
www.hajdunanas.hu

            

Virágzik a hajdúnánási néptánc

6. oldal

A szavazás főbb szabályai

3. oldal

XXXIV. (XLIV.) ÉVFOLYAM 6. SZÁM            HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA              2022. március 24.            (1044. SZÁM)

Hajdúnánáson járt Szijjártó Péter

4. oldal

Milyen a jó húsvéti sonka?

5. oldal
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Városi ünnepség a forradalom születésnapján

A hagyományokhoz híven idén is 
két helyszínen, a Petőfi és a Kossuth 
szobor előtt emlékezett városunk 
közössége az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharcra, nemzeti 
ünnepünkön. Emlékező ünnepi 
beszédet ezúttal Tiba István or-
szággyűlési képviselőnk mondott, 
felidézve a 174 évvel ezelőtti for-
radalmi napokat, 1848 máig ható 
értékeit, üzenetét.
Melengető tavaszi napsütésben gyüle-
keztek idei nemzeti ünnepünkre az ér-
deklődők március 15-én kora délután 
a Petőfi szobor előtt. Mint sok éve ha-
gyomány már, a városi megemlékezés 
idén is  Petőfi Sándor szobránál vette 
kezdetét, utalva ezzel is a 174 évvel 
ezelőtt történtekre, amikor a márciusi 
ifjak és Petőfi vezetésével robbant ki a 
forradalom Pesten. Az egybegyűlteket 
Csiszár Imre alpolgármester köszön-
tötte, és idézte fel a forradalom haj-
dúnánási napjait, emlékét. A Hajdú 
Bokréta Hagyományőrző Egyesület 
nótásai korabeli katonanótákkal idéz-

ték meg a szabadságharcba fordult 
forradalmat. Ezt követően a megem-
lékezés koszorúit helyezték el a Petőfi 
szobor talapzatán.

A folytatásban a Bocskai Iskola és 
a Cifraszűr Néptánc Egyesület tán-
cosai a harcba hívás, a katonaállítás 
hagyományát idézték meg verbunkos 
táncukkal.

Az ünneplők közössége ezt követő-
en a táncosok, - jelképesen a katoná-
nak állt fiatalok - vezetésével átvonult 
a Kossuth szoborhoz, ahol Tiba István 
országgyűlési képviselőnk mondott 
ünnepi beszédet.

„Közösen emlékezünk egy 174 év-
vel ezelőtti tavaszra, amikor a magyar 
nemzet talpra állt, megmutatta az 
egész világnak, mit jelent  a szabadság 
és a haza szeretete. 1848 tavaszától 
1849 nyarának végéig Magyarország 
példát mutatott mindenkinek, ez 
a nemzet tanította az egész világot 
az alapvető nemzeti értékekre és az 
védelmére....’48-as elődeink rájöttek 
arra, a szabadságot nem elegendő a 

reform országgyűléseken követelni, 
hanem meg is kell küzdeni érte. „ – 
idézte meg eleink példamutató sza-
badságküzdelmét. A küzdelmet több 
fronton folytatták, így a harctereken 
is, a dicsőséges tavaszi hadjárat ütkö-
zeteiben ott találjuk a hajdúkat, köz-
tük nem egy nánási vitézt. Állítólag 
még Buda várának ostrománál is az 
első sorokban harcoltak. A szabadság-
harc bukása után sok-sok évtizeden 
keresztül ápolták, őrizték ’48 eszméit, 
amelynek egyik kézzel fogható példá-
ja a város első köztéri szobra, amelyet 
közadakozásból állíttatott a város. 
Kossuth „apánk” oly nagy tiszteletnek 
örvendett városunkban, hogy Hajdú-
nánás első díszpolgárává választották. 
A nyakas hajdúk nem engedtek a ’48-
ból.

Az ünnepi beszédet követően a 
résztvevők Kossuth szobránál is elhe-
lyezték a kegyelet és emlékezés koszo-
rúit.

A koszorúzást követően néptánco-
saink dramatizált koreográfiával idéz-

ték meg a hadba vonulást, a harcot, 
a bukás veszteségét. A Szózat hangjai 
után azonban idén sem ért véget az 
ünnepség, hiszen sok éves hagyo-
mány, hogy nemzeti ünnepünkön 
vehetik át jutalmukat az előző tanév-
ben megyei, regionális, országos vagy 
éppen nemzetközi szinten kiválóan 
teljesítő diákok. Így volt ez most is, 
amikor Csiszár Imre alpolgármester 
úrtól vehették át a város megbecsü-
lését kifejező jutalmukat a kisebb és 
nagyobb diákok és az őket felkészítő 
pedagógusok. 

(HNU – fotó: Girus Zsolt)
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Összefogás és segítségnyújtás 
Szívszorító, aggasztó, bizonytalan 
napokat élünk 2022. február 24-e 
óta. Közel 80 évvel a második világ-
égés után Európában újból háború 
dúl. Az egy hónapja kitört ukrán-
orosz háború csak eddig milliókat 
kényszerített otthonaik elhagyásá-
ra. Megsegítésükre szinte soha nem 
látott összefogás jött létre Európa 
szerte, de főként az Ukrajnával ha-
táros országokban, így Magyaror-
szágon is.
Egy hónapja tart az ukrán-orosz há-
ború, emberek millió menekültek 
már el és még várhatóan fognak el-
menekülnek Ukrajnából, indulnak 
útnak, főként nyugat felé. Magyar-
ország határát napjainkig már több 
mint félmillió menekült lépte át, 
döntő többségében nők és gyerme-
kek, hiszen a férfi lakosság nagy része 
a hadkötelezettség miatt nem hagy-
hatja el Ukrajnát. A háború sújtotta 
területekről főként ukrán menekülők 
özönlenek át keleti határainkon, me-
nekítve gyermekeik és maguk életét, 
hátrahagyva mindent, ami eddigi éle-
tüket jelentette. Gondoskodni szük-
séges számukra élelemről, fedélről, 
mindennapi megélhetésükről. Pél-
dátlan összefogással azonnal elindult 
a szervezett támogatás, a kormányzati 
intézkedések mellett az önkormány-

zatok, karitatív szervezetek, egyházak, 
civil szervezetek gyűjtenek, segítenek, 
ahol csak tudnak. Így van ez Hajdú-
nánáson is, ahol több csatornán zaj-
lik az adományok gyűjtése, az érkező 
menekültek ellátásának előkészítése, 
megszervezése.

Hajdúnánás város önkormányzata 
célzottan Visk testvérvárosunkat tá-
mogatja, akik maguk is a menekülők 
ellátására kijelölt település. Így a gyűj-
tés - Visk kérésére - háztartási gépek- 
hűtő, mikrohullámú sütő, mosógép, 
áramfejlesztők, matracok, takarók, 
tartós élelmiszerek, babaápolási és 
tisztálkodási termékekre koncentrál. 
A tárgyi adományok mellett az önkor-
mányzat egymillió forintot különített 
el a Kárpátalján élők megsegítésére. 
Lapzártánkig már két teherautónyi 
adomány indult és érkezett célba Vis-
ken. A gyűjtéssel párhuzamosan az 
önkormányzat március elejétől várja 
az önkéntesek jelentkezését, akik szí-
vesen segítenék az érkezők fogadását 
és ellátását. Főbb feladatok között 
szerepel az étel, tisztasági termékek, 
takarók osztása, menedékkérők ko-
ordinálása, csomagok átválogatása, 
szortírozása. Előnyt jelent az ukrán 
és angol nyelv ismerete. Jelentkezni 
lehet emailen az onkormanyzathaj-
dunanas@gmail.com vagy telefo-

non 06 52 381-411 (111-es 
mellék) és a 06-30-933-40-78 
számokon.

Mindezeken túlmenően az 
önkormányzat létrehozott egy 
szolidaritási alapot, és kér min-
denkit, akinek van lehetősége a 
megjelölt számlaszámra befizet-
ve támogassa a városunkba ér-
kező menekültek megsegítését. 
Számlaszám:
1 1 7 3 8 0 7 7 - 1 5 3 7 2 6 6 2 -
10220003

Természetesen a segítség-
nyújtásban más intézmények, 
szervezetek is részt vállaltak, 
vállalnak. Így a Református 
Egyházközség, akik szintén je-
lentős mennyiségű adományt 
juttattak célba a Református 
Szeretetszolgálton keresztül és 
támogatják a viski adománygyűjtést 
is. A Bocskai Iskola a Dobozba szállt 
szeretet akcióját aktivizálta, hiszen az 
intézmény több kárpátaljai testvéri 
kapcsolattal rendelkezik, így adomá-
nyokat juttattak el Barkaszóra illetve 
a munkácsi és nagyszőlősi elfeledett 
gyermekek megsegítésére.

Kiveszi a részét az adománygyűj-
tésből a Hajdúnánás SK vezetősége, 
hiszen mindamellett, hogy maguk 
is gyűjtenek, koordinálják a Magyar 

Kézilabda Szövetség megbízásából a 
Tiszától keletre eső kézilabda klubok, 
egyesületek ilyen irányú tevékenysé-
gét. Ezenfelül támogatták hét ungvári 
kézilabdás leány fogadását és széles-
körű összefogással itt tartózkodásuk 
biztosítását.

Köszönet és hála mindenkinek, aki 
akármekkora adománnyal, de segítet-
te azokat, akiket a háború véres zivata-
ra otthonuk elhagyására kényszerített, 
kényszerít. 

(HNU)

Molnár V. József emlékére
Február 21-én 
jutott el hoz-
zám a szomorú 
hír, hogy meg-
halt Molnár V. 
József néplé-
lekrajz- kutató, 
grafikus, író, 
szabadsághar-
cos, a Törté-
nelmi Vitézi 

Rend tagja és még sorolhatnánk azt 
a sok-sok területet, melyekben el-
évülhetetlen érdemeket szerzett szép, 
ugyanakkor nehéz és küzdelmekkel 
teli élete során. Egyik alapítója volt az 
Örökség Népfőiskolának, a Magyar 
Hagyomány Műhelyének és a Gyer-
mekvilág műhely táboroknak. 2012-
ben Magyar Örökség díjjal tüntették 
ki, s megkapta a Magyar Művészeti 
Akadémia életműdíját is. Joggal kér-
dezi a Kedves Olvasó, hogy miért is 
emlékezünk meg Molnár V. Józsefről 
a Hajdúnánási Újság hasábjain?

2003-at írtunk, amikor a Reformá-
tus Általános Iskola tanáraként, akkori 
igazgatóm, Varga Lajosné támogatását 
magam mellett tudva, meghívhattam 

Molnár V. Józsefet körünkbe előadást 
tartani. A téma a gyermekrajzok üze-
nete volt. Kollégák, szülők, óvónők 
részvételével, nagy élvezettel hallgat-
tuk az előadást. A téma közismert 
volt, ám a megközelítés egyáltalán 
nem. Jóska bácsi a gyermekek lelké-
ben rejtőző ősképekről mesélt, számos 
példával, történettel alátámasztva. A 
gyermekrajzokról szóló előadásait és e 
témához kapcsolódó könyveit szemé-
lyes élményeiből merítette. Óvónők 
százaival osztotta meg a tapasztalatait, 
illetve kapott tőlük megerősítést meg-
figyeléseinek helyességéről.

Kapcsolatunk és így Jóska bácsi kap-
csolata a nánási emberekkel tovább 
folytatódott 2008-ban és 2009-ben, s 
akkor már a MAG előadások keretén 
belül vártuk mindig nagy örömmel az 
érkezését. Felejthetetlen és életre szóló 
találkozások voltak ezek. Beszélt a ka-
rácsonyról, a húsvétról és a kárpát-me-
dencei jóslatokról, melyeket a Szeged 
környéki tanyákon jegyeztek fel. A fel-
gyűjtött anyagból kiváló könyv és film 
is készült A teknyőkaparó címmel.

Milyen ember volt Jóska bácsi? 
Nagyon szerethető, szelíd, jóságos, 

ugyanakkor határozott, a magyar 
műveltség megismertetésének, át-
adásának és folytatásának elkötelezett 
híve és gyakorlati embere volt. Életé-
nek nagy részét ennek szentelte. Járta a 
Kárpát hazát, ahogyan ő szerette nevez-
ni, s szélesítette a látókörét, ismereteit 
azoknak, akik ki voltak éhezve erre a 
tudásra, s szándékukban állt magyar-
ként élni. Visszaadta az önbecsülésün-
ket, főként azáltal, hogy megmutatta, 
milyen gazdag a magyar műveltség és 
hagyomány és hogy csak nyerhet vele, 
aki megéli ezt a hétköznapokban és az 
ünnepek alkalmával. Ennek köszön-
hetően felismertük, hogy eleink élete 
mintaadóan teljes volt. Tanítványai és 
tisztelői 2010-ben, 80. születésnapján 
egy óriási meglepetés születésnapot 
szerveztek számára. Az esemény hely-
színe a budapesti szabadság téri Ha-
zatérés Temploma volt. Főtiszteletű 
Hegedűs Lóránt püspök úr is méltatta 
az ünnepeltet sokadmagával együtt.

Könyvei, az előadásairól készült 
felvételek, tanítványai és követői hal-
hatatlanná tették őt a jövő nemzedé-
ke számára. Aki ismerte őt, az tudta, 
hogy ő olyan ember volt, akinek ha-

gyományosan kellett levelet küldeni, 
ha meg szerettük volna hívni, s arra 
melegszívű, bensőséges hangulatú vá-
laszt adott postafordultával, tisztelet-
tel és köszönettel elfogadva a felkérést. 
Máig őrzöm szép kézírását!

„Nem én segítök…” című könyvének 
ajánlása ma már róla is szól. „Amióta 
világ a világ a Teremtő elhív szolgálatra 
embereket, férfiakat és nőket egyaránt, s 
fölruházza őket mindazzal a tudással, 
amely szolgálatukhoz elengedhetetlen. 
Az elhívottak fizetséget, előléptetést, há-
lát nem kérnek, várnak munkájukért. 
Nem akarják a földi hatalmat, ha mód-
juk adódik annak megragadására, ak-
kor sem. Nem szerveznek intézményt, 
csak teszik a dolgukat csöndes alázattal. 
A Teremtő időszerű üzenetének közve-
títői ők, megbízatásuk, mandátumuk 
nem jár le soha.”
Drága Jóska Bácsi! Szeretettel gondol-
va rád, örökké megőrzünk emlékeze-
tünkben.

Nagyné Józsa Beáta

1930-2021

„Ne ítélj, hanem itt élj! ” 
(dr. Eőry Ajándok 

orvos-természetgyógyász)
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Hajdúnánáson járt a külgazdasági és külügyminiszter

Március 18-án Hajdúnánáson járt 
Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, aki a Hajdúnánási 
Televízió és a Hajdúnánási Újság 
számára exkluzív interjút adott. A 
beszélgetés fő témája a negyedik 
hete folyó ukrán-orosz háború és 
annak következményei voltak. 
Miniszter úr, diplomáciai körökben 
voltak-e látható jelei annak, hogy 
Oroszország mindenre elszánt, és ilyen 
lépésen gondolkodik.
Különböző elemzések voltak, és kicsit 
más következtetésekre jutott minden-
ki. Az európai NATO szövetségesek az 
utolsó pillanatig hittek a diplomáciai 
megoldás lehetőségében. Miniszterel-
nök úr is járt február elején Moszk-
vában, utána a német kancellár, a 
francia elnök, a brit külügyminiszter 
is ott volt, tárgyaltak Putyin elnökkel 
és Lavrov külügyminiszter kollégával, 
de ezek a diplomáciai erőfeszítések 
nem jártak sikerrel, és kitört a háború. 
Ezt mindenki szerette volna elkerülni, 
hiszen a háború a legrosszabb forga-
tókönyv, a háború nem megoldás 
semmire. Ezrek halnak meg, milliók 
kényszerülnek menekülni, otthona-
ikat otthagyni. Ezt sajnos nem sike-
rült elkerülni. Azért mi még bízunk a 
diplomáciai megoldásban, hiszen há-
borúból béke csak tárgyalások útján 
lehetséges. Abban reménykedünk, és 
azért imádkozunk, hogy a két fél közt 
zajló béketárgyalások sikerrel járjanak.
Magyarország a háború kezdetének pil-
lanatától következetesen kiáll amellett, 
hogy kimarad a háborúból, nem szállít 
fegyvereket Ukrajnának, és nem is en-
ged területén keresztül fegyverszállítmá-
nyokat.
A fegyverszállítmányok átengedése 
azért jelentene rendkívüli kockázatot, 
mert egy fegyverszállítmány megsem-
misítendő katonai célpont az oroszok 
szempontjából, erről ők világosan 
beszélnek. Ha hazánkon keresztül 
haladna egy szállítmány, azt az ukrán 

- magyar határon kellene átadni, és az 
amint ukrán területre érne, ott már ez 
célponttá válna. Ki akarná azt, hogy 
odalőjenek, hiszen ez Kárpátalja, ma-
gyarok lakta terület, nem beszélve ar-
ról, hogy ez hihetetlenül közel lenne 
a magyar határhoz.
Sokan beszélnek arról, hogy a háború 
akár éket is verhet a V4 országok közé, 
és látszólag ez mintha így is lenne, hi-
szen pl. a lengyel, a cseh, a szlovén elnö-
kök Kijevbe látogattak, míg a magyar 
miniszterelnök nem ment el.
Ettől nem kell tartani. A visegrádi 
csoportnak az ereje éppen abban áll, 
hogy azokban a kérdésekben mű-
ködünk együtt, amelyekben egyet-
értünk, és amely kérdésekben nem 
értünk egyet, - és ilyen lehet, hiszen 
négy különböző országról beszélünk – 
ott elfogadjuk egymást állápontját, és 
akkor azt a kérdést nem hozzuk be a 
V4-es együttműködés keretébe. Ezért 
működött eddig is jól a visegrádi cso-
port és fog jól működni a jövőben is. 
Most van olyan kérdés, amit másként 
közelítünk meg, pl. ők szállítanak 
fegyvert és engedik a fegyverszállít-
mányokat, de ez a kétoldalú kapcso-
latokban soha nem merült fel, mint 
vitás pont.
A háború kezdete óta több, és egyre szi-
gorúbb szankciókat vezettek be Orosz-
ország ellen. Mennyire lesznek, lehet-
nek ezek hatásosak, hiszen a 2014 óta 
érvényben lévő szankciókat is minden 
különösebb gond nélkül viselte Orosz-
ország.
A 2014-es szankciókat követően több 
nyugat európai ország nagyon nagy 
mértékben tudta növelni kereske-
delmét Oroszországgal, nem vélet-
len, hogy az őszinte szembenézés a 
szankciók hatékonyságával soha nem 
történt meg ,mert akkor  világosan 
kiderült volna, hogy ki az, aki profi-
tált belőlük és ki az, aki nem. A most 
elfogadott szankciós csomagok sokkal 
keményebbek a 2014-ben kivetettek-

nél. Magyarország eddig mindegyik-
hez adta a nevét, de mindig meg is 
védtük a nemzeti érdekeket, és meg is 
fogjuk a jövőben is.
Volt arra törekvés, hogy  az energiahor-
dozókra is terjesszék ki a szankciókat, 
ami hazánk, de több más uniós állam 
tekintetében is kardinális kérdés. 
Azt világossá tettük, hogy az európai 
egység nem tud létrejönni az energia 
szállítások szankcionálása körül. Ma-
gyarország nem támogatja ezt. Euró-
pa kitett az orosz energiaforrásoknak, 
így hazánk is. Lehet ezen változtatni, 
de ennek minimum 6-8 év a meg-
valósíthatósága, ezért mi nem támo-
gatunk olyan döntéseket, amelyek 
komolyabb károkat okoznának ne-
künk, mint akire kiszabtuk. Sikerült 
elfogadtatni az Európai Unióval, hogy 
a nukleáris energiára, a földgázra, kő-
olajra, szénre semmiféle szankciók 
nem vonatkozhatnak.
Magyarország tekintetében kiemelt 
jelentősége van az atomenergiának, a 
paksi erőműnek, illetve a készülő bő-
vítésnek, sokan azonnal leállítanák, 
főként az orosz fővállalkozó miatt.
Paks nem egy orosz, hanem nemzetkö-
zi projekt. Kétségtelenül a Roszatom a 
fővállalkozó, de hatalmas szeletet ha-
sítottak ki  amerikai, francia és német 
alvállalkozók is. A 2014-es szerződést 
követőn erőteljes nemzetközi reakci-
ókat kaptunk, alapvetően ezekből az 
országokból, elmondtak bennünket 
mindennek, majd amikor az ameri-
kai, német, francia cégek bekerültek 
ebbe a beruházásba alvállalkozóként, 
nagyon komoly részesedéssel, hirtelen 
ezek az országok kikapcsolták ezeket a 
hangokat, mert már nekik is gazdasá-
gi érdekük lett ez a beruházás.

A paksi erőművet azért kell tovább 
építeni, mert ha nem tesszük, akkor 
egyrészt négyszeresére nőnek a rezsi-
költségek, másrészt pedig kitesszük 
magunkat a nemzetközi piac min-
denfajta drasztikus ingadozásának. 
Erre igen jó példa az elmúlt év végi 
energiaválság berobbanása, amely az-
óta sem múlt el. 
Magyaraország az első naptól fogadja 
a menekülteket, mint első biztonságos 
ország a háború sújtotta övezet után. 
Példaértékű az, ahogy az egész ország 
összefogott és mindenki segít. A kor-
mányzat a célzott konkrét adományok 
juttatása mellett más segítséget is nyújt, 
pl. támogatott munkalehetőséget, szál-
lást, szociális és egészségügyi ellátást.
Köszönet és hála mindenkinek, ci-
vileknek, önkormányzatoknak, ka-
ritatív szervezeteknek, egyházaknak, 
vállalkozóknak, hogy ilyen példa-

mutatóan azonnal csatasorba álltak, 
a határon voltak és vannak azóta is, 
és fáradhatatlanul dolgoznak, segí-
tenek, vígasztalnak, lelki támogatást 
adnak. A kormányzat határon innen 
és túl is támogatásokat nyújt, jelen-
tős segélyszállítmányokat juttat el 
a célzott területekre, de másként is 
segít. Akik a menekültek közül hosz-
szabb távon itt akarnak maradni, ne-
kik munkát is ajánlunk. Megbíztuk 
Magyarország legnagyobb munkaerő 
közvetítő cégét, hogy működjön köz-
re ebben, ők regisztrálják azokat, akik 
dolgozni szeretnének, másik oldalon 
kapcsolatban vannak nagy cégekkel, 
akik munkaerőt keresnek, és így tud-
nak munkalehetőséget felajánlani, a 
magyar kormány pedig támogatást 
ad azoknak a munkáltatóknak, akik 
menekülteket alkalmaznak. Továbbá 
gondoskodunk szállásról, egészség-
ügyi ellátásról, a gyermekek iskoláz-
tatásáról, óvodáztatásáról. 
Mindez nem kevés forrást emészt fel. Az 
Európai Unió támogatást ígért a mene-
külteket befogadó országoknak, érkezett 
már valamiféle konkrét támogatás a 
szép szavakon túl?
Nem kaptunk még támogatást, én ezt 
némileg erkölcstelennek tartom, hogy 
míg az illegális migránsok befogadásá-
ra, integrálásra euró milliárdokat köl-
tenek, de amikor Ukrajnából a szinte 
földönfutóvá vált menekültek megér-
keznek, akkor magára hagyja a „front-
országokat”, miközben egyébként visz-
szatartja azokat a forrásokat, amelyek 
járnának Magyarországnak. Ez kép-
mutató viselkedés Brüsszel részéről, és 
elfogadhatatlan, de mi így is megold-
juk a feladatot, és fogadjuk továbbra is 
a menekülteket és látjuk el őket.
Végezetül egy helyi téma: MotoGP pá-
lya, ami nemcsak Hajdúnánásnak, ha-
nem az egész régiónak, de mondhatjuk 
Kelet-Magyarországnak is egy kiemelt 
beruházása. A jelenlegi helyzet miatt 
csúszhat-e  ez a beruházás.
Megkötött szerződések vannak arra 
vonatkozóan, hogy ide versenyeket 
fogunk hozni, a csúszás nem megen-
gedhető. A beruházást folytatni fog-
juk, és a tervek szerint kell elkészül-
nie, itt és nem másutt.

Rigó Tamásné
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Kiállítás: „30 éve szabadon” nemzet-
közi vándorkiállítás a Rendszerváltás 
30. emlékéve alkalmából. Helyszíne a 
Kéky Lajos Művelődési Központ nagy 
előcsarnoka. Megtekinthető: március 
30-ig. 
április 2. (szombat) 18.00: a Déryné 
Színtársulat bemutatja: Tóth Ede: A 
falu rossza. Rendező: Mészáros Tibor. 
Szenzációs vígjáték egy szenzációs szín-
társulattól! Ingyenes regisztrációs jegyek 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont információjában igényelhetők.
Az előadás a Déryné Program hozzájá-
rulásával valósul meg.
április 5. (kedd) 17.00: kiállítás Fe-
jér Imre grafikus-rajztanár munkáiból. 
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ galériája. A kiállítást 

megnyitja: Kocsis Áron, a Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázium 
hitéleti igazgatóhelyettese. A kiállítás 
május 2-ig tekinthető meg.
április 7. (csütörtök) 17.00: kiállítás 
Junácski Laura alkotásaiból. Helyszíne: 
a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont kis aulája. A kiállítást megnyitja: 
Dér Balázsné Dobi Inci, a Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázium 
igazgatója. Zenei közreműködő: Kecs-
kés Zsófia (zongora). A kiállítás május 
3-ig tekinthető meg.
április 8. (péntek) 18.00: The Art: Te-
temre hívás - Zenés összeállítás Arany 
János balladáiból és az Őszikék lírájá-
ból.
A Tetemre hívás című előadói estet 
Arany balladáiból és kései lírájából állí-
totta össze Tóth Tibor a Komáromi Jókai 
Színház igazgatója. „Nem titok, hogy ez 

elsősorban a középiskolák és egyetemek 
diákjai számára készült. Az összeállítás-
ban vannak részek, melyek szigorúan 
a tananyagra épülnek, s vannak benne 
igazi érdekességek, melyekkel nem ta-
lálkozhatnak a diákok az iskolai órák 
folyamán…” – vallja Arany János ver-
seit megszólaltató színész. „Arany János 
lírája megáll a saját lábán is, nem kell 
különösebb hókuszpókusz ahhoz, hogy 
érdekessé tegyük. Viszont ha szélesebb 
tömeghez akarunk szólni, s nemcsak a 
költészet kedvelőihez, érdemes valami-
lyen népszerűbb megoldáshoz folya-
modni. Ilyenkor jön a megzenésítés… 
„A versekhez írt dallamok népi motívu-
mokból épülnek fel. Nemcsak magyar 
népzenei motívumokból épül az előadás 
zenei világa, hanem skót és ír népi dal-
lamok is feltűnnek benne, hiszen Arany 
sokat merített a skót népballadákból.

Ingyenes regisztrációs jegyek a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ in-
formációjában igényelhetők. Az előadás 
a Déryné Program hozzájárulásával va-
lósul meg.
április 12. (kedd) 19.00: Zorán – 2 
órás nagykoncert a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ színháztermében. 
Jegyek a művelődési központ informá-
ciójában kaphatók. Ára: 6.500 Ft, a 
koncert napján 7.500 Ft.
Jóga és Egészségmegőrző Torna Klub in-
dul áprilistól augusztusig. Jelentkezni az 
info@nanasvmk.hu e-mail címen lehet. 
A jelentkezőket korlátozott létszámban 
tudjuk fogadni, jelentkezései sorrend-
ben. A program az EFOP-1.5.3-16 
-2017-00021 „Humán szolgáltatás fej-
lesztése Hajdúnánáson és vonzáskör-
zetében” projekt keretében valósul meg.

Mónus Imre emlékére
Szaporodnak 
keresztjeink a 
t emetőkben , 
sűrűn látogat-
juk a halottak 
városát, meg-
adva a végtisz-
tességet egykor 
volt munka-
társnak, jó ba-

rátnak, ismerősnek. Idén februárban 
is egy kedves atyánkfia, Mónus Imre 
távozott a mindenélők útján, s kísér-
tük őt utolsó útjára a nánási temető-
ben.

Mónus Imre tősgyökeres nánási; 
ő is, felmenői is e hajdúfészek lakói 
voltak. Mint ahogy a családtörténeti 
munkájában írja, a Mónus család ne-
ve már az 1715-ös összeírásban sze-
repel. Nem volt nemesi származású a 
família, földművelésből éltek, tanya-
bérlők voltak, cselédeskedtek. 

Az 1939. február 7-én megszületett 
Mónus Imre az elemi iskolai tanulmá-
nyok végeztével a Hajdúböszörményi 
Tanítóképzőben szerzett diplomát – 
ő volt az első generációs értelmiségi a 
családban – és lett előbb tanyasi taní-
tó, majd később tanári diplomát szer-
zett. Tanyai tanítóskodása egy életre 
szóló muníciót adott számára, emberi 
kapcsolatok tiszteletéről, barátságról, 
ragaszkodásról, közösségi élmények 
megéléséről. Bár nem túl sokáig volt 
tanító az Ormós-tanyai vándorisko-
lában, de friss diplomásként számta-
lan olyan élethelyzettel találta magát 
szembe, ami ma már elképzelhetet-
lennek tűnik számunkra. Volt idő, 
amikor a több mint 80 gyermek – al-
só és felső tagozat – tanítását egyedül 
végezte majdnem egy tanéven át. Hi-
hetetlenül sokat dolgozott, és mellette 

még jutott ideje, ereje a szabadidős te-
vékenységek szervezésére is. Irodalmi 
színpadot, tánccsoportot szervezett, 
aktív kulturális élet folyt vezetésével 
a várostól közel 20 km-re levő Isten 
háta mögötti iskolában.

Később bekerült a városba, és 
az akkori III.sz. Iskolában tanított 
1961-től 1976-ig. Vezette az Ifjúsági 
Házat a Dorogi utcán, volt igazgató-
ja a Művelődési Központnak, majd 
Hajdúböszörménybe költöztek, ahol 
a Sillye Gábor Művelődési Központ 
igazgatója lett, majd ezután a Hajdú-
böszörményi Fióklevéltár igazgatója, 
egészen nyugalomba vonulásáig.

A Hajdúság és szülővárosa törté-
nelmének hűséges kutatója volt, ta-
nulmányait több helyen is publikálta, 
pl. a Nánási kalendáriumban is több 
írása megtalálható. 

Nyugdíjas éveinek kezdete béké-
sen, csendes alkotás közepette telt, 
míg nem súlyos betegség lett rajta 
úrrá, amit tetézett szeretett felesége, 
és nevelt gyermeke elvesztése. Teste és 
lelke immár örökre megpihent, és a 
maradottak erős hittel hiszik, hogy az 
égi tantermekben, ama másik világba 
költözött sok-sok nánási kollégával, 
baráttal régvolt napok emlékezetes 
történeteit mesélik egymásnak. 

Kedves Imre! Búcsúzunk Tőled, 
egykori pedagógus és népművelő-
könyvtáros kollégák, jó ismerősök, a 
volt tanítványok, és minden nánási 
nevében, akik ismertünk és szeret-
tünk Téged. Nyugodj békében, emlé-
ked megőrizzük! 

Rigó Tamásné

1939-2022

Milyen a jó húsvéti sonka?

Közeledik a húsvét, a böjt vége, a nagy 
lakomák, s persze a sonka vásárlás idő-
szaka. A legtöbb családban ez a tradici-
onális étel az ünnepi asztal dísze, ezért 
hát nem mindegy, hogy milyen minő-
ségű sonkát vásárol az ember! Az aláb-
biakban a Nánási Hús csapata ad pár 
tippet a kedves olvasóknak, hogy mire 
érdemes odafigyelni a választás során!

A legfontosabb, hogy a jó sonkát 
sertéshúsból készítik! Vannak egyéb 
alternatívák is, de nem véletlenül a 
hagyományos sertés sonka a legnép-
szerűbb napjainkban is! 

Az első combot többnyire egyben 
hagyják, míg a hátsóból többféle son-
kát is készítenek. A comb lábszár ré-
sze, a csülök, füstölve, nyersen, vagy 
főzve az ideális, a felsálból -ami egy 
szárazabb hús- készül a darabolt son-
ka, a comb dió részéből pedig a kötö-
zött sonka.

Fontos tudnunk, hogy a nagy áru-
házakban kapható, fóliázott sonkák 
szinte kivétel nélkül lapockából és 
nem combból készülnek! Ráadásul a 
magyar törvényeknek és a nagyüze-
mi eljárásnak köszönhetően egy kiló 

húsból 1,3-1,5 kilogramm sonka lesz, 
mivel telepumpálják vízzel és adalék-
anyagokkal (sok esetben több mint az 
50%-a víz!). Azaz, amíg a hagyomá-
nyos eljárással készült sonka a készí-
tési folyamat során veszít a súlyából 
és mindössze pár százalék vizet tartal-
maz, addig a boltok polcain lévő hús 
súlya nő és majd a fele víz.

Tehát, ha nem vizet, hanem valódi 
húst akarunk venni, akkor érdemes 
kerülni a nagyobb boltok előre csoma-
golt, fóliázott kínálatát. Az olcsó hús-
nak híg a leve itt fokozottan érvényes! 

Figyeljünk a sonka színére is. A 
hagyományos eljárással készült sonka 
színe szép, vörösesbarna, a gyorspá-
colté pedig sokkal világosabb!

Tehát az ideális húsvéti sonka 
készüljön hagyományos eljárással, 
négy hónapig, sertés vagy mangalica 
combból, gyorspácolás nélkül, és ma-
ximum 3-6 % vizet tartalmazzon! Ér-
demes időt szánni a megfelelő sonka 
kiválasztására, s ha lehet, akkor érde-
mes helyi szinten beszerezni a családi 
asztalra szánt portékát húsvétkor is! 

Ferenczy Boglárka
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Krisztusképes keresztfák
Hajdúnánásról Hajdúdorog felé ha-
ladva, fél úton a két település között, 
a műúttól kissé délre látható egy kis 
magaslat, amely a Határdomb nevet 
viseli. Amint neve jelzi, a két település 
határának kettéosztója. 

 „Ott, a Határdombon túl már vég-
ződik a nánási kálvinista hajdúbiroda-
lom” - írja Móricz Pál az 1920-as évek 
derekán A Dorogi csodakút című 
elbeszélésben. Hogy mennyire más 
határbéli világ következett e dombon 
túl, idézzük ismét Őt, már csak azért 
is, mert mindennek nyoma sincs már: 
„Krisztusképes keresztfák integettek a 
búzamezőkről.” 

Amolyan útmenti, határbéli feszü-
letekről emlékezett meg a hajdúíró, 
melyeket a mélyhitű dorogi görög-
katolikus gazdák állítottak birtokaik 
végébe, a dűlőutak mentén, hogy 
ezek a „Krisztusképes keresztfák”, azaz 
feszületek megóvják kezük munkáját 
a természet csapásaitól.

Az eltelt évszázadnyi idő elmosta 
a dorogi határból ezeket a Pléhkrisz-
tusos feszületeket, s nem áll már a 
helyén a település Nánás felőli kijára-
tánál a „dorogi gyepszél vén Krisztus-
keresztje” sem, amely előtt elhaladva, 
„nehéz kalapjukat a kálvinista hajdúk 
is megbillentették.” 

Új feszület Isten dicsőségére
Magyar népünk vallásos életében 
meghatározó szerepet töltöttek be 
ezek az útmenti feszületek. Útkeresz-
teződésben, veszélyes kanyarulatok-

ban, települések határánál emlékez-
tették az úton járót a Mindenható 
Isten jelenlétére, akinek oltalmára a 
mai embernek is szüksége van. Leg-
inkább egyéni buzgóságból állították 
az ilyeneket, éppen ezért a vallásos 
megnyilvánulás szimbólumai voltak, 
rendszerint az egyházak szakrális terén 
kívül eső helyeken. Hajdúnánás hatá-
rában például a Réten megtelepedett 
katolikusok állítottak ilyeneket.

Móricz Pál írásai erősítették ben-
nem az elhatározást, hogy célszerű 
lenne ezekből az egykori fa feszüle-
tekből egyet visszaállítani. Mégpedig 
annak a helynek a közelében, ahol 
egykoron is állt ilyen: a két település 
közötti határvonalra, azaz a Határ-
domb mellé. A feszület állításának 
célja első renden vallási indíttatású 
volt. Aktualitása az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus szellemi-
ségében fogant, melynek egyik üzene-
te a közterületeken történő keresztek, 
feszületek állításának kezdeménye-
zése. Eme elsődleges üzenetén túl 
a Határdomb szakrális jelentőségét 
kívánjuk hangsúlyozni, hiszen a Haj-
dúnánás felől érkezőt arra figyelmez-
tetné, hogy döntően katolikusok által 
lakott hely következik.

Sürgetővé teszi a feszület állítását az 
a sajnálatos tény is, hogy a műútnak 
ezen a nyílegyenes szakaszán sok a sú-
lyos, sőt halálos baleset. Éppen ezért 
Krisztus óvó, védelmező jelenléte fi-
gyelmeztetné az itt elsuhanó járművek 
vezetőit a biztonságosabb közlekedés-

re. A szakrális néprajzi hagyományt 
követve, ez a felállítandó feszület, 
anyagát és minden egyéb részletét 
illetően hagyománytisztelő. Görög 
és római katolikus elődeink régi út-
menti feszületei vidékünkön ugyanis 
(az öntöttvas korpuszok megjelenése 
előtt) Pléhkrisztussal ellátott fa fe-
születek voltak, s mint népi műfaj, 
a 19. században érte el csúcspontját. 
A fából készült elemeket elkészítette 
egy-egy dorogi gazda, a csipkézett 
szélű félköríves bádogtetőt valamelyik 
kovácsmester, a „Krisztusképet”, azaz 
a vaslemezre festett korpuszt pedig 
egy ügyes kezű, szintén helybéli, vagy 
esetleg egy vándor festő.

A feszületet felül, ugyancsak régi 
szokást követve, félköríves, fűrészfo-
gas lemeztető borítja, amely védelmet 
nyújt az eső romboló hatása ellen. E 
funkcionális feladatán túl azonban 
mindenek előtt a megfeszített Jézus 
dicsfényét szimbolizálja. Az ilyen fe-
születeket a régmúltban is egy-egy 
család, vagy kisebb közösség állíttat-
ta, mégis maguk mögött tudhatták 
a tágabb közösség egyetértését, tá-
mogatását is.  Éppen ezért egy ilyen 
alkotás mindig a közösség akaratának 
és közös munkájának kifejezője is 
volt (nem csupán a létrehozás, hanem 
a gondozás tekintetében is), éppen 
ezért ez a feszületállítás is a két tele-
pülés katolikusságának támogatásával 
valósul meg. 

Egy-egy ilyen esemény elődeink 
életében is életre szóló volt. Az utolsó 

Pléhkrisztusos feszület állítására már 
senki nem emlékezhet, hiszen más-
fél évszázada történt. Most, a hús-
vét előtti nagyhéten, Virágvasárnap 
szentelendő feszület azonban ismét 
életünk része lehet: segítőnk, védel-
mezőnk itt, a „kálvinista és katolikus 
hajdúbirodalom” határán.

Buczkó József,
a feszület állíttatója és készítője 

A Határdombi Pléhkrisztusos fa 
feszület felszentelési ünnepsége és 
a Móricz Pál Emlékkő felszentelési 
ünnepsége 2022. április 10. Vi-
rágvasárnap, du. 15 óra.
Helye: Hajdúnánás – Hajdúdorog 
határának találkozásánál félúton 
a két város között, a kerékpár út 
mellett. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

Ilyen feszületeket láthatott száz évvel ez-
előtt Móricz Pál a dorogi határban

Házasság kapu Hajdúnánáson

Egyre többször találkozunk olyan sta-
tisztikai adattal, amely önmagában 
egy szám, melynek tényleges értéke 
akkor mutatkozik meg igazán, ha 
valamihez, valamely másik adathoz 
hasonlítjuk. 

Hajdúnánás anyakönyvvezetőjéhez 
is érkeznek néha a kérdések, hogy 
hány születés, haláleset fordult elő az 

adott időszakban, milyen volt a há-
zasulási hajlandóság a városunkban? 
Főként most, a járványhelyzet idején 
önmagunk megerősítésére is jó hal-
lani, hogy Hajdúnánás talán egyike 
azoknak a településeknek, ahol meg-
torpanni látszik a lakosság fogyása, 
ahol a házasságkötések száma is folya-
matosan emelkedik.

A tisztelt olvasó számára bizonyá-
ra nem sokat mond, ha azt a számot 
olvassa, hogy Hajdúnánáson a covid 
okozta viszontagságok (maszk vise-
lés, létszám korlátozás ..) ellenére is 
141 pár esküdött 2021. évben. Má-
sik adathoz való hasonlításban, pl. 
10 évvel ezelőtt mindössze 67 volt a 
házasságkötések száma, tehát több, 
mint duplájára nőtt a házasulni vá-
gyók száma. 

2020. év végén fogalmazódott meg 
bennem, hogy láthatóvá, érzékelhe-
tővé kellene tenni ezt a szépen ívelő 
adathalmazt valami olyan képpel, 

ami nem egy diagramm, nem egy 
statisztikai adat, hanem annál több: 
mindenki számára érthető, kézzel 
fogható és egyben hozzájárul a követ-
kező jegyespárok boldogság érzésének 
fokozásához.

A megvalósításban kiváló partne-
rekre akadtam a 2021-ben házasodó 
jegyespárokban, a hivatal vezetésében, 
a közvetlen kollégáimban, valamint a 
közfoglalkoztatásban dolgozó Helyi 
Sajátosságok csoportja dolgozóiban. 
Az esküvő előtti percekben minden 
jegyespár az aláírásaival hagyott ná-
lunk egy-egy szívecskét, amelyet mi 
gondosan megőriztünk mindaddig, 
amíg fel nem kerülhettek arra a kapu-
ra, amely 2022-ben, éppen a házasság 
hetében készült el, avatására pedig 
2022.02.22-én, ezen a különleges dá-
tumú esküvőn került sor.

Örömmel adom tudtára a kedves 
olvasóknak, hogy a mellékelt képen 
látható Házasság kapu ezentúl a há-

zasságkötő teremben tartandó eskü-
vőkön díszletként fogja bizonyítani, 
hogy igen, a járványhelyzet ellenére 
is sokan kötöttek házasságot Hajdú-
nánáson, sőt ezentúl pedig minden 
pár saját maga helyezheti el az általuk 
dedikált szívecskéket ezen a gyönyörű 
alkotáson, Hajdúnánás esküvői jelké-
pén!

Már csak egy kérésem van hozzá-
tok, kedves leendő Házasulók! Si-
etségetekben meg ne feledkezzetek 
arról, hogy szándékotokat a tervezett 
időpont előtt legalább harminc nap-
pal hivatalosan be kell hozzánk jelen-
tenetek, és akkor nem lesz akadálya 
annak, hogy a ti neveitek is erősítse 
azt a kaput, amelyet minimális virág 
kompozíció mellett az új párok fehér 
szívecskéi díszítenek, gazdagítanak 
majd reméljük hosszú évekig!

Nagyné Bózsár Katalin Mária
anyakönyvvezető
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A szavazás főbb szabályai
A 2022. április 3-án tartandó országy-
gyűlési képviselőválasztás és népszava-
zás kapcsán az alábbiakra hívom fel a 
választópolgárok figyelmét: 

A választópolgár szavazatát csak 
abban a szavazókörben adhatja le, 
amelynek névjegyzékébe felvételre ke-
rült. Erről mindenki értesítőt kapott a 
Nemzeti Választási Irodától, átjelent-
kezés, vagy mozgóurna igénylés ese-
tén a Helyi Választási Irodától. 

Szavazni kizárólag személyesen le-
het. 

A szavazás megkezdése előtt a vá-
lasztópolgárnak érvényes okmánnyal 
igazolnia kell személyazonosságát.  
Erre alkalmas a személyi igazolvány, 
de igazolni tudjuk magunkat érvényes 
jogosítvánnyal és érvényes útlevéllel 
is. Nem elegendő, ha a szavazatszám-
láló bizottság ismeri a választópolgárt. 
Fontos, hogy a választás napjáig ellen-
őrizzük okmányaink érvényességét, 
szükség esetén gondoskodjunk azok 
érvényesítéséről. Felhívom a figyel-
met arra, hogy érvényes a személyazo-
nosító igazolvány, a vezetői engedély, 
illetve az útlevél, ha az érvényességi 
ideje 2020.március 11-i vagy azt kö-
vető időpont. 

Minden választópolgár 3 db szava-
zólapot kaphat: országgyűlési egyéni 
jelöltekét, listás szavazólapot és a nép-
szavazás szavazólapját. 

A szavazólapok átvételét a válasz-
tópolgár aláírásával dokumentálja. 
Aki a választói névjegyzéket nem írja 
alá, nem kap szavazólapot, tehát nem 
szavazhat. A névjegyzéken külön alá-
írás szolgál az országgyűlési és külön 
a népszavazási szavazólap átvételére. 

Érvényesen szavazni a jelölt, párt-
lista, népszavazási kérés melletti kör-
ben elhelyezendő egymást metsző két 
vonallal lehet. Érvénytelen szavazatot 
eredményez, ha a szavazatot úgy je-
löljük, hogy a választott nevet, listát, 
választ kipipáljuk, aláhúzzuk, beke-
retezzük, vagy a nem kívánt szöveget 

a szavazólapon áthúzzuk, besatíroz-
zuk….stb.  

Aki a szavazólap kitöltésében bár-
milyen okból akadályozott (pl lá-
tássérült) hozzátartozója, ismerőse 
segítségét igénybe veheti a szavazat 
leadásában, ebben a szavazatszámláló 
bizottság két tagja is segítheti. 

A Kormány ugyan feloldotta a 
járványügyi korlátozásokat, kérjük a 
választópolgárokat, hogy saját maguk 
és mások biztonsága érdekében az 
alábbi alapvető szabályokra legyenek 
tekintettel:

•	 kerüljék	a	zsúfoltságot	a	szavazóhe-
lyiségekben.  

•	 amennyiben	sorba	kell	állni,	tartsa-
nak 1,5 méter távolságot.

•	 a	 szavazófülkében	 nem	 kötelező	 a	
kihelyezett toll használata, használ-
hatnak saját tollat is. A ceruzával ki-
töltött szavazólap érvénytelen lesz!

•	 használják	a	kihelyezett	kézfertőtle-
nítőket.

•	 saját	belátásuk	szerint	a	szavazás	al-
kalmával viselhetnek maszkot. 

•	 mérlegeljék,	 felkeresik-e	 a	 szava-
zóhelyiséget, ha betegek, tüneteik 
vannak. Ha mégis elmennek sza-
vazni, viseljenek maszkot. Ameny-
nyiben a betegségből eredően nem 
tudnak a szavazóhelyiségbe elmen-
ni, betegségükre tekintettel a szava-
zás napján 12.00 óráig igényelhet-
nek mozgóurnát. 

•	 a	hatósági	karanténban	lévők	sem-
miképpen ne menjenek el a szava-
zóhelyiségbe, ők kérjenek mozgó-
urnát

Dr. Kiss Imre
HVI vezető 

Városházi tudósítás
Februárban a képviselő-testület egy 
rendes ülést tartott, illetve március 
4-én rendkívüli ülésen három napi-
rendet tárgyaltak a képviselők. Feb-
ruárban három rendelet elfogadására 
került sor:
- elfogadásra került a város 2022. évi 

költségvetése
- módosították a képviselők a 2021. 

évi költségvetést a teljesítési adatok 
átvezetésével,

- az önkormányzati vagyonban be-
következett változások átvezetése 
megtörtént a vagyonrendelet mel-
lékletein. 
Átfogó tájékoztatást kapott a kép-

viselő-testület a város közigazgatási 
területén létesülő MotoGP pálya kivi-
telezésének előkészítő munkálatairól, 
a pálya tervezett vonaláról, létesítmé-
nyeiről.

Elfogadta a testület a Népkonyhai 
szolgálatatásról nyújtott tájékoztatót, 
a Hajdúnánási Távhő Kft Javadalma-
zási Szabályzatát, és a Hajdúnánási 
Gyógyfürdő Kft beszámolóját az ön-
kormányzattól kapott támogatás fel-
használásáról. 

Helyt adott a testület a Hajdúná-
nási Holding Zrt. azon kérelmének, 
hogy a Bocskai Korona címletek újra 
kibocsájtásához kapott önkormány-
zati támogatást 2022 első félévében 
használhassa fel. 

Hozzájárult a testület a Református 
Egyházközség kérelmében foglaltak-
hoz, miszerint az önkormányzattal 
kötött feladatellátási szerződést ak-
ként módosítsák, hogy az átmeneti 
elhelyezésre biztosított férőhelyek tar-
tós bentlakásos intézményi férőhelyre 
módosuljanak, ahol az ellátási terület 
Magyarország közigazgatási területe. 

4 évre megválasztotta a képviselő-
testület a városban működő szavazat-
számláló bizottságok tagjait a póttagjait 

A januárban elfogadott ösztöndíj-
szabályzat alapján a város középis-
koláiban 162 fő részére folyósít ösz-
töndíjat az önkormányzat a 2021/22 
tanév II. félévében. 

A pályázatokon, versenyeken sike-
resen szereplő tehetséges diákok közül 
8 fő és 6 csoport részére adományo-
zott pénzjutalmat a testület, további 
13 esetben oklevéllel jutalmazta az 
elért eredményt. A jutalmak átadásá-
ra a városi március 15-i rendezvények 
keretében került sor. 

A Mártírok úti Munkászállás búto-
rainak beszerzésére kiírt közbeszerzést 
a testület lezárta, a pályázat nyertese a 
szerződés aláírását követően a munkát 
megkezdheti. 

A testület határozatában elfogadta a 
polgármester 2022. évi szabadságolá-
sának ütemtervét. 

Döntött a testület két önkormány-
zati tulajdonú ingatlan megosztásáról 
az Ipari Parkban, valamint ingatlan-
értékesítésről, és homlokzatfelújítási 
támogatásról. Ez utóbbival újabb 
védelemre érdemes régi épület nyeri 
vissza régi, városunk arculatát megha-
tározó állapotát. 

Támogatást biztosított a testület a 
Hajdúnánási Sportklub részére. TAO 
pályázat önerejének, a COVID-19 
járvány kezeléséhez és a működéshez 
szükséges költségeknek a biztosításá-
hoz.

Zárt ülésen önkormányzati tulaj-
donú bérlakások bérleti jogviszonya-
iról született döntés. 

A márciusi rendkívüli ülést a Mo-
toGp pálya megvalósítása kapcsán a 
Helyi Építési Szabályzat módosítása 
indokolta. Egy út nyomvonalának 
módosítása történt meg a rendelet 
elfogadásával. 

Eredménytelenné nyilvánította a 
testület a Mártírok úti Munkászállás 
liftépítésére kiírt közbeszerzési eljárást 
és újra kiírta a pályázatot azonos fel-
tételekkel. 

Az ukrán-orosz konfliktusra tekin-
tettel döntött a testület arról, hogy 
testvértelepülésünk, Visk támogatá-
sára segélyszállítmányt állít össze és 
juttat ki Kárpátaljára, és 1.000.000,- 
Ft-ot különít el a 2022. évi költségve-
tésében erre a célra. 

Befejezik az M3-as és M35-ös autópályák görbeházi csomópontját
A kormány néhány éve döntött arról, 
hogy a korábban elkészült terveket fe-
lülvizsgáltatja, és megépítik a csomó-
pont hiányzó részeit. A munkálatok 
hamarosan elkezdődnek, így két éven 
belül megépülhetnek azok az ágak, 
melyek a Debrecen-Nyíregyháza és a 
Nyíregyháza-Debrecen irányú forgal-
makat vezetnék egyik autópályáról a 
másikra.

A beruházásnak köszönhetően 
Debrecen irányából Hajdúnánás, Ti-

szavasvári, míg Nyíregyháza irányá-
ból például Hajdúböszörmény autó-
pályán történő bekötése rövidül le, s 
lesz gyorsabban megközelíthető, úgy, 
hogy el lehet kerülni egyéb települé-
seket. A csomópont befejezésével 25 
kilométerrel rövidülhet a Nyíregyhá-
za-Debrecen útvonal autópályán.  

=forrás: hbmo.hu.
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Anyakönyvi 
hírek

Gratulálunk a 2022. feb-
ruár hónapban Hajdúná-
náson házasságot kötött 
pároknak!

2 Bunda Zita – Fejes Zsolt
2 Mezei Elizabet 
   – Dr. Uri Bence

Köszöntjük Hajdúnánás 
legifjabb lakóját!

3 Szabó Izabella

Akiktől búcsúztunk 
2022. február hónapban

1 Papp Sándorné 
     Kovács Julianna

halálának 
10. évfordulója alkalmából

„Akit szeretek, él az emlékezetem-
ben, egy széthajtogatott zsebkendő-
ből felszálló illatban, egy hangsúly-
ban, mely váratlanul eszembe jut, 
és egy hosszú percre belefeledkezem, 
míg lehajtom a fejem.”

Felesége,gyermekei,menye,veje,
unokái,dédunokája

Megemlékezés

NAGy IMrE LáSzLó 
volt Hajdúnánás, Polgári utca 

16/a. alatti lakos
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Csepel DSE - Hajdúnánás SK 17 - 
24 (8 - 13) 
Budapest 100 néző. Vezette: Rózsahe-
gyi, Südi. (február 19.) 
Hajdúnánás SK: SZABÓ L (kapus), 
Poór 3, Tar L, Kelemen, PETRO-
VICS 5, Kovács 4/1, KOZMA K 4. 
Csere: Kozma T, Kiss (kapusok), SÁ-
PI G 4, Sápi B, NYAKÓ 4, Szabó P, 
Kostyó, Repák, Veres B. Edző: Dajka 
István Hétméteres: 5/3, illetve 2/1. Ki-
állítás: 2 perc, illetve 14 perc.
Dajka István: Azok a legnehezebb 
mérkőzések, amiket kötelezően meg 
kell nyerni. Hála a csapatnak, ez a 
tétel ezen a napon nem igazolódott. 
Az első perctől kezdve koncentráltan 
és céltudatosan kézilabdáztunk. Vé-
dekezésünk jól zárt a Csepeli fiatalok 
előtt. Míg támadásban sokszor csak a 
saját technikai hibáink akadályoztak 
meg bennünket a nagyobb különbség 
elérésében. A második félidőben a 
tízgólos előny birtokában szinte min-
denki lehetőséget kapott. A felsőház 
rájátszásról sajnos épp hogy lemarad-
tunk, viszont az alsóházi ķüzdelmek 
szempontjából nagyon fontos két 
pontot gyűjtött be a csapat.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK – Orosházi NKC 16 – 14 (8 – 7)
Hajdúnánás 75 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth I. (február 15.)
Hajdúnánás SK: VAS (kapus), Szabó 
Sz, VERES Barbara, REPÁK 8/4, 
KOSTYÓ 5/3, VERES Boglárka 1, 
Cseke. Csere: Murvai 1, Rácz, Arnócz, 
Lakatos, Kónya 1. Edző: Jenei Tamás 
Tibor Hétméteres: 8/4, illetve 5/3. Ki-
állítás: 6 perc, illetve 14 perc. 
Jenei Tamás Tibor: A védekezés alap-
ja az akarat, amiből nem volt hiány 
ezen a mérkőzésen. A kiváló védő fa-
lunk mögött volt egy nagyszerű kapus 
teljesítmény is. A támadó oldalon új 
helyzet állt elő, hogy az átlövő játéko-
saink hiányoznak mérkőzések óta, ez 
az oka ennek a kevés lőtt gólszámnak.
Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK – FTC 25 – 37 (13 – 19)
Hajdúnánás: 50 néző. Vezette: Csör-
gő, Vitális. (február 25.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Arnócz 
2, Veres Boglárka 2, KOSTYÓ 8, Re-
pák 7/2, Veres Barbara 2, Szabó Sz. 
Csere: Czipa (kapus), Weibli 2, Mur-
vai 1, Csépke, Szabó F 1/1. Edző: Je-
nei Tamás Tibor Hétméteres: 3/3, illet-
ve 3/2. Kiállítás: 4 perc, illetve 0 perc.
Jenei Tamás Tibor: Határozott, feszes 
védekezéssel kezdtük a mérkőzést, és 
amíg támadásban nem szórtuk el a 
labdáinkat, addig volt a mérkőzés. Saj-
nos több ziccert is elhibáztunk, amit 
a Ferencváros azonnal megbüntetett. 
Küzdöttek a lányok, de hiányzott az 

a bizonyos plusz motiváció, ami egy 
ilyen szinten kézilabdázó ellenfél ellen 
egy szorosabb eredményt okozott vol-
na. Következő mérkőzésen a Szeged 
ellen több fog kelleni ahhoz, hogy 
idegenben is győzni tudjunk ellenük.
NŐI KÉzILABDA NB I/ B - Alsó-
házi rájátszás
Hajdúnánás SK – Győri ETO KC 
U19. 27 - 23 (10 - 11) 
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Ma-
ródi, Novák. (március 13.) 
Hajdúnánás SK: SZABÓ L (kapus), 
KOVÁCS 8/4, Szabó P 2, SÁPI G 7, 
Tar L, Petrovics 1, Kozma K 2. Csere: 
Kozma T, Kiss (kapusok), NYAKÓ 6, 
Kelemen 1, Sápi B, Zagyva, Kostyó, 
Repák, Veres Boglárka. Edző: Dajka 
István Hétméteres: 4/4, illetve 6/5. Ki-
állítás: 10 perc, illetve 8 perc.
Dajka István: Nehéz mérkőzésen 
hoztuk a kötelező győzelmet a te-
hetséges Győri fiatalok ellen. Az el-
ső félidőben rosszul kézilabdáztunk. 
Nem jó felfogásban, hozzáállásban. 
Elfelejtettük, hogy távoli zónában is 
lehet, illetve kell kapura lőni. Körről 
kihagyott lövésekkel és eladott beját-
szásokkal, hoztuk magunkat nehéz 
helyzetbe. Második félidőben ered-
ményessé vált az átlövő játékunk. A 
védekezési rendszerváltás is meghozta 
a várt eredményt. Így még azt a sajná-
latos sérülést is elbírta a csapat, ami az 
addig jó teljesítő kapusunk Szabó Lu-
ca elszenvedett az első félidőben. Ezt 
nevezik izzadságszagú győzelemnek.
Ifjúsági I. osztály Kelet: PC Trade 
SZNKE - Hajdúnánás SK 26 – 27 
(14 – 12)
Szeged 30 néző. Vezette: Serfőző K, 
Serfőző R. (március 11.)
Hajdúnánás SK: Cziczás (kapus), Sza-
bó Sz 1, VERES Barbara 1, REPÁK 
8, KOSTYÓ 5, VERES Boglárka 3, 
Weibli 3. Csere: Czipa (kapus), Mur-
vai 4/4, Arnócz, Szabó F 2/2, Csépke. 
Edző: Jenei Tamás Tibor Hétméteres: 
3/3, illetve 9/6. Kiállítás: 4 perc, il-
letve 6 perc. 
Jenei Tamás Tibor: A mérkőzés első 
20 percében az ellenfelünk a mi hi-
bánkból élt. Sok eladott labda, ziccer, 
7 méteres hibák után szerencsére fel-
ébredtünk és fel tudtunk zárkózni a 
félidő végére. A második félidő elején 
sikerült átvennünk a vezetést, amit vé-
gig megőriztünk. A végjátékot nehéz-
zé tettünk magunknak, amit utólag 
nem bánok, mert tét helyzetben ismét 
sikerült nyomás alatt is pontosan vég-
rehajtani azokat az utasításokat, amit 
az időkérésnél megbeszéltünk. Ha-
talmas gratuláció a lányoknak, igazi 
csapat munka volt!

- kábé -

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás FKK – E. r. Fehér-
gyarmat 29 - 31 (17 - 12)
Hajdúnánás. 80 néző. Vezette: Dulai, 
Pisák. (március 5.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
KISS 8/2, Király 1, Nyeste 1, OROSZ 
5, ÖTVÖS T 10, Ötvös N 2. Csere: 
Reszegi (kapus), Bodogán, Bakó 1, 
Deli, Bencze, Molnár 1, Kovács, Tu-
picza, Bartók. Edző: Bancsók Károly
Hétméteres: 3/2, illetve 5/3. Kiállítás: 
14 perc, illetve 6 perc.
Bancsók Károly:  Jól kézilabdáztunk 
40 percig, aztán rendre egyéni hibák 
következtek egymás után, így folya-
matosan az ellenfelet hoztuk köny-
nyű helyzetbe, melyet kíméletlenül 
kihasználtak. A kritikán aluli játék-
vezetéssel együtt is meg kellett volna 
nyernünk a mérkőzést. 
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás FKK – 
E. R. Fehérgyarmat 38 – 54 (13 – 26)
Hajdúnánás. 50 néző. Vezette: Bor-
bély, Konyári. (március 5.)
Hajdúnánás FKK: Kelemen (kapus), 
Széki 5, Molnár 12/1, Gönczi 6, Ur-
gyán, DELI 13/1, Bózsár 2. Csere: 
Bodogán. Edző: Labancz Mihály
Hétméteres: 2/2, illetve 0/0. Kiállítás: 
4 perc, illetve 8 perc.
Labancz Mihály: Kapusunkat er-
re a szezonra elvesztettük, így ismét 
mezőnyjátékos „áldozta fel magát”. 
A legjobb csapat ellen sikerült 38 
gólt lőnünk, ami biztató lesz arra az 
időkre, ha lesz elég cserénk és „igazi” 
kapusunk. Így hosszú lesz még ez a 
bajnokság!

Acélváros KK - Hajdúnánás FKK 
30 - 23 (12 - 14)
Miskolc 150 néző. Vezette: Móré, 
Pásztor. (március 12.)
Hajdúnánás FKK: Torma (kapus), 
KISS 6/2, NYESTE 4, BODOGÁN, 

Ötvös T 2, ÖTVÖS N 4, Bartók 2. 
Csere: Reszegi (kapus), Bata 1, De-
li, Bencze 1, Kovács 1, Molnár 2/1, 
Tupicza, Harsányi. Edző: Bancsók 
Károly
Hétméteres: 8/6, illetve 3/3. Kiállítás: 
4 perc, illetve 14 perc.
Bancsók Károly: Bár a mérkőzésnek 
nem mi voltunk az esélyesei, de ne-
künk most már bravúrokra is szük-
ségünk van a céljaink eléréséhez, így 
is álltunk a nagyon jó erőkből álló 
ellenfélhez. Az első félidőben teljesí-
tettünk szinte mindent, amit megbe-
széltünk így sikerült előnnyel vonulni 
a félidőre. A másodikban több hibával 
játszottunk és az acélváros védekezése 
is sokkal hatékonyabban működött, 
olykor a durvaság határait súrolta, 
ennek ellenére mi kaptuk a sorozatok 
hétmétereseket és kiállításokat, amit 
már nem tudtunk kompenzálni, vé-
gül megérdemelt hazai győzelem szü-
letett, ám joggal érezhetjük azt hogy a 
végeredmény nem tükrözi hűen a két 
csapat közti mai különbséget. 

Ifjúsági mérkőzés: Acélváros KK - Haj-
dúnánás FKK 34 – 31 (19 – 16)
Miskolc 50 néző. Vezette: Móré, Pász-
tor. (március 12.)
Hajdúnánás FKK: Csiszár (kapus), 
BÓZSÁR 5, Gönczi 7, Péntek 5, Deli 
2, Molnár 9, Kelemen 3. Csere: Nya-
kó (kapus), Bodogán, Széki. Edző: 
Labancz Mihály
Hétméteres: 2/2, illetve 2/1. Kiállítás: 
8 perc, illetve 8 perc.
Labancz Mihály: A 3. kapusunkkal 
próbálkoztunk ezen a mérkőzésen, 
nem rajta múlott a vereség. Sajnos ma 
semmi sem sikerült, az ellenfél megér-
demelten nyert.  

- kábé -

Találkozó
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az öreg Kőrösis diákok, és a Nánásról 
elszármazottak találkozóját újra megrendezzük.

A találkozó időpontja: 
2022. április 10. 12,30 óra
Helyszín: Honvéd Kulturális Központ, Budapest, Stefánia u. 34.
Bővebb információ: 
facebook,  a „Nánásról elszármazottak” csoportnál.
Mindenkit szeretettel várunk!

Jóna Sándor


