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A Város NapjaMikulásváró bál

Kedves HajdúnánásiaK! 

jra elérkezett december, Jézus szü-
letésének napjára, majd az óév bú-
csúztatására és az újesztendő kö-

szöntésére készülünk. Az ünnep ideje van!
Ilyenkor év végén nyugodtan feltehet-

jük a kérdést, hogy van-e okunk ünnepel-
ni, hiszen az esztendőnek ez az a pontja, 
amikor valamilyen módon mindannyian 
számot adunk az elmúlt 365 napról, hálát 
adunk az elért eredményeinkért és átgon-
doljuk, hogy mennyire sikerült terveinket 
megvalósítani. 

Hiszem, hogy nekünk hajdúnánásiak-
nak van miért ünnepelnünk! Ha végig-
tekintjük az elmúlt esztendőt, akkor 
számtalan olyan esemény sorakozik fel 
előttünk, melyek révén gazdagodott váro-
sunk és közösségünk. 

A Reformáció 500. évfordulója kap-
csán sok-sok kincs és áldást szállt tele-
pülésünkre. 2017 júniusától minden 
nap új harang kondul meg a református 
templom tornyában. Idén ősszel átadásra 
került – az Ercsey család adományaként – 
az országos szinten is egyedülálló kazettás 
mennyezetünk, mely a gimnáziumunk 

ékessége lett, valamint letettük városunk 
új óvodájának, és épülő tornatermének 
alapkövét. 

Testvérvárosi kapcsolat kialakításával 
pecsételtük meg a Csíkszereda és Haj-
dúnánás között száz esztendővel ezelőtt 
kialakult megbonthatatlan baráti kap-
csolatot, mely esemény tiszteletére csíki 
testvéreink Székely-kaput adományoztak 
városunknak. 

Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatot 
hoztunk létre, hogy hangot és lehetőséget 

adjunk fiataljainknak 
a város ügyeiben való 
részvételhez, hiszen 
hamarosan a felnövek-
vő generáció határozza 
majd meg Hajdúnánás 
sorsát. Szintén a város 
jövőjébe fektettünk be, 
amikor jelentősen nö-
veltük diákoknak szánt 
ösztöndíj forrásokat, és 
akkor is, amikor bele-
fogtunk a Fecskeházak 
kialakításába a Bocskai 
utcán. Ennek a beruhá-

zásnak a révén hamarosan 16 fiatal család-
nak adunk lehetőséget, hogy elkezdhessék 
közös életüket Hajdúnánáson, a közeljö-
vőben pedig még több párnak biztosítjuk 
az elinduláshoz szükséges lakhatási felté-
teleket. 

Az előttünk álló jövő, a 2018-as eszten-
dő is sok új ígéretes eseménnyel kecsegtet. 
Nyertes pályázatainknak köszönhetően 
a következő években jelentősen megújul 
környezetünk. Előttünk áll többek között 
egy lakótelep fejlesztés, korszerűsödik a 
piac, valamint egy új gyermek egészség-
ügyi centrumot hozunk létre. 

Olyan változások 
ezek, melyek egy fő 
célt hivatottak szolgál-
ni, mégpedig azt, hogy 
Hajdúnánáson élni ne 
hátrány, hanem előny 
legyen. A jó fejlesztések 
azok, amik nem csak 
pénzügyi mutatóként 
jelennek meg egy város 
életében, hanem való-
ban hatással vannak 
az itt élők minden-
napjaira, fejődésünket, 
épülésünket és boldo-

gulásunkat szolgálják. Hiszem, hogy Haj-
dúnánáson a 2017-es esztendőben ilyen 
fejlesztések valósultak meg, így hát való-
ban van okunk az ünneplésre. 

A másik kérdés, amit érdemes felten-
nünk magunknak az, hogy tudunk-e 
ünnepelni. Képesek vagyunk-e méltó 
módon megélni saját, családunk és közös-
ségünk életének nagy eseményeit? 

Ne csak Karácsonykor, Szilveszterkor, 
a születésnapok és névnapok alkalmával 
ünnepeljünk, hiszen az ünnepeket mi 
magunk teremtjük! 

Szánjunk magunkra, szeretteinkre és 
közösségünkre időt, hogy a fontos esemé-
nyeket együtt, közösen élhessük meg! 

Kívánom, hogy idén Karácsonykor 
minden hajdúnánási otthonba költözzön 
béke és szeretet! Kívánom, hogy a saját 
egyéni évértékelése során minden helyi 
lakos találja meg 2017-es esztendő azon 
pontjait, amik ünneplésre adtak okot és 

azt is kívánom, hogy 2018 bővelkedjen 
azokban az eseményekben, amelyek a kö-
zös ünneplésre teremtenek lehetőséget! 

Szólláth Tibor 
Hajdúnánás polgármestere

2017. Pünkösd – helyére költözik az új harang

Reformáció Hete – a Kőrösi Gimnázium új 
tornatermének ünnepélyes alapkőletétele

A 2017-ben alakult Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselői

a két város kapcsolatát szimbolizáló székelykapu

Szent István napja – augusztus 20 – testvérvárosi kapcsolat aláírása 
a székelyföldi Csíkszereda megyei jogú várossal

Ady Endre lakópark – játszótér látványterve

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt 
és boldog új esztendőt kívánunk!

Ú
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Reflektorfényben Hajdúnánás 
rejtőzködő hősei

A hazai vérellátás kezdetétől, az 1949–50-
es évektől, szervez véradásokat a Magyar 
Vöröskereszt. A lakóterületekre kitele-
pülő első véradás a Vöröskereszt Haj-
dúnánás Területi Szervezetéhez, egészen 
pontosan Polgárhoz kötődik. Hazafias 
tettnek minősítette a véradást a Magyar 
Vöröskereszt I. Kongresszusa 1959-ben. 
Nem véletlenül, hiszen aki teljes vért ad, 
önkéntesen, ellenszolgáltatást nem kérve 
nyújtja segítő karját, vállalja a tűszúrást, 
a véradásra szánt időt, hogy ismeretle-
nül segítsen ismeretlen embertársának, 
az kiemelkedik embertársai közül. Tette 
mögött együttérzés és közösségi fele-
lősségvállalás rejtőzik, hiszen a magyar 
önkéntes véradóknak köszönhető, hogy 
az egészségügyi ellátáshoz folyamatosan 
biztonságos szinten állnak a vérkészletek 
– ezekre a gondolatokra is emlékeztettek 
2017. december 1-én Hajdúnánáson a 
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezeté-
nek véradóünnepségén. Ebben az évben 
41 véradó – ahogy a vöröskeresztesek 
mondják, „csendes, szerény hős” – jubilált 
a városban és a vöröskeresztes területen. 
A donorokat Dr. Juhász Endre Hajdúná-
nás város alpolgármestere és Maginé dr. 
Csirke Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt 
Hajdúnánási Területi Vezetőség véradás-
szervezési felelőse, Hajdúnánás aljegyzője 
köszöntötte. 

A sokszoros, jubiláló véradók oklevelet, 
és ajándéktárgyakat vehettek át köszönet-

képpen. Minden véradás életet ment és 
kincset ér, a sokszoros jubiláló véradók 
mindegyike megérdemli, hogy a csendes 
szerénységből a reflektorfénybe állítsák. 
Valamennyi kitüntetett véradó megérde-
melné, hogy nevét az újság olvasói meg-
ismerjék, de közülük kiemeljük Pénzes 
Sándort, aki 120-szoros véradásért tün-
tetett ki a Magyar Vöröskereszt.

Az ünnepelteket Jámbor Tamás orgo-
nazenével, Kecskés Emese fuvolán egy 
ABBA feldolgozással, Harsányi Zsolt vers-
sel köszöntötte.

Az est zárásként vendéglátás várta a vér-
adókat, ahol pohárköszöntőjében Izsoó 
László a Magyar Vöröskereszt Hajdúná-
nási Területi Szervezet nyugalmazott te-
rületi vezetője ismét méltatta a véradók 
önzetlen tettét, ahogy fogalmazott: „min-
den donor hős”.

Öröm volt látni és elismerni hőseinket, 
akik ahhoz a nemes csapathoz tartoz-
nak, amelynek köszönhető, ha bármikor 
bárkinek vérkészítményre van szüksége 
hazánkban az életben maradáshoz és gyó-
gyuláshoz, megkapja azt. Bízunk benne, 
hogy december elsején, sikerült kifejez-
nünk nekik azt, mennyire értékes, nélkü-
lözhetetlen és példaértékű tagjai a társada-
lomnak.

Horváth Ildikó Rita
a Magyar Vöröskereszt Hajdúnánás 

Területi Szervezetének vezetője.

Mikulásváró bál

Téli madáretetés

Osztálytalálkozó

Százhússzoros véradót is kitüntetett jubiláló donorai között a Magyar Vöröskereszt 
Hajdúnánás Területi Szervezete véradóünnepségén, amelyet a Városháza dísztermé-
ben tartottak meg 2017. december 1-én.

Álomszépen feldíszített bálterem, ünne-
pélyesen megterített asztalok, csillogó 
gyermekszemek, lázas készülődés, embe-
rek sokasága – mindezt egyben láthatta az 
a vendég, aki belépőjegyet váltott a Mi-
kulásváró bálra. Nagy hagyománya van 
ennek az iskola életében, hiszen mindig 
nagy létszámú látogatottság jellemezte. 
Fontos bevételi forrást is jelent az alapít-
vány számára, hiszen a szórakozás mellett 
a résztvevők az iskola tanulóit támogatják 
vele, kirándulásokat, versenyeket, szabad-
idős programokat és a tanév végi jutalom-
könyvek megvásárlását segítik.

Az iskola pedagógusai már hetekkel 
ezelőtt elkezdték a szervezést, amelybe 
természetesen a szülők és a gyermekek is 
besegítettek. Főszervezők már évek óta 
Székelyné Nádas Zsuzsa és Madai Tamás 
voltak, ám igazi csapatmunka volt szük-
séges ahhoz, hogy a szervezés mellett a 
dekoráció is – melyet Pusztai Eszter irá-
nyított – időben készen legyen és olyan 
hangulatot árasszon, amelyet szívesen fo-
gadnak a vendégek.

A bál fontos alkotórészei a vendégeket 
köszöntő műsorszámok, melyeket ebben 
az évben egytől egyig az iskola egykori és 
jelenlegi tanulói adtak. Első műsorszám-
ként a végzős nyolcadik osztályok kerin-
gője nyitotta meg a bált, akik a gyönyörű 
táncukkal elvarázsolták a vendégeket.

Az egykori iskolás emlékek, a szép és küz-
delmes életpályák, a család valamennyi-
ük számára adott okot a beszámolókra. 
Örömmel hallgatták meg egymást és idéz-
ték fel közös és egyéni emlékeiket, melye-
ket az idő múlása talán még szebbé tettek. 
Az egykori osztálynapló áttekintése is 
adott okot az örömre és a vidámságra, hi-
szen az akkori tananyagokat és beírásokat 
egyikük sem állta meg szó nélkül. Sajnos 
egy osztálytársuknak már csak az emléke 
volt köztük, melyre a sírjánál meggyújtott 
gyertyával is tisztelegtek.

December a bálok ideje. Szokás már évek óta, hogy az iskolák is minden évben meg-
rendeznek egy alapítványi bált azért, hogy a gyermekek iskolai feltételeit megköny-
nyítsék. A Bocskai István Általános Iskolában évente két bált rendeznek, egy tavaszit, 
és egyet ilyenkor decemberben, a Mikulás naphoz közel. Az idei bálon közel 400 
résztvevő szórakozhatott december 2-án.

Az első osztályo-
sok a szüleikkel és 
tanítóikkal együtt 
táncoltak, akik a ka-
rácsony legfontosabb 
gondolatát is bele-
csempészték az elő-
adásukba – a szeretet, 
a tisztelet, a meghitt-
ség fontosságát.

Két osztály vidám 
táncában az 1. E és 
a 2. D osztályos gye-

rekek sárgalábú cinegéknek öltöztek fel.  
A produkciót Kovács Aliz és Horváth 
Dorina tánclépései tették még színeseb-
bé, akik az Aranyvessző Néptánccsoport 
lelkes tagjai.

Utolsó fellépőként az Aranyszalma If-
júsági Néptáncegyüttes varázsolta el a 
közönséget. Előadásuk címe ez volt: Az 
enyémet – Új stílusban Paszabról. A ko-
reográfiát Mester-Szabó Ágnes és Husvéth 
Csaba állította össze.

A műsorszámok után az est egyik fény-
pontja, a vacsora következett, melyet ez 
alkalommal is Kerezsi Sándor és csapata 
szolgáltatott.

A fergeteges hangulatot Zelenák Krisz-
tián zenész biztosította, aki szintén vissza-
térő szereplője a Mikulásváró bálnak.

Egy hagyományos bál, melyet évről 
évre nagy sikerrel rendeznek meg, már 
önmagában is különleges eseménynek 
számít egy iskola és a város életében is.  
A hozzáadott rengeteg segítség, a tombo-
la felajánlások, a jó zene, a finom vacsora 
biztos siker ahhoz, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat és kellemes élményeket 
őrizzenek meg róla. 

A szervezők ezúton is köszönik szépen 
a segítséget a gyerekeknek, a szülőknek, az 
iskola dolgozóinak és minden támogató-
nak, aki hozzájárult a bál sikeres megszer-
vezéséhez!                          Fekete Andrea

A madarakra is gondoljunk télen! Amellett, 
hogy jót teszünk, kedves családi elfoglaltság 
lehet a gyerekekkel a madárház építése, illet-
ve a madarak megfigyelése…Etessük őket, 
ha van rá módunk, de csak akkor, ha egész 
télen végezzük!

A madarak gyorsan megszokják és szá-
mítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, 
évről-évre akár messziről is visszatérnek a 
stabil etetők közelébe telelni, ezért ha várat-
lanul abbahagyjuk az eleség pótlását, és ezt 
véletlenül éppen a tél leghidegebb időszaká-
ban tesszük, a madarak nehéz helyzetbe ke-
rülhetnek.Az etetőre járó kistestű, gyakran 
alig 4,5–10 gramm körüli testtömegű ma-
darak számára –10 Celsius alatti hőmérsék-
leten a túlélés gyakran arról szól, tartalékaik 
csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni 
a fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak 
eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali 

periódusban, például azért, mert nem töl-
töttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhat-
nak a következő hideg éjszakán.

A legfontosabb téli madáreleség a napra-
forgó. A szotyiba érdemes apró szemű mag-
vakat: kölest, muhart stb. keverni. A dió, fe-
kete dió, mogyoró, földimogyoró, kesudió, 
pisztácia stb. is potenciális téli madáreleség. 
Az olajos magvakhoz hasonlóan fontos téli 
etetőanyag az állati zsiradék: a nem sós vagy 
kifőzött szalonna. Az olajos magvak és az 
állati zsiradék mellett gyümölccsel, elsősor-
ban a legolcsóbb almával is etessünk. Ezeket 
lehetőleg szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonk-
jaira. Ne adjunk kenyeret a madaraknak! Az 
etetőben napokig, hetekig is elfogyasztatla-
nul maradó kenyérfélék erjedésnek indulva 
gyomor- és bélgyulladást, akár a madarak 
pusztulását okozhatják. Ivóvízről is gondos-
kodjunk!

Szojka Beáta 
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Az osztályfőnöki órát követően a Diófa 
Csárda adott otthon a közös vacsorának, 
ahol tovább beszélgethettek az egykori 8. 
A osztály tanulói és osztályfőnökeik.

Jó volt együtt emlékezni – újra átélni 
a gyermekkor 8 évét, melyeket nemcsak 
az idő múlása tett széppé. Ilyen pillana-
tokban nem számít, mi történik rajtunk 
kívül – hányszor semmisültünk meg vagy 
születtünk újra – ilyenkor csak az számít, 
milyenek voltunk MI EGYÜTT.

Fekete Andrea

35 éves osztálytalálkozóra gyűltek egybe az 1982-ben végzett egykori 3-as számú Ál-
talános Iskola diákjai a Polgári úti iskolában december 9-én, szombaton. A találkozón 
részt vett valamennyi osztályfőnökük is: Fekete Imréné, Csegöldi Lászlóné és Zsoldos 
Lászlóné tanárnők is.
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A VÁROS NAPJA

Idén is sokszínű, sokféle programmal 
készült Hajdúnánás a Város Napjának 
ünnepére, a hajdúszabadság 412. évfor-
dulóján, december 12-én. A koradélutáni 
órákban zajlott a Szalay János Rendelő-
intézet ünnepélyes névadó – emléktábla 
avatója, majd ezt követően a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban a Ná-
nás Pro Cultura által meghirdetett város 

naphoz kötődő pályázatok eredményhir-
detésére került sor. Elsőként az Így látom 
Hajdúnánást címmel meghirdetett rajzpá-
lyázat értékelésére és díjátadójára került 
sor. A pályázatra három kategóriában le-
hetett nevezni, óvodás, általános iskolás és 
középiskolás korosztálynak. 

Városfelfedező címmel került meghirde-
tésre egy újszerű helytörténeti vetélkedő, 

amelyre 7 csapat 
nevezett, és mint az 
értékelés során el-
hangzott igen szoros 
és jó teljesítményt 
nyújtottak csapatok.

A líra és a próza 
kedvelői/művelői is 
lehetőséget kaptak 
megmutatni magu-
kat, tehetségüket; a 
Vers- és novellapályá-
zatot három kategó-
riában, 14 év alatt, 
15–18 év között és 
18 év feletti korosz-

tályoknak hirdették meg. A Fotózz hajdút 
és a Hajdúnánás 2017. – a már sok éves 
hagyományra visszatekintő fotópályázat 
– szintén sok érdekes és színes alkotást 
eredményezett.

A pályázatok értékelése és díjátadói 
után már az est fényei mellett kezdődött 
a hagyományos koszorúzás és emlékezés 
Bocskai István fejedelem szobránál. Ün-

nepi köszöntőt ez-
úttal dr. Szikora Ve-
ronika a Debreceni 
Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Ka-
rának dékánja mon-
dott. Dékán asszony 
meleg szavakkal 
emlékezett bölcső-
helyére, a felnevelő 
városra, gyermek és 
ifjú korára, amely 
életreszóló és egyben 
irányt mutató útra-
valót tett „tarisznyá-
jába”. Emlékeztetett 

hajdú őseink bátorságára, kitartására, meg 
nem alkuvó jellemére, hűségére. Beszédé-
ben a múlt tiszteletreméltó emlékei mellet 
szólt a ma Hajdúnánásáról, úgy, ahogy a 
szülőföld vonzásában élő elszármazott 
látja. Az emlékező ünnepi szavak után a 
koszorúzás szertartása következett.

Az emlékezés virágainak elhelyezése 
után Nyakó József, Érmihályfalva, és Szól-

láth Tibor Hajdúná-
nás polgármestere 
közösen ültettek el 
egy facsemetét, an-
nak tiszteletére, hogy 
15 éve ápol a két vá-
ros testvértelepülési 
kapcsolatokat. Este 
18 órakor kezdődött 
a hagyományos ün-
nepi képviselőtestü-
leti ülés, ahol ünnepi 
beszédet Szólláth 
Tibor polgármester 
úr mondott. Beszé-

dében emlékezett a 412 évvel ezelőtti, 
településünk életét, jövőjét meghatározó 
fejedelmi adományra, majd hosszasan 
szólt napjaink történéseiről, mindazokról 
az eredményekről, amelyeket az elmúlt 
években, illetve ebben az esztendőben el-
ért a város. 

Az idei városnapon legfiatalabb test-
vérvárosunk, a székelyföldi Csíkszereda 
köszöntését és köszönetét Füleki Zoltán 
alpolgármester úr hozta el Hajdúnánás-
nak, aki itt és most is városa és a széke-
lyek háláját fejezte ki a 100 évvel ezelőtti 
befogadásért.

Szlovákiai testvérvárosunk, Pöstyén 
üdvözletét és jó kívánságait Martin Valo 
alpolgármester úr tolmácsolta. 

Nyakó József Érmihályfalva polgármes-
tere köszöntőjében többek között a közös 
múltra, a gyökerekre emlékezett, majd 
szólt azokról az eseményekről, amelyek 
élővé teszik a 15 éves kapcsolatot a két 
város között. A köszöntő után a két vá-
ros vezetője, az együtt elültetett facsemete 
mellett írásban is újból megerősítette test-
vérvárosi kapcsolatát.

A hagyományos városi elismerő díjak, 
kitüntetések előtt Tóth Lajos Árpád, a 
Hajdúböszörményi Tankerület igazgató-
ja az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által adományozott Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet adott át négy nyugállomány-
ba vonuló hajdúnánási pedagógusnak, 
Póser Tibor Sándornénak, Demeterné 
Vajda Piroskának, Varga Zoltánnénak, és 
Mihókné Varga Ilonának.

Az idei városi ünnepen ismét többen 
vehettek át Polgármesteri Elismerő Ok-
levelet. Így ebben a megtiszteltetésben 
részesült: Tóthné Muraközi Mária nyu-
galmazott gyógyszertári asszisztens, Sajtos 
Tibor városunk főkertésze, a Szalmakalap 

Citera Együttes, és a 
Szalmaszálak Gyermek 
Citera Csoport.

Polgármesteri Kö-
zösségi Díj elismerést 
vehetett át: Pocsai Zsu-
zsanna rendőr főtörzs-
őrmester, Zsuga László 
polgárőr, Varga Sándor 
Lajos mentőápoló, és 
Domoszlai Attila tűz-
oltó alezredes 2017-ben 
Soós Gábor Közszolgá-
lati díjat vehetett át Éles 
Béláné nyugalmazott 
tankerületi igazgató.

Makláry Lajos Pedagógiai és Közmű-
velődési díjban részesült Gömöri József 
nyugalmazott gimnáziumi igazgató.

Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi díjat vehetett át Hadadi 
Imre.

A Somorjai László Testnevelési és 
Sportdíjat ezúttal Kis Zoltán karate vi-
lágbajnok vehette át

Hajdúnánás Városáért díjban részesült 
dr. Nyakas Miklós a Hajdúsági múzeum 
nyugalmazott igazgatója, és a Hajdúná-
nási Református Egyházközség. 

A kitüntető díjak átvétele után az Antal 
Dóra, Némethy Mária és Antal Roland: 
Időkerék című műsor alapján készült 
IDŐMETSZETEK c. táncjáték köszön-
tötte a városnapi ünneplő közönséget és 
a díjazottakat. Az előadásban a régi idők 
táncait a Hajdúnánási Nána Táncstúdió 
képviselte, a Gimnasztráda Együttes a 
modern és kortárstánc világába vezetett el, 
míg a néptáncosokat a helyi Aranyszalma 
Néptáncegyüttes képviselte, kiegészülve 
a nyíracsádi Eördögh Forgó Néptánc-
együttes néhány tagjával. Az Időmetsze-

tek előadás alkotótársai 
voltak: Makkai Andrea, 
Rozgonyi Melitta és 
Kacsora Tibor. A műsor 
szerkesztője és rendező-
je: Márton Attila volt.  
A kiváló produkciót 
szűnni nem akaró vas-
tapssal jutalmazta a kö-
zönség.

A városnapi program 
zárásaként ismét gaz-
dagon terített asztallal 
várták a vendégeket a 
helyi vállalkozók a Város 
Asztalánál.            HNU

Több mint harminc éve már, hogy Hajdúnánás december 12-én ünnepi programok-
kal emlékezik és tiszteleg az 1605-ben, Korponán kihirdetett hajdúszabadság szüle-
tésnapjára. Az idei, 412. évforduló városnapi programsorozata már a kora délutáni 
órákban kezdetét vette, majd este folytatódott a Bocskai szobor megkoszorúzásával, il-
letve az ünnepi képviselő-testületi üléssel. A testületi ülésen ezúttal is többen vehettek 
át Polgármesteri Elismerő Okleveleket, illetve részesültek városi kitüntető díjazásban. 

Emléktábla avató a Szalay János Rendelőintézetben

Vers- és novellaíró pályázat eredményhirdetése

Ünnepélyes faültetés: Szólláth Tibor és Nyakó József

Testvérvárosi kapcsolat megerősítése: Hajdúnánás – Érmihályfalva

Időmetszetek 

Burján Norbert 7 éves, 1. osztály (Bocskai István Általános Iskola)

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a 
díjazottakról bővebben – hagyományaink-
hoz híven – következő, 2018. január 11-én 
megjelenő lapszámunkban olvashatnak.
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A 2017. szeptember 28-án megjelent felhí-
vás szerint Hajdúnánás város közigazgatási 
területén 2017. szeptember 28.–2018. 
február 28. között az állatok védelméről 
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B. §-ában foglaltak alapján 
ismét ebösszeírásra kerül sor.

Kérjük a tulajdonosokat, ebtartókat, 
hogy a kötelezettségnek eleget téve eben-
ként egy adatlapot töltsenek ki, és azokat 
az önkormányzat részére személyesen, 
postai úton (4080 Hajdúnánás, Köztársa-
ság tér 1.) vagy elektronikusan (mirkob@
hajdunanas.hu) megküldeni szíveskedje-
nek (A korábbi ebösszeíráskor bejelentett 
ebeket ismét be kell jelenteni.)

A kitöltendő adatlap a Hajdúnánási 
Közös Önkormányzati Hivatal Város-
fejlesztési és Üzemeltetési Iroda 27. he-
lyiségében és az Információnál is (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) átvehe-
tő, illetve a város honlapjáról letölthető 
(http://www.hajdunanas.hu/hirek/aktu-
alis-hirek/3245/2017-09-20-ebosszeiro-
adatlap/).

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakossá-
gát, hogy Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 367/2017. (XI. 
30.) számú Képviselő-testületi Határoza-
tával igazgatási szünetet rendelt el, mely 
a határozatban foglaltak szerint 2017. de-
cember 27-től 2018. január 5-ig tart.

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

Az igazgatási szünet alatt az ügyinté-
zés szünetel!

A Móricz Pál Városi Könyvtár „Minden, ami magyar” címmel vetélkedőt hirdet felnőt-
tek részére a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A játékos feladatok előzetes felkészülést 
nem igényelnek.

A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk 2018. január 2–9. között az alábbi 
elérhetőségeken: 52/381-941 | 70/372-1509 | nanaskonyvtar@gmail.com. A jelentke-
zésben kérjük megadni a csapat és a résztvevők nevét.

Előzetes januári programjainkból
 Január 10. (szerda) 19.00 Showder 

Klub stand up comedy – Rekop, Tra-
barna, Orosz. Helye: Kéky Lajos Váro-
si Művelődési Központ színházterme. 
Jegyek a művelődési központ informá-
ciójában kaphatók 2000 Ft áron.

 Január 17. (szerda) 18.00 Oszvald Ma-
rika estje a Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ színháztermében. Jegyek 
december 11-től elővételben kaphatók 
a művelődési központ információjában 
2200 Ft (nyugdíjas és diákjegy), vala-
mint 2400 Ft (felnőttjegy) áron.

 Január 22. (hétfő) A Magyar Kultúra 
Napja

 17.00 Burai István festőművész em-
lékkiállítása. Helye: Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ galériája.

 18.00 Bereményi Géza: Irén levele.  
A Csokonai Színház művészeinek elő-
adása. Helye: Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központ színházterme.

Bocskai Filmszínház
Moziműsor 
 December 23. (szombat)
 15.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland–
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00: Megjött apuci 2 (magyarul 
beszélő, amerikai vígjáték dráma, 100 
perc, 2017) 

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 
képviselő-testület 2017. november 30-án 
ülést tartott. 

A napirendek elfogadása után a testület 
módosította az önkormányzati tulajdonú 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérbeadásának szabályairól szóló; az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló; a Hajdúnánás Város Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló; a települési hulladékgazdálkodásról 
szóló; és a közterület-használat szabályo-
zásáról szóló rendeleteit. A testület szüksé-
gesnek tartja megalkotni a lakossági önerő 
bevonásával megvalósuló út- és járdaépí-
tésről szóló önkormányzati rendeletét.

Megismerte és támogatta a Bocskai Ist-
ván Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium Kőrösi Csoma Sán-
dor Kollégiuma magasabb vezetői pályá-
zatára benyújtott pályázatot. Ugyancsak 
megismerte és támogatta a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigaz-
gatói állására benyújtott pályázatot. 

Megismerte és további vélemények 
megfogalmazásával elfogadta a Hajdú-
böszörményi Tankerületi Központ 2017-
2021 évekre szóló Fejlesztési Tervét. 

Megismerte és elfogadta a Hajdúná-
nási Építő és Szolgáltató Kft. kérelmeit 
a Számviteli szétválasztási szabályzatra, a 
fürdőgyógyászati kezelésekre és a kom-
penzációra vonatkozóan. 

Elfogadta az önkormányzat és intézmé-
nyei 2017. háromnegyedéves gazdálko-
dásáról; a Mezei Őrszolgálat 2017. évben 
végzett munkájáról; és a lakásgazdálkodá-
si tevékenységről szóló beszámolókat. 

Módosította a Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatát.

Elfogadta a Debreceni Agglomeráció 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció–ka-
land–fantasy sci-fi, 150 perc, 2017) 

 December 25. (hétfő)
 17.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland-
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció–ka-
land–fantasy sci-fi, 150 perc, 2017) 

 December 30. (szombat)
 15.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland–
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00: Megjött apuci 2 (magyarul 
beszélő, amerikai vígjáték dráma, 100 
perc, 2017) 

 19.00: Star Wars: Az utolsó Jedik 3D 
(magyarul beszélő, amerikai akció–ka-
land–fantasy sci-fi, 150 perc, 2017) 

 December 31. (vasárnap)
 15.00: Ferdinánd 3D (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs családi kaland-
vígjáték, 90 perc, 2017) 

 17.00: Megjött apuci 2 (magyarul 
beszélő, amerikai vígjáték dráma, 100 
perc, 2017) 

Jegyárak:
 Teljes árú jegy: 1200 Ft, 3D teljes árú 

jegy: 1400 Ft
 Gyerekjegy (12 éves korig) 1000 Ft, 

3D gyerekjegy: 1200 Ft
 Pénztárnyitás: előadás előtt 1 órával

Minden kedves vendégünknek és part-
nerünknek Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket és Boldog Új Évet kíván a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Ebösszeírás!
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók! Igazgatási szünet a Városházán

„Minden, ami magyar”

Képviselő-testületi ülés hírei
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodását. 

2018. január 2. napjától 2018. decem-
ber 31-i lejárattal folyószámlahitel igény-
bevételét határozta el. 

2018. évre vonatkozóan elfogadta a 
belső ellenőrzési munkatervet és szerző-
dés megkötését határozta el a Val-Ethik 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel. 

Jóváhagyta a III. számú gyermekorvosi 
körzetre vonatkozó egészségügyi feladat-
ellátási szerződést, illetve a házi gyermek-
orvosi és fogorvosi körzeteket ellátó 
egészségügyi szolgáltatókkal megkötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződések 
módosítását.

A testület 99 fő pályázatát támogatta a 
Bursa Hungarica 2018. évi fordulójában. 

A testület 2017. december 27-től 2018. 
január 5-ig igazgatási szünetet rendelt el.

A testület tizenhat esetben hozott dön-
tést az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok vonatkozásában.

A testület zárt ülés keretében döntött 
a városi kitüntető díjak adományozásáról, 
melynek ünnepélyes átadására 2017. de-
cember 12-én, a Város Napján került sor.

2017. december 2-án, Tedejen az In-
tegrált Közösségi és Szolgáltató Tér biz-
tosított helyszint a városrész tanácskozás 
megtartására. A jelenlevők rövid tájékoz-
tatót kaptak a városrész szennyvízcsator-
názási munkáinak jelenlegi helyzetéről, 
majd kérdéseket, észrevételek, javaslato-
kat fogalmaztak meg.

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebössze-
írás minden kül-, és belterületi ingatlant 
érint.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, 
hogy az önbevallás azokat az ingatlano-
kat is érinti, ahol ebet nem tartanak, így 
ezen felhívással egyidejűleg kérjük Hajdú-
nánás város lakosságát, hogy amennyiben 
nem tartanak ebet, úgy arról is nyilatkoz-
zak, az adatlapon szereplőek szerint.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy 
amennyiben az eb évenkénti kötelező 
veszettség elleni védőoltása 2017. év első 
félévében lejárt vagy az ebösszeírás ideje 
alatt járna le, akkor az adatlap kitöltése 
előtt azt pótolják.

Aki az adatszolgáltatási kötelezettség-
nek nem tesz eleget, az ebenként mini-
mum 30 000 forint állatvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezhető.

Az ebösszeírás sikeres lebonyolítása 
érdekében kérem szíves együttműködé-
süket!

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

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 figye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát. 

Megértésüket köszönjük! 
Dr. Kiss Imre jegyző
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KARÁCSONY Karácsonyi fegyverszünet

Ki-Mit Tud
1990 óta, immár hagyományként került 
sor 2017 december 4-én arra a rendez-
vényre, amelyet a Hajdúsági Görögkatoli-
kus Gyermekvédelmi Központ szervezett. 
A Kéki Lajos Művelődési Központ szín-
házterme nevelőotthonos gyermekekkel, 
lakásotthonosokkal, nevelő szülőkkel, 
testvérekkel, hozzátartozókkal telt meg. 
Simon Mihály igazgató úr köszöntő gon-
dolatai után Ősz Tibor, lelki igazgató atya 
gondolatai hangzottak el.

A körzetünkből érkezett 26 produkció 
méltán nyerte el a nézők tapsát. Csak gra-
tulálni tudunk úgy a fellépőknek, mint 
a felkészítőknek egyaránt. Bizonyossá 
vált, hogy mindenkiben ott van a tehet-
ség, amelyet nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Mindőnk felelőssége, hogy oda-
figyeljünk a tehetség kibontakoztatására. 
Ehhez mindenkinek, a tenni akaróknak 
és tenni tudóknak eredményes munkát 
kívánunk.

Gut István

Augustus (Kr. e. 27–Kr. u. 14) római 
császár parancsára adóösszeírást tartottak 
a Római Birodalomban és annak egyik 
tartományában, Palesztinában, amit úgy 
hajtottak végre, hogy mindenkinek ősi 
családi városába kellett jelentkeznie az 
adóösszeíróknál. Az összeírást követő adó-
kivetés miatt helyenként ellenállás bonta-
kozott ki. A zsidók egy része megtagadta 
az engedelmességet a római parancsnak, s 
itt-ott fegyvert ragadott. József és Mária 
azonban lojális volt. Elment Betlehembe, 
Dávid király nemzetségének városába, 
hogy adónyilvántartásba vegyék. A ven-
déglőben azonban már nem kaptak szál-
lást, ezért egy istállóban húzták meg ma-
gukat, ahol Mária megszülte elsőszülött 
gyermekét, Jézust. 

Nem véletlenül nevezte fiát Jézusnak 
Mária. Korábban álmában Isten megje-
lentette neki, hogy a Szentlélektől fogja 
megszülni azt a fiút, aki a világ megváltó-
ja lesz. Ezért nevezze gyermekét Jézusnak. 
Héberül Jöhosua, rövidítve Jésua volt ez a 
név, ami azt jelenti, hogy Jáhve a szabadí-
tó. Isten neve az ószövetségi Szentírásban 
Jáhve (= a létező, aki örökké van) formá-
ban szerepel leginkább.

Hódolás a Megváltó előtt 
Jézus születésének éjszakáján, a bet-

lehemi mezőn angyalok jelentek meg a 
pásztoroknak, és örömhírt jelentettek ki: 
„Született néktek ma a Megváltó, ki az úr 
Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nék-
tek a jele: találtok egy kis gyermeket bepó-
lyálva feküdni a jászolban” (Lukács 2,11–
12). A pásztorok nyomban bementek 
Betlehembe, és a zsidó nép hódolatával 
járultak a kis Jézus elé. Fontos mondani-
valója van annak, hogy az angyalok nem a 
zsidó vallási és politikai vezetőknek, nem 
a tanult és gazdag embereknek jelentették 
a Megváltó születését, hanem az alacsony 
társadalmi szinten álló pásztoroknak, 
akik vallásilag is eléggé lenézettek voltak, 
hiszen nem tudták kellően megtartani a 
vallási törvényeket. Jézus később hang-
súlyozta, hogy elsősorban azokhoz jött, 
akiknek a legnagyobb szükségük van a 
megváltásra.

Ezekben a napokban díszes karavánnal 
előkelő csillagászok és csillagjósok (má-
gusok) érkeztek Jeruzsálembe Babilonból 
(Mezopotámiából), és a végső idők vilá-
guralkodóját keresték, akinek születését a 
csillagok járásából olvasták ki. Ránk ma-
radt ókori csillagászati naptárakból tud-
juk, hogy Kr. e. 7-re a Jupiter és a Satur-
nus bolygónak a Hal csillagképben történt 

1914 karácsonya az átlagosnál is hidegebb 
volt, és bár a levelek már rég lehullottak, a 
katonák mégsem tértek haza, hanem egy 
olyan háború első karácsonya elé néztek, 
amihez fogható addig nem volt a törté-
nelemben. De ezen a karácsonyon fordult 
elő talán utoljára a történelemben, hogy 
nem hivatalos tűzszünet jött létre a szem-
ben álló felek között. 

1914 decemberében úgy tűnt, hogy 
a front karácsonya olyan lesz, mint a vi-
lágháború bármely másik napja Bár. XV. 
Benedek pápa a háború kezdetén java-
solta, hogy karácsony idejére függesszék 
fel a harcokat, erre egyetlen fél sem volt 
hajlandó, holott a 20. századot megelő-
zően szinte természetes volt az ellenfelek 
és az ünnepek bizonyos fokú tiszteletben 
tartása. A harcoló alakulatok azonban vé-
gül mégis módot találtak az ünneplésre és 
ráadásul ezt közösen tették.

A világháború legfurcsább karácsonya 
állítólag a belgiumi Ypern körzetében 
kezdődött. A német katonák kitették ka-
rácsonyfáikat a lövészárok peremére, és az 
általuk hangosan énekelt Csendes éjre a 
britek a túloldalról a saját karácsonyi éne-
kükkel a – Jöjjetek, ó hívek-el válaszoltak. 
A brit és német katonákat kölcsönösen 
meglepte ez a gesztus ezért gyors megbe-
szélésekre került sor a harctéri parancsno-
kok és a katonák között mindkét oldalon. 
Ezt követően kölcsönös éneklés és báto-

együttállását – mert 
erről volt szó – már 
tíz évvel előre tudták. 
Dionysius Exiguus 
(Kis Dénes) római 
keresztyén szerzetes-
csillagász 525-ben 
ezt a csillagászati je-
lenséget vette alapul, 
és annak évét egynek 
véve megalkotta a ke-
resztyén időszámítást. 
Hét évet azonban 

tévedett. A valóságban Jézus már 7 éves 
volt a Dio nysius Exiguus által kezdetnek, 
vagyis egynek meghatározott évben. 

A babiloni csillagászok I. Heródes zsi-
dó királyhoz fordultak, hiszen a rómaiak 
megbízásából Palesztina és a szomszédos 
területek felett uralkodónál remélték 
megtalálni az utolsó idők világuralko-
dóját, akinek a csillagok együttállásakor 
kellett megszületnie. I. Heródes (Kr. e. 
37–4) megdöbbenve hallotta a mágusok 
jövetelének okát, és amikor saját írástu-
dóitól megtudta, hogy a Biblia szerint 
Betlehemben kell a Megváltónak megszü-
letnie, aljas szándékkal kérte a babiloni 
tudósokat, hogy hozzanak hírt neki, ha 
megtalálták a királyi gyermeket. A babilo-
ni csillagászok a pogány világ bölcseinek 
hódolatát mutatták be a világ Megváltója 
előtt a betlehemi istállóban. Valóban jo-
gos volt ez a hódolat, mert Jézus később 
erőteljesen kifejezésre juttatta, hogy ő 
nem csupán a zsidó, hanem minden más 
néphez is jött, hogy megváltsa és szeretet-
ben egyesítse őket.

A kis Jézus a templomban 
Mikor nyolcnapos lett Jézus, szülei Je-

ruzsálembe vitték, és hálaáldozatot mu-
tattak be érte a templomban, majd körül-
metélték. Ekkor történt, hogy egy Simeon 
nevű férfi, akinek Isten megígérte, hogy 
nem hal meg, míg meg nem látja a Meg-
váltót, a templomba ment és a gyermek 
Jézust karjára véve boldogan dicsőítet-
te Istent, amiért teljesítette ígéretét, és 
megmutatta neki a Szabadítót. Egy Anna 
nevű prófétanő hasonlóan megáldotta a 
kisdedet ugyanott.

Heródes gyermekgyilkossága 
A napkeleti bölcsek Isten parancsára Je-

ruzsálemet elkerülve tértek haza. Heródes 
király, látva kudarcát, hogy nem sikerült 
megtudnia a királyi gyermek személyét, 
Betlehem környékén minden kétévesnél 
fiatalabb fiúgyermeket megöletett, mert 
féltette trónját. Célját azonban nem érte 
el, mivel Isten figyelmeztette Józsefet és 
Máriát, hogy meneküljenek Egyiptomba 
Heródes elől. Ezt tették, és csak annak ha-
lála után (Kr. e. 4) tértek vissza Názáretbe. 

Mi, keresztyének, hisszük, hogy Isten 
Fiában valóságos emberré született, hogy 
helyettünk elhordozza bűneink bünteté-
sét, betegségeinket, fájdalmainkat, a halál 
és a kárhozat gyötrelmét, hogy boldog 
életünk legyen e földön és elalvásunk után 
Istennél.

Dr. Csohány János

rítás után végül néhányan elhatározták, 
hogy próbára teszik a szerencséjüket. Az 
ezt követő eseményeket C. H. Brazier 
angol lövész örökítette meg a naplójában. 
„…két bajtárs kimászott az árokból, és a 
német vonalak felé indult.” Alig félúton 
járhattak azonban, amikor négy német 
katonába botlottak, akik mindössze sziva-
rokkal és egy üveg borral voltak „felfegy-
verkezve”. „Azt mondták, ha mi nem lö-
vünk, ők sem fognak karácsonykor lőni” 
Ezt követően egyre többen és többen 
jöttek elő a lövészárkokból és találkoztak 
a két front közötti „senki földjén”. A ka-
rácsonyra való tekintettel, megindult az 
ajándékozás is, amelynek eredményeként 
apróbb (csokoládé, cigaretta, alkohol, öv-
csat, stb.) és komolyabb (néhány hordó 
bajor sör, fejadagok, frissen sült húséte-
lek) ajándékok is találtak gazdára. 

A felsőbb vezetés persze nem nézte jó 
szemmel az eseményeket, ezért az újságok 
– felsőbb utasításra – hallgattak a karácso-
nyi fegyverszünetről. A jeget végül a New 
York Times december 31-i tudósítása tör-
te meg, így aztán az újságok– igaz erősen 
cenzúrázott verzióban – Európában is le-
hozták a különleges eseményt. Az ezt kö-
vető években a vezérkar mindig tett róla, 
hogy hasonló eset ne történhessen meg: 
a senkiföldjét ünnepnapokon – különö-
sen karácsonykor – tüzérségi tűz verte, az 
egyes alakulatokat pedig időről-időre más 
körzetekbe irányították. A vezetők igye-
kezete szerencsére nem tudta teljesen ki-
irtani az emberséget a katonákból. Egyes 
helyeken ugyanis a későbbi jeles napokat 
is igyekeztek fegyverszünettel ünnepelni. 
Egyes források szerint 1915 –ben, húsvét-
kor, majd karácsonykor is akadtak még 
olyan frontszakaszok, ahol a felek ajándé-
kokat cseréltek egymással és közös ének-
léssel emlékeztek meg Jézus születéséről. 

Szabó Endre

Német és brit katonák közösen karácsonyoznak 
1914-ben. (Fotó: Mansell. / Europress / Getty)
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Hajdúnánás, Pacsirta u. 2. 
CBA üzlet

Telefon: 70/367-6384

Szállítási napokon a hulladékot kérjük reggel 6 óráig kihelyezni a közterületre! 

Jelmagyarázat

Szelektív / A sárga fedelű kukák tartalmának elszállítási időpontja.
Bio / A barna fedelű kukában tároltak elszállításának napjai.
Ez a jelölés azokat a napokat jelenti, amikor mindkét szelektív hulladékgyűjtő tartalmát elszállítják

Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2018
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4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel.: 52/561-375; e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu, szamlazas@hhgkft.hu; web: 

www.hhgkft.hu 

Szelektív szállítás 2018.

Áldott Békés Ünnepeket Kíván 
a Hajdúnánási Építo és Szolgáltató Kft. 

valamennyi Munkatársa.
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A Máró József Emlék-
alapítvány Kuratóriuma 
köszönetét fejezi ki az 
elmúlt évben felajánlott 
támogatásért! Áldott ün-
nepeket, és sikerekben 
gazdag, boldog új évet 
kívánunk mindenkinek!

Máró József 
Emlékalapítvány 

Kuratóriuma

Köszönet
nyilvánítás

Seres Erika

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
és Boldog Új Évet kíván minden kedves Vendégének

a Black Man Club!

MirKó LászLó GáBor 
volt Hajdúnánás, Tulipán u 11. alatti lakos 

halálának 5. évfordulójára. 

Megemlékezés

„Elvitted a derűt, a meleget,
csak egy fénysugarat hagytál: az emlékedet.

A gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magos égben.
Ki vigyázol ránk onnan fentről,

s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.”

Fájó szívvel emlékezik: 
Szerető felesége, két fia, menyei, 

és három unokája. 

A hajdúnánási
Kőrösi Csoma Sándor
Református 
Gimnázium

2018-ban induló képzései:
 Hatosztályos matematika-biológia 
 emelt szintű
 Négy évfolyamos 

– emelt szintű angol/német nyelvi
– általános tantervű 
– emelt óraszámú informatika

Áldott karácsonyt 
és örömteli, boldog új évet 

kívánunk!

BabaúszásBabaúszás
Hajdúböszörmény

Játékos-Dalos-mondókás fejlesztő 
foglalkozások biztosítása:
 vízhezszoktatás, vízbiztonság megszerzése
 fizikai és mentális képességfejlesztés
 nagy- és finom mozgások
 koordinációs képességfejlesztés
 immunrendszer erősítés

4 hónapos kortól 3 éves korig, 
kis létszámú csoportokban.

Helyszín: 
az uszoda tanmedencéje
Időpont: szombatonként 
8.30–9.30 között. Bejelentkezés 
és további információ 
a +36-30/320-8699 telefonszámon. 
Kolozs Gabriella 
pedagógus-babaúszó oktató

Hajdúnánás, Dorogi út 2. I. emelet 2.
E-mail: nanaspc2013@gmail.com

Telefonszám: 06-70/306-6664

Weboldal: www.nanaspc.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kíván a Nánáns PC!
Ünnepi nyitvatartás:
December 23.: 9.00–17.00
December 24.: 9.00–12.00
December 25–26.–27.: zárva
December 30–31.: zárva
Január 1–2.: zárva

A Hajdúnánási Tartósító és Építő 
Szociális Szövetkezet

építőipari szakmunkásokat keres 2018. január 
1-i kezdéssel, heti 40 órás munkarenddel, 

bejelentett munkaviszonnyal. 
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 

06-30/514-65-36 valamint 
nanas.szocszov@gmail.com e-mail címen.www.facebook.com/Hajdúböszörményi babaúszás
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FÉRFI KÉZILABDA NB II

Békés, Boldog 

Karácsonyi 

Ünnepeket és 

Sikerekben Gazdag 

Boldog Új Évet 

Kíván 

a Nyak-Ép Kft.

Nyak-Ép
Tüzép

Hajdúnánás KSE–Kazincbarcikai KSE 
27–23 (14–11)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Móré, 
Pásztor. (december 2.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
ÖTVÖS N 6, Bata 2, Krisztián 4, BAN-
CSÓK 4, CSONKA 1, Nagy L 4. Csere: 
Torma (kapus), Bécsi, RUZSINSZKI 1, 
FÓRIZS 5/1, Dankó, Nyeste, Kiss D, Ke-
lemen. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/1, illetve 3/2. Kiállítás:  
2 perc, illetve 6 perc.

Madai Tamás: Egy nagyon jó erőkből 
álló, eddig listavezető ellenfelet sikerült 
legyőznünk a második félidei jó védeke-
zésünknek és kapusteljesítményünknek 
köszönhetően.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–Ka-
zincbarcikai KSE 33–26 (16–12)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Katona, 
Konyári. (december 2.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss D 
5, Kujbus, ALFÖLDI M 8, BODOGÁN 
4, ÖTVÖS T 11/2, Szeleczki. Csere: Fe-
hérvári (kapus), Hernyák, ALFÖLDI B 
1, Kiss Z, Nagy-Menyhárt, Ötvös Á 2, 
Bózsár, Nagy L, NAGY L 2. Edző: Tóth 
Norbert

Hétméteres: 3/2, illetve 2/1. Kiállítás: 12 
perc, illetve 2 perc.

Tóth Norbert: Végig vezetve, magabiz-
tosan győztük le az első helyezettet. Gra-
tulálok a fiúknak, remélem az első helyen 
tanyázunk az ősszel. 

Ifjúsági mérkőzés: Hevesi SE–Hajdúná-
nás KSE 19–29 (12–13)

Heves 37 néző. Vezette: Vernyik, Mák. 
(november 25.)

Hajdúnánás KSE: Fehérvári (kapus), 
Kiss D, Kujbus 1, Ötvös Á 2, BODO-
GÁN 6, ÖTVÖS T 9/2, Nagy L 4. Csere: 
SZELECZKI 4, Hernyák 2, Kiss Z, Si-
mon, Bózsár 1. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 1/0, illetve 4/2. Kiállítás:  
2 perc, illetve 2 perc.

Tóth Norbert: Nagyon rossz első félidő 
után feljavult a védekezésünk, támadásban 
bedobtuk a helyzeteket, így sikerült kiala-
kítanunk a tíz gólos végeredményt.

Nyírbátori SC–Hajdúnánás KSE 27–
36 (10–18)

Nyírbátor 200 néző. Vezette: Aczél, Pau-
lovics. (december 9.)

K. Szeged SE–Hajdúnánás SK 22–28 
(11–15) 

Szeged 50 néző. Vezette: Kiu G, Kiu T 
(december 3.) 

Hajdúnánás SK: SZABÓ V (kapus), 
POÓR 4, Lengyel, Zihor, Fábián, Da-
rabos 3, LÉVAI 11/7. Csere: SZABÓ D 
(kapus), CSICSÓSZKI 5, Mekes, TAR 
Cs 1, Takács, Román 4/1, Lakatos. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 5/4, illetve 9/8. Kiállítás:  
8 perc, illetve 10 perc. 

Molnár András: Rendkívül harcos, ag-
resszív védekezésünknek köszönhetjük a 
magabiztos győzelmet.

Ifjúsági mérkőzés: Vasas SC–Hajdúná-
nás SK 28–27 (14–15)

Budapest 15 néző. Vezette: Nagy, Oláh. 
(november 29.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Tar 
Cs 7/2, Molnár F 9/4, Tar L, Molnár A 1, 
Nagy D 1, Pál-Kovács T 3. Csere: Karócz 
(kapus), Váradi, Reszegi, Pál-Kovács S, 

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
ÖTVÖS N 14/5, Bata 1, Krisztián 2, 
BANCSÓK 6, Csonka 1, Nagy L 1. Csere: 
Torma (kapus), Bécsi, Ruzsinszki 1, Fórizs 
3, Dankó 3, Varga 3, Nyeste, Kiss D 1, Ke-
lemen. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: A mérkőzést végig irá-
nyítva, csapatként küzdve, nagyon fontos 
két pontot sikerült idegenből elhoznunk.

Ifjúsági mérkőzés: Nyírbátori SC–Haj-
dúnánás KSE 33–47 (10–24)

Nyírbátor 47 néző. Vezette: Barta, Tóth. 
(december 9.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D 3, Kujbus 6, Alföldi M 3, ALFÖLDI B 
6, BODOGÁN 10, ÖTVÖS T 6/2. Csere: 
Fehérvári (kapus), Hernyák 1, KISS Z 4, 
Nagy-Menyhárt 3, Ötvös Á 1, Bózsár 1, 
Nagy L 3, Simon. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 4/3, illetve 2/2. Kiállítás:  
4 perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: Teljesen két ellentétes 
félidőt láthatott a közönség, míg az első 
játékrészben nagyon jól működött a vé-
dekezésünk, addig a másodikban teljesen 
szétesett, még szerencse, hogy az első fél-
időben eldöntöttük a mérkőzést. A baj-
nokságban most kaptunk először 30 gól 
felett. 

Ifjúsági mérkőzés: Nyírbátori SC–Haj-
dúnánás KSE 33–47 (10–24)

Nyírbátor 47 néző. Vezette: Barta, Tóth. 
(december 9.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D 3, Kujbus 6, Alföldi M 3, ALFÖLDI B 
6, BODOGÁN 10, ÖTVÖS T 6/2. Csere: 
Fehérvári (kapus), Hernyák 1, KISS Z 4, 
Nagy-Menyhárt 3, Ötvös Á 1, Bózsár 1, 
Nagy L 3, Simon. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 4/3, illetve 2/2. Kiállítás:  
4 perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: Teljesen két ellentétes 
félidőt láthatott a közönség, míg az első 
játékrészben nagyon jól működött a vé-
dekezésünk, addig a másodikban teljesen 
szétesett, még szerencse, hogy az első fél-
időben eldöntöttük a mérkőzést. A baj-
nokságban most kaptunk először 30 gól 
felett.

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B
Konyári 4, Balázs 2, Kiss Sz. Edző: Mol-
nár András, Nagy Attila

Hétméteres: 2/1, illetve 6/6. Kiállítás:  
4 perc, illetve 4 perc.

Hajdúnánás SK–PC TRADE Szeged 
KKSE 23–35 (10–19) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Mizsák, 
Schmidt. (december 9.) 

Hajdúnánás SK: Szabó V (kapus), Poór, 
LÉVAI 11/3, Darabos 2, Csicsószki 1, Fá-
bián 1/1, Zihor. Csere: Szabó D (kapus), 
Lakatos, Lengyel 1, Mekes, Román 4/1, 
Takács, Tar Cs 2, Molnár F 1. Edző: Mol-
nár András

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

Molnár András: Megmutatkozott a 
két csapat közötti sebesség és tudásbeli 
különbség. Azt gondolom, hogy az eddig 
legjobban játszó csapattal találkoztunk. 
Mostantól kezdve elkezdődik a jól meg-
érdemelt téli pihenő. 

-kábé-


