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Hagyományos méhészkedés 
Hajdúnánáson

Emlékülés a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban

Idén a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnáziumban emlékülés 
keretében tisztelegtek városunk 
szülötte, az egykori Református 
Főgimnázium kiváló diákja, néhai 
Főtiszteletű dr. Hegedűs Loránt 
püspök úrra, 91. születésnapja al-
kalmából. Az emlékülésen szán-
déknyilatkozatot írtak alá a dr. 
Hegedűs Loránt Alapítvány létre-
hozásáról.  
November 11-én délelőtt a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázi-
um dísztermében került sor néhai Fő-
tiszteletű dr. Hegedűs Loránt püspök 
91. születésnapi emlékünnepségére. 

A megjelent családtagokat, az isko-
la vezetését, a diákságot a fenntartó 
Hajdúnánási Református Egyházkö-
zség elnök-lelkésze Gacsályi Gábor 
köszöntötte, és emlékezett főtiszteletű 
püspök úrra. 

„Vallotta és a család is vallja, nincs 
nagyobb dolog, mint hírnöknek lenni, 
az evangélium hírnökének. Hegedűs 
Loránt hírnöke volt az evangéliumnak, 
annak az evangéliumnak, amely meg-
szabadít, felszabadít, erőt ád. Annak az 
evangéliumnak, ami drága kincset hor-
doz, s ez a drága kincs számunkra maga 
Jézus Krisztus. maga az élet, az örök élet. 
Ezt úgy elmondani, ahogy ő elmondta 
hírnökül, nagyon kevesen tudják.”

A méltató szavak után a gimnázi-
um kamarakórusa tolmácsolásában 
hallhattuk a Mindig velem, Uram 
című éneket, amely egyben az iskola 
vezéréneke, indulója is.

A gimnázium Igazgatótanácsának 
elnöke, Szólláth Tibor köszöntőjében 
kiemelte városunk közoktatásának a 
református valláshoz, a gyökerekhez 
való visszatérését. „Akkor, amikor 
hajdúnánási közoktatásról beszélünk, 
akkor ebben a református egyház sze-
repvállalása, a mindenkori városvezetés 
szerepvállalása évszázadokon át kéz a 
kézben működött. Ennek a folytonos-
sága 1948-ban megszakadt, és mi nem 
tettünk mást, akkor, amikor újra kinyi-
tottuk, mint visszatértünk az ősi gyöke-
rekhez, azokhoz a gyökerekhez, amelyek 
éltetik ezt a fát, azt az egyházi közössé-
get, amelynek olyan gyümölcse termett, 
mint néhai főtiszteletű Hegedűs Loránt 
püspök úr. 

Hogy ezen a szimbolikus fán még 
több, még szebb gyümölcs teremjen, 
nagyban hozzájárulhat a dr. Hegedűs 
Loránt Alapítvány, amelynek szán-
déknyilatkozatát itt írták alá az érin-
tett felek, a Hegedűs család részéről 
ifj. Hegedűs Loránt, a Református 
Egyházközség részéről Gacsályi Gá-
bor lelkész-elnök, a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium igaz-

gatója Dér Balázsné Dobi Inci és az 
intézmény Igazgatótanácsának elnö-
ke, Szólláth Tibor.

A szándéknyilatkozat a következő-
képpen szól: 

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
(Róma 8,31) Az alábbi felek, Ft. dr. 
Hegedűs Loránt családja, a Hajdúná-
nási Református Egyházközség, a haj-
dúnánási Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium és a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium Igaz-
gatótanácsa közös akarattal kijelenti, 
hogy hálaadással és tisztelettel néhai 
Ft. dr. Hegedűs Loránt életpályája és 
munkája iránti megbecsüléssel, szelle-
mi öröksége ápolásának szándékával 
tehetséggondozó alapítvány létrehozása 
mellett kötelezik el magukat. Ft. dr. He-
gedűs Loránt alma máterének, a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
jelenlegi és volt, egyetemi tanulmányo-
kat folytató tehetséges diákjai számára 
létesítendő alapítvány célja, hogy a szo-
ciálisan rászoruló tanulók számára az 
ösztöndíjprogram keretében támogatást 
biztosítson.”

Hajdúnánás, 2021. november 11.
A szándéknyilatkozat aláírását 

követően édesapjára emlékezve ifj. 
Hegedűs Loránt mondott köszöntő 
és köszönő beszédet, amelyben töb-
bek között elmondta, hogy édesapja,  

„Ha valamire, kvázi mint kitüntetésre 
büszke lenne, akkor ez a tehetséggondo-
zó alapítvány igazán az lenne.” Nagy-
tiszteletű úr emlékeztetett arra, hogy 
a tehetséggondozásra napjainkban 
különösen nagy szükség van, amely-
ben az alapítvány sokat tud segíteni, 
azoknak a diákoknak, akik a későbbi-
ekben meghatározásra kerülő feltéte-
leknek megfelelnek. Bár ez a szándék-
nyilatkozat még csak a kezdeti lépés, 
de minden adott ahhoz, hogy rövid 
időn belül megkezdhesse működését 
a dr. Hegdűs Loránt Alapítvány.

Az emlékünnepség püspök úr szob-
rának megkoszorúzásával ért véget. 

(erzsé) – fotó: Girus Zsolt

A szándéknyilatkozat aláírói: Dér Balázsné Dobi Inci, Gacsályi Gábor, ifj.Hegedűs 
Loránt, Szólláth Tibor

Dr. Hegedűs Loránt özvegye és fia, ifj. Hegedűs Loránt
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Nyílt nap a Csiha Győző 
Technikum és Szakképző Iskolában

A pályaválasztás sosem egyszerű kér-
dés a nyolcadikos diákok számára, 
hiszen nem könnyű még ebben a 
korban eldönteni, hogy melyik az a 
középiskola, ahol tovább szeretnének 
tanulni. A Berettyóújfalui Szakképzé-
si Centrum Csiha Győző Technikum 
és Szakképző Iskola nyílt nap keretén 
belül ismertette a hetedikes és nyol-
cadikos gyerekekkel és szüleikkel a 
továbbtanulási kínálatát. 

Pappné Fülöp Ildikó bemutatta az 
iskola képzési programját, majd Ko-
vácsné Helmeczi Gizella a kollégium 
intézményvezetője a kollégiumi élet-
ről, programjaikról és az externátusi 
lehetőségről mesélt az érdeklődőknek.

A diákok betekinthettek a tanmű-
helyekbe, testközelből is megnézhet-
ték a tanórákat és körbejárhatták az 
iskolát.

Az intézményben kétfajta képzés 
biztosított, az egyik az 5 éves techni-
kumi képzés, amin belül Elektronika 
és elektrotechnikai ágazat, - Gépészet, 
- Informatika és távközlés, - Speciali-

zált gép és járműgyártás, Szociális ága-
zat, - Turizmus és vendéglátás ágazat 
közül választhatnak a diákok.

A másik a 3 éves Szakképző iskolai 
képzés, amelyen belül Építőipari ág, - 
Kereskedelem, - Gépészet, - Szociális 
ágazat, - Elektronika és elektrotechni-
kai, - Specializált gép és járműgyártás.

Az intézményben remek ösztöndíj 
rendszer működik, így aki szorgal-
masan tanul rendszeres jövedelmet is 
kap, nem mellesleg pedig egy olyan 
szakmát szerezhet az iskolában, amely 
megállja a helyét hosszú távon is a 
munka világában. 

A Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum Csiha Győző Technikum és 
Szakképző Iskola nyílt napjára a várt-
nál is többen voltak kíváncsiak, amely 
annak is köszönhető, hogy az utóbbi 
években kimagasló a szakmai felké-
szültség, valamint az eszközfeltételek 
is adottak a színvonalas, minőségi ok-
tatás feltételeihez.

Dobos M. - fotó: csiha-hnanas.hu

A BSzC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola gépészeti képzésének újabb sikere

Az ősz veszélyei az utakon

Beköszöntött az ősz, melynek egyik 
természetes velejárója az út -, látá-
si - és időjárási viszonyok fokozatos, 
vagy ugrásszerű változása. Erre sajnos 
a járművezetők többsége nem kellően 
készül fel. A különböző fronthatások, 
a rosszul megválasztott ruházat, a gép-
kocsi szellőző - fűtő berendezésének 
helytelen üzemeltetése fáradtságot, 
bágyadtságot okozhat, mely a reak-
cióidő megnövekedésével jár együtt.

Az eső, a betakarítások miatt az út-
testre kerülő sárfelhordás fokozottan 
körültekintő és előrelátó vezetési stí-
lust, a kormány és a pedálok lágyabb 
kezelését igényelné, melyet sokszor 
nem vesznek figyelembe, a sebességet 
nem az út - és látási viszonyoknak 
megfelelően választják meg.

A betakarítás kezdetével együtt 
az utakon több munkagéppel, lassú 
járművel, valamint állati erővel vont 
járművel találkozhatunk. A földekről 
az útra felhajtó munkagépek vezetői 
sokszor az előírásoktól eltérően nem 
takarítják meg a járművük kerekeit a 
rátapadt sártól, mely az úttestre ke-
rülve balesetveszélyt jelent. Az állati 
erővel vont járművek vezetői többször 
fényvisszaverő prizma, illetve világítás 
nélkül közlekednek szürkület után is 
az utakon, emiatt az arra közlekedő 
gépjárművek vezetői már csak későn 
észlelhetik őket.

A fentiek miatt célszerű, ha olyan 
útszakaszokon, melyek közelében 

feltehetően betakarítási munkák foly-
nak, lassabban, körültekintőbben ve-
szünk részt a közlekedésben. 

A járművek műszaki állapota is 
több esetben kifogásolható, mely eb-
ben az időszakban jelentős baleseti ve-
szélyforrást jelenthet. A gumiabron-
csok kopott futófelülete növeli az ún. 
„vízen futás” jelenségének létrejöttét, 
a kopott ablaktörlő gumik és rosszul 
beállított fényszórók a látást, míg az 
üzemképtelen fényjelző berendezések 
a láthatóságot csökkentik.

A kerékpárosoknak is célszerű jár-
művük előírásszerű felszereltségét 
ellenőrizni, hiszen lassan egyre ha-
marabb köszönt be a szürkület, il-
letve egyre később kel fel a nap. Az 
első – és hátsó lámpák, a hátul piros 
színű, nem háromszög alakú prizma, 
valamint a kerekekre az előírásoknak 
megfelelően felszerelt küllőprizmák 
mind a láthatóságukat segítik elő, fo-
kozzák biztonságukat.

A gyalogosoknak is célszerű világo-
sabb öltözetet viselni, valamint még 
fokozottabban körülnézni az úttest-
re való lelépés előtt, hiszen az esőtől, 
reggeli harmattól csúszóssá váló úton 
a járművezetők fékútja is jelentősen 
megnövekedhet. (D.M.)

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÓV-
JUK MAGUNK ÉS MÁSOK ÉLE-
TÉT, TESTI ÉPSÉGÉT !

Meghirdetésre került a  II. Országos 
3D nyomtatóval készített hídépítő 
verseny 2020. január 31-én. A Bu-
dapesti Gépészeti Szakképzési Cent-
rum Mechatronikai Szakgimnáziuma 

országos 3D nyomtatóval készített 
hídépítő versenyén középiskolás di-
ákok vehettek részt saját tervezésű és 
3Dnyomtatóval létrehozott PLA alap-
anyagból elkészített hídjukkal. A pan-
démia hullámai miatt a II. országos 
verseny többszöri halasztás után 2021.
október 15-én került megrendezésre. 

A versenykiírás igen szigorú feltéte-
leket támasztott a nevezőkkel szemben:
• A szerkezet teljes tömege (csavarral, 

csavaranyával, alátéttel együtt) 250 
g lehet.

• A két feltámasztási pont távolsága 
500 mm, így a szerkezetnek ennél 
hosszabbnak kell lennie, de nem 
haladhatja meg az 550 mm-t.

• A híd magassága maximum 300 
mm.

• A híd szélessége maximum 100 mm.
• A szerkezetet szétszedett állapotban 

kell a versenyre szállítani, ahol a mér-
legelést követően kell összeszerelni 
(ragasztó anyag nem használható).
A hajdúnánási 3D_CSIHA csapata 

az első versenyen is részt vett, melyen 
az V. helyezést érte el.

A BSzC Csiha Győző Technikum 
és Szakképző Iskola gépgyártástech-
nológiai technikus tanulói az első ver-
seny tapasztalatait felhasználva újra és 
újra tervezték hídjaikat. A CSIHA 
verseny hídja a kiírás minden pontjá-
nak megfelet, 247,5g-al mérlegelt. A 

versenyen a BSzC Csiha Győző Tech-
nikum és Szakképző Iskola 3D_CSI-
HA csapata 140,6kg-os terheléssel az 
előkelő III. helyezést érte el (a híd sa-
ját súlyának közel 568x-os terhelését 
tudta elbírni). A 20 nevezett csapat 
közül mindösszesen három tudott a 
lélektani 100 kg felé kerülni. 

Harangi Zsolt

Gupcsó Tamás, Gulyás Szabolcs, 
Szólláth Szabolcs
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Villanyfény mellett

Ma már el sem tudjuk képzelni az éle-
tünket villamosenergia nélkül, hiánya 
szinte megbéníthatja mindennapjain-
kat. Pedig kedves olvasók városunkban 
mindössze 95 éve létesítettek villanyte-
lepet, kapott a város villamos világítást. 
1926-ban egy szeptemberi vasárnap este 

felgyulladtak a köztéri lámpák Hajdú-
nánás városközpontjában, szinte utolsó 
településként Hajdú vármegyében. Sok 
oka-foka volt annak, miért haboztak 
annyit a város vezetői a „villanyos 
áram” beköttetésével, - erről részletesen 
olvashatnak a Nánási kalendárium 

2006-os kötetében - de végül 1926. 
szeptemberében 12-én, vasárnap, ün-
nepélyes keretek között, szinte nappali 
világosság árasztotta el a főtér és környé-
két. Nagy örömünnep volt ez, nem csak 
azoknak, akik állhatatosan küzdöttek a 
villamosításért, hanem a város lakóinak 
is. Az akkori Hajdúnánási Újság tudó-
sítója hosszú vezércikkben méltatta a 
nagyszerű fejlesztést, amelyből most egy 
rövid részletet közlünk.
Végre megértük ezt is! Vasárnap este 
felgyulladtak az utcákon a villany-
lámpák. Az évek óta vaksötétségben 
elnyugvó utcákat szokatlan izgalom és 
élénkség fogta el az újszerű látványra. 
Nem csoda, hiszen ezren meg ezren 
vannak, akik csak hírből hallottak 
róla, de ég soha nem láttak villanyos 
közvilágítást. A központtól távolabb 
eső utcák másfélét is alig. Mert az a 
néhány busan pislákoló petroleum-
lámpa, amelyik itt ott meghúzódott, 
legfennebb arra volt jó, hogy a sötét-
séget még elviselhetetlenebbé tegye, 
mert megbirkózni vele nem bírt. Le 
is mondott a hiába való küzdelemről 
rendszerint 8-9 óra tájban.

Most pedig a főutca két oldala ki-
fogástalanul meg van világítva, a főtér 
hatalmas villanylámpáival olyan fény-

árban úszik, amilyen azelőtt még csak 
a báltermekben sem látott a nánási 
ember. A lakások ablakaiból pedig 
tündéri fény árad ki. Az új csillárok 
tulajdonosai boldog örömmel gyújt-
ják fel a sok-karú csillárokat, a kelle-
metlen, bűzös, homályos petroleum-
lámpák után gyönyörködnek a vakító 
fényáradatban. Az utca közönsége pe-
dig korzózva bámulja az új csodát.[...]

Legnagyobb öröme azonban a városi 
tanácsnak, illetőleg a polgármesternek 
lehetett, akit felelőssé tettek minden 
balesetért a kútfúrástól, a talajvíztől 
kezdve a csővezetékek késedelmes szál-
lításáig, még talán azért is, ha valahol 
csillár bekapcsolása hibás volt. .[...]

Akik a küzdelem terhét viselték, 
akik nem csüggedve a harc idején 
kitartottak, s akikre háramlik ezután 
is minden gond és felelősség: méltók 
rá, hogy az első siker alkalmából kö-
szönetünk és elismerésünk első szava 
őket illesse: Dr. Pénzes Mihály polgár-
mester, Somogyi Gyula műszaki taná-
csos és a Városi Tanács ifjú, tettrekész 
tagjai ezen alkotásukkal, mely elvi-
tathatatlanul az ő nevükhöz fűződik, 
méltók a város egész lakosságának el-
ismerésére és hálájára.

= Hajdúnánási Újság, 1926. 09.17.

Bábszakkör indult a művelődési 
központban

A művészet egy ősi ága éledt újra 
Hajdúnánáson az elmúlt hetekben. 
Pályázati forrásnak köszönhetően 
bábszakkör szerveződött 10-12 éves 
kisiskolások számára a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma országos szintű pályázatot hirde-
tett bábszakkörök indítására és műkö-
detetésére, mivel sajnálatos módon ez 
az egykor virágzó, s pedagógiai, illet-
ve fejlesztési szempontból oly fontos 
művészeti ág egyre inkább a háttérbe 
szorult az elmúlt évtizedekben. Felis-
merve a bábozás adta fejlesztési lehető-
ségeket a Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. pályázott az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának támogatására, 
melynek eredményeként harminc al-
kalmas bábszakkör indulhatott el 10-
12 éves gyermekeket megcélozva. 

A bábjáték a művészetek ősi ága, 
egyfajta színjáték, ahol az eleven embe-
reket mozgatható bábuk helyettesítik. 
Nem csupán egy szórakoztató műfaj, 
mely Magyarországon is a középkor 
óta van jelen, így a kultúrán szerves 
része, hanem egy kiváló pedagógiai és 
fejlesztő eszköz a gyermekek számára. 

A bábokkal történő mesedramatizá-
lás, verselés, éneklés kiemelkedően 
fejleszti a gyermekek beszédkészségét, 
a nyelvi kifejezőkészségét, szókincsét, 
képzelő erejét, gondolkodását is. Azon 
túl, hogy meghozza a gyermek beszé-
lőkedvét, mikor maga is kezére húzza 
a bábot, szerteágazó fejlesztőértékkel 
bír. Bábozás közben a gyerekek fogal-
makat, kifejezéseket gyakorolhatnak, 
hangokat utánozhatnak és elsajátít-
hatják az összefüggő beszédet. A szere-
pek eljátszása során különböző érzelmi 
állapotokat élhetnek át.

A program során Papp Anita, Fe-
kete Andrea és Math P. Ildikó vezeté-
sével a fiatalok megismerik a bábozás 
alapjait, tanulmányutakon vesznek 
részt, bábelőadást tekinthetnek meg, 
közben pedig fejleszthetik saját képes-
ségeiket. A program végcélja az, hogy 
a gyerekek megálmodják saját színhá-
zi előadásuk történetét, elkészítsék a 
karaktereket megjelenítő bábokat, és 
összeállítsanak egy kész darabot, me-
lyet végül a családjuk, barátaik és osz-
tálytársaik előtt adnak majd elő jövő 
nyáron. 

Ferenczy Boglárka – fotó: HTV

Petróleumlámpa a 20. sz. elején a gimnázium mellett

Védekezés - Oltási nap 
a Rendelőintézetben

Valószínű senkinek nem kell ecsetel-
ni, hogy a COVID-járvány negyedik 
hulláma immár városunkat is elérte. 
Sok a beteg, a karantén kötelezett, és 
még mindig alacsony a védett, oltott 
személyek száma. Éppen ezért volt 
nagy jelentőségű az az oltási nap, 
amelyre november 13-án szombaton 
került sor a Szalay János Rendelőin-
tézetben, ahol reggeltől szinte késő 
délutánig várták az előzőleg regiszt-
rált oltakozni szándékozókat. Értesü-
lésünk szerint ezen a napon több mint 
800-an kapták meg a harmadik, vagy 
első oltásukat. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy a maga, családja és mások éle-
tével is játszik, aki hanyagságból, vagy 

éppen valamilyen meggondolás alap-
ján utasítja el a védőoltást. Ne feled-
jék, ez a variáns már kisgyermekeink 
életét is veszélyezteti! Ez a szombati 
szám nagyon szép eredmény, de még 
nagyon sokaknak kellene felvenni az 
oltást, hogy nyugodt karácsony elé 
nézhessünk. 

Az ismétlő harmadik oltás beadását 
lehet kérni a háziorvostól, de az inter-
neten is lehet időpontot foglalni va-
lamely kórházi oltópontra: az alábbi 
internetes címen: https://www.eeszt.
gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfogla-
las. Tegyék ezt meg azok, akiket érint, 
ne kelljen aggódni, rettegni szerette-
inkért!

fotó: Girus Zsolt
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100 éve született Rákos Sándor költő, műfordító
Kálmánháza,1921.11.25. – Bp. 1999.12.25.

Sokan talán nem is tudják, hogy a Kos-
suth-díjas költő, műfordító, esszéíró, a 
Digitális Irodalmi Akadémia alapító 
tagja gimnáziumi tanulmányait 1932-
1937 között a hajdúnánási Református 
Főgimnáziumban végezte. A kálmán-
házi szerény, de kiváló képességű kisfiú 
egy évben került Hajdúnánásra Horkay 
László vallástanárral, akihez szoros kap-
csolat fűzte, még az iskolából elkerülése 
után is évekig leveleztek. Hajdúnánást 
soha nem feledte, egy az Írói vallomások 
c. 1971-ben megjelent kötetben így ír: 
„ 1921-ben születtem Kálmánházán, 
a Nyírség egy parányi falujában. Sok 
titokzatos emlékkel zsúfolt, nyomasztó 
kisgyerekkor után – már akkor fejem 
fölé sűrűsödtek életem soha többé el 
nem oszló ellentéteinek felhői  - elébb 
Hajdúnánásra, majd Nyíregyházára 
kerültem gimnáziumba. Nánásnak a 
Károli bibliát, akkád fordításaimnak 
nyelvét, köszönhetem” Ez költészetére is 
rányomta bélyegét, lírájának jellegzetes-
sége a protestáns zsoltáros hang. 

100. születésnapja tiszteletére Horkay 
László: Kapcsolataim Rákos Sándorral 
című visszaemlékezéséből közlünk egy 
rövid részletet. 

„Az internátust azért létesítették, 
hogy emelje a szűkös iskolai létszá-
mot, 1932. őszén mindössze 9 gyer-
mek volt ebben az internátusban 3 
tanár gondozása alatt. Legtöbbjük 
gyenge, rossz tanuló, bukdácsoló di-
ák . S ide, ebbe az iskolába, ebbe az 
internátusba került velünk együtt Rá-
kos Sándor is. Ilyen a végzet!

Mi hozta ezt a kis agyonféltett, 
agyonkényeztetett gyermeket ép-
pen a nánási internátusba? Éppen az 
agyonféltettség, éppen az agyonké-
nyeztetettség.  Sírt a lelkem, amikor 
először rátekintettem a szerencsétlen 
kis jószágra, amikor leszállt, a kis 
egylovas szekérről, amellyel szülei 
hozták be Kálmánházáról, az egyik 
nyíregyházi tanyabokorból, ahol apja 
tanító volt. Különös család! Higgadt, 
nyugodt , kevésbeszédű apa, egy ki-
csit talán tempós, eleven, könnyen 
mozgó édesanya, aki halálra féltette 
későn érkezett, egyetlen gyermekét.[ 
..]. Igénytelen kinézésű, furcsa gyerek 
volt. Öreges, komoly, szinte falusia-
san tempós minden mozdulatában. 
Nyaka vékony, szinte félt az ember ha 
ránézett, hogy bírja azt a komoly fejet. 
Kellett is félteni, szinte attól kellett 
tartani, hogy elfújja a szél. Így jelent 
meg köztünk Rákos Sándor!

.[ ..].Elnézem most is az első év 
végén felvett internátusi képet. Jó 
kosztja volt Varga néninek, aki az 
internátust kosztolta, tán havi 65 
pengőért, meg is látszott ez Sándo-
ron is. Egy kicsit kikerekedett a ké-
pe, és szinte rá sem lehetett ismerni, 
olyan rendes kis emberré vált. Szülei 
nagyon a gondjaimra bízták, de én 
attól függetlenül is nagy gonddal fi-

gyeltem, mert rögtön láttam a benne 
fejlődő gazdag ajándékot, vigyáztam 
szinte minden mozdulatára az alatt 
az egy év alatt, míg egymás közvetlen 
közelében éltünk az internátusban. .[ 
..]. Sándorral nem volt sok gond. Ta-
nulás szempontjából egyáltalán nem. 
Roppant gondosan, aprólékosan látta 
el munkáját, csendes, rendes gyermek 
volt, egyáltalán nem pajkos, inkább 
attól kellett félni, hogy túlságosan 
ki ne használják a többiek az ő nagy 
csendességét. .[ ..] Nánás csendes hely 
volt, az internátus zárt terület, a tö-
rődés a gyermekekkel nagyfokú volt, 
ilyenformán semmi baja nem eshetett 
a kis gyönge majoránnának. A szülők 
időnként bejöttek látogatni. Öröm-
mel látták gyarapodását, s nyugodtan 
hagyták gondjaimra továbbra is.[ ..]

Én az első év végén megváltam az 
internátustól, mert nyáron meghá-
zasodtam, és Varga néni testvérénél 
kaptam lakást a Jókai utca végén. 
Térben tehát kissé távolabb kerültem 
Sándortól, ám az iskolában minden 
nap láttuk egymást s vallásórákon fi-
gyeltem életét, fejlődését. Látva ragasz-
kodásomat, a gyermek is egyre jobban 
ragaszkodott hozzám. Kora érett gyer-
mek volt, mindig magába néző. A töb-
biek vidám hancúrozása nem nagyon 
érdekelte, annál inkább a könyv és a 
tudomány. Hamarosan megmutatko-
zott szellemének gyors kibontakozása, 
fejlődése. Nem tudtam, hogy ír, így 
engem is meglepett, hogy V-es korá-
ban mindjárt olyan novellával lepett 
meg bennünket az Önképzőkörben, 
amely aranykönyves dicséretben ré-
szesült. Már nem emlékszem magára a 
novellára, még arra sem mi volt a tár-

gya, de arra nagyon, hogy mennyire 
megkapott bennünket stílusának szik-
rázó gazdagsága; mindjárt nagy jövőt 
jósoltunk neki, mint prózaírónak. Ő 
lett egyszerre iskolánk büszkesége. Ma 
is úgy gondolom, hogy prózaírói kész-
sége talán fejlettebb volt, mint költői 
vénája, s éppen elmélyedő, befelé for-
duló készsége révén regényírónak job-
ban kifutotta volna magát. .[ ..] Ötö-
dikes korával véget ért nánási diáksága. 
Hatodikban meglepetésünkre már 
nem volt nánási diák, Nyíregyházán 
folytatta tanulmányait, ahová szülei 
maguk is beköltöztek. Tőlem levélben 
búcsúzott el 1937. augusztus 24-én.” 
Részlet a levélből:

Kedves Tanár Úr!
Végtelenül sajnálom, hogy személye-

sen nem búcsúzhattam el Tanár Úrtól, 
de úgy tudtam, hogy nyaralni tetszett 
abban az időben, mikor én Nyíregyhá-
zára jöttem. Kimondhatatlanul fájt és 
fáj a válás, mert nekem igazán semmi 
panaszom nem lehetett az ellen az is-
kola ellen, hol engem mindenki nagyon 
becsült és szeretett, és ahol én is nagyon 
szerettem és becsültem mindenkit. ..... 
De különös képpen fáj a válás tanár 
úrtól, akinek nem csak mint egyik leg-
hivatottabb és legbuzgóbb tanáromnak 
vagyok hálás, hanem  mint első veze-
tőmnek, aki oly szeretettel és megértéssel  
igyekezett átsegíteni engem az első év 
nehézségein, amelyhez foghatót idegen 
embertől még életemben sohasem kap-
tam és amelyet talán soha sem tudok 
visszaadni.”

Nánási diákkori emlékei ihlették  
alábbi versét. 

Térképvázlat egy belső tájról
haránt emlék kisfaludy utca (legyalulták)
s már a Piac-tér egy (rossz) szobor.....(most is megvan)
a gyermek szeme körültapogatja tetszik neki
s fél is tőle... látott a vármegyeházán
falon függeni párducos és buzogányos
ősöket négy- vagy ötszörös nagyításban
s az is szorítóan hatott le az ekkora mére-
teket befogadni még nem elég tág
gyermeki szívre ...lám a templom
(fala egykor erőd volt. . ..lebontották
akárcsak a körbefutó erkélyt a toronyról
honnan fertály-óránként az őr tutúja
réztorokkal jelzé hogy tűztől víztől semminemű
veszedelemtől tartani nem kell)
jutalomként ő is megforgathatta egyszer-kétszer
a zsoltárjelző s leginkább Mózes tábláihoz hasonlatos
két nagy  fekete hasábot a kóruson mivel hit- 
és erkölcstanból jeles volt és példaképül
állították azok elé akik napraforgó és tök-
magot ropogtattak istentisztelet alatt s a szent leckét is
csupán elégségesre (vagy még úgy sem ) tudták. . .ez
a Bocskay szálló és nagyvendéglő ahol is sok duhaj

vidéki úr húzatta kivirradtig miért
sajog úgy nem a cigányok ritkán szűrődött csak
zene ablakon át szakadozott brummogással. . .de volt a mozi
a szálában hetente kétszer s volt ő szerelmes
messziről és „halálosan” a mozi rézbőrű
feleségébe vadnyugati
filmek nézése közben lépjünk tovább
a zord Lépő is tovább lép
hóna alá kapva életünk inal árkon-
bokron át a végső gödörig indulunk
a Fő utcán.. . nem tudom ma kiről nevezik
idő múltán jobb felől kapjuk a jaj de magas
gimnáziumot megfájdul a kisdiák 
tarkója amíg szeme fönn-fönn a fényes
ablaksort követve (ott és akkor
két mozdulat között valaki benne
a világra ébredt)
kapuk. . . lépcsők fölfelé izmaink emlékezetében
balra portásfülke. . . füzetek kosárban zsemlék kalácsok
Zsófi néni Gábor bácsi a mindenható falióra alatt
mutatójától függ az életünk . . .kicsöngetnek
vagy becsöngetnek  s mi a csengő hangjához béklyózottak
dübögő folyosókon rohanunk sorsunk elé
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Tájak, csendéletek üzenete

November 9-én nyílt Fejér Imre 
grafikus művésztanár önálló tárla-
ta a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ Kisgalériájában.
Tanítványok, kollégák, művészpárto-
ló érdeklődők gyülekeztek november 
9-én délután a művelődési központ 
kisgalériájában, Fejér Imre, a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gim-
názium művésztanára kiállításának 
megnyitójára. Fejér Imre, bár a kissé 
távoli Baranya szülötte, de már évti-
zedek kötik Hajdúnánáshoz, a gim-
náziumhoz. Aktív résztvevője a helyi 
művészeti életnek, általában évente, 
leginkább tavasz táján jelentkezik ön-
álló kiállítással, idén azonban ez most 
novemberre esett. Az elmúlt mintegy 
másfél év terméséből válogatott az al-
kotó a mostani kiállításra.

A tárlat anyaga egy laza tematika 
köré szerveződött; a teremtett világ 
rendjéből a természet körforgása, az 
idő, az évszakok jelennek meg mar-
kánsan, közülük is leginkább az ősz, 
a maga meleg, rőtvörös, barna, sárgás 
színeivel.

A program Kovács Boglárka, a Bocs-
kai AMI növendékének zongorajáté-
kával kezdődött, majd Kocsis Áron, 

a Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium hitéleti igazgatóhelyet-
tesének megnyitójával folytatódott. 
Igazgatóhelyettes úr beszédében utalt 
a járványhelyzet okozta nehézségekre, 
amelyek alkotóművészek tekinteté-
ben akár válságot is okozhatnak. Bár 
a képek java része a járvány bezárkó-
zós, lezárásos idejében keletkezett, a 
szomorú, depresszív érzéseknek nyo-
mát sem találjuk bennük. Talán csak 
az elmúlás kezdetét szimbolizáló ősz 
hangsúlyosabb megjelenését vehetjük 
némi utalásnak.

A képek legtöbbjéről a táj iránti 
mérhetetlen szeretet, alázat sugárzik. 
Ezt jelzi témaválasztása, színhasznála-
ta, kompozíciói. A jellegzetes alföldi 
tájak mellett megjelennek szülőföldje 
szelíd lankái, hegyei, vagy éppen egy-
egy pécsi utcarészlet.

Kocsis Áron kiemelte, Fejér Imre a 
Teremtőtől kapott tálentummal jól sá-
fárkodik; nemcsak képei által mutatja 
meg a világ szépségét, de nagy gond-
ja van a művészi vénával megáldott, 
rábízott tanítványokra is. Éppen ezért 
ezeknek a fiataloknak sok éve szervez 
csoportos kiállítást a művelődési köz-
pontban, hogy ne csak az iskola falai 
között, hanem a város nyilvánossága 
előtt is megmutathassák tehetségüket.

Fejér Imre tárlata november 28-ig 
tekinthető meg a művelődési központ 
kisgalériájában.

(erzsé) – fotó: Füz László

Buczkó József: Hagyományos méhészkedés Hajdúnánáson
Újabb, azt is 
mondhatjuk 
h i á n y p ó t -
ló kiadvány 
jelent meg 
Hajdúnánás 
– de akár 
Hajdú-Bihar 
megye -ag-
rártörténeté-
nek múltjá-
ból a Nánási 

füzetek 32. köteteként. A méhészke-
dés, a méz kinyerése, szinte egyidős az 
emberiséggel. Ház körüli tartásuknak 
nagy múltja van, hiszen egykoron 
talán nem is volt olyan vidéki porta, 
ahol a kert végében ne lett volna egy-
két kas, ahol néhány méhcsaládot tar-
tottak. Buczkó József most megjelent 
tanulmánya erről az időről ad számot 
Hajdúnánás tekintetében, hogy mi-
ként és hogyan is folyt az egykori, ősi 
méhészkedés a városban. Mint köny-

ve előszavában írja, jó harminc éve is 
csupán már elbeszélések, emlékezet 
alapján tudta összegyűjteni a népi 
méhészkedésre vonatkozó adatokat, 
ismereteket idős, helyi lakosoktól. 
Tárgyi emlékek tekintetében még 
szerencsésebb volt, hiszen akkor még 
kamrák mélyén, padláson, pincében 
sokan őrizték az egykori eszközöket, 
pl. a gyékény kasokat, így fényképen 
megörökíthette azokat. Többet azon-
ban már csak elbeszélés alapján rajzol-
hatott le. 

A kötetet tanulmányozva hihe-
tetlen sok új ismerettel gyarapodha-
tunk, eleink méhészettel kapcsolatos 
tevékenységéről, a helyi méhészkedés 
történelmi múltjáról, a zsákmányoló 
mézszerzéstől egészen a kasos mé-
hészkedésig, sőt némi bepillantást 
kapunk az általunk ismert okszerű, 
azaz a kaptáros méhészkedés helyi 
vonatkozásairól is. Megismerkedhe-
tünk a különböző szálasanyagokból 

– gyékény, vessző, szalma – készült 
kasokkal, a méhesek világával, a 
méhtartás éves rendjével, a különféle 
eszközökkel. Megtudhatjuk mire is 
szolgált a lépvessző, milyen egysze-
rű, keresetlen eszközökkel készítették 
maguk a gazdák a kasokat, mit jelent 
a „verés”, a dobolás, milyen szerepe 
volt a „fickó rajnak” stb. Helyet ka-
pott a kötetben Páyer Géza, akinek 
a legnagyobb és leglátványosabb 
méhese volt Nánáson a 19.sz. vége 
felé a Csepűs-szőlőben. Kapcsolódó 
érdekes adatot is közöl a szerző; ez a 
Pozsony környékéről származó keres-
kedő volt az, aki az 1910-es években 
elsőként készíttetett képeslapokat vá-
rosunk nevezetességeiről, amelyeket 
ma is ismerünk.

Egy külön fejezet foglalkozik a méz 
táplálkozásunkban, és a népi gyógyá-
szatban betöltött jótékony szerepével. 
A kötet különleges értéke mindeze-
ken túlmenően, hogy a gyűjtött anya-

got az eredeti nyelvi formában közli 
a szerző.

Buczkó József könyve a városi 
könyvtárban vásárolható meg. 

(erzsé)

Szólláth Zoltán, Fejér Imre, Kocsis Áron

Méhraj átdobolása az alsó kasból a fel-
sőbe - bemutatja Nagy Sándor

Helyreigazítás
2021. november 4-i számunkban tévesen jelent meg az Elhurcoltak Kegyeleti Emlék-
napja cikkünkben az emlékbeszéd megtartójának neve. Forisek Péter megbetegedése 
miatt azt Szólláth Tibor polgármester mondta el. Az érintettektől elnézést kérünk. 

(HNU)
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Kiállítás nyílt Fejér Imre grafikus-
rajztanár munkáiból a művelődési 
központ galériájában. Megtekinthető: 
2021. november 28-ig.
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 süteményeit.
Helyszín: Hajdúnánás-Tedej, IKSZT 
épülete
november 28. (vasárnap): Advent 
Hajdúnánáson 
16:00 Vojtina Bábszínház: Szeren-
csés János avagy Az ördög három 
aranyhajszála bábelőadás. Helyszín: 
Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont színházterme. Az előadás aján-
lott 3 éves kortól. Szeretettel várjuk 
a családokat! Az előadás ingyenes re-
gisztrációs jeggyel látogatható, melyet 
a művelődési központ információjá-
ban igényelhetnek. A programon a 
részvétel a hatályos járványügyi jog-
szabályoknak megfelelően lehetséges.
17:15 A város főterére várjuk a csalá-
dokat, a város közösségeit, ahol része-
sei lehetünk az ünnepi tűzgyújtásnak. 
A résztvevőket süteménnyel és meleg 
teával kínáljuk.  
18:00 Zséda adventi koncertje a haj-
dúnánási református templomban.
Jegyek 2021. november 12-től kapha-
tók a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ információjában 3000 Fo-
rint, vagy 2500 Bocskai Korona áron. 
A programon a részvétel a hatályos 
járványügyi jogszabályoknak megfe-
lelően lehetséges.

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 
meseládát, és engedjük abból kisza-
badulni 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.
2021. december 8. (szerda) 18.00 
Pintér Béla koncertje. Pintér Béla a 
magyar keresztény könnyűzenei élet 
egyik legismertebb alakja. A koncert 
helyszíne: Hajdúnánás, Református 
Templom.
A belépés díjtalan! Regisztrációs je-
gyek a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ információjában igényelhe-
tők (52/382-400).

A programon a részvétel a hatályos 
járványügyi jogszabályoknak megfe-
lelően lehetséges!
december 10. (péntek): IX. Haj-
dúnánási Jótékonysági Városbál, 
melynek célja idén is egy nemes ügy 
támogatása.
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. novem-
ber 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” 
– rajzpályázat

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 
műveket, vagy azok részletét felolvas-
suk. A pályamunkák mindegyikének 
a 2021-es évben kell születnie!
Az alkotásokat 2021. november 
23-ig várjuk az info@nanasvmk.hu 
e-mail címre word formátumban. 
Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

Ünnepség és elismerések a Belügyminisztériumban
Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 
1956. évi forradalom és szabadság-
harc kezdetének 65., valamint a köz-
társaság kikiáltásának 32. évfordulója 
alkalmából megtartott ünnepségen 
számos rendvédelmi dolgozó, köztük 
a katasztrófavédelem állományának 
több tagja vehetett át elismerést dr. 

Pintér Sándor belügyminisztertől. 
Kiemelkedő helytállása, bátor maga-
tartása elismeréséül Bátorságért Ér-
demjelet adományozott Erdei Tamás 
tűzoltó őrmesternek, Füz Péter c. 
tűzoltó főtörzsőrmesternek és Vad-
nai Imre tűzoltó őrmesternek, a Haj-
dú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hajdúnánási Katasztró-
favédelmi Kirendeltség Hajdúnánási 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság be-
osztott tűzoltóinak, akik egy garázs-
tűznél légzőkészülékben, sugárfedezet 
biztosítása mellett felhevült acetilén-, 
oxigén- és széndioxid-palackokat vit-
tek ki az épületből, megakadályozva 

ezzel, hogy azok felrobbanjanak. Gra-
tulálunk a szép kitüntetéshez, és min-
den elismerésünk munkájukért.

= hajdu.katasztrofavedelem.hu
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Vándorlegények és leányok

A Bocskai Iskola kézműves szakkö-
rösei, ismertebb néven Kézműves 
tanyásai 3. alkalommal neveztek be 
az országos Vándorlegény Gyermek 
és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázatra.
Nagy lehetőség ez számukra és a 
szakkörvezetők – Papp Anita és Fe-
kete Andrea- számára, hiszen ez egy 
olyan megmérettetés, ahol a szakma 
legjobbjai – neves, országosan elis-
mert etnográfusok – értékelik és dí-
jazzák munkájukat.

Az idei jelentkezést különlegesen 
és egyedien a Matyó Népművészeti 
Egyesület is felkarolta, így 6 megye 
legjobbjai kerültek kiállításra Berety-
tyóújfaluban az Észak Alföldi és az 
Észak Magyarországi régiókban.

A szakkörösök csoportos kategó-
riákban indultak olyan játékokkal, 
amelyek koruknak megfelelő, spe-
ciálisan csakis természetes anyagból 
készült, egyedi alkotás. Mindkét cso-
port nemez társasjátékot készített, az 
egyik egy kétoldalast: az egyik olda-
lán egy malom – a csillagos éggel, a 
másik oldalán egy virágoskerttel- en-
nek az „Ég és Föld gyermekei” fan-
tázianevet adták. A másik csoport is 
két társasjátékot készített: az egyik a 
Ki nevet a végén? játék újragondolt 
változata a 4 évszakkal, a másik a 4 
elem: a föld, a víz, a levegő és a tűz 
körforgása egyedi játékszabállyal. 
Mindkét csoport természetesen ter-
mészetes anyagokból bábukat is ké-

szített a társasjátékokhoz: gyapjúból 
és fából.

A díjátadón a zsűri nevében V. Szat-
mári Ibolya – néprajzkutató értékelte 
a munkákat, s városunk kis  csapata 
nagy büszkeséggel hallgatta csoport-
juk nevét, amint a neves etnográfus jó 
példaként hozta fel elkészített mun-
kájukat egyediségük, valamint életko-
ruknak megfelelőségük okán.

A díjátadón a két csapat együttesen 
Arany minősítésben részesült- mese-

szép oklevelet vehettek át egy 15 ezer 
Ft értékű vásárlási utalvánnyal együtt.

Az értékelés nagyon színvonalas 
műsorral kezdődött és zárult. Fel-
lépett a helyi gyermek Kacor citera-
együttes, mesélt és a lábával bábozott  
egy székely lábbábos mesemondó 
- Cserni Szende, s ami külön meg-
említendő: kézműves foglalkozásokat 
tartottak, ahol Márton napi libát is 
lehetett készíteni csuhéból. 

Bocskai iskola Kézműves tanyásai 

Járd végig! - vendégek a határon túlról

2021. október 25-én, az őszi szünet 
első napján, fél 10-kor, az EFOP-
3.10.1-17-2017-00003azonosító 
számú „Járd végig!” projekt kere-
tében külhoni 7. osztályos diákok 
érkeztek a felvidéki Csicsó (Cicov) 
és Zsigárd (Ziharec) településekről 
pedagógus kísérőikkel iskolánkba.

Mivel a projekt célja volt, hogy ven-
dégeink a helyi azonos korú diákok-
kal találkozhassanak, beszélgessenek, 
megismerjék mindennapjaikat, így 
megszerveztük, hogy tanulóink talál-
kozhassanak velük. Az önként jelent-
kező 6. 7. 8. osztályos gyerekek és az 
Aranyszalma Néptáncegyüttes tagjai 
fogadták őket, mint házigazdák is-
kolánk épületében. Innen elsétáltunk 
a város főterére, ahol Hajdúnánás 
történelmi múltjából kaptak ízelítőt, 

megtekinthették a történelmi esemé-
nyeinket, hőseinket ábrázoló szob-
rokat, nevezetes épületeinket. Meg-
ismerhették a hajdúk, letelepedésük 
és vezérük Bocskai István történetét. 
Utunkat a katolikus templomkerthez 
folytattuk, ahol a nánásiak befogadó 
szeretetét mutattuk be vendégeinknek 
az 1916. évi eseményeken keresztül. 
A templom belsejében megtekinthet-
ték a csíksomlyói Szűz Mária szobor 
másolatát, mely a hajdani székely me-
nekültek mai leszármazottjainak aján-
dékaként jelzi mai napig tartó össze-
tartozásunkat. Különleges élmény 
volt, hogy orgona kíséret mellett 
együtt elénekelhettük a Régi magyar 
himnuszt, majd hitének megfelelően, 
aki akarta elmondhatott egy imát, a 
Miatyánkot. Innen iskolánk szomszé-

dos székhely épületébe sétáltunk, ahol 
az intézmény történetét, jelenlegi jel-
legzetességeit ismertettük. Bejárhat-
ták vendégeink az épületet tanulóink 
vezetésével, megnézhették a tanter-
meket, nevelői szobát, csoportképet 
készíthettek a lépcsős térben, majd az 
aulában Bocskai István életnagyságú 
képe alatt a néptáncos fiatalok táncba 
hívták kortársaikat és pillanatok alatt 
vidám táncház részeseivé válhattunk. 
A tánc után felajánlásból kapott almá-
val, gyümölcsjoghurttal és gyümölcs-
lével vendégelték meg házigazda tanu-
lóink a látogatóinkat. Emlékül közös 
fotózkodással készítettek képeket a 
gyerekek. Innen busszal városunk 
egyik legkedveltebb közösségi teré-
re utaztunk, a Kendereskertbe, ahol 
olyan bio minőségű növényeket ter-
mesztenek és állatokat tenyésztenek, 
melyek a helyi közétkeztetésnek az 
alapanyagai és ezekből készítik azokat 
az ételeket, amelyeket az iskolai men-
zán tanulóink fogyasztanak. Emellett 
lehetőségük volt őshonos állatainkat, 
valamint a pásztormúzeumot megte-
kinteni. Mindezt a helyi önkormány-
zat felajánlásából, térítésmentesen. 
Természetesen itt sem maradhatott el 
a csoportkép készítése. Innen a Városi 
Gyógyfürdőbe vitt az utunk, mely 9 
hektáros területének csak egy kisebb 

részén sétálva gyönyörködtünk az őszi 
napsütésben, miközben megnéztük a 
gyógymedencéket is, amelyekbe a vá-
ros lakossága gyógyulni jár, valamint 
a tanmedencéket, melyekben tanu-
lóink térítésmentesen vehetnek részt 
úszásoktatásban testnevelés órákon. A 
szemben fekvő városi Sportcentrum 
előtt álló Hajdúnánás táblánál ismét 
sok fénykép készült. Programunk 
zárásaként ismét a városközpontba 
érkeztünk. Az összetartozásunkat 
jelképező Trianon emlékműnél kö-
zösen elénekeltük nemzeti imánkat, a 
Himnuszt és egy helyi sajátosságként 
készített szalmakoszorút helyeztünk 
el kifejezve soha nem múló összetar-
tozásunkat.

Ezután elsétáltunk vendégeinkkel a 
szomszédos utcába, az Iskola utcai in-
tézményegységünkbe, melynek ebéd-
lőjében elfogyaszthatták a Gyermek– 
és Közétkeztetési Kft. által készített 
ebédet.

Búcsúzáskor nagyon köszönték 
mind a vendég gyerekek, mind a 
nevelőik az élményekben gazdag, 
barátságos napot. Többen megfogal-
mazták, hogy a későbbiekben is sze-
retnének ellátogatni városunkba, akár 
családdal is.

Mónusné Ruszin Anna Mária
igazgatóhelyettes
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Tempo KSE - Hajdúnánás SK 28 - 
27 (15 - 15)  Gyál. 70 néző. Vezette: 
Hornyik, Zörgő. (november 6.) 
Hajdúnánás SK: Szabó L (kapus), 
Kozma K 3, Petrovics 5, Kelemen, Sá-
pi G 3, Sápi B 1, Kovács. Csere: Torda 
(kapus), Tar L, Vámosi 11/3, Nyakó 
3, Szabó P 1, Soltész, Bernáth. Edző: 
Dajka István Hétméteres: 1/0, illetve 
4/3. Kiállítás: 8 perc, illetve 6 perc.
Dajka István: Két hasonló tudású 
csapat találkozóján az első félidő ki-
egyenlített játékot hozott. A második 
játékrész alapos elemzést kíván, hogy 
megtudjam mondani, hogy a csapat 
visszaesett támadójátéka okozta a 
vereségünket. Vagy a Covid járvány, 
ami úgy néz ki csak minket súlyt a 10 
csapatos mezőnyből, vagy két fekete 
ruhába bújtatott ember, akinek 60 
percen keresztül voltunk a szórakozá-
sának tárgya.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK – Békéscsabai ENKSE 32 – 35 (17 
– 21) Hajdúnánás: 100 néző. Vezette: 
Bíró, Gadnai. (október 29.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Cse-
ke 1/1, Repák 4, VERES BOGLÁR-
KA 3, KOSTYÓ 9/2, Weibli 3/1, VE-
RES BARBARA 6. Csere: Kónya 2, 
Szabó Sz 2, Murvai 2/2, Czsp, Szabó 
F, Lakatos. Edző: Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 8/6, illetve 4/4. Kiállítás: 
6 perc, illetve 12 perc.

Betegség miatt megbízott edző: Tarné 
Hadadi Beáta: Igazi pörgős meccset 
játszottunk a Békéscsaba csapatával. 
A meccs eleje döcögősen indult, de 
ahogy lett védésünk a kapuban, fel 
tudtunk zárkózni ellenfelünkhöz. Saj-
nos mindig a legrosszabb pillanatban 
jött egy technikai hiba, egy eladott 
labda, egy kihagyott ziccer, pedig 
többször is volt alkalmunk az egyenlí-
tésért támadni. A hibák miatt sajnos a 
végén vendégsiker született.
Ifjúsági I. osztály Kelet: DVSC Schaeff-
ler - Hajdúnánás SK 36 – 23 (21 – 11)
Debrecen. 150 néző. Vezette: Tóth G, 
Tóth I. (november 5.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Veres 
Boglárka, KOSTYÓ 5/2, WEIBLI 7, 
VERES Barbara 1, Murvai 2, Cseke 2. 
Csere: Czipa (kapus), Kónya 2/2, Sza-
bó, Czap 2, Lakatos 2/1. Edző: Jenei 
Tamás Tibor Hétméteres: 2/2, illetve 
7/5. Kiállítás: 14 perc, illetve 6 perc.
Jenei Tamás: Betegségek miatt több 
hiányzóval indultunk neki a Loki el-
leni meccsnek. A célunk egy tudatos, 
pontos támadó játékot játszunk. A 
támadás befejezéseink többször pon-
tatlanok voltak, ezért alakult ki az első 
félidőben egy nagyobb különbség. A 
második félidőben megmutatta a csa-
pat, hogy van tartása és mindenki pró-
bálta kihozni magából a maximumot, 
ami sajnos ma csak ennyire volt elég.

-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúböszörményi TE – Hajdúná-
nás FKK 25 - 29 (13 - 15)
Hajdúböszörmény. 100 néző. Vezette: 
Tóth G, Tóth I. (október 31.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
ALFÖLDI 2, ÖTVÖS N 12/1, KE-
LEMEN 6, Molnár 1, TUPICZA, 
OROSZ 4. Csere: Reszegi (kapus), 
Kovács 1, Bencze 1, DELI 2, Nyeste, 
Harsányi. Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 3/3, illetve 1/1. Kiállítás: 
6 perc, illetve 4 perc.
Bancsók Károly: Sok hiba csúszott a 
játékunkba, de mindvégig tudatosan 
és fegyelmezetten kézilabdáztunk. A 
jó csapatteljesítmény mellé több ki-
emelkedő egyéni is társult mind vé-
dekezésben, mind támadásban, így 
megérdemelt győzelmet arattunk. 
Sok munka vár még ránk, de ezen az 
úton kell tovább mennünk.
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúböszörményi 
TE - Hajdúnánás FKK 44 – 28 (18 
– 17)
Hajdúböszörmény. 100 néző. Vezette: 
Tóth G, Tóth I. (október 31.)
Hajdúnánás FKK: NYAKÓ (kapus), 
Csiszár 1, DELI 7/2, Gönczi 7, 
RADÓ 4, Molnár 9, Kelemen. Csere: 
Széki, Péntek, Urgyán. Edző: Labancz 
Mihály

Hétméteres: 2/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Egy nagyon jó 
csapat ellen jó félidőt produkáltunk. 
Sajnos egy sérülés miatt nem tudtunk 
megfelelően frissíteni, így „elfogytunk 
a végére”. Örömteli viszont, hogy 
Oláh Sándor azért hiányzott, mert 
beválogatták a magyar serdülőváloga-
tottba. Sok sikert kívánunk neki!

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
Bőcs KSC-Misi 33 – 33 (18 – 17)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Kato-
na, Konyári. (november 4.)
Hajdúnánás FKK: Csiszár (kapus), 
Széki 2, Oláh 3, Deli 2, Radó 5, Pén-
tek 4, Molnár 13. Csere: Gönczi 3, 
Kelemen 1, Urgyán, Bodogán. Edző: 
Labancz Mihály
Hétméteres: 1/1, illetve 3/1. Kiállítás: 
8 perc, illetve 4 perc.
Labancz Mihály: Sajnos vészkapussal 
játszottunk, de nem ezért vesztettünk 
pontot. Mindenki többet tud ettől 
nyújtani, reméljük ez már a következő 
mérkőzésen, bebizonyosodik.

-kábé-

A Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény 

programajánlója
November 19. 17.00 Régészeti kiállítás – Helytörténeti Gyűjtemény
November 20. 14.00 Zsinórozás - Kovácsné Szeitz Ágnes viseletkészítő veze-
tésével – Helytörténeti Gyűjtemény
November 24. 14.00 Mesetanoda foglalkozás – Helytörténeti Gyűjtemény
November 26. 16.30 DR. Volosinovszky Mihály: Jézus pere ügyvéd szemmel 
– könyvbemutató - városi könyvtár
November 29. 14.00 Közlekedj okosan – könyvtári foglalkozás –városi  
könyvtár
December 4. 14.00 Illatozó - Illatszerek, illatok – előadás a Polgári sikk kiál-
lításhoz kapcsolódóan közreműködik: Puskás-Bódor Gyöngyi - Helytörténeti 
Gyűjtemény
December 9. 13.30 XIV. Vihar Béla versmondóverseny alsó tagozatosok - 
városi könyvtár 16.00 XIV. Vihar Béla versmondóverseny felső tagozatosok 
- városi könyvtár
December 10. 14.00 Helyismereti vetélkedő (téma: Móricz Pál) - városi 
könyvtár
December 14. 13.30 Netikett foglalkozás (3. osztály)- városi könyvtár
December 18. 14.00 Ajándékdoboz készítés Darócziné Bordás Andrea veze-
tésével - Helytörténeti Gyűjtemény
MINDEN HÓNAPBAN:
szombatonként 9.00 Társasjáték klub - városi könyvtár  
keddenként 9.30 Baba-Mama klub- városi könyvtár

FELHÍVÁS
Kérjük a Hozzátartozókat, hogy sírhely újraváltás miatt szíveskedjenek 

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 kötelezettség 
teljesítéséről. Amennyiben a megváltás megtörtént, kérjük szíveskedjenek a 
bizonylatot a fenti címen adategyeztetés céljából bemutatni.


