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Ünnepre készülve

Március 15-e nemzeti ünnepünk itt 
kopogtat ajtónkon, hozza magával 
több, mint másfél évszázad üzenetét a 
magyar szabadságról, harcról, küzde-
lemről, nemzeti egységről. Szabadság-
harcunk megünneplése sok évtizeden 
át egy viszonylag békés közegben zaj-

lott, mégha voltak is oly idők, amikor 
nem is jelezte piros betű a naptárban, 
nem volt munkaszüneti nap, és leg-
feljebb kisebb közösségben emlékez-
tek meg az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharcról.  Az iskolákban pl. a 
nagyszünetben. 

Ezeken az időkön ’hál Istennek túl 
vagyunk, azonban idei nemzeti ünne-
pünket beárnyékolja a háború, amely 
keleti szomszédunkban zajlik. Talán 
vonhatnánk párhuzamot is, de ettől 
sokkal bonyolultabb a mai helyzet. Ma 
már világosan látszanak azok az erő-
teljes területszerzési, gazdasági, piaci 
törekvések – főleg a vezető nagyhatal-
mak tekintetében – amelyek mentén 
szemünk láttára osztják fel újra a vilá-
got, alakulnak ki a különböző táborok. 
Gigászi hatalmak feszülnek egymás-
nak, - de jól vigyázva arra, hogy ez azért 
ne az ő országuk területén történjen, 
hanem egy harmadik, köztes fél népe 
szenvedje el a háború borzalmait. Ár-
tatlan emberek esnek áldozatul, töme-
gek százezrei vesznek vándorbotot, és 
menekítik szinte csak puszta életüket, 
és családjuk életét, hátrahagyva minde-
nüket, ami eddig az életüket jelentette. 

Ilyen körülmények között nehéz szí-
vünket ünneplőbe öltöztetni, és átad-
ni magunkat a szívből jövő emléke-
zésnek. Ám mindezek ellenére mégis 
legyen ez az idei március 15-e egy 
olyan ünnep, amikor azt tartjuk fon-
tosnak, hogyan, miként is viselkedtek 
elődeink, mit tettek a szabadságért, 
és gondoljuk végig mi is, mit tudunk 
mi ebben a nehéz helyzetben tenni. 
Befogadjuk, menedéket nyújtunk a 
menekülőknek, legyen az ukrán, vagy 
éppen  kárpátaljai magyar testvérünk, 
de bárkinek aki a háború sújtotta te-
rületről érkezik. Mert ez az élet, ez a 
józan ész és a szív parancsa. Legyünk 
ott a városi ünnepségen március 15-
én minél többen és emlékezzünk kö-
zösen a 174 évvel ezelőtti forradalmi 
eseményekre, nemzetünk összetarto-
zására, békevágyára. 

Rigó Tamásné

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 

Február 25-e több mint húsz éve 
emléknapja a kommunizmus ál-
dozatainak. Azokra emlékezünk, 
akik áldozatul estek annak a dik-
tatórikus eszmerendszernek, amely 
éppúgy emberek millióinak halálá-
ért, tönkretételéért felelős, mint a 
fasizmus. Hajdúnánáson is minden 
évben városi szinten hajtunk fejet 
az áldozatok emléke előtt.
Az emlékezések városunkban két 
helyszínen zajlanak 2010 óta; a tedeji 

emlékműnél, a hatal-
mas fekete márvány 
emlékoszlop előtt, 
amely a tiszalöki vas-
útvonal mentén áll, 
s hirdeti immár több 
mint tíz esztendeje, 
hogy egykor ezen a 
területen működött 
a hortobágyi zárt tá-
borrendszer egyik 
telephelye, ahová a 
Rákosi rendszer által 
megbízhatatlannak 
itélt embereket, teljes 
családokat internáltak 

1951- 1953 között. Ez az az emlék-
hely, ahol évről évre február 25-én 
lerójuk kegyeletünket, emlékezünk 
és emlékeztetünk egy szörnyű kor-
szak szörnyű tetteire. Az idei em-
lékezés résztvevőit dr. Csiszár Imre 
alpolgármester úr köszöntötte és 
idézte fel a kommunizmus eszméjé-
nek megjelenését városunkban, majd 
Vitéz Lánczy Lajos a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége Hajdú-Bihar Me-

gyei Szervezetének elnöke emlékező 
beszédében szólt a kommunizmus 
pusztító ideológiai-erkölcsi rendsze-
réről, amelynek szerte a világon sok 
millió áldozata volt, és sajnos még 
ma is velünk él. Az emlékmű meg-
koszorúzását követően a főhajtás a 
második helyszínen, a Wass Albert 
emléktáblánál folytatódott, majd a 
városi megemlékezés Andrási Attila: 
19. című művének bemutatójával 
zárult a művelődési központ színház-
termében. Írásunk végén idézzük fel 
Faludy György és Alekszandr Szol-
zsenyicin gondolatait, akik maguk is 
megtapasztalták, milyen is a kommu-
nizmus igazi arca.

„Az itt közölt verseket 1950 és 1953 
közt csináltam az Andrássy út 60. pin-
céjében, Kistarcsán és az ÁVO recski 
büntetőtáborában. A „csináltam” igét 
azért használom, mert Rákosi bör-
töneiben csakúgy, mint Hitler meg-
semmisítő táboraiban, papír és írószer 
nem állt a rabok rendelkezésére. Így 
ezeket a verseket „fejben csináltam”, 
jelentős részüket sötétzárkában.  = Fa-

ludy György: Börtönversek 1950-1953 
– részlet.
„Egy társadalom erejének vagy erőt-
lenségének a meghatározója min-
denekelőtt a lelki élet színvonala, és 
csak másodsorban az iparé. A piacgaz-
daság, sőt még az általános jólét sem 
lehet önmagában az emberi lét koro-
nája. A társadalmi viszonyok tisztasá-
ga fontosabb, mint a bőség. Ha egy 
nemzet lelkierői elapadnak, nincs az 
a tökéletes társadalmi berendezkedés, 
nincs az az ipari fejlettség, amely meg-
mentené a pusztulástól. A korhadt, 
odvas fa előbb-utóbb kidől. Minden 
lehetséges szabadságjog közül óhatat-
lanul a lelkiismeretlenség szabadsága 
tör az élre: nem lehet se betiltani, se 
törvényekkel megzabolázni. A társa-
dalom tiszta légkörét, sajnos, nem le-
het a jog eszközeivel megteremteni. E 
háromnegyed évszázad legszörnyűbb 
öröksége a lelkek szétrombolása”. 
A.Szolzsenyicin: Hogyan mentsük meg 
Oroszországot? (részlet) 

(erzsé – fotó: Girus Zsolt) 
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A magas hegyek szerelmese

Hajdúnánás vendége volt február 
22-én a nemzetközi hírű nagyváradi 
hegymászó Varga Csaba, aki öt sike-
res nyolcezres csúcstámadáson van 
túl, így jelenleg ő a legeredménye-
sebb élő, magyar hegymászó.
Ritkán adatik meg az az élmény so-
kunk számára, hogy személyesen is ta-
lálkozhassunk olyan sportemberekkel, 
akik a kihívásokkal teli sportot, a hegy-
mászást, ezenbelül is a magashegyi má-
szást művelik, igen eredményesen.
Ilyen kivételes alkalom adódott a 
hajdúnánási diákok és érdeklődő fel-
nőttek részére február 22-én, amikor 
a Bocskai Iskola Hídépítés határon 
innen és túl projektjének keretében 
személyesen is találkozhattak Varga 
Csaba nagyváradi hegymászóval, aki 
már öt sikeres nyolcezres csúcstáma-
dáson van túl. A szerény fiatalember a 

művelődési központ zsúfolásig megtelt 
színháztermében a délelőtti előadáson 
mesélt hegymászós múltjáról, ami még 
egészen fiatalon, otthon, az erdélyi he-
gyek között született. Az elmúlt évben 
két csúcstámadást is indított, tavasszal, 
igen hosszú és alapos felkészülés után a 
Mount Everest volt a cél, amit azonban 
egy lavinaomlás meghiúsított. Ősszel 
azonban újból a Himalája égbeszö-
kő csúcsai környékén volt, és a 8167 
méter magas Dhaulagiri meghódítását 
tűzte ki célul, ami meg is valósult. A 
két expedícióról készült kisfilmmel 
még élményszerűbbé tette beszámoló-
ját. Láthattuk, hogyan küzdenek a má-
szók az embert próbáló körülmények-
kel, sokszor talán a halálfélelemmel is. 
Egy helyen így beszélt erről:

„Amikor a hegyen vagy nem szabad a 
halálra gondolni, küzdened kell magad-
dal és a kimerültséggel, koncentrálni kell, 
és mindig menni tovább. A szervezet vé-
gig küzd hisz a túlélési ösztön mindennél 
erősebb. Nyilván tudatában vagy, hogy 
rosszul is elsülhet, de én személy szerint 
inkább a kudarctól félek. Sosem volt iga-
zából halálfélelmem.” (erdelysport.hu)

Varga Csaba azon mászók közé tar-
tozik, akik soha nem használnak oxi-
génpalackot, ami még inkább nehezíti 
a mászást. A több ezer méter magas 
hegyek oxigénhiányos levegőjében sok 
esetben a pár száz méter megtétele is 

több órába, vagy akár egy napba is 
kerülhet. Ilyenkor a legkisebb súlyt is 
mázsásnak érzi a mászó, nagyon sok 
holtponton kell átesni, és minden ere-
jét összeszedve menni tovább, a kitű-
zött csúcs felé. Ezt sok, és célirányos 
edzéssel lehet csak elérni. Ám a csúcs 
meghódítása mindenért kárpótol, a 
heggyel, a természettel vívott nemes 
küzdelem sikerének semmivel nem pó-
tolható érzése. És még valami nagyon 
fontos, amit egy korábbi interjúban 
így fogalmazott meg: „Amikor elérem 
a csúcsot, mindig nálam van a magyar 
nemzeti lobogó a Nagyvárad felirattal, 
ez egyrészt a nemzetet (a határon túlra 

elszakadt részekkel együtt), másrészt a 
nagyváradi magyar közösséget jelképezi. 
Ők is velem vannak a csúcson ezáltal. 
A zászló nem valakik ellen, hanem va-
lamiért szól. Ez a magyar megmaradás 
ügye. Úgy érzem, ha én fel tudok mászni 
egy nyolcezres hegycsúcsra oxigénpalack 
nélkül, akkor nincs lehetetlen! Ugyanúgy 
a nemzetünknek sem szabad hagynia, 
hogy elszívják előlünk a levegőt! (erdely-
sport.hu)”

Varga Csaba eddigi sportpályafutása 
a fentieket igazolja, ezt próbálta meg 
átadni hajdúnánási előadásaival is, re-
mélhetőleg sokak épülésére. 

(HNU)

Őshonos állataink nyomában: A bivaly 
A bivaly a hajdúnánásiak számára 
nem egy egzotikus, ismeretlen állat-
fajta, hiszen a Kendereskert, a város 
élő pásztormúzeuma kapcsán gyakran 
hallhatjuk  ennek a szelíd óriásnak a 
nevét. Közelebbről is szemügyre ve-
hetjük őket a pusztában sétálva, vagy 
a pásztormúzeumhoz vezető túraút-
vonalon biciklizve akár személyesen is 
gyönyörködhetünk bennük legelteté-
sek idején. 

De vajon azon kívül, hogy hallot-
tunk róla, láttuk, vagy esetleg volt sze-
rencsénk kóstolni is húsát, tejét, vagy 
pl. az abból készült mozzarellát, tud-
nunk más egyebet ennek a különleges 
fajtának az eredetéről? 

A házi bivaly egyik őshonos házi-
állatunk.  Őse valószínűleg az indiai 
vadbivaly volt. A Kárpát-medencébe 
feltehetően a honfoglalás során, mint 
igavonó állat került, ugyanakkor tö-
megesebb elterjedése a török háborúk 
idejére tehető. Felhasználása rendkí-
vül sokrétű volt, így nagyra becsülték 
az egyszerű gazdálkodó emberek. Mé-
retéből és erejéből adódó igaerején kí-
vül húsát, bőrét, tejét hasznosították.

A bivaly a legjobban úszó állat, akár 
60 másodpercig is a víz alatt tud ma-
radni, 50%-kal erősebb, mint az ökör, 
a ló után a leggyorsabb, akár 60 km/h 
sebességgel is képes futni. Az idege-
nekkel szemben elég vad tud lenni, de 
a gondozójához rendkívül barátságos 
szelíd óriás, akinek marmagassága 
150-180 cm is lehet, tömege pedig 
400-800 kg között mozog. 

A szarvasmarhánál igénytelenebb, a 
mocsaras területek savanyú füveit, sá-
sait, kákáit is jól hasznosítja. Tavasztól 
késő őszig legelőn tartható, sőt igényli 
is a legeltetéses tartásmódot. A villany-
pásztort könnyen megszokja és tiszte-
letben tartja. Az Alföld éghajlatát jól 
tűri, hiszen az évszázadok alatt ehhez 
akklimatizálódott, de a téli nagy hide-
gekben meghálálja a téli szárnyékot, 
beállót és a jobb takarmányt. Rend-
kívül kíváncsi jelleme miatt könnyen 
szelídíthető, a szelíd egyedek kifeje-
zetten igénylik az emberi törődést. A 
bivalyok nyáron igénylik a vizes, da-
gonyázásra alkalmas helyeket. Régen 
elsősorban igaereje, teje és húsa miatt 
tartották.

Húsa ásványi anyagban és vitami-
nokban gazdag és az egyik legtisztább 
állat, hiszen amikor csak teheti, für-
dik. Húsát a vörös húsok közé so-
rolják. A vörös húsok közt az egyik 
legegészségesebb, mert kisebb az iz-
mok közti zsírtartalom, alacsonyabb 
a kalória- és a koleszterintartalma. 
Magasabb a fehérje, a vitamin és ás-
ványi anyag tartalma a marhahúshoz 
képest. Annak, hogy mi készíthető 
ebből a nagyszerű alapanyagból csak 
a képzelet szab határt. 

Az alábbiakban egy ínycsiklan-
dó, felséges – egyébként a Városi 
Húsboltban (Arany János utca 45.) 
előrendelhető - bivalynyak receptjét 
ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.  

Bivalynyak lassan sütve, 
zöldségkörettel 

Hozzávalók (4 főre):
•	 1	kg	csont	nélküli	bivalynyak,	
•	 mangalica	zsír	vagy	szalonna,	
•	 20-20	dkg	sárgarépa,	zeller,	burgo-

nya, vöröshagyma, gomba 
•	 só,	bors,	rozmaring,	fokhagyma	

A bivalynyakat henger alakúra kötöz-
zük egy zsineg segítségével, ezzel elő-
segítjük az egyenletes sütést és a szép 
formát. Sóval ízesítjük, fűszerezzük 
borssal, rozmaringgal, fokhagymá-
val. Sütőtepsibe helyezzük, egy kis 
mangalica zsír adunk hozzá, mellé 
nagyobb kockára vágott zöldségeket 
adunk. Fedő alatt 4 órán át közepes 
lángon sütjük. 

Ferenczy Boglárka
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A szabadságharc emlékezete egy leszármazott szemével 

Március 15-e és október 6-a minden 
magyar ember életének része, hisz 
gyermekkorunk óta hallunk és tanu-
lunk róla, s történelmi eseményként 
bizonyára a legnagyobb egységet mu-
tatja a magyarság körében megítélés 
tekintetében.

Arról azonban kevesebb szó esik, 
hogy milyen kockázatos volt eleinte 
erre emlékezni, s ugyanakkor meny-
nyire fontosnak tartották elődeink 
’48 hiteles emlékezetét megőrizni.

Ismereteink, rálátásunk nagymér-
tékben szűkült Trianon után, hiszen 
az elszakított területek csatáitól, ha 
tanultunk is a történelem órákon, de 
nem volt már olyan egyszerű eljutni 
az utódállamok ezen helyszíneire, 
s ami fő, már legtöbb esetben nem 
talált ott semmit az érdeklődő, mert 
a magyar történelmi emlékművek 
túlnyomó többségét megsemmisí-
tették.

Ez történt az 1849. június 20-i hét-
hársi csata emlékművével is.

Héthárs (Lipany) a Felvidéken, az 
egykori Sáros vármegyében található. 

Az óriási túlerővel rendelkező orosz 
cári csapatok mintegy 200 magyar 
és lengyel honvédot öltek meg ott. A 
csata és a honvédek önfeláldozásának 
tiszteletére két évvel később 1851-ben 
Bánó József földbirtokos birtokán 
Roskovány falu közelében, a Héthár-
sot Kisszebennel összekötő országút 
mellett emlékművet állítottak a haza-
fias érzelmű nemesek. Az oszlopot az 
éj leple alatt emelték, s mindmáig ez 
a Kárpát – medence első ’48-as em-
lékműve. Mondhatom, hogy két évvel 
a szabadságharc leverése után ez igen 
bátor tettnek számított. Az oszlopot az 
50. évfordulón egy dombocskára he-
lyezték át, s a díszünnepségen fogadal-
mat tettek arra, hogy az emlékművet 
megőrzik az utókor számára. Ebben 
akkor a magyarok és szlovákok teljes 
mértékben egyetértettek. 1918-ban a 
bevonuló csehszlovák hadsereg leta-
szította talapzatáról az emlékművet. 
A roskoványiak azonban az oszlop da-
rabjait elrejtették a föld alá. Valóságos 
csoda számba ment, hogy több mint 
200 év után, 2020 októberében a Sine 

Metu (Félelem Nélkül ) Polgári Tár-
sulás aktivistái, Orosz Örs vezetésével 
és drónfelvételek segítségével megta-
lálták az elásott emlékmű darabjait. 
Az oszlopot a Sine Metu munkatársai 
Gombaszögön restaurálják, bízva egy 
újrafelállításban, melynek előkészüle-
te már folyik.

Joggal kérdezheti a Kedves Olvasó, 
hogy miért is a héthársi csatát és a tisz-
teletére állított emlékoszlop történetét 
vetettem papírra? Bevallom személyes 
indíttatásból tettem ezt, mivel a jelen 
írásom elején említett Bánó József, 
Sáros megye egykori másodalispánja 
a szépnagyapám volt. 1848 novem-
berében egy 41 főnyi vadászcsapatot 
alakít és szerel fel saját vagyonából, s 
századosként a felső – tiszai hadtest 
kötelékében 1848/49 fordulóján részt 
vesz a Galíciából betört császári Sch-
lik-hadtest elleni harcokban.

A forradalom és szabadságharc után 
nemesként birtokán gazdálkodik, de 
jogot végzett ember lévén sok éven 
át országgyűlési képviselő, majd egy 
ideig a képviselőház elnöke, később 
az MTA elnöke lesz.

Nehéz szavakkal kifejezni azt az 
érzést, amikor az ember egyszer csak 
rájön arra, hogy felmenői különleges 
emberek voltak. Közülük sokan be-
írták magukat a történelembe, jeles-
kedtek a tudomány valamely terüle-
tén, kiemelkedtek vitézségükkel vagy 
éppen könyveket írtak és ezek által 
üzennek nekünk utódoknak.

A tapolylucskai és kükümezei Bánó 
család immár több mint 800 éve él a 
Kárpát – medencében és a történelem 
viharos és szomorú eseményei követ-
keztében számos országában a világ-
nak. Nemesek voltak, de nem csak 
származásukat tekintve, hanem a szó 
szoros értelmében is.

Az 1945 utáni évtizedekben e tár-
sadalmi réteg szándékos lejáratása 
zajlott az élet minden területén. Foly-
tatták ezt annak ellenére, hogy az itt 
maradt nemesség szinte teljes képvi-
selete csupán megalázó körülmények 
között dolgozhatott, s finoman szólva 
sem a képességeikhez mért munkakö-
röket látták el. A többi nemest pedig 
megölték, bebörtönözték, kitelepítet-
ték vagy éppen külföldre üldözték. 
Tudom, ennek a korszaknak már vé-
ge. Kevés szó esik azonban arról, hogy 
rejtőzködve bár, de az osztályharc ma 
is létezik. Tapasztalom ezt a tudomá-
nyos életben és hétköznapjainkban 
egyaránt. Az ellenszenv keltése és a 
megbélyegzés ma is tart.

Úgy látom, hogy az 1920-as triano-
ni döntés területi csonkítást, ugyanak-
kor a nemesség módszeres eltüntetése 
társadalmi veszteséget eredményezett. 
Mivel helyüket, szerepüket, feladatai-
kat átvették mások, így nem hiányoz-
tak és hiányoznak túl sok embernek és 
persze azért sem, mert középszerűnek 
és felszínesnek lenni ma könnyebb és 
kifizetődőbb, de egy forradalomban 
és szabadságharcban nem elegendő.

Nagyné Józsa Beáta

Idén ismét útnak indult a Bocskai zarándoklat

Tizenötödik alkalommal szer-
vezte meg hétvégén Hajdúnánás 
a Bocskai Zarándoklatot, amely 
a hajdú múlt ápolása és őrzése 
mellett a magyar nemzeti egysé-
get is hivatott szolgálni. A dele-
gáció Bocskai István fejedelem 

életéhez és uralkodásához 
kapcsolódó helyszíneket, 
emlékhelyeket kereste fel 
a Hajdúnánás–Debre-
cen–Kolozsvár–Gyulafe-
hérvár–Nyárádszereda-
Nagyenyed–Nagyvárad–
Debrecen–Hajdúnánás 
útvonalat érintve.

A zarándokutat most is 
Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgár-
mestere vezette. Vele tartott több 
polgármester, alpolgármester, önkor-
mányzati képviselő Hajdúböször-
ményről, Hajdúdorogról, Hajdúná-
násról és Vámospércsről, valamint 

Meleg Vilmos művész és Mónus Jó-
zsef távlövő íjász is. A kétnapos erdélyi 
út első állomása Kolozsvár volt, majd 
a következő állomása a gyulafehérvári 
római katolikus székesegyház volt. 

– Bocskai István a szabadságra, 
békére törekedésével, a hajdúk le-
telepítésével a magyar történelem 
emblematikus alakjává vált. A múlt 
értékei, hagyományai, a bennünk élő 
magyarság épp fontos a határon innen 
és túl élők számára egyaránt – mondta 
beszédében Szólláth Tibor. Szomba-
ton az utolsó helyszín Nyárádszereda 
volt, ahova ellátogattak a zarándok 
résztvevői. Itt választották erdélyi fe-

jedelemmé a hajdúság, ezzel együtt a 
magyarság egyik legnagyobb alakját, 
Bocskai Istvánt.

A zarándoklat utolsó napján Nagy-
enyed városát látogatta meg a küldött-
ség, ahol a vár falán az 1849. január 
8-án lemészárolt magyarok emlékére 
elhelyezett táblát koszorúzták meg. 
Hazafele menet a nagyváradi Bocskai-
megemlékezésen a zarándoklat utolsó 
akkordjaként a résztvevők a Partiumi 
Keresztény Egyetem belső udvarán 
található Bocskai emléktáblánál haj-
tottak fejet a fejedelem tiszteletére. 

=forrás: haon.hu

Orosz Örs a restaurálásra váró emlékjel előtt

Az eredeti emlékmű
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A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. programajánlója

Március 12. (szombat)14.00:  Márci-
us 15-i gyöngyfűzés
Gyöngyfűző műhelyfoglalkozás Var-
gáné Papp Júlia vezetésével.
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ szakköri terme (eme-
let).
Részvételi díj: 500 Ft/fő, amely az 
anyagköltségeket tartalmazza.
Részvétel előzetes jelentkezés alap-
ján! Jelentkezni az info@nanasvmk.

hu email címen, vagy személyesen a 
művelődési központban lehetséges. 
A foglalkozáson max. 20 főt tudunk 
fogadni!

Március 15. (kedd) Nemzeti Ünnep
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja Önt a március 
15-i megemlékezésre. 
14.00 Ünnepi műsor, koszorúzás a 
Petőfi, majd a Kossuth szobornál, 
néptáncműsor, toborzás.

A megjelenteket köszönti: Dr. Csiszár 
Imre Hajdúnánás alpolgármestere.  
Ünnepi beszédet mond: Dr. Tiba Ist-
ván országgyűlési képviselő.
Közreműködik: a Bocskai AMI és a 
Cifraszűr Néptánc Egyesület tánco-
sai, a Nánási Hajdú Bokréta Hagyo-
mányőrző Egyesület.

Március 22. (kedd) 14.00: „30 éve 
szabadon” nemzetközi vándorkiál-
lítás a Rendszerváltás 30. emlékéve 
alkalmából. Helyszíne a Kéky Lajos 

Művelődési Központ nagy előcsarno-
ka. A megjelenteket köszönti Szólláth 
Tibor Hajdúnánás polgármestere. A 
kiállítást megnyitja a 30 éve szabadon 
Emlékbizottság részéről Balogh Gá-
bor, a Terror Háza Múzeum történé-
sze, rövid irodalmi-zenei programmal 
közreműködik Csépai Eszter színmű-
vésznő. Az ünnepélyes megnyitó után 
ingyenes filmvetítésre invitáljuk az 
érdeklődőket, melynek keretében a 
Moszkva tér című filmet tekinthetik 
meg.

Szép Magyar Beszéd 
városkörnyéki döntő 

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma és a Kazinczy-díj Alapítvány– 
Péchy Blanka emlékére kuratóriuma 
a 2021–2022. tanévre is meghirdette a 
Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar 
Beszéd” versenyt az általános iskolák 
5–8. évfolyamos tanulói részére. 
A több évtizedes múltra visszatekintő 
verseny már a kezdetektől az ifjúság 
anyanyelvi nevelését, a beszédkultú-
ra javítását szolgálta. Helyi szinten 
először 1991-ben mérhették össze a 
hajdúnánási fiatalok a tudásukat, s 
azóta is évről-évre a városi könyvtár 
ad otthont a Szép Magyar Beszéd ver-
senyének. Ma már nem csak helybeli 
fiatalok vetélkednek a hajdúnánási 
fordulón; a Móricz Pál Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyűjtemény évek 
óta a járási verseny helyszínéül szol-
gál. Idén négy település öt iskolájából 
érkeztek gyerekek. Így képviseltette 
magát Polgár, Görbeháza és Tiszagyu-
laháza is Hajdúnánáson kívül.

A versenyt egy iskolai forduló előzi 
meg, ahol a szaktanárok kiválasztják, 
hogy mely tanulók képviselhetik az 
iskolát a járási versenyen. Ezt köve-
tően a felkészülés szakasza követke-
zik, amikor is a tehetséges fiatalok 
begyakorolják a szabadon válaszható 
szöveget, mely egy 20-21. századi pró-
zai mű 20-25 soros részelete lehet. A 
kötelező szöveggel a verseny napján 
szembesülnek a fiatalok, de a lista, 
amiből a bizottság választ már előze-
tesen elérhető az interneten. 

A versenyzők teljesítményének ér-
tékelésekor a zsűri figyelembe veszi a 

szövegértést, szöveghűséget, hangvé-
telt, hangképzést, hangsúlyozást, szü-
nettartást, és a természetes beszédet. 
Fontos, hogy nem a színészi teljesít-
ményt, hanem a szép magyar beszédet 
értékelik a versenyen. 

A zsűri csak hosszas tanácskozás 
után tudott dűlőre jutni a nyerteseket 
illetően. Valójában minden gyermek 
nyert, hiszen bizonyították a saját há-
zi fordulókon, hogy ők az iskolájuk 
legjobbjai. A szép helytállást pedig az 
emléklapon túl a BOREKO Egye-
sület felajánlásából a Hajdúnánási 
évszázadok című kötet átadásával ho-
norálta a zsűri az összes versenyzőnek.

Az 5.-6. osztályos évfolyam ver-
senyében harmadik helyezést ért el 
Nagy Helga, Kovács Dorottya a kép-
zeletbeli dobogó második fokára áll-
hatott fel, míg Tóth Anna Lotti első 
helyen végzett.

A 7-8. osztályos évfolyam verseny-
ében harmadik helyezést ért el Pálóczi 
Réka, második lett Papp Lilla Kata, az 
első helyezést, s egyben a lehetőséget 
a következő fordulón való részvételre 
Nagy Kristóf Dániel szerezte meg. 

A megmérettetés regionális fordu-
lókkal zárul a 7-8. osztályos évfolyam 
tehetségei számára. A Dunától keletre 
eső megyék tanulói Kisújszálláson, a 
Dunától nyugatra eső megyék pedig 
Balatonbogláron találkoznak. Hajdú-
nánást Nagy Kristóf Dávid képviseli 
a versenyen, hiszen a területi forduló-
ban ő foglalta el a dobogó első fokát. 

Ferenczy Boglárka

Néprajzkutató és kovács

Buczkó József néprajzkutató ko-
vácsmunkáiból nyílt kiállítás a Kéky 
Lajos Művelődési Központ Kisgaléri-
ájában február 22-én, amelyet Vajda 
László, Király Zsiga díjas díszműko-
vács, népi iparművész nyitott meg.
Mióta az ember felfedezte a fémet, és 
rájött arra, hogy a kemény és rideg 
anyagból az életét megváltoztató tár-
gyakat tud készíteni, azóta létezik a ko-
vácsmesterség. Hosszú évezredeken át 
nélkülözhetetlen volt a kovácsok mun-
kája, ma már más formában léteznek, 
de léteznek. Leginkább díszműková-
csok ütik a vasat, hiszen a kovácsoltvas 
dísztárgyak reneszánszukat élik, de a 
patkolókovácsoknak is van még mun-
kájuk. Buczkó József néprajzkutató is 
azon mesterek közé tartozik, akik még 
családi örökségként hozták magukkal 
a kovácsolás tudományát, szeretetét. 
Bár az élet más területre vezérelte, a 
kovácsműhely, a vas, a tűz varázsa min-
dig megmaradt. Így adódott, hogy idén 
február 22-én önálló kiállítása nyílt a 
művelődési központ Kisgalériájában 
kovácsmunkáiból.

A tárlat vendégeit Szólláth Tibor pol-
gármester köszöntötte, majd a Szalma-
kalap Citeraegyüttes egy szép nótával 
alapozta meg a kiállítás további 
eseményeit. 

A kiállítást Vajda László Király 
Zsiga-díjas díszműkovács, népi 
iparművész nyitotta meg, aki 
kiemelte az alkotó családi örök-
ségét, amit nem hagyott veszni, 
a mai napig az üllő mellé áll, és 

különböző, elsősorban dísztárgya-
kat kovácsol. Így alakult ki ennek a 
mostani kiállításnak a kollekciója is, 
amely döntő többségében különböző 
világítótestekből, asztali  és függőlám-
pákból, falikarokból áll.

Természetesen Buczkó József nem-
csak a díszkovácsoláshoz ért; számtalan, 
egykor használatos mezőgazdasági esz-
köz is alakul kezei között, de értő mes-
tere a szekérvasalásnak is, mint azt több 
munkája is bizonyítja, többek között 
egy hajdúdorogi zarándokszekér. Mí-
ves, ugyanakkor visszafogott, elegáns 
vonalvezetésű tárgyai ezen a kiállításon 
az említett lámpákban öltenek testet, 
de számtalan más alkotása is megtalál-
ható úgy városunkban, mint az ország-
ban másfelé, sőt Csíkszeredában is. 

Az alkotások elkészítésében sokat se-
gít rajztudása, gondos tervezése, hiszen 
egyedül dolgozik, és a mondás szerint 
„egy kovács nem kovács, két kovács fél 
kovács, három kovács egy kovács.”, így 
alaposan meg kell terveznie a különbö-
ző folyamatokat.

Buczkó József kiállítása március 22-
ig tekinthető meg a művelődési köz-
pont Kisgalériájában. 

(r.zs. – fotó: Molnár Andrásné)
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Üzent a régmúlt

A hálókő
Mai világunkban már ismeretlen 
szóként hangzik a hálókő elnevezés, 
pedig eleink életének századokon át 
mindennapos eszközei voltak. Egy 
ilyen különös tárgy bukkant elő az 
előző év nyarán az Újszőlőben.

A különös tárgy
A kovácsoltvas alkotásaimból rende-
zett kiállítás megnyitója előtt Molnár 
Márton, egy burgonyához hasonló 
tárgyat adott át számomra. A mu-
zeológus véleményére volt kíváncsi, 
vajon mi is lehet ez a kúp formájú, 8 
cm magas, 6 cm széles, átlyukasztott 
„kődarab”?

Első látásra a szövőszékkel dolgo-
zó egykori takácsok eszközének, azaz 
takácskőnek tűnt, ám a kiállításra 
érkezett Magyari Márta muzeológus 
kolléganőmmel arra a meggyőződésre 
jutottunk, hogy egy halászattal kap-
csolatos tárgyat tartunk a kezünkben, 
amelynek neve: hálókő. Erről győzött 
meg a szinte szabályos kúpforma, 
valamint a lyukszájaknál látható ko-
pásnyomok. A lekoptatott alakzat a 
vízben nyerte el formáját, mégpedig 
a tófenéken történő hálóhúzás által. 
Ez a nehezék ugyanis a több tíz méter 
hosszú kerítőháló legalsó részén he-
lyezkedett el, közvetlen érintkezésben 
a meder iszapos, törmelékes aljával. 
Eredendően egy tégladarabból alakí-
tották ki, ám ez a szögletes forma az 
évtizedeken át tartó használat, az ál-
landó súrlódás, kopás következtében 
szép lassan legömbölyödött.  Ugyan-
csak a vízben történő hálóhúzás okoz-
ta a lyukszájak kopását is, hiszen ezt 
a nehezéket zsineggel függesztették a 
hálóhoz. 

Felületét megvizsgálva, előbb ho-
mokkőnek tűnt, ám a szürke színt 
a földben való rejtőzködés évtizedei 

alatt rárakódott meszes agyaglerakó-
dás okozhatta, amely „elrejtette” va-
lódi anyagát, azaz a téglát.

Kőbe zárt üzenet? 
Azokba a századokba kalauzol ben-
nünket ez tárgy, amikor a település 
határát még hatalmas vízállások bo-
rították, hiszen a Tisza szabályozása 
előtt gyakran változott tengerré a 
vidék, ahol akár évekig is hullámoz-
hatott az ár. Ilyenkor pedig hemzse-
gett a hal a vízben, bőséges élelmet 
biztosítva az itt élők számára.  Éppen 
ezzel magyarázható, hogy a 19. század 
második feléig a nánásiaknak is, mint 
szerte az országban, a hal jelentette 
az egyik legfontosabb élelemforrást. 
A halászatnak minden bizonnyal ko-
moly szerepe volt az Árpád-kori falu 
életében, sőt, a hajdútelepítést köve-
tően is. Az Újszőlő egyik dombháta 
pedig, ahol a hálókő előkerült, tópart 
lehetett, halásztanyákkal tűzdelve. 
Már a hálókő formája is erre utal, hi-
szen ilyeneket csak tavakon használ-
tak. Ezért maradt hátra éppen itt ez az 
időnek jobban ellenálló hálónehezék, 
amelyről elenyésztek ugyan a szerves 
anyagok, a hálót vízen tartó úsztató 
és maga a háló, ám kőbezárt „titká-
val” évszázadok üzenetét őrizte meg 
számunkra.

Buczkó József

Halászat kerítőhálóval. (Herman Ottó: A magyar halászat könyve, 1887.)

A megtalált hálókő. Mellette: ilyen lehe-
tett készítésekor

Robotegérrel kaland a tanulás

Az első osztályba lépő kisgyermekek 
mindig nagy izgalommal készülnek 
az új feladatra: iskolások lesznek! 
Az őket fogadó tanító nénik egyik 
legfontosabb célja mindent megten-
ni azért, hogy ez a lelkesedés, tudás-
vágy minél hosszabb ideig megma-
radjon, ugyanakkor az ismeretlen 
helyzet miatt esetleg szorongó cse-
metét is nyugodt, biztonságos, sze-
retetteljes légkörben segítsék át az 
iskolakezdés nehézségein. 
Az élménypedagógiai módszerek, 
újítások sorában különösen népsze-
rű és kedvelt a kisiskolás gyermekek 
körében a robotika, konkrétan a pad-
lórobotok használata. A református 
iskolában a leendő elsős tanító né-
nik – Feketéné Áfra Piroska és Tóth 
Árpádné – illetve Dráviczki Csaba 
hitoktató évekkel ezelőtt felismerték 
a robotegerekkel támogatott tanítás-
ban rejlő lehetőségeket. A tudomá-
nyok iránti érdeklődés felkeltésén túl, 
a problémamegoldó gondolkodás, a 
logikus-algoritmikus gondolkodás, 
a kreativitás és az együttműködési 
készségek a padlórobotok segítségével 
örömteli, izgalmas tevékenység köz-
ben fejleszthetők bármelyik tanórán.

Az érdeklődő gyermekekkel és szü-
leikkel személyes találkozóra sajnos 
jelenleg nincs lehetőség, viszont szá-
munkra nagyon fontos, hogy időben 
megismerkedhessenek iskolánk életé-
vel, református keresztyén értékeink-
kel, a leendő első osztályokban tanító 
pedagógusokkal.
Ezért szeretettel ajánljuk figyelmük-
be tanítóink, hitoktatónk bemutat-
kozását, melyekben a padlórobotok 
alkalmazásáról is szó esik. Iskolánk 
honlapján (http://www.refiskola-na-
nas.hu/) a „Bepillantás” menüpontra 
kattintva vagy az alábbi QR kód be-
olvasásával érhető el.
Az érdeklődő kisgyermekeknek több 
alkalommal biztosítunk online fog-
lalkozásokon való részvételre lehető-
séget:
1. Versmondó verseny „Itt a far-

sang…” témakörben 
2. Iskolai kalandok  - online feladatlap 

megoldása
3. Rajzpályázat: „Ilyennek képzelem a 

református iskolát” 
Kövessék figyelemmel a honlapun-

kon megjelenő, beiskolázással kap-
csolatos, friss információkat!

Gyermekük jövőjéről szóló dönté-
süket, az iskolai életre való felkészülé-
süket kísérje Isten áldása!

Buczkóné Magi Irén

QR kód a belépéshez

Iskolaválasztás , új osztályaink 
tanítói - 2022-2023-as tanév

A ma még óvodások számára izgal-
mas időszak következik, hiszen az 
idei  nyár lesz az utolsó időszak, mely 
az óvodában telik el. A nyaralás alatt 
már lehet simogatni az új iskolatáskát, 
nézegetni a tolltartóban sorakozó szí-
nes ceruzákat.
Iskolába készülünk! Az első lépésként 
ebben a folyamatban egy szülői szán-
déknyilatkozatot kérünk Önöktől. 
Ez még nem kötelez iskolaválasztás-
ra. A tervezőmunkánkat segíti, illetve 
Önök is információhoz jutnak (pl. le-
endő elsős tanítók személye). A szán-
déknyilatkozatot az óvodában kapják 
meg a szülők, de az iskola honlapjáról 
letölthető szerkeszthető formában.
Az új tanév előkészítése jóval szept-
ember 1. előtt elkezdődik. Akár egy 
évvel korábban is megvizsgálja az is-
kola, hogy milyen szervezési, tantár-
gyfelosztási esetleg infrastrukturális 
módosításokat kell tervezni az elsős 
kisgyerekek fogadására. A 2022-

2023-as tanévben - az óvodás gyere-
kek létszámát figyelembe véve - való-
színűleg öt osztályt fogunk indítani. 
A leendő első osztályok osztályfő-
nökeit is kiválasztottuk. A tervekből 
azonban majd április végén lesz közel 
végleges valóság, amikor megtudjuk, 
mennyi kisgyerek iratkozott be az 
első osztályba. Lehet, hogy nem öt, 
hanem négy vagy hat osztályt kell 
indítanunk. Ilyenkor természetesen a 
terv változik, változhat. 
Az alábbiakban szeretnénk bemutatni 
a leendő osztályok tanítói: (A honla-
pon a nevekre kattintva bemutató 
indul el.)
1.a: Deméné Czeglédi Éva
1.b: Nábrádiné Bagdi Ildikó
1.c: Boros Erika
1.d: Papp Anita (Nagyné Dér Mag-
dolna)
1.e: Nagyné Deli Tünde

Tóth Imre
igazgató
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Hajdú-Bihar megye 06.sz. 
egyéni választókerületében 

induló képviselőjelöltek
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. §-a alapján 2022. 
február 25-én, pénteken 17.00 órai kezdettel került sor a 2022. évi országgyű-
lési képviselő választás egyik fontos eseményére. Ekkor sorsolták ki ugyanis a 
Hajdú-Bihar Megye 06. számú Országos Egyéni Választókerületében bejelen-
tett jelöltek szavazólapon történő sorrendjét, Hajdúböszörményben, a Városhá-
za Bocskai termében. A sorsolás eredményeként a jelöltek az alábbi sorrendben 
szerepelnek majd a szavazólapon:
1. DR. TIBA ISTVÁN - FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – KDNP Keresz-
ténydemokrata Néppárt
2. ANDORKÓ LÁSZLÓ – MEMO Megoldás Mozgalom
3. VARGÁNÉ FÜLÖP ERZSÉBET – Normális Párt
4. NAGY ZOLTÁN – Mi Hazánk Mozgalom
5. HEGEDŰS PÉTER – DK Demokratikus Koalíció – Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom – Momentum Mozgalom – Magyar Szocialista Párt – LMP 
Magyarország Zöld Pártja – Párbeszéd Magyarországért Párt
6. DOBÁNY LÁSZLÓ – Magyar Munkáspárt – ISZOMM Igen Szolidaritás 
Magyarországért Mozgalom

= forrás: www.nvi.hu 

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK
Magyarország Köztársasági elnöke 
2022. április 3-ra tűzte ki az országy-
gyűlési képviselők általános választá-
sát. A választási eljárási törvény most 
is lehetőséget biztosít  átjelentkezési 
és mozgóurna iránti kérelem benyúj-
tására.

Az a választópolgár, aki a választó 
névjegyzékben szerepel, de a szavazás 
napján lakóhelyétől eltérő települé-
sen kíván szavazni, átjelentkezésre 
irányuló kérelmét 2022. március 22-
én 16.00 óráig nyújthatja be a www.
valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a helyi választási 
irodában.

Az a választópolgár, aki külföldön 
tartózkodik a szavazás napján, kül-
képviseleti névjegyzékbe vételét kér-
heti, melynek határideje: 2022. már-
cius 25. 16.00 óra. 

A mozgóurna iránti kérelmet a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő, 
mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogvatartása 

miatt gátolt választópolgár nyújthatja 
be.  Munkavégzés, szabadidő eltöltés 
miatt mozgóurna nem kérelmezhető. 

A választópolgár mozgóurna iránti 
kérelmének

a) legkésőbb 2022. március 30-án 
16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz 
a helyi választási irodához, amelynek 
szavazóköri névjegyzékében szerepel 
vagy

b) 2022. április 3-án-én, legkésőbb 
12.00 óráig kell megérkeznie a szava-
zatszámláló bizottsághoz.

A választással kapcsolatban bővebb 
információt a www.valasztas.hu web-
oldalon találnak, illetőleg a Helyi Vá-
lasztási Irodában (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1.) kérhetnek.

Az átjelentkezéshez és a mozgóurna 
igényléshez a nyomtatványok elérhe-
tőek a www. valasztas.hu oldalon és 
az önkormányzat hivatalos oldalán ( 
www.hajdunanas.hu.). 

Dr. Kiss Imre
Helyi Választási Iroda vezetője 

Tájékoztató lakossági önerő 
bevonásával megvalósuló út 

– és járdaépítésről
A lakossági önerő bevonásával meg-
valósuló út- és járdaépítésről szóló 
3/2018. (I. 26.) Önkormányzati Ren-
delet 2018 évtől teszi lehetővé, hogy 
pályázati úton a város lakói maguk 
kezdeményezzék közvetlen lakókör-
nyezetük megújítását. 

Egy előzetes szándéknyilatkozatot 
kell benyújtani az Önkormányzat 
részére, amennyiben részt kívánnak 
venni a pályázatban.  A lakossági 
hozzájárulás minimális mértéke a 
beruházási költség 50%-a. Ameny-
nyiben a pályázat elbírálásra kerül, az 
önkormányzat megállapodást köt a 
pályázóval. 

Várjuk tehát azon lakók szándék-
nyilatkozatát, akik szeretnék a lakó-
helyük előtt lévő út, útszakasz vagy 
járda felújítását megpályázni. 
 A szándéknyilatkozat tartalmazza:
a) A nyilatkozatot benyújtó nevét, 

lakcímét, telefonszámát, e-mail cí-
mét,

b) A nyilatkozatot benyújtó megha-
talmazását a képviseletre, érintett 
ingatlanonként, és

c) A pályázni szándékolt út-, járdaépí-
tés paramétereit

ca) a tervezett beruházás helyszínének 
pontos megjelölését helyrajzi szám 
megadásával,

cb) a beruházással érintett szakasz 
kezdetének és végének pontos meg-
jelölését, és

cc)   a tervezett beruházás műszaki pa-
ramétereinek legalább a hosszúság, 
szélesség és a tervezett kiegészítő be-
ruházási szándék feltüntetésével. E 
rendelet szempontjából kiegészítő 
beruházás: útpadka építés, szegély-
kő, az útépítéssel érintett parkoló 
felújítása.
A szándéknyilatkozat benyújtását 

követően a Hivatal költségvetést ké-
szít, melynek összegét közli a képvi-
selővel. A lakosság a tervezett út- és 
járdaépítés bekerülési költsége isme-
retében dönt arról, hogy a pályázatát 
végül benyújtja, vagy a beruházástól 
visszalép. 

A szándéknyilatkozatok benyúj-
tási határideje: 2022.  március 31. 
16.00 óra. 

Helye: Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat, Városfejlesztési és Üze-
meltetési Iroda  

Szelektív szállítási időpontok Hajdúnánás 2022.

A települési hulladékgazdálkodásról 
szóló 13/2015. (IV.29.) Önkormány-
zati Rendelet módosításának értel-
mében az a magánszemély jogosult 
a szemétszállítási díjban a mentesség 
igénybevételére, aki az alábbi feltéte-
lek mindegyikének megfelel:
•	 a	 70.	 életévet	 betöltött,	 egyedül	
élő személy (az ingatlant ténylegesen 
egyedül használja és az ingatlan címén 
a népesség-nyilvántartásban egyedül 
van bejelentve)
•	havi	nettó	átlagjövedelme	az	öregségi	
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének négy és félszeresét (128.250,- 
Ft) nem haladja meg
•	 60	 literes	 űrmértékű	 gyűjtőedény	
használatát vállalja (mely igény esetén 
ingyenesen biztosított)

A Hajdúnánási Közös Önkormány-
zati Hivatal Közgazdasági Irodájának 
Adóügyi csoportja igénylési adatlapot 
küldött az érintettek részére, melye-

ket hiánytalanul kitöltve a 2022. évi 
nyugdíj összegéről szóló igazolással 
együtt kell benyújtani az Adócsoport 
munkatársai részére.

Az igényléshez szükséges nyomtat-
ványok elérhetőek a www.hajduna-
nas.hu/adatlap oldalon keresztül is.
Amennyiben további információra 
van szüksége, készséggel állunk ren-
delkezésére, kérjük keresse a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
Közgazdasági Irodája Adóügyi Cso-
portjának munkatársait.
Telefonszám: 06-52-381-411/141, 
137, 139 és 140-es mellék
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00-16.00
Szerda-Péntek: 8.00-12.00
Kedden nincs ügyfélfogadás.
 

Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal

Adóügyi Csoportja

Szelektív – sárga kuka Bio – barna kuka
04.01. 04.01. 08.19.
04.29. 04.15. 09.02.
05.27. 04.29. 09.16.
06.24. 05.13. 09.30.
07.22. 05.27. 10.14.
08.19. 06.10. 10.28.
09.16. 06.24. 11.11.
10.14 07.08. 11.25.
11.11. 07.22. 12.09.
12.09 08.05.

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kell kihelyezni a közterületre.
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Boldog születésnapot

2022. január 9-én 90. születés-
napja alkalmából Orbán Viktor 
miniszterelnök úr által megkül-
dött emléklappal és virágcsokorral 
köszöntötte Kis Imréné Erzsike 
nénit Nagyné Legény Ildikó al-
polgármester asszony. Isten éltes-
se sokáig Erzsike nénit erőben és 
egészségben családja körében!

Anyakönyvi hírek
Akiktől 2022. február hónapban 
búcsút vettünk:
1 Dombi József Lajosné 
    Vitányi Mária
1 Timári István
1 Lovász Imréné 
    Jóna Erzsébet Zsuzsánna
1 Varga Józsefné Nyerlucz Mária
1 Pintér Ernő Béláné Kéki Mária
1 Mezei Jánosné Murvai Zsófia
1 Harsányi Gábor
1 Gál Sándorné Ádám Zsuzsánna

1 Péntek Imréné Ráti Juliánna
1 Gyulai Sándorné Izsó Ilona
1 Szabó Lászlóné 
    Molnár Magdolna Éva
1 Nagy Sándorné 
    Félegyházi Zsuzsánna Róza
1 Szabó Miklósné 
    Dombi Zsuzsanna Zsófia
1 Kovács Imréné Mezei Margit
1 Dráviczki Sándorné 
    Gyulai Juliánna Zsófia

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szeretett halottunk

Harsányi Gábor

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

A szerető család

Április 9-én újra találkozó 
Budapesten!

Az öreg Kőrösis diákok, a Nánásról el-
költözők vagy bárhogyan a városhoz 
kötődő elszármazottak időnként ta-
lálkozóra gyűlnek össze Budapesten. 
Érthetően többnyire a fővárosból és 
környékéről, de az ország távolabbi 
szegleteiből is érkeznek, pl. Zalaeger-
szegről, Komlóról, Szegedről, Debre-
cenből.

A Covid megtépázta a mi rendez-
vényünket is, de talán már többen el 
mernek jönni.

Lehet ismerkedni és lesz mit meg-
beszélni!

Helyszín a régi: 
Honvéd Kulturális Központ 
1143 Budapest, Stefánia út 34.
2022. április 9. szombat, érkezés 
12.30-tól 

Érdeklődés, egyéb információ a Face-
bookon: 
„Nánáshoz kötődő Elszármazot-
tak” csoport-
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Győzelemmel kezdődött 
a tavaszi szezon

Csapatunk már január első hetében 
munkába állt. Heti három foglalko-
zással próbáltuk meg elérni a kellő 
alapot. Edzőmeccset négyet játszot-
tunk, amelyeken nem mutattunk be 
rossz játékot. Két vereség mellé két 
győzelem párosult, de a vesztes der-
biken sem kerültünk alárendelt sze-
repbe.

Sajnos pályáink még most nem 
alkalmasak bajnoki mérkőzések meg-
rendezésére, így az első hazai összecsa-
pásunkat Berettyóújfaluban játsszuk 
le. Reményeink szerint több összecsa-
pást nem kell más városba vinni, de 
a Nagy Norbert Sportközpont pályái 
ezen a hétvégén még biztos, hogy 
érintetlenek maradnak!

Mi a 16. fordulóban a Püspökladá-
nyi LE ellen kezdtünk "hazai" pályán 
és a ladányi csapattal szemben van 
mit törleszteni. Az ősszel, meglepő, 
valamint sima vereséget szenvedtünk 
idegenben, szépíteni is csak az utol-
só percekben tudtunk. A srácokban 
nagy a bizonyítási vágy, edzőnknek 
motivációt nem nagyon kell keresni. 
Előbb azonban nézzük az érkezőket, 
távozókat.

Érkezett:
Kanócz Béla (Kálmánháza)
Új kapusunk sok nagy csatát megélt 
játékos, aki több NB2-es, NB 3-as, 
valamint megye 1-es mérkőzéssel a 
háta mögött választott bennünket. 
Eddigi pályafutása alatt védte, a Ra-
kamaz, Baktalórántháza, Demecser, 
Nagykálló, Kótaj, Tiszavasvári, Tar-
pa, Tiszalök, Kálmánháza csapatinak 
hálóját. Remek kapus hírében áll, aki 
irányítja a védelmet!

Dési Dávid (DASE)
A fiatal futballista nálunk kezdte el 
karrierjét, majd az NFSE és a DASE 
csapatait erősítette. Fiatal kora elle-
nére már most megmutatta magát, 
hisz a felkészülési mérkőzések során 
többször lehetőséghez jutott a felnőtt 
keretben

Távozott:
Tömöri András 
(munkahelyi elfoglaltság miatt)

Hajdúnánás FK –Püspökladányi LE 
2–0 (1–0)
Néző: 50
Vezette: Puskás Z.(Karsai B., Gyar-
mati I.)
Hajdúnánás FK: Kanócz B., Papp 
L.(Lakatos D.), Tóth B.(Bencze D.), 
Vadász L., Andorkó S., Kiss L.(Kerek 
B.), Lakatos N., Fodor J., Bohács 
B., Uri M.(Linzenbold Zs.), Lovas 
M.(Csatári D.)
Edző: Daróczi Péter
Gól: Vadász L., Tóth B. 
Ifi:1–2
Megérdemelt győzelmet aratott csa-
patunk. A játék minden elemében 
jobban teljesítettünk, így a győzel-
münkhöz nem férhetett kétség.
Szabó Máté a Ladány edzője szerint 
is egy fokozattal magasabb sebességen 
futballoztunk, mint ők, aktívabb volt 
a támadójátékunk, és főleg megérde-
melten nyertük 

Sárrétudvari KSE–Hajdúnánás FK 
3–1 (3–0)
Néző: 150
Vezette: Hajdú I.(Gulyás S., Kiss B.)
Hajdúnánás FK: Pájerski J., Papp 
L., Bencze D., Tóth B., Andorkó 
S.(Kökényesi Zs.), Kiss L.(Kerek B.), 
Linzenbold Zs., Újvári Zs., Lakatos 
N., Fodor J.(Csatári D.), Bohács 
B.(Uri M.). 
Edző: Daróczi Péter
Gól: Kiss D., Vass Á., Tóth N., illetve 
Újvári Zs. 
Ifi: 2-2
Nem sikerült az újabb pontszerzés a 
Megye I-es bajnokság 17. fordulójá-
ban. A jó erőkből álló Sárrétudvari 
már az első félidőben eldöntötte a há-
rom pont sorsát, tőlünk a folytatás-
ban csak a szépítésre futotta. Több hi-
ba jellemezte ma játékunkat, melyek 
egy ilyen ellenfél ellen sajnos nem fér-
nek bele. Sőt egy komolyabb sérülés is 
történt, Kerek Balázs a berettyóújfalui 
kórház sürgősségi osztályán folytatta 
a találkozót. Mielőbbi felépülést kí-
vánunk játékosunknak! Földesi Amb-
rus, az ellenfel edzőjeként egy pici sze-
rencsének köszönhetik a győzelemhez 
vezető lényegi kérdéseket. Sajnos eb-
ben most ennyi volt.

Kócsi Imre

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás FKK – Berettyó MSE 
31 - 21 (14 - 12)
Hajdúnánás. 100 néző. Vezette: Ta-
kács, Tárnyik. (február 20.)
Hajdúnánás FKK: TORMA (kapus), 
MOLNÁR 3, Ötvös N 1/1, NYES-
TE, BODOGÁN 2, BAKÓ 5, Benc-
ze 1. Csere: Reszegi (kapus), ÖTVÖS 
T 9, OROSZ 2, Dankó 2, KISS 5/3, 
Bartók 1, Tupicza, Király, Harsányi. 
Edző: Bancsók Károly Hétméteres: 
5/4, illetve 4/2. Kiállítás: 6 perc, il-
letve 4 perc.
Bancsók Károly: Egyik legfontosabb, 
hogy végre majdnem mindenki a ren-
delkezésre tudott állni. Az első félidő 
tipikus első mérkőzésre jellemző hi-
bákkal volt tarkítva, de már ekkor 
érezhető volt, hogy mi irányítjuk a 
mérkőzést. Ez a második játékrész-
re be is igazolódott és a végére lett a 
legnagyobb különbség a két csapat 
között. Ezen az úton kell tovább ha-
ladnunk a céljaink elérése érdekében. 

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
Berettyó MSE 35 – 33 (16 – 14)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Bor-
bély, Katona. (február 20.)
Hajdúnánás FKK: NYAKÓ (kapus), 
Bózsár 4, GÖNCZI 9, DELI 9, 
Péntek, MOLNÁR 12/5, Kelemen. 
Csere: Urgyán 1, Bodogán. Edző: La-
bancz Mihály Hétméteres: 5/5, illetve 
4/3. Kiállítás: 8 perc, illetve 12 perc.
Labancz Mihály: Sajnos kevesen va-
gyunk, ezért nem nagyon lehet a bel-
ső posztokon frissíteni a csapatot. Ez 
meg is látszott a teljesítményünkön. 
Ettől függetlenül jól küzdöttünk, gra-
tulálok a győzelemhez.

Kállósemjéni SZSE - Hajdúnánás 
FKK 30 - 23 (18 - 9)

Újfehértó 150 néző. Vezette: Kovács, 
Széles. (február 26.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
Molnár, Ötvös N 7, Ötvös T 9/1, Tu-
picza, Bencze 3, Kiss 4. Csere: Reszegi 
(kapus), Orosz, Deli, Kovács, Bartók, 
Király, Harsányi, Bakó. Edző: Ban-
csók Károly Hétméteres: 5/5, illetve 
2/1. Kiállítás: 6 perc, illetve 8 perc.
Bancsók Károly: Egy számunkra 
ilyen fontos mérkőzésen teljes csődöt 
mondott a csapat. A múlt heti játékot 
nyomokban sem lehetett felfedezni. 
Borzasztóan csalódott vagyok. Gratu-
lálok a hazai csapatnak, az első perctől 
kezdve jobban akarták a győzelmet.

Ifjúsági mérkőzés: Kállósemjéni SZSE 
- Hajdúnánás FKK 41 – 28 (15 – 14)
Újfehértó 50 néző. Vezette: Ignéczi, 
Páncél-Héjjas. (február 26.)
Hajdúnánás FKK: NYAKÓ (kapus), 
BÓZSÁR 1, GÖNCZI 9, DELI 7, 
PÉNTEK 1, MOLNÁR 8, SZÉKI 
1. Csere: KELEMEN 1, URGYÁN.  
Edző: Labancz Mihály Hétméteres: 
3/2, illetve 2/0. Kiállítás: 12 perc, il-
letve 6 perc.
Labancz Mihály: A kapusunk a 8. 
percben megsérült, így mezőnyjáté-
kos (Urgyán B.) állt be helyette, aki 
nagyon jól megállta a helyét. Köszö-
net a bátorságáért! A 2. félidő közepén 
újabb sérülés történt és így csere nél-
kül játszottuk le a mérkőzést, melynek 
a végére nagyon elfáradtunk. Voltak 
játékosaink, akik el sem tudtak jön-
ni, volt, aki betegen vállalta a játékot. 
Nagyot küzdöttünk az egyik legjobb 
csapat ellen. Furcsa egy ilyen arányú 
vereség után ezt mondani, de gratu-
lálok a helytálláshoz. Aki látta a mér-
kőzést az tudja, hogy miről beszélek.

-kábé -


