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Emlékezni és emlékeztetni

Tisztelgés a hősök emléke előtt

Idén januárban már 22. alkalom-
mal keltek útra az ország számtalan 
pontján katonai hagyományőrzők, 
honvéd középiskolások, tartalékos 
katonák, hogy gyalogtúrával emlé-
kezzenek a Magyar Királyi 2.Honvéd 
Hadsereg 1943. januárjában, a Don-
kanyarban vívott harcainak tragikus 
és embert próbáló napjairól.
A Hajdú menetszázad 2016 óta önál-
ló egységként indul minden év január 
utolsó hetében, a Kratochvil Károly 
Honvéd Középiskola és Kollégium 
szervezésében, hogy a hajdúvárosok 
érintésével, mintegy 70 km-es teljesít-

ménytúrával tisztelegjenek a háború 
katonaáldozatai, hősei előtt, a Doni 
Hősök Emléktúra keretében. Az idei 
túra január 21-én indult Debrecenből 
és 23-án délután érkezett Hajdúná-
násra, a végállomásra.

Az emlékező gyalogmenet hagyo-
mányosan a Debrecen - Hajdúhad-
ház – Hajdúböszörmény – Hajdúdo-
rog – Hajdúnánás útvonalon haladt, 
megállva mindegyik városban, ahol a 
városokkal közösen, katonai tisztelet-
adás keretében rótták le kegyeletüket 
és emlékeztek meg az 1943-as doni 
áttörés során odaveszett, megsebesült 
katonáinkról, munkaszolgálatosokról.  

A menetszázad január 23-án vasár-
nap, a kora délutáni órákban érkezett 
Hajdúnánásra, a túra végállomására. A 
katonás beérkezés után a Hősi emlék-
mű előtt sorakoztak fel az emléktúra 
résztvevői, majd a Himnusz elhangzá-
sa után Gacsályi Gábor nagytiszteletű 
úr áldotta meg az emlékezőket.

A folytatásban Szólláth Tibor kö-
szöntötte a megemlékezés résztvevőit, 
felhíva a figyelmet városunk katonai 

múltjára, amelyet nagyon plasztiku-
san szemléltet a gyönyörű szoborcso-
port, a Hősök szobra.

Fekete András őrnagy, a menet-
század vezetője, a Kratochvil Honvéd 
Középiskola katonai igazgatóhelyet-
tese szólt az emléktúra kezdeteiről, 
és kiemelte városunk áldozatkész 
támogatását, amellyel a program 
mellé állt a kezdet kezdetén és azóta 
is szívélyesen fogadja minden évben 
a teljesítménytúra résztvevőit. Ezt a 
példaértékű támogatást megköszönve 
őrnagy úr emléklapot és Kratochvil 
emlékérmet adományozott a város-
nak, amelyet polgármester úr vett 
át. Fekete András emlékeztetett arra, 
hogy a magyar nemzet kellőképpen 
elgyászolta már ezeket a tragikus na-
pokat, veszteségeket, amelyet urivi 
áttörés néven jegyeztek be a magyar 
hadtörténelem „fekete könyvébe”. 

Napjainkban az a nagyon fontos 
feladat, hogy ezeket a történéseket 
ne hagyjuk a feledés homályába vesz-
ni, hogy a felnövekvő nemzedékek 
is tudják azt, mi történt ott, akkor, 

és hogy a magyar honvéd legendás 
hősiessége még a gyalázatos körül-
mények ellenére is megmutatkozott. 
Katonáink tudták, hogy vajmi kevés 
a túlélés lehetősége, de azt is tudták, 
hogy a hazáért küzdeni és meghalni a 
legnagyobb dicsőség, amit az utókor 
soha nem felejthet el. A mi tisztünk 
az emlékezés és a tiszteletadás, amely-
re a honvéd középiskola pedagógiai 
programja kiváló lehetőségeket tud 
nyújtani.

A folytatásban a megemlékezők a 
kegyelet és a emlékezés virágait he-
lyezték el a Hősi emlékmű talapzatán, 
majd ezt követően katonai szertartás 
szerint díszlövéssel tisztelegtek a hő-
sök előtt. Zárásként pedig a Magyar 
takarodó dallamával vettek búcsút 
örök álmukat alvó halottainktól, akik 
79 éve a messze orosz hómezőkön, a 
jeges-véres Don habjaiban lelték halá-
lukat, vagy tűntek el örökre. Erre kell, 
és szükséges emlékeznünk és emlékez-
tetnünk, hiszen ha nem vigyázunk a 
történelem megismétli önmagát.

(HNU)

Nagy örömmel tájékoztatjuk 
Önöket, hogy ez év februárjától 
ismét minden háztartásba eljut 
a Hajdúnánási Újság, tehát már 
ez a lapszámunk is. Tudjuk, hogy 
az elmúlt bő másfél esztendőben 
sok probléma adódott a terjesztés-
sel, sokan reklamáltak, hogy nem 
kaptak újságot, remélhetőleg ez 
most megszűnik. Az újság terjesz-
tését ismét a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. végzi, hivatalosan 

szerződött terjesztőkkel. Ennek 
értelmében, ha bármilyen kézbe-
sítési probléma jelentkezik, kérjük 
keressenek bennünket, a 06/52 
382-400 vezetékes, vagy a 06/70 
445-4051 mobil telefonszámon, 
illetve személyesen a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ infor-
mációs pontján.

A Hajdúnánási Újság ebben az 
esztendőben továbbra is havi két 
lapszámmal jelentkezik, legköze-

lebb február 24-én. Alább tájéko-
zódhatnak a további éves megjele-
nési időpontokról és lapzártákról is.

Reméljük, hogy az elkövetkező 
időben megszűnnek a kézbesítési 
anomáliák, és minden háztartásba 
eljutnak az egyes lapszámok, így 
segítségükre lehetünk a városi hí-
rek eljuttatásában.

Tisztelettel: Szilágyi Erzsébet 
Nánás Pro Cultura Nonprofit 

Kft. ügyvezető

Kedves Olvasóink!
Hónap Lapzárta Megjelenés Lapzárta Megjelenés
Január 01.05. 01.13. 01.19. 01.27.
Február 02.02. 02.10. 02.16. 02.24.
Március 03.02. 03.10. 03.16. 03.24.
Április 03.30. 04.07. 04.13. 04.21.
Május 04.27. 05.05. 05.11. 05.19.
Június 06.01. 06.09. 06.15. 06.23.
Július 07.06. 07.14. 07.20. 07.28.

Augusztus 08.03. 08.11. 08.17. 08.25.
Szeptember 08.31. 09.08. 09.14. 09.22.

Október 09.28. 10.06. 10.12. 10.20.
November 10.26. 11.03. 11.09. 11.17.
December 11.23. 12.01. 12.07. 12.15.

Hajdúnánási Újság 2022. évi 
lapzárták és megjelenések
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Mindennapi kenyerünkért 

Hajdúnánás is csatlakozott a Kamaszbarát önkormányzatokhoz

Mindennapi kenyerünk alapanya-
gát, a jóféle alföldi búzát őrli im-
már sok-sok évtizede az országos 
hírű egykori Csiha malom, jelen 
idő szerint a Hajdú Gabona Zrt. 
Hajdúnánási Malomüzeme. Ez az 
az a cég, amely jó időkben, és ke-
vésbé jó időkben is biztosítja azt a 
lisztmennyiséget, amelyre partnerei 
számítanak. A 2020 -as évi nem túl 

jó minőségű gabonatermést, 2021-
ben is rossz évjárat követte, ennek 
ellenére az elmúlt esztendőben is 
maradéktalanul ellátták úgy a ha-
zai, mind külföldi piacaikat. 
A koronavírus járvány mellett az el-
múlt évben  is meg kellett küzdeni 
úgy a mezőgazdaságban mint a fel-
dolgozó iparban a rossz, szeszélyes 
időjárás okozta nehézségekkel. A ga-

bonafélék egyik legnagyobb felvevő 
piaca a malomipar, létszükségletük, 
hogy legyen megfelelő mennyiségű és 
nem utolsósorban megfelelő minősé-
gű búza, hiszen csak így tudják ma-
radék nélkül kiszolgálni partnereiket. 
2020-hoz –hasonlóan 2021-ben sem 
volt kiváló évjáratú a búzatermés, sem 
mennyiségben, sem minőségben – 
mondja Fórizs Roland a Hajdúnánási 
Malomüzem vezetője. Nem könnyű 
feladat ilyen körülmények között a 
megszokott lisztminőséget előállítani, 
sok helyen kellett próbálkozni, míg 
megfelelő lett a vásárolt gabona, ah-
hoz, hogy a kiváló minőségű nánási 
lisztet elő tudják állítani. Nem is tud-
ták teljesen feltölteni a silókat, most is 
folyamatosan vásárolniuk szükséges.

Az alapanyag ellátás jelenleg úgy tű-
nik biztosított az új termésig, ám más 
feladatok is adódnak az üzemben; a 
gépek, berendezések is kopnak az 
állandó használattól, rendszeres kar-
bantartásukról folyamatosan gondos-
kodni kell. 2021-ben a karbantartási 

munkák, kisebb-nagyobb eszközök 
beszerzése mellett megvalósult egy 
nagyobb beruházás is, a koptató fel-
újítása.

Az egykori Csiha-malomban ran-
got jelentett dolgozni, de a jelenlegi 
malomüzemre is jellemző, hogy állan-
dó, stabil munkatársi közösség végzi 
a felelőségteljes munkát. Fluktuáció 
szinte nincs, legfeljebb a nyugdíjba 
vonult munkatársakat kell pótol-
ni, ami azért nem egyszerű, hiszen a 
molnárképzés a mai napig nem meg-
oldott, a régi, tapasztalat szakik mel-
lett tudják a fiatalabbak elsajátítani a 
tudnivalókat, mert a nagyfokú auto-
matizáltság mellett sem nélkülözhető 
az emberi tudás.

Erre az évre is vannak kisebb-na-
gyobb tervek, hiszen szükségessé vált, 
főként a nagysiló festése, javítása, de a 
kissilót is szeretnék festeni, illetve ott 
egy rostacserét is megoldani. 

(HNU)

Az idei tanév végén ismét megren-
dezik az Országos Osztálykirándu-
lás – Kamaszfesztivált ezúttal Mis-
kolcon május 26-29. között. A felső 
tagozatos és a középiskolás diákok 
országos méretű fesztiválja a tanév 
végi tanulmányi kirándulások gyűj-
tőprogramja.
A Kamaszfesztivál különleges és egyedi 
élményt biztosított azzal, hogy az or-
szág különböző tájain élő diákoknak, 
pedagógusoknak szervezett módon, 
kötetlen formában ad lehetőséget a 

személyes és szakmai kapcsolatépí-
tésre. A program olyan ifjúságpoliti-
kai célok megvalósítását is felvállalta, 
amelyek a korosztály jellemző prob-
lémáira kínálnak alternatív megol-
dásokat. A Kamaszfesztivál azon túl, 
hogy a tanulmányi kirándulásokra 
vonatkozó pedagógiai előírásoknak 
megfelelően biztosítja Magyaror-
szág természeti kincseinek, kulturális 
örökségeinek megismerését, a diákok 
és a pedagógusok számára számtalan 
közösségi élményt is biztosít.

A „Kamaszbarát Önkormányzat” 
címet a „Javíts egy jegyet!” című 
pályázathoz kapcsolódóan lehet el-
nyerni. A pályázat kiírója minden 
hazai önkormányzatnak felajánlja 
a pályázathoz való csatlakozás lehe-
tőségét. Mint az adott település ön-
kormányzata a településen működő 
iskola pályázó osztálya számára annak 
győzelme esetén - amennyiben az osz-
tály elnyeri a „Magyarország Legszor-
galmasabb Osztálya” címet vállalja az 
Országos Osztálykirándulás szállás és/

vagy étkezési költségeit. Amennyiben 
az osztály a „Település Legszorgalma-
sabb Osztálya” címet nyeri el, úgy 
vállalja az Országos Osztálykirándulás 
részvételi díját és/vagy szállás és/vagy 
étkezési költségeit.

A támogatást vállaló önkormányza-
tok számára a Kamaszfesztivál Szerve-
zőiroda felajánlja a „Kamaszbarát Ön-
kormányzat” címet, amely elismerést 
az eredményhirdetést követően 2022. 
tavaszán sajtónyilvános díjátadó ün-
nepségen adnak át. = hajdunanas.hu

Rendkívül jó évet zárt a 60 éves Ventifilt Kft.

Nagy reményekkel kezdte a 2021-
es esztendőt a Ventifilt Légtechnikai 
Kft. Az már látszott az év elején, hogy 
ez az év bizony a feszített munkáról 
fog szólni. Több kisebb megrendelés 
mellett számtalan nagyobb volume-
nű megrendelése is volt a cégnek. 
Örvendetes tény, hogy a belföldi és 
külföldi partnerek aránya körülbelül 

azonos szintet képviselt 2021-ben is 
valamennyi ágazatban.

Az alapanyagárak növekedése – mint 
mindenhol az országban és szerte a vi-
lágon - a Ventifilt munkáját és kiadásait 
is érintette, azonban a partnerek mesz-
szemenően együttműködőek voltak, 
és a velük kötött kompromisszumok-
nak, illetve a dolgozók kitartó és lelkes 

munkájának köszönhetően sikerült 
igen magas árbevétellel zárni az évet.

A Ventifilt Légtechnikai Kft. 2021-
ben elnyerte a Családbarát munka-
hely címet, amely több előnnyel is 
járt. A dolgozók gyerekeinek Mikulás 
ünnepséget rendeztek, és több, évfor-
dulós eseményt is meg tudtak tartani, 
központi eseményként kiemelvén a 
60. évfordulójukat.

Humánpolitikai szempontból a cég 
tavaly is hajtott végre béremelést, va-
lamint megmaradtak a korábbi évek-
ben már jól bevált ösztönző juttatások 
is. Többen nyugdíjba mentek, akik 
pótlása nem egyszerű a mai világban a 
szakember hiány miatt. Folyamatos a 
szakmunkás tanulók gyakorlati helyé-
nek biztosítása, amely megalapozza az 

iskolai tanulmányaik befejezése után 
a biztos munkalehetőséget a fiatalok-
nak a cégnél.

2021-ben is történtek felújítások a 
cégnél. Korszerű kazánok kerültek a 
régi, elavultak helyére. A világítás is  
korszerűsítésre került, több informati-
kai eszköz került beszerzésre, valamint 
a daru is teljes felújításon esett át. 
Mint Pogácsás Miklós ügyvezető igaz-
gató úr elmondta, 2022 hasonlóan jó 
évnek tűnik, mint 2021 volt. Kapaci-
tásuk jelentős része ugyanis már most 
le van kötve, jelentős rendelés állomá-
nyuk van. Bizakodásra ad okot, hogy 
a nehézségek ellenére is egy jó évet 
kezd, és remények szerint zárhat idén 
is a Ventifilt Légtechnikai Kft. 

Dobos M.
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Nemzeti kultúránk alapjai 

Különleges irodalmi és zenei él-
ményben lehet részük azoknak az el-
sősorban középiskolás fiataloknak, 
akik meghívást kaptak egy négy 
állomásból álló interaktív program-
sorozatra, a művelődési központ 
szervezésében. A komplex program 
keretében a diákok egyfajta kereszt-
metszetét kapják a magyar zene-, 
irodalom-, és színháztörténetnek a 
kezdetektől egészen a 20. századig. 
Az első állomásra január 26-án ér-
keztek meg a résztvevők.

Nem könnyű vállalkozás manapság 
a tizenéves korosztályt olyan progra-
mokra becsábítani, amely nem fel-
tétlenül a internet és világáról szól, 
főleg nem akkor, amikor kultúránk, 
nemzeti létünk megtartó alapjairól 
esik szó. Ennek fényében igen tiszte-
letreméltó és nem könnyű feladatra 

vállalkozott a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ, amikor célul tűzte 
ki, hogy középiskolások számára át-
tekintést adjon a magyar irodalom, 
zene és színház történetéről, versek-
kel, zenével, bőven megtűzdelve. A 
nagyszabású projekt célja, hogy olyan 
előadások szülessenek, amelyek alkal-
masak az identitás erősítésére nemzeti 
kultúránk értékein keresztül. Érzékel-
tetni szeretnék azt is, hogy a magyar 
művészet mennyire összefonódott a 
nemzeti megmaradásunkért folyta-
tott küzdelmeinkkel. Mint Marth P. 
Ildikó, a projekt ötletgazdája mondja, 
törekedtek arra, hogy a fiatalok része-
seivé váljanak egy-egy korszak művé-
szeti eseményeinek, ezt jól szolgálják 
a körültekintően kialakított terek, a 
korabeli jelmezek és kellékek, az inte-
raktív előadások, beszélgetések.

Nők Háza Hajdúnánáson
Különleges eseményre került sor 
február 2-án városunkban. Meg-
nyitotta kapuit a Nők Háza az 
Aranyszalma Alkotóházban. A Nők 
Háza legfőbb célja, hogy segítse a 
nők lelki, testi, szellemi feltöltődé-
sét, mindemellett egy jó programot, 
kikapcsolódást, közösségi együttlé-
tet éljenek meg a hölgyek közösen. 

Egy álom valósult meg azzal, hogy 
megszületett Magyarországon az el-
ső Nők Háza – hangsúlyozta Kovács 
Magdolna, a Nők Világa Nonprofit 
Kft., a Csak a Nőknek Magazin és a 
Női Klub alapítója. 

Kovács Magdolna elmondta, hogy 
a Nők Házát élettel szeretnék meg-
tölteni, a női közösségek számára 
szeretnének egy helyszínt biztosítani. 
Terveik szerint már február végén 
megszervezik az első nagyobb esemé-
nyüket.

- Egészség és környezettudatosság 
– talán ezzel a két szóval lehetne jel-
lemezni a programot, amit mi kép-
viselünk. A nagyobb városokban élő 
hölgyeket és az itt élőket szeretnénk 
megszólítani, teremteni egy olyan 
közösséget, amelyben jó beszélgetni, 
egymás támaszai lehetünk, feltöl-
tődhetünk és testi-lelki segítséget, 
támaszt nyújthatunk egymásnak – 
emelte ki Kovács Magdolna.

A Nők Háza programjával a cél, 
hogy olyan tartalmakat mutassanak 
meg, juttassanak el a hölgyekhez, 
olyan módszerekkel segítsék őket, 
amivel a hétköznapokban jobban, 

egészségesebben, kiegyensúlyozottab-
ban és boldogabban tudnak élni. A 
Nők Háza egy olyan központ kíván 
lenni, ahol lokálisan, országosan és 
nemzetközi szinten a nők testi, lelki, 
szellemi és fizikai támogatását bizto-
sítják a szervezők.

Szólláth Tibor polgármester az ese-
ményen elmondta, hogy az Öko Expo 
kapcsán jutott el a Nők Világa a te-
lepülésre. Látták mind azt a munkát, 
a fejlesztéseinket, az infrastruktúrát, 
ami itt van és felvetették az alapítók, 
hogy Hajdúnánás lehetne a legalkal-
masabb hely az első Nők Háza létre-
hozására. Az Aranyszalma Alkotóház 
egy olyan közösségi tér, ami teljes 
mértékben alkalmas a programnak, 
hiszen a mai napig számos közösség-
nek ad teret, ezért kapott itt helyet a 
Nők Háza – emelte ki a polgármester.

Mára a nők szerepe vitathatatlan 
akár a társadalomban, akár a gaz-
dasági tevékenységekben – mondta 
Nagyné Legény Ildikó alpolgármes-
ter asszony, aki hozzátette: az aktív, 
dolgozó nőknek igénye van egy olyan 
közösségi térre, biztos pontra, ahol 
támaszt, segítséget kaphatnak, fel-
töltődhetnek és mindezt az Alkotó-
házban, a Nők Házában megtehetik. 
Az épület bejárása után a városházán 
ünnepélyes keretek között írták alá a 
felek az együttműködési

Forrás: dehir.hu 
2022.02.02. 

– fotó: Girus Zsolt

Kovács Magdolna és Nagyné Legény Ildikó Hajdúnánás alpolgármestere közösen 
leplezte le az Aranyszalma Alkotóházra felkerült táblát, amely azt hirdeti: ez a 
Nők Háza.

Az előadássorozat két kiváló mű-
vész, a Liszt-díjas Dr. Mohos Nagy 
Éva, operaénekes, a Debreceni Egye-
tem Zeneművészeti Karának Profesz-
szor Emeritája és tanítványai, illetve 
Meleg Vilmos színművész, a Nagyvá-
radi Állami Filharmónia nyugalma-
zott igazgatója, az MM Pódium ve-
zetője közreműködésével valósul meg.

Az első állomásra január 26-án 
érkeztek meg a résztvevők, ahol kul-
túránk gyökereivel, a népi és egyházi 
énekekkel, a magyar nyelv eredetével 
ismerkedhettek a fiatalok. A tervek 
szerint a következő előadás a magyar 
nyelvű színjátszás kezdeteiről szól 
majd. 

(HNU)
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A Nánás Pro Cultura Non-
profit Kft. programajánlója

Kiállítás nyílt Kassai Imre festőmű-
vész munkáiból a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériájában. 
Megtekinthető 2022. február 16-ig.
február 17. (csütörtök) 17.00-18.30: 
Hobby Börze 
Szeretettel várunk mindenkit, akik 
érdeklődnek bármely gyűjtési terü-
let iránt, cserélnének, vásárolnának, 
vagy csak szívesen megnéznék mások 
gyűjteményét! Bélyeg, képeslap, érme, 
bankjegy, szalvéta, telefonkártya, kár-
tyanaptár, játékok, könyvek, képregé-
nyek, régiségek stb. – hozzon el bármit, 
amit szeretne eladni, elcserélni, vagy 
csak bemutatni! Helyszín: Hajdúná-
nás, Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ. A részvétel díjtalan!
február 22. (kedd) 17.00: Kiállítás 
Buczkó József kovácsoltvas munká-
iból.
Helyszíne: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ galériája.
Köszöntőt mond: Szólláth Tibor Haj-
dúnánás polgármestere
A kiállítást megnyitja: Vajda László 
Király Zsiga-díjas díszműkovács népi 
iparművész, a Magyar Művészeti Aka-
démia tagja, Tiszaeszlár polgármestere.
Közreműködik a Szalmakalap Citera-
együttes. A kiállítás 2022. március 22-
ig tekinthető meg.
február 25. (péntek): Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja
16.30 Hajdúnánás-Tedej – koszorú-
zás az egykori munkatábor emléktáb-
lájánál.
17.30 Koszorúzás Hajdúnánáson a 
Wass Albert emléktáblánál.
18.00 az Udvari Kamara Színház be-
mutatja: Tizenkilenc. Írta és rendezte: 
Andrási Attila.
Színdarab szabadságról, szerelemről és 
szabad szerelemről. A múlt és jövő ki-
békíthetetlenségéről. Háborúról, me-
lyet béke követ és a pacifizmus miatti 
háborúról. A hazugságról, igazságról és 
a politikai relativitásról. Igenekről és 
nemekről, mostról és majdról, múlt-
ról, jövőről és a kilátástalan jelenről. 
Hentesekről és császárpolgárukról. 
Magyarokról és szászokról, az összes 
többi nemzetiségről. A magyar, német, 
orosz és zsidó nyelvekről. Bankárokról, 
kölcsönökről és bankrablókról. A vörö-
sökről, fehérekről, zöldekről és feketék-
ről. Munkásokról, parasztokról, és… a 
nem-munkás, nem-paraszt, csúcsér-
telmiségi polgári kommunista vezető-
ikről. A belépés ingyenes regisztrációs 
jeggyel lehetséges. Regisztrációs jegyek 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
információjában igényelhetők! 

Az előadás a Déryné Program hozzájá-
rulásával valósul meg.
március 5. (szombat): Városi Nőnap
A nőket köszönti Szólláth Tibor pol-
gármester 
Az est fellépője 18 órától Tabáni Ist-
ván.
A belépés ingyenes, de regisztrációs 
jegyhez kötött, melyet a művelődési 
központ információjában igényelhet-
nek. EFOP-1.5.3-16 -2017-00021 
„Humán szolgáltatás fejlesztése Haj-
dúnánáson és vonzáskörzetében”
március 5. (szombat) 12:00-20:00: 
Egészségnap, egészségszűrések, álla-
potfelmérés
- Vérnyomás, vércukorszint, pulzus, 
oxigén-szint, testmagasság, testsúly, 
BMI index, haskörfogat, boka-kar in-
dex, és testzsír mérés.
- Egészségi állapotfelmérés, kockázat-
becslés.
- A szűréseken egyéni testmozgás ta-
nácsadást és táplálkozási tanácsadást 
nyújt a gyógytornász és dietetikus 
szakember.
- A résztvevők személyre szabottan 
egészségrecepteket, és egyéb informá-
ciós kiadványokat kapnak személyre 
szabottan ajánlva.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ nagyelőcsarnoka
Az egészségszűrésen való részvétel ingye-
nes az EFOP-1.5.3-16 -2017-00021 
„Humán szolgáltatás fejlesztése Hajdú-
nánáson és vonzáskörzetében” pályázat 
jóvoltából.
ALAPFOKÚ DIGITÁLIS FOTÓ-
TANFOLYAM FELNŐTTEKNEK
Hobbija a fotózás? Szereti megörökíte-
ni a családi pillanatokat és élete fontos 
eseményeit, de képek nem sikerülnek 
mindig tökéletesen? Egy digitális fény-
képezőgép, vagy ma már egy telefonnal 
is képes lehet arra, hogy minőségi fo-
tókat rögzítsen, azonban lehet a felsze-
relés akármilyen profi, ha nem tudjuk 
megfelelően használni. Sajátítsa el a di-
gitális fotózás fortélyait tanfolyamun-
kon, hogy tökéletesek legyenek képei!
A tanfolyamot vezeti: Füz László fo-
tográfus. 
Részvételi díj: 17.500 Ft/fő.
A foglalkozások 10 alkalommal, ked-
denként 17 órakor kezdődnek.
A tanfolyam minimum 8 fő részvételé-
vel indul. Saját fényképezőgép megléte 
szükséges!
Jelentkezéssel és további információval 
kapcsolatban a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban keresse Szólláth 
Zoltánt az alábbi telefonszámokon: 
+3652/382-400, +3670/372-1494.
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Emlékezni és emlékeztetni 

A mögöttünk hagyott 20. század 
mérhetetlen szenvedést hozott a vi-
lágnak, háborúk, népirtás, börtön, 
üldözés, diktatúrák. E szenvedés 
áradtnak talán legszégyenteljesebb 
történése volt a náci Németország 
egyik célkitűzése, az általuk alsóbb-
rendűnek ítélt zsidók teljes megsem-
misítése. A holokausztot elszenvedő 
áldozatok száma több millióban 
mérhető, bizonyos kutatások sze-
rint minden tizedik áldozat magyar 
volt. Rájuk emlékeztünk, előttünk 
hajtottunk fejet a Holokauszt áldo-
zatainak nemzetközi emléknapján, 
január 27-én.
Mint ahogy tíz esztendeje mindig, idén 
is közös emlékezésre hívta és várta az 
érdeklődőket Hajdúnánás város ön-
kormányzata és a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. január 27-én a Helytör-
téneti Gyűjteménybe a Holokauszt ál-
dozatainak nemzetközi emléknapján.. 

A megjelenteket Szólláth Zoltán 
művelődésszervező köszöntötte, aki 
bevezetésként szólt arról, mikor és ho-
gyan is kerültek a zsidók erre vidékre, 
így Hajdúnánásra is. Mint ismeretes 
már a 19.század elején megtelepedett 
néhány, többnyire észak felől érkező 
zsidó család. Főként házaló kereske-
dők, szatócsboltot fenntartó egyszerű 
emberek voltak, akik ragaszkodtak 
vallásuk meglehetősen szigorú hagyo-
mányihoz 

Emlékező beszédet Horovitz Tamás, 
a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke 
mondott, hangsúlyozva az emlékezés 
és emlékeztetés fontosságát. Azok a 
borzalmak, amit a haláltáborokba de-
portált zsidók átéltek soha nem feled-
hetők. Volt olyan család Hajdúnáná-
son, ahol 52-en vesztek oda Auschwitz 
poklában, az egyéves kisgyermektől 
kezdve az idős nagyszülőkig. Emlékez-
ni és emlékeztetni minden alkalom-
mal, hogy ilyen ne történhessen meg 
még egyszer.

Horovitz Tamás szólt arról is, hogy 
a zsidóság  hazánkban jelen idő szerint 
biztonságban élhet, a kormányzat zéró 
toleranciát hirdetett az antiszemitiz-
mus ellen, de soha nem feledhető a 
múlt, az átélt, elszenvedett szörnyűség.

Ezeket a szörnyűségeket mutatja 
meg a Helytörténeti Gyűjtemény Ki-
taszítottak című kiállítása, amelyről 
Csiszár Imre történész tartott tárlat-
vezetést. A kiállítás szemléletesen mu-
tatja be azt a kitaszított sorsot, amely 
a zsidók deportálásával kezdődött, 
majd folytatódott a málenykij robotra 
elhurcoltak tragédiájával, aztán pár év 
múlva újabb szörnyű korszak jött el, 
a kitelepítések időszaka. Mindez alig 
másfél évtized leforgása alatt, hogy a 
háborúban odaveszettekről ne is szól-
junk. Rettenetes, fekete évszázad volt 
ez, a két háborújával, és minden ször-
nyűségével.

Egy különleges kiállítás is nyílt ezen 
az estén Szenes Hannára emlékezve. 
Szenes Hanna költő, izraeli nemzeti 
hős, akit a brit hadsereg ejtőernyő-
vel dobott le Jugoszlávia területére 
a második világháború idején, hogy 
Magyarországra visszajutva segítsen a 
holokauszt borzalmai elől menekülő 
zsidóknak, köztük családjának is, hi-
szen édesanyja itthon maradt. Az akció 
azonban nem sikerült, Hannát elfog-
ták és öt hónapi fogva tartás, kínzások 
után a nyilas uralom kezdetén kivégez-
ték. Mindössze 23 évet élt. A tablók 
az ő életének fontosabb eseményeit 
mutatják be.

A folytatásban a megemlékezők kis 
mécsesekkel a kezükben sétáltak el a 
Mártírok utcába, oda, ahol egykoron 
állt a zsinagóga, és néma főhajtás mel-
lett helyezték el világló mécseseiket a 
zsidó áldozatok emlékfalánál. 

(HNU)

Veres Péter Nánáson
A cím láttán 
most minden 
bizonnyal fel-
kapta a fejét 
a Kedves Ol-
vasó, hogy a 
szomszéd te-
lepülés, Bal-
mazújváros 
k ivá ló sága , 

a 125 éve született „parasztíró” Veres 
Péter tényleg járt Hajdúnánáson? És 
aztán mikor? Talán ünnepelt íróként? 
Vagy politikusként?

Nos, valóban megjárta Hajdúnánást, 
ám nem őrizte meg ezt az eseményt a 
helyi emlékezet. Műveit forgatva Az or-
szág útján című, 1965-ben megjelent 
életrajzi elbeszélésében bukkantam 
a „látogatás” valódiságára. A Hajdú-
nánáson bikaakolban fejezetcím alatt 
ugyanis elmesélte, amit átélt, éspedig 
1944 szeptemberének első hetében. 
Merthogy éppen a háború végnapjai-
ban történt mindez.

Munkaszolgálatra szóló katonai be-
hívót kézbesített ugyanis számára a 
posta, amely azonnali bevonulást írt 
elő, mégpedig Hajdúnánásra, az 51. 
számú Hadkiegészítő Parancsnok-
ságra. Az ilyennek engedelmeskedve 
megjárta már elégszer a különféle bör-
tönöket, kényszer munkahelyeket, így 
hát tudta, mi a teendő. Indulás azonnal 
észak felé, Nánás irányába, gyalog. A 
németek már visszavonultak, a szovjet 
alakulatok pedig még nem érkeztek 
meg. Dél tájban járt az idő, amikor a 
negyvennyolcadik évében járó Veres 
Péter lejelentkezett a Dorogi út 5. szám 
alatti parancsnokságon, ahol éppen egy 
földije teljesített szolgálatot. Teljes kö-
zömbösség. Egy sokszor meghurcolt, 
veszélyes tollú írótól még ő is tartózko-
dott. Várakozás csaknem napszálltáig, 
amikorra az ország keleti feléből százak 
érkeztek már ugyanilyen paranccsal. 
„Jöttek másnap is, meg jó néhány napon 
át a saját falumból is, de a messzibb me-
gyékből, Biharból, Békésből, Csanádból, 
Szolnokból a „priuszosok”. Annak a lo-
gikáját, hogy kit miért ide hoztak, nem 
értheti meg civil ész.”

Munkaszolgálatosként a bikaakol-
ban
Akiket ebbe a városba rendeltek, vala-
mennyien közismert személyek, vagy 
éppen mozgalmi emberek voltak. A 
több száz főre duzzadt „munkaszolgá-
latos hadsereget” aztán fegyveres katonai 
őrizet alatt kivezették „a jó tágas csorda-
nyomáson, az eléggé távoli bikaakolhoz. 
Négyszögletes, valódi akol ez – ecseteli 
a látottakat az író. Belül, az északi és a 

nyugati oldalon fészerszerű szárnyékkal, 
hogy esős időben, hideg szélben valami 
enyhelyet találjanak a jószágok. Előtte 
nyílt akol, ahol keringeni és dulakodni 
szoktak, amikor már nem fér bennük 
a virtus. A gerendáknak is beillő vastag 
drugányokból (karókból) való keríté-
sen jó nagy és igen erős kapu. Be lehet 
zárni és könnyű őrizni. Nekünk persze 
még mindig jobb, valahogy gusztusosabb, 
mint a drótsövény. Nem olyan emberte-
len rideg. Itt legalább élőlények – állatok 
– éltek, és azok nekünk, parasztoknak, 
nem is olyan idegenek.”

Könnyen gondolhatnánk, hogy ez a 
bizonyos bikaakol a Kenderes kert le-
hetett. Ám nem erről van szó, hanem 
a sokkal távolabbi Százköblös nevű 
majorságról, ahol a fiatal szürkebika 
állományt tartották. Mivel a néme-
tek nem tettek kárt bennük, békésen 
legelészhettek valamerre, így a szállás-
helyük szabaddá vált a munkaszolgá-
latosok számára. Kipróbált hely volt 
már ez, hiszen ugyancsak 1944-ben, a 
húsvét utáni napokban ide terelték ki 
a helyi zsidóság egy részének több száz 
fős csoportját is. 

Az állandóan érkező behívottak mi-
att természetesen nem csak a bikaakol, 
hanem annak környéke is megtelt a 
„kiirtásra ítéltekkel”, akiket előbb a 
katonai táborrend törvényei szerint 
rajokba, szakaszokba, századokba ren-
deztek. Veres Pétert a 462. századba 
osztották Kovács Gyula tartalékos fő-
hadnagy parancsnoksága alatt. Hogy 
mi volt aztán itt a teendője a sok száz 
embernek? „Egész napon át csak beszél-
gettünk – olvasható a visszaemlékezés-
ben. Járkálgattunk, keringtünk, mint 
lakóelődeink, a nánási bikák. Esetenként 
pedig nézegettük a háború tüzét, a bom-
bázások nyomán égő távoli városok tűz-
fényét.” Néhány nap multán azonban, 
a közelgő szovjet csapatok elől - tizenöt 
fős katonai kíséret mellett – gyalogo-
san a romos Debrecenbe irányították 
a gyászos menetet. Majd innen is to-
vábbvezénylés nyugat felé, végül meg-
szabadulás a főváros közelében. 

A nánási büntetőtábor, mint a „hata-
lom szempontjából ideális hely” mélyen 
bevésődött az író lelkébe. Hogy volt-e 
egyáltalán egyéb, korábbi vagy későbbi 
élménye Nánásról, nem tudjuk. A vá-
ros határának „sík mezősége” azonban a 
ma már nem létező bikaakollal örökre 
elfoglalta helyét a magyar irodalom-
ban. 

Buczkó József
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VÁROSHÁZI TUDÓSÍTÁS
A Képviselő-testület 2022. január 27-én 
tartotta az év első ülését, ahol a döntést 
igénylő napirendekben két rendeletet 
alkotott és 39 határozatot hozott.

•	 Az	év	első	rendeletében	a	testület	a	köz-
terület használattal kapcsolatos helyi 
rendeletek jogharmonizációját végezte 
el, mivel három rendelet tartalmazott 
szabályokat erre vonatkozóan. A Helyi 
Építési Szabályzatról szóló önkormány-
zati rendeletben a Fürdő utca szabályo-
zási vonalának módosítására került sor. 

•	 A	Képviselő-testület	elfogadta	a	Hajdú-
nánási Holding Zrt és az önkormányzat 
többségi tulajdonában álló gazdasági 
társaságok 2022. évre vonatkozó üzleti 
terveit. 

•	 Törvényi	kötelezettségének	tett	eleget	a	
testület, amikor határozatban rögzítette 
a polgármester illetményét és az alpol-
gármesterek tiszteletdíját, meghatároz-
ta a költségtérítésüket. 

•	 Elfogadta	a	testület	azt	az	előterjesztést,	
amely a 2022 évi startmunkaprogram 
keretében benyújtandó pályázatokról 
szól. A pályázat elnyerése esetén az 
önkormányzat 244 fő foglakoztatására 
kap lehetőséget ebben az évben. A pá-
lyázat 369 926 242 Ft összegű, melynek 
önerejét az önkormányzat a költségve-
tésében biztosítja. 

•	 Önkormányzatunk	évek	óta	ösztöndíj-
jal támogatja a város középiskoláiban 
tanuló tehetséges diákokat. Eddig két 
ösztöndíjszabályzat alapján kaptak tá-

mogatást a fiatalok, most egy, a város 
középiskoláira kiterjedő szabályzatot 
fogadott el a testület, melyet már a feb-
ruári kérelmek elbírálása során is alkal-
mazni kell.

•	 Szintén	 újraszabályozta	 a	 testület	 a	
versenyeken, pályázatokon sikeresen 
szereplő általános és középiskolai tanu-
lók elismerésére vonatkozó jutalmazási 
szabályzatot. 

•	 Elfogadta	a	testület	a	Hajdúböszörmé-
nyi Tankerületi Központnak a város 
általános iskoláira vonatkozó felvételi 
körzethatár javaslatát, a korábbi évek-
hez képest változás nem következik be. 

•	 A	Mártírok	 út	 14.	 szám	 alatt	 kialakí-
tás alatt lévő Munkásszállás liftjének 
kivitelezésére közbeszerzést írt ki ön-

kormányzatunk. Mivel a pályázatra ki-
zárólag olyan pályázat érkezett, amely 
nem felel meg a kiírásnak, a testület az 
eljárást eredménytelenné nyilvánította 
és új kiírásról döntött. 

•	 A	 2021.	 évi	 pandémiás	 időszak	 alatt	
a város civil szervezetinek is beszűkült 
a mozgástere. Több szervezet kérte a 
2021-ben önkormányzattól kapott 
támogatás felhasználási határidejének 
módosítását.

•	 Hat	határozatban	önkormányzati	tulaj-
donú ingatlanokról született döntés. 

• Zárt ülésen Fecskelakások és bérlakások 
bérlőit jelölte ki a testület, vagy hosszab-
bította meg a bérleti jogviszonyukat. 

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet 
a Hajdúnánási Óvoda óvodavezető 

(magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A veze-
tői megbízás határozott időre, 2022. júli-
us 01-től 2027. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar me-
gye, 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. 
szám
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatáro-
zott feladatok ellátása, az intézmény tör-
vényes működtetése, takarékos gazdálko-
dás, munkáltatói jogok gyakorlása. 
Illetmény és egyéb juttatások: Az illet-
mény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előme-
neteli rendszeréről és a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései 
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú óvodapedagógus végzettség,
– pedagógus-szakvizsga keretében szer-

zett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább négy év pedagógus-munka-

körben, vagy heti tíz tanóra vagy foglal-
kozás megtartására vonatkozó óraadói 
megbízás ellátása során szerzett szakmai 
gyakorlat,

– a nevelési-oktatási intézményben pe-
dagógus-munkakörben fennálló, hatá-
rozatlan időre, teljes munkaidőre szóló 
alkalmazás vagy a megbízással egyidejű-
leg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre, teljes munkaidőre 

szóló alkalmazás,
– magyar állampolgárság, vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett személy,

– tizennyolcadik életév betöltése,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolyta-

tása. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
közoktatási vezető szakirányú végzettség,  
- vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, vala-

mint szakmai gyakorlatot igazoló ok-
iratok másolatai,

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program,

– három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot el-
bíráló képviselő-testületi ülésen a pályá-
zó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A beosztás betölthetőségének időpont-
ja: A beosztás legkorábban 2022. július 
01. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának határideje: 
2022. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Dr. Kiss Imre nyújt, az 
52/381-411/104 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: Sze-
mélyesen, vagy postai úton a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te címére történő megküldésével (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám), 
vagy elektronikus úton, a polghiv@haj-
dunanas.hu címre történő megküldéssel. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás 
megnevezését: óvodavezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete által létrehozott bizottság 

írásba foglalt véleményét mérlegelve, vala-
mint a nevelőtestület szakmai véleményét 
figyelembe véve a Képviselő-testület dönt 
a magasabb vezető személyéről. A Képvi-
selő-testület fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2022. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:
– a Hajdúnánási Közös Önkormányza-

ti Hivatal, a hajdúnánási városi piac 
és Hajdúnánás-Tedej hirdetőtáblája - 
2021. december 01.

– www.hajdunanas.hu - 2021. december 
01.

– Hajdúnánási Újság - 2021. december 
16.

– Hajdúnánás Város hivatalos közösségi 
oldala - 2021. december 01.

– Oktatási és Kulturális Közlöny (megje-
lenés szerint)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ:
Ha az intézményvezetői megbízásra irá-
nyuló pályázati eljárás azért nem vezetett 
eredményre, mert egyetlen pályázó sem 
rendelkezett pedagógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intézményvezetői szakkép-
zettséggel, legfeljebb egyszer két évre szóló 
intézményvezetői megbízás adható annak 
a személynek is, aki az intézményveze-
tői megbízás többi feltételének megfelel, 
rendelkezik pedagógus-szakvizsgával, és 
megbízásával egyidejűleg vállalja az intéz-
ményvezetői szakképzettség megszerzését. 
Az e szakasz szerinti megbízás pályázat 
nélkül további három évvel meghosszab-
bítható, ha az érintett az intézményvezetői 
megbízását követően az intézményvezetői 
szakképzettséget megszerezte.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpont-
ja: 2021. december 03.

Hajdúnánás, 2021. november 29.

Szólláth Tibor 
polgármester

Jó hír a Hajdú-
nánás-Kálmán-

háza között 
közlekedőknek

A Magyar Közút beruházásában mel-
lékútvonalakat újítanak meg a dél-
alföldi, dél-dunántúli, észak-alföldi, 
észak-magyarországi, közép-dunántúli 
és közép-magyarországi, továbbá a nyu-
gat-dunántúli régióban.
Átfogó útfejlesztési csomagot tett közzé 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A Köz-
beszerzési Hatóság oldalán megjelent 
hirdetményben 7 régióban 62 útfelújítást 
részleteznek. A főképp mellékútvonalak 
korszerűsítését tartalmazó keretszerződés 
2020-2024 között hazai forrásból valósul 
meg. Az útfelújítások főképp vidéken, 
a kistelepüléseken élők mindennapjait 
könnyítik meg: a forgalombiztonság és a 
rövidebb utazási idők ugyanis hozzájárul-
nak a térségi központok, óvodák, iskolák, 
munkahelyek, közintézmények gyorsabb, 
kényelmesebb eléréséhez.

A beruházások során elsősorban négy 
számjegyű mellékutak korszerűsítését 
végzik el, de érintett az M7-es és a M3-
as autópálya is, továbbá Békés megyében 
buszmegállók burkolatait is megújítják. 
A program keretében fog megvalósulni a 
3317 jelű, a Hajdúnánást-Nyíregyhá-
zával összekötő út 34+360-40+171 km 
szelvények közötti szakasza –A kivitele-
ző a KE-VÍZ 21 Zrt. és Zemplénkő Kft.
=forrás: magyarepitok.hu- 2022.02.01. 

A fotó illusztráció: 
Nagy Mihály:magyarepitok.hu
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Lapok a kalendáriumból
Eleink – főként a pásztoremberek 
– szoros kapcsolatban éltek a termé-
szettel, évszázados tudás, tapaszta-
lat hagyományozódott nemzedék-
ről nemzedékre. Éppen ezért pl. az 
időjárással kapcsolatos hiedelmeik, 
amelyek egy-egy jelesebb naphoz kö-
tődtek, többnyire helytállóak voltak, 
amelyeket elvétve még ma is idézge-
tünk. De számtalan szokás-hagyo-
mány is fűződik bizonyos napokhoz, 
egyrészt népszokásaink, másrészt val-
lási tekintetben. Nézzünk néhány ér-
dekesebbet, főként az év elejéről.

Vízkereszt – január 6. - Krisztus 
keresztségének emlékére vízkereszt 
az ünnepi keresztelések napja volt, 
a katolikus egyház tömjént és vizet 
szentelt, innen az ünnep elnevezése. 
Vízkereszt napján szokásban volt a 
szentelmények hazavitele is: a szen-
teltvíznek gyógyító hatást tulajdoní-
tottak, mindenféle betegségre hasz-
nálták. Hintettek belőle a bölcsőre, 
a menyasszony koszorújára, a halott 
koporsójára. A következő januárig 
üvegben vagy nagy korsóban tartot-
ták, ami megmaradt a következő víz-
keresztre, azt a kútba öntötték, hogy 
vize meg ne romoljon. Fontos társa-
dalmi esemény is kötődik Vízkereszt 
napjához; ekkor kezdődik a farsang, a 
téli mulatozások ideje, amely mintegy 
másfél hónapon át, egészen húshagyó 
keddig tar.

Piroska napja – január 18. – időjá-
rás jósló nap, azt mondták, ha „Piros-
ka napján fagy, negyven napig el nem 
hagy.”- azaz még hosszú ideig velünk 
marad a hideg.

Vince-nap – január 22. -E napon 
a várható szőlőtermést jósolták. „Ha 
megcsordul Vince, tele lesz a pince.” 
Ez a csízió országosan ismert, legin-
kább a szőlőtermő vidékeken.

Pál fordulása – január 25. –Szintén 
időjárás jósló nap, a mondás szerint 
ha „Ha Pál fordulása tiszta,/ Bőven te-
rem mező, puszta./Ha Pál fordul köd-
del,/ Ember meghal döggel.” – azaz jár-
ványos időt is jelent a ködös időjárás

Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napja – február 2. –A katolikus hí-
vők ezen a napon arra emlékeznek, 
amikor Szűz Mária bemutatta Jézust, 
negyven nappal a születése után, a je-
ruzsálemi templomban.

A hagyomány szerint Jézus be-
mutatásakor jelen volt a jeruzsálemi 
templomban az agg Simeon is, aki a 

nemzeteket megvilágosító világosság-
nak nevezte Jézust. A világ világossá-
gával való találkozás szimbólumaként 
alakult ki a gyertyaszentelés szokása. 
A szentelt gyertya, mint Jézus Krisz-
tus jelképe egyike a legrégibb szen-
telményeknek; már az ókeresztény 
korban Krisztus jelképévé vált: magát 
fölemészti, hogy másoknak szolgál-
hasson. A hagyományos, magyar pa-
raszti társadalomban a szentelt gyer-
tya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az 
embereket. Keresztelésig az újszülött 
mellett világított, hogy a „pogánykát” 
ki ne cseréljék a gonosz, rossz szelle-
mek. Gyertyát égettek a súlyos beteg 
mellett, szentelt gyertyát adtak a hal-
dokló kezébe, „hogy annak fényénél 
múljon ki a világból” Szentelt gyertya 
égett a halott mellett is. Ugyancsak 
elterjedt hiedelem volt, hogy vihar, 
égzengés, villámlás és jégeső ellen 
szentelt gyertyát kell gyújtani. Ma-
napság már csak a macikat figyelik, 
hogy meglátja-e az árnyékát, ha kijön 
a barlangból, vagy se. Ha igen, akkor 
még sokáig tart a tél.

Balázs napja február 3. -  Ehhez a 
naphoz kapcsolódik egy régi szokás: a 
balázsolás. A balázsolás vagy balázsál-
dás a katolikus egyház áldása. Balázs 
napján, vagy az ahhoz legközelebb eső 
vasárnapon a pap a szentmise után két 
kereszt alakba tett, vagy összecsavart 
gyertyát tart a hívek álla alá, miköz-
ben ezekkel a szavakkal áldja meg 
őket: „Szent Balázs püspök és vértanú 
esedezése által mentsen és őrizzen meg 
téged az Úr a torokbaj és minden egyéb 
bajoktól az Atyának, Fiúnak és Szent-
lélek Istennek nevében. Ámen.”
Szent Balázs püspök volt, aki különle-
ges tetteket hajtott végre. Egyszer egy 
fuldokló kisfiút vittek hozzá, egy hal-
szálka akadt a torkán. Balázs püspök 
kereszt alakban két gyertyát tartott az 
álla alá, és áldásával megmentette a 
gyereket. Szent Balázst ettől kezdve a 
torokbetegségek védőszentjeként tar-
tották számon. A szokás megrendítő 
irodalmi megjelenítése Babits Mi-
hály: Balázsolás c. verse. 

Dorottya és Julianna-nap – február 
6. és 18. Két jeles nap a kalendáriu-
mokban, szintén időjárás jósló napok, 
amelyek a változékony februári idő-
járásra utalnak. „Ha Dorottya szorítja, 
Julis majd tágítja.” – azaz ha Dorottya 
napján még mindig hideg van, Juli-
anna már enyhíteni fog a fagy szorí-
tásán. 

(HNU)

Mindazoknak, akik a gyász napjaiban 
együttérzésüket részvétnyilvánítás formá-
jában kifejezték.
Akik tetteikkel a nehéz napjaink gondjait 
könnyítették az önzetlen segítségük nyúj-
tásával.
Akik családunkkal együtt elkísérték utolsó 
útjára néhai Szilágyi Imréné Varga Erzsé-
betet a hajdúnánási temetőben az örök 
nyughelyére.

A gyászoló család
„Legszebb emlék a szeretet, 

melyet mások szívében hagyunk magunk után”. (Cicero)

Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2022. január hó-
napban Hajdúnánáson házas-
ságot kötött pároknak!
2Török Annamária 
  – Dihen József

Köszöntjük Hajdúnánás legif-
jabb lakóit!
3 Kiss Kornél
3 Gonda Vivien
3 Gonda Jázmin

Akiktől 2022. január hónapban 
búcsút vettünk:
1 Bagdiné Kovács Mária
1 Gaál Gyuláné Bagoly Zsófia
1 Mihók Lajos
1 Ötvös Gáborné 
     Kállai Juliánna Zsuzsánna
1 Soltész Gyuláné 
     Szucskó Juliánna
1 Szilágyi Imréné Varga Erzsébet
1 Timári Sándor
1 Vajas Andrásné Oláh Margit

Méhészek figyelmébe ajánljuk

A városban lévő méhészeknek be-
jelentési kötelezettsége van a hiva-
tal felé minden év február végéig. 
A méhállományok védelméről és a 
mézelő méhek egyes betegségeinek 
megelőzéséről és leküzdéséről szó-
ló 70/2003. (VI. 27.) FVM rende-
let 2. §-a alapján február végéig a 
méhészkedést (méhtartást) be kell 

jelenteni a települési önkormány-
zat felé.
A méhészkedést (méhtartást) minden 
év február végéig, az újonnan kezdett 
méhészkedést pedig e tevékenység 
megkezdésétől számított nyolc na-
pon belül kell bejelenteni a méhek 
tartási helye szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat jegyzőjénél, aki 
a méhészt nyilvántartásba veszi, és a 
nyilvántartást folyamatosan vezeti.

A méhészek a megadott címen ér-
tesítést kapnak a városban történő 
légi, vagy földi vegyszeres szúnyogy-
gyérítésről.

=hajdunanas.hu

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is

a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/445-40-51
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Hajdúnánás SK – FTC U19 27 - 25 
(13 - 11) 
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Héj-
ja, Kónya. (január 14.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), 
KOZMA K 3, Nyakó, PETROVICS 
6/3, SÁPI G 4, Tar L 1, Poór 1. Cse-
re: Szabó L, Leskóczi (kapusok), Sápi 
B, Kovács 8/1, Zavaczki 1, Kelemen, 
Kostyó, Repák, Veres B. Edző: Dajka 
István
Hétméteres: 5/4, illetve 6/5. Kiállítás: 
8 perc, illetve 12 perc.
Dajka István: Két ellentétes félidőt 
láthattak az érdeklődők. Az első fél-
időben az FTC vezetett 4 góllal, és 
mi egyenlítettünk illetve vettük át 
a vezetést, míg a második félidőben 
pont fordított előjelekkel ismétlődött 
meg ugyanez a helyzet, annyi különb-
séggel, hogy a hullámvasút végén a 
pontosabb végjátéknak köszönhetően 
a magunk javára tudtuk fordítani a 
mérkőzést. Fontos 2 pontot tudtunk 
magunknak, a fiatal tehetséges játéko-
sokból álló Ferencváros ellen.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK – Szentendrei NKE 42 – 35 (22 
– 16)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (január 21.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), VERES 
Barbara 8, WEIBLI 7/2, REPÁK 
10/4, SZABÓ Sz 3, Veres Boglárka 4, 
Cseke 5. Csere: Cziczás (kapus), Rácz 
2, Murvai 2, Szabó F, Lakatos 1. Edző: 
Jenei Tamás Tibor
Hétméteres: 6/6, illetve 1/1. Kiállítás: 
18 perc, illetve 8 perc.
Jenei Tamás: Idei első mérkőzésün-
kön kissé hiányos keretünk a védeke-
zésünkön látszódott meg leginkább. 
Korlátozott lehetőségeinkből próbál-
tuk a maximumot kihozni. Pozitív, 
hogy eredményesek voltunk közvet-
len indításokból és szinte minden 
támadásunk helyzettel fejeződött be. 
Negatív, hogy a védekezésünk agresz-
szivitása nem volt megfelelő, rengeteg 
kiállítást kaptunk és pontatlanok vol-
tunk, kapkodtunk. A kapus teljesít-
ményünk is hagy kívánni valót maga 
után. A jövő hétre ez a teljesítmény 
nem lesz elég, de azon leszünk, hogy 
javítsunk rajta!

 

Fotó: Pécsi Imre

Kispest NKK - Hajdúnánás SK 27 
- 24 (13 - 12) 
Budapest 100 néző. Vezette: Őri, Poz-
dena. (január 22.) 
Hajdúnánás SK: Reszegi (kapus), LA-
KATOS 8, Petrovics, SÁPI G 5, TAR 
L 2, Kovács 2/1, Poór 4. Csere: KOZ-
MA T, SZABÓ L (kapusok), Kele-
men 2, Kozma K, Nyakó 1, Sápi B, 
Szabó P, Repák, Veres Boglárka. Edző: 
Dajka István
Hétméteres: 2/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 8 perc.
Dajka István: Jó kapus teljesítmény 
mellett sem sikerült a két pontot meg-
szerezni, köszönhetően annak, hogy 
támadásban taktikai fegyelmezetlen-
ségeket követtünk el, amit az ellenfél 
gyors lerohanásos gólokkal büntetett. 
Az a csapat, aki a végjátékban nem tud 
gólokat szerezni, annak nagy esélye 
van, hogy vesztesen hagyja el a pályát.
Hajdúnánás SK – Levendula Hotel 
Algyő 32 - 21 (17 - 13) 
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Garai, 
Varasdi. (január 30.) 
Hajdúnánás SK: KOZMA T (kapus), 
Poór 1, Tar L, SÁPI G 4, PETRO-
VICS 2/1, KOVÁCS 9/2, Kozma K 
1. Csere: Szabó L, Kiss (kapusok), 
KELEMEN 1, LAKATOS 11, Szabó 
P, Sápi B 2, Repák 1, Veres Boglárka, 
Nyakó. Edző: Dajka István
Hétméteres: 3/3, illetve 5/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 2 perc.
Dajka István: A bajnokságban több 
meglepetést is okozó csapatot sike-
rült magabiztosan legyőzni. Köszön-
hetően a jó védekezésnek és kapus 
teljesítménynek. Támadásban végre 
olyan átlövő teljesítményt láthattunk 
Kovács Dórinak és a fiatal Lakatos 
Petrának köszönhetően, amivel, sok-
kal könnyebben elérhetővé tettük a 
győzelmet. Ez a siker elsősorban hi-
tünknek és a lelkünknek jelent na-
gyon sokat.

- kábé -

Hajdúnánás – Tiszavasvári
Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány

4:08 – 4:27 munkanapokon Hn. – Tiszaújváros felé
4:13 – 4:32 szabad és m.szüneti napokon Hn. – Tiszaújváros felé
5:40 – 6:01 07.06-tól 08.31-ig m. napok Hn. – Tiszavasvári 
5:40 – 6:01 07.05-ig és 09.01-től m. napok Hn. – Tiszavasvári 
6:53 – 7:12 07.05-ig és 09.01-től m. napok Hn. – Tiszavasvári 

10:00 – 10:23 naponta, kivéve m. szüneti napok Hn. – Tiszavasvári 
12:08 – 12:27 07.05-ig és 09.01-től m. napok Hn. – Tiszaújváros felé
12:08 – 12:27 07.06-tól 08.31-ig  m. napok Hn. – Tiszaújváros felé
12:13 – 12:32 szabad és m. szüneti napokon Hn. – Tiszaújváros felé
13:45 – 14:08 07.05-ig és 09.01.től m. napok Hn. – Tiszavasvári
14:41 – 15:04 07.05-ig és 09.01-től m. napok Hn. – Tiszavasvári
15:51 – 16:14 07.06-tól 08.31-ig m. napok Hn. – Tiszavasvári
16:06 – 16:29 07.05-ig és 09.01-től m. napok Hn. – Tiszavasvári
20:13 – 20:32 naponta Hn. – Tiszaújváros felé

Autóbusz menetrend

Tiszavasvári – Hajdúnánás
Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány

6:09 – 6:30 07.05-ig és 09.01-től m.napok Tiszavasvári – Hn.
6:09 – 6:30 07.06-tól 08.31-ig m.napok Tiszavasvári – Hn.
7:14 – 7:33 szabad és m.szüneti napok Tiszaújváros felől–Hn.
7:19 – 7:42 07.05-ig és 09.01-től m.napok Tiszavasvári – Hn.
7:19 – 7:42 07.06-tól 08.31-ig-től m.napok Tiszaújváros felől–Hn.
7:19 – 7:38 07.05-ig és 09.01-től m.napok Tiszaújváros felől Hn.

11:00 – 11:23 naponta, kivéve m.szüneti napok Tiszavasvári – Hn.
14:12 – 14:30 07.05-ig és 09.01-től m.napok Tiszavasvári – Hn.
15:14 – 15:37 07.05.ig és 09.01-től m.napok Tiszavasvári – Hn.
15:14 – 15:33 szabad és m.szüneti napok Tiszaújváros felől–Hn.
15:19 – 15:38 munkanapokon Tiszaújváros felől–Hn.
16:24 – 16:47 07.06-tól 08.31-ig m.napok Tiszavasvári – Hn.
16:39 – 17:02 07.05-ig és 09.01-től m.napok Tiszavasvári – Hn.
23:13 – 23:32 naponta Tiszaújváros felől–Hn.

Hajdúnánás – Görbeháza
Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány

7:30 – 7:55 iskolai előad.napok Hn. - Görbeháza
13:35 – 14:00 iskolai előad.napok Hn. - Görbeháza
14:30 – 14:55 tanszünetben m.napok Hn. – Polgár felé
14:30 – 14:55 iskolai előadási napok Hn. – Polgár felé
16:30 – 17:05 munkanapokon Hn. - Görbeháza

Görbeháza – Hajdúnánás
Indulás - érkezés Közlekedik Menetirány

6:30 – 6:55 iskolai előad.napok Görbeháza – Hn.
7:35 – 8:00 munkanapokon Polgár felől – Hn.
8:00 – 8:25 iskolai előad.napok Görbeháza – Hn

14:05 – 14:30 iskolai előad.napok Görbeháza – Hn.
15:35 -16:00 tanszünetben m.napok Polgár felől – Hn.
15:35 – 16:00 iskolai előad.napok Polgár felől – Hn.
17:40 – 18:05 munkanapokon Görbeháza – Hn

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy csak a közvetlen járatokat tüntettük fel, bővebb információkat 
találnak az adott menetrendekkel kapcsolatban a www.menetrendek.hu oldalon
Rövidítések: Hn. = Hajdúnánás, iskolai előad. napok = iskolai előadási napokon, m.napok = munkana-
pokon, m.szüneti napok = munkaszüneti napokon


