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E zzel a címmel immár negyedik al-
kalommal került megrendezésre 
városunkban a karácsony előtti 

első adventi gyertya meggyújtása. A városi 
önkormányzat és a művelődési központ 
közös szervezésébe ezúttal az Okkal Má-
sokkal I� úsági Egyesület is csatlakozott. 
A Start munkaprogramban részt vevő dol-
gozók segítségével már napokkal a rendez-
vény előtt fölállították a hatalmas fenyő-
fát, az állatsimogatót, a Betlehemi jászolt.

December 1. délelőtt a mozi épületében 
szülők és gyermekek készíthettek közösen 
adventi koszorúkat, asztaldíszeket, illetve 
szalmából karácsonyfadíszeket. Délután 
a város terén Buczkó József a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűj-
temény igazgatója köszöntötte a közös 
ünnepre érkezőket s beszélt ezen időszak 
jelentőségéről. Advent a keresztény kul-
túrkörben a karácsonyt megelőző negye-
dik vasárnaptól a karácsonyig számított 
időszak. A karácsonyi ünnepkör advent 
első napjával kezdődik, és vízkeresztig 
(január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja 
egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. 
Ezután következett a tűzgyújtás melyet a 
Makai Andrea által vezetett Aranyszalma 
I� úsági Néptánccsoport műsora követett. 
A tehetséges, vidám � atalok látványos be-
mutatójuk végén a közönségből is tánc-

ra csábították a fagyoskodókat s együtt 
ropták boldogan a tűz körül. Eközben az 
Ipartestület tagjai frissensült fánkkal, me-
leg teával várták a gyerekeket, a felnőtte-
ket pedig � nom forralt borral. Miközben 
a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Kör 
énekesei a Református Iskola gyerekei-
vel közösen karácsonyi dalokat énekel-
tek, megkezdődött a fa feldíszítése. Aki 
létráról, vagy a szülei válláról, vagy csak 
nyújtózkodva de mindenképpen el akart 
helyezni egy előre elkészített szépen cso-
magolt ajándék dobozt annak bizonyára 
sikerült is, mert pár perc múlva, már szin-
te tenyérnyi hely sem maradt szabadon. 
Ezután Szólláth Tibor városunk polgár-
mesterének ünnepi beszéde következett 
melyben felhívta a � gyelmet arra, hogy a 
Jézuskát ne a karácsonyi ajándékok között 
keressük, hanem a szívünkben., s kívánta, 
hogy karácsonyeste mindannyiunk szívé-
ben ott legyen. A hagyományokhoz híven 
a csúcsdísz ezután került a helyére, s kö-
vetkezett az első adventi gyertya meggyúj-
tása. Hajdúnánás ünnepi díszbe öltözött, 
a családias hangulat, a közös ünneplés 
hatása reméljük a jövőben is így fokozó-
dik, hiszen elmondhatjuk, hogy jelentő-
sen több érdeklődő, látogató volt, mint az 
elmúlt években.
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assan közeledik az év vége, és ez-
zel együtt a Karácsony, a szeretet, 

Megváltónk születésének ünnepe. So-
kunk számára fontos az esztendőnek ez 
az időszaka, mert az egész éves munka és 
rohanás, a mindennapi teendők után a 
karácsony a meghittségről, a szeretetről, a 
családról és emellett a normális életritmus-
ba való visszatérésről is szól. Ilyenkor kicsit 
elcsendesedik körülöttünk a világ! Több 
időt tudunk szeretteinkre, a környezetünk-
ben élőkre és saját magunkra is fordítani. 
Igyekszünk gondolatainkban összegezni 
és értékelni az elmúlt évet, valamint erőt 
meríteni, hozzátartozóink körében lelkileg 
feltöltődni, hogy megújulva állhassunk az 
új esztendő állította kihívások elé.

Szép hagyománnyá vált immár, hogy 
Hajdúnánás főterén és Tedejen is az ad-
vent kezdetén ünnepi díszbe öltöztetjük a 
fenyőt. Karácsony ünnepe előtt, decem-
ber 22-én 16 órától sok szeretettel várjuk 
Hajdúnánás lakóit a Köztársaság térre, 
a város karácsonyfája mellé a „Fel nagy 
örömre, ma született” betlehemi táncjá-
tékra és karácsonyi koncertre!

Kálvin után vallom azt, hogy az emberi 
együttélés etikájának alapja, hogy Isten 
az emberektől felelős cselekvést vár, illet-
ve hogy az ember alapvetően társas lény, 
aki felelősséggel tartozik felebarátaiért is. 
Ezeknek a gondolatoknak mindennapok-

ra átültetett kifejeződése, hogy a rászoruló 
családokat karácsony idején is igyekszünk 
Hajdúnánáson, valamint Tedej település-
részen is segíteni. A hagyományokhoz hí-
ven az idei esztendőben december 24-én a 
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonpro� t Kft. és a Családsegítő és Gye-
rekjóléti Szolgálat munkatársaival együtt-
működve az önkormányzat a szociálisan 
rászoruló családok számára biztosít meleg 
ételt. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni a 
megváltó születésének megünnepléséhez, 
és enyhíteni a családok számára az ünnep-
pel együtt járó kiadások terheit. 

A karácsony azon kiemelt pillanata az 
évnek , amikor szűkebb és tágabb közössé-
geinkben is megéljük az egymás iránt ér-
zett szeretet fontosságát. A Megváltó szü-
letésével Isten minden ember felé kitárta 
szeretetét, melyet nekünk is személyválo-
gatás nélkül kellene megélnünk. A testet 
öltött isteni szeretet által Jézusban nem 
csak azok felé fordulhatunk szeretettel, 
akik közel állnak szívünkhöz, de azok felé 
is, akikkel talán kon� iktusaink, békétlen-
ségeink és meg nem értettségünk van.

Hajdúnánás város polgármestereként 
kívánok mindenkinek áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepet, és azt, hogy meghitt, 
szerető családi körben ünnepelhessék a 
kis Jézus születését!

Szólláth Tibor
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Közel harminc éve már, hogy december 
12-ét, a hajdúszabadság, a hajdútelepítés 
napját városi ünnepként tartjuk számon.

Idén különösen gazdag programmal 
tisztelget Bocskai fejedelem ősi városa a 
korponai szabadságlevél kiadásának 408.
évfordulóján. 

A nagy nap, december 12-én már dél-
előtt indult a hagyományos Nagyanyó 
meséi programmal, ahol a képviselő-tes-
tület tagjai meséltek az óvodásoknak. Volt 
rendhagyó történelem óra Mónus József 

többszörös világrekord íjásszal, majd lát-
ványos íjász bemutató a főtér és környé-
kén. Délután egy különleges ikon kiállítás 
nyílt a múzeumban, Petru Costin, a Mol-
dovai Köztársaság Vámhivatala ezredesé-
nek magángyűjteményéből. Folytatódott 
a program a hagyományos városi fotópá-
lyázat anyagából nyílt tárlat megnyitásá-
val, majd délután fél hatkor kezdődött az 
ünnepi képviselő-testületi ülés Bocskai 
szobrának megkoszorúzásával. 

A hat órakor kezdődő ünnepi ülésre 
zsúfolásig megtelt a művelődési központ 
színházterme, ahol a vendégeket Szólláth 
Tibor polgármester úr köszöntötte. Ün-
nepi beszédében visszaidézte az 1903-as 
budapesti hajdú ünnepséget Rákosi Vik-
tor akkori tudósítása alapján. Az ünnepi 
beszéd után a hagyományos városi kitün-
tető díjak átadása következett.

2013-ban Polgármesteri Elismerő Cí-
met kaptak: Boruzs Bernát, Dráviczki 
Csaba, Fűz Andrásné, dr. Horváth Tibor, 

Kacsora Tibor, Skopkó István, 
Városi rendelőintézet Védőnői 
szolgálata, Veres Sándor. Kö-
zösségi Díj elismerésben része-
sült Bodnár Balázs mentőtiszt.

A Kabay János Közegés-
zségügyi Díjat dr. Puskás At-
tila kapta, míg a Csiha Győző 
Mezőgazdaság, Ipari és Keres-
kedelmi díjat Martinek Im-
rének adományozta a képviselő-testület.

Hajdúnánás Városáért kitüntetésben 
részesült Prof. dr. Fodor István történész, 
régész, és Petru Costin úr.

Hajdúnánás Város Díszpolgára címet 
ezúttal a 100. éve született, hajdúnánási 
születésű kiváló tudós, dr. Ujvárosi Mik-
lós kapta. Az ünnepségen testvérvárosi 
szándéknyilatkozatot írt alá Bender vá-
rosa és Hajdúnánás.

A programot este nyolc óra táján egy 
váratlan áramszünet szakította félbe, ám a 
közönség kitartott, és ezidő alatt a város 

vállalkozói által megterített város asztala 
mellett elfogyasztották a � nom vacsorát. 
Mintegy jó óra múlva visszatért az éltető 
elektromosság a vezetékekbe és a város 
napi ünnepség a Czifra együttes és a Zagy-
va banda fergeteg műsorával zárult, szűn-
ni nem akaró tetszésnyilvánítás mellett.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy a város napi programokról rész-
letes beszámolónkat következő lapszá-
munkban olvashatnak.

Hirdessen Ön is a megújult Hajdúnánási 
Újságban!

EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK A HELYE!

Városi kitüntető díjazottakVárosi kitüntető díjazottakVárosi kitüntető díjazottakVárosi kitüntető díjazottakVárosi kitüntető díjazottakVárosi kitüntető díjazottak
Hajdúnánás Város Önkormányzata idén 
több hon� társunk munkásságát ismerte 
el a városi kitüntető díjak, és Polgármes-
teri Elismerő Címek odaítélésével.

Kedves Olvasóink a Város napi ünne-
pi képviselő-testületi ülésről részletes 
beszámolót újságunk következő, 2014. 
január 9-i számában olvashatnak. Jelen 
lapszámunkban a Hajdúnánás Város 
Díszpolgára,  illetve a Hajdúnánás Vá-
rosáért díj egyik kitüntetettje életéről, 
szakmai munkáságáról olvashatnak.

Hajdúnánás Város Díszpolgára – 
dr. Ujvárosi Miklós

Hajdúnánás Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2013-ban posz-
tumusz Hajdúnánás Városi Díszpolgára 
címet adományozott dr. Ujvárosi Mik-
lósnak, a magyar gyomnövénykutatás 
területén végzett kimagasló, nemzetkö-
zileg is elismert, Hajdúnánás hírnevét 
öregbítő tevékenységének elismerése-
ként. A 100 éve született tudós kitünte-
tését � ai, Ujvárosi Huba és Ujvárosi Előd 
vették át.

Professzor Ujvárosi Miklós 1913. janu-
ár 25-én született Hajdúnánáson. Szülei 
földművesek voltak. Két gyermeket ne-
veltek fel, Miklóst és öccsét, Sándort.

A család helyzetét nehezítette az első 
világháború. Édesapját elvitték katoná-
nak s ez idő alatt a kis Miklós gyermek-
paralízis betegséget kapott. A bénulás 
következtében csak évek múltán tudott 
gép és bot segítségével járni, ezért tanul-
mányainak egy részét magántanulóként 
kellett elvégeznie. A gimnázium 5. osztá-
lyától már a hajdúnánási reálgimnázium 
rendes tanulója. 1932-ben érettségizett, 
majd beiratkozott a Debreceni Tudo-
mányegyetem Bölcsészeti Karára, ter-
mészetrajz-földrajz szakos hallgatónak. 
Az egyetem elvégzése igen komoly terhe-
ket rótt rá, mert a család anyagi helyzete 

nem tette lehetővé a bentlakást. Hajdú-
nánásról naponta járt be Debrecenbe, 
14–16 órát volt távol otthonától.

Akaratereje példátlan volt. A föld és 
a növények szeretetét a szülői házból 
hozta. Huszonegy évesen Hajdúnánás 
környékének növényzetét kutatta. 1937-
ben szerzi meg a középiskolai tanári 
oklevelét. 1938 januárjában növénytan 
főtárgyból, valamint állattan és geológia 
melléktárgyakból szigorló vizsgát tett, 
és a „Hajdúnánás vegetációja és � órája” 
című dolgozatával bölcsészeti doktorá-
tust szerzett.

1940-ben Kolozsvárra helyezték, az 
ottani botanikus kertbe kertészeti főin-
tézőnek és tanársegédnek. Így növényta-
ni kutatásai a Hajdúság és a Tiszamente 
után az erdélyi területekre is áttevődött. 

Kolozsváron nősült meg, feleségül 
vette a nagynevű botanikus professzor  
Nyárády Erazmus Gyula leányát.

1944. szeptember 7-én kiürítési pa-
rancs érkezett. Minden ingóságát hátra-
hagyva feleségével és gyermekeivel me-
nekülésre kényszerült.

A Zala megyei Kehidára került, ahol 
a mezőgazdasági szakiskolában tanított. 
1947-ben újra Debrecenben van, az Ag-
rártudományi Egyetemre került adjunk-
tusnak. 

1949-ben az MTA pallagi Növény-
termesztési Intézetében kapott állást. 
Itt vette kezdetét az a nagyszabású ku-
tatási tevékenység, amely az I. Országos 
Szántóföldi Gyomnövény-felvételezéshez 
vezetett. 1950-ben hét hónapi terepmun-
kával 80 helyen végezte el - munkatársai 
segítségével – az első országos gyomnö-
vény-felvételezést. 

1952-ben megkapta a „mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa” címet.

1953 szeptemberében az MTA Bota-
nikai Kutató Intézetébe, Vácrátótra he-

lyezik. A család vándorlása itt ér véget. 
Ujvárosi professzor a Budapesthez közeli 
községben 26 éven át alkotott, és 25 évig 
volt az intézet tudományos igazgató-he-
lyettese, a botanikus kert vezetője.

Ujvárosi professzor nemcsak agrobo-
tanikus volt, hanem botanikusként, il-
letve botanikus kerti szakemberként is 
nagyot alkotott. Életében öt botanikus 
kert fejlesztésében játszott szerepet.

Egész élete – betegsége miatt – egy 
hatalmas küzdelem volt. A mellette dol-
gozók ezt személyesen láthatták, tapasz-
talhatták. Akik csak hírből ismerték, 
tartottak tőle, de már az első találkozás, 
az első beszélgetés is rabul ejthette őket. 
Szerette a � atalokat, ezért ismereteit szí-
vesen osztotta meg velük. Sokat mesélt 
a régi nagy időkről, botanikusokról, 
növényekről. Ő élete végéig megmaradt 
egyszerű hajdúnánási földműves család 
gyermekének, akinek a nevéhez rengeteg 
történet, és máig emlegetett anekdoták 
kötődnek.

1979-ben ment nyugdíjba és 1981. 
augusztus 15-én Budapesten hunyt el. 
A Farkasréti temetőben nyugszik.

Város napi keresztmetszet

Kitüntetettjeink
Időutazás a 10. századba

Több mint tíz éves 
hagyomány, hogy 
város nap környé-
kén jelenik meg a 
Nánási kalendári-
um, amely egyben 
helytörténeti olva-
sókönyv is. Az idei 
kötet jelentős részt 
szentel a város ha-

tárában zajlott régészeti feltárásoknak, 
az első világháború helyi vonatkozásával, 
valamint az ez év nyarán megvalósult 
Benderi kegyeleti emlékúttal. Természete-
sen több, kisebb-nagyobb írást is helyt ka-
pott, így pl. érdekes szín a Hattyú áruház 
rövid története, vagy a hajdúnánási Jóna 
családok családfája, amelyet Jóna Sándor 
juttatott el szerkesztőségünkbe. Máró 
Gábor idén két írással is szerepel, Kato-
nadolgok c. írása sorkatonai szolgálatának 
emlékeiből állt össze. Trungel Simonné az 
1970/80-as években a művelődési köz-
pontban működő szövő-és kézimunka 
szakkörökről írt. A kötet második felében 
válogatást olvashatnak a Hajdúnánási Új-
ság 2013. évi számaiból. A kalendárium 
megvásárolható a városi könyvtárban.

Megjelent a 
Nánási kalendárium 
13. kötete
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Ünnepélyes keretek között került sor az 
Esélyegyenlőségi Ház átadására és a pro-
jekt zárására 2013. november 22-én, Haj-
dúdorogon a Fogadó út 3–5. szám alatt, 
a Fehér Bot Alapítvány által az E  urópai 
Unió és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap 49 999 999 Ft. összegű támogatá-
sával megvalósított ÉAOP–5.1.3–11–
2011–0001 számú „Esélyegyenlőségi Ház 
építése és működtetése egészségkároso-
dott személyek számára” című projekt 
keretében.

Elsőként Csige Tamás, Hajdúdorog 
polgármestere köszöntötte a jelenlévő-
ket. Elmondta, hogy – a városnak is nagy 
öröm, hogy a Fehér Bot Alapítvány egy 
ilyen szép épületet tudott felépíttetni 
Uniós támogatással. Utalt arra is, hogy 
az önkormányzat és az alapítvány sok-sok 
éve eredményesen működik együtt és szo-
ros kapcsolatot ápol. 

Berki Judit, az Észak- Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség Nonpro� t Kft. 
ügyvezető helyettes asszonya folytatta a 
köszöntések sorát. Beszélt a sikeres pályá-
zati projektről, annak megvalósításáról, 
illetve az ÉARFÜ és az alapítvány szoros 
együttműködéséről adott tájékoztatást. 

Az ünnepi beszédeket követően, sor 
került az Esélyegyenlőségi Ház kulcsai-
nak átadására és átvételére. Tóth György 
István úr, a Hajdúdorogi 2002 Építőipari 
Kft. ügyvezetője, adta át az Esélyegyen-
lőségi Ház kulcsait ünnepélyes keretek 
között dr. Szabó Miklósnak, az alapítvány 
elnökének. 

Dr. Szabó Miklós megköszönte a gra-
tulációt és az épület felépítését, majd ér-
tékelte a projekt eredményeit és elmondta 
projektzáró beszédét.

A projektben 119 megváltozott mun-
kaképességű illetve fogyatékos személyt 
sikerült bevonni. A bevontak között 50 
Hajdúdorogi, 40 hajdúnánási és 30 haj-
dúböszörményi ügyfél van.

A projekt két részből állt:
– az Esélyegyenlőségi Ház felépítése és 

berendezése 
– ún. ESZA tevékenységek, amelyeket 

összegezve humánszolgáltatásként jelöl-
hetünk meg.

Az ESZA tevékenység keretében:
 támogató tevékenység körében: egyéni 

pszichológiai tanácsadás, kon� iktuske-
zelési tréning, kommunikációs tréning, 
klub tevékenység valósult meg.

 a munkaerő-piaci szolgáltatások köré-
ben: munkatanácsadás, pálya tanács-
adás, rehabilitációs és jogi tanácsadás, 
munkaközvetítés, munkáltatói fórum 
valósult meg.

 A projekt ismertségét és megvalósítását 
segítő programok körében: projektindító 
rendezvény, Esélyegyenlőségi Nap, Esély-
egyenlőségi Gyermeknap, Sportnap, Fe-
hérbot napja került megszervezésre.
A projektről a helyi újságokban is hírt 

adott az alapítvány.
A projekt megvalósítását elősegítették: 

a helyi önkormányzatok és intézményeik, 
a civil partnerek

Elnök úr ez után bejelentette, hogy a 
projektet 2013. november 30. napján be-
fejezik.

Projektzáró beszédének végén, min-
denkinek köszönetet mondott a munká-
jáért, aki az Esélyegyenlőségi Ház építésé-
ben vagy a humánszolgáltatások végzésé-
ben részt vett.

Az értékelő és projektzáró gondola-
tokat követően Lakó Sándor látássérült 
sorstársunk zenés-irodalmi műsorát hall-
hatta az érdeklődő közönség.

Az oldott hangulatban került sor 
Dalanics Zoltán görög katolikus esperes 
úr házszentelésére, majd Gacsályi Gábor 
református lelkész Isten áldását kérte az 
intézmény sikeres működéséhez!

Karcagi Márta
művelődésszervező.

A tavalyi évhez hasonlóan december 24-
én, 25-én és 26-án 11–15 óráig az Avia töl-
tőállomás előtti téren karácsonyi főzés és 
tartós élelmiszer- csomag ajándékozás lesz.

Kérjük azokat az önkéntes segítőket és 
támogatókat, akik ebben részt kívánnak 
venni munkájukkal és/vagy felajánlása-
ikkal, jelezzék a 06-30/953-3923-as szá-
mon, vagy jelentkezzenek a helyszínen a 
megadott napokon.

Minden olyan élelmiszert szívesen fo-
gadunk, mely a kamrában „helyet foglal-
hat”, hiszen nem mindenki tudja ünnepét 
olyanná varázsolni, amilyenné szeretné. 

Jónak lenni mindig jó, de talán akkor 
a legjobb, amikor mi magunk varázsolha-
tunk örömöt általa a megfáradt szívekbe!

Mire van szükségünk? (tojás, cukor, liszt, 
tartós élelmiszer, stb…). Önökre bízzuk!

Fekete Andrea

Tisztelt Lakosság!
A 2013. decemberi ügyeleti renddel kapcsolatosan az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni 
Önt. A 2013. decemberi ügyeleti rend az ünnepekre és munkanap áthelyezésekre tekin-
tettel az alábbiaknak megfelelően alakul:
 december 20 munkanapi rend szerint
 december 21. munkanapi rend szerint (december 27., péntek helyett)
 december 23. munkanapi rend szerint
 december 24–29. ünnepi és hétvégi munkarend
 december 30 munkanapi rend szerint
 december 31. munkanapi rend szerint
 január 1 ünnepi munkarend
 január 2. munkanapi rend szerint
 január 3. munkanapi rend szerint

A munkanap áthelyezésekből adódóan 2013. decemberében a Karácsonyi Ünnepek-
hez kapcsolódóan 6 napos ünnepi és munkaszüneti időszak lesz érvényben. Ez idő alatt 
az Egészségügyi Szolgáltatók is ügyeleti rendnek megfelelően fognak működni, ennek 
megfelelően az alapellátás mellett a járóbeteg szakellátás, a fekvőbeteg ellátás, a gyógy-
szertárak és a mentés is ügyeleti kapacitással lesz csak elérhető.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
által a Környezet és Energia Operatív 
Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott projekt keretében több, mint 
30 millió forintos állami támogatással 
befejeződött a Kasza utcai óvoda in-
tézményegység épületének energetikai 
felújítása. 

A „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda 
intézményegység épületenergetikai fel-
újítása” című projekt zárásaként ünne-
pélyes épület átadásra került sor 2013. 
december 5-én, csütörtökön.

A felújított intézményegység ünnepé-
lyes átadását Kovácsné Bata Éva Intéz-

ményvezető köszöntője nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy olyan óvodát hoztak lét-
re, ahol domináns értékként jelenik meg 
a gyermekszeretet, az elkötelezettség és a 
minőségi munkára való törekvés. Az óvo-
da intézményegység vezetője hangsúlyoz-
ta: városunk egyik legszebb óvodája jött 
létre a fejlesztések révén, ahol minden a 
gyermekek igényeihez igazodik.

Ezt követően Szólláth Tibor Hajdúná-
nás város polgármestere köszöntőjében 
elmondta, hogy nemcsak a korszerűsíté-
sekre, a fejlesztésekre kell nagy hangsúlyt 
fektetni, hiszen, ha nem lesznek gyerekek, 
emberek, akik Hajdúnánáson képzelik el 

Lakossági tájékoztató a 2013-as Lakossági tájékoztató a 2013-as Lakossági tájékoztató a 2013-as 
háziorvosi ügyeleti ünnepi rendrőlháziorvosi ügyeleti ünnepi rendrőlháziorvosi ügyeleti ünnepi rendrőlháziorvosi ügyeleti ünnepi rendrőlháziorvosi ügyeleti ünnepi rendrőlháziorvosi ügyeleti ünnepi rendről

Jónak lenni jó! Jónak lenni jó! Jónak lenni jó! 
Tegyük szebbé mindenki ünnepét!Tegyük szebbé mindenki ünnepét!Tegyük szebbé mindenki ünnepét!Tegyük szebbé mindenki ünnepét!Tegyük szebbé mindenki ünnepét!Tegyük szebbé mindenki ünnepét!

Esélyegyenlőségi Ház ünnepélyes Esélyegyenlőségi Ház ünnepélyes Esélyegyenlőségi Ház ünnepélyes 
átadása Hajdúdorogonátadása Hajdúdorogonátadása Hajdúdorogon

Átadták a Kasza utcai óvoda Átadták a Kasza utcai óvoda Átadták a Kasza utcai óvoda 
felújított épületétfelújított épületétfelújított épületét a jövőjüket, akkor ezek a települések el-

öregszenek. Ezért is fontos az, hogy olyan 
intézkedéseket, beruházásokat valósítson 
meg a város, amelynek köszönhetően a 
� ataloknak érdemes lesz a jövőjüket vá-
rosunkban tervezniük.

A pályázat keretében sor került a külső 
falszerkezetek teljes hőszigetelésére, illetve 
az elavult nyílászáró szerkezeteteket hő-
szigetelt, műanyag nyílászárókra cserélték 
ki. Az elavult gázkazán helyett új, környe-
zetbarát pellet kazánt építettek be, ami a 
meleg víz előállítására is megfelelő. Nem-
csak a fűtési, hanem a világítási rendszer 
is környezetbaráttá vált, energiatakarékos 
kompakt fénycsövek világítanak minden-
hol. A tetőre kiépített napelemes rend-

szer szintén hozzájárul az 
épület további költség- és 
energia hatékony működ-
tetéséhez.

Az óvoda teljes felújí-
tásához a Hajdúnánási 
Önkormányzat önereje 
is kellett, amelynek kö-
szönhetően az épületben 
teljes belső festés, a fog-
lalkoztató szobákban par-
ketta csere, a folyosókon 
a padlóburkolat cseréje 
történt meg. Új tornaszo-

ba és melegítő konyha került kialakítás-
ra, illetve a vízvezeték rendszer cseréje is 
megtörtént.

Dr. Mező Ferenc az Észak – Alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyve-
zetője átadó beszédében elmondta, hogy 
Hajdúnánás rendkívül sikeres pályázó 
település. Köszönhető ez a város vezeté-
sének és azoknak a szakembereknek, akik 
hozzájárultak a sikeres pályázatok elkészí-
téséhez. Az avatóbeszédek után a nemzeti 
színű szalagot Szólláth Tibor és Dr. Mező 
Ferenc vágták át. Ezt követően a meghí-
vottak az óvodások rövid zenés, táncos 
műsorát tekinthették meg, amelyet az ün-
nepi torta felszeletelése követett.

Értük történik minden

BÉKÉS, BOLDOG, SZERETETTELJES KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN A BOCSKAI KORONA!
Aktuális elfogadóhelyi táblánkat megtalálják 
a www.bocskaikorona.hu honlapon!
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Városunk lakosai az utóbbi időkben, 
szembetűnő változásokat tapasztalnak, 
miközben végigsétálnak a városon. Ne-
künk, szülőknek, – akiknek óvodás, ál-
talános iskolás vagy éppen középiskolás 
gyerekeink vannak ‒ elég csak látni a 
szépen felújított óvodát, iskolát. De ne 
feledkezzünk meg a megkopott, társas-
házi lakásokról melyeken már látszik a 
megújulás folyamata. Így van ez a 70-es 
évek közepén készült – mára tranzitút-
vonalnak számító- nagykörúttal is. A 
Tiszavasvári úttól egészen a Dorogi útig. 
Akkor leginkább mezőgazdasági gépek és 
a kisszámú személygépkocsik közlekedtek 
rajta. Az idő múltával és az autópálya kö-
zelsége miatt, egyre inkább több tonnás 
tehergépjárművek vették birtokba, így az 
aszfaltréteg teljesen tönkre ment. Bizony 
ráfért a felújítás! A körúton lakó ingat-
lantulajdonosoknak nagyon sok bosszú-
sággal járt a megnövekedett forgalom, 
hisz épületeikben sok kárt okozott és 
nyugalmukat zavarta. 2005-ben az M3-
as autópálya építésekor tovább romlott 
a helyzet, amikor több tonnás kőszállító 
tehergépjárművek száguldoztak az érin-
tett szakaszon. Félpályás útlezárással til-
takoztunk és aláírásgyűjtésbe kezdtünk a 
helyzet javítása érdekében. A kivitelező 
cég kis összegű kártérítést � zetett a károk 
enyhítése érdekében. A forgalom azonban 
változatlan maradt és az akkori városveze-
tés nem fordított kellő � gyelmet a problé-
mára. A Gyurcsány-kormány idején nem 
jutott pénz, csak kisebb nagyobb toldá-
sokat végeztek. A következménye az volt, 
hogy amit napközben odaraktak, kis idő 
múlva felverték a járművek. Ezért az itt 
lakóknak történelmi jelentőségű a felújí-
tás. A város mindig próbálta úgy kezelni 
ezt az utat, mintha nem Hajdúnánáshoz 

tartozna. Kevés idős ember él azok közül 
– sajnos szüleim sem – aki emlékeznek rá, 
hogy a 70-es években ők � zették a közút 
készítésével járó költségeket. 

Amikor ezeket a sorokat írom, éppen 
a vízelvezető árok kialakításán dolgoznak. 
Nem könnyű úgy végezni a munkát, hogy 
a gépjárművek folyamatosan haladnak, 
mert útlezárás nincs. Érthetetlen szá-
momra, hogy az illetékes hatóság, miért 
nem engedélyezte a forgalom elterelését, 
a földmunkák elvégzése és az aszfaltozás 
idejére?! A járművezetők elképesztő mó-
don kezelték a kialakult helyzetet. Elő-
fordult olyan eset, hogy a 30 km/óra se-
bességkorlát ellenére, legalább 50–60km/
órás sebességgel haladt egy-egy merész 
sofőr a kavicsos úttesten. 

A nehézségek ellenére november végé-
re végeztek a munkálatok nagy részével 
és megindulhatott a közlekedés a már 
tükörsima új úton. Mi lakók pedig pi-
henhetünk, anélkül, hogy mozogna az 
ágy alattunk. Jó érzés reggel úgy ébredni, 
hogy csak az elhaladó járművek fénye vi-
lágít be az ablakon! 

Szeretnem felhívni a rendőrség � gyel-
mét, mert a megélénkülő forgalom miatt 
fontos lenne a sebességtúllépés fokozot-
tabb ellenőrzése. 

Köszönjük a kormánynak, hogy for-
rást biztosított a munkák elvégzéséhez. 
Köszönjük a városvezetésnek, hogy meg-
értette a lakók problémáját és támogatta 
a felújítást. A legnagyobb köszönet pedig 
azokat az embereket illeti, akik alapos 
precizitással a körülmények ellenére is 
kitűnő munkát végeztek! Köszönet min-
denkinek.

Horváth Csabáné 
Jegyző- Nagy Imre u. 4. 

Hajdúnánáson az utóbbi hetekben 
több, Hepatitis A-vírusfertőzést re-
gisztráltak, elsősorban a Kőrösi gim-
náziumban. A betegség kialakulásáról, 
a megelőzésről és a jelenlegi helyzet-
ről tartott sajtótájékoztatót december 
6-án dr. Juhász Endre alpolgármester, 
dr. Balogh Éva járási tisztifőorvos, va-
lamint Baráthné Megellai Erzsébet, a 
Városi Rendelőintézet vezetője. A saj-
tótájékoztató másik témája a napokban 
indult tüdőszűrés volt.

Napjainkban Hajdúnánáson közbeszéd 
tárgy a Hepatitis A vírus okozta meg-
betegedés, amelyről sokan vélik, hogy 

már járvány szintjét érte el. A témával 
kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót 
december 6-án, amely során elmond-
ták, hogy szó sincs járványról, legfeljebb 
halmozott megbetegedésről, hiszen vá-
rosunkban az esetek száma 10 alatt van. 
Mint megtudtuk a fertőzés Tiszavasvá-
riból Hajdúnánásra került. Elsőként a 
Kőrösi gimnáziumban regisztráltak két 
megbetegedést, és mint dr. Balogh Éva 
tisztifőorvos elmondta, az iskola azonnal 
értesítette a ÁNTSZ-t, és megtették az 
óvintézkedéseket. A két érintett osztály-
közösség tagjai védőoltást kaptak és foko-
zott kézhigiénés szabályokat vezettek be. 

Felvilágosító szórólapokat helyeztek el az 
iskolákban, és tájékoztatót tartottak a be-
tegséggel kapcsolatban. Mint elhangzott 
a fertőzés elsősorban a � atal korosztályt 
érinti, hiszen az ő fogékonyságuk sokkal 
nagyobb, miután nem alakult ki védettség 
a szerveztükben.

Természetesen járványról szó sincs – 
mondja Juhász Endre alpolgármester 
úr, amit a főorvos asszony megerősített, 
hiszen Hajdúnánáson a regisztrált beteg 
száma tíz alatt van. A védőoltás évekre vé-
dettséget biztosít, és azért szükséges, hogy 
ne terjedjen tovább a fertőzés. .

A sajtótájékoztató másik témája a már 

elindult tüdőszűrés volt. Mint alpolgár-
mester úr elmondta, ez gyakorlatilag a 
2012-ben elmaradt kötelező szűrés, amely 
már a korszerű digitális röntgenkészülék-
kel végeznek.

Baráthné Megellai Erzsébet intézet-
vezető asszony kéri a lakosságot, hogy 
mindenki abban az időpontban menjen, 
amelyre hívták, hiszen a szűrés a napi 
ellátás mellett történik, így nagy szükség 
van a koordinációra. További információ, 
hogy aki 2012-ben, vagy 2013-ban vala-
milyen okból részt vett tüdőszűrésen, an-
nak nem kell megjelennie. A szűrés helye 
a városi rendelőintézet.

2013. szeptember 24-én 0 óra 15 perc 
körüli időben a Kaján-szík nevű terület-
részen igazoltatásra került négy hajdúná-
nási lakosú személy. Az igazoltatás során a 
Hajdúnánási Rendőrkapitányság járőreitől 
kértünk erősítést. A négy személy: D.L, 
H.D, P.L, és O.A. három lovas szekérrel 
hajdúböszörményi területről, egy nyárfa-
erdőben végzett fakitermelésből tulajdoní-
tott el hozzávetőlegesen 7 m3 nyár papírfát. 
A Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság 
bűncselekmény alapos gyanúja miatt indí-

tott eljárást. 2013. december 5-én a Haj-
dúnánási Rendőrkapitányság járőrével, és 
nyomozóival végrehajtott közös szolgálat 
során a Böszörményi utcán igazoltatás-
ra került O.A. hajdúnánási lakos, aki a 
lovas szekerével szállított tűzifa eredetét 
nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani. 
Hamarosan kiderült, hogy a város szom-
szédságában, az Alföldi-dőlőben egy nem 
lakott tanya udvarából származik a tűzifa. 
A nevezett személlyel szemben a Hajdú-
nánási Rendőrkapitányság megindította 
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Nincs járvány!Nincs járvány!Nincs járvány!Nincs járvány!Nincs járvány!Nincs járvány!

FÉRFIAK / Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE–Nyíregyháza Nyírsuli 29–26 (15–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Szendi 
Türk-Surman.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Tor-
ma (kapus), Kelemen 2, BATA R 11/2, 
ZÍHOR 6, Ménfői L 1, Tupicza, Dankó 
5. Csere: Nyeste (kapus), Ménfői M, Bata 
T 2/1, Potóczky 2, Ötvös, Csuzda, Mur-
vai. Edző: Labancz Mihály

Hétméteres: 3/3, illetve 2/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc.

Labancz Mihály: Célunk az volt, hogy 
mindenáron hozzuk a két pontot. Ez si-
került, a többi jelen állapotunkban nem 
számit. 

Gödöllői KC–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 25–20 (13–7)

Gödöllő 60 néző. Vezette: Lázár, 
Volentics.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: TOR-
MA (kapus), Murvai, Bata T 2/2, Zihor 
5, Ménfői L 2, DANKÓ J 7, Bata R 3. 
Csere: Reszegi (kapus), Tupicza 1, Csuzda, 
Ötvös Á, Ötvös T.

Hétméteres: 5/3, illetve 4/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc. Edző: Labancz Mihály

Labancz Mihály: Az 1. félidőben ösz-
szeszedett hátrányunkat még sikerült 
egalizálni, de ez nagyon sok energiát fel-
emésztett. Az ellenfél tudott frissíteni, mi 
sajnos nem. 

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Tö-
rökszentmiklósi KE 22–23 (9–13)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Torma 
(kapus), Kelemen 1, Bata T 5/2, Zihor 1, 
Ménfői L 2, Potóczky 3, Dankó 3. Csere: 

Reszegi (kapus), Ménfői M 2, Tupicza 1, 
CSUZDA 4, Murvai, Szabó. Edző: La-
bancz Mihály

Hétméteres: 2/2, illetve 3/2. Kiállítás: 4 
perc, illetve 2 perc.

Labancz Mihály: Felforgatott felál-
lásban csak ennyire voltunk képesek, de 
reméljük egyszer mindenki hadrafogható 
lesz, és akkor jönnek az eredmények. 
NŐK / Hajdúnánás TSC–Vasas SC 27–
18 (11–10)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Rontó, 
Veress.

Hajdúnánás TSC: JUHÁSZ (kapus), 
TAKÁCS P 8/5, Szőnyi 3, Kovács 2, DA-
RABOS 2, BUDAHÁZY 3, PETHE 3. 
Csere: Tóth 3, Csontos 1/1, Lakatos, Csíki 
2/1, Tar, Mezei. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 9/7, illetve 5/2. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Ismét jó kapusteljesít-
ménnyel, egységes csapatként arattunk

Győzelmet
Orosházi NKC–Hajdúnánás TSC 

25–23 (11–8)
Orosháza 80 néző. Vezette: Sándor, Szabó.
Hajdúnánás TSC: Juhász (kapus), Da-

rabos 1, Szőnyi 2, KOVÁCS 9, Budaházy 
4, Pethe 1, Csontos. Csere: Lakatos F., 
Tóth 4/2, Takács P. 2/1, Csiki, Péter. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/1, illetve 5/3. Kiállítás: 2 
perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila:  Sajnos tudásunk 50%-át 
nyújtottuk, de így is volt esélyünk a győ-
zelemre. Tőlünk gyengébbek csak a játék-
vezetők voltak. Előre nézünk, megyünk 
tovább!

Kovács Balázs

Kézilabda NB/B – juniormérkőzések

az eljárást. A bűncselekményhez használt 
eszközök: a motorfűrész, a lovas szekér, és a 
ló lefoglalásra kerültek.

Felhívom a Csepűsszőlőben gazdálkodó 
tulajdonosok � gyelmét, hogy a téli időszak-
ban a Dorogi útfél felől a 4. – és az 5. dűlő, 
valamint a Nyíregyházi útfél felől vala-
mennyi nagykapu folyamatosan zárva lesz.

A kapuk zárásának kezdeti időpontja: 
2014. január 1.

A szőlőskertet megközelíteni csak a Ma-
gyar utca felől a főbejáraton lehet. Szükség 
esetén a kapuk kinyitása a 06-30/677-8691 
szolgálati telefonszámon kérhető.

Felhívom továbbá az érintett tulajdono-
sok � gyelmét, hogy a vagyonbiztonság ér-
dekében értékeiket helyezzék biztonságba!

A tavaszi- és nyári időszakban a kapuk 
nyitási rendjéről a későbbiekben adunk tá-
jékoztatást.
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2013. november 22–24. között rendezték 
meg Egerben a hagyományos Palócgála 
Regionális és Nemzetközi Népzenei fesz-
tivált és XVII. országos minősítő hangver-
senyt. Iskolánk citerás növendékei a nov. 
23-án megrendezett országos minősítő 
hangversenyen

szerepeltek, melyre Orosz Zsuzsa, Bar-
na Anikó és a Kincskereső Citeraegyüttes 
a korábbi térségi minősítőn elért „Kiváló” 
minősítéssel szerezte meg az indulás jogát.

Az országos szinten csupa kiváló szó-
lista és csoport mutathatta be műsorát, 
hiszen egy szigorú válogatáson már túl-
esett minden résztvevő. A szólistáknak és 
a csoportoknak egyaránt két különböző 
tájegység dallamanyagából összeállított 
csokrot kellett előadni, s ezt a produkciót 

bírálta a kiváló szakemberekből álló szak-
mai zsűri.

A díjakat a zsűri elnöke, dr. Alföldy-
Borus István adta át. Orosz Zsuzsa és 
Barna Anikó a hangszeres szólista kate-
góriában országos arany minősítést, a 
Kincskereső Citeraegyüttes, melynek tag-
jai: Kozák Zsombor, Orosz Zsuzsa, Barna 
Anikó, Varga László, Varga Janka, Molnár 
Imre, Kovács Ákos és tanáruk Kőmíves 
Edit, szintén országos arany minősítést 
kapott, valamint a zsűri döntése alapján 
felterjesztették „Arany Páva” díjra, mellyel 
a különösen magas színvonalú előadást 
díjazzák. A díj átadására a KOTA által a 
későbbiekben kerül sor.

Bistey Attila

Városnapi rendezvényeink érdekes szín-
foltja volt a 2013. december 11-én lezaj-
lott Bocskai vetélkedő. A hajdúk letelepí-
tésének évfordulóján 8 csapat mérte össze 
tudását. A helyi Bocskai Iskola 6 csapata 
mellett részt vett a helyi Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium 1, valamint a „szom-
szédvár”, a Szorgalmatosi Deák Ferenc 
Általános Iskola csapata. 

A megjelenteket Tóth Imre Igazgató 
köszöntötte – megemlékezve a hajdúk le-
telepítéséről –, majd eredményes verseny-
zést kívánt a csapatoknak.

A versenyt gondos előkészítő munka 
előzte meg. A csapatoknak szellemi totót 
kellett beküldeni. A versengés első felada-
taként egy saját maguk tervezte zászlót 
kellett bemutatni a zsűrinek. A verseny 
bírái voltak: dr. Majorosné Pál Edit, File 
Gáborné és Darócziné Bordás Andrea.

A vetélkedőt levezető Bodnárné Varga 
Márta sorra osztotta az érdekes felada-
tokat, amelyeket a csapatoknak időre 
teljesíteni kellett. Ezek sorában olyan 
kérdések, feladatok sorakoztak, amelyek 
mindegyike az ünnepi alkalomhoz csat-
lakozott. Voltak villámkérdések, kereszt-
rejtvény, írásos feladatok, térképismeret, 
felismerő játék, dominó és „most mutasd 

meg” játék. A feladatok megoldása után a 
gyerekek uzsonnát és üdítőt kaptak, amíg 
a zsűri értékelte a munkát. Közben üdí-
tő zeneként citera muzsikát hallhattak a 
résztvevők.

A verseny eredménye:
1. A Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános 

Iskola csapata
2. A Hajdúnánási Bocskai Általános Isko-

la Óvoda utcai intézményének csapata
3. A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 

csapata.
Az eredményt kihirdette és a díjakat 

átadta dr. Majorosné Pál Edit zsűrielnök.
A rendezvény zárásaként a házigazda 

iskola igazgatója, Tóth Imre gratulált a 
nyerteseknek. Elmondta, hogy reményei 
szerint a jövőben még szélesebb körben 
hagyománnyá válhat ez az évfordulós ve-
télkedés. 

Gut István

A kétévenként megrendezett Premier 
Színjátszó Találkozó immár ötödik alka-
lommal adott alkalmat arra a nánási kö-
zönségnek, hogy közelebbi és távolabbi 
amatőr színtársulatok produkcióit láthas-
sa. November 21. és 24. között hét előadás 
volt műsoron, melyeket nem hivatásos 
tiszavasvári, hajdúböszörményi, debrece-
ni, tiszalöki, mátészalkai és érmihályfalvi 
színészek állítottak színpadra – eseten-
ként azért pro�  rendezők irányításával. 
A találkozó célja, mint azt kérdésünkre az 
esemény szervezője, a Naná Színház író-
rendezője, Marth P. Ildikó megfogalmaz-
ta, hogy baráti áron színvonalas színházi 
élményben lehessen részük a helyieknek. 
A társulatok meghívásos alapon érkeztek, 
produkciójukat háromtagú szakmai zsűri 
(Solténszky Tibor rendező-dramaturg, 
Dánielfy Zsolt, a Debreceni Csokonai 
Színház művésze és Várszegi Tibor dra-
maturg) értékelte, díjazta. Marth P. Ildi-
kó szerint a fellépő társulatok többsége a 

szórakoztatást tekintette feladatának, elfe-
ledkezve arról, hogy a nem professzionális 
színjátszás egyik erőssége a mindennapok 
változásaira való gyors reagálás lenne. 
A három szakember ennek ellenére kol-
legiálisan és szeretettel közelített minden 
előadáshoz, értékelő szavaikból rendezők 
és színészek is sokat tanulhattak.

A nyitóelőadást, A család ellen nincs 
orvosság című Ray Cooney-vígjátékot kí-
sérte a legnagyobb érdeklődés, így nem 
meglepő, hogy a tiszavasváriaké lett a kö-
zönségdíj. A Mátészalkáról érkezett Ko-
médiás Színkör Szakonyi Károly Adáshiba 
című darabjának előadásával érdemelte ki 
a fődíjat, a rendezők közül Puskás Tivadar 
(Család ellen…, Adáshiba) lett díjazott. 
A zsűri szerint a legjobb színészi alakítást 
Lajos Tamás (Család ellen…, Stílusgyakor-
lat), illetve Cseppentő Ágnes (Adáshiba) 
nyújtotta.

Vékony Gábor

December 9-én már hatodik alkalommal 
szervezte meg a városi könyvtár a Vihar 
Béla versmondó versenyt általános isko-
lások számára. A vers-ünnepre ezúttal 28 
kis-és nagydiák nevezett, akik érett vers-
mondásukkal egy délutánra a versek biro-
dalmába vezették hallgatóságukat.

A nemes versengést mindig megtiszteli 
aktív jelenlétével a költő lánya, Vihar Ju-
dit is, így személyében egy picikét min-
dig jelen van a költő szelleme is ezeken 
a szép délutánokon. Akik � gyelemmel 
kísérik ezeket a rímvarázsos alkalmakat, 
azok tapasztalhatják, hogy a versmon-
dásra vállalkozó gyerekek ma már igen 

magas színvonalat képviselnek, és az is 
örvendetes, hogy a megszokott arcok 
mellett, mindig találkozunk újakkal.

A kicsiknél a versválasztás széles ská-
lán mozgott, a komolyabbtól a játékos-
vidám versekig. A felső tagozatban so-
kan már komolyabb, gondolati-erkölcsi 
kategóriákat feszegető témákról hoztak 
verseket.

A mostani verseny egy meglepetést is 
tartogatott a résztvevők számára; Zubor 
Boldizsár a Bocskai Iskola 7. osztályos ta-
nulója saját verset hozott, amelyet Vihar 
Béla emlékére írt, és ami érthetően,  kü-
lönösen rabul ejtette a zsűri elnök szívét.

Késő délutánba hajlott már az idő 
mire véget ért a költészet eme város napi 
ünnepe – ahol sikerült ismét a gyerme-
kek � gyelmét a versek olvasása, mondása 
felé irányítani.

A zsűri elnök értékelő dicsérő szavai 
után a helyezettek oklevél, könyv és cso-
ki jutalmat vehettek át. A végső sorrend 
így alakult. 

1–2. OSZTÁLY:
1. Szántó Réka
2. Kovács Ádám
3. Farkas Mária

A zeneiskola citerásainak A zeneiskola citerásainak A zeneiskola citerásainak A zeneiskola citerásainak A zeneiskola citerásainak A zeneiskola citerásainak 
sikere az egri Palócgálánsikere az egri Palócgálánsikere az egri Palócgálánsikere az egri Palócgálánsikere az egri Palócgálánsikere az egri Palócgálán

Bocskai és koraBocskai és koraBocskai és koraBocskai és koraBocskai és koraBocskai és kora

Versmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárbanVersmondó verseny a városi könyvtárban

Négy nap a színház jegyébenNégy nap a színház jegyébenNégy nap a színház jegyébenNégy nap a színház jegyébenNégy nap a színház jegyébenNégy nap a színház jegyében

Fellobbant az adventi koszorú első 
gyertyájának lángja, kigyúltak a fé-
nyek a főtéri fenyőfán, a művelő-
dési központ színpadán a Ghymes 
együttes adott koncertet – dec-
ember 1-je az ünnepi készülődés 
jegyében telt Hajdúnánáson. Az 
idén harmincéves felvidéki zene-
kar 2007-es Mendika című leme-
zének dalait mutatta be nálunk, és 
szokásukhoz híven egy helyi ének-
kart kértek fel a közreműködésre. 
A közel harmincfős Kőrösi kórus 
Haranginé Simon Tímea tanárnő veze-
tésével készült a feladatra, bár magával a 
zenekarral csak a koncert napján próbál-
hattak.

A Ghymes mendikálni, vagyis betlehe-
mezni érkezett hozzánk, ezért most csak 
az advent, a karácsony és az újév esemé-
nyeihez köthető dalaik hangzottak el. 
A gitáron, illetve hegedűn és kobzon ját-
szó Szarka testvérek, Gyula és Tamás mel-
lett további három tag billentyűs, ütős és 

fúvós hangszerekkel árnyalta a hangzást, 
de a kórus éneke is szépen kivehető ma-
radt. A bő félháznyi közönség jókat derült 
a testvérpár évődő megjegyzésein, és nagy 
tapssal jutalmazta a felvezető versek („az 
új év... megint mindent megígér.”) és a dal-
szövegek költőiségét („Zöldellik ágacska - 
a keresztfád, ébred a magocska – töviskoro-
nád”); a népzenei alapok és Szarka Tamás 
egyedi énekhangjának ötvözetét.

Vékony Gábor

„Elindulni mendikálni…”

3–4. OSZTÁLY

1. Orosz Hanna
2. Csiszár Dorottya
3. Síró Tamara
Vihar Judit különdíját kapták: Burján Já-
nos és Deák Máté Sámuel

5–6. OSZTÁLY

1. Varga Laura
2. Tóth Jázmin
3. Orosz Dominik Csaba

7–8. OSZTÁLY:
1. Csiszár Milán
2. Péter Anna
3. Ötvös Viktória
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KARÁCSONYI AJÁNDÉK
Gondban vagy az ajándékozással? 

Nem tudod mit vegyél szeretteidnek Karácsonyra?
Itt a megoldás, a tökéletes ajándék, amit a Jézuska hozhat!

Végy egyet Karácsonyi Ajándékutalványunkból, 
mely 3 Szaunás Fürdőbelépőt és 1 Kényeztető Masszázst biztosít 

az ajándékozottnak!

Most kedvező áron:  4500 Bocskai Korona  5000 Ft

Az utalványt megvehetitek a pénztárban!

Az ünnepek alatt is 
mindenkit szeretettel várunk!

December 24. 8:00–16:00  December 25. szünnap
December 26–30. 8:00–20:00  December 31. 8:00–16:00 

ÜNNEPI NYITVATARTÁS:

Felhívás!
A Városi Múzeum számára szeretnénk begyűjteni a helyi fegy-
veres testületek egyenruháit. Kérjük azokat az egykori, már 
nyugállományú rendőröket, tűzoltókat, akik megőrizték egyen-
ruhájukat, hozzák be a múzeumba. Minden bizonnyal akad még 
a városban munkásőr egyenruha és rendszerváltás előtti vas-
utas egyenruha is. Kérjük, jutassák el hozzánk.

Ezzel a kéréssel fordulunk a volt katonatisztekhez is (tiszthe-
lyettesek, tisztek), adják át számunkra honvéd egyenruhájukat 
(akár gyakorlót is), hogy megőrizhessük az utókor számára.

Szívesen vennénk, ugyancsak az előző társadalmi rendszer-
hez kapcsolódó kitüntetések, oklevelek, stb a behozását is, me-
lyek mára ugyancsak múzeumi tárgyakká váltak

Köszönettel. Buczkó József múzeumigazgató
Telefon és cím: 52/381-941, Bocskai utca 15.

A Tedeji Nyugdíjas Egyesület 2013. 
november 21-én autóbuszos kirándulást 
szervezett a Nyakas Farmra. A vendéglá-
tó házigazdák, Nyakas András és felesége, 
Éva asszony, i� . Nyakas András és Papp 
Sándor ágazatvezető szeretettel vártak 
bennünket. 

A megérkezésünket követően átfogó 
képet kaphattunk a korszerű szarvasmar-
ha telep működéséről az alapítástól kez-
dődően napjainkig. Vendéglátóink frissí-
tő italokkal, kávéval, pogácsával és házi 
készítésű � nom szilvapálinkával kínáltak 
bennünket. Ezt követően Papp Sándor 
ágazatvezető kalauzolt végig bennünket 
a telepen. A csoport valamennyi tagja 
egyetért abban, hogy a telep egész terüle-
te tiszta, rendezett, mindennek megvan a 
helye, hiszen gondos gazda módjára vég-
zik munkájukat. 

A legszebb élmény a modern fejőház 
bemutatása és a kis borjak nevelése, gon-
dos ápolásának megtekintése volt. A te-
leplátogatás befejeztével, kis pihenő után 
a házigazda és felesége meghívására � -
nom marhapörköltöt fogyaszthattunk el. 
A pörköltöt az egyesület két tagja, Nyakó 
Sándor és Kakócz Lajos főzte. Az ebéd 
befejeztével kötetlen beszélgetés kereté-
ben egyesületünk születésnapot ünneplő 
tagjait is felköszöntöttük. Vendéglátóink 
gondoskodtak róla, hogy az egyesület tag-
jai ne szomjazzanak meg. 

Ezúton nyilvánítunk köszönetet Nya-
kas Andrásnak és kedves családjának a 
szívélyes fogadtatásért, valamint a Hajdú-
nánás Városi Önkormányzatnak az uta-
zásban nyújtott támogatásért! 

Tóth Ferenc elnök

Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon Látogatás a Nyakas Farmon 

Reklámiroda
4087 Hajdúnánás, Ady E. krt. 35. sz.
Tel.: 06/20-941-6108
E-mail: info@dekorinfo.net

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ 
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK ESZTENDŐT KÍVÁNUNK ESZTENDŐT KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES OLVASÓNAK! MINDEN KEDVES OLVASÓNAK! MINDEN KEDVES OLVASÓNAK! 
A Dekorinfó Reklámiroda munkatársai!A Dekorinfó Reklámiroda munkatársai!A Dekorinfó Reklámiroda munkatársai!

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK! MINDEN KEDVES OLVASÓNAK! MINDEN KEDVES OLVASÓNAK! 
A Dekorinfó Reklámiroda munkatársai!A Dekorinfó Reklámiroda munkatársai!A Dekorinfó Reklámiroda munkatársai!
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A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
műköves részlege vállalja:

• komplett egyszemélyes síremlék gyártását akciós 
130 000 Ft +áfa áron (a betűvésést az ár nem tartalmazza)

• síremlékek helyreállítását, kiemelését • járda készítését 

• sírhely gondozását • síremlék tisztítását.

Bocskai Koronával történő fi zetés esetén 5% kedvezmény!
Érd.: Hajdúnánás, Liliom u. 1. (temetkezési iroda), 

vagy a 06-30-319-0492-es telefonszámon.

MOST RENDKÍVÜL KEDVEZŐ ÁRON:
 ultrahangos fogkő eltávolítás, esztétikai fogtömés

 porcelán koronák
 részleges és teljes kivehető fogpótlás
 színvonalas, minőségi fogorvosi ellátás

 fájdalommentes kezelés
 rövid átfutási idő, teljes körű garancia

 részletfi zetési lehetőség
 magán egészségpénztár elszámolási lehetőség

Egy mosoly mindenkinek jár! 
Dr. Varga Sándor

fog és szájbetegségek szakorvosa

Hajdúnánás, Kossuth u. 10. 
Városi rendelőintézet Időpont egyeztetés szükséges! 

Tel.: 06-30/264-3337

Vágja ki ezt a hirdetést és 5% kedvezményt kap!

www.szimpatika.hu

Korona Patika

Ibustar 400mg tbl. 10x 710 Ft 635 Ft
Coldrex tbl. 24x 1695 Ft 1450 Ft
Eurovit Vitamin C 1000 mg tbl. 30x 2080 Ft 1770 Ft

Bocskai Korona elfogadóhely! 

SZÁNTÓ ISTVÁN
volt Hajdúnánás,

Arany János u. 21. sz. alatti lakos
halálának 10. évfordulójára.

Megemlékezés

„Hirtelen halálod megtörte szívünket,
örökké őrizzük drága emlékedet. 

Kegyetlen volt a sors,
hamar elvitt tőlünk,

de szíved emléke örökre
itt marad közöttünk.

Örök az arcod, nem száll el szavad,
minden mosolyod a lelkünkben marad!” 

Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk:

feleséged és � aid.

MIRKÓ LÁSZLÓ 
GÁBOR

Hajdúnánás volt Tulipán u 11/A 
alatti lakos

Halálának 1. évfordulója alkalmából.

Megemlékezés

„Álmodtunk egy öregkort,
csodálatosat, szépet, de a
kegyetlen halál mindent 

összetépett! Köszönjük, hogy
 éltél és minket szerettél, nem

haltál meg, csak álmodni 
mentél.”

Szerető felesége és családja ELADÓ!
Hajdúnánáson a Csokonai út 16/2 alatt részben 

felújított 55m2-es lakás eladó!
Alacsony rezsi, mérhető energiafajták. 

Tel.: 06-30/525-9676 

INGYENES EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 

Kemencében készített házias ízekkel 
„A” és „B” menü választékkal.

Igény szerint szombat, vasárnapra is. 720 Ft adag
Seres Erika • Tel.: 06-70/378-0817

ELADÓ!
52m2-es jó állapotban lévő, 

légkondicionált részben 
felújított panellakás. 

Ugyanitt emeletes ágy és antik 
szekrény eladó. 

Érd.: 06-70/524-2201

MOLNÁR LÁSZLÓNÉ 
(IBOLYA)

fodrászatában 2013. május 30-tól 
a vendégek Bocskai Koronával is fi zethetnek.

Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt 7–9.
Nyitva tartás: H–P 8–18

Tel.: 06-70/324-0346

Megbízható férfi  biztonsági őr vállalja, 
rendezvények, szalagtűzők, bálok 

biztosítását, valamint egyéb őrzési 
feladatokat. Tel.: 06-30/4363-211

Kellemes Ünnepeket! 

Fateknőt, zománcozott vödröt, 
porcelánokat, népi bútorokat, és teljes 

hagyatékot veszek.

Tel.: 06-20/342-7985

Békés Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánnak mindenkinek 
a Horváth Kertészet dolgozói!
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Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvett  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintett ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofi t Kft . végzi. Az érintett ek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheti k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kézilabda NB/BKézilabda NB/BKézilabda NB/BKézilabda NB/BKézilabda NB/BKézilabda NB/BKézilabda NB/BKézilabda NB/BKézilabda NB/B

KÁBEL TV ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁS
Telefon: 06-52/570-168 Hibabejelentés: 06-40/200-835

SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, 
ADÓTANÁCSADÁS

Telefon: 06-52/570-160 Telefax: 06-52/570-161

HAJDÚNÁNÁSI RUHAIPARI KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4.
www.nanaskabel.hu

FÉRFIAK / Hajdúnánás Robzol 2000 
KSE–Nyír-Flop Nyíregyháza 24–24 
(14–9)

Hajdúnánás 250 néző. Vezette: Száva, 
Szegedi. (november 15.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Csuzda, OLÁH T 7, 
HORNYÁK 2, BÍRÓ 8/3, CSONKA 
4/1, Fülöp 3. Csere: Oláh B, Takács, Póser, 
Ötvös 1, Bencze. Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 5/4, illetve 2/2. Kiállítás: 0 
perc, illetve 12 perc.

Hadas Sándor: Remek 1. félidői játék 
után nyertünk és vesztettünk is 1 pontot. 
Szenvedélyes játékunk akkor ért volna 
többet, ha nem hibázunk annyit a hatos 
vonalról. Gratulálok játékosaimnak.

Gödöllői KC–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 22–23 (9–9)

Gödöllő 150 néző. Vezette: Ágnecz, Sí-
pos. (november 24.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: FEL-
FÖLDI (kapus), Csuzda 1, OLÁH T 6/2, 
HORNYÁK 2, Bíró 2, Csonka 1/1, Fülöp 
3. Csere: Egri (kapus), Oláh B 3/1, TA-
KÁCS 3, PÓSER 2, Ötvös, Bencze, Tóth, 

Fehérvári, Bata R. Edző: Hadas Sándor
Hétméteres: 4/2, illetve 6/4. Kiállítás: 

10 perc, illetve 4 perc. 
Hadas Sándor: Az akarás diadala volt 

a mérkőzés. Rossz helyzet kihasználás mi-
att a gödörbe kerültünk, ahonnan szívós 
munkával kimásztunk és magunk javára 
fordítottuk a mérkőzést.

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Tö-
rökszentmiklósi KE 26–28 (16–13)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: dr. 
Janáki, dr. Serfőző. (november 30.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Felföldi 
(kapus), FÜLÖP 4, OLÁH T 6, HOR-
NYÁK 1, BÍRÓ 9/3, CSONKA 1, Tóth. 
Csere: Takács 2, Csuzda 1, Oláh B 1, Fe-
hérvári, Póser 1, Bencze, Ötvös. Edző: 
Hadas Sándor

Hétméteres: 3/3, illetve 2/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 8 perc.

Hadas Sándor: Nagyon-nagyon sajná-
lom, hogy nem sikerült nyernünk a tava-
lyi bronzérmes ellen. Köszönjük a szurko-
lók támogatását!
NŐK / Hajdúnánás Termál SC–Vasas 
SC 24–21 (14–9)

Nyak-Ép
Tüzép
Nyak-Ép
Tüzép

Békés, Boldog Békés, Boldog Békés, Boldog 

Karácsonyi Karácsonyi Karácsonyi 

Ünnepeket és Ünnepeket és Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag Sikerekben Gazdag Sikerekben Gazdag 

Boldog Új Évet Boldog Új Évet Boldog Új Évet 

Kíván Kíván Kíván 

a Nyak-Ép Kft.a Nyak-Ép Kft.a Nyak-Ép Kft.a Nyak-Ép Kft.a Nyak-Ép Kft.a Nyak-Ép Kft.

Személyi változások történtek 2013. de-
cember 1-jei hatállyal a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendőr-főkapitányságon.

Dr. Gyurosovics József r. dandártá-
bornok a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetője 2013. november 
30-ai hatállyal felmentette a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
feladatainak ellátása alól dr. Hraskó János 
r. alezredest. A megyei rendőrfőkapitány 
kapitányságvezetői feladatainak ellátása 
alól felmentette a Hajdúhadházi Rendőr-
kapitányság vezetőjét dr. Vincze István r. 
alezredest és 2013. december 1-jei hatály-
lyal megbízta a Hajdúnánási Rendőrka-
pitányság kapitányságvezető feladatainak 
ellátásával.

Személyi változá-Személyi változá-Személyi változá-
sok Hajdú-Biharsok Hajdú-Biharsok Hajdú-Bihar
megyébenmegyébenmegyébenmegyébenmegyébenmegyében

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ 
ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! A HAJDÚNÁNÁSI ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! A HAJDÚNÁNÁSI ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! A HAJDÚNÁNÁSI ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! A HAJDÚNÁNÁSI ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! A HAJDÚNÁNÁSI ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK! A HAJDÚNÁNÁSI 

ÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGEÚJSÁG SZERKESZTŐSÉGE

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Halász, 
Tarnavölgyi. (nov. 16)

Hajdúnánás Termál SC: JUHÁSZ 1 
(kapus), Kovács 3, Martinek 5, Darabos 
2, ZIHOR 5, Fekete 3/2, Poór 1. Csere: 
Nyitrai, Takács A 1, Csicsószki 2, Takács 
P 1/1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 1/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Büszkék vagyunk rá, 
hogy a bajnokesélyest meg tudtuk verni.

Orosházi NKC–Hajdúnánás Termál 
SC 28–25 (14–12)

Orosháza 300 néző. Vezette: Bujdosó, 
Horváth. (nov. 23)

Hajdúnánás Termál SC: Juhász (kapus), 
Fekete 2, Poór 1, Takács P 6/2, Zihor 
4, MARTINEK 10, Darabos 1. Csere: 
Salánki (kapus), Takács A 1, Lakatos, 
Csicsószki, Kovács, Szőnyi, Tóth. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 6/5, illetve 3/2. Kiállítás: 6 
perc, illetve 10 perc. 

Kovács Balázs


