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Szarvasnyomon

Ökogazda szakmai találkozó Hajdúnánáson

Hajdúnánás adott otthont febru-
ár 7-8. között annak a két napos 
szakmai továbbképzésnek, amelyet 
a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem , a Keletmagyarországi 
Biokultúra Egyesület, az Agrár Eu-
rópa Kft, és a Zsámboki Biokert 
szervezett. 
Valamikor a parasztember számára 
a tél mindig a felkészülést jelentette 
a következő esztendő nagy munkái-
ra. Ez a nyugodt, akkurátus időszak 
már jó ideje felgyorsult; mai globá-
lis világunkban soha nem tapasztalt 
mértékben van jelen a fejlődés, az 
innováció, ami változást hoz az öko-
gazdálkodást folytató vállalkozások 
életébe is. Egyre inkább szükségük 
van a közös gondolkodásra, a tapasz-
talatok, jó gyakorlatok megosztására. 

Ilyen célt szolgált a február 7-8 kö-
zött Hajdúnánáson megszervezett 
Ökogazdálkodók első téli szakmai 
továbbképzése is.  

Hajdúnánás jól ismert a hazai öko-
lógiai gazdálkodást folytatók körében, 
hiszen az utóbbi években rendszere-
sen visszatérő szakmai napok, kiállí-
tások és egyéb rendezvény házigazdája 
volt városunk, látta vendégül a hazai 
biokultúrával foglalkozó vállalko-
zókat. A két napos program során 
számtalan aktuális téma volt teríté-
ken: lépéstartás a gyorsütemű válto-
zásokkal, együttműködések erősítése, 
innovációk beépítése a mindennapi 
gyakorlatokba, gyors alkalmazkodás a 
változékony piaci igényekhez. 

Minezek mellett kiemelt téma volt 
a föld termőképességének, egészségé-

nek állapota, mint az agrárium alfája 
és omegája. Köztudott, hogy Magyar-
országon elég nehezen indult ez az 
ágazat, de ma már elmondható, hogy 
a bioművelés alá vont terület nagysá-
ga elérte a 300 ezer hektárt, a végső 
cél az egymillió hektárnyi terület – 
tájékoztatott Petró Tibor, az Agrár 
Európa Kft. agrárökológiai kutatások 
projektvezetője. 
Szólláth Tibor a program házigazdája 
és egyben a Keletmagyarországi Bio-
kultúra Egyesület elnöke, maga is el-
kötelezett ökogazda, igen jó tapaszta-
latokról számolt be. Mint elmondta, 
Hajdúnánás már évekkel ezelőtt egy-
fajta úttörő szerepet vállalt a biokultú-
ra, az ökogazdálkodás szemléletének 
és gyakorlatának meghonosításában, 
népszerűsítésében. Ezt a célt szolgálja 

kiváló minőségben a város kenderes-
kerti ökológiai mintagazdasága, ahol 
bio-minősítésű kertészeti gazdálkodás 
folyik,  és hasonló módon tartják az 
állatállományt is. Ez a mostani két 
napos szakmai továbbképzés a részt-
vevők visszajelzése alapján is igen 
sikeres volt, sok résztvevővel, akik 
között volt dunántúli, székelyföl-
di, de érkezett egy osztrák ökogazda 
is. Hasznos, gyümölcsöző szakmai 
beszélgetések, tapasztalatcsere, sok 
esetben élénk vita is jellemezte a kis-
csoportos alkalmakat, többek között 
pl. az öntözés tekintetében is. De ezek 
nagyon hasznosak, hiszen éppen ezért 
szerveződött ez a két napos program, 
hogy minél több ismeret, jó gyakorlat 
cseréljen gazdát. 

(HNU – fotó: Girus Zsolt)

A jövő mezőgazdász képzéséért 
Hajdúnánás régóta együttműködő 
partnere a Debreceni Egyetemnek 
az agrárképzés területén is. A part-
neri kapcsolat különösen erős és 
gyakorlati alapon is nyugszik az 
egyetem Balásházy János Techni-
kuma, Gimnáziuma és Kollégiuma 
tekintetében. A  duális képzés kere-
tében érkezett az iskolai tanulóinak 
egy csoportja február 14-én a Ken-
dereskertbe, ahol az ökogazdaság-
gal ismerkedtek.
Habár még telet jelez a naptár, ám a 
Kendereskert ezekben a hetekben, na-
pokban is fogad látogatókat. Február 
14-én a Debreceni Egyetem Balásházy 
Technikumának diákjai jártak Filep 

Miklós igazgató úr vezetésével Hajdú-
nánáson, ismerkedtek a kendereskerti 
ökológiai gazdasággal. A látogatást 
akár megtiszteltetetésnek is vehetjük, 
hiszen a pallagi mezőgazdász képzés-
nek nagy hagyományokkal bíró, több 
mint 150 éves múltja van. 1867-ben 
az országban másodikként alapították 
meg a Magyar Királyi Gazdasági Aka-
démiát, amely túlélt rendszereket, és 
még ma is a hazai gazdászképzés elis-
mert, rangos központja. 

A gyakorlati látogatásra érkező cso-
portot Nagyné Legény Ildikó alpol-
gármester asszony köszöntötte és szólt 
a hely múltjáról, Hajdúnánás mező-
városi gyökereiről, hagyományőrzésé-

ről. Alpolgármester asszony kifejtette, 
hogy az együttműködés legfőbb célja 
az agrárszakképzés erősítése, népsze-
rűsítése, valamint az agrárszakember 

képzés utánpótlásának biztosítása és 
a fiatal munkavállalók helyben ma-
radásának, vállalkozóvá válásának tá-
mogatása. 
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Ezt követően Szemes Zoltán és 
Ötvös Sándor kalauzolták végig a di-
ákokat a kendereskerti ökogazdaság-

ban, megmutatva az állatállományt, 
a biokertészetet, ahol már egyébként 
nagyban készülnek a tavaszi palántá-
zási időszakra.

Filep Miklós igazgató úr elmondta, 
örömteljes számukra, hogy már 2020 
óta partneri kapcsoltban állnak Haj-
dúnánással, és nem csak a várossal jó 
a kapcsolat, hanem több nánási mező-
gazdasági vállalkozás is biztosít gyakor-
ló helyet az iskola diákjainak. Nagyon 
fontos ez, hiszen a Balásházy kilenc 

megye több mint nyolcvan települé-
séről iskoláz be, és megyénkből szinte 
minden városból, községből vannak 
tanulóik. Az iskola célkitűzése, hogy a 
jövő agrárszakemberei lehetőség szerint 
nagyjából abban a régióban tölthessék 
el a gyakorlati idejüket, ahonnan szár-
maznak, hiszen a kötődés a szülőföld, 
az ott élők, ott dolgozók tekintetében 
igen fontos mentális, érzelmi kapocs is 
lehet, amely erősítheti a helyben ma-
radást. A generációváltás az agrárium 

egyik fő kihívása napjainkban, létfon-
tosságú, hogy a fiatal szakemberek le-
hetőség szerint helyben maradjanak, és 
ne váljanak pálya elhagyóvá.

Mint megtudtuk, az iskola további 
helyi vállalkozásokkal kötött partneri 
együttműködést, és a diákok órarend-
jébe beépülnek a nánási gyakorlati 
képzések. 

(HNU –fotó: Girus Zsolt)

Visszatekintő 
Magyarország egyik legkorszerűbb 
és legnagyobb tejelő szarvasmarha 
telepe működik Hajdúnánáson; a 
Nyakas Farm Kft. olyan értékmé-
rő tulajdonságokkal bír, amelyek 
komoly nemzetközi színvonalat 
is jelentenek. A gazdaság az eddig 
megszokottól eltérően – sok negatív 
hatással küszködve – 2021-ben jó 
közepes eredményt könyvelhetett el. 
Nyakas Andrással, a cég alapító tulaj-
donosával beszélgettünk az elmúlt év 
eredményeiről, nehézségeiről, sikerekről, 
és kevésbé sikeres történetekről. Ember, 
gép, technológia erőpróbája volt 2020 
ősze, - a 2021-es évet megalapozó mun-
kálatok elvégzése - a szeszélyes időjárás 
miatt, de tavasszal ezt sikerült vala-
mennyire korrigálni. 
− Végeredményében egy jó közepes 
évet zártunk, de ennek is örülünk. 
Azt tudni kell, hogy a mezőgazdaság 
olyan élő, organikus egység, ahol jó 
időben és megfelelő döntéseket szük-
séges hozni, mert ha nem, annak 
kisebb-nagyobb súlyú következmé-
nyei lesznek. Sajnos az elmúlt évben 
hoztunk néhány kevésbé jó döntést, 
amiknek nem lettek igazán jó követ-
kezményei. De tanultunk belőle!
− Mint minden munkahelyen itt is lét-
fontosságú a szakértelem, a jó vezetők 
megfelelő irányítása. Hogyan áll e te-
kintetben a cég?
− Nekünk jó dolgozóink vannak, és 
azt vallom, ahol a jó vezető megfele-
lően irányítja a hozzátartozó munka-
társakat, ott nem lehet hiba. Persze 
mindezek ellenére előfordul, hogy 

hibázunk, emberi dolog, de ezeket 
lehetőleg el kell kerülni.
− A nagylétszámú jószágállománynak 
elsőrenden maguk termelik meg a szük-
séges takarmányt. Mennyiben befolyá-
solta ezt a szeszélyes időjárás?
− Mindenünk megvan, ami szüksé-
ges, amit nem tudtunk megtermelni, 
azt megvásároltuk. Sajnos pl. nap-
raforgóból kisebb lett a termésátlag, 
mint számítottuk, de a mennyiségi 
kiesést pótolta a megemelkedett fel-
vásárlási ár.
− A gazdaságban már évek óta 20 
millió liter fölött van az értékesített tej 
mennyisége, stabil erdélyi piaci háttér-
rel. Így volt 2021-ben is?
− Csak az értékesített tej mennyisé-
ge 23 millió liter volt az elmúlt év-
ben, persze ettől nagyobb mennyiség 
termelődött, amelyet a gazdaságban 
használtunk fel. Erdélyi partnerünk-
kel a megváltozott piaci körülmények 
következtében a megemelt felvásárlási 
árban is megtudtunk egyezni.
− Ma már a mezőgazdasági fejleszté-
sek szinte elképzelhetetlenek pályázatok 
nélkül. A Nyakas Farm is szinte min-
den évben sikeres pályázatokat nyújt be, 
így 2021-ben is több nyertes pályázatuk 
volt.
− Az agrártárca folyamatosan ír ki 
igen jelentős és fontos pályázatokat, 
amelyek célja elsősorban az, hogy 
a magyar mezőgazdaság fel tudjon 
zárkózni az uniós szintre. Nekünk is 
több nyertes pályázatunk volt az el-
múlt évben, pl. a már meglévő mint-
egy 400 hektárnyi öntözött területet 

újabb 200 hektárral tudjuk bővíteni 
pályázati forrásból. De nyertünk tá-
mogatást siló és takarmánytároló épí-
tésére is. 
− Kitűnő alkalom volt az elmúlt évben 
a szakmai találkozásra a Magyarország 
Legszebb Birtoka kitüntető díj átadó 
ünnepsége, amelyet az előző, 2020-
as esztendő abszolút győztes birtokán, 
Önöknél rendeztek meg. 
− Tulajdonképpen felkértek bennün-
ket, hogy szeretnék ezt az ünnepséget 
más formában megrendezni, mint 
eddig. Nem a fényes, csillogó szállo-
dák halljaiban, hanem életközelben, 
olyan helyen, ahol a gyakorlatban is 
találkozhatnak egy-egy kiváló birtok 
tevékenységével. Mi örömmel vál-
laltuk ezt, és igyekeztünk minden 
kényes elvárásnak megfelelni, a visz-
szajelzések szerint sikerrel. De szeret-
ném jelezni, hogy a családunk nagyon 

büszke a már nagy hagyományokkal 
rendelkező Aratótalálkozóra is, amit 
eddig még minden évben sikerült 
megrendezni. 
Nyakas András a maga mögött ha-
gyott ötven esztendő alatt egy nem-
zetközi színvonalú jószágtartó telepet 
valósított meg, kiváló állománnyal. 
Ez idő alatt sok szakmai elismerés, díj 
birtokosa lett. 2021. március 15-én 
több évtizedes, a hazai agrárgazdaság 
területén végzett kimagasló szakmai 
munkáját ismerték el a Magyar Ezüst 
Érdemkereszt polgári tagozatának ki-
tüntetésével. De lassan elérkezik az 
idő, amikor visszavonul, és teljesen 
átadja a kormányrudat két agrármér-
nök fiának, Andrásnak és Tamásnak. 
Így a Nyakas Farmon nem fenyeget a 
nemzedékváltás hiánya, a fiúk tovább 
viszik édesapjuk örökségét. 

(Lejegyzte: Rigó Tamásné)

Újabb fejlesztés a gyógyfürdőben 
A Hajdúnánási Gyógyfürdőnek a 
képviselőtestület a tavalyi évben 
megállapított egy keretösszeget, 
amelyet különböző fejlesztésekre 
használhatnak fel. Tavaly a frek-
ventált helyeken lévő medencék 
fölé árnyékolókat helyeztek ki, gaz-
dagodtak egy játszótérrel, valamint 
az élménymedence is új burkolatot 
kapott.
Idén is fejlesztéssel kezdték az évet a 

fürdő munkatársai, ugyanis a finn sza-
una esett át teljes felújításon. A szauna 
teljes padozatát kicserélték, így sokkal 
komfortosabb lett az amúgy is nép-
szerű szolgáltatás.

A szaunázásnak nagyszerű élettani 
hatásai vannak a szervezetre, ezért igen 
ajánlott. Már havi egy alkalom is segít 
a szervezet regenerálódásában, a rend-
szeres szaunázás pedig számos jótékony 
hatással bír. A forró és száraz levegőn 

elpusztulnak a baktériumok, vírusok, a 
verejtékezéssel pedig a bőrön keresztül 
távoznak ilyenkor a szervezetből a mé-
reg – és salakanyagok. A szauna élet-
tani hatása igen sokféle: javítja a vér-
keringést, érregeneráló, erősíti a szívet, 
növeli a szervezet ellenálló képességét 
- tehát megelőzhető így az influenza, 
a megfázás -, szépíti a bőrt (fiatalítja, 
rugalmassá teszi), enyhíti az izomlázat, 
és még stresszoldó hatása is van.  A 

szanunázás következtében fellépő fo-
kozott vérkeringésnek köszönhetően a 
szervezet több oxigénhez jut, így köny-
nyebben ellazul, regenerálódik. A sza-
una megelőzés és gyógyítás egyszerre. 
A felújított finn szaunát már birtokba 
is vehették a szauna kedvelő vendégek.

Dobos M.

Nyakas Tamás, Nyakas András, ifj. Nyakas András
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A család jövője – a jövő családja 

A Keresztyén Közéleti Fórum vendége 
volt február 15-én Bagdy Emőke pro-
fesszor asszony, klinikai szakpszicho-
lógus, pszichoterapeuta. A népszerű 
tudós igen fontos, napjaink közéleti 
kérdéseink egyikével – a család jövő-
jével – foglalkozott előadásában. Ér-
dekfeszítő, ugyanakkor igen közért-
hető módon szólt arról a társadalom 
szövetét alkotó legkisebb közösségéről, 
szövetségről, ami férfi és nő között jön 
létre a jövő, a remény, az élet továbbvi-
tele érdekében.
Szinte zsúfolásig megtelt a Kéky Lajos 
Városi Művelődés Központ színházterme 
február 15-én este, Bagdy Emőke profesz-
szor asszony előadásán, aki a család jövőjé-
ről tartott igen értékes és élvezetes előadást. 
A mintegy négyszáz főnyi hallgatóság vas-
tapssal jutalmazta a szívből-lélekből jövő, 
ugyanakkor a lélektan, a szociológia tudo-
mányára alapozott gondolatokat. Az elő-
adást követően szívesen válaszolt a témával 
kapcsolatos kérdéseinkre.
− A család a társadalom szövetének legki-
sebb, ám meghatározó egysége, amely év-
ezredeken át biztosította népek, nemzetek 
megmaradását. Napjainkra azonban ez 
megváltozott. Mi történt, miért kell azért 
harcot vívni, hogy az anya nő, az apa férfi, 
és kettejük kötelékéből születik a jövő, az élet 
folytatása?
− Nagyot változott a világ, nagyot válto-
zott a család fogalma. De szögezzük le; 
család volt, van és lesz. Azért örökké való, 
mert lényegében az élet továbbvitelének 
a műhelye, az a vezérlőcsillag az életünk-
ben, amelyre rábízhatjuk azt a hitet, hogy 
a génjeinkben tovább élünk, ha utódjaink 
vannak. A gyermek születése az a pillanat, 
amikor a férfi és nő szövetségéből a család 
létrejön, anya születik, apa születik.
−De miért került válságba mindez?
− A világ nagy részén ma értékválság 
uralkodik, olyan erők, eszmei-ideológiai 
áramlatok uralják főként világunk nyu-
gati felét, amely mindent megkérdőjelez, 
mindent el akar törölni, a szabadság min-
denhatósága nevében a szabadosságot, a 
káoszt képviselik. Ebbe, a normák nélküli 
világba érkeznek meg valóságidegen, kár-
tékony ideológiák. Ezek nemcsak felütöt-
ték a fejüket az elmúlt évtizedben, hanem 

viharos gyorsasággal terjednek, és semmi 
közük a tényekhez, a valósághoz. Nagyon 
nagy meghasonlást látok ebben a szellemi 
háborúban. Ugyanis a tudománynak, a 
biológiai tényeknek, az evidenciáknak, a 
kétségbe vonhatatlan bizonyosságoknak a 
lebecsülése és elpusztítása történik. Ezen 
ideák szerint az esélyegyenlőségi törvény 
jegyében az embernek jogában áll a saját 
nemének megválasztása, sőt annak válta-
koztatott kipróbálása is. Mikor ilyet állít 
valaki, alapvető sebet ejt az élettörvényen.

Az ember eljutott odáig, hogy Istent 
játszik, és megerőszakolja a Teremtés tör-
vényét, és ezt még rá is akarják kénysze-
ríteni mindenkire, aki pedig nem áll be a 
sorba, az homofób, rasszista, fasiszta. 
− Szintén ebbe a kérdéskörbe tartozik az 
azonos nemű párok igénye arra, hogy a „csa-
lád az család” jegyében ők is nevelhessenek, 
fogadhassanak örökbe gyermeket.
− Ezeknél a pároknál statisztikailag bizo-
nyított, hogy sokkal gyakoribb a partner 
csere, de ami a legfőbb szempont, hogy 
nem gyermekközpontú a gondolkodá-
suk. Én javaslom, hogy minden ilyennél 
induljunk ki abból, mi viszi tovább egész-
ségesen az életet, a gyermek érdekében 
gondolkodjunk mindezen és akkor rög-
tön azokat a tényezőket vesszük elő, hogy 
hogyan reagál a gyermek, hogy növekszik 
föl, hogy érzi magát a bőrében, hogyan 
tudja a kötelező társadalmi normákat 
elsajátítani, milyen szereppel azonosul. 
Nem győzőm hangsúlyozni, hogy meny-
nyire fontos a látott minta és a bevésődés. 
A gyermek életében ugyanis vannak szen-
zitív periódusok, úgynevezett időablakok. 
Amik bizonyos időközönként kinyílnak 
és ha akkor nem kapja meg a gyermek 
az idegrendszerének megfelelő környezeti 
ingert, akkor becsukódik az időablak, és 
többé nincs lehetőség a bevésődésre. Ezek 
nagyon komoly kérdések, ezeket kellene 
mindenekelőtt megvitatni, mielőtt a nagy 
„szabadságérzésben” megadjuk annak esé-
lyét, hogy mindenki azt csinál, amit akar, 
és a szándékosan félremagyarázott önren-
delkezés nevében kiskorú gyermekeinket 
akarják eltéríteni, letéríteni a természetes 
lélektani fejlődés útjától.
−Idén 15 éve, hogy a keresztény egyházak 
elindították a Házasság hete mozgalmat, 

amelyhez számtalan civil szervezet is csat-
lakozott. Régebben, de ma is sokan voltak, 
vannak, akik a házasság intézményét el-
avult dolognak tartják.
− Napjaink elidegenedett, énközpontú vi-
lágában kivész a legfontosabb kötőanyag, 
ami minket emberi mivoltunkban meg-
tart, és ez az odatartozás. Mivel az ember 
alapvetően társas lény, egyedül nem tud 
sem élni, sem boldog lenni, a magány pe-
dig gyilkos. Kell, hogy legyen valaki, akit 
szeretünk, aki felé elköteleződünk, mert ez 
az életünk egyik alappillére. Leonardo da 
Vinci mondta azt, hogy két oszlop külön-
külön rendkívül nagy terhet elbír, de még 
hatalmasabb teherbírása van a boltívnek, 
ahol az oszlopok összeölelkeznek. A páros 
szerkezetek az emberi világban alapvető-
ek. Az anya-gyermek, a szerelmespár, az 
apa-anya páros kapcsolatok azok, amik a 
legnagyobb teherbírásúak és a legnagyobb 
jelentőségűek érzelmileg.

A házasságkötés – maga a szó is milyen 
kifejező, hiszen benne van a kötődés, az 
összetartozás jelentése – egy olyan kap-
csolat, szövetség, ami több mint szerelem, 
több mint szenvedély, mert benne van az 
intimitás, ami a meghittség, az összetar-
tozás, a két lénynek a közös, az Én és a 

Te „Mi”-vé formálódása, ami már egy más 
emberi létminőség.
A jó 90 percnyi előadás során rövid átte-
kintést kaptunk az ember személyiségfej-
lődésének meghatározó szakaszairól, pici 
kortól a felnőtté válásig, rámutatva na-
gyon fontos érzelmi fejlődési szakaszokra, 
amelyeket ha rossz irányba befolyásolnak, 
érzékenyítenek mindenféle abnormális 
ideológiákkal akkor nagy bajba kerül az 
emberiség. Mit tehet a társdalom józa-
nabbik, az évezredes normákhoz, érték-
rendekhez ragaszkodó fele – tettük fel a 
kérdést professzor asszonynak.
− Ha igazán akarjuk azt a családvédelmi 
és gyermekvédelmi utat követni, amely 
valóban az egészséges fejlődést szolgálja, 
akkor közakarattal, közmegegyezéssel, ki-
alakítjuk azt a normarendszert, amit mi 
természetes, egészséges útnak tartunk. En-
nek a képviseletében szakemberek együtt-
működésével megtaláljuk azt a modellt, 
ahogyan minden veszedelemtől, veszély-
től távol tartva gyermekeinket, valóban az 
egészséges fejlődést szolgálhatjuk.

(Lejegyezte: Rigó Tamásné)
 – fotó: Girus Zsolt

Nagy lett a Nagy-család
Szívből gratulálunk Nagy Fruzsinának és 
Nagy Lajosnak, hogy a két kislány testvér 
mellé január 13-án megérkezett a kistest-
vér, a pici Lajos, a maga 3850 gr. súlyával, 
ès 50 cm. nagyságával, aki egyben 2022 
Hajdúnánás első kisfiú újszülöttje volt és 
immár három szép gyermeket nevel az 
egyébként egészségügyben dolgozó há-
zaspár.
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója
Kiállítás Buczkó 
József kovácsoltvas 

munkáiból.
Helyszíne: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ galériája.
Köszöntőt mond: Szólláth Tibor Haj-
dúnánás polgármestere
A kiállítást megnyitja: Vajda László 
Király Zsiga-díjas díszműkovács né-
pi iparművész, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagja, Tiszaeszlár polgár-
mestere. Közreműködik a Szalmaka-
lap Citeraegyüttes. A kiállítás 2022. 
március 22-ig tekinthető meg.
február 25. (péntek): Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapja
16.30 Hajdúnánás-Tedej – koszo-
rúzás az egykori munkatábor emlék-
táblájánál.
17.30 Koszorúzás Hajdúnánáson a 
Wass Albert emléktáblánál.
18.00 az Udvari Kamara Színház 

bemutatja: Tizenkilenc. Írta és ren-
dezte: Andrási Attila.
Színdarab szabadságról, szerelemről 
és szabad szerelemről. A múlt és jövő 
kibékíthetetlenségéről. Háborúról, 
melyet béke követ és a pacifizmus 
miatti háborúról. A hazugságról, 
igazságról és a politikai relativitásról. 
Vonatról, repülőről és gyalogos kato-
nákról. Első osztályról, másodosztály-
ról és harmadosztályról. Igenekről és 
nemekről, mostról és majdról, múlt-
ról, jövőről és a kilátástalan jelenről. 
Hentesekről és császárpolgárukról. 
Magyarokról és szászokról, az összes 
többi nemzetiségről. Országról és vi-
lágról. A magyar, német, orosz és idó 
nyelvekről. Bankárokról, kölcsönök-
ről és bankrablókról. A vörösökről, 
fehérekről, zöldekről és feketékről. 
Munkásokról, parasztokról, és… a 
nem-munkás, nem-paraszt, csúcsér-

telmiségi polgári kommunista veze-
tőikről.
A belépés ingyenes regisztrációs jegy-
gyel 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. Részletes program a plakáton.
A belépés ingyenes, de regisztrációs jegy-
hez kötött, melyet a művelődési központ 
információjában igényelhetnek.
EFOP-1.5.3-16 -2017-00021 „Hu-
mán szolgáltatás fejlesztése Hajdúná-
náson és vonzáskörzetében”
március 5. (szombat) 12:00-20:00: 
Egészségnap, egészségszűrések, ál-
lapotfelmérés

- Vérnyomás, vércukorszint, pulzus, 
oxigén-szint, testmagasság, testsúly, 
BMI index, haskörfogat, boka-kar 
index, 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 Haj-
dúnánáson és vonzáskörzetében” pá-
lyázat jóvoltából.

Szarvasnyomon

Makoldi Sándor neve nem ismeretlen 
a hajdúnánási emberek körében. Mivel 
30 évig tanított a cívis város tanítókép-
zőjében, számos tanítványa él és dol-
gozik vagy dolgozott közöttünk, akik 
rajzot és néprajzot tanulhattak tőle a 
főiskolán egyetemes szinten.

Festőművészként számos kiállítása 
volt, így Hajdúnánáson is 1980-ban. 
A 70-es és 80-as években meghatározó 
alakja volt a hajdúnánási alkotó tábo-
roknak. 2017-ben bekövetkezett halála 
után neve bekerült a Debreceni Érték-
tárba.

Idén januárban a Nemzeti Műve-
lődési Intézet létrehozta a Makoldi 
Sándor Központot Debrecenben. A 
központ vezetője Gyöngy Péter lett, 
aki feleségével, Gyöngy Enikő zománc-
és ötvösművésszel egyetemben maga is 
Makoldi tanítvány.

A központ célja a szerves magyar 
műveltség megismertetése, továbbélte-
tése és átörökítése. E tekintetben olyan 
elődök munkásságára alapoznak, mint 
Karácsony Sándor, Lükő Gábor, Kodály 

Zoltán és tanítványai, de meg kell em-
lítenünk az irodalom területéről Csoóri 
Sándort és Nagy Lászlót, a képzőmű-
vészek közül pedig Tóth Menyhértet, 
Kátai Mihályt, Kustár Zsuzsát és Bors 
Istvánt. Ebbe a sorba illeszkedik Mak-
oldi Sándor a maga teljes életművével, 
olvasható a Gyöngy Péterrel készült in-
terjúban. A központ igazgatója fontos 
előzményként említi, hogy a felsorolt 
emberek mindegyike hatalmas lendü-
lettel és lelkesedéssel fordul a gyökerek 
felé, saját és nemzeti önazonosságukat 
keresve.

E gondolkodók és alkotó művészek 
mind egyetértettek abban, hogy egész 
műveltségünk anyanyelvi szinten mű-
ködik. A szókészlet ősisége, a képi gon-
dolkodás, az egyszerre hierarchikus és 
mellérendelő felépítés rendkívüli hord-
képességet biztosítanak nyelvünknek. 
Mindez meghatároz egy gondolko-
dásmódot, amelyre a szerves világkép 
és létszemlélet és az abból következő 
erkölcsi világrend is épül.

A debreceni központ alapvető szel-

lemi irányát a SZaRVaSNYoMon 
program fogja össze. Ennek első konk-
rét programja a SZaRVaSNYoMon 
szabadegyetem lesz, melynek induló 
sorozatát Szántai Lajos művelődés-
kutató tartja a „Mindenséggel mérd 
magad!” címmel. A 17 részes sorozat 
mondai történelmünket fogja át Nim-
ródtól napjainkig. Az előadásokat a 
világhálón keresztül tekinthetik meg 
az érdeklődők az intézmény honlapján 
keresztül.

Ide kívánkozik megemlíteni, hogy a 
Nemzeti Művelődési Intézet székházát 
tavaly október 3-án avatták fel Laki-
telken. A klasszicista jegyeket mutató 
igényes, szép épület homlokzatán frízek 
mutatják be a teremtéstörténet és a ma-
gyar őstörténet legfontosabb pillanata-
it, melyek alapját Makoldi Sándor mű-
ve adja. Makoldi tanár úr azt vallotta, 
hogy egy alkotó művész és tanár ne csak 
a művein keresztül hagyjon nyomot, 
hanem tanítványainak és gyermekeinek 
is tovább kell adnia a tudást, a művelt-
séget, hogy ők is tovább örökíthessék 

azt. Makoldi Sándor életében és mun-
kásságában ezek mind megvalósultak. 
Festményei, előadásai, könyvei sok-sok 
emberre hatottak és hatnak, követői és 
tanítványai bőséggel vannak.

A Nemzeti Művelődési Intézet szék-
házának homlokzatán és belső tereiben 
megjelenő Makoldi alkotásokat lánya, 
Túriné Makoldi Gizella vezette, a sgraf-
fito díszítő eljárást pedig maga készítet-
te. Mi hajdúnánásiak naponta láthatjuk 
azt a 48-as domborművet, mely a re-
formátus templom oldalán található, s 
az ifj. Makoldi Sándor szobrászművész 
keze munkáját dicséri. A harmadik Ma-
koldi gyerek pedig a Magyarságkutató 
Intézet Régészeti Kutatóközpontjának 
igazgatója.

A Móricz Pál Könyvtár őrzi azt a 
gyűjteményt, mely a nánási alkotótábo-
rok ideje alatt készült néprajzi gyűjtések 
dokumentációját tartalmazza. Ennek 
létrehozásában elévülhetetlen érdeme 
van a mesternek.

Köszönjük Tanár Úr!
Nagyné Józsa Beáta

Makoldi Sándor A Nemzeti Művelődési Intézet lakitelki székháza
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125 év

Ez az emberi élettel elképzelhetetle-
nül hosszú idő egy épület történet-
ében is tekintélyesnek mondható. 
Különösen akkor, ha templomról, 
Isten házáról van szó. Hajdúnánás 
„kistemploma”, a római katolikus 
templom éppen egy és negyed szá-
zada ékesíti a városközpontot. Nagy 
idők, áldozatos küzdelmek tanúja.
Az előző, a legelső, amely még az Ár-
pád-korból való volt, a református 
templom helyén állt, ám Nánási Ger-
gely plébánosból lett prédikátor veze-
tése alatt 1569-re a hívek református 
hitre tértek, s az ősi, Szent Mihály 
tiszteletére felszentelt templomot az 
új hit szolgálatába állították.

A jelenlegi templom azokhoz a 
katolikusokhoz kötődik, akiknek 
ősei Mária Terézia királyasszonynak 
köszönhetően a 18. század végétől 
jelentek meg ezen a protestáns szige-
ten. Bő egy évszázad múltán számuk 
már meghaladta az ezerkétszáz főt. 
Bár döntő többségük a korábban 
szűzföldnek számító Réten ütött ta-
nyát, lelkük mégis vágyakozott egy 
kőtemplom falai közé, ahol a távoli 
tanyavilágból egy-egy ünnepnapon 
beszekerezve hálát adhatnak a Tere-
metőnek kezük munkájáért.

Nagyon kellett hát egy igazi temp-
lom, hiszen a Bocskai utca elején, a 
Bartakovics Béla egri érsek által vásá-
rol telken álló kis kápolnácska, melyet 
1863-ban Szent István király tisztele-
tére szenteltek fel, szűkössé vált.

Az érseki ajándék
A nánási hívek óhaját meghallva, is-
mét az egri érsekség sietett a hívek 
segítségére. Mégpedig a millenniumi 
időkben, amikor Samassa József érsek 
úr a nagy történelmi esemény emlé-
kezetére az egyházmegye területén tíz 
templom építését rendelte el.  „Kegyes 
érsek atyánk – olvasható az egyházi 
iratokban -, a hajdúnánási hívek leg-
nagyobb örömére 1895-ben templom 

építését rendelvén el, ez okból az egy-
ház régi épülete, melyben a kápolna, a 
sekrestye, iskola és tanítói lak volt, le-
bontatott, s még azon év tavaszán meg-
kezdetett Wind István egyházmegyei 
építészmérnök úr által az új templom 
építése.  1896-ban pedig, tehát éppen 
akkor, midőn édes magyar hazánk ezer 
éves fennállásának örömünnepét ülte, 
befejeztetett.” (Csak érdekességként 
mondjuk el, hogy hozzánk legköze-
lebb Tiszaeszláron épült egy ponto-
san ilyen, ám azt az 1944-ben visz-
szavonuló németek felrobbantották.) 
A korstílusnak megfelelően a nánási 
templom is neoromán-eklektikus 
formajegyeket öltött magára.

Az érsek úr azonban csak a templom 
építésének költségeit fedezte, a beren-
dezési tárgyakat, a liturgikus kellékeket 
a híveknek kellett előteremteni. És elő 
is teremtették. Oly nagy buzgalommal, 
hogy felszentelése, teljes belső „pom-
pával”, a Szentháromság Egy Isten 
tiszteletére még 1896. október 25-én 
megtörténhetett. Nem fáradoztak hát 
hiába az építők, mert a nagy áldozat-
készséget látva, az Úr is építette a házat.

Ám nem csupán minket, embere-
ket, hanem az épületeket is megviseli 
az idő. Meg a változó korstílus. Ez 
utóbbinak esett áldozatul az 1960-
as évek derekán a templom külleme, 
amikor egy teljes felújítás során „mo-
dern” külsőt kapott, megfosztva régi 
homlokzatdíszeitől.

Ismét régi pompájában
2016-ban, a templomépítés 120. év-
fordulójára az épület ismét visszanyer-
hette régi arculatát.

Ma a város lélekszámának kevesebb, 
mint 10 százalékát alkotják a katolikus 
hívek. A hitüket rendszeresen gyakor-
lók száma azonban ennél szerényebb. 
Ám a rendkívül szorgalmas közösség 
ma is óvja az elődök hagyatékát, mi-
közben gyarapítja is azt a maga erejé-
ből. És nem csak tárgyiakban, hanem 
a szellemiek tekintetében is, hiszen eb-
ben az egyházközségben indult útjára 
például a Kárpát-medencében mind-
máig egyedülálló Székely Menekültek 
Emléknapja elnevezést viselő esemény-
sorozat. Több mint egy évtizede ugyan-
is e templom falainak ölelésében mutat 
be ünnepi szentmisét egy-egy Székely-
földről meghívott papi méltóság annak 
a 3200 székely háborús menekültnek a 
befogadásáért, akikkel 1916-18 között 
osztotta meg hajlékát a város népe.

Bizonyságul szolgálhat mindez arra, 
hogy Isten földi szentélye, a templom 
nem csupán kövekből épül. 

Buczkó József

Tisztelt hajdúnánási lakosok!
Mint arról már értesülhettek, a Bocs-
kai Filmszínház épületében működő 
Teleház eddigi irodai szolgáltatásai 
2022. február 01. napjától megszűn-
tek. A kiírás szerint azok a továbbiak-
ban a Móricz Pál Városi Könyvtárban 
vehetők igénybe.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy eddig 
is nyújtottunk hasonló szolgáltatáso-
kat, és szeretettel várjuk azokat is, akik 
a továbbiakban itt szeretnék igénybe 
venni ezeket.

A könyvtár Digitális Jólét Pontot 
üzemeltet annak érdekében, hogy 
az állampolgárok számára könnyen 
hozzáférhető módon biztosítsa szá-

mítógép- és internet használatot, az 
elektronikus tartalmak elérését.

A könyvtár dolgozói az intézmény 
nyitvatartási idejében az alábbi szol-
gáltatásokkal várják Önöket:  
irodai szolgáltatások: 
• fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, 

laminálás, spirálozás.
• számítógép- és internet használat 
• segítség online ügyintézésben :e-

mail regisztráció, ügyfélkapu ügy-
intézés, hivatalos nyomtatványok 
letöltése

online ügyintézés a közműszolgálta-
tók felületén.

Beiratkozási díj:
0 – 18 éves korig:  INGYENES
18 – 24 éves korig:  750,- Ft nappali ta-
gozaton tanuló diákok részére
18 éves kor fölött:  1.500,- Ft 
nyugdíjasoknak: INGYENES
Késedelmi díj: 5,- Ft /nap /könyv
Könyvtárközi kölcsönzés: 2.500,- Ft/db
Elveszett, rongált könyv térítése: külön 
díjtáblázat szerint
Irodai szolgáltatások:
nyomtatás, fénymásolás: 

A/4  fekete-fehér: 20,- Ft/oldal
 színes: 120,-Ft/oldal 
A/3  fekete-fehér: 40,-/oldal
 színes: 240,- Ft/oldal
Szkennelés: 50,-Ft/oldal
Laminálás: 100,-Ft/oldal
Spirálozás: 350,- Ft – 900,-Ft 
(oldalszámtól függően)
Számítógép használati díj:   
5,-Ft/perc - 300,-Ft/óra
Számítógép használati bérlet: 
1.500,-Ft/10 óra

Szolgáltatási díjaink

Egyéb szolgáltatások bővebb díjtáblázata a könyvtárban érhető el.

A római katolikus templom 1930-ban
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Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármestere a 29/2022. (I. 27.) 
számú Határozata alapján versenyez-
tetési eljárás keretében értékesítés-
re meghirdeti az önkormányzat tu-
lajdonát képező, 3486/B/15 hrsz.-ú, 
természetben a 4080 Hajdúnánás, 
Csokonai u. 16. 3. emelet 15. ajtó-
szám alatti 54 m2 alapterületű, kom-
fortos, „lakás” megnevezésű ingatlant 
15.190.000,-Ft kiinduló licitár meg-
határozásával. A pályázat benyújtásá-
val egy időben fizetendő bánatpénz 
összege 1.519.000,- Ft.
• A nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény 14. § (2) be-
kezdése alapján a helyi önkormány-
zat tulajdonában lévő ingatlan érté-
kesítése esetén az államot minden 
más jogosultat megelőző elővásárlá-
si jog illeti meg. A tulajdonjog átru-
házással kapcsolatos összes költség a 
vevőt terheli.

• A versenytárgyaláson csak olyan 
pályázó vehet részt, aki a pályázati 
felhívásban foglalt feltételeket elfo-
gadja, továbbá helyi adótartozása, 
valamint Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata irányába egyéb jelle-
gű lejárt kötelezettsége igazoltan 
nincs.

• A versenytárgyalás nyertese a ver-
senytárgyalás lefolytatásától számí-
tott 30 napon belül köteles meg-
kötni a szerződést, és a vételárat egy 
összegben kiegyenlíteni.

• Szerződéskötés csak természetes 
személlyel vagy a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
szerinti átlátható szervezettel lehet-
séges.

• Információ kérhető személyesen a 
Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal fszt. 37-es irodájában 
vagy telefonon a (06) 52/381-411 
telefonszámon a 179-es melléken.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2022. március 22. (kedd) 9:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön érte-
sítés nélkül): 2022. március 24. (csü-
törtök) 10:00 óra
Helye: Hajdúnánási Közös Önkor-
mányzati Hivatal „Kis tanácskozó” 
terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 
1.szám
A pályázat az Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es 
irodájában adható le, zárt borítékban 
„Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Cso-
konai u. 16. 3. emelet 15. ajtószám 
alatti 3486/B/15 hrsz-ú lakásra” 
felirattal. 
Postai feladás esetén a beadási határ-
idő napjáig beérkezett pályázatokat 
tudja a kiíró befogadni.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot – indoklás nélkül is – 
eredménytelennek minősítse!
Hajdúnánás, 2022. február 09.

Szólláth Tibor 
polgármester

Hajdúnánási osztály kapta 
„Magyarország 

Legszorgalmasabb 
Osztálya” címet

Előző, február 10-i lapszámunkban 
tudósítottunk arról, hogy Hajdú-
nánás is csatlakozott a Kamaszbarát 
Önkormányzatokhoz. A “Kamasz-
barát Önkormányzat” címet a “Javíts 
egy jegyet!” című pályázathoz kapcso-
lódóan lehetett elnyerni. A tét nem 
kevés volt: a legjobban teljesítő osz-
tályok egy országos osztálykirándulás 
keretében részt vehetnek Miskolcon a 
Kamaszfesztiválon

Örömmel folytathatjuk a témát, 
hiszen a napokban érkezett a jó hír: 
hogy a „Magyarország Legszorgalma-
sabb Osztálya” címet a Bocskai István 
Általános Iskola Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium 5. e osztálya nyer-
te, akik 0,86-os javítást teljesítettek 

tavalyi tanév végi osztályátlagukon az 
idei félévre.

Nyereményük a 2022. május 26-
29. között Miskolc Egyetemvárosban 
rendezendő VII. Országos Osztály-
kirándulás – Kamaszfesztiválra érvé-
nyes négynapos belépő, amit a 8K 
Alapítványtól kapnak ajándékba. A 
fesztiválon való részvétel étkezési és 
szállásköltségeit Hajdúnánás Város 
Önkormányzata biztosítja a nyertes 
osztály számára.

Gratulálunk az 5.e osztálynak és 
osztályfőnöküknek, Gálné Krizsán 
Melindának! 

(HNU)

Lapok a kalendáriumból
Február 24. – Mátyás napja - A feb-
ruár hónap egyik igen jeles időjárás 
jósló napja „Jégtörő” Mátyás; ha jeget 
talál, akkor összetöri azt, azaz lassan 
már vége a télnek, enyhül az időjá-
rás. Ha azonban nem talál jeget, azaz 
Mátyás napján enyhe az idő, akkor 
bizony csinál. A tapasztalat szerint 
csalóka még a február időjárás, eny-
he és fagyos napok váltják egymást. 
A Hortobágy környékén a juhászok 
körében számontartott nap volt, mert 
a Mátyás nap körül született kisbárá-
nyokból lesznek a jó húsvéti pecse-
nyebárányok, - amelynek eladásából 
régen és ma is – jó jövedelemre tett és 
tehet szert a juhos gazda. 

Húshagyókedd - a farsang ideje Hús-
hagyókeddel zárul és másnap Ham-
vazószerdával veszi kezdetét a húsvét 
előtti negyven napos böjt. (Idén Hús-
hagyókedd március elsején lesz.) Hús-
hagyókeddhez fűződően környékün-
kön; pl. Hajdúböszörményben úgy 
vélték a bő tojáshasznot biztosítani, 
hogy ezen a napon friss, főtt tésztával, 
„szabógallérral” etették meg a tyúko-
kat, de Hajdúdorogon is mindenki 
baromfit ölt és evett ezen a napon. 
Húshagyókeddnek volt egy sajátos 
szokása is a Hortobágy és környé-
kén, így nálunk is. Ez pedig nem volt 
más, mint a vénlány csúfolás. Ezen 
a napon főként a fiatal legények és 
gyerek csúfolták ki az azon a télen 

pártában maradt lányokat, akik nem 
mentek férjhez, imígyen csúfolódva: 
„Húshagyó,Húshagyó / A lányokat itt-
hagyó!”

Hamvazószerda –a nagyböjt  kezdetét 
jelző szertartás A 4. sz-tól a nyilvános 
bűnbánatot tartó és nagycsütörtökön 
feloldozást nyerő →bűnbánók a nagy-
böjt első napján mezítláb, zsákszerű 
vezeklő ruhában, a templom kapujá-
ban várták a papot, aki a templomba 
vezette őket. Elmondták a bűnbánati 
zsoltárokat, majd a pap fejükre tette 
a kezét. Megszórta őket hamuval, ki-
rótta a penitenciát és meghintve őket 
szenteltvízzel, ezután, - miként az Úr 
a paradicsomból Ádámot - kiutasítot-
ta őket a templomból. A nagyböjtben 
többé a templomba nem mehettek, 
csak az ajtóban állottak és a betérő 
hívek imádságát kérték. Eleinte a ha-
muval való megszórás csak nyilvános 
bűnbánók szertartása volt, később 
azonban a hívek közül sokan csupán 
alázatosságból szintén meghintették 
magukat hamuval. A pap helyi szokás 
szerint keresztet rajzol a hívő homlo-
kára a hamuval, vagy a fejére hinti a 
hamut, a következő . szavak kíséret-
ében: „Ember, emlékezz rá, hogy por-
ból vagy és porrá leszel”

 = (forrás: Katolikus lexikon)

Hajdú-Bihar megye 
legendáriuma

Újabb, igen értékes kötettel gyarapo-
dott megyénk helytörténeti irodalma. 
A megyei önkormányzat „A hajdú 
hagyományok nyomában” elnevezésű 
projekt (TOP) keretében a felkutatott 
és összegyűjtött megyei legendákból 
elkészíttette a Hajdú-Bihar megye le-
gendáriuma című kiadványt. A szép 
kivitelű, színes illusztrációkkal ellá-
tott kötetet február 18-án a megyehá-
zán mutatta be a szerző, Szendiné dr. 
Orvos Erzsébet, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tárának igazgatója. A kiadvány célja 
történelmi múltunk, hagyományaink 
ápolása, a helyi közösségek erősítése, 
a kollektív emlékezet megőrzése. Az 
igényes kivitelezésű kötetben igaz és 
félig igaz történeteket, anekdotákat 
olvashatunk, amelyek évszázadokon 
át megőrződtek, a szájhagyomány 
útján alakultak, formálódtak, és a 
sokszor valóság alappal rendelkező 

történetek itt-ott már a mesék vilá-
gába kalauzolja el az olvasót, amelyek 
segítségével a Hajdúság, a Nyírség, a 
Sárrét és a Hortobágy néprajzával is-
merkedhetünk meg. 

(HNU)
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett halottunk

PAPP SÁNDORNÉ
KOVÁCS JULIÁNNA

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték,
mély fájdalmunkban részvéttel osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett halottunk

 MIHóK LAJOS
(volt Hajdúnánás, Kiss Ernő utca 37. sz. alatti lakos)

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísér-
ték, ravatalára virágot, koszorút helyeztek, 
mélységes bánatukban részvéttel osztoztak.
„A mélybe csak tested merült el, csak ő tűnt 
el a föld alatt, de lényed lényege ezer felé 
szóródva is köztünk maradt.” Keszei István 

Szerető családod

2022.03.19-én18.00-kor 
a Kéky Lajos VMK színpadán.

Jegyek: 30/907-2476-os 
telefonszámon.

Bokor János és nótás barátai Hajdúnánáson! 

Dolgozzon otthonról!
Figurák összeállítása, csomagolások, egyebek elérhetőségei

Érd: www.audiopresshungary.oldalunk.hu

Ügyfélszolgálat: 06-20/910-4517

Eltűnt? Elvesztette? Lehet, hogy nálunk van!
Folyamatosan frissülő cikkünkben össze-
gyűjtjük az elvesztett és megtalált tárgyakat. 
Böngésszen nálunk, ha Ön is elvesztette akár 
rendszámtábláját, slusszkulcsát vagy mobilte-
lefonját.
A talált tárgyakat a Városháza (Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.) Városfejlesztési és Üze-
meltetési Irodáján lehet leadni, valamint itt 
is érdeklődhetnek az elveszett tárgyak iránt. A 
részletes lista a www.hajdunanas.hu webolda-
lon található.
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

Békéscsabai ENKSE - Hajdúnánás 
SK 29 - 20 (14 - 13) 
Békéscsaba 300 néző. Vezette: Dulai, 
Pisák. (február 5.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), 
Poór, Tar L, Sápi G 2, Petrovics 1, KO-
VÁCS 7/3, Kozma K. Csere: Szabó L, 
Kiss (kapusok), Kelemen 1, NYAKÓ 
7, Szabó P, SÁPI B 2, Repák, Veres 
Boglárka, Mérai. Edző: Dajka István
Hétméteres: 3/3, illetve 3/3. Kiállítás: 
10 perc, illetve 14 perc.
Dajka István: Az első félidőben il-

letve a második félidő első harmadáig 
egyenrangú ellenfele voltunk a baj-
nokság toronymagasan esélyesének. 
Ebben az időszakban, védekezésben 
agresszívek, támadásban pedig türel-
mesek, és eredményesek voltunk. De a 
találkozó utolsó harmadában az ellen-
felünk hosszabb kispadja és nagyobb 
tudásbeli különbsége eldöntötte a 
mérkőzést. A kialakult végeredmény 
sajnos nem tükrözi azt a munkát és 
erőfeszítést, amit belefektettünk abba, 
hogy meglepetést okozzunk.

Hajdúnánás SK – Tempo KSE 25 - 
20 (12 - 6) 
Hajdúnánás 120 néző. Vezette: Kiu 
Gábor, Kiu Tamás. (február 12.) 
Hajdúnánás SK: SZABÓ L (kapus), 
POÓR 4, Lakatos 4, KELEMEN 4, 
Petrovics 3, KOVÁCS 2/1, Kozma K 
1. Csere: Kozma T, Kiss (kapusok), 
TAR L, Nyakó 1, SÁPI G 2, SÁPI B 
4/2, Szabó P, Kostyó, Repák. Edző: 
Dajka István Hétméteres: 5/3, illetve 
7/4. Kiállítás: 14 perc, illetve 16 perc.
Dajka István: A mérkőzésen 45 per-
cen át szenzációs védekezést mutatott 
be a csapat, ami többször párosult tá-
madásban, szép kidolgozott támadás 
befejezéssel. Tíz gólos különbségnél 
felpuhult az agresszív, feszes védeke-
zésünk és pontatlanná váltunk elől a 
befejezéseknél, ezzel kicsi üröm ve-
gyült a nagyszerű és magabiztos győ-
zelembe.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Váci NKSE - 
Hajdúnánás SK 27 – 20 (11 – 11)
Vác 50 néző. Vezette: Kovács, Turák. 
(február 11.)
Hajdúnánás SK: VAS (kapus), Szabó 
Sz 1, VERES Barbara 1, REPÁK 5/3, 
KOSTYÓ 5, Veres Boglárka 1, Cse-
ke 2. Csere: Weibli, Rácz 1, Arnócz 
2, Szabó F, Lakatos 2, Csépke. Edző: 

Jenei Tamás Tibor Hétméteres: 4/3, il-
letve 4/3. Kiállítás: 4 perc, illetve 14 
perc. 
Jenei Tamás Tibor: Nagyon kemény 
és határozott védekezéssel kezdtük 
a mérkőzést, ami kiváló kapustelje-
sítménnyel is párosult. Támadásban 
türelmesek voltunk és megkerestük 
azokat a lövő helyzeteket, amikből 
eredményesek tudtunk lenni, fegyel-
mezettek voltunk. Sajnos pár ziccer 
hiba és technikai hiba becsúszott a 
félidő végére, valamint olyan kiál-
lításokat kaptunk, amit az ellenfe-
lünk nem kapott meg, így mentünk 
döntetlennel a szünetre. A második 
félidőben, ahogy kezdtünk fáradni a 
védekezésünk is felpuhult, elől pedig 
nem találtuk meg azokat a helyzete-
ket, amiket az első félidőben. Úgy 
gondolom ez a 7 gólos különbség nem 
volt meg a két csapat között, aki csak 
az eredményt látja egy sima meccsnek 
is gondolhatná, de nagyon meg kel-
lett küzdenie a hazaiaknak ezért a két 
pontért. Erre a küzdő szellemre lehet 
építeni, ami akár a következő mérkő-
zésen pontokban is megmutatkozhat!

- kábé -

Fotó: Pécsi Imre

KócsiSztori : Maszk és cicaeledel
Őszintén remélem, - s bizonyára nem 
csak én vagyok így -, hogy mihama-
rabb véget ér ez az áldatlan állapot, 
végre végleg lekerülhetnek a maszkok 
s a járvány remélhetőleg örökre itt 
hagy bennünket. Ennek köszönhető-
en most is egy ezzel kapcsolatos meg-
mosolyogtató kis történettel tudok 
szolgálni.

Történt pedig a minap, hogy beug-
rottam egyik kedvenc boltomba (ne-
kem mindegyik bolt a kedvencem) 
néhány apróságot vásárolni. Közvet-
len előttem ment be egy idős nénike, 
de inkább nem is ment, hanem korát 
meghazudtolva kocogott. Az a tipikus 
nénike. Alacsony, vékonyka, mosoly-
gós és csillogó szemű. Viszont mikor 
becsuktam mögötte a bolt ajtaját, 
nem tudtam nem észrevenni, hogy a 
maszkot elfelejtette feltenni. Az üz-
letben szokatlan módon csak hárman 
voltunk. Mi ketten s egy eladó hölgy, 

aki a tejes hűtőnél pakolászott. Én 
természetesen nem szóltam, hiszen 
ki vagyok én, hogy okoskodjak meg 
figyelmeztessek valakit, hogy a bejá-
ratnál öles betűkkel ki van írva, hogy 
a „maszk kötelező”.

Pár perc múlva azonban az eladó is 
észrevette a hiányosságot s kedvesen 
felszólította a nénikét, aki vidám han-
gulatban sétálgatott a sorok között.
− A maszkot tessék szíves felvenni! 
Kötelező.
− Jaj! A másik kabátomban maradt – 
csapta össze a kezét a mama ijedten.
− Nem baj. Lehet nálunk vásárolni – 
hangzott a válasz továbbra is kedve-
sen, türelmesen.
− Nagyon jó nekem az az én maszkom 
otthon. Tudja, kedves csak a cicám-
nak akarok vásárolni egy kis macska-
eledelt ágált tovább a nénike miköz-
ben nagy fekete kendőjét az arca elé 
tekerte.

Az eladó tovább próbálkozott, hogy 
sajnos így sem lehet, a nénike meg es-
küdözött, hogy csak felkap egy zacskó 
halas cica kaját s már itt sincs, mivel 
megígérte a Cirminek, hogy csak rö-
vid ideig marad távol. Viszont annyi-
ra be volt tekerve a fejecskéje a nagy 
fekete kendővel, hogy alig látott ki s 
kezdte leverni a polcokról az árukat, 
főleg a csokikat. Egyszer mellém ke-
rült a nagy keresgélésben s komolyan 
úgy nézett ki, mint valami női Zorro, 
vagy valami rémisztően furcsa bandi-
ta. Mindenesetre én gyorsan össze-
szedtem pár apróságot, fizettem, s szó 
nélkül készültem távozni mikor újra 
meghallottam az ismerős hangot.
− Na, most már ez az ember is elment. 
Hozom a macskaeledelt s már itt sem 
vagyok.
Másnap, érdeklődésemre megtud-
tam, hogy a huncut, ravasz nénike 
bizony egy komplett nagybevásárlást 

csinált s miközben hálálkodva távozni 
készült a még mindig nagyon kedves 
eladó hölgy mosolyogva utána szólt.
− Csókolom! A macskaeledelt eltet-
szett felejteni.

Kócsi Imre


