) mű-
ködésének támogatására ajánlja fel.
Jegyek válthatók 12.000 forint vagy 11.000 Bocskai Korona ellenében a 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 2021. november 
22. – december 03. között.
A bálról bővebb információ Szabóné Tóth Judittól, a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. ügyvezető helyettesétől kérhető a 70-659-3471-es telefon-
számon, valamint a szabonetothjudit.npc@nanasholding.hu e-mail címen.
A IX. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál a hatályos járványügyi sza-
bályok betartása mellett kerül megrendezésre, ezért a részvételhez vé-
dettségi igazolvány szükséges.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. 

programajánlója
november 18. (csütörtök) 19:00: Du-
maszínház: Kettőskereszt, vagy amit 
akartok – Dombóvári István önálló 
estje, műsorvezető Bellus István
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színházterme. Jegyár: 4 
190 Ft.
Jegyek a művelődési központ infor-
mációjában, vagy a dumaszinhaz.jegy.
hu oldalon kaphatók.
november 27. (szombat): Tedeji Ad-
vent – ünnepi készülődés az advent 
jegyében, ahol családi kézműves fog-
lalkozásainkon együtt készítjük el a 
család adventi koszorúját, vagy asztal 
díszét. A résztvevők megkóstolhatják 
a karácsony tradicionális süteménye-
it.
Helyszín: Hajdúnánás-Tedej, IKSZT 
épülete
november 28. (vasárnap): Advent 
Hajdúnánáson – Adventi kézműves 
foglalkozás – Kreatív adventi koszorú 
és karácsonyi asztaldísz készítése. A 
város főterére várjuk a családokat, a 
város közösségeit, ahol részesei lehe-
tünk az ünnepi tűzgyújtásnak.
november 28. (vasárnap) 18:00: Zsé-
da adventi koncertje a hajdúnánási 
református templomban.
Jegyek 2021. november 12-től kapha-
tók a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ információjában 3000 Fo-
rint, vagy 2500 Bocskai Korona áron.
december 4. (péntek) Városi Mikulás 
program keretében Viharsarok Tánc-
színház előadásában ifj. Minár Pál – 
Falusi László: Ládafia
„Egyszer volt, hol nem volt, az Ópe-
renciás tengeren is túl…”. Ugye, 
mindenkinek ismerősek ezek a so-
rok? Egy varázslatos utazásra hívjuk 
az ifjú – és már nem is annyira ifjú 
– közönséget a régmúltba, a mesék 
meghatározhatatlan idejébe. „A láda-
fia felnyitható fedelű ládák belsejében 
baloldalon elhelyezett kis rekesz, ami 
alatt gyakran egy másik titkos rekesz 
is található. Ezekben a kis ládafiákban 
aztán sokféle kincs megfér egymás 
mellett; gombok, érmék, álmok, ter-
vek. Mindannyiunknak vannak ilyen 
titkos vagy kevésbé titkos rekeszei, 
és mindannyian mást-mást tartunk 
benne.” Nyissuk ki együtt a nagy me-
seládát, és engedjük abból kiszaba-
dulni a már jól ismert szereplőket: a 
gonosz boszorkányokat, a félelmetes 
Sárkányt, Szusznyavári Bercebúzt, az 
álomszuszék királyt feleségestől, és 
gyönyörűséges lányát, Dorottya ki-

rálykisasszonyt, a látszólag bátor, de 
valójában anyámasszony-huszárokat, 
a tréfás kovácsmestereket, valamint 
magát a láda fiát, Szerencsés Dánielt. 
Táncoljuk végig Dániel kalandjait a 
sötét erdőtől a királyi udvaron át a 
félelmetes Sárkány birodalmáig, hogy 
aztán a végén… De ez már legyen 
meglepetés – akkor is, ha tudjuk, a 
mesék általában jól szoktak végződni! 
Bízzunk benne, hogy most sem lesz ez 
másként! Pörgős zene, dinamikus tán-
cok, gyönyörű jelmezek, ötletes dísz-
letek. Felhőtlen szórakozás kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. Igazi családi 
esemény!
A belépés ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Regisztrációs jegyek 2021. 
november 8-tól a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ információjában 
igényelhetők. Az előadás a Déryné 
Program hozzájárulásával valósul 
meg.
december 12. (vasárnap): Város Nap-
ja 2021
A programon belül rendezzük meg 
a „Fotózz Hajdút” és a „Hajdúnánás 
2021” fotópályázat díjátadó ünnep-
ségét, megemlékezést és koszorútást 
tartunk a Bocskai szobornál és ünnepi 
műsor keretében átadásra kerülnek az 
idei városi kitüntető díjak.

FELHÍVÁS
„Hajdúnánás 2021" fotópályázat

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
fotópályázatot hirdet az alábbi kate-
góriákban:
I. A város (az épített környezet bemu-
tatása)
II. Az ember (az itt élő emberek, fog-
lalkozások, rendezvények stb. 
bemutatása)
III. A táj ( a természeti környezet be-
mutatása)
IV. A világ nánási szemmel (Hajdúná-
nás közigazgatási 
határán kívül készült képek - táj, épí-
tett örökség)
Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2021-es esztendőben kell készülnie, 
az I-III. kategóriában Hajdúnánás 
közigazgatási határán belül. 
A IV. kategóriában Hajdúnánáson 
élő, vagy itt élt fotósok adhatnak be 
képeket. A képek beadásakor minden 
alkotó legyen szíves címmel ellátni a 
fotókat!

Beküldési határidő: 
2021. november 22.
Minden kategóriában a legjobb pá-
lyamunkákat díjazzuk. A legjobb 
alkotásokból decemberben a Város 
Napján kiállítást szervezünk. 
További információk a művelődési köz-
pontban Szólláth Zoltántól kérhetőek. 
(info@nanasvmk.hu, 52/382-400, 
70/372-1494)
„Így látom Hajdúnánást” – rajzpá-
lyázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
rajzpályázatot hirdet „Így látom Haj-
dúnánást” címmel 3 korosztályban:
• óvodás
• általános iskola alsó tagozat
• általános iskola felső tagozat
Beadási határidő: 2021. december 1.
Egy pályázó maximum 3 darab rajz-
zal pályázhat. Bármilyen szabadkézi 
(nem digitális) technika alkalmazha-
tó. Kérjük, a pályázó nevét, életkorát, 
elérhetőségét, valamint az iskola nevét 
a lap hátoldalán feltüntetni!

A beérkező rajzokat zsűri bírálja el. A 
rajzokból a Város Napjához kötődően 
kiállítást szervezünk.
Vers- és novellapályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
vers- és novellapályázatot hirdet 3 
korosztályban:
• 14 éves korig
• 15-18 éves korig
• 18 év felett
A pályázatra olyan műveket várunk, 
amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötőd-
nek. A pályamunkákat zsűri bírálja el. 
A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve 
a Város Napjához kötődően a műve-
ket, vagy azok részletét felolvassuk. 
A pályamunkák mindegyikének a 
2021-es évben kell születnie! Az alko-
tásokat 2021. november 23-ig várjuk 
az info@nanasvmk.hu e-mail címre 
word formátumban. Bővebb infor-
máció kérhető Szólláth Zoltántól a 
70/372-1494-es telefonszámon, vagy 
az info@nanasvmk.hu e-mail címen.
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Zsindelyné Tüdős Klára-díjat kapott Síró Jánosné

A Magyarországi Református Nő-
szövetség első elnökéről elnevezett 
elismerést azok a szervezeti tagok 
kaphatják, akik évtizedek óta pél-
damutatóan szolgálnak a Nőszövet-
ség kötelékein belül. A hazai négy 
egyházkerületekben évente csak 
egy-egy fő kaphatja meg kerületen-
ként. 2020-ban a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerületből a hajdú-
nánási Síró Jánosnénak itéltek meg 
ezt a díjat, amelyet azonban a jár-
ványügyi korlátozások miatt csak 
idén október 9-én vehette át Buda-

pesten, a Pozsonyi úti református 
templomban.
Síró Jánosné, Rozetta – hiszen na-
gyon sokan így ismerik őt – mint me-
sélte, élete három városhoz kötötte; 
Hajdúböszörményben született, élt 
Budapesten, majd 1966-ban Hajdú-
nánásra került férje révén. A kilenc 
gyermekes család harmadik tagja-
ként 1938. október 22-én született, 
szülővárosában végezte az általános 
iskolát, majd dolgozott szövőnőként, 
de munka mellett elvégezte a közgaz-
dasági technikum pénzügyi tagoza-

tát. Hajdúnánásra kerülését követően 
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 
és Szakközépiskola gazdasági vezetője 
lett, és ebben a beosztásban dolgozott 
egészen nyugdíjazásásig.

Élete nagy fordulatot vett, amikor 
már mint nyugdíjast felkérték a Re-
formátus Általános Iskola gazdasági 
vezetőjének. Közel került a Refor-
mátus Egyházhoz és aktívan bekap-
csolódott a gyülekezeti életbe. Nagy 
hatással voltak rá a berekfürdői hit-
mélyítő alkalmak, az előadások, az 
igemagyarázatok. Módszeresen ta-
nulmányozta a Bibliát, kért sokszor 
segítséget hanem értett egy-egy igét, 
példamondatot. Minden alkalmat 
megragadott, hogy hitben és bibliais-
meretben előbbre jusson. 

Miután alaposan megismerte a nő-
szövetségi munkát, felajánlotta szol-
gálatát és 2007-től 2014-ig látta el a 
titkári teendőket a hajdúnánási Mol-
nár Mária Nőszövetségben. 2007-ben 
három másik taggal együtt elvégezte 
az önkéntes beteglátogatói, és szuper-
vizori képzést. Szervezte és irányította 
a nőszövetségben a beteg, idős egy-
háztagok látogatásainak szolgálatát.

A mai napig tiszteletbeli titkár-
ként segíti a közösséget, rendszeresen 
szervezi a csendesnapokat és beteglá-
togatásokat. Mindemellett 2014-től 
pótpresbiter, jelenleg már presbiteri 
tisztséget tölt be. 

Mint mesélte, vegyes vallású csa-
ládba született, római katolikusként 
keresztelték, ám gyermekkorában 
református édesanyjával sokat járt 
templomba, felnőtt fejjel konfirmált, 
és találta meg útját, a keskeny, szol-
gáló utat. „Óriási lelki élményt és Is-
ten szövetségében való megerősödés  
jelentett számomra a konfirmáció és 
az első Úrvacsoravételem: bűnvallás, 
számadás eddigi életemről....Örömet, 
békességet nyertem. Erőt és hitet 
kaptam...Megerősödtem abban, hogy 
Isten szolgálatára szegődtem, és azóta 
is igyekszem minden tettemben Őt 
szolgálni.”

Szívből gratulálunk Síróné Rozet-
tának, és kívánjuk, hogy békében és 
szeretetben járja útját azon a keskeny, 
szolgáló úton, amelyen nap mint nap 
elindul, ahol igei szolgálatával biztat, 
buzdít, és vigasztal.  

Rigó Tamásné

Polgári sikk

Hogyan éltek és öltözködtek a deb-
receni nők a kiegyezéstől a második 
világháború kitöréséig? 
Erre a kérdésre kaphatnak választ a 
látogatók a Déri Múzeum vándor 

kiállításán, a Polgári sikken, mely-
nek a Hajdúnánási Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény ad otthont a következő hóna-
pokban. 

A tárlat a polgárosodó Debrecen női 
ruháiból, kiegészítőiből ad ízelítőt, s 
enged betekinteni a korabeli polgárok 
életmódjába. A kiállítás különlegessé-
ge, hogy a bemutatott ruhadarabok 
eddig javarészt az intézmény raktá-
raiban várták a megjelenési lehetősé-
get, korábban nem láthatta azokat a 
közönség, főleg nem egy csokorba 
szedve, és időrend alapján tematizálva. 

A kiállított ruharabok és használati 
tárgyak a magyar történelemről ad-

nak látleletet a divat és a kor tükrén 
keresztül, s általuk megismerhetjük, 
hogy 1860-as évek és 1940 között az 
egyes évtizedekben, hogyan alakult a 
tipikus női ideál a kereked formáktól 
kezdve, a végzet asszonyán át, egészen 
az aktív, sportos fiús lányokig. 

A Déri Múzeum időszaki kiállítása 
vándorútján először Hajdúnánásra ér-
kezett, s itt egészen január 10-ig kap 
otthont a Helytörténeti gyűjtemény 
épületében, mely tökéletesen illeszke-
dik a tárlat által megjelenített polgári 
elegancia világához, így az érdeklődők 
egy különösen hangulatos miliőbe 
cseppennek, ha ellátogatnak, s meg-
tekintik a tárlatot. 

A csodálatos ruhák, ékszerek, dísz-
tárgyak, és egyéb kiegészítők január 
10-ig várják a kíváncsi tekinteteket. A 
jó hír pedig az, hogy ez idő alatt több 
alkalommal is hétvégi nyitvatartás 
mellett várja a Helytörténeti gyűjte-
mény a látogatókat, illetve számos ki-
fejezetten hölgyeknek ajánlott prog-
rammal kedveskedik az intézmény 
csapata a vendégeknek. A különleges 
ruhák társaságában, a polgári sikk 
világában Budai Lotti könyvbemu-
tatón, és kézműves foglalkozásokon 
vehetnek részt a hajdúnánásiak. 

(F.B.) 
– fotó: Móricz Pál Városi Könyvtár

Hajdúnánás SK – Vasas SC 17 - 28 
(6 - 14) 
Hajdúnánás: 80 néző. Vezette: Héjja, 
Kónya. (október 26.) 
Hajdúnánás SK: KOZMA T (kapus), 
Kozma K 2, Sápi B TAR L 4, SÁPI 
G 5, Kovács 1, Poór 2. Csere: Cziczás 
(kapus), Nyakó 1, Szabó P, Kelemen, 
Soltész, Kostyó 1, Repák 1, Petrovics. 
Edző: Dajka István Imre Hétméteres: 

1/0, illetve 2/1. Kiállítás: 4 perc, illet-
ve 10 perc.
Betegség miatt megbízott edző Varga 
József: Ez a mérkőzés arra is jó volt, 
hogy mindenki játéklehetőséget kap-
jon a fiatalabbak is, akik egyébként a 
bajnokin kevesebb lehetőséget kap-
nak. 

-kábé-

Női kézilabda Magyar kupa 
III. forduló

Anyakönyvi 
hírek

Köszöntjük 
Hajdúnánás 

legifjabb lakóját!

3 Szabó Viktória
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK – Kispest NKK 29 
- 26 (15 - 12) 
Hajdúnánás: 100 néző. Vezette: Igné-
czi, Pánczél-Héjjas. (október 16.) 
Hajdúnánás SK: Szabó L (kapus), Sza-
bó P 1, SÁPI G 5, PETROVICS 5/3, 
Sápi B 2, Tar L, Poór. Csere: Kozma T 
(kapus), VÁMOSI 5, KELEMEN 3, 
KOZMA K 3, Soltész 1, Kostyó, Nya-
kó 3, Zavaczki 1, Repák. Edző: Dajka 
István Imre Hétméteres: 3/3, illetve 
3/3. Kiállítás: 6 perc, illetve 10 perc.
Dajka István Imre: Gyengébb kez-
dés után, végig vezetve hoztuk a jó 
erőből álló Kispest ellen a mérkőzést. 
Többször álltunk közel ahhoz, hogy 
megnyugtató előnyre tegyünk szert, 
és magabiztos győzelmet arassunk. 
De az elkövetett technikai hibák, és 
a körről kihagyott ziccereink megaka-
dályoztak ebben bennünket. Örülök 
a győzelemnek, mert erőt adhat az 

Algyő elleni folytatáshoz.
Levendula Hotel Algyő - Hajdúná-
nás SK 26 - 21 (13 - 12) 
Szeged-Algyő: 80 néző. Vezette: Ró-
zsahegyi, Südi. (október 24.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), 
Kozma K 2, Petrovics 1/1, SÁPI G 
1, Sápi B, Kovács, Poór 3. Csere: Re-
szegi (kapus), TAR L 1, VÁMOSI 
12/7, Kelemen, Zavaczki, Nyakó 1, 
Szabó, Soltész. Edző: Dajka István
Hétméteres: 1/0, illetve 9/8. Kiállítás: 
10 perc, illetve 8 perc.
Betegség miatt megbízott edző: Varga 
József: Egy ilyen rangadón nem en-
gedheti meg egyik csapat sem ma-
gának, hogy annyi technikai hibát 
vétsen amennyit mi vétettünk, illetve 
egy kritikán aluli átlövő teljesítmény, 
ami nem könnyíti meg a dolgunkat a 
jövőben, sem ha ez így marad. 

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás FKK – Acélváros KK 
31 - 37 (11- 18)
Hajdúnánás: 100 néző. Vezette: Ma-
jor, Tarnavölgyi. (október 16.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), Kiss 
1, Király 6, Nyeste 1, Deli 1, ÖTVÖS 
N 12, Molnár. Csere: Nyakó (kapus), 
Orosz 1, Tupicza 1, Alföldi 1, BEN-
CZE 5/1, Kovács, Harsányi 2. Edző: 
Bancsók Károly Hétméteres: 1/1, illetve 
2/1. Kiállítás: 6 perc, illetve 10 perc.
Bancsók Károly: Sajnos a mérkőzés 
több periódusában több játékosunk is 
mélyen tudása alatt játszott, ezt pedig 
pluszban a sok hiányzó mellett már 
tényleg nem bírja el a csapat, így pe-
dig csodát nem várhatunk.
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
Acélváros KK 45 – 29 (24 – 11)
Hajdúnánás: 50 néző. Vezette: Hegy-
megi, Maródi. (október 16.)
Hajdúnánás FKK: Nyakó (kapus), 
Csiszár, OLÁH 7, Deli 3, Gönczi 5, 
Radó 5, MOLNÁR 16/1. Csere: Szé-
ki 5, Péntek 3, Urgyán 1/1, Bodogán. 
Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 2/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 4 perc.

Labancz Mihály: Egy jó első félidő 
után belealudtunk a folytatásba. Még 
így is magabiztos győzelmet arattunk. 
Sajnos megint lett egy sérültünk, így 
még kevesebben vagyunk.

Nyírbátori BSC-TVP  – Hajdúná-
nás FKK 41 - 30 (20 - 12)
Nyírbátor. 75 néző. Vezette: Dulai, 
Pisák. (október 24.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
Kiss 2, Ötvös N 10/1, Kelemen 3, 
Molnár 2, Tupicza 1, Orosz 6. Csere: 
Reszegi (kapus), Király 1, Kovács 2, 
Bencze 2, Deli, Nyeste 1. Edző: Ban-
csók Károly Hétméteres: 4/2, illetve 
2/1. Kiállítás: 4 perc, illetve 4 perc.
Bancsók Károly: Az első félidő 20. 
percéig kézilabdáztunk, aztán azt hit-
tük a piacon vagyunk, és kereskedni 
kell a labdával, csak az a baj, hogy csak 
az eladásban jeleskedtünk, sikerült 20 
vesztett labdával zárni a mérkőzést. 
Megkönnyítve ezzel az amúgy is jó 
erőkből álló ellenfél dolgát.

-kábé-

Tíz forduló után a tizedik helyen
A utolsó mérkőzésünkkel bezárólag 
szinte már minden olyan csapattal 
találkoztunk, akik komoly célokat 
tűztek ki maguk elé. Sorozatban négy 
döntetlent játszottunk egymás után s 
csak remélni tudtuk, hogy rátalálunk 
majd a győzelmeket hozó útra, és ez 
majd pontokban is látszani fog. Ek-
kor jött a megszokottól eltérő szerdai 
nap s a jó erőkből álló DASE csapata 
idegenben.
Nézzük az eredményeket!
Hajdúnánás FK – Monostorpályi 
SE 3–3 (1–2)
Néző: 100
Vezette: Orosz J. (Gyarmati I., Géhl 
B.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Papp 
L. (Kökényesi Zs.), Bencze D. (Kiss 
L) Tóth B., Vadász L. (Mezei J.), Lin-
zenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos N., 
Bohácsi B., Andorkó S., Lovas M. 
(Balla K.).
Edző: Daróczi Péter
Gól: Lovas M., Vadász L., Újvári Zs., 
illetve Nyilas Sz., Bojti Á., Bacsó A. 
Ifi: 0–3
Egy inkább küzdelmes, de jó iramú 
találkozón, értékes ponttal gazda-
godott csapatunk. A vezetést hamar 
megszerezve, - de az 51. percben már 
kétgólos hátrányban lévő - gárdánk, 
nagyot hajrázva döntetlenre hozta 
a találkozót. A látottak alapján nem 
érdemtelenül szereztük meg az egy 
pontot a dobogóra vágyó ellenféllel 
szemben.  Az összkép alapján igazsá-
gos döntetlen született.

Hajdúnánási FK–DEAC II. 1–1 
(1–1)
Vezette: László J.(Kövér T., Sápi Cs.).
Hajdúnánási FK: Tömöri A., Papp 
L. (Kökényesi Zs.), Bencze D. (Bal-
la K.), Tóth B., Vadász L. (Mezei P.), 
Újvári Zs., Lakatos N. (Kiss L.), Lin-
zenbold Zs., Bohács B., Andorkó S., 
Lovas M. 
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Vadász L. illetve Orbán A. 
Ifi: 0–1.
„Sok alapemberünk hiányzott” nyi-
latkozta Katona László a debreceniek 
edzője, viszont sikerként könyvelte el, 
hogy sikerült megőrizni a veretlensé-
güket. mi viszont azt könyvelhetjük el 
sikernek, hogy olyan csapattal ikszel-
tünk aki előttünk áll a tabellán s az 
idei szezonban még nem talált legyő-
zőre. Harcos, de sportszerű meccsen 
igazságos a döntetlen született..

Hajdúnánás FK – Kabai Meteorit 
SE 1–1 (0–1)

Néző: 100
Vezette: Tatár I. (Varga Gy., Gyarmati 
I.)
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Papp L. 
(Fodor J.), Bencze D., Tóth B. (Köké-
nyesi Zs.), Vadász L. (Mezei J.), Kiss 
L. (Kerek B.), Linzenbold Zs., Újvári 
Zs., Lakatos N., Bohács B., Androkó 
S. 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Tömöri A., illetve Nagy K. 
Ifi: 5–2
A Kabai Meteorit ellen sem szakadt 
meg az az eredmény sorozatunk, me-
lyet az elmúlt három hétben "össze-
hoztunk". A jó erőkből álló vendégek 
ellen nem játszottunk alárendelt sze-
repet és egy kiegyenlített játékot ho-
zó találkozón, ismét döntetlen ered-
ménnyel hagyhattuk el a pályát. A 
vezetést a vendégek szerezték meg az 
első negyedóra után, melyet a kialakí-
tott több nagy helyzet ellenére csak az 
utolsó percekben tudtunk egalizálni. 
Nem kis meglepetésre, csapatunk gól-
vágója most Tömöri András volt, aki a 
90. percben volt eredményes.

DASE–Hajdúnánás FK 1–3 (0–1)
Néző: 150
Vezette: Kovács Á. (Juhász D., Tóth 
G.).
Hajdúnánás FK: Tömöri A., Benc-
ze D., Tóth B. (Mezei J.), Vadász L. 
(Papp L.), Kiss L. (Kökényesi Zs.), 
Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Fodor J.), 
Lakatos N., Bohács B., Andorkó S. 
(Kerek B.), Lovas M.
Edző: Daróczi Péter.
Gól: Bucz B., illetve Újvári Zs., Tóth 
B., Linzenbold Zs. 
Kiállítva: Bucz B., Balogh B. 
Ifi: 0–2.
DASE csapata az, akik ellen soha 
nem mehet az ember biztosra. Sze-
rencsénkre most sikerrel jártunk és a 
deac.hu oldal szerint: Kovács Miklós 
tanítványai tíz emberrel is egyenlítet-
tek a Hajdúnánás ellen, ám az utolsó 
percekben a vendégek akarata érvé-
nyesült.

Bizony a találkozó hosszabbításá-
nak utolsó percében a debreceniek 
– mindent egy lapra feltéve, mint mi 
a Kaba ellen – a kapusukat is előre-
hívták fejelni. Nekik nem jött be. A 
Nánás szerezte meg a labdát s  Lin-
zenbold Zsoltnak sikerült az üres ka-
puba gurítva eldöntenie a mérkőzést. 
Értékes három pontot szereztünk 
ezen a délutánon a nehéz helyzetben 
lévő csapatok találkozóján. 

Kócsi Imre

Sakkfeladvány

Honfi György, Budapest, 2018.
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