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üszkén elmondhatom, hogy 
2015-ben is fejlesztettünk, befe-
jeztünk, átadtunk, avattunk, és 

olyan tervek megvalósítására irányuló lé-
péseket tettünk, amelyek a város számára a 
jövőben fognak eredményekkel szolgálni.

A város szeretete nélkül várost vezetni 
nem lehet, ez számomra is zsinórmérték, 
és többek között ez a szeretet ad erőt a 
hétköznapokban, egy-egy nehéz pillanat-
ban. Mert lehet, hogy nem mindenben 
értünk egyet, lehet, hogy sok mindenről 
egész másképp gondolkodunk, de hiszek 
benne, hogy a városunk szeretete az a kö-
zös nevező, ami újra és újra közösségé tud 
bennünket–nánásiakat formálni.

Szerencsés közösség a miénk, hiszen 
egy olyan gazdag történelmi és kulturális 
örökség birtokosai vagyunk, amire sokan 
vágyakoznak. Hajdúnánás az „Aranyszal-
ma városa”, ami furcsa elegye elődeink 
szorgalmának és kálvinista nyakasságának.

Szerencsés közösség azért is, mert még 
a legnehezebb pillanatokban is voltak, és 

B tudom, lesznek is, akik képesek az egyé-
ni értékeiket a közösségi érdekek mögé 
szorítani, odaadóan dolgozni szeretett 
városunkért. Emberek, akik megfogják 
a munka végét, lámpások, akik hitet ad-
hatnak a közösség többi tagjának, és akik 
példaképek is lehetnek.

Tagadhatatlan, hogy a kistelepülések 
egyik általános problémája, így a miénk 
is, hogy a nagyvárosok elszívják a fiata-
lokat közösségeinktől. Városvezetőként 
azt tekintem egyik legfontosabb felada-
tomnak, hogy ne nézzük tétlenül ezeket a 
folyamatokat. Ha a legalkalmasabb pilla-
natra várunk, az soha nem fog elérkezni. 
Ezért érdemes megragadni az alkalmat, 
megfogni bármilyen eszközt, amit ka-
punk, legyen az tehetség, szorgalom, ka-
lapács, toll vagy hangszer.

A mi közösségünknek, amit úgy hív-
nak, Hajdúnánás, a jövője múlik azon, 
hogy megtalálja-e helyben azokat, akik 
lámpások lehetnek, akik fényénél dol-
gozni lehet, akik fényénél alkotni lehet, 

akik fénye más megvilágításba helyez 
dolgokat. Ha megtaláljuk lámpásainkat 
és egyszerre gyújtjuk fel őket, a sokasodó 
lámpások fényével megvilágíthatunk akár 
egy egész várost is. 

Abban bízom, hogy az előttünk álló 
esztendőt erre tudjuk felhasználni és nem 
fölösleges viszálykodásra. Úgy gondolom, 
kellő önbizalommal vághatunk neki az 
előttünk álló évnek is. Hiszen mi lehető-
ségnek tartjuk a 2016-os évet, lehetőség-
nek arra, hogy terveinket, szándékainkat 
megvalósíthassuk.

A szilveszter–hiedelmeken, babonákon 
alapuló ünnepünk–éjjelén sokan fogadal-

makat teszünk a legkülönbözőbb dolgok-
ra. 

Én azt szeretném, ha együtt tennék fo-
gadalmat arra, hogy 2016-ban is minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy városunkat 
tovább fejlesszük, szépítsük és a közössé-
günket még összetartóbbá kovácsoljuk. 

Engedjék meg, hogy a következő gon-
dolatokkal, történettel kívánjak eredmé-
nyekben gazdag, boldog és sikeres újévet 
minden kedves hajdúnánásinak, éljen 
bárhol is a világban. 

„Egy idős ember egyszer ezt mondta az 
unokájának:
 Fiam, mindenki lelkében két farkas 

harcol.
Az egyik farkas gonosz.
Ő a düh, irigység, rosszindulat, hazugság.
A másik farkas a jó.
Ő a szeretet, öröm, béke, kedvességes 

az igazságosság.
A fiú elgondolkodott, és megkérdezte:
 Nagypapa, melyik farkas az erősebb?
Az öreg azt felelte: Amelyiket eteted.”
Kívánom minden kedves Hajdúná-

násinak, hogy az előttünk álló 2016-os 
évben, lelkünkben a jót erősítsük. 

Szólláth Tibor 
az Ön polgármestere

Az idei ünnepi emlékezés hagyományo-
san Bocskai István fejedelem szobrának 
megkoszorúzásával vette kezdete. A ha-
zátlan hajdúk jótévő atyjára ezúttal Ju-
hász Endre alpolgármester úr emlékezett, 
felidézve a 410 évvel ezelőtti nagy napot, 
amikor Korponán Bocskai kihirdette a 
hajdúk közös nemességét, kiadta az ún. 

nagy hajdú szabadságlevelet, amely abban 
a korban óriási jelentőségű volt. Az em-
lékező beszéd után a fejedelem szobrának 
megkoszorúzása következett. 

A városi rang és hajdú kiváltságokra 
való emlékezés a művelődési központ 
színháztermében, a hagyományos ünne-
pi képviselőtestületi üléssel folytatódott. 
Szólláth Tibor polgármester úr ünnepi 
beszédének első részében a 410 évvel ez-
előtt történtek jelentőségét emelte ki a 
település fejlődése szempontjából, majd 
a folytatásban napjaink nehézségekkel is 
tarkított küzdelmeiről szólt, és méltatta 
az itt élők szorgalmát, a városért tenni 
akarók munkáját. Ünnepi beszédének 
végén köszönetét fejezte ki mindenkinek, 

TiszTelT Olvasók, kedves Hajdúnánásiak! 

Ismét elérkeztünk egy év végéhez. Amikor lezárul egy esztendő, egy percre megál-
lunk, hogy visszatekintsünk a magunk mögött hagyott időszakra. A visszatekintés 
alkalmával összefoglaljuk és értékeljük mindazt, ami velünk és körülöttünk tör-
tént. Nekem, Hajdúnánás polgármestereként a város életében bekövetkezett válto-
zásokat és az elért eredményeket kell értékelnem. 

2015. december 12-én kerek évfordulót ünnepelhetünk a Város Napján, hiszen 
éppen 410 éve történt, hogy 1605-ben ezen a napon Bocskai István fejdelem Kor-
ponán közös nemességet adományozott hűséges hajdúinak, és letelepítette őket 
Szabolcs megyei–kevésbé lakott vagy éppen puszta birtokain. Erre emlékezünk 
minden év december 12-én városi ünnepség keretében. 

410 éve a hajdúszabadság birtokában aki szorgos munkájával hozzájárult, hoz-
zájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás épüljön, 
szépüljön, gyarapodjon. Ezt követően a 
hagyományos városi kitüntető díjak, elis-
merések átadása következett.

A kitüntetések 
átadása után Nyakó 
József, Érmihályfal-
va polgármestere kö-
szöntötte városunk 
ünneplő közösségét 

és a kitüntetetteket. Köszöntőjének végén 
méltatta azt a kiváló kapcsolatrendszert, 
ami egyenlőre még csak kulturális szinten 
valósul meg, és reményét fejezte ki, hogy 
rövidesen más területeken is ugyanilyen 
gyümölcsöző és példaértékű együttműkö-
dés alakulhat ki a két város között.

A város napi ünnepi műsort ezút-
tal a Nyíló Akác néptáncegyüttes adta.  
A Bethlen Gábor Alapkezelő által támo-
gatott „Ébredjen a szeretet” c. műsoruk a 
„Közös programok megvalósítása az 
összetartozás jegyében Hajdúnánáson 
és Érmihályfalván” c. pályázat keretében 

valósult meg. A pályázat célja a magyar-
magyar kapcsolatok ápolását és fejleszté-
sét szolgáló testvér-települési programok, 
kulturális rendezvények közös részvétellel 
történő megvalósítása. A pályázati prog-
ram első részében a hajdúnánási Naná 
Színház a Dióverő ünnepség program-
jában mutatta be Érmihályfalván Marth 
P. Ildikó: Csillag vagy liliom című zenés 
történelmi játékát.

Az idei város napi ünnepség résztvevőit 
a Szózat eléneklése után a Város Asztala 
várta, ahol most is a hajdúnánási vállal-
kozók terítettek a jelenlévő vendégek-
nek, majd ezután egy fergeteges Korda 
György-Balázs Klári koncert következett, 
amelyet szintén vállalkozók támogattak. 

(HNU)
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A Város Asztalának megterítéséhez 
az alábbi felajánlók járultak hozzá:

Ez év december 16-án a balmazújvárosi Váro-
si Önkormányzat egy módosított 24/2014-
es EMMI kormányrendelet kiegészített 11/A 
paragrafusa szerint címzetes főorvosi címet 
adományozott azoknak az orvosoknak, akik 
„…20 éven keresztül folyamatosan körzeti, 
illetve háziorvosi, körzeti gyermekorvosi ill. 
házi gyermekorvosi feladatokat láttak el…”

A törvényi rendelkezés leginkább erkölcsi 
értelemben jelent elismerést, valamint előre-
lépési lehetőséget. Az elismerő okleveleket 
ünnepi képviselőtestületi ülésen adta át Bal-
mazújváros polgármestere több orvosnak is, 
köztük két hajdúnánási születésű, általános 

Aki manapság a városközpont Kossuth 
utcai részén jár, jóleső érzéssel nyugtáz-
hatja, ez a városrész is teljesen megújult. 
Az utolsó rekonstrukcióra váró középület 
a Városi Rendelőintézet volt, amelynek 
teljes épületenergetikai felújítása egy ki-
sebb csodával is felér, hiszen szinte az 
utolsó utáni pillanatban sikerült egy pá-
lyázatot elnyerni a 2007/2013. közötti 
uniós fejlesztési forrásból. A közel 78 és 
félmillió forintos beruházás munkálatait a 
helyi ELÁN-ÉP kft. október elején kezd-
te el és november végére el is készültek a 
felújítással.

Az ünnepélyes épületátadás december 
12-én délelőtt volt, ahol elsőként Szólláth 

Tibor polgármester úr köszöntötte a ven-
dégeket. Köszöntőjében kiemelte, hogy a 
már üzemelő, és szintén pályázati forrás-
ból megvalósuló napelemes rendszer mű-
ködésének köszönhetően évi több millió 
forint az üzemeltetési költség megtakarí-
tása, amelyhez most nagyban hozzájárul 
ez a beruházás is. Az intézmény épülete 
energetikailag teljesen megújult: megtör-
tént a külső falak utólagos hőszigetelése, a 
nyílászárók cseréje, valamint a hőközpont 

Újabb közintézmény épületenergetikai fejlesztése valósult meg városunkban.  
A tervezett határidőre, november végére elkészült a Városi Rendelőintézet épü-
letének energiahatékonyságát célzó rekonstrukció. A felújított rendelőintézet 
ünnepélyes átadására december 12-én délelőtt került sor.

Határidőre elkészült 
a Városi Rendelőintézet felújítása

korszerűsítése, így jelentősen 
csökken a károsanyag kibocsátás 
is. További fejlesztési elem volt a 
radiátorok felszerelése termoszta-
tikus szelepekkel.

Polgármester úr köszöntőjé-
ben szólt a helyi egészségügyi 
rendszer tervszerű és folyamatos 
fejlesztéséről, melynek egy újabb 
és nagyszerű állomása az intéz-
mény rekonstrukciója. Szólláth 

Tibor a további tervekről szólva kiemel-
te a gyermekegészségügyi alapellátás fej-
lesztését érintő elképzeléseket. A tervek 
szerint ugyanis a Tüdőgondozó bekerül 
a Rendelőintézetbe, így a felszabaduló 
Tulipán utcai épületben–sikeres pályázat 
esetén–teljeskörű felújítás után, egy kor-
szerű, minden igényt kielégítő Gyermek-
gyógyászati Centrum jöhetne létre.

Polgármester úr köszönetét fejezte ki 
mindenkinek, akik ezalatt a két hónap 
alatt a nem éppen kellemes körülmények 
között végezték gyógyító munkájukat. 

Avató beszédet ezúttal Tiba István or-
szággyűlési képviselőnk mondott, aki 
kiemelte azt a tervszerű fejlesztési folya-

matot, amelynek újabb állomása 
a szépen felújított intézmény és 
reményét fejezte ki, hogy az elkö-
vetkezendő időszakban az uniós 
pályázatok újabb forrásokat tud-
nak biztosítani a város további 
fejlődéséhez. 

Az avatószalagot Szólláth Tibor 
polgármester úr, Tiba István, or-
szággyűlési képviselő és Baráthné 
Megellai Erzsébet intézményve-

zető asszony vágták át. Ezt követően a két 
történelmi egyház lelkészei Kocsis Áron a 
református egyház, míg Kerekes László a 
katolikus egyház részéről áldotta, szentelte 
meg a megújult rendelő intézetet.

Az ünnepi percek után a kivitelező 
ELÁN-ÉP Kft. ügyvezetője, Jóna Gábor 
mondott köszönetet mindenkinek, akik 
valamilyen formában részesei volt a mun-
kálatoknak, majd épületbejárásra invitálta 
a résztvevőket.

Büszkék vagyunk rájuk

iskoláit is itt végző orvosnak: dr Fekete Im-
rének és dr. Papp Imrének. Mindkettőjük-
nek gratulálunk!

Fekete Andrea

Hajdúnánási Ipartestület: Bata Sándor, Czifra Imre, Csiszár Ferenc, Dancs Sándor, Debrec-
zeni László, Fekete Imre, Gál Lajos, Hajdú Antal, Hódos Antal, Hódos Attila, id. Hódos Antal, 
Kiss Levente, Magi Balázs, Majoros Zoltán, Martinek Imre, Molnár András, Murvai Miklós, 
Murvai László, Nagy Sándor, Nyakas András, Nyakas Gábor, Orosz László, Ötvös Zoltán, 
Pajkos Ferenc, Stefán Kamion Kft., Szólláth Tibor, Timári Sándorné, Tóth Imre, Tóth Rudolf. 
Archeo Szociális Szövetkezet Jánosi Imre. Molnár Élelmiszer Kft. Molnár András. Kos-
suth Vadásztársaság, Mozi Ételbár és Palacsintázó: Lali Papi. Gyöngyszem Szabadidő 
Központ: Pál-Kovács Dezső, Magyaros Étterem. Lachús Kft: Szabó-Orosz Beáta, Orosz 
László. Bocskai Étterem és Söröző: Oláh Imréné. Oláh Imre. Sebestyén Cukrászda: Se-
bestyén László. Jolly Joker Palackozott Italok Boltja: Szabó Zoltán Piramis Sör Kft.: Túró-
czi Sándor. Martinek Lovasudvar: Martinekné Varga Ágnes. Tedej Zrt.: Bódi László. Nánási 
Portéka: Fűz Andrásné, Fige István, Illés Gézáné, Jalkóczi Zsolt, Kiss Lajos, Kiss Lajosné, Mar-
tinek Imréné, Rubos Zoltán, Szabó Katalin, Szabóné Kiss Judit, Varga Tibor, Vargáné Kalapos 
Magdolna. Martinek Farm Bt.: Martinek Imréné, Martinek Imre. Kerezsi Sándor. Hajdúná-
nási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. Kukori Baromfi-Vágóhíd Kft. Olex-97 
Kft:Hotel Medián*** Oláh Sándor. Boglár Élelmiszer Kft.: Szilhalmi Levente.Vitaminpatika: 
Tímári Zsolt. Sörbár 2000 Kft.: Varga Béla. Falánka Grill Ételbár, Kultúr-Art Kávézó: Velá-
czki Ákos. Centrum Pékség, Kék Citrom Pavilon: Harsányi Miklós. Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat Hajdúnánási. Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet. Katona Zsolt egyéni 
vállalkozó.Rózsakert Kávézó: Mirkó Zoltán. DigiSprint Nyomda.

Mint arról már előző lapszámunkban 
beszámoltunk, új kiadvány jelent meg a 
Nánási Füzetek sorozatban. A kiadvány 
szerzője Máró Gábor, aki a Hajdúnánási 
legelőgazdálkodásról írt a 19. század de-
rekától az 1970-es évekig. A kiadvány be-
mutatására december 10-én 16 órakor ke-
rült sor a Móricz Pál Városi Könyvtárban.

A szerzővel Buczkó József intézményve-
zető és Darócziné Bordás Andrea beszélge-
tett az indíttatásról,a városunk-béli tanyasi 

Könyvátadás

életről, az akkori „dinasztiák” szigorú na-
pirendjéről. Szívesen beszélt Gábor bácsi 
gyermekkoráról, szüleiről, a tanyák haj-
dani neveiről, elhelyezkedésükről, törté-
netükről. A jelenlévők nagy lelkesedéssel 
hallgatták a szívet melengető történeteket, 
örömmel lapozták fel a kiadványt, mely 
valódi hitelességgel ad képet városunk ta-
nyáin folyó egykori állattartásról, legelő-
gazdálkodásáról. 

FA

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Város Napon kitüntetésben részesültekről szóló tudósítá-
sunkat következő, január 28-i lapszámunkban olvashatják. (szerk.)

Városi kitüntető díjak és 
elismerések 2015.
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A művelődési központ dolgozói megfe-
szített munkával dolgoztak azon, hogy 
református templomunkat meleg kelle-
mes hellyé tegyék Balázs Fecó adventi 
koncertjére. Ez hellyel-közzel sikerült is, 
de nagyban hozzájárult az a tény is, hogy 
zsúfolásig telt meg az előadás idejére az is-
tenháza, s a népszerű slágereknek is sike-
rült melegséget hozni a szívekbe. A Haza-
felé, a Homok a szélben, vagy az Évszakok 
című remek slágereket együtt énekelte a 
közönség a (mint később megtudtam kis-
sé beteges, náthából éppen kigyógyuló) 
énekessel.

A koncert után szaladtam a gyülekeze-
ti házba a művész úr után, hogy szignót 
kérjek olvasóink számára. Nagyon kedve-
sen, és közvetlenül fogadott s miközben 
boldog adventet kívánt a nánásiaknak én 
megpróbáltam reagálni a Tánc- és Popdal-
fesztiválon elért sikerüknek, mikor is a 
Homok a szélben című slágerükkel közön-

Ilyen karácsonyi ajándékozásra hívták és 
várták december 18-án a Bocskai Film-
színházba a hátrányos helyzetű gyermeke-
ket a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat munkatársai. Az ajándékok átadása 
előtt az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egye-
sület jóvoltából még egy kedves rajzfilmet 
is megtekinthettek a meghívottak.

Míg a gyermekek élvezték a vidám fil-
met, addig a szolgálat munkatársai ren-
dezgették a sok-sok felajánlott adományt. 
Hatalmas halomban plüss és egyéb játé-
kok, gondosan becsomagolt meglepetés 
ajándékok, gyümölcs, édesség, pogácsa, 
könyvek.

Nagyné Juhész Krisztina intézményve-
zetővel beszélgetve sok mindent megtud-
tunk erről a jótékonysági akcióról. Töb-
bek között azt, hogy már tíz éve szervezik, 
és mára már eljutottak oda, hogy nem 
csak jólelkű egyéni adományozók juttat-
nak ajándékokat, adományokat a rászo-
rulóknak, hanem vállalkozók is, nem is 
kevesen. Volt, akik pénz adtak, ebből a 
munkatársak könyveket vásároltak, sze-
mélyre szabottan, a gyermekek érdeklő-
dési körének megfelelően. A vállalkozók 
az elmúlt évben és idén is öt leginkább 
rászoruló családot teljeskörűen elláttak 
mindennel, ami egy karácsonyi ünnephez 
dukál, még karácsonyfát is ajándékoztak

Időközben véget ér a moziteremben a 
filmvetítés, és a gyermekek boldog mo-
sollyal sorjáztak az ajándékokkal teli te-
rembe, ahol mindenki kedvére válogatha-
tott. A játékok, könyvek mellett édesség, 
pogácsa, gyümölcs is került a zacskók-
ba. Aztán lassan véget ér ez a délután is, 

a gyermekek mosolyogva, ajándékokkal 
meg rakodva indultak haza. Nekik már 
biztos, hogy a valószínű nem túl nagy 
karácsonyfa alá a Jézuska odatette a ná-
nási vállalkozók, a névtelen adományozók 
ajándékát, s ezzel mosolyt, örömöt adva 
sok kisebb-nagyobb gyermeknek. A Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Vá-
rosi Bölcsőde ezúton is köszönetét fejezi 
ki az alábbi hajdúnánási vállalkozóknak, 
akik adományaikkal szebbé tették a kará-
csonyt a nánási hátrányos helyzetű gyer-
mekek számára:

Fejérvári Miklós, Korponai u. 3.
Hágen Péter, Arany J. u. 51.
Hajdú Zoltán, Alma u. 4.
Jóna Lajos, Munkások u. 30.
Kelemen Zsolt, Hadnagy u. 35.
Kujbus Árpád, Bethlen G. krt. 34.
Miklóssy István, Mikes K. u. 8.
Varga Sándor, Wesselényi u. 29.
Hajdú Antal faáru kereskedő, 
 Szabadság u. 36.
Puskásné Török Katalin, 
 egyéni vállalkozó, Dorogi u. 28.
COOK Bread Kft. Széchenyi u. 3.
A Bocskai István Általános Iskola és 

AMI Diákönkormányzatának és diákjai-
nak, akik adományaikkal hozzájárultak, 
valamint Csillikné Szólláth Júliának, aki a 
gyűjtőmunkát az iskolában szervezte, to-
vábbá Hajdúnánás Város Önkormányzata 
munkavállalóinak, valamint dr.Szombati 
Ágnesnek, aki a gyűjtőmunkát szervez-
te és mindazon nevük elhallgatását kérő 
vállalkozók segítségét, akik hozzájárultak 
ehhez a nemes és szép akcióhoz.

(HNU)

Ebben az esztendőben december 5-én 
került sor a IV. Hajdúnánási Jótékony-
sági Városbálra, amelynek teljes bevételét 
ezúttal a hajdúnánási Szórvány-program 
támogatására kívánta felajánlani a város, 
amelynek fő célja, a főként a Partium 
kistelepülésein, szórványságban élők, kie-
melten a gyerekek, anyanyelvi, történelmi 
hiányosságainak csökkentése illetve iden-
titásuk megerősítése.

2012-ben általános iskolai pedagógu-
sok kapcsolódtak be egy olyan tevékeny-
ségbe, mely az Érmelléki szórványtelepü-
léseken élő gyerekek magyar nyelvű okta-
tását, szép anyanyelvünk használatát segíti 
elő a játék, kézműves foglalkozások, illet-
ve hagyományaink, magyarságunk erede-
tének és közös történelmünk megismerése 
által. Több mint három éve havonta egy-
szer 5 településre–Jankafalva, Poklostelek, 
Várad-Les, Bihardiószeg, Szentjobb–utaz-
nak el tanáraink, és rendszerint több mint 
száz gyermek várja érkezésüket.

A Városbált a hagyományoknak meg-
felelően a Kéky Lajos Városi Művelődé-

Adventi koncert Balázs Fecóval 
ségdíjat, és harmadik helyezést 
értek el.
	Emlékszem mennyire izgul-

tam 1981-ben a fesztivál döntő-
jénél a televízió előtt.–jegyeztem 
meg csendesen. Ő egy pillanatra 
megállt az írásban, rám nézett, s 
csak ennyit válaszolt.
	Köszönöm szépen. Nagyon 

kedves vagy!
	Igen ám, de én végig a 

Hungária Limbó hintójának szurkoltam 
(amelyik ugye megnyerte a versenyt) vá-
laszoltam kuncogva.

Újra rám nézett, és mind a ketten fel-
nevettünk.

	Ők egy másik stílus–mondta még 
mindig nevetve–az ő zenéjükre táncolni 
lehet, a mienkre meg sírni.
	De lehet sírva is táncolni–mondtam 

s ennyiben maradtunk, majd jó egészsé-
get és további sok sikert kívánva átadtam 
a helyem az utánam következőknek.

Kócsi Imre

IV. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál
2012-ben indult útjára, hagyományteremtő szándékkal a Hajdúnánási Városbál, 
amelynek idén sem volt más célja, mint az önzetlen támogatás. Ezt az eseményt a 
város igen fontos társadalmi törekvésnek tartja. A hajdúnánási vállalkozók, ma-
gánszemélyek minden egyes alkalommal tanúbizonyságot tettek arról, hogy szíve-
sen állnak egy nemes ügy mellé, mely a város érdekeit szolgálja. Az eddigi bálok 
bevételének köszönhetően 2012-ben megújulhatott a főtér egyik ékessége az I. és 
II. világháború áldozatainak állított emlékmű, 2013-ban a „Mi Érted Élünk Egye-
sület” által segített sérült gyerekek fejlesztését, rehabilitációját tudta Hajdúnánás 
támogatni, tavaly pedig a városunkban folyó művészeti oktatást fejlesztették a be-
folyt összegből.

si Központ színháztermében rendezték 
meg, ahol elsőként Szólláth Tibor váro-
sunk polgármestere köszöntötte a meg-
jelenteket. A bál kiemelt vendégei voltak 
Csűry István a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület püspöke, Fekete 
Károly a Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke. A bál fővédnöke ezúttal 
Rácz Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Kor-

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat már több éve megszervezi a hátrányos 
helyzetű gyermekek karácsonyát, amikor jólelkű emberek, vállalkozók juttatnak 
játékokat, könyveket, tartós élelmiszert a legrászorultabbaknak.

Jónak lenni jó: Hátrányos helyzetű 
gyermekek karácsonyi ajándékozása

Vágó Bernadett és Nagy Sándor kitűnő hangulatot termetettek
Csűry püspök úr köszöntőjében az összefogásra, 
egymás támogatására hívta fel a figyelmet.

mányhivatal kormánymegbízottja volt, 
aki beszédében hangsúlyozta, hogy az idei 
rendezvény a céljait tekintve már nem-
csak a település határait lépte át, hanem 
államhatárainkat is.

A köszöntők után Vágó Bernadett és 
Nagy Sándor a Madách Színház művészei 
köszöntötték a közönséget, akik szórakoz-
tató egyveleggel készültek a bálozóknak. 

A vacsora után a hajnalig tartó jókedv 
és szórakozás vette kezdetét, hiszen mint 
minden évben idén is két helyszínen vár-
ták táncolni vágyókat. A színpadon Kazár 
Pál és zenekara játszott, míg a klubterem-
ben Tordai Zoltán és cigányzenekara húz-
ta a csendes és friss csárdást, kinek-kinek 
hangulata szerint.

H. Zs.
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Képviselő-testületi ülés hírei Búcsúzó – Dr. szabó Miklós
1949. június 7. – 2015. december 3.

Lelked mint a fehér galamb
csendesen messzire szállt.
Hiába keresünk,
könnyes szemünk már soha nem talál.
A csillagok között a legfényesebb
Te leszel, utat mutatsz,
mert szívünkben örökké megmaradsz.

Szomorú alka-
lomra gyűltünk 
össze 2015. de-
cember 12-én 
a Hajdúdorogi 
temetőben, hi-
szen utolsó út-
jára kísértük és 
eltemettük sze-

retett elnökünket, dr. Szabó Miklóst, a 
Fehér Bot Alapítvány elnökét, aki 1949. 
június 7-én született, Pünkösd második 
napján, Hajdúdorogon, egyszerű mun-
kásemberek gyermekeként.

Szerető családban nevelkedett, ahol a 
4 testvér közül ő volt a legidősebb gye-
rek. Sajnos édesapját korán elveszítette, 
ezután édesanyja támasza lett. Általános 
iskolai tanulmányait Hajdúdorogon vé-
gezte. Tanulmányait Hajdúnánáson a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban 
folytatta, mely idő alatt elvesztette látását.  
A jeles érettségit követően felvételt nyert 
az ELTE jogi Karára, melyet Summa Cum 
Laude minősítéssel fejezett be 1972-ben.

Tanulmányai befejezését követően a 
Hajdúdorogi Bocskai mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetben jogtanácsosként kezd-
te el munkáját. 20 éven át dolgozott itt.

1978. szeptember 30-án házasságot 
kötött Fodor Juliannával, akivel 37 évet 
éltek együtt nagy szeretetben, békesség-
ben. Fiúk, Tamás 1982. december 17-én 
született.

Erőt és fáradságot nem ismerve arra tö-
rekedett, hogy gyermeküket iskoláztassák. 
Szerető férj és apa volt, mindig a család-

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2015. december 12-én 
ünnepi ülést tartott a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ Színháztermében. 
Az ünnepi ülésen kerültek átadásra a vá-
rosi kitüntető díjak, a Polgármesteri Elis-
merő Oklevelek és a Polgármesteri Közös-
ségi Díjak.

2015. december 17-én került sor az év 
utolsó képviselő-testületi ülésének meg-
tartására.

A napirendek elfogadása után a testü-
let módosította az önkormányzat Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát; a 2015. 
évi költségvetését, a közösségi együttélés 
szabályairól és azok megsértésének jog-
következményeiről; a települési hulladék-
gazdálkodásról, és a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló rendeleteit, és rendeletet alkotott a 
2016. évi költségvetési gazdálkodásának 
átmeneti szabályairól. 

Megismerte és elfogadta az önkor-
mányzat és intézményei 2015. év I–III. 
n. évi gazdálkodásáról, az Észak-Hajdú-
sági Ivóvíz minőségjavító Önkormányzati 
Társulás projekt megvalósulásáról szóló 
beszámolóit, a Hajdúnánási Holding Zrt. 
2016. évi üzleti tervének bemutatásáról 
szóló tájékoztatót, valamint a tagvállala-
tok beszámolóit. 

Elfogadta az önkormányzat 2016. évi 
költségvetés koncepcióját, a testület 2016. 
évi munkatervét.

A testület két határozatával döntött a 
településrendezési terv és a helyi építési 
szabályzat kérdésében.

A Városi Rendelőintézet magasabb ve-
zetői beosztás ellátásával a testület tovább-
ra is–5 éves, határozott időre–Baráthné 
Megellai Erzsébetet bízta meg. 

Eredménytelennek nyilvánította a tes-
tület a VIII. számú háziorvosi körzet be-
töltésére közzétett pályázatát, ezért ismé-
telt pályázat kiírását határozta el.

Módosításra került az Idősügyi Tanács 
Szervezeti és Működési Szabályzata.

Pályázati eljárás keretében történő bér-
beadásról született határozat a buszváró 
hasznosításával kapcsolatban. 

A testület két esetben korábbi határoza-
ta módosításáról döntött.

A testület magánszemély tulajdonában 
lévő ingatlanrészek elfogadásáról, illetve 
két esetben önkormányzati tulajdonú in-
gatlan pályázati úton történő értékesítésé-
ről döntött. 

Zárt ülés keretében hozott határoza-
tokat a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 
Kft. kérelmeivel kapcsolatban. 

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honla-
pon az Önkormányzat részben Testületi 
ülések/Meghívók, előterjesztések menü-
pont alatt megtekinthetőek. 

Szólláth Tibor 
polgármester

jáért fáradozott, értük dolgozott. Mint 
nagypapa nagyon büszke volt egyetlen 
unokájára, a csodálatos Lorettára. Szíve-
sen töltötte vele napjait. Legfőbb vágya 
hogy, részese lehessen élete alakulásának, 
láthassa Őt még felnőni. Sajnos ez a csoda 
már nem adatott meg számára.

1997-ben szívinfarktuson esett át. Az-
óta folyamatos orvosi ellenőrzés alatt állt. 
Legutóbbi orvosi vizsgálat minden téren 
javulást mutatott, ennek ellenére alig 
több mint két hétre bekövetkezett hirte-
len halála. 1990–2010-ig volt a Hajdú-
dorogi Képviselő testület tagja. 1992-től 
egyéni ügyvédként tevékenykedett. A kez-
deti nehézségek elviseléséhez, tanulmá-
nyai folytatásához nagyon sok segítséget 
kapott szülei és testvérei mellett diáktár-
saitól, tanáraitól, barátaitól, munkatársa-
itól. Mindig azt hangoztatta, hogy ezért 
örökké hálás, de személy szerint nekik 
ezt nem tudja viszonozni, megköszönni. 
A kapott segítséget általában másnak, 
másoknak tudjuk meghálálni. Többek 
között 1996-ban ilyen megfontolásból is 
alapította meg 5 magánszeméllyel a Fehér 
Bot Alapítványt.

Erőt és fáradságot nem kímélve dolgo-
zott, küzdött sorstársaiért és minden fo-
gyatékkal élő emberért.

Dr. Szabó Miklós az alapítvány elnöke 
több kitüntetést vehetett át az alapítvány 
vezetőjeként végzett munkájáért. Min-
den kitüntetésére büszke volt, nem tudta 
azokat rangsorolni, de saját elmondása 
szerint legbüszkébb mégis a Díszpol-
gári címre volt, mert azt saját városától 
kapta, amit az akkori képviselő testület 
egyhangúan szavazott meg. Élete utolsó 
percéig dolgozott. A sors iróniája, hogy a 
december 3-án a Fogyatékosok Világnap-
ján hunyt el.

Karcagi Márta
a Fehér Bot Alapítvány művelődész-

szervezője

Mire jó a chip?

Kedves Anikó!
A júniusi évzáró találkozónkon úgy vál-
tunk el egymástól, hogy szeptemberben 
végre visszatérsz közénk. Határozottan 
ígérted, és mi elhittük, 
hiszen el akartuk hinni. 
Az órarend készítésekor 
már neked szántuk az 
osztályokat, a Te neved-
hez kerültek az új tan-
könyvek, amelyekből 
tanítani fogsz. Aztán 
megtudtuk, hogy az ál-
lapotod nem javult any-
nyira, hogy megvalósítsd 
terveidet. Pedig sokan 
sokszor gondoltunk rád 
szeretettel a gyógyulás 
energiáit küldve. És újra csak hittük, 
hogy minden jóra fordul. Ezért álltunk 
döbbenten halálhíred hallatán. Még ma 

sem értjük, hogyan történhetett. Hiszen 
olyan fiatal voltál, annyi mindent tehettél 
volna iskoládért, a gyerekekért. Azért az 

iskoláért, amely az éle-
tedet jelentette. Kedves-
ségedet, szerénységedet, 
segítőkészségedet napon-
ta megtapasztalhattuk. 
Megbízhattunk benned. 
Tanítványaid tudhatták, 
hogy jól használható, 
biztos tudást kapnak 
tőled. De ez a szép ívű 
pálya most megszakadt. 
Mi, a kollégáid most 
nem búcsúzunk végle-
gesen, csak elköszönünk 

tőled, hiszen tudjuk, ha csak lélekben is, 
velünk maradsz. Köszönjük, hogy voltál!

Bocskais kollégáid

2013. január elsejétől minden 4 hónapnál 
idősebb kutyát kötelező transzponderrel, 
vagyis bőr alá ültetett mikrochippel ellát-
ni, és ezzel párhuzamosan regisztrálni kell 
az állatot az országos adatbázisban. Kivé-
tel nincsen, és aki ezt elmulasztja, akár 

45 ezer forintos állatvédelmi bírságra is 
számíthat. A chip nagyjából akkora, mint 
egy rizsszem, és a beültetése látszólag alig 
különbözik egy egyszerű védőoltás beadá-
sától. A szerkezetet a nyak bal oldalán, a 
bőr alá helyezik. A transzpondert tartal-
mazó kapszula szövetbarát anyagból ké-

szül, ezért nincs 
káros hatással az 
állat szervezeté-
re. Ritkán elő-
fordulhat, hogy 
elvándorol, még 
ritkábban, hogy nem működik a jeladó, 
ezek miatt is szükséges a rendszeres ellen-
őrzése. A rendelkezés hatalmas előrelépés 
a kóbor kutyák problémájának megoldása 
terén, hiszen a chip segítségével néhány 
perc alatt fellelhető a kutya gazdája – 
már ha az adatokat pontosan bevezették 
a központi adatbázisba. Érdemes még 
szilveszter előtt ellenőrizni az adatokat.  
A szilveszteri petárdázás nagyon sok ku-
tyát megvisel, és ha a gazda nem vigyáz 
az állatára, akkor az ijedtében könnyen 
világnak eredhet. Ezért nagyon fontos, 
hogy aki tudja, hogy a kutyája fél, az zárja 
el biztonságos helyre, esetleg kérjen nyug-
tatót az állatorvostól. A képen látható 
kutya chipezésével is elkéstek, elszökött 
és most hiába keresik. Kérjük a becsületes 
megtalálót jelentkezzen a helyi állatvé-
dőknél, hogy mihamarabb hazamehessen 
a szökevény és elvihessék az állatorvoshoz 
a chipbeültetésre. 

Szojka Beáta
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány
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A hónap műtárgya: Jancsika

Ez az elnevezés a vonószék, vonópad népi 
neve, amely a bognár (kerékgyártó) mű-
helyeknek, de a paraszti társadalomnak is 
nélkülözhetetlen segédeszköze volt.

A kerékgyártó műhelyekben ezen mun-
kálták meg a különféle szerszámnyeleket, 
melyeket–satu módjára, pedálos szorí-
tással tartottak stabilan, hogy aztán a 
padján ülő mester a vonókés, kétnyelű kés 
segítségével készre munkálja a korábban 
bárddal, fejszével, fűrésszel megnagyolt 
munkaanyagot. A bognárműhely vonó-

A helyi múzeum számára keresünk olyan 
ekét, eketaligát, melyek részben fából 
készültek. Kérjük, nézzék át a régi há-
zak padlásait, hátha ott lapul egy ilyen. 
Ugyancsak keresünk Kühne és Sack típu-
sú, valamint Nagy Imre, Nagy Ernő felira-
tú vasekét taligával, illetve olyan gazdasági 

eszközt, például szecskavágó, daráló, stb., 
melyeknek kerekén az öntvényben Pau-
chly Béla Mezőgazdasági Gépgyár Haj-
dúnánás felirat olvasható. Ezeket ugyanis 
1906–1910 között ebben a városban 
gyártották.

A jancsika és ahogy a mester dolgozott vele

széke abban különbözött 
az egyszerűbb paraszti 
eszközöktől, hogy ennek 
ülőlapján, a deréktájon 
egy vízszintesen elmoz-
dítható támasztó bakot is 
beépítettek, hogy segít-
ségével befogható legyen 
például egy fejszenyél, s 
legfőképpen a kerekek 
küllői. Ezeket ugyanis 
ezen a munkapadon for-

málták készre, ugyancsak a vonókés hasz-
nálatával.

Az itt látható műtárgy Daróczi László 
idős kerékgyártó mester ajándékaként 
került a helyi gyűjteménybe, 2015-ben. 
Nem csupán ő maga, de ugyancsak bognár 
mester édesapja Daróczi Miklós (1906–
1983) is használta, aki az 1920-as években 
vásárolta valamelyik helybéli mestertől.  
A vonószék fején 1901-es évszám olvasha-
tó, amely a készítés idejére utal.

Gyönyörű megmunkálása, barokkos, 
kosfejre emlékeztető faragványai a mes-
terségben betöltött nélkülözhetetlen sze-
repére utal, hiszen ez a munkaeszköz, népi 
nevén jancsika a faragó mesterség egyfajta 
státuszszimbóluma is volt. Hogy miért 
nevezhették jancsikának? Nos, azért, mert 
egy munkaerőt, egy segédet, egy Jancsit 
pótolt, csakúgy, mint a kovácsműhelyek-
ben használt jankó, melynek segítségével a 
tűzbe helyezett hosszabb munkadarabokat 
támasztották alá. Buczkó József

Karácsonyi táncjáték
Betlehemben kibimbózott zöld ág címmel 
karácsonyi táncjátékot mutattak be a 
Bocskai István Általános Iskola valamint 
a Református Általános Iskola néptánc 
csoportjai.

A hagyományosnak számító táncjáték 
december 18-án, az utolsó tanítási napon 
került bemutatásra háromízben–délelőtt 
az iskolásoknak két előadásban, délután 
pedig a szülőknek és a város érdeklődő 
lakosainak.

A táncműsor méltó és ünnepi zárása 
az évnek, ennél szebben és ünnepibben 
nem is lehetne felkészülnünk a legna-
gyobb egyházi ünnepünkre, Jézus szü-
letésére, a karácsonyra. A táncjáték egy 
megható történet, egy gyönyörű ünnep, 
az e köré csoportosuló népszokások,az ezt 

megéneklő egyházi énekek felidézésére 
helyezte a hangsúlyt. Minden nevesített 
néptánccsoport felvonultatta a maga kis 
értékét a színpadra–lelkesedésüket, tánc- 
és énektudásukat, gyönyörű viseletüket, s 
mindazt a sok-sok jókedvet és tudást, me-
lyet néptáncpedagógusaiktól (Bistey Atti-
la, Makkai Andrea, Bedő Melinda és Már-
ton Attila) kaptak, szereztek, örököltek.

Az esti előadás első felvonásában a Ze-
neművészeti tanszak bemutatójára került 
sor, melynek végén a Karácsonyi rajzpá-
lyázat díjazottjait köszöntötte Dancs Fe-
renc, a grafika szakkör vezetője.

A zsúfolásig megtelt színházterem kö-
zönsége vastapssal jutalmazta a kis elő-
adókat, s természetesen a műsor rendező-
it, betanítóit, s minden segítőjét. FA„December 12-én iskolánk minden in-

tézményegységében Adventi Játszóházat 
szervezett a Diákönkormányzat. Ezen a 
délutánon iskolánkba érkezetek a nagy-
csoportos óvodások, akiket Jolika néni és 
Times néni irányított. Az ő segítségükkel 
különböző formájú szalvétatartókat ké-
szíthettek. 

Az iskola tanulói saját osztálytermük-
ben, a tanító nénik segítségével nagyon 
sokféle karácsonyi meglepetést készíthet-
tek. Volt olyan osztály, ahol CD lemezek 
felhasználásával fenyőfadíszt, de másik 
osztályban karácsonyi mécsest készítettek. 
Voltak, akik rénszarvasos ruhacsipeszt, 
hungarocell fenyőfagömböt, angyalkákat, 
hungarocellből fenyőfákat alkottak, or-
igamiztak, só-lisztgyurmából karácsonyi 
díszeket készítettek.

Mindenki élvezte ezt a délutánt, és 
örömmel vitte haza a saját készítésű kará-
csonyi meglepetéseket, melyek nagy része 
szenteste kerül átadásra. Köszönjük ez a 
lehetőséget a Diákönkormányzatnak!”

A 4. B osztály Iskola úti intézményegység

Karácsonyi játszóház a Bocskai 
Iskolában
A karácsony közeledtével mindenki ünneplőbe öltözteti a szívét, a környezetét. Igyek-
szünk örömet okozni szeretteinknek, ismerőseinknek. Lázas készülődés veszi kez-
detét, s azon törjük a fejünket, milyen ajándékkal okozhatnánk igazi meglepetést. 
Ebben szerettünk volna a gyerekeknek segíteni azzal, hogy 2015. december 11-én az 
adventi készülődés jegyében, régi hagyományként, ismét megrendeztük iskolánkban 
a Diákönkormányzat „Karácsonyi játszóház” c. programját, melyre az óvodák nagy-
csoportosait is meghívtuk. A délután eseményeiről szólnak a gyerekek beszámolói:

„Karácsonyváró kézműves 
délután

A Polgári úti intézményben karácsony-
váró kézműves délutánt rendeztek de-
cember 11-én. Ez a program nálunk már 
régi hagyomány, nagy izgalommal várjuk 
évről évre. Ez alkalommal is minden alsós 
osztály változatos dolgokat alkotott: az 1. 
D osztályosok aranyos kis sapit készítet-
tek fonalból és papírból. A 2. C-sek kar-
tonból maciformát vágtak ki karácsonyfa-
dísznek. A 3. E fenyőfa asztaldíszt, a 3. D 
osztály nemez harangot és papírcsillagot 
készített. Az egyik nagy negyedikes osz-
tály csillag ablakdíszt, a másik negyedik 
osztály üdvözlőlapot illetve könyvjelzőt 
csinált. Sajnos már a felsősök nem készít-
hetnek ilyen szép dolgokat –, de néhány 
felsős diák segíthetett az alsósoknak, akik 
nagyon örültek ennek, illetve az ötödike-
seket meghívták a harmadikasok, hogy 
velük kézműveskedhessen, akinek volt 
hozzá kedve ezen a délutánon.

Gyorsan eltelt az idő ezen a napon. Saj-
nos az ovisok nem tudtak eljönni, pedig 

nagyon vártuk őket, de ettől még min-
denki jól érezte magát. Szeretnénk, ha jö-
vőre is lenne ilyen jó program. Köszönjük 
a tanító nénik lelkes segítségét! 

Taskó Luca és Szántó Réka 4. D 
Polgári úti intézményegység

„Kézműveskedés 
Jutka nénivel

Egy nap Jutka néni szólt, hogy december 
11-én 14 órakor karácsonyi kézműveske-
dés lesz a rajzteremben. Mi persze azon-
nal jelentkeztünk rá! Pénteken, amikor 
a berendezett helyszínre érkeztünk, vá-
laszthattunk az aranyra, ezüstre, bronzra 
festett kicsi, csillogó cserepek közül. Azo-
nos színű gyöngyöt és masnit is kértünk 
hozzá. A gyöngyöt madzagra kötöttük, 
átfűztük a cserép alján lévő lyukon, majd 
csillogós fonállal és a masnival alakítottuk 
tovább. Végül hópihéket és csipkét ra-
gasztottunk rá, amitől még csodálatosabb 

Anyakönyvi hírek
Köszöntjük Hajdúnánás legifjabb 
lakóit!

3 Rozmán Réka
3 Daróczi Sándor

Akiktől 2015. december hónapban 
búcsút vettünk:

1 Balogh Gábor
1 Balogh Józsefné
1 Császi Lajosné
1 Csiha Márton
1 Csuja Antal
1 Gáll Zsófia
1 Gencsi Imréné

1 Harangozó 
 Sándorné
1 Horváth Sándor
1 Jámbor Mihályné
1 dr. Karácsonyi 
 Dezső
1 Kállai Gábor

1 Kónya Gáborné
1 Lantos Antalné
1 Mónus Lajos
1 Sebestyén 
 Lászlóné
1 Semsei Tóth József
1 Sós József
1 Szakácsi Józsefné

Felhívás

lett a művünk. Néhány teremmel arrébb 
a gyerekek fodros szárnyú angyalkákat 
készítettek, amik, akárcsak a mi csengőcs-
kéink, jól mutatnak majd a karácsonyfán. 
Mindkét helyszínen ott voltak velünk a 
szomszéd óvodából érkezett kis vendégek, 
akikkel együtt töltöttük ezt a dolgos, szép 
délutánt!”

Szojka Dorina, Jámbor Tamás, 
Zámbó Jázmin 4. E 

Magyar úti intézményegység

A Diákönkormányzat nevében mi is sze-
retnénk megköszönni a tanító nénik se-
gítségét!

Kívánunk mindenkinek békés , szere-
tetteljes karácsonyi ünnepeket, sikerek-
ben gazdag, boldog új évet!

Bakosné Pálóczi Anikó, 
Gálné Krizsán Melinda, 

Nagyné Deli Tünde, Nagyné Zsíros Irén
DÖK felnőtt segítők
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Kocsis Ferenc a hó elején részt vett a D-I 
korcsoport Országos Diákolimpiai dön-
tőjén. Nagyon erős mezőny mérlegelt a 
32 kg súlycsoportba. Ők a korccsoport 
legkisebb súlycsoportja, de talán a szín-
vonal is a legnagyobb. Szikár, szívós erős 
testalkatú, jól felkészült, rutinos verseny-
zők léptek szőnyegre. A mezőnyben leg-
alább öt versenyző van, akik hasonlóan jó 
képességűek. Ferit a sorsolása a nagyobb 
létszámú ágra tette. 1. forduló Kocsis-Bá-
lint (Dél-Zselic): Feri mögé kerül, billen-
ti, majd „csomagba” fogja ellenfelét és tus 
győzelme van. 2. forduló Nedvig(Érd)-
Kocsis: ismét mögé kerül, billent kétszer, 
majd 4 pontos lábra támadás és 0:10 
technikai tus győzelem Feri javára. 3. for-
duló Kocsis-Keppler (Dorog): (érdekes-
ség: Dorog az ország legeredményesebb 
klubja) 1. menet: Félelmetes erők ösz-
szecsapása látható, – összekapaszkodások 

Birkózás hírei 
sorozata, támadások és védekezések – ál-
lásból nem boldogulnak egymással. Hosz-
szas földharc jellemzi a küzdelmet, mind 
kettő nyakatekert helyzetben billenteni 
próbálja társát, most éppen Kepplert ju-
talmazzák (0:2). A menet végén Ferinek 
is elismernek egy billentést, (2:2) szünet 
következik. A 2. menetben állásból in-
duló támadásokban Keppler rohamoz 
és a zónán kívülre tolja Ferit (2:3). Pont 
szerzési kényszerbe kerülünk és az idő 
vészesen fogy. A küzdelem ismét a földre 
kerül, amikor is nagy nehézségek árán si-
kerül Ferinek egy billentés (4:3), az előny 
nálunk és már csak 10 másodperc maradt 
hátra, majd vége Feri pontozással győz.  
A 4. forduló, a döntő Kiss(Szeged)-Ko-
csis: Feri nagyon elfáradt és pontozásos 
vereséget szenvedve Országos Diákolim-
piai ezüst érmes.

******

A D-II korcsoport Magyar Bajnoksá-
gát hó közepén Budapesten rendezték. 
Egyesületünket Pongor Tamás és Ambrus 
Gábor képviselte. Mindketten hasonló 

mezőnybe, mint az Országos Diákolimpi-
án novemberben. Tomi fergeteges birkó-
zással két forduló után a döntőbe jutott. 
Az első két fordulóban előbb 4, majd 7 
másodpercet töltött a szőnyegen, mind 
kétszer tus győzelmet aratott. A döntőben 
nem sikerült meglepni ellenfelét, így alul 
maradt. Megvédte országos második he-
lyét. Gabinak nem sikerült pont szerző-
helyre jutnia. 

Köszönet nyilvánítás 
A Hódos Imre Sportegyesület köszönetet 
mond mindazon személyeknek, csalá-
doknak, szervezeteknek, intézményeknek 
akik voltak szívesek anyagi, pénzügyi és 
egyéb támogatásukkal biztosítani az évi 
sikeres munkát, illetve adó 1% felaján-
lással megtisztelték az egyesületet. Békés, 
boldog karácsonyt és eredményekben gaz-
dag Új Évet kíván a Hódos Imre Sport-
egyesület.

Kiss József

Pongor Tamás a dobogó 2. fokán

CSOKONAI LAKÓPARK
Hajdúnánás Csokonai u. 2–4. sz. alatt 
a városközpontban 28 lakásos társasház építését 
tervezzük.

LAKÁSOK LEKÖTHETŐK!
Jellemzők:	 –	energiatakarékos	szerkezetek,	
 – 40–85 m2-es	lakások,	
	 –	egyedi	kialakítás,	
	 –	5%	ÁFA,	CSOK	igénybe	vehető,	
	 –	lift,	parkosított	udvar,	teremgarázs.

Várható átadási határidő 2017 nyara.

Beruházó:	NYAK-ÉP	KFT.
Hajdúnánás	Dorogi	u.	*	Érdeklődni:	52/570-750;	30/9-532-490

Óra után lehetőség lesz beszélgetni vele, 
közös fotót is tudtok készíteni.

Jegyek elővételben 500 Ft-os áron kaphatók 
Pálócziné Tamás Erikánál.

A helyszínen változatlan áron 650 Ft-ért tudsz 
jegyet váltani.

Edzőruha és DVD vásárlásra is lesz 
lehetőségetek.

Pálócziné Tamás Erika Tel.: 06-30/555-0628
Bejelentkezés nem szükséges!

Pótszilveszteri 

torna 
KatUS 
attILÁVaL
Január 21-én 18 órától
a Magyar utcai általános 
iskola tornatermében 
Katus Attila tart órát

Télapóra várva
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 min-
dent megtett önzetlenül a klub érdeké-

ben.  Ezután érkezett meg a várva várt tél-
apó – Jámbor Imréné Zsuzsa személyében 
– mellette a krampusz – Sipos András -. 
Mindenkinek kiosztották az ajándékot s 
bizony jó érzés volt ilyen korban is kicsit 
gyereknek lenni. A remek hangulatú har-
sány kacagásokkal telített csomagkiosztás 
után folytatódott az éneklés. A kísérő 
zenészünk természetesen most is Tímári 
Balázs volt szinte összenőve tangóharmo-
nikájával. Végül közösen felállva eléne-
keltük 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!

Papp Mátyásné Margit
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www.szimpatika.hu

Bocskai Korona elfogadóhely! 

Gyógyszertárunk szombaton 8–12-ig nyitva tart.

Korona Patika

Béres Magnézium 250 mg+B6 filmtabletta 60 db 1812 Ft 1580 Ft
Dr. Chen 1200 mg C-vitamin 80 db 2296 Ft 1970 Ft
Advil Cold 200 mg/30 mg bevont tabletta 20 db 1602 Ft 1310 Ft

Kedves Vásárlóink! 
Folyamatosan megújuló laptop, monitor
és számítógép készletünkkel és további
kiegészítőkkel várjuk önöket üzletünkbe!
Teljes körű számítástechnikai szerviz,
karbantartás és vírusirtás! 

Hajdúnánás
Dorogi út 2. 1. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com
Telefonszám: 06-70/306-6664
Weboldal: www.nanaspc.hu

Otthon végezhető munka! CD lemezek 
csomagolása stb. Érd.: 06-90/60-36-07

www.audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 
06-20/910-4517

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ
BR-PLASTIK KFT. Hajdúnánás, Korponai u. 4.

Tel.: 06-70/342-9453, 06-70/342-9485

Nyílászáróink 6 kamrás, 70mm-es profilokból 
és K=1,0 hőáteresztésű üveggel kerülnek kivitelezésre! 

 INGYEN FELMÉRJÜK
 INGYENESEN ÁRAJÁNLATOT KÉSZÍTÜNK
 INGYENESEN BEÉPÍTJÜK AZ ÖN LAKÁSÁBA

Szúnyoghálók,
redőnyök, 

párkányok készítése, 
forgalmazása! 

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, 
FORGALMAZÁSA, BEÉPÍTÉSE GARANCIÁVAL! 

HA A BR-PLASTIK MEGOLDJA, NEM LESZ RÁ TÖBB GONDJA!

Az akció február 29-ig tart.
Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

Keressen minket facebook-on is! Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18. 
Telefon: 52/390-777 • Mobil: 20/334-6677 • www.okula-optika.hu

Zavarja Önt szemüvege párásodása?

A megoldás:
OPTIFOG LENCSÉK!

ÚJ TECHNOLÓGIA A PÁRÁSODÁS ELLEN

MOST 20% KEDVEZMÉNNYEL!

Pótszilveszteri 

torna 
KatUS 
attILÁVaL

Tejfeldolgozó üzembe dolgozni akaró kisegítőt 
azonnali kezdéssel felveszünk.

Érd.: +36-30/727-6688
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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 érintettek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft. végzi. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, 
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NŐI KÉZILABDA NB I/B

December hónapban immár X. alkalom-
mal került megrendezésre a Hajdú Vá-
rosok Téli Gyermek Labdarúgó Tornája, 
amelyet hagyományosan a Nánási Foci-
suli Egyesület szervez. Most is igen nagy 
érdeklődés kísérte tornát, rekord számú 
nevezés érkezett összesen 93 csapat, 35 
egyesület nevezett. 

Zömében minden korcsoportban 12 
csapat nevezését tudtuk fogadni, több 
egyesület lemaradt mivel a korcsoportok 
igen hamar feltöltődtek. A torna szín-
vonala most is garantált volt:, DVTK, 
MTK, Bozsik Akadémia, Mészöly Fo-
cisuli, Debreceni Labdarúgó Akadémia, 
Loki Focisuli, Gyula, KBSC, Várda SE, 
Olasz Focisuli, Tiszaújváros, Mátészalka, 
Szolnoki MÁV, Mezőkövesd Zsóry, Deb-
receni SI, HTE, Eger Plutó SE, Borsod 
Volán, Tápiószecső, Hajdúszoboszló SE, 
MFK Zemplín Michalovce (Sk) IL CAL-
CIO (Ro) stb. csapatok indulásával.

Öt héten keresztül a Somorjai László 
Városi Sportcsarnok adott helyet a torná-
nak, ahol mindig teltház előtt játszottak 
a gyerekek.

Végig igen jó hangulatú, izgalmas és 
küzdelmes mérkőzést vívtak egymással 
az ifjú tehetségek. A szervezők több mint 
180 mérkőzésről gondoskodtak. A ren-
dezvény színvonalára jellemző volt, hogy 
helyosztó mérkőzések esetében több alka-
lommal is büntető párharcok döntöttek. 
Legjobban a 2007-es korcsoportunk sze-
repelt az igen erős mezőnyben a DVTK, 
Olasz Focisuli csapatát megelőzve a Loki 
Focisuli mögött 2. helyezést ért el.

Hajdúnánás SK–ELIOS Kispest NKK 
27–33 (12–17) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Dobro-
vits, Tájok. (december 9.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór 
1, Mekes 1, Tar Cs, Lengyel 1, Umanets 
3/1, Budaházy 1. Csere: Szilágyi (kapus), 
Zihor 3, Darabos 2, Kaltenecker 3, Mar-
tinek 7, Lányi 4/4, Lakatos, Csontos, 
Tóth A 1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 6/5, illetve 4/3. Kiállítás:  
8 perc, illetve 4 perc. 

Molnár András: Tízgólos hátrányból 
sikerült felállnunk, de sajnos az erőnk már 
elfogyott az egyenlítéshez. Azt gondolom 
megérdemelt vendég győzelem született.

Juniormérkőzés: Hajdúnánás SK–ELI-
OS Kispest NKK 28–25 (13–15)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Móré, 
Székely. (december 9.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Cson-
tos 2, Mekes 4, LÁNYI 4, TAR Cs 8/2, 
Tóth A 5/4, Oláh A 1. Csere: Praczu, Jóna 
(kapusok), Nagy Á, Lengyel 4, Molnár, 
Péter, Tóth J. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 7/6, illetve 2/1. Kiállítás: 2 
perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Ebben a meccsben az 
volt a legjobb, hogy vége lett, csak a két 
pontnak örülhetünk. Megpróbáljuk tisz-
tességes és bajnokhoz méltóan lejátszani az 
utolsó mérkőzést. Gratulálok a lányoknak.

Gödi SE–Hajdúnánás SK 31–27 
(15–12) 

Göd 80 néző. Vezette: Sándor, Szabó. 
(december 13.) 

Hajdúnánás SK: Juhász (kapus), Poór, 
Lányi 1/1, Zihor 5, Lengyel 1, Umanets 
9/1, BUDAHÁZY 6. Csere: Szilágyi (ka-
pus), Tar Cs, Darabos 1, Kaltenecker, 
Martinek 2, Mekes 2/1, Lakatos, Cson-
tos. Edző: Molnár András

Hétméteres: 0/0, illetve 5/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 5 perc. 

Bocskais sikerek a Megyei mezei futóverseny 
Diákolimpián, Debrecenben
2015. november 2-án, közvetlenül az őszi szünet után rendezte meg a Hajdú-Bi-
har Megyei Diáksport Szövetség a Megyei mezei futóverseny Diákolimpiát. Szo-
katlan időpontban kellett bizonyítani a gyerekeknek az edzettségüket, hiszen ezt 
a versenyt minden évben március végén szokták lebonyolítani. 43 elszánt gyerek 
szeretett volna minél jobb eredményt elérni, ha másképp nem is, akkor csapatban 
érmet szerezni.

Molnár András: Nem játszottunk jól 
és nem érdemeltünk győzelmet! 

Női NBI/B Felnőtt bajnokság állása 
2015–2016 őszi szezon végén:

1. Eszterházy KFSC 23; 2. ELIOS Kis-
pest NKK 20; 3. Kisvárdai KC 19; 4. Haj-
dúnánás SK 18; 5. Szent István SE 16; 6. 
Szeged KKSE 16; 7. Orosházi NKC 15; 
8. Kecskeméti NKSE 14; 9. Gödi SE 12; 
10. K. Szeged SE 9; 11. DVSC-TVP II 7; 
12. Nyíradony VVTK 6; 13. Inárcs-Ör-
kény KC 5; 14. Füzesabonyi SC 0;

Juniormérkőzés: Gödi SE–Hajdúnánás 
SK 29–30 (12–12)

Göd 50 néző. Vezette: Czövek, Lázár. 
(december 13.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Cson-
tos 3, Mekes 3, LÁNYI 7/6, TAR Cs 8/3, 
Oláh, LENGYEL 7. Csere: Praczu (ka-
pus), Nagy Á, Molnár 2, Péter, Tóth J, 
Tar L. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 5/4, illetve 10/9. Kiállítás: 
6 perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: Az érmekért folytatott 
harcban nagyon fontos győzelmet arat-
tunk a jó erőkből álló gödi csapat ottho-
nában. Tisztességgel, becsülettel, de sok 
hibával kézilabdáztunk a záró fordulóban. 
11 győzelmünk ezzel a fiatal csapattal ön-
magáért beszél. Gratulálok a lányoknak, 
mindenkinek jó pihenést kívánok!

Női NBI/B Junior bajnokság állása 
2015–2016 őszi szezon végén:

1. DVSC-TVP II 23; 2. Szeged KKSE 
22; 3. Eszterházy KFSC 21; 4. Hajdú-
nánás SK 21; 5. Szent István SE 17; 6. 
Kecskeméti NKSE 17;

7. Orosházi NKC 16; 8. Gödi SE 13; 
9. Kisvárdai KC 12; 10. ELIOS Kispest 
NKK 6; 11. Inárcs-Örkény KC 6; 12. K. 
Szeged SE 3; 13. Füzesabonyi SC 2;

14. Nyíradony VVTK 0.

-kábé-

1000 gyerek focizott a X. Hajdú Városok
Gyermek Labdarúgó Tornáján

Első futam az I. kcs-os fiúké volt, ahol 
III. helyen sikerült befutni Mircse Zoltán 

Ivánnak. A második futamban Horváth 
Katának aranyérem jutott jutalmul a cso-

Ez úton is köszönjük a Város 
Önkormányzatának, hogy X. 
Hajdú Városok Jubileumi tornát 
támogatta. 

Eredmények: Dobogós és Haj-
dú Bihari csapatok helyezései.

2009-es korcsoport: 1. MTK, 
2. Bozsik Akadémia, 3. KBSC, 
4. Loki Focisuli fehér, 8. Nánási 
Focisuli sárga, 9. Loki Focisu-
li piros, 10. BUSE, 11. Nánási 
Focisuli kék. Legjobban küzdő 
játékosok: Péter Petra, Csiszár 

Levente, Mészáros Balázs Nánási Focisuli.
2008-as korcsoport: 1. Tiszaújváros, 

2. Debrecen SI, 3. Bozsik Akadémia,  
4. Nánási Focisuli, Legjobb hazai játé-
kos: Fekete Gábor. 

2007-es korcsoport: 1. Loki Focisuli, 
2. Nánási Focisuli, 3. DVTK, 5. Olasz 
Focisuli, 9. Hajdúszoboszló FC. Torna 
legjobb játékosa: Pók Bence Nánási Foci-
suli, Legjobb hazai játékos: Ötvös Richárd.

2006-os korcsoport: 1. DVTK, 2. 
MFK Zemplin (Sk) 3. MVSC, 6. Nánási 
Focisuli, 9. Debrecen SI, 11. Hajdúdo-
rog Szövetkezetek SE, Legjobb hazai já-
tékos: Kovács Bertold.

2005-ös korcsoport: 1. Mészöly Fo-
cisuli, 2. MTK, 3. DVTK, 6. Olasz Fo-
cisuli, 7. Nánási Focisuli, 9. Debrecen 
LA, 12. DEAC, Legjobb hazai játékos: 
Czifra Ádám. 

2004-es korcsoport: 1. Mezőkövesd 
Zsóry, 2. Tiszaújváros SC, 3. Debreceni 
SI, 6. Nánási Focisuli, 7. Hajdúszobosz-
ló SE, 10. Olasz Focisuli, Legjobb Hazai 
Játékos: Pájersky József.

U14-es korcsoport: 1. Várda SE, 2. 
Loki Focisuli piros, 3. Loki Focisuli fehér, 
5. Flamingo Klc, 6. Hajdúböszörmény 
TE, 7. Olasz Focisuli, 8. Debrecen SI,  
9. Nánási Focisuli, Legjobb hazai játé-
kos: Berencsi Sándor.

U15-ös leány korcsoport: 1. Deb-
recen LA, 2. Gyula Amazonok, 3. Haj-
dúböszörmény TE, 4. Nánási Focisuli, 
5. Debrecen SI, Legjobb hazai játékos: 
Kósa Adrienn

Horváth Imre NFSE elnök

dás teljesítményéért. A I. kcs-os lányok 
megszerezték iskolánknak az első csapat 
érmet, ami bronzosan csillogott, de a ver-
senyjegyzőkönyvét megkapva kiderült, 
hogy 2. helyet jelent az érem, színétől 
függetlenül. A rajtcédulák újraszámolása 
után már ez az eredmény lett a hivatalos. 
A csapat tagjai: Horváth Kata, Horváth 
Hanna, Hadas Tilla, Varga Hanna, Varga 
Léna, Czifra Nikolett.

A II. kcs-os fiúknál 10. helyezést ért el 
Szincsák Sándor, ami egy megyei verse-
nyen csodálatos eredmény, s a fiú csapat 
csak néhány ponttal csúszott le a dobo-
góról. A III. kcs-os fiúk is hasonlóan IV. 
helyezést értek el csapatban.

A IV. kcs-os lányoknak 2500 m-en kel-
let bizonyítani erejüket, ami csodálatosan 
sikerült, mert 2. helyezett csapatként kép-

viselhetik iskolánkat az Országos mezei 
futóverseny Diákolimpián, 2016. április 
4-én. A csapat tagjai: Nyakas Petra, Po-
lyák Eszter, Veres Barbara, Dankó Eszter, 
Szendrei Melitta, Deák Julianna Erzsébet. 
Nyakas Petra egyéniben is remekelt, hi-
szen 5. helyezést ért el.

Hűse Csaba Gergő IV. kcs-ban, 3000 
m-en 7. helyezést ért el, tőle már meg-
szokhattuk ezt a teljesítményt. A fiú csa-
pattal már érem is jutott neki, mert 3. 
helyen végeztek. A csapat tagjai: Hűse 
Csaba Gergő, Bónis Ádám, Lakatos Dá-
niel, Mekes Tamás, Nyeste Márk. Gra-
tulálok minden helyezettnek, és további 
sikeres versenyzést kívánok minden ver-
senyzőnek!

Győriné Tanner Márta
(DSB elnök)



KéKy Lajos Városi 
MűVeLődési KözponT: 
január
Január 15. (péntek) 18.00: Nánási Fonó 

– néptánctanítás kicsiknek és na-
gyoknak. Közreműködik a Bürkös Ze-
nekar. A belépés díjtalan!

Január 22. (péntek) 17.00: Fátyol Zoltán 
festőművész kiállítása a művelődési 
központ galériájában. Megnyitja: Szabó 
Elemér kulturális antropológus. A kiál-
lítás február 14-ig tekinthető meg.

Január 22. (péntek) 18.00: a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából: Máraira 
hangolva – Szepes Mária és Faludy 
– egy évszázad gondolatai, zenével. 

Szereplők: Perjés János (próza, ének), 
Kutik Rezső (gitár, ének).

 „Mindig hallani kell egy hangot, amely 
egyszerre szól a világból és a költő 
lelkéből. Ezt a hangot kell visszaadni.” 
Három klasszikus mester – egymás 
kortársai voltak. Színházi estünk-
ben véleményüket, gondolatviláguk 
hasonlóságát vagy éppen különbö-
zőségét mutatjuk be. Gondolatok a 
hazáról, vallásról, hitről, barátokról, 
művészetről, az élet igazi értékeiről. 
Eközben megszólalnak gitáron egy 
évszázad közismert dalai.

 Belépődíj: 500 Ft. Jegyek január 14-től 
válthatók a művelődési központ in-
formációjában (52/382-400).

Január 23. (szombat) 18.00: Pótszil-
veszter a Nánási NNTE tagjaival és a 
Hobby-Band szalonzenekarral. Belé-
pődíj: 3000 Ft/fő, amely a vacsorát is 
magában foglalja. Előzetes igényeket 
a 20/590-9349 számon lehet jelezni.

Január 27. (szerda) 17.30: a Holocaust 
Áldozatainak Emléknapja – megem-
lékezés és gyertyagyújtás az áldoza-
tok emléktáblájánál a Mártírok utcán.

Január 30. (szombat) 15.00: a Doni Hő-
sök Emléktúra résztvevőinek foga-
dása. Megemlékezés és koszorúzás a 
Hősök Emlékművénél.

Január 30. (szombat) a Mevadhal Kft. 
által képviselt Hajdúnánási Földtu-
lajdonosok Közössége és a Hajdú-
nánási Természetbarát Vadásztár-
saság bálja.

Február
Február 5. (péntek) 14.00: Nektár Gye-

rekszínház: Szépség és szörnyeteg – 
gyerekszínházi előadás. Belépődíj: 600 Ft

Február 6. (szombat) 19.00: a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimná-
zium bálja

Február 8. (hétfő) 14.00: Filharmóniai 

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
2016. téli-tavaszi programajánlója

előadás – a Debreceni Helyőrségi 
Zenekar gyermek-ifjúsági koncertje.

 Az előadásra a megvásárolt bérletek 
érvényesek, illetve jegyek válthatók 
500 Ft-os áron.

Február 10. (szerda) 17.00–18.30: Hob-
by Börze 

 Szeretettel várunk mindenkit, akik 
érdeklődnek bármely gyűjtési terü-
let iránt, cserélnének, vásárolnának, 
vagy csak szívesen megnéznék má-
sok gyűjteményét! Bélyeg, képeslap, 
érme, bankjegy, szalvéta, telefonkár-
tya, kártyanaptár, játékok, könyvek, 
képregények, régiségek stb. – hozzon 
el bármit, amit szeretne eladni, elcse-
rélni vagy csak bemutatni! A részvétel 
díjtalan!

Február 19. (péntek) 18.00: Nánási 
Fonó – néptánctanítás kicsiknek és 
nagyoknak. Közreműködik a Bürkös 
Zenekar. A belépés díjtalan!

Február 20. (szombat) 19.00: Sziget 
Színház: James Rado – Gerome Rag-
ni – Galt MacDermot: Hair – musi-
cal két felvonásban.

 

A musical a hatvannyolcas életérzést 
tükrözte, a hippik, a „virággyermekek” 
életstílusát vitte színpadra. Lázadá-
sukat a szexuális szabadságért, tilta-
kozásukat a vietnámi háború és har-
cukat a társadalmi kötöttségek ellen. 
Mindez ma már történelem, azonban 
a musical azóta klasszikussá és világ-
sikerré lett. A zseniális zene átmen-
tette a Hair-t az „utókornak”, hiába 
szűnt meg a darab napi aktualitása. 
Aki esetleg nem hallotta az eredeti 
musicalt, az Milos Forman korszakal-
kotó filmjéből megismerhette az az-
óta már világsikerré lett dalokat.

 Főbb szerepekben:
 Pintér Tibor, Várfi Sándor, Bordás Bar-

bara/Békefi Viktória, Bencze Sándor, 
Mező Zoltán, Vörös Edit/Ilyés Jenifer, 
Táborossi Márk, Hábentius György, 
Rosta Claudia/Szabó Dorottya, Mak-
rai Pál/Csizmadia Ákos, Lőrincz And-
rea, Mohácsi Márk

 Szerző: James Rado – Gerome Ragni 
– Galt MacDermot

 Rendező: Pintér Tibor
 Koreográfus: Patuzzi Mónika
 Díszlet és látvány: Domján Gábor
 Belépődíj: 3300 Ft vagy 3000 Bocskai 

Korona. Jegyek január 14-től váltha-
tók a művelődési központ informáci-
ójában (52/382-400).

Február 22–28. (hétfő–vasárnap): In-
teraktív Hulladékgazdálkodási kiállí-

tás a művelődési központ nagy elő-
csarnokában. 

 A kiállítás egy száz négyzetméteres 
felfedezőút, aminek a struktúráját az 
Európai Uniós és a hazai hulladékos 
szabályozás törzse, a hulladékhie-
rarchia adja. Fő cél a komoly beruhá-
zások árán megvalósított hulladék-
gazdálkodási rendszerek hatékony 
működésének elérése, a hulladék, mint 
erőforrásnak a megbecsülése és a hul-
ladék-megelőzés praktikáinak népsze-
rűsítése. A kiállítás során a résztvevők 
Hulladék TOTÓ kitöltésével adhatnak 
számot a megszerzett tudásukról.

Február 23. (kedd) 17.00: a Miskol-
ci Fotóklub kiállítása a művelődési 
központ galériájában. Megtekinthető: 
március 17-ig.

Február 24. (szerda) 18.00: Irodalmi 
teaház Szatmári Antal: Megzenésí-
tett versek; a hajdúnánási alkotók 
bemutatkozása, „Skálázás” felolvasás 
kortárs irodalmi alkotásokból (köz-
reműködnek a Naná Színház tagjai).  
A belépés díjtalan!

Február 25. (csütörtök) a Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapja – ko-
szorúzás és megemlékezés az egykori 
Tedeji Munkatábor emlékművénél, va-
lamint a Wass Albert emléktáblánál.

Március
Március 5. (szombat) 14.00: Városi 

Gyerekfarsang – az általános isko-
lák legjobb jelmezeseinek felvonulása, 
a Hajdúnánási Gimnasztráda műso-
ra, tombolasorsolás, 18–21 óráig tini 
diszkó. Belépődíj a felvonulásra: 200 
Ft, a tini diszkóra: 400 Ft

Március 8. (kedd) Városi Nőnap 
 17.30: a hölgyek köszöntése, zenés 

szórakoztató műsor
 18.00: Stílusterápia Lakatos Márk 

stylisttal. 

 Lakatos Márk: Makeover artist, mű-
sorvezető, színházi és filmes jelmez-
tervező, lifestylist.

 Élete a divat és a styling világa körül 
forog. Több éve dolgozik az Operaház-
zal, tervezett jelmezeket budapesti és 
vidéki színházak darabjaihoz, valamint 
magyar és nemzetközi filmes produk-
ciókhoz. Számos TV-műsor szereplő-
jeként, műsorvezetőjeként láthattuk, 
és nemrég elindította saját, lifestyle 
témájú StyleTube csatornáját a You-
Tube-on. Mindennapi munkájával fő-
ként a nőknek segít eligazodni a stílus 
világában, ezért hozta létre átalakító 
szépségszalonját, és ezzel a céllal 

születtek hasznos tanácsokat nyújtó 
könyvei is, mint a Stílusterápia vagy a 
Te&Én. Háromszor nyerte el a Hunga-
rian Fashion Awards Év Stylistja díját, 
ezen kívül több díjban részesült a Nők 
helyzetének javításáért.

 Nagyon szereti a gasztronómiát, a 
zenét, az utazást; a külföldi és hazai 
divatesemények lelkes látogatója.

 Belépődíj: hölgyek részére díjtalan, 
férfiaknak: 500 Ft.

Március 10. (csütörtök) Ön dönt, én 
asszisztálok! – dr. Csernus Imre elő-
adása – egyeztetés alatt.

Március 12. (szombat) 18.00: XVI. Fo-
cisuli Bál. Sztárvendég: Kasza Tibi.

Március 15. Nemzeti Ünnep – megem-
lékezés az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 168. évfordulóján.

Március 16. (szerda) 17.30: Múltidéző 
– múltidézés régi hajdúnánási fény-
képek segítségével. Kérjük, mondja el 
a várossal kapcsolatos emlékeit, tör-
téneteit, hozza el régi fotóit!

 A beszélgetés kiemelt témája: Hajdú-
nánás sportélete.

Március 24. (csütörtök) 17.00: Szűcs 
Henriett fazekas, népi iparművész 
kiállítása a művelődési központ galé-
riájában. Megtekinthető: április 16-ig.

ápriLis
Április 2. (szombat) 19.00: III. Tánco-

sok Bálja
Április 6. (szerda) 18.00: Barangoló 

Klub: Két keréken a világ körül – él-
ménybeszámoló

 Mindannyiunkban él a vágy, hogy kör-
beutazzuk a Földet…

 Zárug Zita és Harkányi Árpád hétköz-
napi emberek, akik a belső keresgélést 
egy komoly külső kalanddal spékelték 
meg. 2011. június 11-én elindultak a 
Hősök teréről, majd 1550 napon, 4 
kontinensen és 46 országon át kör-
bekerékpározták a Földet (fekvőke-
rékpárokon), és 2015. szeptember 
6-án délután érkeztek vissza a kiin-
dulópontra. Az előadásra a belépés 
díjtalan!

Április 8. (péntek) 19.00: a Gergely 
Theáter bemutatja: Szántó Armand 
– Szécsén Mihály – Fényes Szabolcs: 
Paprikáscsirke, avagy Stex és New 
York – zenés vígjáték 2 részben.

 Szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti 
Péter, Csonka Zsuzsanna, Laurinyecz 
Réka, Heller Tamás, Némedi-Varga Tí-
mea, Szabó Máté, Pelsőczy László.

 Rendezte: Gergely Róbert
 Ahol az amerikai álom és a magyar 



valóság konzerválódik. A Gergely The-
áter hamisítatlan titkos receptje: végy 
egy jobb sorsra érdemes magyar csa-
ládot, akik új vállalkozásba kezdenek. 
Fűszerezd meg egy anyóssal, akit még 
az ellenségednek sem kívánnál. Ízlés 
szerint paprikázd fel a hangulatot egy 
inassal és egy szobalánnyal. Főzd meg 
jól poénokkal, ízesítsd dallal, tánccal 
és egy professzorral. És ha Mr. Kenedy 
és lánya Lilian megérkezik, ne felejts el 
teríteni. De ne 13 személyre!

 Belépődíj: 2800 Ft, vagy 2500 Bocs-
kai Korona. Jegyek január 14-től vált-
hatók a művelődési központ informá-
ciójában (52/382-400).

Április 11. (hétfő) Költészet Napja: Ki-
állítás Hajdúnánás jeles irodalmi al-
kotóinak munkájából.

 

18 órától fellép a Kávészünet zene-
kar. Belépődíj: 500 Ft. Jegyek január 
14-től válthatók a művelődési köz-
pont információjában (52/382-400).

Április 13. (szerda) 18.00: Múltidéző – 
múltidézés régi hajdúnánási fényké-
pek segítségével. Kérjük, mondja el a 
várossal kapcsolatos emlékeit, törté-
neteit, hozza el régi fotóit!

Április 15. (pén-
tek) 19.00: (L)
élek vagyok – lírai 
dallamok, köny-
nyed, szórakoz-
tató slágerekkel. 

Czibi Norbi és Gyányi István műso-
ra. Belépődíj: 1200 Ft

Április 16. (szombat) 14.00: Egészség 
nap. Dr. Francia Boglárka: A szeretet 
gyógyító ereje; Matek Kamill: A belső 
föld legendája; Pintér Zsuzsa: Gyógyí-
tó Teremtő Csillagenergia (Távenerge-
tikai kezelés a jelenlévőknek). Belépő-
díj: 1000 Ft.

Április 18. (hétfő) Filharmóniai előadás 
– Kodály Filharmónia: Egy kiállítás 
képei

 Az előadásra a megvásárolt bérletek 
érvényesek, illetve jegyek válthatók 
500 Ft-os áron.

Április 20. (szerda) 14.00: Csodama-
lom Bábszínház: Csillagszemű ju-
hász – gyerekszínházi előadás. Belé-
pődíj: 500 Ft

Április 20. (szerda) 17.00: Fejér Imre 
grafikus – rajztanár kiállítása a mű-
velődési központ galériájában. A kiállí-
tás május 15-ig tekinthető meg.

Április 21. (csütörtök) 9.00: Nyugdíjas 
Kórusok Találkozója. A belépés díjtalan!

Április 22. (péntek) 18.00: Nánási Fonó 
– néptánctanítás kicsiknek és na-
gyoknak. Közreműködik a Bürkös Ze-
nekar. A belépés díjtalan!

Április 23. (szombat) 18.00: „Milyen 
szép a világ” – a Sláger csoport be-
mutatkozó előadása.

Április 29. (péntek): a Tankcsapda kon-
certje a művelődési központ szín-
háztermében – egyeztetés alatt.

Április 29–30. (péntek–szombat): Kak-

tuszok és pozsgás növények kiállí-
tása és vására a Magyar Kaktusz és 
Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesü-
let tagjainak segítségével.

Április 30. (szombat): XXV. Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Fesztivál Hajdú-Bihar Megyei Talál-
kozója a Nemzeti Művelődési Intézet, 
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. és 
a Magyar Drámapedagógiai Társaság 
szervezésében. A belépés díjtalan!  
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

pinceKLub
 Februártól rendsze-

resen nyitvatartással, 
étel (szendvics és gof-
ri) és italkiszolgálással 
várja látogatóit Hajdú-
nánás új közösségi tere, a PinceKlub!

 A PinceKlub családi eseményekre, 
összejövetelekre is kibérelhető!

 Címünk: Hajdúnánás, Bocskai u. 2.,  
(a volt középiskolai kollégium pincéje).

 Programjainkról a www.facebook.
com/pinceklubhajdunanas oldalon tá-
jékozódhatnak! További elérhetősége-
ink: pinceklubhajdunanas@gmail.com, 
70/372-1495, 30/497-6733.

Programjaink
Január 15. (péntek) 19.00: Borklub a 

Nyíregyházi Borozó csapata szerve-
zésében. Bemutatkozik a tokaji Bre-
itenbach Pincészet. Kóstoltat: Kis 
János, a Breitenbach Pincészet borá-
sza. 8 féle bor kóstolása, borfalatkák. 
Részvételi díj: 6000 Ft/fő. Bővebb in-
formáció: Máthé Csaba, 06/20-965-
6444, mathe.csaba001@gmail.com

Február 11. (csütörtök) 19.00: Borklub 
a Nyíregyházi Borozó csapata szer-
vezésében. Bemutatkozik a Lajvér 
Pincészet (Szekszárd). Részvételi díj: 
6000 Ft/fő. Bővebb információ: Máthé 
Csaba, 06-20/965-6444, mathe.csa-
ba001@gmail.com

Február 12. (péntek) 19.00: Valentin 
Napi „30up” retro party. Zenél: djrub-
ber. Belépődíj: 800 Ft.

Február 18. (csütörtök) 18.00: Teaklub 
a Darlington Teabolt csapata szerve-
zésében. 10 féle tea kóstolása és be-
mutatása. Részvételi díj: 1500 Ft/fő. 
(www.tea-bolt.hu) 

Február 26. (péntek) 19.00: Szatmári 
Tony dalversek. A belépés díjtalan!

Március 3. (csütörtök) 19.00: Borklub 
a Nyíregyházi Borozó csapata szerve-
zésében. Bemutatkozik a Basilicus Pin-
cészet (Tarcal). Részvételi díj: 6000 Ft/
fő. Bővebb információ: Máthé Csaba, 
06-20/965-6444, mathe.csaba001@
gmail.com

Március 5. (szombat) 19.00: Cseh Ta-
más emlékest Kónya Levente József 

előadásában. Belé-
pődíj: 500 Ft
Március 11. (pén-
tek) 19.00: Ka-
reoke est – mu-
tasd meg te is 
tehetséged és 

énekeld kedvenc dalaidat! Belépődíj: 
500 Ft.

Március 18. (péntek) 19.00: „30up” ret-
ro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangu-
latát djrubber segítségével! Nem csak 
30-asoknak, 40-eseknek! Belépődíj: 
800 Ft

Április 14. (csütörtök) 19.00: Borklub 
a Nyíregyházi Borozó csapata szer-
vezésében. Részvételi díj: 6000 Ft/
fő. Bővebb információ: Máthé Csaba, 
20/965-6444, mathe.csaba001@
gmail.com

Április 16. (szombat) 19.00: Kareoke 
est – mutasd meg te is tehetséged 
és énekeld kedvenc dalaidat! Belépő-
díj: 500 Ft

Április 21. (csütörtök) 18.00: Teaklub 
a Darlington Teabolt csapata szerve-
zésében. 10 féle tea kóstolása és be-
mutatása. Részvételi díj: 1500 Ft/fő. 
(www.tea-bolt.hu) 

Április 22. (péntek) 19.00: „30up” ret-
ro party Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangu-
latát djrubber segítségével! Nem csak 
30-asoknak, 40-eseknek! Belépődíj: 
800 Ft. 

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

KenderesKerT
Március 24–25. (csütörtök–péntek): 

Tavaszi szünet a Kendereskertben.: 
Húsvéti készülődés gyerekeknek. Be-
lépődíj: 1300 Ft/nap. 

 A programra előzetes bejelentkezés 
szükséges az alábbi elérhetőségeken: 
06-70/372-1484; kendereskert@na-
nasholding.hu

Április 24. (vasárnap): Kihajtási Ünnep 
 

A néphagyomány az igazi tavasz kez-
detét mindig is Szent György napjától 
számította. Ez idő tájt hajtották ki a 
jószágokat a téli szálláshelyekről, ekkor 
történt a pásztorok, béresek megfoga-
dása. A Kendereskertben is méltóképp 
szeretnénk megünnepelni ezt a neves 
napot a néphagyományok felelevení-
tésével, citera és nótaszóval, slam-
bucfőzéssel és szórakoztató progra-
mokkal várjuk kedves vendégeinket.

 A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

a KéKy Lajos Városi MűVeLődési 
KözponT FeLhíVásai:
Nánás Hangja tehetségkutató énekver-

seny – nem csak nánásiaknak.
 Jelentkezni lehet bármilyen könnyű-

zenei kategóriába sorolható (pop, 
rock, dance, funky, jazz, stb.) dal zenei 
alapra történő énekes előadásával. 
Minden előadó a fenti kategóriába 
tartozó két dal eléneklésével vehet 
részt a versenyen. Zenei alapot (CD 
vagy hangszer) mindenkinek magának 
kell biztosítania!

 A verseny időpontja: 2016. május 1. 
 Helyszíne: Hajdúnánás, Köztársaság 

tér, szabadtéri színpad
 A versenyt megelőzően előzsűrizésre 

kerül sor, melynek időpontjáról a je-
lentkezőket értesítjük!

 Jelentkezni csak 14 éves kort betöl-
tött személyeknek lehet!

 A kitöltött jelentkezési lapot a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. címére kell 
eljuttatni papíralapon vagy elektroni-
kus formában. (4080 Hajdúnánás, Köz-
társaság tér 6., info@nanasvmk.hu)  
A jelentkezési lap kérhető a művelő-
dési központban, vagy letölthető a 
www.nanasvmk.hu honlapról.

 Jelentkezési határidő: 2016. április 
17. A verseny győztese 40 000 Ft dí-
jazásban részesül.

Hajdúknak Szépsége, Hajdúk legszebb 
asszonya

 A VI. Hajdúknak Szépsége Szépség-

versenyre várjuk mindazon lányok je-
lentkezését (16 és 25 év között), akik 
szeretnék megméretni magukat ezen 
a rendezvényen!

 Az I. Hajdúk legszebb asszonya cím 
elnyerésére várjuk azoknak a nőknek 
a jelentkezését, akik betöltötték a 25 
évüket és szeretnék megméretni ma-
gukat a fenti cím elnyeréséért. 

 A helyezettek értékes jutalomban ré-
szesülnek.

 A verseny ideje: 2016. július 16.
 Jelentkezési határidő: 2016. július 6.
 Jelentkezni lehet a hajdúnánási Kéky 

Lajos Városi Művelődési Központban 
személyesen vagy telefonon: 382-
400, 06-70/372-1494 számokon, 
illetve az info@nanasvmk.hu e-mail 
címen. Jelentkezési lap és bővebb in-
formáció a művelődési központban 
kérhető.

„Hajdúnánás 2016” fotópályázat:
 A Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-

pont fotópályázatot hirdet Hajdú-
nánás város bemutatására az alábbi 
kategóriákban:
– I. A város (az épített környezet be-

mutatása)
– II. Az ember (az itt élő emberek, 

foglalkozások, rendezvények stb. 
bemutatása)

– III. A táj (a természeti környezet 
bemutatása)

 Pályázni kizárólag digitális képek-
kel lehet. Kérjük, a fotókat nagy fel-
bontásban készítsék el és a fotókon 
ne helyezzenek el feliratot! A fotók 
mindegyikének a 2016-os esztendő-
ben kell készülnie Hajdúnánás köz-
igazgatási határán belül. A képek be-
adásakor minden alkotó legyen szíves 
címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2016. november 
20. Mindhárom kategóriában a legjobb 
pályamunkákat díjazzuk. A legjobb al-
kotásokból decemberben a Város Nap-
ján kiállítást szervezünk. A beküldött 
fotókat megjelentetjük a facebookon, 
ahol közönségszavazáson vesznek 
részt. További információ a művelődési 
központban Szólláth Zoltántól kérhető.

Szövő szakkörünkbe várjuk azoknak a 
gyerekeknek jelentkezését, akik szíve-
sen megismerkednének a szövés for-
télyaival, elkészítenék saját szőtte-
süket, kispárnájukat, tarisznyájukat. 
Foglalkozásvezető: Szabó Lajosné. 

 Jelentkezni a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban lehet az alábbi 
elérhetőségeken: 52/382-400, 06-
70/372-1494, info@nanasvmk.hu

Vár a NÁNA Formációs Társastánc 
Stúdió!

 Szeretettel látunk minden olyan diá-
kot, aki szívesen töltené szabadidejét 
társastáncok tanulásával!

 Meglévő csoportjaink (gimnazista, Ju-
nior), tervezzük a Gimnazista –kezdő 
és Junior – kezdő csoportok indítását.

 Ha „Te” és/vagy ismerőseid szívesen 
csatlakoznátok a nagy múltú, sok szép 
eredményt elért, sok-sok fiatal által 
kipróbált és kedvelt csoportjainkhoz, 
vagy kihívást, megmérettetést, jó 
társaságot, fellépési lehetőséget, ak-
tív, tartalmas, elfoglaltságot keresel, 
akkor a te helyed a NÁNA Formációs 
Társastánc Stúdióban van. Jelentkezni 
lehet Kacsora Tibornál (06-30/2873-
168).

A Makláry Lajos Városi Énekkar sze-
retettel várja az énekelni vágyókat 
soraiba. A próbák időpontja: kedden-
ként 18.30-tól a művelődési Központ 
hangversenytermében.


