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„VERSVARÁZS” – versmondó 
találkozó Hajdúnánáson

4. oldal

Emléktáblát avattak néhai 
dr. Hegedűs Loránt…

3. oldal

A közbiztonság erősítéséért

5. oldal

Sikeres volt a „DEJÁRAT”

9. oldal

dvent a karácsony előtti negye-
dik vasárnappal – a Szent And-
rás apostol napjához – novem-

ber 30. – legközelebb eső vasárnappal 
veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Ere-
dete a 4. századig nyúlik vissza, ugyanis 
VII. Gergely pápa négyben határozta 
meg az adventi vasárnapok számát. Az 
első vasárnap mindig november 27. és 
december 3. közé esik, míg a negye-
dik, utolsó vasárnap december 18. és 
december 24. közé. Az első vasárnap 
jelzi egyben a keresztény egyházi év, 
valamint a karácsonyi ünnepkör kezde-
tét is. Maga a szó jelentése „eljövetel”, 
a latin „adventus Domini” kifejezésből 
származik, ami annyit tesz: „az Úr eljö-
vetele”, azaz a karácsonyt megelőző vá-
rakozás az eljövetelben éri el jutalmát. 

A katolikus egyházban az advent 
liturgikus színe a lila, mely a bűnbá-
natot, a szent fegyelmet és összesze-
dettséget jelképezi. Advent harmadik 
vasárnapján, örömvasárnapon (gaudate 
vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét 
ünneplik; e nap liturgikus színe legtöbb 
helyen a rózsaszín. Adventkor a 19–20. 
század óta szokás koszorút készíteni. Az 
adventi koszorú ősét 1839-ben Johann 
H. Wichern német evangélikus lelkész 

A
készítette el: egy felfüggesztett szekérke-
réken 23 gyertyát helyezett el, melyek 
közül minden nap eggyel többet gyúj-
tott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorúkat négy gyer-
tyával díszítik, amelyek színe a katoli-
kus körökben lila, kivéve a harmadik 
vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A vi-
lágító gyertyák számának növekedése 
szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet 
Isten Jézusban a várakozónak ad kará-
csonykor. 

A csendes várakozás kezdete 
városunkban 

Évek óta hagyomány már, hogy a vá-
ros karácsonyfát, és betlehemi jászolt 

állít advent első vasárnapján. Délelőtt 
az Okkal-Más-Okkal Egyesület a Ii-
házban várt a gyerekeket, ahol aján-
dékokat, díszeket készítettek s délután 
lángra is gyúlhatott az első gyertya. Ter-
mészetesen pedagógusok és szülők is 

segítettek a sok-sok ajándék 
elkészítésében és egész csalá-
dok is eljöttek közösen ünne-
pelni a karácsonyi ünnepkör 
kezdetét. A téren a Közétkez-
tetési Kft. által sütött mézes 
süteményeket bárki meg-
kóstolhatta, a Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Egyesülete 
pedig meleg teáról gondos-
kodott. Szólláth Tibor pol-
gármester úr köszöntője után 
elhelyezte a fenyőfára az első 

díszeket, melyeket a tedeji 
óvodások küldtek. Ezután 
közösen gyerekek és felnőttek 
együtt ékesítették fel roska-
dásig a hatalmas fát miköz-
ben a Hajdúnánási Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület énekelt 
a közönségnek. Este pedig a 
zsúfolásig megtelt református 
templomban Balázs Fecó ad-
venti koncertjére tapsolhatott 
a közönség.

Másnap Tedejen is gyer-
tyagyújtást szervezett a város. A gyere-
keket és a felnőtteket itt is polgármes-
ter úr köszöntötte majd következett a 
Hétszínvirág óvoda Szivárvány csoport-
jának vidám műsora, mosolyt csalva 
sok szülő s nagyszülő arcára. Kedves 
mondókákkal, énekkel tánccal tarkított 
műsoruk után következhetett a közös 
fenyőfadíszítés. A Tedeji Nyugdíjasok 
Egyesülete jóvoltából pedig inom sü-
teményeket fogyaszthattak a jelenlévők 
még jobban megédesítve e jeles nap 
hangulatát. Végül újra közösen gyere-
kek és felnőttek kézen fogva körbe tán-
colták a feldíszített fenyőt miközben a 
„Kiskarácsony nagykarácsony” kezdetű 
népszerű dalocskát énekelték.

Kócsi Imre

Minden kedves olvasónknak áldott karácsony ünnepeket és békés, 
boldog új esztendőt kívánunk!
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Jól jött a családoknak a lavina

Elsősorban köszönetünket szeretnénk ki-
fejezni Polgármester Úrnak, és a város 
vezetésének, illetve mindazoknak, akik 
hozzájárultak intézményünk korszerűsíté-
séhez, fejlesztéséhez. Köszönet és elisme-
rés illeti a szülői közösségünket társadalmi 
munkájáért, bármilyen irányú segítségért, 
hogy intézményünket lehetőségük szerint 
támogatták.

A szülőkkel való kapcsolatunk jó, és 
eredményes ez a nevelő-oktató munkánk 
egyik feltétele.

Intézményünkben a szülők – pedagó-
gusok – gyermekek egysége a beiratko-
zással veszi kezdetét. Összetartó munkánk 
eredményeként külső – belő esztétikus 
környezetben érzelmi biztonságot nyújtó, 
családias szeretetteljes óvodai légkörben 
tudtuk fogadni a Gyermekkert Óvodában 
a reánk bízott gyermekeket, elkezdődhe-
tett az egymásra találás időszaka. Mi-
nőségi munkánk kulcsa: A nyitottság, 
rugalmasság, problémaérzékenység, gyer-
mekszerető, tisztelő, minden gyermek 
„titkát” kereső, módszerek széles skáláját 
alkalmazó, minden gyermek ideális fejlő-
dését segítő szakmai közösség. A szaksze-
rű pedagógiai munka mellett a jó prog-
ramok a családias, a családokkal együtt 
töltött szeretetteljes környezet elenged-
hetetlen. Óvodánk első nagy közös prog-
ramja az Őszi játszónapok, minden évben 
megújult erővel, új ötletekkel igyekszünk 
színesíteni, élménygazdagabbá tenni 
gyermekeink óvodai életét. Színes prog-
ramokkal varázsoltuk ismét óvodánkba az 
ősz hangulatát. A néphagyomány ápolása, 
óvodai életünkbe a népköltészet, népzene, 
néptánc ezen a napon is fontos szerepet 
kapott. A Szeredás Együttes műsora igazi 
táncház hangulatot varázsolt kis közössé-
günkbe. Az alkotó műhelyekben kreatív 
munkák születhettek. Az őszi játszónapo-
kat egy közös Óvoda szintű kirándulással 
zártuk, Nyíregyházán a Vadasparkba láto-
gattunk. A utazás alatt és az állatparkban 
tett élményszerző séta során, folytatódott 
a jókedv, vidámság. Ezeken a napokon sok 
csillogó, boldog szempárral találkozhat-
tunk. Októberben szakmai találkozóra 
is sor került intézményünkben: Hévízi 
Óvoda kollektívája látogatott óvodánkba. 
Pedagógiai munkánkkal, programunkkal 

Hajdúnánás városa kedvező mezőgazda-
sági adottságokkal rendelkezik. Ennek 
köszönhetően a termelésre kiválóan al-
kalmas földterületek kihasználása céljából 
több mezőgazdasági jellegű programot 
valósít, s valósított meg az elmúlt időszak-
ban. Ezen programjaink közül legjelentő-
sebb a szociális földprogram, valamint 
a start munka mintaprogram kertészeti 
programjának lebonyolítása.

Számos programon túl a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat idén sikeresen vett 
részt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
és a Syngenta Kft. támogatásával az „Élel-
miszerlavina” címen kiírt pályázatán is.  
A projekt keretében kiválasztott szerveze-
tek zöldségvetőmagokból álló támogatás-
ban részesültek.

A program keretében közel 900 kg ve-
tőburgonya, valamint vöröshagyma, kel-
káposzta, fejeskáposzta és zöldborsó ve-
tőmagokat vehetett át az önkormányzat.  
A pályázó feladata volt a kapott vetőma-
gok segítségével élelmiszerek előállítása, 
és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz 
történő eljuttatása.

A program célja, hogy a helyi össze-
fogással megtermelt zöldségek kiosztásra 
kerüljenek a szociálisan hátrányos helyzet-
ben élők részére. Az önkormányzat a meg-
felelő földterület és mezőgazdasági szakér-

telem biztosításával járult hozzá a kapott 
vetőmagokból élelmiszerek előállításához 
és rászorulókhoz való juttatásához.

A program beindítása előtt a résztvevők 
számára a zöldségtermesztéssel kapcsola-
tosan mezőgazdasági tanácsadásra is sor 
került, melyen a program szakmai felügye-
letét ellátó agrárszakember a növénykultú-
ra ültetéséről, ápolásáról, betakarításáról, 
talajmunkákról, földterület tisztításáról 
nyújtott szakmai tanácsadást. A kapott 
vetőmagok segítségével előállított élel-
miszerek megtermelésében a rászorulók 
is közreműködtek, így a vetés, gondozás, 
betakarítás folyamatában a programban 
résztvevők végezték a zöldségek gondozá-
sával kapcsolatos tevékenységeket.

Az élelmiszerlavina programban való 
részvételnek köszönhetően több mint 70 
család részesült élelmiszertámogatásban. 
A megtermelt zöldség mennyisége közel 
7400 kg.

A november 18-i eseményen az első 
rászoruló élelmiszercsomagját (burgonya, 
vöröshagyma, káposzta) dr. Juhász End-
re, Hajdúnánás alpolgármestere adta át.  
A program hátra lévő részében a kelká-
poszta vár betakarításra és szétosztásra.

A projekt a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület és a Syngenta Kft. Élelmiszer-
lavina programja keretében valósult meg.

A szakmai nyílt napon a vendégeket Er-
dei Gergő és Kutasi Lajos 9. D osztályos 
tanulók köszöntötték trombitaszó kísé-
retében. Pappné Fülöp Ildikó igazgatónő 
köszöntője után a Körösi Csoma Sándor 
Kollégiumot Tóth Angelika 12. D osz-

tályos tanuló mutatta be. Kovács Gyula 
közoktatási szakértő pályaválasztási taná-
csokkal látta el az érdeklődő gyerekeket 
és az őket kísérő szülőket. A nap folyta-
tásaként a 2016/2017 évre meghirdetett 
szakok kerültek részletes bemutatásra. 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat idén sikeresen vett részt a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület és a Syngenta Kft. támogatásával megvalósult „Élelmiszerlavina” 
című pályázatán. A megtermelt zöldségeket november 18-án vehették át a rászo-
rulók. A projekt elsődleges célja, hogy egy kezdeti támogatás segítségével helyi 
összefogással élelmiszereket (zöldségeket) termeljenek a környéken élő rászorulók 
részére, másodlagos célja pedig, hogy ezek az emberek az itt megszerzett gyakorlati 
tapasztalat felhasználásával saját élelmiszer előállítására is képessé váljanak.

Gazdag programlehetőségeket kínáló nyílt napot tartott iskolánk 2015. november 
19-én. Az esemény két intézményegységben volt követhető , Hajdúnánás Bocskai 
út 29. szám alatti épületben és Hajdúnánás Baross út 11. szám alatti székhelyin-
tézményben. A reggeli induláskor közel 150 diák – 8 településről – sorakozott az 
iskola aulájában, hogy regisztrálhassanak az idei nyílt napra.

Nyílt nap A BSZC Csiha Győző 
Szakképző Iskolájában

kapcsolatban őszinte elismerésüket fejez-
ték ki. Ovi turi megszervezésére is lehe-
tőséget teremtettünk, bevétele óvodai elő-
kertünk szépítését szolgálja, amit már el is 
kezdtünk. Szeretetnénk megköszönni el-
sősorban szülői közösség tervező munká-
ját, illetve társadalmi munkáját, tavasszal 
folytatni szeretnénk óvodánk udvarának 
szépítését, barátságosabbá tételét.

December óvodánkban a csodák vilá-
ga, ez az időszak fontos minden gyermek 
életében. December 4-ei Mikulás Ün-
nepségünk kicsit másképp került meg-
szervezésre az idén.

Óvodaszintű közös élményként szer-
veztük meg az ajándékozó jóság ünnepét. 
Óvodapedagógusok mesejátéka után a 
feldíszített udvaron az óvoda „hóembe-
rét” közösen körbejárva énekelve várva 
vártuk az ajándék zsákokkal megrakott 
szekéren érkezett Mikulást.

Igen emlékezetessé téve gyermekeink 
számára ezt a napot. A karácsonyi ünnepi 
készülődés ideje is elérkezett. Hagyomá-
nyainkhoz híven a jótékonysági Kará-
csonyi Kiállítást és Vásárt megelőzően 
meghívtuk a szülőket „nyitva kapuinkat” 
Műhelymunkára mind érzelmileg, mind 
esztétikai nevelés tekintetében közel áll 
nevelő közösségünkhöz ez az időszak, 
mely magában hordozza a szeretetteljes, 
családias, biztonságot nyújtó légkört, 
melyben a gyermekekért közösen tevé-
kenykedést a megbecsülés és a szeretet 
övezte. A karácsonyi jótékonysági vásár 
adományából nemes célunk: a Gyermek-
kert Alapítvány támogatása. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni a közös készü-
lődést, illetve az anyagi támogatásokat. 
A napi nevelő – oktató munkák mellett a 
város által szervezett programokon is igye-
keztünk részt venni, helyt állni, illetve na-
gyon sok színvonalas óvoda szintű és cso-
port programokat szervezni. Valamennyi 
programunk sikeres és eredményes volt. 

Minden kedves városunk lakóinak 
óvodánk dolgozói nevében Boldog Békés 
Ünnepeket Kívánunk.

Máróné Zubor Gizella

Intézményünk szakmai standokkal: épí-
tőipari, fémipari, közgazdasági, szociális 
és turisztikai ágazat valamint közismereti 
tantárgyakat bemutató egységekkel szem-
léltették iskolánk mindennapjait.

A nyílt nap összes programeleméhez 
vállalati képviselőket hívott az iskola ve-
zetősége. A Hajdú-Bihari Kereskedelmi 
és Iparkamara részéről Kiss Tímea szak-
mai munkatárs tájékoztatta a vendégeket 
a duális képzésről. Megtisztelte jelenlété-
vel a rendezvényt a Family Invest Kft. is. 
A diákok megismerkedhettek a szakmai 
és közismereti oktatással tanműhelyek és 
tanóra látogatások keretein belül. Kipró-

bálhatták a hegesztő szimulátort, tapétá-
zást, csempedarabolást, acélszalag hajlítást 
és „cad” rajzolást. Kiemelkedő látogatott-
sága volt Balogh Tibor tanár úr rendhagyó 
izikai kísérleteket bemutató órájának.

A nyílt napon látogatást tett a BSZC 
főigazgató és igazgatóhelyettese, valamint 
szakmai referensei, megtekintették a ki-
állításokat és a tanműhelyeket. Ezúton 
szeretnénk megköszönni minden kedves 
érdeklődőnek, hogy részt vettek szakmai 
nyílt napunkon. Bármilyen jellegű kérdé-
se van, bátran keresse iskolánkat, szívesen 
állunk rendelkezésére!

Veláczki Anikó

Csillogó szemekért 
a Gyermekkert Óvodában



3Hajdúnánási Újság2015. december 17.

Mónus József a novemberi 
elismerések sűrűjében 

 Vége az ez évi versenysorozatának. 
Világrekordokkal megpecsételt sikeres 
sorozat volt a 2015 év is megint az ön 
számára. De most végignézve a novembe-
ri elismeréseit meg kell, hogy kérdezzem. 
Milyen érzések vetődnek fel ilyenkor ön-
ben, amikor nem csak ad a nemzetének, 
hanem kap is érte? 
 Azt gondolom, hogy én folyamato-

san kaptam a hazámtól. Kaptam az elké-
pesztő számú, egyszerű emberektől, akik 
megtiszteltek gondolataikkal, vágyaikkal, 
a közös tudatukkal, hogy menjek és har-
coljak tovább. 

Én nagyon boldog vagyok, hogy egy 
országért, a múlt tiszteletéért harcolhatok 
íjaimmal és nyilaimmal úgy, hogy közben 
visszajelzéseiken keresztül érzem a szám-
talan boldog és baráti ember jelenlétét kö-
rülöttem! Érzem őket az utcán, a leveleik-
ben, összességében szinte mindenhol már. 
Ha pedig ezek az emberek megérzik, és 
rájönnek, hogy voltaképp az ő harcuk is 
ugyanez, akkor az úton együtt megyünk 
tovább. Azon az úton, amin valaha 2008-
ban a Farkas egyedül indult el! 

Ezek az emberek teljes mértékben tud-
ják, hogy nem magamért harcolok, tud-
ják, hogy közösen ugyanazért harcolunk! 
 Ebben a megtisztelő légkörben mit 

jelentenek a kitüntetések? 
 Ezen díjak nagyságát vagy értékét 

számomra a következők jelentik: vannak 
döntéshozó emberek, akik egy-egy széles 
emberkör nézetére rálátással próbálják, 
de végül is általában szubjektív érzésükre 
hallgatva hozzák meg javaslataikat, majd 
végül döntésüket. 

Már ez egy nagy tiszteletet jelent szá-
momra, hogy vannak akik felvetik ne-
vemet mint lehetséges, arra érdemes, a 
magyarság hírvivéséért küzdő embert. 
Majd adott esetben döntést is hoznak 
ezen jellegű díj odaítélésére. Akkor a má-
sodik érték számomra maga a díjátadó 
eseménye. Ezen díjátadók óriási előnye 
számomra, hogy a jelentős számú embe-

Egy hónap alatt három rendkívüli kitüntetésben részesült a Farkas! November 
14-én a Geszterédi Aranyszablya Társaság tiszteletbeli tagjának választották. No-
vember 20 –án a Hajdú-Bihar Megye Önkormányzati Közgyűlése a Megye Napján 
Kovács Pál díjjal tüntette ki Nyíradonyban, november 27-én pedig a Magyar Mű-
vészetért Díjrendszer Ex Libris Díját vehette át a Farkas Budapesten! 

rekkel való hirtelen, közvetlen kapcsolat 
alakul ki közöttünk. Egyrészt az ott lévő, 
másrészt a hozzájuk közvetve köthető 
sok-sok emberrel alakul ki kapcsolatom 
egyszerre. Megszólíthatóvá válnak általam 
magyarságuknál fogva is. Itt módom van 
hozzájuk szólni és megmutatni a zárt vi-
lágomat. Módom van a múlt világára tá-
maszkodva a jelenben megszólítani őket, 
ott és akkor. Módom van a légkört egy 
nemes cél érdekében, a magyarság érdeké-
ben megeleveníteni, szinte látható képpé 
alakítanom mondanivalómmal.

Ezen alkalmakkor széles társadalmi te-
rületen élő emberek képviselik magukat, 
képviselik családjukat, munkahelyüket, 
barátaikat, tehát a társadalmat is valami-
lyen szinten. Ezen eseményeknek rangját 
alapvetően ezek az a dolgok emelik a ma-
gasságokba számomra! 

Azaz nem csak maga a díj, hanem a dí-
jon keresztül vezető út az emberekhez is 
megtisztelő. 

Így számtalan olyan emberrel ismerke-
dek meg közvetlenül, vagy közvetve akik-
kel érdek nélküli viszonyban állok.

De mégis van egy érdekviszony adott 
emberekkel, akiknek a száma kimond-
hatatlanul nagy. Ez az érdekviszonyunk 
a magyarság tisztelete. A nemzeti múlt 
tisztelete. Ez kapcsol össze bennünket! Ez 
a nagy érték számomra, hogy itt is ráta-
lálhatok emberekre akik hiszik és tisztelik 
a múltunkat és bíznak a jövőben! Ezért 
örülnek, hogy vannak emberek, mint 
most én, felemelik a magyar zászlót a do-
bogón állva a győztes jogán! Ez az érzés 
kell nekem és kell nekik is! 

Ez elképesztően nagy erőt ad számom-
ra. Azaz oda vissza rá kell jöjjünk, hogy 
a mi nemzetünk nagyon sokrétű, igyekvő 
és erős hitű, múltjának tisztelője minden 
más egyéb emberi tulajdonságai mellett. 

Ezúton szeretném megköszönni min-
denkinek, hogy ilyen vagy olyan díjon 
keresztül is kapcsolatba kerülhettem mi-
nél több emberrel és elmondhatom har-

Emléktábla állításával adózott Hajdúnánás városa dr. Hegedűs Loránt dunamellé-
ki református püspök születésének 85. évfordulóján, november 11-én. 

Emléktáblát avattak néhai 
dr. Hegedűs Loránt dunamelléki 
püspök szülőházán

Szűkebb és tágabb családi kör, Hajdúná-
nás város világi és egyházi vezetői, intéz-
mények képviselői, rokonok, paptestvé-
rek, ismerősök voltak részesei november 
11-én annak a bensőséges és felemelő 
rendezvénynek, amelynek során felavatták 
városunk kiváló szülötte, néhai dr. He-
gedűs Loránt, a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület püspöke szülőházán 

elhelyezett emléktáblát. Mint ismeretes, 
püspök úr a Nyíregyházi utca 16. szám 
alatt álló, módos polgári házban látta meg 
a napvilágot 1930. november 11-én, és 
élt itt egészen 18 éves koráig. Az avató 
ünnepségre érkezett vendégeket Szólláth 
Tibor polgármester úr köszöntötte. Mint 
mondta, ő már annak a nemzedéknek a 
tagja, akinek nem túl sok alkalma adó-
dott, hogy személyesen találkozzon vele, 
de elég volt szinte egyetlen találkozás, 
hogy személyisége életre szóló hatással 
legyen rá.

Nagytiszteletű Gacsályi Gábor avató-
beszédében felidézte püspök úr életútjá-
nak fontosabb állomásait, elkötelezett-
ségét hitben, vallásban, hazaszeretetben, 
magyarságtudatban. Püspök úr pályafu-
tása nem volt akadályoktól mentes – de 

megalkuvást nem ismerő 
lelke, mérhetetlen hite 
túlsegítette mindenen. 
Dr. Hegedűs Loránt lel-
kipásztori, igehirdetői, 
tudományos és közéleti, 
egyházkormányzói tevé-
kenysége ismert idehaza 
és külföldön egyaránt. 
Teológusként, önálló 
gondolkodóként is méltó 
folytatója tanítványaként 
– a Ravasz László-i örök-
ségnek. Hazai és külhoni 

egyetemek örömmel látott előadója volt, 
melynek során professzori, pedagógiai 
tevékenységét is a belső igényesség jelle-
mezte. Tudományos pályáját számos ma-
gyar és világnyelven írt könyv, továbbá 
több száz tanulmány és cikk dokumen-
tálja. Mindenütt otthon volt, legyen az 
fényes nagyváros, vagy éppen a Baranya 
megyei kis bukovinai község Hidas. Bár 

hivatása elszólította Haj-
dúnánástól, de soha nem 
feledkezett meg szülőváro-
sáról, igyelemmel kísérte 
a nánási eseményeket, és 
neki köszönhető, hogy 
ma létezik a Református 
Általános Iskola. A bán-
tások, akadályoztatások 
ellenére, amikor szükséges 
volt, mindig segítő kezet 
nyújtott. 

A Hegedűs család ne-
vében ijabb Hegedűs Lo-

ránt mondott köszönetet az emléktábla 
felállításáért, idézte fel gyermekkora em-
lékeit, amelyek ide, ehhez a házhoz kötik, 
és szólt édesapja életútjáról. Az első szü-
lött gyermek, Zsuzsa lánya kedves dalaival 
emlékezett édesapjára, köztük a Krisztus a 
király c. evangéliumi énekkel.

Az emléktáblát a családtagok és egyházi 
méltóságok körében püspök úr felesége 
Zsuzsa asszony és Szólláth Tibor polgár-
mester úr leplezték le. Ezt követően meg-
áldotta Nagytiszteletű Gacsályi Gábor 
református lelkész, megszentelte Főtisz-
telendő Kerekes László római katolikus 
atya, valamint Főtisztelendő Dalanics 
Zoltán görögkatolikus esperes. 

Az ünnepélyes alkalom a püspök úr em-
léktáblájának megkoszorúzásával zárult.

HNU

caimat, hogy érezze mindenki, megyünk 
tovább, együtt, közösen, vállvetve! 

A csüggedést, a fáradságot el kell tol-
nunk magunktól, mert azt gondolom 
egyre inkább erősnek kell maradnunk. 
Túl kell lépni a nehézségeken, fel kell 

emelkedni a kicsinyességeken, az önzősé-
geken. 

A sólyomnak el lehet venni a szabadsá-
gát, de a hitét nem lehet kalitkába zárni! 

A magyar zászlónak lobogni kell to-
vább, büszkén, töretlenül…
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Óév utolsó napja, vagy Szilveszter?

Tvrtko 2.0

„VERSVARÁZS” – versmondó 
találkozó HajdúnánásonHol itt a kérdés? A kettő nem ugyanaz? 

Igen is, nem is. Vallásfelekezeti különbség 
van a két szóhasználat között. A római 
katolikus egyház december 31-ét I. Szil-
veszter (314–335) pápa emlékének szen-
telte. Ezért van a neve a kalendáriumban. 
Gyermekeket keresztelnek, vagy inkább 
kereszteltek a szentté avatott pápa nevé-
re. Az óévbúcsúztatás az ő napjára esik. 
Szilveszterezésnek is hívják a nevezetes 
eseményt, ahogy dukál.

A református egyház óév utolsó napi 
istentiszteletre várja tagjait délután vagy 
este és nem szilveszterire. A katolikus év 
végi hálaadó szentmisére. Számvetés és 
előretekintés alkalmai ezek az Isten há-
zában. A református ember is lehet, hogy 
vidám társaságban tölte ezt az estét, éj-
szakát, de akkor már ő is mondja, hogy 
szilveszterezik. 

Az óesztendő utolsó napjához számos 
népszokás fűződik. Szilveszterinek is ne-

vezik őket. Régen ugyanis ráértek foglal-
kozni egymással az emberek. Közösséget 
alkottak. A tréfa ideje volt az esztendő 
utolsó napja minden olyan hitfelekezet-
nél, amelyik a Gergely-naptárt használta. 
A tréfák között voltak csúfondárosak.  
A szokások egy része pedig egyenesen ba-
bonás volt. Aztán körbe járt a kulacs, a 
kupa, vagy éppen a pohár. Járták a pincét 
az orrossal, ahogy felénk a Hajdúságban 
a kancsót titulálják. Az emberek min-
den esetre törődtek Istennel és törődtek 
egymással. Megadták az Istennek, ami az 
Istené, istentiszteletre, vagy év végi hála-
adásra mentek, aztán meg szilvesztereztek.

Mára a szilveszter lett a fontosabb. 
Sokaknál a kizárólagos. Pedig másként 
lehetne búcsúzni az óévtől, ha lenne érte 
Isten iránti hála. Több reménnyel lépne 
az új esztendőbe az, aki a Mennyei Atya 
kezét fogná.

Csohány János

VI. alkalommal került megrendezésre vá-
rosunkban a Premier Színjátszó Találkozó 
a PSZT, ahol a környék legjobb felnőtt 
amatőr színtársulatai mutathatták meg 
tudásukat, képességüket a hajdúnánási 
nézőknek és a szakmai zsűrinek egyaránt.

A négynapos találkozón remek vígjá-
tékokat, drámákat, színműveket és zenés 
darabokat is láthatott a szépszámú közön-
ség. A meghívott társulatok között többen 
is visszatérő vendégei a találkozónak s a 
szervezők, sőt a közönség is már-már is-
merősként üdvözölhette őket. Az előadá-
sok után Dánielfy Zsolt – színész, rendező 
a szűri elnöke – és Bakota Árpád – színész, 
rendező – közösen értékelte a látott dara-
bokat, és szakmai tanácsokkal, javaslatok-
kal látták el a művészeket. Elmondásuk 
szerint minden produkció elnyerte a tet-
szésüket s kitűnő színészi alakításokat is 
láthattak. A fellépő csoportok az előadás 
sorrendjében,a Mezőkövesdi Színészeti 

Egyesület, a Gondolat Kamara Mátészal-
káról, a Dezsavü Színkör Tiszavasváriból, 
a Kuckó Művésztanya Debrecenből, az 
érmihályfalvi Móka Színjátszó Csoport, 
s a Maszk Színjátszó Kör szintén Mező-
kövesdről. A fesztivál üde színfoltja volt a 
fennállásának tizenötödik évét ünneplő, 
Naná színház legújabb darabjának – ter-
mészetesen versenyen kívüli – előadása. 
A színházterem zsúfolásig megtelt s a kö-
zönség felállva vastapssal jutalmazta a ha-
zaiak műsorát. Az igazi jutalom azonban 
a Nanásoknak ezután következett, mikor 
a szakmai tanácskozáson a zsűri elnöke a 
méltató szavak mellett fél proinak titulál-
ta a társulatot miközben hasonló sikereket 
kívánt a jövőre.

Végül a tiszavasvári Dezsavű színkör 
vihette el a fődíjat, akik vidám kabaré 
jelenetekkel szórakozatták nagy sikerrel a 
közönséget.

Kócsi Imre

A versmon-
dó találkozót 
Szólláth Tibor, 
H a j d ú n á n á s 
polgármestere 
nyitotta meg, 
s megköszönte 
a rendezvényre 
való meghívást. 
Kiemelte, hogy 

„– milyen nagyszerű dolog megismerni 
a »más szemmel látók«, tehát a vak és 
látássérült emberek világát, gondolatait, 
hiszen mi látók el sem tudjuk képzelni, 
hogy milyen lehet a látássérültek minden-
napjai”. Az elfogadásra és a segítő szán-
dékra hívta fel a igyelmet és üdvözölte 
ezt a rendezvényt, hiszen egy olyan ember 
nevét viselő alapítvány hozta létre és ren-
dezi meg évről, évre a versmondó találko-
zót látó iatalok számára, aki Hajdúnánás 
szülötte és méltó példakép lehet nem csak 
a látássérülteknek, de az ép látó társada-
lomnak is. Polgármester úr, id. Gábor 
József munkásságának nagyrabecsülését 
fejezte ki.

Egy igen színvonalas rendezvény része-
sei lehettek a jelenlévők, hiszen a szava-
latok mellett színesítette a délután prog-
ramját Gábor Zoltán úr zongorajátéka, 
és a hajdúböszörményi Bethlen Gábor 
Általános Iskola Kis-boróka kórusa, akik 
gyönyörű népdalcsokrokat énekeltek.

Sokat gondolkoztunk azon, hogy va-
jon miről fog szólni Vujity Tvrtko közel 
120 percre nyúló előadása városunkban. 
A hangzatosnak tűnő cím – Angyali és 
pokoli történetek – sokat sejtetett, s vagy 
ez, vagy csak a Pulitzer emlékdíjas kiváló 
újságíró és média személyiség neve, de telt 
házat varázsolt a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színháztermébe.

Mivel az elmúlt napokban többször is 
beszéltem vele telefonon, s ő kérte, hogy 
alkalom adtán mutatkozzunk be egymás-
nak izgatottam kopogtattam öltözője aj-
taján hónom alatt a fotójával, hogy szig-
nót kérjek olvasóink számára. Rendkívül 
kedves és készséges embert volt módom-
ban megismerni, vele néhány szót váltani, 
sőt közös fotót is készíttetni.

Az előadás előtt megkérdeztem egyik 
főszervezőnktől, hogy miről szól a műsor, 
és lesz e benne humor. Ő megnyugtatott, 
hogy fogalma sincs, de ha igen akkor le-
gyek kedves mindenen hangosan nevetni. 
No, gondoltam, ezt azt hiszem, tudom 
vállalni.

Aztán a műsor első részében egyszer 
csak arról beszélt, hogy hétköznapi hő-
sökről is szeretne mesélni, s őt nem zavar-
ja, ha valaki minden évben falinaptárt ad 
ki melyen a lányával szerepel. A közönség 
hangos derültsége közben rám nézett, (az 
első sorban ültem) s megkérdezte, hogy 
nekem is meg van e ez otthon, s mikor 
kézzel lábbal tiltakoztam, akkor felaján-
lotta, hogy neki kettő is van a kocsiban. 
No, akkor már tudtam, hogy remek 2 

Vujity Tvrtko estjéről szerkesztőségünk már beszámolt, most szeretnénk még egy 
kedves „történetet” megosztani Önökkel, ami itt, Hajdúnánáson esett meg, no-
vember 7-i műsora alkalmával. 

A Gábor József Kulturális Alapítvány 2015. november 20-án délután 14 órakor, 
versmondó találkozót rendezett „Versvarázs” címmel Hajdúnánáson, a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium dísztermében. A rendezvényen hajdúnáná-
si-, hajdúdorogi- és hajdúböszörményi középiskolák és általános iskolák hetedik, 
nyolcadik osztályos diákjai vehettek részt és szavalhattak vak és látássérült írók 
és költők műveiből. Így válogathattak egy kötelező művet a iatalok, az „Óda a 
fényhez” című antológiából, és szabadon választhattak, szemezgethettek a látás és 
látásvesztés témakörökben más kötetekből is.

VI. Premier Színjátszó Találkozó

órában lesz részem, részünk. Élményeiről, 
barátságról, élettörténetekről mesélt ne-
künk, többször is kitérve arra, hogy nem 
a magyaroknak a legrosszabb a világon, és 
hogy optimistán is lehet élni. Meg tudod 
csinálni! Ez volt a fő szlogen, s az, hogy 
az emberi akarat olykor csodákra is képes.

Végül a hajdúnánási emberek felállva 
vastapssal jutalmazták s köszönték meg 
az érdekfeszítő, lélekmarkoló, sokszor de-
rültségbe hajló angyali és pokoli történe-
teket. Kócsi Imre

Minden szavaló diák elismerésben ré-
szesült.

A zsűrinek most sem volt könnyű dol-
ga az értékelésnél, hiszen nagyon szépen 
felkészült diákok mutatták be választott 
műveiket. 

A Papp Lajos, Csegöldi Lászlóné, Rigó 
Tamásné összetételű zsűri következő he-
lyezéseket osztotta ki:
  I. Kovács Adél 9. C. o. BSZC Csiha 

Győző Szakképző Iskola
 II. Máró Hanna 7. A. o. Bocskai István 

Általános Iskola és AMI
III. Szabó Renáta 11. D. o. BSZC Csiha 

Győző Szakképző Iskola
Elismerésben részesült még két iatal 

versenyen kívül, akik emelték a rendez-
vény színvonalát. Az egyikük, Nyírbátor-
ból érkezett látássérült iatalember, Nagy 
József, aki kortársainak saját versét hozta 
el, „Modern ősz…” címmel. 

A másikuk, a Hajdúsági Szociális Szol-
gáltató Nonproit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ellátottja, Oláh Zoltán, aki József 
Attila: Kései sirató című versével reme-
kelt. A délután lebonyolítója a már sokak 
által ismert Rózsa Dezső, látássérült író, 
költő volt, aki anekdotákkal fűszerezte 
meg a délután hangulatát, hisz egyike volt 
az Antológia anyagának gyűjtői közül.

Minden résztvevő iatalnak és felkészítő 
pedagógusnak gratulálunk, és további sok 
sikert kívánunk a jövő esztendőben is!

Az első helyezett Kovács Adél
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A közbiztonság erősítéséért

2015. december 9-én 10 órakor került 
sor a „Közbiztonság növelését szolgáló 
kamerarendszer kiépítése Hajdúnánáson” 
című beruházás ünnepélyes átadására.  
A Hajdúnánási Polgárőr Egyesület adott 
otthont az alkalomnak.

Szólláth Tibor polgármester úr, a ven-
dégeket köszöntve kiemelte az együttmű-
ködés fontosságát a közbiztonság érde-
kében. „Szemléletváltás kell, hogy együtt 
tudjunk tenni egymásért. A legfontosabb 
az, hogy az emberek biztonságban érez-
hessék magukat. A mostani fejlesztést 
pályázati lehetőség biztosította. Az újabb 
kamerák beüzemelése folyamatos. Már 
vállalkozásuk is jelezték, hogy szívesen 
részt vennének a megigyelési folyamat-
ban… Köszönet jár azoknak, akik a prog-
ram megvalósításában részt vettek és fon-
tos az is, hogy az üzemeltető polgárőrség 
álljon feladata magaslatán.”

Dr. Gyurosovics József, a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
ünnepi beszédében tisztelettel köszön-
tötte a megjelenteket. Kiemelte az alkal-
mat, amely Hajdúnánás közbiztonságát 
erősíti. „A rendvédelmi feladatokban 
résztvevőknek köszönet jár, melynek 
fontos részese a kamerás megigyelés is… 
Élő erőt helyettesít és emellett visszatartó 
ereje is van… A megigyelő rendszer sze-
repet játszik a felderítésben, az eljárások 

A Hajdúnánási Közös Önkormányza-
ti Hivatal dísztermében tartotta meg a 
Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség Nonproit Kft. a Vidék-és gazdaság-
fejlesztési fórumát, melynek keretében a 
2014–2020-as programozási időszak pá-
lyázati felhívásai és lehetőségei kerültek 
ismertetésre, kiemelten a helyi vállalko-
zások, mezőgazdasági termelők és civil 
szervezetek számára.

Az érdeklődőket dr. Csiszár Imre Haj-
dúnánás alpolgármestere köszöntötte, aki 
elmondta, hogy a fórumnak köszönhető-
en egy olyan kapcsolat alakulhat ki a felek 
között, amely mind az ügynökség mind 
pedig a gazdasági élet szereplői számára is 
gyümölcsözőek lehetnek.

Korbeák György a Hajdú Bihar Me-
gyei Fejlesztési Ügynökség Nonproit 
Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében 
kiemelte, hogy akkor válik eredményessé 
egy pályázati ciklus, hogyha annak sze-
replői: önkormányzatok, vállalkozások, 
civil szervezetek pályázatai, projektjei 
pozitív elbírálást kapnak, s ezáltal továb-
bi együttműködésekre kerülhet sor mind 
az ügynökség mind pedig a vállalkozások 
között. Ügyvezető úr hozzátette: ezek a 

A Hajdúnánás Vá-
rosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
mindig is kiemelt i-
gyelmet fordított az 
idősek életminősé-
gének javítására, az 
életkorukból adódó 
problémáik megoldá-
sához nyújtott segít-
ségnyújtásra. Az el-
múlt évek során egyre 
gyakrabban tapasztal-
ható a városunkban 
lakó idősek körében az elmagányosodás, a 
társadalmi életből való kirekesztődés. 

Kiemelten fontos, hogy az idős korosz-
tály a nyugdíjas éveit is kellő aktivitással 
töltse, szellemi és izikai egészségük mi-
nél további megőrzése érdekében. Éppen 
ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, 
hogy megismerjük a korosztály szükség-
leteit, problémáit, hiszen ez az alapja a 
generációk közötti együttműködésnek, a 
hagyományok átörökítésének egyaránt.

Az Idősügyi Tanács tizenegy taggal ala-

Október 17-én városunkban nemzetközi 
íjászversenyt rendezett Nagy Imre íjász 
otthonában családias hangulatban. A ver-
senyen 50 íjász vett részt, Szlovákiából és 
Svájcból, valamint az ország különböző 
helyeiről: Lovasberény, Vác, Mezőkövesd, 
Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Tisza-

A közterületeinken található értékek, a magántulajdon, illetve az emberek bizton-
ságérzetének legmodernebb formáját jelentik napjainkban a térigyelő rendszerek. 
Használatuknak köszönhetően a megigyelt terület, városrész 24 órás megigyelés 
és képrögzítés alá helyezhető.

folytatásában és a közlekedés biztonság-
ban is… A változó világ, a kor kihívá-
saira a ma válaszát kell megadni, amely 
az állampolgárok közbiztonság érzetét 
szolgálja… Köszönet a helyi szerveknek, 
amelyek a rendőrség munkáját segítik. 
Ebben jelentős a helyi Polgárőrség mun-
kája is. Legfőbb célunk az, hogy ha vala-
ki biztonsággal hagyja el otthonát, úgy is 
érjen haza… A Rendőrség teszi dolgát és 
arra törekszik, hogy az emberek bizton-
ságban érezhessék magukat.”

A megnyitó ünnepség után a résztvevők 
Zsuga László segítségével megismerhették 
a térigyelő rendszer működését.

A bűncselekmények visszaszorítása 
érdekében tovább kell fejleszteni a már 
meglévő lehetőségeinket. Ennek érdeké-
ben a már meglévő 32 kamerát további 
23-al bővíthette városunk. 55 kamera i-
gyeli városunk közterületeit a közbizton-
ság érdekében.

Gut István

Idén második alkalommal került megrendezésre november 24-én a vidék-és gazda-
ságfejlesztési fórum a Városháza dísztermében, melynek fő célja, hogy megismer-
tesse az érintettekkel a jövőbeni uniós pályázati lehetőségeket.

Fórum a vidék-és gazdaságfejlesztésről

fórumok azok a lehetőségek, ahol új in-
formációkat tudunk nyújtani az érdek-
lődőknek, nem utolsó sorban pedig az 
információs csatornákat tudjuk egymás 
között kialakítani.

Korbeák György hangsúlyozta, hogy a 
vidékfejlesztési operatív program elsőd-
leges célja a mezőgazdasági vállalkozások 
versenyképességének növelése, az agrári-
um fenntartható fejlődése, a vidéki térsé-
gek és közösségek erősítése, az életminő-
ség javítása a vidéki térségekben, valamint 
a gazdasági fejlődés támogatása. 

Az ügynökség munkatársai ezzel kap-
csolatban mutatták be a fórum keretében 
a különféle pályázati, illetve a vidékfej-
lesztési operatív program lehívható forrás 
lehetőségeit.

Alakuló ülését tartotta december elsején a Városháza kistermében az Idősügyi és a 
Közbiztonsági Tanács, ahol megválasztották a tanácsok elnökét, alelnökét.

Megalakult az Idősügyi és 
a Közbiztonsági Tanács Hajdúnánáson

kult meg, melynek elnöke Szólláth Ti-
bor Hajdúnánás polgármestere, alelnöke  
dr. Juhász Endre Hajdúnánás alpolgár-
mestere, munkaszervezetét a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal adja.

A Tanács célja az idősek érdekeinek a 
helyi döntéshozatalban történő érvényre 
juttatása. Tagjai az önkormányzat képvi-
selői mellett az időseket ellátó civil szer-
vezetek, szociális intézmények, ennek 
következtében e korosztályra jellemző 
szükségletek kielégítését végző, civil szer-

vek javaslatait, véleményét közvetíti az 
önkormányzat felé.

Az Idősügyi Tanács mellett megalakult 
kilenc taggal a Közbiztonsági Tanács is, 
amelynek létrehozásával egyidejűleg a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete döntött a Bűnmegelőzési 
Tanács megszűntetéséről.

Az új tanács feladatai hasonlóak a Bűn-
megelőzési Tanács korábbi feladataihoz, 
azonban attól szélesebb spektrumban 
működő feladatot lát el, hiszen nemcsak 

bűnmegelőzési, hanem lakosságvédelmi, 
katasztrófa-megelőzési, valamint preven-
tív tevékenységet végez a jövőben. A Ta-
nács tagjai között szerepel többek között 
a Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság, 
a Mezei Őrszolgálat, a Hajdúnánási Pol-
gárőr Egyesület, a Hajdúnánási Mentőál-
lomás és a Hajdú-Bihar Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. 

HNU

Nemzetközi íjászverseny

vasvári, Hajdúszoboszló, Örkény telepü-
lésekről. A versenyzők között több nagy 
értékű ajándékot sorsoltak ki, a fődíj egy 
Nagy Imre által készített íj volt. A verseny 
baráti hangulatban telt, amit a végén bog-
rácsban főt étellel zártak a szervezők.

Fekete Andrea
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Tájékoztatom Hajdúnánás város lakossá-
gát, hogy Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 376/2015. (XI. 
19.) számú Képviselő-testületi Határoza-
tával igazgatási szünetet rendelt el 2015. 
december 21-től 2016. január 3-ig. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti. 

A szünet időtartama alatt a Hivatalban 
a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő 

ügyek intézésére ügyelet működik, a za-
vartalan ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás a halaszthatatlan döntést igénylő 
eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás in-
dítása, ügyeik intézése során vegyék igye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Kiss Imre jegyző

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2015. november 19-én 
ülést tartott. 
 A napirendek elfogadása után a tes-

tület módosította az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről; a nem közművel ösz-
szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-
sére vonatkozó közszolgáltatás helyi sza-
bályairól; Hajdúnánás Város helyi építési 
szabályzatáról és szabályozási tervéről; a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátásokról szóló rendeleteit. 
 Megismerte és elfogadta a Mezei Őr-

szolgálat 2015. évben végzett munkájáról; 
és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeze-
tési Nonproit Kft. 2014. évre vonatkozó 
beszámolóját.
 Elfogadta és jóváhagyta a Hajdúsági 

Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Tár-
sulás társulási megállapodásának módosí-
tását.
 Elfogadta az önkormányzati fenntar-

tású intézmények, a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. 2016. évi pénz-
ügyi-gazdasági ellenőrzésének ütemezé-
sét, valamint megbízással élt a Val-Ethik 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. felé.
 A testület döntött a Bursa Hungarica 

2016. évi támogatási összegekről.
 A Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Debreceni Tankerületének meg-
keresésére a testület megismerte, de nem 
javasolta elfogadásra a Kőrösi Csoma Sán-
dor Kollégium intézményvezetői álláshe-
lyére beadott pályázatot. 
 Kezdeményezte a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ és a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat között létrejött 
használati szerződés módosítását, mely 

szerint az önkormányzat biztosítja a Kol-
légium részére a szükséges helyiségeket. 
 A képviselő-testület 2015. december 

21-től 2016. január 3-ig igazgatási szüne-
tet rendelt el. 
 A testület egy esetben korábbi hatá-

rozata módosításáról döntött.
 A testület magánszemélyek tulajdo-

nában lévő ingatlanrészek elfogadásáról, 
illetve önkormányzati tulajdonú ingat-
lan pályázati úton történő értékesítéséről 
döntött. 
 A testület póttámogatás biztosítá-

sáról hozott határozatot a Hajdúnánási 
Óvoda részére.
 A testület zárt ülés keretében döntött 

a városi kitüntető díjak adományozásáról, 
melynek ünnepélyes átadására 2015. de-
cember 12-én, a Város Napján kerül sor.
 Ugyancsak zárt ülés keretében ho-

zott határozatot a testület a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. reorganizációs 
tervével, valamint a Hajdúnánás, Kossuth 
u. 22. szám alatti ingatlan értékesítésével 
kapcsolatban. 
 2015. november 30-án, Tedejen 

az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
biztosított helyszint a városrész tanács-
kozás megtartására. A jelenlevők rövid 
tájékoztatót kaptak a városrész szennyvíz-
csatornázási munkáinak helyzetéről, majd 
kérdéseket, észrevételek, javaslatokat fo-
galmaztak meg.
 A nyilvános képviselő-testületi ülé-

sek előterjesztései és a hozott rendeletek, 
határozatok a www.hajdunanas.hu hon-
lapon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Szelektíven gyűjtött hulladék szállítási 
időpontjairól

2016.
A Bio (barna tetejű) hulladékgyűjtő 
edényzetek ürítési időpontjairól a ké-
sőbbiekben tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
tájékoztatja a város lakosságát, hogy 2016 
januárjától a teljes szolgáltatási területü-
kön a pénzbeszedős izetési módot felvált-
ja a csekkes beizetés, mellyel egyidejűleg 
megszűnik a helyi Takarékszövetkezetek 
közreműködése is a vízdíjszámlák beszedé-
sében. A csekkeket tartalmazó számlákat a 
Zrt. postai úton küldi meg. Természetesen, 
akik eddig csoportos beszedés útján telje-
sítettek, csekkes, illetve átutalásos számlát 
kaptak, azokat a változás nem érinti.

A Zrt. 2016-ban fokozatosan egysége-
síti a leolvasási gyakorlatát is. A lakossági 
felhasználók esetén a korábban alkalma-
zott negyedéves leolvasás helyett áttérnek 
a féléves leolvasásra. A számlák kibocsá-
tása azonban továbbra is havonta törté-
nik. A leolvasások közötti időszakokban, 
havi átalányfogyasztásról szóló számlákat 
kap kézhez a felhasználó. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy öt átlagfogyasztáson 
alapuló részszámla kiküldése után kapja 
kézhez a fogyasztó az elszámoló számlát, 
mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és 
a részszámlákban elszámolt díjak közötti 

különbözetet. Természetesen az eddigi jól 
bevált gyakorlatnak megfelelően továbbra 
is biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a 
saját fogyasztási szokásait igyelembe véve 
a felhasználó saját maga határozza meg a 
havi részszámlázandó vízmennyiséget. Ezt 
az igényt telefonon, levélben, e-mailban 
vagy személyesen lehet jelezni a Zrt. felé. 

Ha az ügyfél egyedi bekötési vízmérő-
vel, főmérővel rendelkezik, akkor kérhet 
havi, tényleges vízfogyasztás alapján készí-
tett számlát. Ez esetben a felhasználónak 
minden hónap 20-ig be kell jelenteni a 
vízóraállást a Zrt. felé.

Felhívják a igyelmet arra is, hogy a 
leolvasás gyakorisága nem változik a kö-
zületi felhasználóknál. Esetükben tovább-
ra is megmarad a havonkénti leolvasás. 
Marad a havi leolvasás a mellékmérős la-
kossági felhasználóknál is. A változás nem 
érinti az idényjellegű felhasználókat sem.

A változtatásokról a számlával együtt 
értesítjük a felhasználókat, a részletekről 
bővebben olvashatnak a www.trvzrt.hu 
honlapon is.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Értesítjük Hajdúnánás Tisztelt lakosságát 
és a jogi személyeket, hogy 2015. decem-
ber 25-én (pénteken) a hulladékszállítás 
az ünnepre való tekintettel elmarad!

Helyette: 2015. december 27-én (va-
sárnap) történik a hulladékszállítás.

Képviselő-testületi ülés hírei

Igazgatási szünet a Városházán

ÉRTESÍTÉS

Tájékoztatás

A 2016. január 1-ére (péntekre) 
eső szállítást pedig 2016. január 2-án 
(szombaton) pótolja Szolgáltató.

A megszokott helyen az elszállítani 
kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig 
helyezzék ki.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 
Nonproit Kft.

HAJDÚNÁNÁS

Szelektív

január 15.

február 12.

március 11.

április 8.

május 6.

június 3.

július 1.

július 29.

augusztus 26.

szeptember 23.

október 21.

november 18.

december 16.

4220 Hajdúböszörmény, 
Radnóti Miklós 1. sz.

Tel.: 52/561-375, Fax: 52/561-403
E-mail: hhgkft@freemail.hu; 

titkarsag@hhgkft.hu; 
web: www.hhgkft.hu

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legijabb 
lakóit!

3 Berényi György
3 Bónis Bíborka Hanga
3 Balogh Eszter
3 Ambrus Dorina
3 Sajó Viola Emma
3 Sarkady Péter

Gratulálunk a 2015. november hónapban házasságot kötött 
pároknak!

2 Bózsár Gergő és Kiss Mónika
2 Kéki Lajos Zsolt és Nagy Angéla

Akiktől 2015. november hónapban búcsút vettünk:

1 Berencsi Imréné
1 Csiki Béla
1 Domoszlay 
 Géza András
1 Girus Imre

1 Kónya Antalné
1 László Sándor
1 Polyák Antalné
1 Sebestyén Lászlóné
1 Seres István

1 Szabó Sándor
1 Szemes Sándorné
1 Tanner Zoltán
1 Uri Lajos Sándorné
1 Zilai Sándorné

BUÉK 2016! 
Pótszilveszterezzen együtt 2016. január 23-án a Nánási NNTE 
tagjaival és a Hobby-Band szalonzenekarral Hajdúnánáson, a 
Művelődési Házban! Előzetes igényeket a 06-20/590-9349 

számon lehet jelezni.
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KócsiSztori: Miért is jó, 
hogy kijutottunk a foci EB-re

Őszi szezonzárás 
a Hajdúnánás-Flexo 2000 FK.

A Hajdúnánási Ezüstkor Nyugdíjas Egye-
sület húsz fővel csatlakozott a Nyugdíjasok 
Megyei Szövetsége által szervezett kirándu-
láshoz. A borongós időjárás ellenére szép él-
ményekkel, tapasztalatokkal tértünk haza.

Érdekes és izgalmas volt megtapasztalni, 
hogy Erdély, a Keleti Kárpátok, a Hargiták 
vidéke, a Székelyföld történelme ezer szál-
lal kötődik a Magyar történelemhez. Arad, 
Segesvár, Temesvár, Bukovina stb. legalább 
annyira ismert és nevezetes helyek mint 
Mohács, Eger vagy a Muhi puszta.

Megcsodáltuk a Hargiták, a Gyergyói, 
Görgényi havasok kétezer méter körüli 
magas hegyeit, végeláthatatlan erdeit, me-
redek lejtőit, sziklafalait.

Székelyföld pedig egy külön világ, egy 

kis Magyarország ahol otthon éreztük ma-
gunkat.

Meglátogattunk kolostorokat, templo-
mokat, koszorúztunk emlékhelyeket. Jár-
tunk a parajdi sóbányában, megálltunk a 
Békás szorosnál, a Gyilkos tónál, a Ma-
gyar-Ukrán-Román hármas határnál. Szép 
élmény volt a Koltói Petői ház látogatása, 
ahol Petői, Szendrei Júliával a mézes hete-
ket töltötte.

Naponta több száz kilométert utaztunk, 
sok nevezetes helyen jártunk, de még sok 
hasonló kirándulás kellene, hogy vala-
mennyi nevezetes helyre eljussunk. Leg-
közelebb 2016 májusában lesz hasonló 
lehetőségünk.

Tímári Balázs

 Kikaptunk, de még pótselejtezőt 
játszhatunk mondtam lelkesen, inkább 
bátorítóan Zoli barátomnak. A pótselejte-
zőt meg megnyerjük mind a kettőt (bár az 
igazsághoz tartozik, hogy a mondat utób-
bi részét – talán – csak a hazaias öntudat 
mondatta velem, de mondatta).

Zoli úgy nézett fel az előtte halmozódó 
iratkupacból, hogy szinte nem is mozdí-
totta a fejét s csak csendesen, sőt együtt 
érzően a következő kérdést tette fel ne-
kem.
 De ki ellen Imi, ki ellen?
Szemlesütve beismertem, hogy bárme-

lyik ország csapatát mondom, s bármilyen 
sorrendben, a papírforma csak ellenünk 
szólhat. Pár nap múlva mikor a folyosón 
elmentünk egymás mellett a következő 
rövid párbeszéd hangzott el kettőnk kö-
zött:
 A norvégok – mondtam ajkbiggyeszt ve
 Azok – válaszolta, s tekintete min-

dent elárult.
Bezzeg, mikor az első mérkőzésen ide-

genben nyertünk 1:0 –ra mindjárt elkez-
dődött a fejszámolás. Az itthoni csodála-
tos győzelmünket követő reggelen pedig 
úgy léptem be a munkahelyemre Zolit 
keresve, mintha az első gólunknál – leg-
alábbis – én adtam volna a gólpasszt a 
Priskinnek. Rögtön a fociról kezdtünk el 
beszélgetni s néhány perc múlva többen 
is csatlakoztak hozzánk, mint bárhol a 
világban, ha két féri labdarúgásról kezd 
vitázni. Itt azonban most az a különös 
helyzet alakult ki, hogy szó sem volt vi-
táról. Mindenki egyetértett mindenkivel. 
Szinte diadalittasan dicsértük a játékosa-

inkat, ecseteltük, sőt el is játszottuk (főleg 
én) az izgalmasabb helyzeteket.
 Tudjátok, hogy miért is jó, hogy ki-

jutottunk az Európa Bajnokságra? – tette 
fel egyszer csak váratlanul a kérdést Zoli 
s mielőtt válaszolhattunk volna így foly-
tatta: – mert talán elérhetjük, hogy a mai 
gyerekeknek magyar játékosok lesznek a 
példaképei, azok fényképét teszik ki a fa-
lukra, őket próbálják utánozni.

Este jutott eszembe újra a kérdés, mikor 
nyolcadikos iam szobájából kifelé menet a 
falon meg nem láttam egy posztert. Egésza-
lakos kép, melyen kajánul vigyorog egye-
nesen a szemem közepébe Cristiano Ro-
naldo a Real Madrid klasszisa. Szabályosan 
cukkolt a tekintete. Leültem gyermekem 
íróasztala mellé s elmeséltem neki röviden 
a délelőtti eszmecserét. Neki, akivel min-
den meccset közösen izgulunk végig s a 
hazai góloknál hatalmas üdvrivalgással tö-
rünk ki. (Csoda, hogy a szomszédok még 
nem fogalmaztak petíciót ellenünk).

Felajánlottam, hogy bármelyik magyar 
focistára kicserélem másnapra a posztert, 
– ha gondolja, s ha szeretné, – csak mond-
ja meg a kedvence nevét.

 Priskin Tamás – vágta rá szinte azonnal.
Boldogan szereztem meg a képet, – 

még nagyobb is volt, mint a portugálé 
– s néhány nap múlva büszkén meséltem 
egyik kedves hölgyismerősömnek a szto-
rit. Ő kicsit elgondolkozott, majd igazi 
női logikával (ezért szeretjük őket) csak 
annyit kérdezett tudálékosan:
 Az egész képet kicserélted vagy csak a 

feje helyére ragasztottad a másik fejet?
Kócsi Imre

A 2015/16-os őszi szezont a csapat a 7. 
helyen zárta. 15 mérkőzésből 7 győzelem, 
4 döntetlen, 4 vereség, 30 lőtt gól, 25 ka-
pott gól, 25 pont, egy rég nem látott igen 
szoros és kiegyensúlyozott bajnokságban. 
A csapat a nyári felkészülést július 7-én 
kezdte meg, melynek során még 6 edző-
mérkőzést is játszottunk.

A szezon eleji célkitűzésünk az őszi sze-
zonban 25 pont és egy számjegyű helyezés 
volt. Első mérkőzésünket Monostorpályi 
csapatával vívtuk meg hazai környezet-
ben, amit 2–0-ra sikerült megnyernünk. 
Idegenben következett a Sárrétudvari csa-
pata, a többszörös megyei bajnok és do-
bogós helyezett 0–0-s döntetlent értünk 
el. Ezt egy komolyabb sikernek értékel-
tük. Hazai pályán fogadtuk a Hajdúsám-
sont, amely szintén megyei élcsapat. Egy 
kissé paprikás hangulatú mérkőzésen si-
került nyernünk 4–3-ra. Majd elszenved-
tük első kudarcunkat ide genben, Hosszú-
pályi csapata ellen ahol 2–2-es döntetlent 
értünk el. Az őszi végelszámolásnál tud-
tuk nagyon fog hiányozni ez a két elhul-
lajtott pont. Ezután megszereztük első 
vereségünket Balmazújváros csapata ellen 
hazai környezetben 2–4. Itt szeretném 
megjegyezni, ha már a szabály lehetősé-
get biztosít NB II-es játékosok visszaját-
szatására, akkor kötelezővé kellene tenni 
az állandóságot. Gondolok itt arra, hogy 
kissé sportszerűtlen az, hogy egyszer 5 
visszajátszó játékos van, egyszer pedig 
kettő. Ezután Téglás csapatát győztük 
le idegenben 5–0-ra. Majd hazai pályán 
szenvedtünk csúfos vereséget Berettyó 
csapata ellen 0–5. Ezután ismét itthon 
játszhattunk, ahol feledtettük előző heti 
botlásunkat Derecske csapatát győztük 
le 5–0-ra. Következett egy nyögvenyelős 
idegenbeli győzelem Püspökladány csa-
pata ellen: 1–2. Hazai pályán a nagyon 
jó formában lévő Nyíradony ellen 1–0-
ra győztünk, majd Hajdúdorog csapatát 
győztük le idegenben 0–1. Következett a 
DEAC hazai pályán ahol szinte végig em-

berhátrányba játszva jó játékkal ugyan, de 
vereséget szenvedtünk 1–2. Nagyhegyes 
elleni idegenbeli fellépésünk következett 
ahol egy gól gazdag mérkőzésen 3–3-as 
döntetlent értünk el. Következett utolsó 
szezonbeli hazai mérkőzésünk ahol egy 
igen jó erőkből álló vendég csapat ellen 
rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de ezek 
közül sajnos csak egyet sikerül értékesí-
teni. Majd egy védelmi megingásunkat a 
vendég csapat kihasználta, így döntetlent 
értünk el: 1–1. A szezon utolsó mérkő-
zésén Böszörménybe látogattunk. Sajnos 
az első félidőben túlságosan tiszteltük 
ellenfelünket így csak a hazai csapaton 
múlt, hogy nem nagyobb arányú különb-
séggel mentünk a szünetben az öltözőbe. 
A második félidőt bátrabban kezdtük de 
helyzetig sajnos nem jutottunk. Vereséget 
szenvedtünk az őszi bajnoktól, 4–0.

A szezont összegezve voltak ugyan 
szerencsés körülmények között szerzett 
pontok, ugyanakkor szerencsétlen körül-
mények között elvesztett pontok is. Ezért 
a megszerzett pontok száma és a helyezé-
sünk reálisnak mondható. Megjegyezném, 
hogy a tavalyi bajnokságban fél távnál 25 
szerzett ponttal az 5. helyen fordultunk. 
Tehát az idei bajnokság mindenfélekép-
pen kiegyensúlyozottabbnak mondható. 
A tavaszi szezon során javítanunk kell a 
kapott gólok számán, valamint azokon a 
mérkőzéseken, ahol a győzelem kötelező-
nek mondható ott sokkal több gólt kell 
szereznünk. A keretben 10 hazai játékos 
szerepel! valamint minden olyan iatal 
játékos a csapattal készül, akik mihama-
rabb szeretnének a felnőtt csapatban fut-
ballozni. Köszönöm a játékosoknak egész 
szezonbeli teljesítményüket és hozzáállá-
sukat. Szeretnénk megköszönni a vezetők 
és támogatóink munkáját. Köszönjük a 
hajdúnánási szurkolók bizalmát. Vala-
mint végül, de nem utolsó sorban a város 
bizalmát és támogatását.

Kócsi Imre

Megkértük Imrő László edzőt, hogy az őszi bajnokság zártával értékelje, elemezze 
olvasóinknak a szezont, illetve néhány mondatban beszéljen a tavaszi tervekről is. 

Hat nap a Székelyföldön

Az idei mikulás ünnepséget az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület november 30-án tar-
totta meg.

Közel 80 fővel gyűltünk össze. A kul-
túrvezető Lukács Józsefné (Inci) már he-
tekkel előtte készülődött, pár önkéntes 
segítőkész nyugdíjas taggal karöltve, hogy 
mindenkinek örömöt tudjon szerezni.

A csomagokban mindenki meglepeté-
sére és örömére volt egy gyönyörű toll, 
amit klubvezetőnk készített. A toll a ne-
vünkhöz illően ezüstszínű volt rajta im-
pozáns gravírozással „Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület 30 éves” felirat. Az évfordulót 
jövőre tartjuk meg.

Nagyon szépen köszönjük ezt az egye-
dülálló ajándékot. Amikor ránézünk, 
vagy írunk vele, az egyesületünkre emlé-
kezünk, erre a nagy családra. Az ünnepség 
elején a kultúrvezetőnk köszöntötte régi 
alapító klubtagunkat, Csillikné Margit-
kát, aki nemrég töltötte be a 90-ik szü-
letésnapját. Szívesen jött el hozzánk s 
mi énekkel virágcsokorral köszöntöttük. 
Ő is azok közé tartozik, aki nagyon sok 
mindent megtett önzetlenül a klub érde-
kében. Ezután érkezett meg a várva várt 

télapó – Jámbor Imréné Zsuzsa személy-
ében – mellette a krampusz – Sipos And-
rás. Mindenkinek kiosztották az ajándé-
kot s bizony jó érzés volt ilyen korban 
is kicsit gyereknek lenni. A remek han-
gulatú harsány kacagásokkal telített cso-
magkiosztás után folytatódott az éneklés.  
A kísérő zenészünk természetesen most is 
Tímári Balázs volt szinte összenőve tan-
góharmonikájával. Végül közösen felállva 
elénekeltük a nyugdíjas indulót, melynek 
az utolsó versszaka így szól:

„Mi lehet a nyugdíjas dal vége
Legyen köztünk s a világon béke
Adjon isten még sok boldog évet,
Békességet, erőt, egészséget”

Kívánunk hát mi is mindenkinek jó 
egészséget és sok-sok boldog évet!

Megköszönjük ezt a felejthetetlen na-
pot s jövőre újból várunk téged kedves 
öreg tálapó.

Szeretettel a klub nevében: 

Papp Mátyásné Margit

Télapóra várva
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A bivaly ma már nem az általánosan is-
mert háziállatok közé tartozik. Gyaní-
tom, ha megkérdeznénk az utca emberét, 
látott-e már bivalyt, vagy egyáltalán mit 
tud róla, a válaszok többnyire nemmel 
kezdődnének. Nem csoda ez, hiszen az 
egykor százezres nagyságrendet is megha-
ladó hazai bivalyállomány a közelmúltig 
szinte a kihalás szélére került. 

Pedig, mint ahogy Rózsa Péter bio és 
bivalyos gazdától, a Magyar Bivalyte-
nyésztők Egyesületének elnökétől meg-
tudtuk, a bivaly hihetetlenül hasznos 
jószág, minden porcikája az embert szol-
gálja, ereje, bőre, húsa, teje. A találkozó 
résztvevői minderről meg is győződhet-
tek, hiszen sokféle inomság készült bi-
valytejből, és természetesen bivalyhús-
ból. Mint hallhattuk, a bivaly rendkívül 
igénytelen állat táplálék szempontjából, 
sőt kifejezetten kedveli a szikes, zsombé-
kos, más állat által már nem legelt terüle-
teket. Ennek következtében a vizes élőhe-
lyek természetvédelmi rehabilitációjában 
jelentős szerepet tölt be. Géppel nem 
művelhető csatornapartok, töltésoldalak 

Bivalyszemle a Kendereskertben
November 13-án-és 14-én különleges esemény helyszíne volt a Kendereskert, bár 
egyáltalán nem idegen a hely szellemétől; bivalyszemlével összekötött két napos 
konferenciát szervezett a Magyar Bivalytenyésztők Egyesülete. A szakmai találko-
zóra az ország minden zugából, sőt határon túlról is érkeztek vendégek.

– olyan gyepterületek, ahol a nád egyre 
jobban terjed – karbantartása megoldható 
velük, ezek bivalylegeltetéssel megfelelő 
állapotba hozhatóak. Hihetetlenül erős, 
ismerős a fogalom, bivalyerős, s valóban 
míg a gépek el nem terjedtek pl. cséplő-
gépek, de ágyúk vontatására is használták 
őket. „Jámbor állat a bivaly/ s, mi tagadás 
lusta/ de, ha kell a hegyet is/ helyéből elhúz-
za” (Kányádi Sándor)

A rendkívüli jó tulajdonságokkal bíró, 
szívós, őshonos állatok tenyésztői a szak-
tárca, a Földművelésügyi Minisztérium 
támogatására is számíthatnak, tájékozta-
tott Szépe Ferenc a minisztérium főosz-
tályvezetője. Mint mondta, hála és kö-
szönet ezeknek az embereknek, akik már 
többezres számra szaporították föl számu-
kat. A magyar állam pályázatok formájá-
ban anyagilag is támogatja a tenyésztés, és 
hasonló módon az Európai Unió is.

A kendereskerti rendezvény résztvevőit 
Szólláth Tibor polgármester úr köszön-
tötte, röviden bemutatta a majort, az 
ott tartott, elsősorban őshonos állatokat. 
Marticsek József, a Magyar Bivalytenyész-

VÉDJÜK MEG 
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás a kötelező betelepítési kvóta ellen

Írja alá Ön is

a Fidesz petícióját!

fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

tők Egyesületének titkára elismerően szólt 
a látottakról, főként a majorság bivalyál-
lományáról, mint mondta, nagyon szép, 
gondozott jószágok, és a mostani szemlét 
követően majd érdemes lesz néhány éve 
múlva újra szemlére bocsátani az állo-
mányt.

Az egyesület közel 20 éve alakult és mára 
már országszerte vannak tenyésztők, akik 
elhivatottak a házi bivaly tartásában. A két 
napos konferencia és találkozó – de legin-
kább a házi bivaly jelentőségét – és azt a 
tartási rendszert, amely a Kendereskertben 
megvalósult Rózsa Péter így összegezte:

„Valami elindult itt Hajdúnánáson, 

ahol nem idegenforgalmi látványosság-
ként kezelik ezeket a jószágokat, hanem 
elhivatott tenyésztőkként.” 

A földön mintegy 100 millió lehet 
ma a házi bivalyok száma, durva számí-
tások szerint. Ebből az óriási létszámból 
Magyarországra alig négyezer jut. Az 
állományok regisztrálását, egyedi jelölé-
sét, bírálatát és a tenyésztési programok 
kidolgozását a Magyar Bivalytenyésztők 
Egyesülete kezdte meg, amelynek tagjai 
elkötelezettek ennek az őshonos magyar 
fajtának a továbbéltetésében, és nem csak 
turisztikai látványosság okán. 

R. Zs.

Fizetett politikai hirdetés.

A bivalyoknak a vízállásos, zsombékos gyepterületek természetvédelmi kezelésében is fontos szerep jut
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Hagyománnyá kezd válni a Bocskai István 
Általános Iskolában, hogy ünnepekkor a 
nyugdíjas kollégákról sem feledkeznek meg 
az iskola dolgozói és tanulói. 

A karácsonyvárás idején, az adventi idő-
szakban rendszeresen összehívják az iskola 
volt dolgozóit, hogy összejöjjenek, együtt 
emlékezzenek, találkozzanak és beszélgesse-
nek a rég nem látott munkatársak.

Idén sem volt ez másként, Csillikné Szól-
láth Júlia szervezésében ismét megvalósult 
ez a szép program, december 3-án, csütörtö-
kön az Óvoda utcai intézményegység aulájá-
ba hívták és várták a nyugdíjas pedagóguso-
kat és a volt technikai dolgozókat.

A szép és megható köszöntés után az isko-
la tanulói ajándékozták meg kis műsorukkal 

Az idei esztendőben első alkalommal, ha-
gyományteremtő szándékkal rendezte meg 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 
Debreceni Egyetem közös együttműködés 
keretében a „DEJÁRAT” – A tudás összeköt 
bennünket, című egész napos rendezvényt, 
Hajdúnánáson.

Az esemény legfőbb célkitűzése a tájékoz-
tatás, az eszmecsere és a szórakoztató progra-
mok mellett az volt, hogy irányt mutasson a 
felsőoktatásban tanulni szándékozó iatalok 
részére, kötetlen beszélgetések keretében az 
öregdiákok a találkozó során felelevenítsék, 
s tovább adják a hagyományokat, értékeket a 
jelenlegi és majdani hallgatóknak.

A rendezvény a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színháztermében vette kez-
detét, amelyen mintegy 400 diák vett részt. 
„A jövőnek a záloga a iatalság” – kezdte 
köszöntőjét Hajdúnánás alpolgármestere, 
aki elmondta: itt van az ideje annak, hogy 
a lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb 
hangsúlyt fektessünk arra, hogy a iataloknak 
segítsünk, támogassuk a pályaválasztásukat, 
s mindent megtegyünk annak érdekében, 

hogy a lehető legjobb képzéseken vegyenek 
részt, hiszen néhány éven belül ők fogják 
városunk gerincét alkotni. Dr. Csiszár Imre 
kiemelte: a rendezvény további célja, hogy 
módot adjon a város és az egyetem kapcsola-
tának további erősítésére.

Prof. dr. Jávor András, a Debreceni Egye-
tem általános rektorhelyettese az értelmiségi 
jelenlét fontosságát emelte ki beszédében, 
amely nélkülözhetetlen pillére egy település 
fejlődéséhez, gyarapodásához. Rektorhe-
lyettes úr hangsúlyozta, hogy a város és az 
egyetem közötti összefogás egy olyan erőt 
jelent, mely egyaránt szolgálja a Debreceni 

A „Mi érted élünk” egyesület megalaku-
lása óta minden évben megszervezi a Mi-
kulás napi ünnepséget. Ilyen alkalmakkor 
a gyerekek megajándékozása mellett visz-
szaemlékeznek az elmúlt évekre, értékelik 
a közös célok megvalósulását, szerbe-
számba veszik eredményeiket, segítőiket, 
támogatóikat. Az idei rendezvény mind-
ezek mellett ünnepélyes teremátadással is 
bővült, a Baross úti iskola két tantermé-
nek átadásával.

Az egyesület közel 20 éve alakult azzal 
a céllal, hogy a sérült gyerekek helyileg is 
igénybe tudjanak venni olyan kezeléseket, 
amiért gyakran órákig kellene utazniuk, 
mely nagyon megterheli a gyerekek és csa-
ládjuk mindennapjait. Az egyesületben a 
megalakulás óta sokan erőn felül dolgoz-
nak és tesznek azért, hogy ez a cél meg-
valósuljon. A két terem birtokba vételével 
még több lehetőség állhat előttük, hiszen 
a gyógytestnevelő, a gyógy- és fejlesztő-
pedagógusok helyileg is foglalkozhatnak 
a gyerekekkel, a kialakított torna- ill. fej-
lesztőszobában.

Néhány éve az egyesület tagjai és sok-
sok jószándékú segítő-támogató nagy 
erővel gyűjti a PET palackokat, kartono-
kat, újságpapírokat,kupakokat, melyek 
elszállításával anyagi forrást teremtenek 
a kezelések inanszírozására. Ebben segí-
tette őket a Városi Önkormányzat, akik a 
2 éve megrendezett II. Jótékonysági Bál 
bevételét az egyesületnek ajánlotta fel. Az 
Önkormányzat azóta is igyelemmel kísé-
ri az egyesület mindennapjait, segít nekik, 
amiben csak tud.

Teremátadás Mikulás módra

A két terem átadását hatalmas csapat-
munka előzte meg, hiszen társadalmi 
munkában kifestették, rendbehozták, szé-
pítgették, hogy alkalmassá tegyék a célok 
eléréséhez, véghezviteléhez. A termek be-
rendezéséhez nagy segítség volt a papírok 
és a kupakok értékesítése, melyben sok 
„külsős” támogató is volt.

A teremátadási ünnepséget Dózsa Mik-
lós egyesületi elnök nyitotta meg, aki ér-
tékelte is az egyesület munkáját, eredmé-
nyeit. Majd Szólláth Tibor polgármester 
vette át a szót, aki köszöntötte a résztve-
vőket és ünnepélyes szalagátvágással hiva-
talosan is átadta a termeket.

A gyerekek nagy örömére a Mikulás 
személyesen vitte el az ajándékokat nekik, 
akik megígérték, jövőre is jók lesznek, 
hogy rászolgáljanak a kis csomagokra.

Kívánjuk az egyesület minden tagjá-
nak, hogy sokszor találkozzanak az újon-
nan átadott helyiségekben, a segítőket 
pedig további önzetlen, lelkiismeretes 
támogatásukra, hiszen náluk halmozot-
tan érvényesül a mondás: Sok kicsi sokra 
megy! A lelkiismeretes segítőknek pedig 
Váci Mihály szavai mondják ki a köszö-
netet:

„Osztani magad: – hogy így sokasodjál;
kicsikhez hajolni: – hogy így magasodjál;
hallgatni őket, hogy tudd a világot;
róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni – eső a homokra –
sivatagnyi reménytelen dologra…”

Fekete Andrea

2015. november 26-án 90. 

születésnapja alkalmából 

virágcsokorral, és Orbán 

Viktor miniszterelnök úr 

által megküldött emlék-

lappal köszöntötte Török 

Imrénét dr. Juhász Endre 

Hajdúnánás város alpol-

gármestere.

Isten éltesse sokáig Ica nénit erőben és egészségben családja körében!

Születésnapi 
köszöntő

Egész napos gazdag programra várták a Debreceni Egyetem egykori, jelenlegi és 
leendő nánási hallgatóit november 27-én, pénteken.

Sikeres volt a „DEJÁRAT”

Egyetem, Hajdúnánás és az ott élők érdekeit.
A köszöntők után az egész napos prog-

ram keretében a Debreceni Egyetem vezetői, 
dékánok, dékánhelyettesek mutatták be a 
pedagógusoknak, szülőknek és diákoknak 
egyaránt az egyetem karait, tájékoztatót 
tartottak a szakokról, a tanárképzésről és a 
tehetséggondozásról, de látványos izikai, ké-
miai kísérleteket, bemutatókat is láthattak az 
érdeklődők.

Az előadásokat követően a Városháza dísz-
terme szolgált helyszínéül annak a fórum-
nak, amelynek keretében a mezőgazdasági, 
vidék- és területfejlesztési területek szakértői 
vitatták meg az ipari és gazdasági lehetősége-
ket, annak érdekében, hogy Hajdúnánás ipa-
ri, gazdasági szférája erősödjön, élénküljön.

„Hajdúnánás szülötte vagyok” címmel 
karriertörténeteket is megismerhettek az 
érdeklődők a színházteremben: olyan haj-
dúnánásiakét, akik a Debreceni Egyetemen 
végeztek, és sikeres életutat tudhatnak ma-
guk mögött.

A nap végén dr. Mohos Nagy Éva és tanít-
ványai léptek a színpadra, akik „Vidáman és 

jókedvűen” címmel – szórakoztató válogatást 
mutattak be a zeneirodalom gyöngyszemeiből.

A rendezvény bebizonyította, hogy az 
az ismeretlen tér, a felsőoktatás kihívásai, 
amelybe hirtelen belecsöppenhetnek a diá-
kok egy ismeretlen világ, amelynek megis-
meréséhez, egy életet végig kísérő döntések 
meghozatalához, igenis nagyobb támaszra és 
iránymutatásra van szükségük a tanulóknak. 
Ehhez nyújtott minden részletekbe menő 
segítséget a DEjárat, amelyben az innováció 
és a tudás, mint összekötő kapocs játszott 
szerepet.

H. Zs.
Csillagszóró a megjelenteket, ki-ki azzal, amit tarsolyá-

ban őrizget, ami a lelke kincse, s tehetsége. 
Elhangzott vers, dal, mese, hangszeres játék, 
tánc többféle műfajban.

A vendégek nagy örömmel vettek részt 
ezen a szép estén, hiszen jóleső érzéssel vet-
ték tudomásul, hogy az idő elteltével ők 
sem merülnek feledésbe és szívesen hívják, 
várják őket a kicsik és nagyok. S ilyenkor, 
decemberben még jobban eső érzés olyasva-
lamit kapni, ami nem pénzért kapható, ami 
azt jelzi, hogy fontosak vagyunk egymásnak, 
hogy a szeretetünkkel mennyi mindent ad-
hatunk, s kaphatunk.

Kívánjuk a meghívottaknak, hogy soká-
ig találkozzanak még ilyen jó hangulatban, 
remek egészségben és mosolygós jókedvben! 

Fekete Andrea
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BSZC CSIHA GYÕZÕ SZAKKÉPZÕ ISKOLÁJA
Az alábbi Felnôttoktatási képzéseket

indítja 2016 február 1-én

34 582 01 Ács
34 582 10 Szárazépítô

54 140 02 Pedagógiai- és családsegítô 
munkatárs

A képzésekre 2016. január 22-ig lehet jelentkezni.

További információ kérhetô Harangi Zsolt szakmai ig.h-tôl 
a +36-70/337-60-13 telefonszámon.

SzEMES MIHáLy
volt Hajdúnánás Nefelejcs utca 

50 szám alatti lakos
halálának 1 évfordulójára. 

Megemlékezés

„Virágerdő sűrűjében pihen 
egy szív csendesen.

Rég nem dobban családjáért, 
messze vitted Istenem!

Telhetnek hónapok, múlhatnak évek.
Akik szívből szeretnek 
nem felednek téged.”

Felesége, három ia, lánya, menye 
és unokái.

Megemlékezés 

volt Hajdúnánás, Kiss Ernő u. 19. sz. alatti lakosok
halálának 3. évfordulójára.

„Nem múltak Ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, árnyak, álmok évek,

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell,
S akit szeretünk, nem feledjük el.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezik:
Lányotok Szilvike és családja

Váradi Ferencné Váradi Ferenc
Mikó Zsóia

és

Bocskai

Étterem És söröző
4080 Hajdúnánás, Fürdô utca 3.

Hívjon benn ü nket! 
telefon: 06-30/871-5771

előzetes asztalfoglalás szükséges!
A részleteket igyelje facebook oldalunkon, vagy 

hívjon bennünket telefonon!

szilveszterezzen a hajdúnánási 
Bocskai Étteremben!

Menü: Előétel, főétel, desszert
ÉjfÉlkor: Pezsgő, az újév első falatjai
• ÉlőzEnE! TombolA! JáTÉk!
• Jegyek már válthatók az étteremben 
 tavalyi áron: 6900 Ft/fő
• Igény esetén a vendégek kiszállításához 
 taxit biztosítunk!

Részletek személyesen az étteremben 
vagy a 06-30/871-5771-es telefonon!

 

Áldott Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok 
minden kedves vásárlómnak! Lali Papi

Nem kell többé, mosogatnia! 
A három féle menüt eldobható edényben 

kapja, változatlan áron.
Az ünnepekre hidegtálak elkészítését vállaljuk! 

Rendelheto még harcsa halászlé, 
kocsonya, fasírt.

Hajdúnánás, Dorogi út 2. I. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664

Weboldal: www.nanaspc.hu

Kedves Vásárlóink! 
Várjuk önöket üzletünkbe folyamatosan megújuló laptop, asztali számítógép és monitor 
készletünkkel! PC kiegészítők, notebook táskák, nyomtatók és minden ami informatika.
Számítógép javítás, karbantartás  beszámítás és csere (adás-vétel).
Igény esetén házhoz szállítást és helyszíni javítást is vállalunk! 
Termékkínálatunk Xbox és Playstation játékokkal és egyéb konzol  kiegészítőkkel bővült! 

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Nánáns PC!
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www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Korona Patika

Gaviscon rágótabletta 48x gyomorégésre 1995 Ft 1615 Ft

Advil Ultra Forte lágyzselatin kapszula 16x 1650 Ft 1440 Ft

Triactin Wick citromos italpor megfázásra 10x 1995 Ft 1695 Ft

Seres Erika

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
a Black Man Club!

 Mennyivel volt ez a bál más, 
mint az előtte lévők – hiszen tud-
juk, milyen régóta hagyomány az 
iskolában a Mikulás naphoz kötődő 
táncos mulatság?

Hitvallásunk szerint a hagyomány 
kötelez. Mivel a Bocskai Iskola Miku-
lásváró bálja az utóbbi években óriási 
népszerűségnek örvend, idén is a jól 
bevált recept szerint végeztük előké-
szítő, szervező és lebonyolító mun-
kánkat. A korábbi évek tradícióitól 
annyiban tért el a mostani rendezvé-
nyünk, hogy egykori tanítványunk Réti 
Szabó Sándor fafaragó által felaján-
lott alkotás licitálásra került a jóté-
konyság jegyében.
 Hogyan készültek a szervezők, 

kik segítették a munkálatokat?
A nagy érdeklődés ellenére 340 fő-

ben maximáltuk az eladható jegyek 
számát, mert fontosnak tartottuk, 
hogy a bálon részt vevő vendégek-
nek kulturált, komfortos környeze-

tet tudjunk biztosítani. A teltházas 
táncos, jótékonysági mulatságunk 
egyfajta visszajelzés munkatársaim 
kiváló munkájára. A bál főszervezői 
Székelyné Nádas Zsuzsa és Madai 
Tamás egy rendkívül precíz, minden 
részletre kiterjedő projektterven ala-
puló csapatmunkának a lelkiismere-
tes irányítói voltak. Csapatmunka, 
mert az iskola pedagógusai mellett 
a szülők és tanítványaink is kivették 
részüket a munkából. A dekorációs 
csoport ünnepi hangulatú bálterem-
mé varázsolta a Polgári úti tornater-
met. Az ízletes és bőséges vacsora, a 
inomságokkal teli éjféli svédasztal, a 
jó hangulatot teremtő talpalávaló, az 
ízléses dekoráció, az izgalmas tombo-
lasorsolás mind-mind hozzájárultak a 
bál sikerességéhez.
 Milyen műsorok szerepeltek a 

bál programjában?
A műsor összeállításakor úgy 

gondoltuk, hogy ez jó lehetőség te-

hetséges, alsós ta-
nítványaink bemu-
tatkozására. A 3. E 
osztály bécsi kerin-
gője volt a nyitótánc, 
majd az 1. D osztály 
ördögiókái és a 2. 
C osztály hóembe-
rei ropták a táncot. 
Ezután a 4. C és D 
nebulói kápráztatták 
el a vendégeket egy 
szép téli koreográ-
iával. A műsor zárá-
saként az AMI Aranyszalma ijúsági 
néptáncosai késztettek vastapsra 
bennünket.

Öröm volt látni csillogó szemű, 
mosolygós tanulóinkat, hogy milyen 
lelkesedéssel, élvezettel mutatták be 
színvonalas produkcióikat.
 Mivel tudvalévő, hogy jótékony-

sági bálról van szó, fontos megkér-
deznünk, jól alakult-e a bevétel és 
mire szánják a befolyt összeget?

A projekttervezéskor kitűzött jóté-
konysági célokat sikerült megvalósí-
tanunk. A bevételből alapítványainkon 
keresztül segítjük a hátrányos hely-
zetű tanulóink esélyegyenlőségének 
megteremtését, szépítjük iskolai kör-
nyezetünket, támogatjuk tehetséges 

November utolsó hétvégéjén rendezte meg a Bocskai Iskola a hagyomá-
nyos Mikulásváró bálját a Polgári úti iskola tornatermében. A szervezés-
ről, a lebonyolításról és a bál sikerességéről Székely Barnabás igazgató-
helyettest kérdeztük.

tanulóink versenyeken való részvéte-
lét (nevezési díj, utazási költség) va-
lamint hozzájárulunk a tanulók jutal-
mazásához és a kirándulásokon részt 
vevők támogatásához. 

Végezetül szeretném megköszönni 
mindenkinek, – szülőknek, pedagógu-
soknak, gyerekeknek, vállalkozóknak, 
magánszemélyeknek – mindazoknak, 
akik lelkiismeretes munkájukkal, ön-
zetlen felajánlásaikkal elősegítették 
a Mikulásváró bál színvonalas és si-
keres megrendezését és jótékonysági 
céljai nak megvalósulását.

Köszönjük a beszélgetést!

Fekete Andrea

Remek hangulat 
a Bocskai Iskola Mikulásváró bálján



12 Hajdúnánási Újság 2015. december 17.

Im
p

re
ss

zu
m

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felvet személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintetek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonproit Kt. végzi. Az érintetek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérheik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Nonproit Kft. megbízott ügyvezetője • Főszerkesztő: Rigó Tamásné 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06/70-372-1517, 52-382-400
Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30-523-6848 • Nyomás: Litográia Nyomda • ISSN 1215-9689

NŐI KÉZILABDA NB I/B Körzeti Diákolimpia mezei futóverseny

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Hajdúnánás Robzol 2000 KSE–Hajdú-
böszörményi TE 24–25 (11–13)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Hirth, 
Őry. (november 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Resze-
gi (kapus), Csuzda 5, HADADI 9, Ban-
csók 3, Kiss 1, Dankó 4, Madai 1. Csere: 
Torma (kapus), Kelemen 1, Nagy, Deli, 
Tupicza, Bodogán, Németh. Edző: Hadas 
Sándor

Hétméteres: 3/0, illetve 1/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 2 perc.

Hadas Sándor: „Ezer sebből vérző” 
csapatom óriásit küzdött. A kedvező ered-
mény utáni futásban a mérkőzés végére 
elfáradt és kritikus pillanatokban sokat 
hibázott.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE–Hajdúböszörményi TE 29–22 
(14–8)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Pusztai, 
Sándor. (november 27.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: RE-
SZEGI (kapus), Kelemen 1, Németh, 
Harsányi 2, Bata 6, DELI 7, Nagy 1. Cse-
re: MEZEI (kapus), Ménfői 1, Molnár 1, 
Körtvélyesi 3, Alföldi 3, Kiss 3, Bodogán 
1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 0/0, illetve 5/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.

Hajdúnánás SK–DVSC TVP II 31–26 
(14–10) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Harasz-
ti, Nachtmann. (december 5.) 

Hajdúnánás SK: JUHÁSZ (kapus), 
Poór 3, MEKES 5, TAR Cs 3, ZIHOR 5, 
Umanets 5/2, Budaházy 1. Csere: SZILÁ-
GYI (kapus), Darabos 3, Lakatos 1, Mar-
tinek, Lányi, Csontos, TÓTH A 5, Kal-
tenecker, Lengyel. Edző: Molnár András

Hétméteres: 2/2, illetve 6/5. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Végig irányítva sike-
rült magabiztos győzelmet arattunk. 

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–
DVSC TVP II 29–38 (12–19)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Tóth 
G, Tóth T. (december 5.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Cson-
tos 1, Mekes 4, LÁNYI 6/1, TAR Cs 6/2, 
Tóth A 3, Lengyel 5. Csere: Praczu, Varga 
(kapusok), Szőnyi 2, Nagy Á 2, Oláh A, 
Molnár, Péter, Tóth J. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Fáradttan és sérülten az 
NB I-es junior csapattal szemben ennyi-
re voltunk képesek. Nincs más dolgom, 
mint gratuláljak az ellenfélnek. 

-kábé-

Madai Tamás: A sok hiba ellenére is 
végig kezünkben tartottuk a mérkőzést. 
Minden játékosom hozzá tudott tenni a 
győzelemhez.

Berettyó MSE–Hajdúnánás Robzol 
2000 KSE 25–22 (8–8)

Berettyóújfalu 200 néző. Vezette: Móré, 
Székely. (december 5.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Csuzda 3, Hadadi 7/1, Bancsók 
2, Kiss 5, Bata 4, Madai. Csere: Torma 
(kapus), Takács 1, Bodogán, Kelemen, 
Nagy, Németh, Deli, Tupicza, Dankó. 
Edző: Hadas Sándor

Hétméteres: 1/1, illetve 1/1. Kiállítás: 4 
perc, illetve 12 perc.

Juniormérkőzés: Berettyó MSE–Hajdú-
nánás Robzol 2000 KSE 26–19 (12–13)

Berettyóújfalu 200 néző. Vezette: Dup-
linszky, Szikszay. (december 5.)

Hajdúnánás Robzol 2000 KSE: Reszegi 
(kapus), Kelemen, NÉMETH 4, Bodogán 
1, BATA 7, Kiss, Ménfői. Csere: Mezei (ka-
pus), Harsányi, Deli 5, Molnár, Körtvélye-
si, Nyeste, Nagy 2. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 3/0. Kiállítás:  
4 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Gyenge támadójáté-
kunknak köszönhetjük az eredményt.

-kábé-

2015. szeptember 29-én, rendeztük meg 
az őszi idény első körzeti versenyét, a me-
zei futóversenyt. 136 kitartó gyerek állt 
rajthoz, hogy teljesítse a korcsoportjának 
I. kcs iúk 600 m
1. Pálóczi Félix Hn. Bocskai Ált. Isk.
2. Projkó Gergő Hn. Bocskai Ált. Isk.
3. Nagy Ákos Hn. Bocskai Ált. Isk.
4. Varga Zalán Hn. Bocskai Ált. Isk.
5. Debreczeni Attila Hn. Bocskai Ált. Isk.
6. Nagy Zoltán Hd. Móra Ált. Isk.

I. kcs lány 600 m
1. Varga Léna Hn. Bocskai Ált. Isk.
2. Horváth Hanna Hn. Bocskai Ált. Isk.
3. Varga Hanna Hn. Bocskai Ált. Isk.
4. Czifra Nikolett Hn. Bocskai Ált. Isk.
5. Hadas Tilla Hn. Bocskai Ált. Isk.
6. Bibercz Eliza Hn. Bocskai Ált. Isk.

II. kcs iúk 1000 m
1. Prepuk Martin Hn. Ref. Ált. Isk.
2. Szincsák Sándor Dominik Hn. Bocskai Ált. Isk.
3. Széki Sándor Máté Hn. Bocskai Ált. Isk.
4. Szűcs Máté Hn. Bocskai Ált. Isk.
5. Pók Bence Hn. Bocskai Ált. Isk.
6. Mirkó Dávid Hn. Ref. Ált. Isk.

II. kcs lány 1000 m
1. Horváth Maja Hn. Bocskai Ált. Isk.
2. Molnár Evelin Hn. Bocskai Ált. Isk.
3. Mirkó Alexandra Hn. Ref. Ált. Isk.
4. Horváth Hanna Hn. Ref. Ált. Isk.
5. Papp Vera Hd. Móra Ált. Isk.
6. Kéki Ágota Hn. Ref. Ált. Isk.

III. kcs lány 2000 m
1. Váradi Emese Hn. Bocskai Ált. Isk.
2. Bakó Viktória Hn. Ref. Ált. Isk.
3. Veres Boglárka Hn. Bocskai Ált. Isk.
4. Jónis Mónika Görbeháza
5. Megellai Dóra Hn. Bocskai Ált. Isk.
6. Fülöp Renáta Hn. Bocskai Ált. Isk.

III. kcs iú 2500 m
1. Balogh Attila Hd. Móra Ált. Isk.
2. Bohács Bence Hn. Bocskai Ált. Isk.
3. Sándor Marcell Görbeháza
4. Csecsődi Imre Hn. Bocskai Ált. Isk.
5. Kiss Tamás Görbeháza
6. Dési Dávid Hn. Ref. Ált. Isk.

IV. kcs lány 2500 m
1. Nyakas Petra Hn. Bocskai Ált. Isk.
2. Veres Barbara Hn. Bocskai Ált. Isk.
3. Szendrei Melitta Hn. Bocskai Ált. Isk.
4. Deák Juliánna Hn. Bocskai Ált. Isk.
5. Dankó Eszter Hn. Bocskai Ált. Isk.
6. Kelemen Andrea Hn. Ref. Ált. Isk.

IV. kcs iú 3000 m
1. Csiki Gergő Hn. Ref. Ált. Isk.
2. Hűse Csaba Hn. Bocskai Ált. Isk.
3. Vadász László Hn. Ref. Ált. Isk.
4. Lakatos Dániel Hn. Bocskai Ált. Isk.
5. Bak Dávid Hn. Ref. Ált. Isk.
6. Mekes Tamás Hn. Bocskai Ált. Isk.

Győriné Tanner Márta Hajdúnánás DSB elnök

megfelelő távot. Hajdúnánás, 
Hajdúdorog, és Görbeháza 
általános iskoláiból érkeztek a 
gyerekek lelkes pedagógusok, 
és szülők kíséretében. A leg-
jobb versenyzők érem díjazását 
támogatta Hajdúnánás Városi 
Önkormányzata, környező te-
lepülések utazását inanszírozta 
a Hajdúnánási KLIK. A részt-
vevő gyerekek a Tedej Zrt. ro-
pogós almájával frissülhettek 
fel a futás után. Köszönöm a 

Hajdúnánás DSB tagjainak a verseny gör-
dülékeny lebonyolítását!

Az 1–3. helyezett érem, a 4–6. helye-
zett oklevél jutalomban részesült:

Bocskais sikerek a Megyei mezei 
futóverseny Diákolimpián
2015. november 2-án, közvetlenül az 
őszi szünet után rendezte meg a Hajdú-
Bihar Megyei Diáksport Szövetség a 
Megyei mezei futóverseny Diákolimpiát. 
A Bocskai Iskola kis- és nagydiákjai kitű-
nően helytálltak ezen a szokatlan időben 
rendezett versenyen. Következő lap-
számunkban részletes beszámolót ol-
vashatnak diákjaink szerepléséről.

Győriné Tanner Márta DSB elnök


