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Fedezd fel lakóhelyed!XXVII. Nyíradonyi Regionális…

Megújultak a hadisírok a közteMetőben

M egható, méltóságteljes ünnepé-
lyes esemény zajlott december 
13-án a városi köztemetőben; 

katonai tiszteletadás mellett avatták fel 
a teljesen felújított, az I. és II. világhá-
borúban életüket vesztett katonahőseink 
sírjait. 

Az I. világháború, a Nagy Háború so-
rán a különböző frontokon 661 000-en 
haltak hősi halált, köztük közel 700 haj-
dúnánási katona is. Sokuk földimaradvá-
nyait egy-egy tömegsír fogadta magába, 
vagy nyomuk sem maradt a rettenetes, 
véres ütközetek végén. Csontjaiktól, vé-
rüktől lett termékeny a sziklás doberdói 
fennsík, zöldelltek még jobban Galícia 
termékeny síkságai, vagy a Kárpátok völ-
gyei. Voltak azonban néhányan, akiket 
családjuk haza tudott hozatni, hogy hazai, 
megszentelt földben tudjanak nyugodni.

A harcokban elesett és sebesüléseikben 
elhalt katonák számára Hajdúnánáson – 
mint az ország szinte minden településén 

– törvényi előírás alapján már 1916-ban 
kialakították a Hősök temetőjét. Ez a 
hősi temető a 100. évforduló alkalmából 
kormányzati segítséggel a Városi Közte-
metőben december elejére látványosan 
megújult. A 63 hadisír felújítása a Honvé-
delmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum által nyújtott támogatásból és 
saját forrásból valósult meg egy országos 
pályázati program keretében. A Hősi te-
mető avató ünnepségen részt vett és avató 
beszédet mondott dr. Földváry Gábor, a 
Honvédelmi Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára.

Földváry Gábor emlékeztetett arra: a 
mi nemzedékünknek is építenie kell azt a 
hazát, melyet ők védtek. A mi feladatunk, 
hogy ne felejtsünk, hogy életünkben vál-
junk méltóvá arra, amire ők halálukban 
váltak méltóvá. Helyettes államtitkár 
úr elmondta: kevés az anyagi áldozat, 
ha nincs helyi szándék, nincs akarat, el-
tökéltség. A Magyar Kormány forrását 
Hajdúnánás közössége az emlékezésre és 
az elhunytak emlékének ápolására fordí-
totta, amely bizonyítja, hogy őrzik hősi 
halottaik emlékét.

Ünnepi köszöntőjében Hajdúnánás 
polgármestere köszönetét és háláját fejezte 
ki mindazoknak, akik hozzájárultak a ha-
disírok felújításához. Szólláth Tibor hoz-
zátette: fontos, hogy emlékezzünk és em-
lékeztessük fiataljainkat azokra a hősökre, 
akik hazánkért, családjainkért harcoltak.

„A múlt és a jelen egymásba fonó-
dását szimbolizálják számunkra ezek a 
hadisírok.” – kezdte ünnepi gondolatát  
dr. Tiba István, a térség országgyűlési kép-
viselője, aki elmondta, hogy katonáinkat 
békeidőszakban is összeköti egy nemes, 
két szóval leírható feladat, amely min-
dent meghatároz: Magyarország védelme. 

Képviselő úr hangsú-
lyozta: büszkének kell 
lennünk elődeinkre, a 
ma élőkre, katonáink-
ra, önmagunkra, hiszen 
együtt vagyunk képesek 
a múltba tekinteni, s a 
jövőt építeni. Tiba Ist-
ván kiemelte: „a kato-
nák hősök voltak, mert 
a hazánkért harcoltak 
és haltak meg, nekik 
köszönhetjük, hogy a 
magyar név nem a gyá-

vaság, a megfutamodás, hanem a soha fel 
nem adás, a hősiesség szinonimája lett.”

Az avató ünnepségen részlet hangzott 
el a hajdúnánási születésű Vihar Béla az 
Egy katona megy a hóban legendás versé-
ből, Miske László a Debreceni Csokonai 
Színház színművésze tolmácsolásában.

A projekt megvalósítását Buczkó Jó-
zsef etnográfus, önkormányzati képvise-

Dr. Földváry Gábor

lő vezényelte le; mint 
kérdésünkre elmondta, 
bő három hónapig zaj-
lottak a munkálatok. Ez 
idő alatt megtisztították 
a sírköveket, sok sírt 
újra kellett formázni, a 
feliratokat újra kellett 
írni. A megújult par-
cellának méltó keretet 
adnak a régi alsó teme-
tőből származó eredeti 
kovácsoltvas sírrácsok. 
Mindemellett egy szép 
emlékjel is került a hősi 

parcella elé, jelezve, hogy kik is alusszák 
itt örök álmukat.

A látványában is impozáns katonai 
temetőt újból megszentelték a római 
katolikus és görögkatolikus, valamint a 
református egyház lelkészei, majd a részt-
vevők egy-egy szál fehér rózsát helyeztek 
el a sírokon. 

Ezt követően a Magyar Tartalékosok 
Szövetsége Hagyományőrző Tagozatának 
tagjai első világháborús ágyú lövéseivel 
tisztelegtek a hősi halált halt katonák em-
léke előtt.

A méltóságteljes, lélekig ható emlé-
kezés és tiszteletadás zárásaként – mint 
minden ilyen esetében –, felcsendült a 
Magyar takarodó, melynek egyre halkuló 
hangjai búcsúztatták a haza szolgálatában 
életüket vesztett katona hőseinket. 

HNU
Fotók: Füz László

A Hajdúnánási Hősi 
Temető felújításához a 
Honvédelmi Miniszté-
rium Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum nyúj-
tott támogatást.
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Városnapi kitüntetettjeink 2017.
A Városnapja már sok éve kitűnő alkalom 
arra, hogy a valamilyen területen, hosszú 
évtizedeken át kiváló munkát végzők elis-
merésben részesüljenek. 2017-be rendha-
gyó módon négy nyugállományba vonult 
pedagógus vehetett át Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet Tóth Lajos Árpád a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 
igazgatójától.

Az elismerés azoknak a nyugállomány-
ba vonuló óvodai, általános iskolai, szak-
iskolai, középiskolai pedagógusoknak és 
főiskolai, egyetemi oktatóknak adomá-
nyozható, akik legalább 25 éven keresztül 
a gyermekek oktatása-nevelése érdekében 
tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát 
végeztek. 

Mindezek értelmében az Emberi Erő-
források Minisztériuma által adományo-
zott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
vehetett át:
	Póser Tibor Sándorné

Igazi pedagó-
gusként teljes 
mértékű elhiva-
tottsággal, külde-
téstudattal végez-
te folyamatosan 
magas színvona-
lon a mindenna-

pos nehézségekkel kikövezett munkáját, 
igazi lámpásként. Eredményes és sokrétű 
szakmai munkája elismeréseként 1988-
ban minisztériumi dicséretben részesült. 
2006-ban kiemelkedő, lelkiismeretes pe-
dagógiai tevékenységéért kollégái szavaza-
tai alapján megkapta a Barcsa-díjat.
	Demeterné Vajda Piroska

Pedagógus dip-
lomáját történe-
lem–orosz szakos 
általános isko-
lai tanárként a 
nyíregyházi Bes-
senyei György 
Tanárképző Főis-

kolán szerezte. Munkáját a 4. sz. Általános 
Iskolában kezdte. Tanítványai országos 
orosz nyelvi versenyen értek el sikereket.

Mindig fontosnak tartotta, hogy meg-
szerzett tudását bővítse, elmélyítse, új 
módszereket sajátítson el. Pedagógiai 
munkáját a precizitás, alaposság, igényes-
ség jellemezte. Munkaközöségvezetőként 
évekig a felső tagozat irányítója volt, igaz-
gatóhelyettesi teendőket is ellátott.
	Varga Zoltánné

A főiskola elvég-
zése után a felső 
tagozaton taní-
totta a biológia 
és a technika tan-
tárgyakat először 
az I., majd a II. 
Számú Általános 

Iskolában. Tanításában kiemelt szerepet 
kapott a gyakorlati életre nevelés, olyan 
képességek, készségek fejlesztése, melyet 
ma a kompetencia szó foglal magába.

Jó kapcsolatot ápol kollégáival, szere-
tik, tisztelik, elismerik szakmai tudását, 
nevelő munkáját. 

	Mihókné Varga Ilona
A Nyíregyházi 
Bessenyei György 
Tanárképző Főis-
kola matematika-
fizika szakának 
az elvégzése után 
Pocsajon kezdte 
pedagógusi mun-

káját. Innen hamar visszatért szülővárosá-
ba, Hajdúnánásra, és egészen nyugdíjazá-
sáig itt is dolgozott. Generációk sorának 
alapozta meg a biztos matematikai és fi-
zikai ismereteit. Az ő keze alól kikerülő 
diákok megállták a helyüket a középfokú 
intézményekben. Kiemelkedett az iskolai 
minőségirányításban végzett tevékenysége.

Polgármesteri Elismerő Oklevél 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a városi kitüntető 
díjakról és elismerő címről szóló Ren-
deletével a város általános fejlődése, ha-
gyományainak megőrzése, várospolitikai, 
gazdasági, tudományos, kulturális (mű-
vészeti), sport vagy szakmai területen 
kifejtett és a lakosság által széles körben 
méltányolt tevékenység elismeréseként 
Polgármesteri elismerő címet alapított. 

Mindezek ér-
telmében Polgár-
mesteri Elismerő 
Oklevél kitünte-
tésben részesült 
a 2017 évi Vá-
rosnapi ünnep-
ségen: 

	Tóthné Muraközi Mária a helyi 
gyógyszertárakban közel ötven át végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenységének el-
ismeréseként.
	Sajtos Tibor főkertész Hajdúnánás 

zöldfelületeinek 
rendezésében és 
a közterületek, 
parkok virágosí-
tásában végzett 
kiemelkedő szak-
mai munkájáért 
és környezettu-

datos közösségformáló tevékenységéért. 
	A Szalmakalap Citera Együttes és 

a Szalmaszálak 
Gyermek Citera 
Csoport a népi 
kultúra, a nép-
zene ápolása és 
annak megőrzése 
érdekében vég-
zett áldozatos és 

kimagasló szakmai tevékenységének elis-
meréseként. 
	Polgármesteri Közösségi Díj
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Hajdúnánás város 
illetékességi területén működő rendőr-
kapitányság, katasztrófavédelmi kiren-
deltség, mentőállomás azon dolgozója és 
a polgárőrség azon tagja részére, aki vala-
mely rendkívüli esemény során kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott az élet vagy 
vagyonmentés, bűnügyi felderítés során, 
Polgármesteri Közösségi Díjat alapít. 

Mindezek értelmében 2017-ben Polgár-
mesteri Közösségi Díjban részesült:
	Pocsai Zsuzsanna rendőr főtörzsőr-

mester Hajdúnánás 
város közbiztonságá-
ért kifejtett kimagasló 
szakmai tevékenysé-
gének elismeréseként. 

	Zsuga László a Hajdúnánási Pol-
gárőr Egyesületben 
végzett kimagasló és 
lelkiismeretes tevé-
kenységének elisme-
réseként. 

	Varga Sándor Lajos mentőápoló ki-
magasló és elhivatott 
mentőápolói tevé-
kenységének, vala-
mint a betegellátások 
során szerzett szak-
mai felkészültségének 
elismeréseként.

	Domoszlai Attila tűzoltó alezredes 
a tűzoltóság állomá-
nyában végzett kima-
gasló szakmai és veze-
tői tevékenységének 
elismeréseként. 
	Városi Kitünte-

tő Díjasok
Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 

a városi kitüntető díjakról és elismerő 
címről szóló 36/2014 (XI.28.) Önkor-
mányzati Rendeletének értelmében a 
város fejlődését, szellemi gyarapodását, 
hírnevének öregbítését alkotó munkával, 
vagy konkrét gyakorlati tevékenységgel 
szolgáló személyek, illetőleg maximum 5 
fős csoportok elismerésére Városi kitünte-
tő díjakat alapított. 
	Soós Gábor Közszolgálati Díj
	Soós Gábor Közszolgálati Díjban az 

a személy vagy csoport részesíthető, aki 
a város közigazgatásában, közszolgálatá-
ban hosszú időn át magas fokú szakmai 
felkészültséggel, eredményesen és hu-
mánusan tevékenykedik. 2017-ben ezt a 
megtisztelő díjat Hajdúnánás Város Ön-

kormányzatának 
Képviselőtestü-
lete Éles Béláné 
nyuga lmazo t t 
tankerületi igaz-
gató részére 
adományozta a 
város ifjúságáért, 

nevelési-oktatási intézmények értékeinek 
megőrzéséért, gyarapításáért, valamint a 
több mint négy évtizeden keresztül vég-
zett példaértékű, értékteremtő oktatási 
tevékenységének elismeréseként.

Éles Béláné messziről indult a pedagó-
gus pálya felé, tanyasi gyermekként erős 
vágy fűtött, hogy többet, még többet 
tudjon, tanuljon, hogy ne legyen szé-
gyellnivalója a „városi” iskolások mellett. 
Középiskolás évek, majd főiskola, egye-
tem, közben családalapítás, gyermekek 
születése, de mindemellett töretlen volt 

munkája, lendülete. A mindig mosolygós, 
kiegyesúlyozott pedagógus folyamatosan 
képezte magát, nemcsak a kifejezett szak-
mai területeken. 2013-ban nagy váltás 
következett be életében; a frissen létreho-
zott Hajdúnánási Tankerület igazgatójává 
választották. A tankerületi rendszer min-
den kezdetei nehézségével szembenézve, 
megoldva a gondokat, problémákat ha-
tékonyan szervezte irányította a tanke-
rület iskoláinak működtetését. Ma már 
a szép nyugdíjas éveit tölti, de most sem 
tétlenkedik, számtalan szabadidős tevé-
kenységet végez, és természetesen ott van 
a család, az unokák, akik méginkább szá-
mítanak segítségére. Szívből gratulálunk 
Éles Béláné Margónak, hiszen szakmai 
körökben ő mindenkinek csak Margó 
volt, akihez mindig oda lehetett fordul-
ni, volt mindenkihez kedves, barátságos 
szava, és lehetőségeihez mérten igyekezett 
mindenki gondján-baján segíteni.
	Makláry Lajos Pedagógiai és Köz-

művelődési Díj
Makláry La-

jos Pedagógiai és 
Közművelődési 
Díjban az a sze-
mély vagy cso-
port részesíthető, 
aki tartósan ma-
gas színvonalú 
okta tó -neve lő 
munkát folytat 

a város gyermekei érdekében, illetve az 
a személy, aki a közművelődés területén 
vívja ki a város lakosságának általános 
megbecsülését. 2017-ben ezt a megtiszte-
lő díjat Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete a több mint négy 
évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes 
nevelő-oktató és vezetői tevékenységének 
elismeréseként Gömöri József nyugalma-
zott gimnáziumi igazgató részére adomá-
nyozta.

Gömöri József azon pedagógusok közé 
tartozik, akik életük jelentős részét – je-
lenesetben mintegy ötven évet – a helyi 
gimnáziumban élte le. Kezdetben mint 
gimnazista koptatta a Kőrösi padjait, 
majd az egyetem elvégzése után visszatért 
a régi alma máterbe, immáron mint kö-
zépiskolai tanár. Persze addig hosszú volt 
az út, sokat segített pl. városszerte ismert 
rádió-tv szerelő édesapjának, talán innen 
is eredeteztethető későbbi pályaválasztá-
sa, a matematika-fizika szak választása.  
A Kőrösi falai között eltöltött évtizedek 
alatt több ezer diákot tanított, sokakat 
indított el a siker útján, akik itt kapták 
meg azokat az alapokat, amelyekre aztán 
az egyetemi, főiskolai években is bátran 
lehetett építkezni. Fontos szerepet kapott 
életében a Kőrösi TV, amelynek szerkesz-
tője-szervezője, operatőre és mindenese 
volt, amíg igazgatói teendői el nem szó-
lították innen. A szeretett iskola életében 
két alkalommal töltötte be az igazgatói 
tisztséget, mindkét alkalommal jelentős 
szervezeti változások közepette, de sike-
resen levezényelte munkatársai segítségé-
vel. 2015-ben már Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium igazgatója, majd 
két évi szolgálat után innen vonult nyug-
díjba. A 2017-es szeptember 1-i csengő-
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szó őt már nem hívta órakezdésre, innen-
től kezdve a nyugalmas évek következnek, 
hobbi, unokák, értelmes, szép nyugdíjas 
évek. Szívből gratulálunk igazgató úrnak 
a szép kitüntetéshez
	Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, 

Kereskedelmi Díj
Csiha Győző 
Ipari, Mezőgaz-
dasági, Kereske-
delmi Díjban az 
a személy vagy 
csoport részesít-
hető, aki a város 
ipara, mezőgaz-

dasága, kereskedelme érdekében kiemel-
kedő érdemeket szerez, eredményeket 
mutat fel. A 2017-es Városnapján Hajdú-
nánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete Hajdúnánás mezőgazdaságában 
végzett meghatározó termelői és kereske-
delmi tevékenységének elismeréseként a 
Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi Díjat adományozta Hadadi 
Imre mezőgazdasági vállalkozó részére. 

Hadadi Imre tősgyekeres hajdúnánási 
gazdálkodó családba született, így nem 
volt kétséges, hogy amikor pályaválasz-
tásra került sor, az agráriumba vezetett 
az útja. Élete ezer szállal kötődik a mező-
gazdasághoz, a növénytermesztéshez. Ő 
maga is nagycsaládba született, és ők is hat 
gyermeket neveltek fel, akik többnyire ma 
már a családi vállalkozás különféle poszt-
jain végzik munkájukat. Mint elhangzott, 
szorgos, kitartó munkával jutottak egyre 
többre és többre, mindig keresve azokat 
a lehetőségeket, amelyek előbbre vihetik 
a család életét. Különös szenvedélye a va-
dászat; a Kossuth Vadásztársaság elnöki 
tisztét hosszú évekig töltött be, és büszke-
séggel tölti el hogy ez idő alatt létre tudtak 
hozni egy jól felszerelt vadászházat, ahol 
látogató csoportokat is tudnak fogadni. 
Szívből gratulálunk Hadadi Imrének a 
Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Ke-
reskedelmi Díjhoz.
	Somorjai László Testnevelési és 

Sport Díj
Somorjai László 
Testnevelési és 
Sport Díjban az a 
személy vagy cso-
port részesíthető, 
aki a város lakos-
sága, ezen belül 
a város ifjúsága 

testnevelése és sportkultúrájának kifej-
lesztése érdekében kiemelkedő érdemeket 
szerez, eredményeket mutat fel. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a város szülötteként 
a karate sportágban több évtizeden ke-
resztül végzett kimagasló és példaértékű 
világbajnoki eredményeiért, valamint az 
utánpótlásért tett fáradhatatlan munká-
jának elismeréseként a Somorjai László 
Testnevelési és Sport Díjat adományozott 
Kis Zoltán karate világbajnok részére a 
2017-es Városnapon. 

Kis Zoltán, mint többször elmesélte 
már, még 1972-ben ismerkedett meg a 
karatéval egy moziban. Az akkor támad 
szerelem azóta is tart. És azóta is sok-sok 
tanulás, edzés, munka és munka. Na-
gyon sok edzőtáborban vett részt, sok 
japán instruktor irányítása alatt. Edzette 
Sensei: Miyazaki, Kase, Mori, Iida, Sa-
wada, Shoji, Kanazawa, Enoeda, Osaka, 
Takuji (Ő meghívására Nánáson is volt). 
Rendszeresen járt Tanaka Sensei edzőtá-
boraiba. 1984-85-ben kékövesként lehe-
tőséget kapott arra, hogy Fujinaga Sensei 
Magyarországon induló edzésprogramjá-
nak részese lehessen. 1996-ban 2. danra 
vizsgázott, aminek az érdekessége, hogy a 
kihont Sawada, a kata-t Osaka és a kumi-
te-t, Tanaka Sensei bírálta el. 2007-ben 11 
egyesülettel, kb 300 fővel, megalapították 
az SKDUN Hungary-t, aminek az alelnö-
ke lett. 2013-ban az SKDUN Nemzet-
közi Stílusszövetség 6 dan-ra emelte. Az 
elmúlt évi világbajnokságon aranyérmet 
nyert kumite-ben, és bronz érmes lett ka-
ta-ban. Legbüszkébb azonban az utánpót-
lás nevelésre, amelyet a Hódos Imre SE 
Karate Szakosztályában végezés és igen-
igen büszke eredményes tanítványaira.
	Hajdúnánás Városáért

Hajdúnánás Váro-
si Önkormányzat 
Képviselő-testü-
lete Hajdúnánás 
város fejlődését, 
gyarapodását, hír-
nevének öregbí-
tését, kiemelkedő 

alkotómunkájukkal szolgáló személyek és 
közösségek részére a „Hajdúnánás Váro-
sáért” kitüntető díjat alapított. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a hajdúság és a haj-
dúvárosok történetének, helytörténeti és 
regionális kutatásainak, valamint Haj-

dúnánás történelmi hátterének feltárásá-
ért végzet kiemelkedő tevékenységének 
elismeréseként a Hajdúnánás Városáért 
Díjat adományozta Dr. Nyakas Miklós 
történész, nyugalmazott múzeumigazgató 
részére. 

Nyakas Miklóst – bár Gyulán szüle-
tett – Debrecenben nevelkedett, Hajdú-
böszörményben élt és dolgozott – mégis 
nagyon erős szálak kötik Hajdúnánáshoz. 
Ősei, szülei tősgyökeres nánásiak, első 
ismert ősük Bocskai hajdúihoz tartozott. 
Több felmenője is jelentős tisztséget töl-
tött be Hajdúnánás város vezetésében. 
Az egyetem elvégzés után rövid ideig Sá-
rospatakon tanított, majd Hajdúböször-
ménybe került a Hajdúsági Múzeumba 
1970-ben. Itt néhány év múlva már a mú-
zeum igazgatója, amely beosztásában egé-
szen nyugdíjazásáig megmaradt. Munkás 
évei alatt, és napjainkban is, kiemelt ku-
tatási területe volt a hajdúság, a hajdúte-
lepülések múltja. Több száz tudományos 
cikk, több mint tíz önálló kötet jelzi ku-
tató-feltáró munkáját. Többek között fel-
dolgozta Nánási Oláh Mihály hajdúkerü-
leti főkapitány életét, Hajdú-Bihar megye 
és a hajdúvárosok ősi címereit, zászlait. A 
múzeumi munka mellett a közéletben is 
szerepet vállalt, alapító tagja volt az MDF 
megyei szervezetének, megyei közgyűlési 
tag, helyi képviselőtestületben több ciklu-
son át képviselő volt. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Reformáció 500. 
évében elismerésképpen a város közössé-
géért végzett szolgálatért, lelki megerősí-
téséért, közösségi értékeinek ápolásáért és 
gazdagításáért a Hajdúnánás Városáért 

Regionális népzenei találkozón vett részt a Szalmakalap Citera Együttes december 9-én, 
szombaton. A Nyíradonyban megrendezett találkozó minden évben alkalmat ad a kör-
nyékbeli zenekaroknak, együtteseknek, kórusoknak a szakmai töltekezésre, együttlétre, 
egymás munkájának megismerésére.

Városunk citera együttese minden évben képviseli Hajdúnánást, és örömmel tapasz-
talják évről évre, hogy a szervezők mindig szívesen látják őket s előadásuk színvonalával 
a legmagasabb mértékig elégedettek.

A találkozóra vitt két csokrukkal a pásztorok életét és hagyományait elevenítették fel, 
melyet a közönség nagy tapssal jutalmazott. 

(F. A.)

Díjat adományozta a Hajdúná-
nási Református Egyházközség 
részére. A díjat átvette: Gacsá-
lyi Gábor vezető lelkipásztor és 
Dombi Imre gondnok.

A kálvinista hitű egyházközség 
története közel 470 éves múltra 
tekint vissza Hajdúnánáson. Az 
első ismert evangélium szerint 
reformált lelkész, Nánási Gergely 
neve 1569-ből maradt ránk. Az 
évszázadok során, a település la-

kosságának 80%-os többségét adó refor-
mátus közösség nemcsak Isten iránti hű-
ségének hitbizonyosságáról, de az oktatás 
és szeretetszolgálat iránti elkötelezettség-
ről adott bizonyságot. 1617-től ismertek 
a református elemi iskola tanító, akiknek 
munkáját vihették tovább a Debreceni 
Református Kollégium partikulája, részis-
kolájaként a református Gimnázium. Az 
ősi protestáns meggyőződésű és lelkületű 
hajdú közösségben természetes valóság 
volt az egyház és a közösség együttgon-
dolkodása és munkálkodása. A mai szo-
ciális intézményhálózat alapjait 1842-ben 
rakták le az ország egyik legelső lelkész 
özvegy-és árvaház megalapításával, amely 
később bővítésre kerülve idősek ellátását 
is felvállalta.

Az Egyházközség, elmúlt 7 évtizedes 
történetében fájdalmas veszteségek és 
reményteljes épülések egymásutánisá-
gát láthatjuk. Az 1948-ben elvesztett 
intézményi hálózata és javak vesztesége 
megrendítette a gyülekezet közösségét, 
lehetetlenné tette társadalmi szolgálatát.  
A rendszerváltás után nyílt lehetőség az 
államosított szolgálati területek, intéz-
mények újra indulására. 1995-ben ala-
pították újra a Református Általános Is-
kolát, amely mára a város meghatározó, 
elismert szakmaiságú oktatási intézménye 
lett, 2011-től bővült óvodai nevelési egy-
séggel. A Református Idősek Otthona 
2003-ban indulhatott el, majd egészült ki 
a Szociális Gondozási Központ szolgála-
tával. 2015-től a gimnáziumi oktatás ma-
gas szakmai színvonalának megőrzését és 
megmaradásának biztosítását vállalta fel 
az Egyházközség fenntartóként.

XXVII. Nyíradonyi Regionális 
Népzenei Találkozó



4 Hajdúnánási Újság 2018. január 11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fedezd fel lakóhelyed!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a 424/2017. (XII. 21.) 
számú Határozata alapján versenytárgya-
lásos pályázati úton történő értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonát 
képező, 4951/4/A/2 helyrajzi számú, 
természetben a 4080 Hajdúnánás, Hu-
nyadi u. 2–4. A fszt. 2. szám alatti 37 m2 
alapterületű, 1 szobás, összkomfortos, „la-
kás” megnevezésű ingatlant. Az ingatlan 
becsült forgalmi értéke, valamint a meg-
ajánlható minimum vételi ár 5 500 000 
Ft. A pályázat benyújtásával egy időben 
fizetendő bánatpénz összege 550 000 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. február 6. (kedd) 12.00 óra.

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés 
nélkül): 2018. február 7. (szerda) 10.00 
óra. A pályázat az Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodá-
jában adható le, zárt borítékban „Pályázat 
a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2–4. A 
fszt. 2. szám alatti ingatlan megvásárlá-
sára” felirattal.

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 142-es 
melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot – indoklás nélkül is – ered-
ménytelennek minősítse!

A Móricz Pál Városi Könyvtár december 
8-án Fedezd fel lakóhelyed! címmel hely-
ismereti vetélkedőre hívta a város középis-
koláinak diákjait. 

A vetélkedő célja, hogy a fiatalok a vál-
tozatos feladatok és kérdések által minél 
többet tudjanak meg a város múltjáról, 
hagyományairól, értékeiről. A versenyre, 
előzetes felkészülés nélkül az iskolák 9., 
10. és 11. évfolyamos diákjai 3 fős csapa-
tokban nevezhettek. A megmérettetésre a 
2 középiskolából 11 csapat érkezett.

A versenyzők a vetélkedő első részében 
régi fotók, régi nánási térkép segítségével 
adhattak bizonyságot arról, hogy mennyi-
re járnak nyitott szemmel a városban.

A 2. részében új információkkal gaz-
dagíthatták ismereteiket. Egy városbejáró 
túrán 7 különböző helyszínt kerestek fel 
a csapatok, miközben feladatlapok kér-
déseire keresték a válaszokat. Ez a feladat 
természetesen időre ment.

A harmadik részben a kreativitásukat 
bizonyíthatták a versenyzők. Többek kö-

 Január 17. (szerda) 18.00 Oszvald 
Marika Hajdúnánáson. Jegyek elővé-
telben: nyugdíjas és diákjegy 2200 Ft, 
felnőttjegy 2400 Ft-os áron. Jegyek a 
helyszínen egységesen: 2800 Ft.

 Január 22. (hétfő) 17.00 Burai István 
festő- és grafikusművész emlékkiállítá-
sa a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
a művelődési központ galériájában. 
Megtekinthető: február 11-ig.

 Január 22. (hétfő) 18.00 a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a Magyar 
Drámák Színháza bemutatja: Beremé-
nyi Géza: Irén levele (zenés színpadi 
játék)

 Játsszák : Újhelyi Kinga és Pál Hunor
 Rendezte: Lőricz Zsuzsanna
 A műsorral az ünnepi alkalmon túl 

tisztelgünk az idén 75 éve született 
Cseh Tamás emléke előtt is.

 Belépés regisztrációs jeggyel, amely 
előzetesen a művelődési központ in-
formációjában kérhető!

 Február 17. (szombat) 19.00 Déry T. 
– Pós S. – Presser G. – Adamis A.: Kép-
zelt riport egy amerikai popfesztivál-
ról. Előadják a miskolci 4-Dance Club 
Tánc és Musicalstúdió tagjai: Csáki 
Péter, Varró Gábor, Kriston Milán, 
Figeczki Anna, Pribéli Tamara, Drótos 
Bence, Baranyi Tibor, Antal Tímea, 
Kőhalmi Boglárka. Közreműködnek 
továbbá a Stúdió táncosai. Produkciós 
vezető: Hutter Linda.

 Belépődíj: 1800 Ft, vagy 1500 Bocs-
kai Korona.

 Jegyek január 10-től vásárolhatók a 
művelődési központ információjában 
(52/382-400).

 Január 13. (szombat) 19.00: „30up” 
retro party. Idézd fel a 80-as, 90-es 
évek hajdúnánási diszkóinak hangula-
tát! Nem csak 30-asoknak, 40-eseknek! 
Belépődíj: 800 Ft.

 Január 19. (péntek) 21.00 az Éva Presz-
szó zenekar koncertje. A 2015-ben 
alakult debreceni együttes a maga 
egyszerűen bonyolult módján PopUn-
derground-ként definiálja önmagát. 
Ahhoz képest, hogy egy nemrég alakult 
csapatról beszélünk, már olyan zeneka-
rok előtt játszhattak, mint a Hooligans, 
a Hiperkarma, a Szabó Balázs Bandája 
vagy a Belmondo. Belépődíj: 500 Ft.

Bocskai Filmszínház
 Január 17. (szerda) 16.00: Előadás az 

emberkereskedelem elleni küzdelemről 
a Segító Kéz Szociális Egyesület közre-
működésével. Előadó: Incze Zsuzsa, a 
Csellengők műsorvezetője. Helye: Bocs-
kai Filmszínház. A belépés ingyenes!

 Január 24. (szerda) 18.00: Star Wars 
mozikvíz. Helye: Bocskai Filmszínház. 
3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk a 
Csillagok Háborúja izgalmas univer-

zött Hajdúnánáshoz köthető fogalmakkal 
ismerkedhettek a diákok az activity sza-
bályainak megfelelően. Az utolsó verseny-
számban, pályaválasztás előtt álló fiatalok 
részére 1-1 régi nánási mesterség népsze-
rűsítésére alkottak reklámszöveget. 

A játékos és szórakoztató feladatokban 
a diákok láthatóan aktívan és lelkesen vet-
tek részt. 

A versenyző csapatok teljesítményét 3 
fős zsűri pontozta: Éles Béláné, Szólláth 
Zoltán és Majoros Zoltán. 

Az izgalmas vetélkedő végén nem ma-
radhatott el a jutalom sem. 

Harmadik helyen végeztek a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
11. B osztályos tanulói. A második helye-
zett a BSZC Csiha Győző Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola 11. B osztályának 
csapata lett. A győztes pedig ugyancsak a 
Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
náziumból került ki, a 11. A osztályból.

Husvéthné Szabó Judit

zumában történő elmerüléshez. A je-
lentkezés díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött! Jelentkezni 2018. január 22-ig 
a Kéky Lajos Művelődési Központ-
ban, a Bocskai Filmszínházban vagy 
a 06-20/560-3211-es telefonszámon 
lehetséges.

 Január 13. (szombat)
 15.00: Tökéletes hang 3 (magyarul be-

szélő, amerikai zenés vígjáték, 93 perc, 
2017)

 17.00: Jumanji – Vár a dzsungel 3D 
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 
119 perc, 2017)

 19.00: Elit játszma (magyarul beszélő, 
amerikai krimi, 140 perc, 2017)

 22.00: Bőrpofa (magyarul beszélő, 
amerikai horror, 90 perc, 2017)

 Január 14. (vasárnap)
 15.00: Tökéletes hang 3 (magyarul be-

szélő, amerikai zenés vígjáték, 93 perc, 
2017)

 17.00: Jumanji – Vár a dzsungel 3D 
(magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 
119 perc, 2017)

 19.00: Elit játszma (magyarul beszélő, 
amerikai krimi, 140 perc, 2017)

 22.00: Bőrpofa (magyarul beszélő, 
amerikai horror, 90 perc, 2017)

 Január 15. (hétfő)
 17.00: Tökéletes hang 3 (magyarul be-

szélő, amerikai zenés vígjáték, 93 perc, 
2017)

 19.00: Elit játszma (magyarul beszélő, 
amerikai krimi, 140 perc, 2017)

 Január 20. (szombat)
 15.00: Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kalandfilm, 85 perc, 2017) 

 17.00: Apavadászat (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 113 perc, 2017)

 19.00: Insidious: Az utolsó kulcs (ma-
gyarul beszélő kanadai–amerikai hor-
ror, 103 perc, 2018)

 Január 21. (vasárnap)
 15.00: Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kalandfilm, 85 perc, 2017) 

 17.00: Apavadászat (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 113 perc, 2017)

 19.00: Insidious: Az utolsó kulcs (ma-
gyarul beszélő kanadai–amerikai hor-
ror, 103 perc, 2018)

 Január 22. (hétfő)
 17.00: Tad, az utolsó felfedező 3D 

(magyarul beszélő, spanyol animációs 
kalandfilm, 85 perc, 2017) 

 19.00: Apavadászat (magyarul beszélő, 
amerikai vígjáték, 113 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.

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
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Gondolatok, receptek az év végéről 
az új év küszöbén

A „Tiéd a színpad” karácsonyi 
bemutatója 

Városi alsós helyesíró verseny

Advent – nem véletlenül adja a szó jelenté-
se a tartalmat. Lassítani, várakozni, alkal-
makat találni mindezekre. Közös csendes 
együttlétek, gondolatok, a szeretet jelei-
nek meg – és kimutatása. Akkor, amikor a 
külvilág mindezek ellentétét sugallja: siess, 
rohanj, érj oda, fejezd be, vedd meg, főzd 
meg, takarítsd ki, felelj meg… mindeköz-
ben mosolyogj, légy elégedett, vagy leg-
alábbis ezt mutasd magadból. Na jó,de ki 
képes erre? Várakozz csendben, gondold át 
a régit, teremtsd meg az újat, add ki ma-
gadból az érzést, hogy mindezt nemcsak 
a környezetedért teszed, hanem magadért 
is. „Üres edényből nem lehet tálalni!” – de 
mégis hogyan töltsük tele? Jó recept erre 
nagyanyáink régi, jó mézeskalácsa, melyet 
a sorok között elrejtett szavak erejével ve-
gyünk nagyon, de nagyon komolyan! Mi 
is ez, és minek is ez így januárban? Hát 
egyrészt lesz az idén is december, és nem 
véletlenül kell bíznunk hagyományaink 
és az alkotás teremtő erejében,melynek 
végrehajtóit és követőit az égi áldás jutal-
mazza tetteiben, perceiben és a lelke vala-
mennyi zeg-zugában.

Először is kell egy hely, ahol elférünk 
és alkalmas arra, hogy kisüssünk valami 
jót. Mi egy tágas kemencét választottunk 
2 osztálynyi gyerekkel egy barátságos he-
lyen, amely majdnem olyan, mint nagy-
mamáink régi konyhái a zöld lehajthatós 
ajtajú konyhaszekrénnyel. Előtte nap már 
bekevertük a nem is tudjuk, hány adag-
ból készíthető tésztát (melyből jutott 2 
osztálynak, a szüleiknek, egy lisztérzékeny 
kislánynak gluténmentes lisztből keverve, 
a Partium két településének – Nagyszántó 
és Nagyvárad – Less „Szórványprogra-
munkban” résztvevő gyerekeinek és fel-
nőttjeinek, na és még néhány, szívünkhöz 
közel álló igen kedves kedvezményezett-
nek). Sok-sok liszt, feleannyi méz, mar-
garin, tojás, cukor, fahéj, szódabikarbóna, 
szegfűszeg – ezekből állt össze a nyers 

tészta, melyet legalább egy 
éjszakára állni hagytunk. 
Jó sokan lettünk erre a szí-
vet melengető cselekvésre, 
melybe bevontuk a gyereke-
ket és a szüleiket is. 

Köztudott, hogy a ka-
rácsonyra tálalt ételeknek 
hatalma van, azaz ősrégi, ha-
gyományainknak megfelelő 
szokásaink határozzák meg 
sorrendjüket, jelenlétüket 
az étlapunkon, asztalunkon, 
tányérunkon – a paraszti 

kultúrában ugyanis szinte minden ételnek 
jelentése volt. Ezeknek olyan jelentőséget 
tulajdonítottak-nem véletlenül – mely 
mindennél előbbrevaló. Azt is tudjuk, 
hogy méz és fahéj nélkül nincs is kará-
csony, beleszippantva a levegőbe ezekről 
az illatokról semmi más nem is jut az 
eszünkbe. De vajon mit hordoz magában 
a méz – azon a rengeteg jó tulajdonságain 
kívül, melyet nemcsak a méhészek tudnak 
róla? A méz karácsonykor a torokbeteg-
ségek ellen vértez fel, a mézesbáb az élet 
édességét jelképezi. „Régi szimbolikus ma-
gyarázat szerint a tej és méz az emberi és 
isteni természetnek Jézusban való egyesü-
lését, egységét jelképezi. A mézelő méh Jé-
zus- és Mária-jelkép (a hagyomány szerint 
a Boldogasszony szívéből, illetve könnyei-
ből vannak), a karácsonyi mézet régebben 
paraliturgikus szentelménynek és fogana-
tos házi orvosságnak tartották” – olvasható 
a Magyar Katolikus Lexikonban.

Ezekből következhet, hogy az egész fo-
lyamat, amivel elkészítettük a kalácsain-
kat – egy szertartás-szerű cselekmény volt. 
Az előkészület, a tiszta kéz és környezet, 
a tészta nyújtása – szaggatása többféle 
formával, a tepsibe és végül a kemencébe 
helyezés… na és maga a várakozás, ame-
lyet a sülés közben érzett mennyei illatok 
fokoztak még magasabbra. Látni a kis 
örömöt az arcokon, amikor már forrón 
kóstolták, hiszen „Mi sütöttük, együtt!” 
Akár egy Móra Ferenc novella kis apró 
szereplői, akik ilyen kis, aprónak látszó 
dolognak is tudnak együtt örülni. Ám 
mennyi varázsszó rejlik benne: együtt, 
öröm, várakozás, izgalom, melegség, tisz-
taság, illatok, közösség, nyugalom, béke, 
jókedv. S ezekből a szavakból akár egy új-
évi jókívánság is összeállhat, hiszen ki ne 
vágyna ezekre a kívánságokra, s ki vágyna 
ennél többre?

A karácsony teljes lényege benne volt 
ebben a sütögetésben – ajándék volt ez 

mindnyájuknak ebben is példát véve 
eleinktől, akik kis dolgokat, nem 
anyagi természetű kincseket adtak 
szeretteiknek a természet és a min-
dennapok tárházából. Ez az ajándék 
a mondanivaló, az ünnep, az emberi 
kapcsolatok kiteljesedése – mely vé-
gigkísér bennünket az új esztendő-
ben is. Aki ezt megkapta,átélve a pil-
lanat varázsát, szép ajándékot kapott 
a jókívánságok mellé.

Fekete Andrea

A színjátszás nem túl népszerű a diákok 
körében. Sok-sok próba, szövegek megta-
nulása, helyzetek begyakorlása a feladata 
az iskolai színjátszó csoport tagjainak.  
A Bocskai Iskola Polgári úti intézmény-
egységében indult tehetséggondozó 
szakkör mégis egyre bővülő létszámmal, 
jelenleg 13 fővel működik. A kis csapat 
év elején elhatározta, hogy karácsonyi 
műsorral fogja megajándékozni szülei-
ket, iskolatársaikat és tanáraikat. A heti 
kétszeri találkozások nemcsak a szövegek 
pontos megtanulására volt jó, hanem ba-
rátságok megerősítésére és új ismeretségek 
megkötésére. A vidám együttlétek során 
a játékos foglalkozások is helyet kaptak. 
Ilyenkor a memória és figyelemfejlesztés 
is bekerül a szakköri órákra.

Jókai Mór: Melyiket a 
kilenc közül? megható el-
beszélését ismert karácsonyi 
dalokkal tűzdelve kétszer 
mutatta be advent idősza-
kában a csoport. A műsort 
még színesebbé tette az in-
tézményegységben ebben 
az évben induló furulya-
csoport, melynek vezetője 
Szabó Sándorné. Az első 
előadásra meghívták a Kasza 
úti nagycsoportos óvodá-
sokat, a szülőket és a többi 

intézményegység tanulóit, tanárait. Közel 
70 fő volt jelen ezen a bemutatón. A rö-
vid előadás végén a közönség nagy tapssal 
jutalmazta a kis művészeket, és zárásként 
közös éneklésre is sor került. Az év utolsó 
tanítási napján a Polgári úti intézmény-
egység tanulóinak is bemutatták a szín-
darabot. A jól sikerült előadáshoz szük-
ség volt a színpad korhű berendezésére, 
melyben Pusztai Eszter néni munkáját 
csodálhatták a nézők. A hangosítást Ma-
dai Tamásnak köszönhetjük. Ezúton is 
köszönjük munkájukat, és számítunk a 
jövőben is rájuk! Akiknek tetszett az elő-
adásunk a tavaszi bemutatónkon is szere-
tettel várjuk!

Jeles Éva 
a csoport vezetője

2. évfolyam

Helyezés Név Iskola/osztály Pont

I. Farkas Ferenc Iskola u. / 2. A 63 

II. Török Anna Reform. 58

III. Ruszin Blanka Iskola u. / 2. B 56 

III. Kiss Gergő Magyar u. / 2. E 56 

3. évfolyam

Helyezés Név Iskola/osztály Pont

I. Papp Lilla Kata Iskola u. / 3. C 105

II. Kovács Boglárka Iskola u. / 3. B 97,5

III. Máró Flóra Iskola u. / 3. B 97

4. évfolyam

Helyezés Név Iskola/osztály Pont

I. Gombos Gabriella Magyar u. / 4. D 101

II. Czifra Nikolett Magyar u. / 4. D 78

III. Tóth Milán Martin Iskola u. / 4. A 77

Városi alsós helyesíró versenyt rendeztek 
december 11-én a Bocskai István Általá-
nos Iskola Magyar úti Intézményegységé-
ben, melyen az idén 35tanuló vett részt. 

A versenyt minden évben megrendezik 
az alsós tanító nénik, melyre meghívják a 
Református Általános Iskola legjobb he-
lyesíróit is.

A gyerekek és kísérőik délután 2 órá-
ra érkeztek az iskolába, osztályonként 
2-en, hogy bizonyítsák a magyar nyelv-
ben való jártasságukat. A versenyre való 
felkészülést már hetekkel előtte elkezdték 

a tanítóik segítségével, akikkel a verseny 
típusfeladatait oldották meg, így derült 
fény arra is, kik vettek részt a megméret-
tetésen.

A verseny során feladatlapot töltöttek 
ki a gyerekek egy tollbamondás leírása 
után, mely az általános iskolai tananyagra 
épült. A feladatokat az iskola alsós tanítói 
állították össze, s ők is javították ki.

A legjobban teljesítő tanulók a karácso-
nyi ünnepségen kapták meg könyvjutal-
mukat. 

(F. A.)
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Autóbusz menetrend 
Hajdúnánás autóbusz váró – Debrecen autóbusz állomás

Indulás Érkezés Közlekedik

4.10 5.20 naponta

5.25 6.35 szabad és munkaszün. napokon

5.25 6.35 tanszünetben munkanapokon

5.30 6.35 iskolai előadási napokon

6.00 7.15 munkanapokon

6.15 7.20 iskolai előad. napokon

6.25 7.40 szabad és munkaszün. napokon

6.30 7.45 munkanapokon

6.45 7.50 iskolai előad. napokon

7.00 8.15 tanszünetben munkanapokon

7.15 8.20 07. 05-ig, és 09. 01-től munkanapokon

7.30 8.45 munkanapokon

8.00 9.15 iskolai előad. napokon

8.15 9.30 szabad és munkaszün. napokon

8.33 9.40 munkaszün. napok kivételével naponta

9.50 11.02 naponta

10.40 11.55 szabad napokon

10.40 11.55 munkanapokon

11.30 12.40 munkanapokon

11.30 12.40 szabad és munkaszün. napokon

12.05 13.20 naponta

13.05 14.12 naponta

13.45 14.55 munkanapokon

14.30 15.45 munkanapokon

14.30 15.45 szabadnapokon

15.00 16.10 munkaszün. napokon

15.00 16.10 munkanapokon

16.20 17.35 naponta

17.10 18.17 naponta

18.00 19.10 munkanapokon

18.00 19.10 szabad és munkaszün. napokon

19.00 20.10 munkanapokon

20.10 21.20 naponta

Debrecen, autóbusz állomás – Hajdúnánás, autóbusz váró

Indulás Érkezés Közlekedik

5.40 6.41 munkaszün. napok kivételével naponta

6.15 7.57 naponta

6.50 7.57 naponta

7.20 8.35 szabad és munkaszün. napokon

7.30 8.45 munkanapokon

8.35 9.45 naponta

9.30 10.45 munkanapokon

9.40 10.50 szabad és munkaszün. napokon

10.15 11.25 munkanapokon

10.40 11.55 szabad és munkaszün. napokon

11.00 12.15 munkanapokon

11.45 12.55 munkanapokon

12.30 13.40 05. 05-ig, és 09. 01-től munkanapokon

12.40 13.55 szabad és munkaszün napokon

13.00 14.15 munkanapokon

13.20 14.30 iskolai előad. napokon

13.45 14.55 naponta

14.00 15.15 iskolai előad. napokon

Debrecen, autóbusz állomás – Hajdúnánás, autóbusz váró

Indulás Érkezés Közlekedik

14.30 15.40 naponta

15.00 16.10 iskolai előad. napokon

15.15 16.30 szabadnapokon

15.15 16.45 tanszünetben munkanapokon

15.30 16.45 iskolai előad. napokon

16.00 17.15 munkanapokon

16.40 17.50 naponta

17.45 18.55 munkanapokon

18.20 19.35 naponta

19.15 20.20 naponta

20.15 21.25 naponta

22.40 23.40 munkanapokon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
424/2017. (XII. 21.) számú Határozata alapján verseny-
tárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti 
az önkormányzat tulajdonát képező, 4951/4/A/2 helyrajzi 
számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2–4. 
A fszt. 2. szám alatti 37 m2 alapterületű, 1 szobás, összkom-
fortos, „lakás” megnevezésű ingatlant. Az ingatlan becsült 
forgalmi értéke, valamint a megajánlható minimum vételi 
ár 5 500 000 Ft. A pályázat benyújtásával egy időben fize-
tendő bánatpénz összege 550 000 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. február 6. (kedd) 
12.00 óra.

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2018. 
február 7. (szerda) 10.00 óra.

A pályázat az Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2–4. A fszt. 2. szám alatti 
ingatlan megvásárlására” felirattal. 

Információ kérhető személyesen a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában vagy telefo-
non a (06) 52/381-411 telefonszámon a 142-es melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás 
nélkül is – eredménytelennek minősítse!
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Lakás építők, 
„csok”-osok figyelem!
Hajdúnánás, Hadnagy út 43. alatt építésre 
alkalmas 4519/37 hrsz-ú, 655 m2-es belterületi 
füves építési telek, 117,18 m2 lakásalappal 
és új 36,6 m2-es lakható, egy szoba összkomfortos 
melléképülettel eladó!

Telek adatai: 
 Utcafront: 16 m, 9 m x 4 m = 36 m2 garázs lehetőség, lakhatási engedély: 
 nincs („csok”-nál előny). 
 Lakás + melléképület építési engedéllyel, közművek: villany-gáz-víz-szenny-
 víz bekötve, kerítéssel. 
lakásalap adatai:
 4 m előkert, 9,3 m x 12,6 m = 117,18 m2 beton + föld alap  belső tér főfalak 
 között áttervezhető. 
melléképület adatai:
 5,2 m x 7,04 m = 36,6 m2-es, vályog fal, műanyag ablakok, térköves járda 
 mozgássérült feljáróval. 
 Előszoba, 17 m2 szoba, konyha (mosogató, gáztűzhely), fürdő-wc-mosó
 gép-kazán-gardrób 5,3 m2. 
 Westen pulsar 24 kw turbó-kombi kéményes gázkazán  központi fűtés – 
 melegvíz  bővíthető.

Érdeklődés: 06-30/9953-517 mobilon, traktordoktor07@gmail.com e-mailen

Mezőgazdasági gépjavítássaL, aLkatrész 
kereskedeLeMMeL fogLaLkozó váLLaLkozás

szerviztechnikust keres
Irodai és utazó szervizes – kereskedő munkakörbe

elvárásaink:  Mezőgazdasági gépszerelő, vagy autó-villamossági szerelő végzettség
 Gépészeti, hidraulikus, elektronikus és számítógépes ismeretek
 Nyugati gépekkel kapcsolatos szerelői gyakorlat vagy előképzettség
 Önálló munkavégzés szerelésben – kereskedésben egy év betanítás után
 Jó kommunikációs, adminisztrációs és logikai képesség, helyesírás
 B kategóriás jogosítvány, vezetési gyakorlat, jó tájékozódási képesség
 Hajdúnánási vagy hajdúdorogi lakcím, gépkocsi beállási lehetőséggel
 Távolabb lakóknak a cég hajdúnánási összkomfortos albérletet ajánl

Jelentkezés: 06-30/9953-517 mobilon, 
traktordoktor07@gmail.com e-mailen

Hajdúnánás, Pacsirta u. 2. 
CBA üzlet

Telefon: 70/367-6384

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

A madarak gyorsan megszokják és számítanak 
az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár 
messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe 
telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség 
pótlását, és ezt véletlenül éppen a tél leghidegebb 
időszakában tesszük, a madarak nehéz helyzetbe 
kerülhetnek.

Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5–10 
gramm körüli testtömegű madarak számára –10º 
Celsius alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran ar-
ról 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 töltöttük fel 

az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hi-
deg éjszakán.

A legfontosabb téli madáreleség a napraforgó. 
A szotyiba érdemes apró szemű magvakat: kölest, 
muhart stb. keverni. A dió, fekete 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, elsősorban a 
legolcsóbb almával is etessünk. Ezeket lehetőleg 
szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira. Ne adjunk 
kenyeret a madaraknak! Az etetőben napokig, he-
tekig is elfogyasztatlanul maradó kenyérfélék er-
jedésnek indulva gyomor- és bélgyulladást, akár a 
madarak pusztulását okozhatják. Ivóvízről is gon-
doskodjunk!

Szojka Beáta 
Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Téli madáretetés
2018. jan. 20. – Budapest
Vendégünk: Mónus József a Farkas
Videóvetítéssel egybekötött 
élménybeszámoló, érzelemmel teli 
előadás és baráti beszélgetés a világ 
legnagyobb harci cél- 
és távlövő íjászával!
Stefánia Palota Honvéd 
Kult. Központ
1143 Budapest, Stefánia út 34.
Regiment étterem – Érkezés: 12.00
Bővebben Facebook-csoportunkban: 
„Nánáshoz kötődő Elszármazottak”

Nánáshoz kötődő 
Elszármazottak Találkozója
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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 
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FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

FÉRFI KÉZILABDA NB II

Karácsonyi evezés – Téli kajak-kenu 
játékok

Hajdúnánás KSE–Juhász ’99 Füzes-
abonyi SC 26–20 (12–8)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Réti, 
Szedmák. (december 16.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (ka-
pus), ÖTVÖS N 10/1, Nyeste, BAN-
CSÓK 2, CSONKA, Nagy L 1, Dankó 
2. Csere: TORMA (kapus), Krisztián 3, 
Ruzsinszki 1, Fórizs 2, Varga 1, Bata 
3/1, Kiss D 1, Kelemen. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 6/3. Kiállítás:  
8 perc, illetve 10 perc.

Madai Tamás: Nagyon nehéz mér-
kőzésen vagyunk túl, egy nagyon jó 
erőkből álló ellenféllel szembe, de igazi 
csapatként küzdve magabiztosan tar-
tottuk itthon a két pontot. Szeretnénk 
megköszönni a szurkolóinknak az egész 
évi biztatást, amellyel nagyban hozzájá-
rultak, hogy céljainkat elérjük.

Befejeződött a 2017–2018-as férfi Hajdú- 
Bihar Megyei kézilabda bajnokság őszi 
időszaka. Beszélgető társam Bancsók Ká-
roly a csapat edzője.
 Mielőtt rátérnénk, a tavaszi szezonra 

kérlek, értékeld az őszi teljesítményeteket, 
hogyan készültetek az újabb megmérette-
tésre.
 Két fronton is szerepet vállalt idén 

a Hajdúnánási Férfi kézilabda egyesület. 
Egyik, a tavalyi Megyei bajnokság meg-
nyerését követően ismét készülhettünk 
teljes erővel az NB II Észak-Keleti baj-
nokságára, illetve a vezetőség egyöntetűen 
úgy gondolta, hogy emellett a megyei baj-
nokságban való szereplést is vállalja és na-
gyon fontos szerepet tölt be az egyesület 
életében. A csapatunk felkészülése együtt 
mozgott az NB II-re készülő kerettel, hi-
szen a megyei bajnokságban azok a játé-
kosok játszanak, akik kevesebb szerephez 
jutnak a magasabb osztályban pl.: tanul-
mányi elfoglaltságaik miatt nem tudnak 
jelenleg NB II-ben szerepet vállalni, vagy 
mert nagyon fiatalok hozzá és érniük kell 
még, illetve azok, akik pedig már viszony-
lag idősebbek, de még nagyon szeretik ezt 
a játékot és éreznek magukban annyit, 
hogy hétről hétre mozogjanak és tovább 
öregbítsék városunk hírnevét a kézilabda 
által. Így alakult ki a megyei csapat kere-
te, rengeteg ügyes, tettre kész fiatallal és 
több rutinos játékossal soraiban. Fontos 
itt megjegyeznem, hogy azok a fiatalja-
ink, akik szerepet vállalnak az NB II juni-
or vagy felnőtt csapatában (Alföldi Máté, 
Bodogán Péter, Ötvös Tamás, Kiss Dá-
vid, Nagy László, Bata Tibor, Nyeste Ri-
chárd), azok közül minden megyei mér-
kőzésen csak három játékos nevezhető be, 
mivel ők kettős játék engedéllyel rendel-
keznek, ezért ez egy jó verseny helyzetet is 
teremt közöttük. Azok a játékosaink, akik 
idősebbek, kisebb-nagyobb kihagyás volt 
kézilabda karrierjükben és viszonylag ke-
vesebbet tudnak edzésre járni, azok meg 
ne sérüljenek, ezért az ő szerepeltetésükre 
kell a jövőben is a legjobban odafigyelni. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy na-
gyon büszkék lehetünk ezekre a játékosra, 
hiszen adott esetben évek kihagyása után 
is kiemelkedő teljesítményt tudnak nyúj-

A legtöbb ember decemberben nem 
gondol arra, hogy kajakba, vagy kenuba 
szálljon. Azonban Hajdúnánás viszonylag 
meleg vizű termál tava lehetőséget adott 
2017. december 28-án, immár ötödik 
alkalommal a Hajdúnánási Dominó 
Diák sport Egyesület szervezésében egy 
téli játékos vetélkedőre. Ebben az évben 
elfogadták meghívásunkat más egyesüle-
tek is, így a tiszaújvárosi TVSE kajakosai, 
a diósgyőri DKSC kenusai, a Nyékládhá-
záról érkező Vízi-Trapp népes csoportja, 
a Tokaji Vízisport Egyesület képviselői és 
természetesen a házigazdák, a HDDSE 
versenyzői, szülői közössége népesítették 
be a karácsonyi ünnepek után a Csónaká-
zó tavat és környékét. 

A szervezők (HDDSE edzői, Bocskai 
Iskola testnevelői) játékos feladatokkal 
készültek a tél jegyében. Hó hiányában 
azonban alkalmazkodniuk kellett az idő-
járás és a helyszín adta lehetőségekhez. 
A rövid megnyitó után a sportolók átsé-
táltak a Nagy Norbert Sportközpontba, 
ahol a salakpályáján futással vette kezde-
tét a verseny. A futás után a szülői mun-
kaközösség forró teával, zsíros kenyérrel, 
hagymával és némi karácsonyi sütemény-
nyel kedveskedett a vendégeknek. A játék 
ezután vette kezdetét! Hó híján szánkó-
húzás a homokban, ami nagy meglepe-
tést okozott. Hógolyó helyett kislabdával 
célbadobás, majd a Télapó nehéz zsákjá-
val kellett megbirkózniuk a versenyzők-
nek. A szárazföldi versenyszámok után a 
vizes feladatok következtek. A kajakosok 
és a kenusok már alig várták, hogy vízre 

tani, hétről hétre, pl.: Nyakas Dániel, Éles 
Zoltán, Török Norbert, vagy például Sza-
bó Attila, aki jelenleg toronymagasan ve-
zeti is a megyei bajnokság góllövő listáját.
 Milyen lebonyolítás következik ez-

után, a tavasz folyamán?
 Idén is hasonló lebonyolítási rendszer 

fog működni, mint tavaly amikor meg-
nyertük a bajnokságot, akkor volt még 
plusz egy rájátszás is, amitől valószínűleg 
most a Megyei Szövetség eltekint, mivel 
meg van a megfelelő induló csapat lét-
szám így ezzel megvan a megfelelő mér-
kőzés szám is. Tavaly ezek a feltételek nem 
voltak meg, így kellett Hajdúszoboszlóval 
plusz egy oda-vissza mérkőzést játsza-
nunk, ami már a bajnokság végeredmé-
nyét nem is befolyásolta. idén is minden 
csapattal kétszer fogunk játszani oda-visz-
sza ősszel és tavasszal egyaránt, mindenki-
vel négyszer fogunk tehát találkozni.
 Hogyan készültök a tavaszi szezonra?
 Már január 2-án elkezdjük a felké-

szülést, minden játékosnak kötelezően 
látogatnia kell a „felnőtt” csapat edzése-
it, a megyei bajnokság bár csak március 
vége fele fog folytatódni a tavaszi szezon 
küzdelmeivel, mi addig is készülünk az 
edzésekkel, legfőképpen szem előtt tartva 
az NB II-es csapat szereplését, hiszen az 
első és legfontosabb ennek a csapatnak az 
eredményes szereplése.
 Mik a vezetőség elvárásai a csapattal 

szemben?
 Egyértelmű elvárásként lett megfo-

galmazva, hogy a megyei bajnokságot 
meg kell nyerni, annak ellenére, hogy a 
„nagycsapat” szereplése és eredményessége 
a fő prioritás, így eshetett meg az is, hogy 
ősszel a tíz meccsből lett egy verességünk 
a Hajdúszoboszló otthonában. Mindkét 
csapatunk bajnoki fordulója egy időpont-
ra esett – megyei csapatunk idegenben, 
míg NB II-es csapatunk hazai pályán lé-
pett pályára, ezért nagyon kis létszámban 
tudtak elmenni a fiúk Szoboszlóra, így 
nem sikerült kivívni a mérkőzésen a győ-
zelmet. Most négy ponttal vezetjük a baj-
nokságot, ezt minimum meg szeretnénk 
tartani a szezon végén is, ami azt jelenté, 
hogy ismét Megyei bajnokságot nyerne a 
csapat!                                            -kábé-

szállhassanak! A rendezvényt színesítette 
a Télapónak öltözött kenus edző Révész 
Zoltán, illetve a hazai versenyzők kram-
puszjelmeze.

A szervezők is az alkalomhoz igazítot-
ták ruházatukat, így színes és karácsonyi 
hangulatú délelőttöt tölthettünk együtt 
sporttársainkkal. A szép környezet, a friss 
levegő, a mozgás, az egészséges életmódra 
nevelés újra kimozdította az evezősöket 
és családtagjaikat a szobából, hogy a téli 
szünetben is vízre szállhassanak. Az eve-
zés után, akinek még volt kedve, a Haj-
dúnánási Gyógyfürdő tanmedencéjében 
búvárkodással egybekötött úszóversenyre 
is nevezhetett. 

Egyesületünk évzáró rendezvénynek 
szervezte ezt a programot, de nem feled-
kezhettünk meg arról sem, hogy a résztve-
vő sportolók eredményeit a nap folyamán 
méltóan elismerjük. A szárazföldi ver-
senyszámokat és a vizes feladatokat külön 
értékeltük, így a versenyzőket korosztá-
lyonként jutalmaztuk. Az emléklapok és 
a csillogó érmek még tovább emelték e 
különleges nap fényét.

A meghívást elfogadó csapatok közül 
sokan döntöttek úgy, hogy az eredmény-
hirdetést követően igénybe veszik a Haj-
dúnánási Gyógyfürdő szolgáltatásait.  
A HDDSE elnök-asszonya Szabóné Var-
ga Éva beszédében megköszönte a csapa-
toknak a részvételt, egyben ígéretet tett 
arra, hogy a jövőben is megrendezzük a 
karácsonyi evezést. Reméljük jövőre az 
időjárás is téliessé varázsolja a rendez-
vényt!              Jeles Éva HDDSE alelnök

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Füzesabonyi SC 33–25 (14–114)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Hegy-
megi, Szilágyi. (december 16.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D, Nagy L, Alföldi M 3, BODOGÁN 
8/1, KUJBUS 4, ÖTVÖS T 9. Csere: 
Fehérvári (kapus), Ötvös Á 1, Kiss Z, 
NAGY L 6, Nagy-Menyhárt 1, Simon, 
Szeleczki, Nyeste 1. Edző: Tóth Norbert

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

Tóth Norbert: Ötven percig nagyon 
rosszul játszottunk, az utolsó tíz percben 
nyertük meg a mérkőzést. Ezzel a győze-
lemmel a tabella élén tanyázunk az ősz-
szel. Köszönjük a közönségnek az egész 
évi szurkolást, mindenkinek Kellemes 
ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

-kábé- 

Hajdú-Bihar Megyei férfi kézilabda 2017/2018-as bajnokság őszi végeredménye:

Csapat név M.sz Gy. D. V. D.g K.g Pont

1. Hajdúnánás 10 9 0 1 382 273 18

2. Hajdúszoboszló 10 7 0 3 275 229 14

3. Hajdúböszörmény 10 4 0 6 261 271 8

4. Nádudvari ASK 10 4 0 6 276 324 8

5. Polgár VKSE 10 3 0 7 232 276 6

6. Földes KSE 10 3 0 7 239 292 6


