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Őszi játszóház a Bocskai iskolában

7. oldal
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8. oldal

Őszi mezőgazdasági körkép

3. oldal

Kiemelkedő helytállása 
elismeréséül… Családbarát Önkormányzat díjat…

2. oldal

dén már nyolcadik alkalommal való-
sult meg a Magyarok Kenyere Prog-
ram, amit még 2011-ben Korinek 

László pécsi jogász professzor indított út-
jára. A karitatív kezdeményezéshez 2013-
ban csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara, amely azóta meghetvenszerezte 
az első évben gyűjtött mennyiséget. Az 
idei megyei programot a NAK Hajdú-
Bihar Megyei Szervezete Hajdúnánáson 
zárta, a Behajtási ünnepség részeként, ok-
tóber 22-én a Kendereskertben.

„Mindennapi kenyerünket add meg 
nékünk ma” – fohászkodunk még ma is 
sokan, hiszen a kenyér az életet jelentette 
egykoron és jelenti ma is. Bár hazai viszo-
nyaink között ’hál Istennek a nagy több-
ségnek nem jelent gondot a mindennapi 
betevő falat megszerzése, azonban vannak 
sokan határon innen és túl, hátrányos 
helyzetű családok, gyermekek, segítő-
szerveztek, ahol igenis nagy szükség van 
az életre, a búzára, a lisztre. Ilyen segítség 
immár nyolcadik éve a Magyarok Kenye-
re Program, amelyet 2018. szeptemberé-
ben Magyar Örökség Díjjal tüntettek ki, 
s amely különféle segélyszervezeteknek 
gyűjti a gazdák felajánlásait. 

Az idei megyei programban 219 gaz-
dálkodó felajánlásával több, mint 66 
tonna búzát gyűjtöttek. Ebből Nyakas 
András szervezésének köszönhetően 22 
hajdúnánási gazda 1-1 tonna búzát ado-
mányozott. Csatlakozott a megyei gyűj-
téshez testvérvárosunk, Érmihályfalva is, 
ők 5 tonna búzát tudtak felajánlani. Ado-
mányukkal a testvéri kapcsolat ápolásán 

III

túl erősíteni kívánják a magyar egységet, 
Isten áldását remélve termőföldjeinkre, jó-
szágainkra, nemzetünkre. Az összegyűjtött 
búza mennyiségéből közel 18 tonna liszt 
került átadásra hat Hajdú-Bihar megyei 
segélyszervezet számára október 22-én a 
Magyarok Kenyere Program ünnepélyes 
Adományozó napján a Kendereskertben, 
a Behajtási Ünnepség keretében.

Az Adományozó napot a Szalmaka-
lap Citeraegyüttes autentikus műsora 
vezette fel, aratási dalokkal, majd Jakab 
István a Magyar Gazdakörök és Gazda-
szövetkezetek Országos Szövetségének 
(MAGOSZ) elnöke köszönte meg hálás 
szavakkal a gazdák adományait. Elnök úr 
tájékoztatott arról is, hogy az idei évtől 

a program teljes szervezését és minden 
ezzel összefüggő hivatalos eljárást a kez-
deményező Korinek professzor úr átadta 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának és a 
MAGOSZ-nak.

Hasonló módon köszönetét fejezte 
ki Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar 
Megyei Szervezetének elnöke is, külön 
kiemelve a nánási gazdák nagyszerű hoz-
záállását, illetve Nyakas András szervező 
munkáját.

Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. 
elnök-vezérigazgatója köszöntőjében 
elmondta, hogy a cég kezdettől fogva 
partner a programban, és idén is közel 
negyven tonna búzát őrölt meg a nánási 
malom a gyűjtésből. 

Az ünnepség zárásaként hat segély-
szervezet képviselője vehette át a jelké-
pes lisztadományt, adományozólevél 
formájában; a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú- Bihar Megyei Szervezete, a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat Alapít-
vány, az Észak-Magyarországi Reformá-
tus Nevelő szülői Hálózat, a Mosolyvirág 
Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, a 
Dorkász Szolgálat Közhasznú Alapítvány 
és a Forrás Lelki Segítők Egyesülete.

A támogatott szervezetek nevében Ko-
csis Attila, az Észak-Magyarországi Re-
formátus Nevelőszülői Hálózat lelkésze 
mondott köszönetet.

(erzsé)
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Az 1956-os forradalom és szabadság-

harc 62. évfordulója alkalmából tartottak 
ünnepi megemlékezést október 23-án. Az 
ünnepség a Kéky Lajos Városi Művelődési 
Központ színháztermében vette kezdetét a 
PG Csoport „Amit tettem, hazámért tet-
tem! Nagyboldogasszony – Örök Szerel-
mem!” című műsorával. A zenés irodalmi 
összeállításban az elmúlt 30 év legszebb 
PG dalai adtak keretet a műsornak: ma-
gyarságról és hazáról, szeretetről, hitről, 
közösségről. A zenék között olyan versek 
és írások hangzottak el, melyeket fontos 
ismernünk, újra és újra felidéznünk. Em-

léket állítanak, elgondolkoztatnak az egy-
kor történtekről, üzennek nekünk, a má-
nak és a jövőnek, olyan szerzőktől, mint: 
Illyés Gyula, Sinka István, Déry Tibor, 
Albert Camus, Márai Sándor. 

Az ünnepi műsort követően az 1956-
os emlékműnél folytatódott a megemlé-
kezés, ahol Szólláth Tibor polgármester 
mondott ünnepi beszédet, felidézve a 62 
évvel ezelőtti hajdúnánási eseményeket, 
majd a pártok, társadalmi és civil szerve-
zetek képviselői helyezték el a szobor ta-
lapzatánál koszorúikat. 

HNU
Fotó: Girus Zsolt

Fotó: Girus Zsolt
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Hajdúnánás mindig is kereste annak 
lehetőségét, hogyan tudja segíteni a helyi 
� atalok, családok lakhatását, letelepedését 
– mondta a település polgármestere. Szól-
láth Tibor kiemelte: a fecskeház program 
keretében egy 32 lakásból álló teljes kö-
rűen felújított társasházba költözhettek 
be a � atalok az elmúlt esztendő végén 
eddig 16 lakásba – idén pedig újabb 16 
� atal pár veheti birtokba új otthonát. Ők 
ezekben a társasházakban bérelhetnek la-
kást, majd egy előtakarékossági szerződést 
vállalva tovább léphetnek egy saját, vagy 
nagyobb otthonba.

Az előbbieken túl szintén nagy segít-
ség � ataljaiknak a fecskeotthon, melynek 
keretében elsősorban a 30 év alatti � ata-
lokon segítünk, akik 17 db teljesen felújí-
tott, berendezett bérlakásba költözhetnek 
majd be. Számukra kedvezményes lakha-
tást és pénzügyi támogatást nyújtunk, va-
lamint munkaerő-piaci elhelyezkedésüket 
is segítjük.

Mindezek mellett anyagi támogatást 
nyújtunk az év első szülött gyermeké-
nek, születési támogatásban részesülnek 
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a családok, mindemellett közel 30 ön-
kormányzati tulajdonú telket is értékesí-
tünk – egy olyan csendes lakópark épül-
ne, amelyen a hajdúsági hagyományokra 
jellemző lakóépületek adnák a városrész 
arculatát.

Ezen felül ettől az évtől kezdve újra 
lehetőség nyílik, hogy igénybe vegyék a 
� atalok az első lakáshoz jutók támogatá-
sát, amely félmillió forint segítséget jelent 
építkezőknek, lakás vásárlóknak.

A Családbarát Önkormányzat Díjat 
Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke 
adta át Szólláth Tibor Hajdúnánás pol-
gármesterének. HNU

Családbarát Önkormányzat díjat Családbarát Önkormányzat díjat Családbarát Önkormányzat díjat 
kapott Hajdúnánáskapott Hajdúnánáskapott Hajdúnánáskapott Hajdúnánáskapott Hajdúnánáskapott Hajdúnánás
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) az elismeréseket 2006 óta olyan te-
lepüléseknek adományozza, amelyek intézkedéseikkel, támogatásaikkal a családos 
közösségeket erősítik, könnyebbé téve ezzel a gyermeknevelést a hétköznapokban. 
A díjátadásra október 19-én került sor a Parlament Vadász termében.

2018. szeptember 29. (1968–2018). 
Nagyon színvonalas rendezvény része-
sei lehettünk 2018. szeptember 29-én, 
50 éves érettségi találkozónkat tartottuk 
meg, méltóan a jubileumhoz.

Örömmel állapítottuk meg, hogy még 
tizenkilencen boldogan éljük a szép, ki-
sebb – nagyobb egészségi problémákkal 
tűzdelt nyugdíjas éveinket. Tizenhat fő itt 
lehetett közöttünk, s három fő igazoltan 
volt távol. Velünk ünnepelt szeretett két 
osztályfőnökünk, Loós Gyula, aki három 
évig vezette az osztályunkat és Péteri Lajos 
tanár úr, aki a negyedik  évben vette át a 
mi kis közösségünket. 

Felejthetetlen volt mindannyiunk szá-
mára ez a szép találkozás!

Csegöldi Lászlóné Anikó

Mindenszentek nap-
ján, az ünnepi szentmi-
sét követően, melyet a 
mai utód, főtisztelendő 
Juhász Imre címzetes 
kanonok, plébános mu-
tatott be, a templom 
kertjében temették újra 
a római katolikus egy-
házközség egykori plé-
bánosát, Fülöp Gézát. 
Az esemény halálának 
65. évfordulóján zajlott. 

De ki is volt Fülöp Géza, akinek por-
hüvelyét a Régi Felső Temető ma már 
elhagyott katolikus parcellájából exhu-
málták?

Születési helyét tekintve budapesti volt. 
1889. február 11-én küldte a Teremtő a föl-
di világba, s papi szolgálatra hívta el. Teo-
lógiai tanulmányai végeztével 1911-ben 
szentelték fel Egerben. Tiszaörs, Puszta-
taksony, Kerecsend, majd Dévaványa után 
Miskolcon káplánként szolgált, ahonnan 
Szmrecsányi Lajos egri érsek 1921. szep-
temberétől Hajdúnánásra helyezte. Az első 
helyben szolgáló papot, dr. Grosch Adolf 
prépost-kanonokot követte, akit a trianoni 
tragédia sodort ide néhány hónapra a Fel-
vidékről.

Ez az idő az addig oldott kéveként há-
nyódó egyházközség életében sorsfordí-
tónak bizonyult, ugyanis „megáldotta a 
Jó Isten itteni szolgálati idejét”. Az oldott 
kévékből megbecsült egyházközséget 
teremtett. „Csodás eredményeket ért el – 
olvas ható a korabeli jegyzőkönyvekben. 
85 hold földet kapott az egyházközség az 
egri főkáptalantól. 1926-ban felépült az új, 
két tantermes iskola, a régi iskolát, amely a 
templom mellett állt, plébániává alakítot-
ták, biztosították a Magi-telki iskola ka-
tolikus felekezeti jellegét, melléképületeket 
emeltek a plébánia udvarán, létrehozta a 
Katolikus Otthont, gondoskodott az eleset-
tekről, a hadi árvákról és özvegyekről”. És 
még folytathatnánk a sort.

A munka, melyet az egyházépítő lelki-
pásztor híveivel együtt végzett ezen a re-
formátus többségű településen, felkeltette 
a kor híres vallás és kultuszminiszterének, 

Gróf Klebelsberg Kunó-
nak az érdeklődést is, 
aki nem csupán anya-
giakkal támogatta az 
egyházépítő munkát, 
hanem személyesen is 
meggyőződött a helyi 
katolikusság szorgalmá-
ról. 1925. szeptember 
13-án délelőtt érkezett 
a városba, s az iskolaépí-
tés munkálatainak meg-
tekintése után „óhaját 

fejezte ki, hogy szentmisét hallgathasson. 
A fél kilenckor végzett csendes misén a mi-
niszter úr teljes kíséretével megjelent, ami e 
nagy református helyen feltűnést keltett és 
egyházunk tekintélyére nézve nagyon előnyös 
volt” – áll a jegyzőkönyvi bejegyzésben.

Az erőn felüli vállalások, az éjt nappallá 
tevő munka azonban kikezdték a negyve-
nes évei legelején járó segédlelkész egész-
ségét. Az időközben bekövetkezett világ-
gazdasági válság az egyházközség életében 
is komoly nehézségeket okozott. Fülöp 
Géza szájától vonta meg a falatot, hogy 
könnyítsen a közösség terhein, akiknek 
már kenyérre sem futotta.

A papjáért aggódó püspök 11 évi szol-
gálat után, 1932. decemberében plébá-
nosi teendőkkel Verpelétre helyezte. Az 
itteni nélkülözések, a túlfeszített munka 
azonban maradandó nyomot hagyott 
további életén. Betegeskedővé vált, majd 
nehezen elkövetkezett nyugdíjazása után, 
az időközben érseki tanácsossá előlépte-
tett Fülöp Géza visszatért Hajdúnánásra, 
kedves híveihez, akik féltő szeretettel gon-
dozták. 64 évesen itt hajtotta örök nyu-
govóra fejét, 1953. o któber 30-án. Emlé-
két ma a nevének kezdőbetűivel ellátott 
miseruhája is őrzi, melyet a templomban 
helyeztünk el.

Az Isten háza mellett történt újra teme-
tése az utódok főhajtása az előtt a lelki-
pásztor előtt, aki lerakta azt az utat, me-
lyen a mai hajdúnánási katolikusság jár. 
Egyházközséget teremtett a laza, gyengén 
szervezett, de minden áldozatra kész kö-
zösségből.

Buczkó József
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kapott a hajdúnánási tűzoltókapott a hajdúnánási tűzoltókapott a hajdúnánási tűzoltó

„Olyanok voltunk, mint egy „Olyanok voltunk, mint egy „Olyanok voltunk, mint egy 
nagy család!”nagy család!”nagy család!”nagy család!”nagy család!”nagy család!”
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Hajdúnánás is Hajdúnánás is Hajdúnánás is 
otthont adott a Férfi  Felelősség Fájánakotthont adott a Férfi  Felelősség Fájánakotthont adott a Férfi  Felelősség Fájának

Október 23-án azokra a magyarokra 
emlékezünk, akik maguk akartak dönteni 
a jövőjükről, és akiknek az ország szabad-
sága és függetlensége mindennél többet 
ért – ezekkel a szavakkal emlékezett meg 
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, miniszterhelyet-
tes a minisztérium október 23-a alkalmá-
ból rendezett ünnepségén, ahol mások 
mellett a katasztrófavédelem állományá-
ból is többen elismerést vehettek át.

Kontrát Károly az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 62., a köztársaság 
kikiáltásának 29. évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepségen arról beszélt: 1956 
hősei szuverén, szabad és magyar Magyar-
országot akartak, ami más birodalmaktól 
független. Olyan országért áldozták fel 
életüket, ami kiáll magáért és nem mások 
döntenek sorsáról. Amiért ők harcoltak és 
meghaltak, „nekünk megadatott, de most 
mégis újra elveszíthetjük” – tette hozzá. 
Az államtitkár szerint ma is ugyanazok az 
értékek fontosak, mint 1956-ban. Hang-
súlyozta: Magyarországnak a szuvereni-

tása az egyik legfőbb kincse, felbecsülhe-
tetlen érték, és a nemzetért kiállni ma is 
következetes, nehéz és összetartó munkát 
igényel. A magyarok soha nem monda-
nak le a szabadságról, soha nem törődnek 
bele annak elvesztésébe. 1956 magyarjai 
azt üzenik, hogy a nemzeti önazonosság, 
önrendelkezés és önbecsülés soha nem 
veszélyforrás, hanem erőforrás a közösség 
számára – jelentette ki.

A rendezvényen Kontrát Károly átadta 
a belügyminiszter által adományozott ün-
nepi elismeréseket. A katasztrófavédelem 
állományából is többen átvehettek vala-
milyen elismerést.

Bátorságért Érdemjelet kapott Mikita 
József Róbert címzetes tűzoltó főtörzsőr-
mester, a Hajdúnánási Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság beosztott tűzoltója, aki 
egy égő lakóépületből légzőkészülékben, 
sugárvédelem mellett a füsttel telített la-
kásból kimentett egy eszméletlen fér� t, 
megmentve ezzel az életét.

Gratulálunk! 

Hajdúnánás fontos lépésnek tartot-
ta, hogy aktív lépéseket tegyen azokért 
az ügyekért, melyekért a Férfi ak Klubja 
évek óta munkálkodik, így csatlakozott 
ahhoz a faültetési akcióhoz, mely során 
minden településen otthont kap egy diófa 
csemete. A Férfi  Felelősség Fája jelképezi 
mindazt az értéket, mely elengedhetetlen 
az egészséges család, az egészséges tár-
sadalom működéséhez. A fér� ak újbóli 
szerepvállalása, a fér� -nő kapcsolatok erő-
sítése vált szükségessé értékvesztett társa-
dalmunkban. 

Október 17-én a Dorogi út végén ta-
lálható hármas emlékmű mellett kapott 
helyet a hajdúnánásiak szimbolikus fája, 
melyet Szólláth Tibor polgármester és 
Bedő Imre, a Fér� ak Klubja alapítója ül-
tetett el. Mindketten beszéltek arról, hogy 
a család, mint legfőbb értékünk, milyen 
nagy jelentőséggel bír egy gyermek életé-
ben. Remélik, hogy � gyelemfelhívó és ak-
tiváló ereje is lesz a fának, s több édesapa 
is csatlakozva a Fér� ak Klubjához, szervez 
majd apa-� ú köröket, ahol az együttmun-

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Hajdúnánási Tagintézménye az 
EFOP-3.1.6-16-2017-00038 azonosító 
számú „Esély a jövőnkért, mert mi is lé-
tezünk!” című pályázat keretén belül, há-
rom napos tábort valósított meg Parádon. 

Az előkészítő feladatokat már augusz-
tus elején elkezdte a három megvalósító 
pedagógus: Szabóné Kiss Judit tagintéz-
ményvezető, Lászlóné Lelesz Ildikó te-
hetséggondozó koordinátor, Nagy Angéla 
gyógypedagógus-logopédus. A felmerülő 
akadályokat leküzdve a tábor megvalósu-
lásának helyszíne a parádfürdői Zöldöve-
zet Vendégház lett, ideje pedig szeptember 
vége. A résztvevő 15 gyermek életkorát 
tekintve átölelte a teljes általános iskolai 
korosztályt (az elsősöket kivéve). Kiemelt 
célunk volt a nebulók sokszínűsége által 
az ismerkedési stratégiák megismertetése, 
a beilleszkedési és magatartási nehézsé-
gekkel küzdő gyerekek direkt megsegí-
tése. Külön örömünkre szolgált, hogy a 
családokat anyagilag nem terhelte meg 
semmilyen költség: az utazás, a szállás, az 
étkezés ingyenes volt. 

Köszönettel tartozunk Tóth Imre igaz-
gató úrnak, hogy igazoltan voltak távol 
három napot a gyerekek. Az őszi időjárás 
kegyeibe fogadta e nemes kezdeményezést 

A Hajdúnánási Helyi Közösség Pályá-
zatkészítést segítő műhelyfoglalkozást szer-
vezett 2018. október 22-én a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban. A mű-
helyfoglalkozás célja a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program keretében 
a Hajdúnánási Helyi Akciócsoport által 
meghirdetett felhívások ismertetése, a pro-
jektötletek kidolgozásának segítése volt. 
A pályázatok részletes ismertetését köve-

kálkodás, a fér� úi példamutatás kapja a 
legnagyobb hangsúlyt. 

Az esemény végén a költészetet hívva 
segítségül Horváth Ivett, a Kőrösi Cso-
ma Sándor Református Gimnázium 10. 
osztályos tanulója mondta el Ferdinand 
Gregh A fa című versét.

A faültetés után Bedő Imre részletesen 
beszélt a ránk váró feladatokról a Nánás Pro 
Cultura által szervezett előadáson, amely 
„A fér� ak különleges szerepe a családban” cí-
met kapta. Legégetőbb problémának a fér�  
példamutatás és az együtt végzett munka 
örömének hiányát, valamint a fér� vá válás 
elmaradását látja. S erre az apák hivatottak, 
hiszen – ahogyan Bedő Imre fogalmazott 
több helyütt – „a gyermeket a nő szüli és 
gondozza, de fér� vá az apa neveli”.

Az előadás során elhangzott gondolat-
ébresztő, olykor felrázó, építő szándékú 
mondatok befogadó és értő közönségre 
találtak. Remélhetőleg a nánási édesapák, 
édesanyák és nagyszülők közül egyre töb-
ben állnak aktívan mindezen ügy mellé.

Szabó-Rékasi Mónika

és csodálatos napsütésben kezdtük meg 
szeptember 19-én, szerdán reggel utun-
kat. Összekovácsolódásunkat a gyöngyösi 
Mátra Múzeum tárlatainak megtekinté-
sével kezdtük, majd a közeli sástói kilátó 
és a Kékes tető bátorságpróbának is beillő 
megmászásával folytattuk. 

A második nap délelőttjén a tanulási 
nehézségek leküzdéséhez adtunk felada-
tokat, agyféltekéinket dolgoztattuk meg 
mozgásos, manuális, koncentrációs és 
asszociációs játékokkal, szigorúan feladat-
lapok nélkül. Majd délután a Csevice-
forráshoz vezető túra acélozta a gyerekek 
kitartását. A kellemesen elfáradt kis csapat 
az esti mese hallgatása után hamar pihen-
ni tért, hogy a harmadik napon a helyi 
kocsimúzeum meglátogatása után a kora 
délutáni órákban hazatérhessen. 

Élményeink széles amplitudót jártak 
be: volt óriási kacagás, volt anya utáni vá-
gyakozó sírás, voltak új becenevek, voltak 
ijedtségek (ugyanis is egy mókus is lakott 
velünk) voltak rácsodálkozások és lettek 
új barátságok. Köszönjük, hogy ott lehet-
tünk veletek kedves gyerekek, és ahogyan 
a címben is szerepel, amit a hazafelé úton 
fogalmazott meg egyikőtök: Szakszolgála-
tunk családja Ti vagytok kedves BTM-es 
gyerekek! Nagy Angéla

tően Nagyné Legény Ildikó és Szabó 
István a HACS munkaszervezet részé-
ről, Ditzendyné Frank Mariann pedig 
a HROD Közösségi Gazdaság- és Társa-
dalomfejlesztési Központ részéről külső 
szakértőként segítette a projekttervek 
kidolgozását, a felmerült kérdések meg-
válaszolását. 

A következő Pályázatkészítést segítő 
műhelyfoglalkozás novemberben várható.
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 2018. november 10. (szombat) 19.00 
a Pesti Művész Színház bemutatja: Zer-
kovitz Béla – Szilágyi László: Csókos 
asszony – operett két felvonásban.

 Báró Tarpataky – Virágh József/Kele-
men Csaba

 Pünkösdi Kató – Fogarassy Bernadett
 Dorozsmay Pista – Csengeri Attila/

Egyházi Géza
 Ibolya Ede – Czető Roland/Bodrogi 

Attila
 Salvatore – Egri László 
 Hunyadiné – Sáfár Anikó
 Rica Maca – Tunyogi Bernadett/Cseke 

Katinka
 Kubanek hentes – Harsányi Gábor/

Faragó András/Fogarassy András, vala-
mint Budai Marcell, Czető Ádám, Fritz 
Éva, Kelemen Ákos, Lengyel Eleonóra.

 Rendező: Halasi Imre
 Jegyár: 2500 Ft, 2000 Bocskai Korona.
 Még november 10-ig megváltható a 

Bocskai korona színházbérlet! Az új 
bérletesek január 19-én nézhetik meg 
az Üvegvirág című előadást. A márci-
usi bérlettervben technikai okok miatt 
műsorváltozás lesz. 
H Ú S:

 2018. november 14. (szerda) a Bocs-
kai Filmszínházban:

 16.30 „Föld körüli utazás a Gerecsétől 
Új-Zélandig” – 3D fi lmvetítés. A belé-
pés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 
Maximum 60 főt tudunk fogadni.

 18.00 a � lmszemlére beérkezett kis� l-
mek levetítése

 2018. november 15. (csütörtök) a mű-
velődési központban:

 16.45 a „Héthatáron innen és túl” fo-
tópályázat kiállításának megnyitása és 
díjátadója a művelődési központ galé-
riájában.

 17.30 Afrika – úti élmény-beszámoló. 
Előadó: Nádai László, a Baraka túrave-
zetője.

 2018. november 16. (péntek) a Bocs-
kai Filmszínházban:

 16.30 Magyar határvédelem a török 
kortól Trianonig. Előadó: Dr. Csorba 
Csaba régész – történész.

 18.00 a Héthatár Útifi lm Szemle díj-
átadó műsora, a díjnyertes kis� lmek 
levetítése. Közreműködik: a Fiatal Éne-
kesek Klubja (Püspökladány).

 A program támogatója: NKA.
 2018. November 25. (vasárnap) Ná-

nási Advent
 18.00 Szulák Andrea adventi műsora 

a Református Templomban. Belépő-
díj: 2000 Ft vagy 1500 Bocskai Koro-
na. Jegyek november 5-től válthatóak a 
művelődési központ információjában.

 „Hajdúnánás 2018” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:

A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura A Nánás Pro Cultura 
Nonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlójaNonprofi t Kft. programajánlója

 I. A város (az épített környezet be-
mutatása)

 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-
lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet be-
mutatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2018-as esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2018. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

lyamunkákat díjazzuk. A legjobb alko-
tásokból decemberben a Város Napján 
kiállítást szervezünk. További informá-
ciók a művelődési központban Szólláth 
Zoltántól kérhetőek.

 Vers- és novellapályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

vers- és novellapályázatot hirdet 3 kor-
osztályban:
– 14 éves korig
– 15–18 éves korig
– 18 év felett

 A pályázatra olyan műveket várunk, 
amelyek Hajdúnánásról szólnak vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötődnek. 
A ályamunkákat zsűri bírálja el. A leg-
jobb alkotásokat díjazzuk, illetve a Vá-
ros Napjához kötődően a műveket vagy 
azok részletét felolvassuk. 

 A pályamunkák mindegyikének a 
2018-as évben kell születnie!

 Az alkotásokat 2018. november 23-ig 
várjuk az info@nanasvmk.hu e-mail 
címre word formátumban.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

 Rajzpályázat
 A Nánás Pro Cultura Nonpro� t Kft. 

rajzpályázatot hirdet „Így látom Haj-
dúnánást” címmel 3 korosztályban:
– óvodások
– általános iskola alsó tagozat
– általános iskola felső tagozat

 Egy pályázó maximum 3 darab rajz-
zal pályázhat. Bármilyen szabadkézi 
(nem digitális) technika alkalmazható. 
Kérjük, a pályázó nevét, életkorát, el-
érhetőségét, valamint az iskola nevét a 
lap hátoldalán feltüntetni! A beérkező 
rajzokat zsűri bírálja el. A rajzokból a 
Város Napjához kötődően kiállítást 
szervezünk. 

 Az alkotásokat 2018. december 3-ig 
várjuk a művelődési központba.

 Bővebb információ kérhető Szólláth 
Zoltántól a 70/372-1494-es telefon-
számon, vagy az info@nanasvmk.hu 
e-mail címen.

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848

Zerkovitz Béla – Szilágyi László 

 
operett két felvonásban

Báró Tarpataky
VIRÁGH JÓZSEF/
EGYHÁZI GÉZA/
KELEMEN CSABA
Pünkösdi Kató
FOGARASSY BERNADETT
Dorozsmay Pista
CSENGERI ATTILA/
EGYHÁZI GÉZA
Ibolya Ede
CZETŐ ROLAND/
BODROGI ATTILA
Salvotore
EGRI LÁSZLÓ
Hunyadiné
ESZTERGÁLYOS CECÍLIA/
SÁFÁR ANIKÓ
Rica Maca
TUNYOGI BERNADETT/
CSEKE KATINKA
Kubanek, hentes
HARSÁNYI GÁBOR/
FARAGÓ ANDRÁS/
FOGARASSY ANDRÁS

Zenei vezető: Fekete Mária
Karmester: Bíró Attila
Díszlet: Halász G. Péter 
Jelmez: Reininger Mária és 
                Rabócsi Renáta
Koreográfus: Szamosi Judit
Rendező: HALASI IMRE www.pestimuveszszinhaz.hu  •  facebook.com/pestimuveszszinhaz

KÉKY LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT – HAJDÚNÁNÁS
2018. november 10., 19 óra  Jegyár: 2500 Ft, 2000 Bocskai korona
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Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!

Városi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberbenVárosi rágcsálóirtás novemberben

Városrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás TedejenVárosrész tanácskozás Tedejen

Pályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívásPályázati felhívás

Elektromos lomtalanításElektromos lomtalanításElektromos lomtalanításElektromos lomtalanításElektromos lomtalanításElektromos lomtalanítás
Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy 2018. novem-
ber 16-án, pénteken 9.00 órától 14.00 
óráig Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. 
szám alatti ingatlanon (volt textilüzem ud-
varán) a háztartásokban összegyűlt, feles-
legessé vált, megbontatlan állapotú (nem 

szétszerelt) fémtartozékokkal rendelkező 
elektromos berendezések (pl.: hűtőgépek, 
centrifugák, mosógépek, gáztűzhelyek, 
rezsók, mikrohullámú sütők, televíziók, 
számítógépek, monitorok…stb.) térítés-
mentes leadására van lehetőség.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 255/2018. (X. 25.) 
számú Képviselő-testületi Határozata 
alapján versenytárgyalásos pályázati úton 
történő értékesítésre meghirdeti az ön-
kormányzat tulajdonát képező, 3056 hely-
rajzi számú, természetben a 4080 Hajdú-
nánás, Perczel u. 12. szám alatti 1449 m2 
alapterületű, „kivett óvoda” megnevezésű, 
korlátozottan forgalomképes vagyonkör-
be sorolt ingatlant. Az ingatlan becsült 
forgalmi értéke, valamint a megajánlható 
minimum vételi ár 35 000 000 Ft. A pá-
lyázat benyújtásával egy időben � zetendő 
bánatpénz összege 3 500 000 Ft.

A pályázatok beérkezési határideje: 
2018. november 26. (hétfő) 08.00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesí-
tés nélkül): 2018. november 26. (hétfő) 
10.00 óra.

A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-
kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban „Pályázat 
a 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám 
alatti ingatlan megvásárlására” felirattal. 

Információ kérhető személyesen a Haj-
dúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 
fszt. 37-es irodájában vagy telefonon a 
(06) 52/381-411 telefonszámon a 179-es 
melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pá-
lyázatot – indoklás nélkül is – eredmény-
telennek minősítse!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Az elmúlt hónap folyamán nagyon sok 
alkalommal érkezett Önkormányzatunk 
felé lakossági részről kérdés és informá-
ciókérés a kutakra vonatkozó bejelentési 
kötelezettséggel, azok engedélyeztetésé-
vel kapcsolatban. Az országos sajtóban 
nagyon sok és sokféle információ terjed 
a téma kapcsán: milyen mélységű és mű-
szaki adatokkal rendelkező kutakat kell 
bejelenteni, milyen határidővel és az el-

járás lefolytatása milyen költségekkel jár. 
A médiában terjedő, olykor ellentmondá-
sos információk helyett célunk a hiteles, 
naprakész és jogszerű tájékoztatás nyújtá-
sa, ezért a folyamatban lévő jogszabályvál-
tozásokra tekintettel bővebb tájékoztatást 
a következő lapszámban nyújtunk.

A tájékoztató megjelenéséig szíves tü-
relmüket és megértésüket kérjük!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 
közterületi zárt csapadékvíz-hálózatokban 
2018. november 13–16. között a kiskör-
úton belül, illetve a kiskörútra felfűződő 
egyes utcákban ismételten városi rágcsáló-
irtási munkákat végeztet. 

A közterületeken kívül a magántu-
lajdonban lévő ingatlanokon az önkor-
mányzat nem végez irtási munkákat, 
ezért felhívjuk a lakosság � gyelmét arra, 
hogy amennyiben a tulajdonukban vagy 
a használatukban lévő ingatlanokon, illet-
ve annak környékén is észlelik a rágcsá-
lók elszaporodását, úgy saját költségük 
terhére kérhetik az önkormányzat által 
is használt irtószer szakemberek által tör-
ténő elhelyezését. Az igényeket személye-

sen 2018. november 12-ig a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Irodája 28-as irodájában 
adhatják le, vagy a mirkob@hajdunanas.
hu e-mail címre juttathatják el, továbbá 
az 52/381-411/129-es telefonszámon je-
lenthetik le. A beékezett igényeket továb-
bítjuk, és a vállalkozó az igénybejelentő-
ket személyesen fogja felkeresni, melynek 
során a beavatkozástól függően az irtási 
munkák költségére egyedi árajánlatokat 
fog tenni. Az árajánlattétel nem jár irtási 
kötelezettséggel. 

Kérjük, az irtással érintett közterületen 
a munkák ideje alatt fokozott � gyelem-
mel közlekedjenek. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2018. december 
2-án (vasárnap) du. 13.00 órai kezdettel 
a 4085 Hajdúnánás–Tedej, Előháti u. 1. 

szám alatt található Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér helyiségében városrész 
tanácskozást tart a hajdúnánás-tedeji la-
kosság számára.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Gratulálunk a 2018. szeptember 
hónapban házasságot kötött pároknak!

• Csipes Judit–Lantos Norbert
• Balogh Boglárka–Varga László
• Ambrus Tünde–Kristóf Tamás
• Kémeri Anna–Murvai Miklós
• Hajdú Réka–Pénzes László

• Bagosi Istvánné
• Domán Mátyás László
• Gyuró Miklósné
• Horváth Sándorné
• Jámbor Gábor
• Józsi-Tóth István László
• Kovács Jánosné
• Kutasi Lajosné
• Kutron Imre Lászlóné
• Lukácskó Pál
• Pető Miklós Imre
• Péntek Lajosné
• Szalka László
• Ullaga György János
• Vitányi László

Akiktől 2018. szeptember 
hónapjában búcsút vettünk

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!

• Damasiewicz Annamária
• Porkoláb Gábor
• Csorvási Mirabella
• Varga Gábor
• Varga Miklós
• Dési Anna
• Füz Regő
• Varga Hanga Flóra

• Nagy Lujza Lotti

• Bordán Eszter Zsófi a–Tanyi István
• Nagy Anita–Merényi Gábor
• Pinczés Krisztina–Dallos-Nagy Tibor
• Szántó Erzsébet–Zomodi Gábor
• Nagy Edina–Nagy János

KÖZLEMÉNY
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a TOP CLLD kere-
tében megjelent TOP-7.1.1-16-H-075-4 kódszámú, „A járásközponti szerep 
erősítése és helyi tudatosítása népesség-megtartó beavatkozások, és generációk 
közötti kapcsolatteremtés útján” című helyi felhívás 2018. 10. 25. nappal, az 
Irányító Hatóság jóváhagyásával az alábbiak szerint módosult.

4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határ-
ideje 2019. 02. 04. napra,

4.3.1 Az értékelési határnapok 
2018. 12. 04.
2019. 01. 04.
2019. 02. 04. dátumra módosultak.

KÖZLEMÉNY
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a TOP CLLD kereté-
ben megjelent TOP-7.1.1-16-H-075-2 kódszámú, „Beruházások és beszerzé-
sek a város közösségi tereinek, zöldfelületeinek rendezésére, funkcióbővítésére, 
a kulturális örökség megóvására.” című helyi felhívás 2018. 10. 25. nappal, az 
Irányító Hatóság jóváhagyásával az alábbiak szerint módosult.

4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határ-
ideje 2019. 02. 04. napra,

4.3.1 Az értékelési határnapok 
2018. 12. 04.
2019. 01. 04.
2019. 02. 04. dátumra módosultak.
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A két világháború között Nagy Hábo-
rúként emlegették a 20. század első nagy 
esztelenségét, amely katonaruhába öltöz-
tette a fér� ak színe javát a világ minden 
szegletéből. Vilmos császár 1914 nyarán 
még mindössze egy falevélhullásnyi időt 
ígért Európa népének, s aztán hazatérnek 
legény� úk és édesapák. 

Csak magyar földről 3,5 millió fér� t 
vonultattak be, s közülük 670 ezren soha 
nem tértek haza, még a negyedik fale-
vélhullás után sem, mert elnyelte őket a 
nagyvilág valamelyik tömegsírja. 

Hajdúnánás is elküldte � ait a nagy 
őrületbe, hogy védjék a hazát messze a 
magyar földtől. A keleti front, aztán Do-
berdó karszt fennsíkja, meg az Isonzó fo-
lyó vidéke követelte drága vérüket. Végül, 
a háború utolsó napjaiban a megáradt 
Piave lett tízezrek örök nyughelye. 

Az idegen földön vívott háború 672 
hősi halottat követelt az akkor 17 ezer 
fős Hajdúnánás társadalmából, s nevüket 
1926-ban felvésték a Hősi Emlékmű ta-
lapzatára.

Az 1560 napig tartó világháború be-
fejezéséről szóló megállapodás 1918. no-
vember 3-án lépett életbe. Az ezt megelő-
ző hetekben az osztrák császári és királyi 
haderő az összeomlás szélén állott. Kato-
náink éheztek, utánpótlás hiányában le-
kopott róluk a ruházat, káosz uralkodott 
el a hadszíntereken. A világ és a magyar 
társadalom is belefáradt a tengernyi áldo-
zatba és a fájdalomba. A még fegyverben 
állóknak pedig alig volt tudomásuk ar-
ról, hogy itthon, 1918. november 31-én 

A Nagy Háború és következményeiA Nagy Háború és következményeiA Nagy Háború és következményeiA Nagy Háború és következményeiA Nagy Háború és következményeiA Nagy Háború és következményei

A hajdúnánási Kéky Lajos Művelődé-
si Központ ad otthont 2018. december 
11-én annak a Jótékonysági Gálaestnek, 
melynek bevételét a szervező Nánási Nép-
dal, Nóta és Tánckedvelők Egyesülete 
felajánlja Hajdúnánás halmozottan sérült 
gyermekei számára. A fellépő művészek – 
köztük Kállai Bori művésznő, Lente Lajos 
nótaénekes, Sarkadi László előadómű-
vész, Tordai Zoltán és zenekara – fellépti 

Segítsük együtt Segítsük együtt Segítsük együtt 
Hajdúnánás sérült gyermekeit!Hajdúnánás sérült gyermekeit!Hajdúnánás sérült gyermekeit!Hajdúnánás sérült gyermekeit!Hajdúnánás sérült gyermekeit!Hajdúnánás sérült gyermekeit!

díjuk egy részével, vagy egészével szintén a 
gyermekek adományát gyarapítják.

A kedves érdeklődő közönség a belépő-
jegyek árával járulhat hozzá a jótékonysá-
gi est céljának eléréséhez.

Hívjuk és várjuk Önt is egy feledhetet-
len Gálaestre!

Hiszen adni jó! 
Adjunk Közösen!

a szervező Nánási NNTE

meggyilkolták Gróf Tisza 
István miniszterelnököt, aki 
1914-ben óvta a királyt a 
háborúba történő belépés-
től. Ám a hazai baloldal őt, 
a nemzeti konzervatív oldal 
legfőbb képviselőjét okolta a 
veszteségért.

Ez az esemény a vég kez-
detét jelentette. Az őt követő 
bal oldali Károlyi kormány 
szétzilálta a még fegyelme-
zetten hazaérkező alakulato-
kat, megfosztva őket rangjel-

zésüktől és fegyvereiktől, s az acsarkodó 
nemzetiségek karmai közé lökte az orszá-
got. 1918. december 1-jén Gyulafehérvá-
ron a románság és a szászok kinyilvánítot-
ták Erdély elszakadását Magyarországtól, 
s ez a dátum a Nagy háború utáni terület-
veszteségek nyitánya is lett. 1920. június 
4-én aztán beteljesedett a vég. Elveszítet-
tük Szent István országának kétharmadát.

A magyar társadalom a mai napig 
adósa a hősöknek. Az épségben, vagy 
hadirokkantan hazatértek az 1950–60-as 
években távoztak az égi harcmezőkre, ám 
róluk, a hősökről nem lehetett szót ejteni. 
Amint a második háború hőseiről sem. 
A szocializmus idején ők testesítették meg 
az ellenséget. Az a sok-sok vitéz katona, 
akiknek a mellét egy-egy sikeres harci cse-
lekményért kitüntetésekkel ékesítették a 
harctéren. 

Az oktatásból is kikopott a hősök em-
lékezete. Pedig a két háború között az 
akkori � atalságnak csak tisztelegve illett 
elhaladni a Hősök Emlékműve előtt. S ez 
a tiszteletadás nem az ércalakoknak szólt, 
hanem azoknak, akire ez a műalkotás em-
lékeztet.

Nekünk, maiaknak az emlékezés és 
emlékeztetés feladata adatott meg. Ne-
künk nem kell háborúba küldeni � ainkat. 
De soha nem feledhetjük, hogy száz év-
vel ezelőtti eleink tengernyi véráldozatot 
hoztak ezért a hazáért. Mert hitük szerint 
minden harctéren ezt az ősi földet védték. 
Nem rajtuk múlott, hogy területét szét-
marcangolták. 

Buczkó József

A nyugati frontról hazatérő katonák 1918 novemberében

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-30/523-6848

Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.Férfi  kézilabda NB II.
Juhász ’99 Füzesabonyi SC–Hajdúná-

nás KSE 29–27 (12–11)
Füzesabony 180 néző. Vezette: Budai, 

Rácz. (szeptember 22.)
Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), 

Bancsók, ÖTVÖS N. 14/3, Kelemen 2, 
TAKÁCS 5, Csonka, Hangos. Csere: Tor-
ma (kapus), Dankó, Nyeste 1, Harsányi, 
Nagy 2, Bodogán, Kiss D. 3/1, Ötvös T. 
Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 6/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 14 perc.

Madai Tamás: Sajnos ebben a szezon-
ban második mérkőzésünkbe nyúltak bele 
a játékvezetők, ez bosszantó, hogy egy fel-
készülést tesznek tönkre.

I� úsági mérkőzés: Füzesabonyi SC–
Hajdúnánás KSE 39–29 (20–15)

Füzesabony 100 néző. Vezette: Bartók, 
Fibec. (szeptember 22.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
L., KISS Z. 5,ÖTVÖS Á. 20, Szeleczki, 
Kujbus, Kiss D. Csere: Hernyák, Ötvös 
T., Nagy-Menyhárt 3, Bózsár, Nagy Sz. 1. 
Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 0/0, illetve 0/0. Kiállítás: 
6 perc, illetve 8 perc.

Tóth Norbert: Védekezésünk még nincs 
a toppon, sajnos 39 gólt kaptunk, 29 elle-
nében ez nagyon kevés. Próbáljuk javítani 
a védekezésünket, erre az kellene, hogy 
több edzésre járjanak a játékosaim.   -kábé-
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Őszi játszóház a Bocskai iskolábanŐszi játszóház a Bocskai iskolábanŐszi játszóház a Bocskai iskolábanŐszi játszóház a Bocskai iskolábanŐszi játszóház a Bocskai iskolábanŐszi játszóház a Bocskai iskolában Fontos információk Fontos információk Fontos információk Fontos információk Fontos információk Fontos információk 
a Bocskai Korona bérletheza Bocskai Korona bérletheza Bocskai Korona bérletheza Bocskai Korona bérletheza Bocskai Korona bérletheza Bocskai Korona bérlethez

Sikeres „Határtalanul 2018” Sikeres „Határtalanul 2018” Sikeres „Határtalanul 2018” 
pályázat a Hajdúnánási Református pályázat a Hajdúnánási Református pályázat a Hajdúnánási Református 
Általános IskolábanÁltalános IskolábanÁltalános Iskolában
pályázat a Hajdúnánási Református 
Általános Iskolában
pályázat a Hajdúnánási Református pályázat a Hajdúnánási Református pályázat a Hajdúnánási Református 
Általános Iskolában
pályázat a Hajdúnánási Református 
Általános Iskolában
pályázat a Hajdúnánási Református 
Általános Iskolában
pályázat a Hajdúnánási Református pályázat a Hajdúnánási Református pályázat a Hajdúnánási Református 
Általános Iskolában
pályázat a Hajdúnánási Református 

A Bocskai korona színházbérletet még 
november 10-ig tudják megváltani mind-
azok, akik egy előadást sem szeretnének 
elszalasztani. Ahogyan eddig is, kedvez-
ményesen válthat bérletet mindenki, aki 
a Bocskai korona � zetőeszközt választja.

Az új bérletesek számára az Üvegvirág 
című előadást 2019. január 19-én, 19 
órától tűzzük műsorra, tisztelegve ezzel a 
magyar kultúra előtt is.

A márciusra tervezett színházi előadás 
tekintetében műsorváltozást szükséges 
eszközölnünk, mivel technikai okokra 

Iskolánk hetedikes, nyolcadikos diákjai 
– az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt „Határtalanul 2018” pályázat 
keretén belül – tanulmányi kiránduláson 
vettek részt szeptember 24–27. között 
Erdélyben. A pályázat célja az volt, hogy 
megismerkedjünk Erdély természetföld-
rajzával, az ott élő magyar emberekkel, 
magyarlakta településekkel, történelmük-
kel, próbáljunk együtt érezni velük, át-
érezni sokszor nehéz helyzetüket. Csodála-
tos helyszíneken jártunk a négy nap alatt.

Megcsodálhattuk a nagyváradi Római 
Katolikus Székesegyházat, a Püspöki Pa-
lotát. Megtekintettük a kolozsvári Szent 
Mihály-templomot és Mátyás király szü-
lőházát, Tordán a Jósika Miklós magyar 

Idén október 24-én délután 14–16 óra 
között rendezték meg a Bocskai iskola 
Polgári úti tornatermében a már hagyo-
mányosnak nevezhető Őszi játszóház 
programot az alsó tagozatos gyermekek 
számára. A kisgyerekek körében méltán 
népszerű délután a szülők segítségét is év-
ről évre igényli, hiszen az ételkóstoláshoz 
ők hordják a � nomabbnál � nomabb őszi 

ételeket, italokat, � nomságokat az iskolá-
ba. A szorgos kezek a programok alatt íz-
lésesen megterítettek az iskola folyosóján, 
s igazi „Terülj, terülj asztalkákat” varázsol-
tak a gyerekeknek, kóstolásra kínálva azo-
kat a � nomságokat, melyeket az ősz kínált 
fel nekünk.

A játszóház igazodik az évköri hagyo-
mányokhoz, ahhoz az ünnephez, amikor 
a termények betakarításakor vidámság 
költözött az emberek szívébe, hiszen elvé-
gezték a munka nagy részét, s jöhetett a 
szórakozás, éneklés, táncolás. 

Hogyan elevenedtek meg ezek a hagyo-
mányok a Polgári utca tornatermében? 
Először is népdalcsokrokkal, citeraszóval, 
közös énekléssel köszöntötték az őszt a 
Szalmakalap Citeraegyüttes segítségével, 
így emlékeztek vissza, vajon mit énekel-
hettek nagyszüleink, dédszüleink ilyen 
tájban? 

„Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már ennél szebbet?”

Majd közösen táncoltak egy na-
gyot, hiszen az ünnepléshez ez is 
hozzátartozott. Körben állva, egy-
más kezét fogva, vidáman mold-
vai-, széki-, s természetesen hajdú-
sági dallamokra.

A meghívott vendégek bemuta-
tásakor köszöntötték a születésna-
posokat is, akikből kettő is helyet 
foglalt a vendégek székén. Az egyik 
városunk nagy kincse, Reszeginé 
Nagy Marika néni, aki méltán vi-
seli a Népművészet Mestere címet. 
A Népi Iparművész szalmafonó 
Marika néni nagyon szívesen jön a 
gyerekekhez átadni a tudását, óri-
ási kedvességét, határtalan jóságát 
belefonva meseszép alkotásaiba. 
Nagy szeretettel köszöntötték őt 
80. születésnapjának „violáján”. 

A másik vendég, akit szintén 
nagy szeretettel hívunk és várunk 

hagyományőrző rendezvényekre Magi 
Imre fafaragó népi iparművész, akit 
szintén születésnapján köszönthettünk. 
Szeitz Ágnes viseletkészítő Népi Iparmű-
vész nagy meglepetéssel szolgált a gyere-
keknek, ugyanis nemcsak hogy elhozta 
gyönyörű munkáit, hanem azokat fel is 
lehetett próbálni, s akár táncra is lehetett 
bennük perdülni.

A negyedik vendége a napnak egy iga-
zi vándorlegény majdnem az Óperenciás 
tengeren is túlról érkezett, tarisznyával, 
hamuban sült pogácsával és szépen szóló 
furulyájával – Fekete Dávid élőszavas me-
semondó volt. A gyerekek és a felnőttek is 
tátott szájjal hallgatták meséjét, melyben 
megelevenedtek a szereplők a képzelet szár-
nyán a csodás előadásának köszönhetően.

Aki a délután során unatkozni meré-
szelt, azt „munkába fogták”, ugyanis ki-
próbálhatta milyen a kukoricafosztás, s 
akár a kukoricán való térdepelés is. Ha 
valaki széjjelnézett a tornaterem forga-
tagában, nemigen talált tétlenkedő kicsit 
s nagyot, hiszen mindenki megtalálta a 
számára érdekes elfoglaltságot. Hogyan 
érezhették magukat a résztvevők? A han-
gos nevetések, a vidám arcocskák elárul-
ták, s az is, hogy alig akarták elhinni, hogy 
nemcsak a mesében, de a rendezvényben 
is eljött az „Itt a vége, fuss el véle!”…

Öröm volt látni, mennyire megélhetők 
a népi hagyományok a ma oly sokat kri-
tizált gyermekeivel is. Olyan örökségünk 
ez, melyben találkozik a múlt és a jövő. 
A jelen feladata pedig ezeknek a találkozá-
soknak a biztosítása. Lükő Gábor néprajz-
kutató gondolataival zárva a nap nyitott 
szemű résztvevőire és segítőire gondolva: 

„A magyar népművészetben csak az nem 
veszi észre a fantasztikus elemeket, aki be-
hunyja a szemét.” Fekete Andrea

A szüretelés kimaradt, de az éneklés és még számtalan szórakoztató program várta 
a gyerekeket a Bocskai iskolában az őszi szünetet megelőző hét szerdáján. Bizony, 
ezeknek a gyerekeknek az őszi évszak nemcsak az időjárás megváltozását, a levelek 
sárgulását, a gyümölcsök leszüretelését hozta, hanem az évek óta nagy sikerű Őszi 
játszóház elnevezésű sokrétű, sokoldalú, komplex gyermekprogramot is.

hivatkozva a Móricz Zsigmond Színház-
nak mégsem áll módjában a Név: Carmen 
című előadást rendelkezésünkre bocsáta-
nia. Ehelyett a tavasz folyamán egy víg-
játékot szeretnénk elhozni a kedves szín-
házszerető közönségünknek. A minőség 
fontos számunkra, így minden bizonnyal 
a szervezés alatt álló előadás is elnyeri 
majd tetszésüket.

Szeretettel várjuk Önöket a Kéky Lajos 
Művelődési Központ színháztermében!

Értéket az értékért!
A szervezők

nyelvű iskolát, az ótordai 
református templomot. Se-
besváron és Torockószent-
györgyön vártúra során 
ismerkedtünk történelmi 
múltunkkal. A Székelykő 
alatt fekvő Európa Nost-
ra Díjas Torockón pedig 
gyönyörködhettünk a falu 
műemlék jellegű házaiban. 
Magyarlapádon testvérisko-
lánkban töltöttünk el egy 
délelőttöt, ahol betekintést 
nyerhettünk a Szórványkol-

légium működésébe. Székelyudvarhelyen 
történelmünk nagyjait ábrázoló szobor-
parkot, a Református Kollégiumot vala-
mint a Vasszékely világháborús emlékmű-
vet is megnéztük.

A természetföldrajzi képződmények is 
elnyerték a tanulmányi kiránduláson részt-
vevők tetszését: túráztunk a Tordai-hasa-
dékban, a Parajdi-sószorosban, lementünk 
az Európa legnagyobb só tartalékával ren-
delkező Parajdi sóbányába, s végül megte-
kintettük a Szovátán lévő magas sótartal-
máról híres Medve-tavat. 

A kirándulás során rengeteg élmény-
nyel, tapasztalattal gazdagodott mindenki 
Erdélyben.

Farkas Ferenc osztályfőnök

Székelyudvarhely, Vasszékely emlékmű
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Katonadalok Fesztiválján nyugdíjas Katonadalok Fesztiválján nyugdíjas Katonadalok Fesztiválján nyugdíjas 
egyesületünkegyesületünkegyesületünkegyesületünkegyesületünkegyesületünk

„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők másokét is…”
(Kodály Zoltán)

Őszi mezőgazdasági körképŐszi mezőgazdasági körképŐszi mezőgazdasági körképŐszi mezőgazdasági körképŐszi mezőgazdasági körképŐszi mezőgazdasági körkép
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Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda NB IINB IINB IINB IINB IINB II

Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda Férfi  Kézilabda NB IINB IINB IINB IINB IINB II

12. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Vasutas Egyetértés Művelődési Köz-
pontban a Katonadalok fesztiválját, ahol nyugdíjas kórusok, dalárdák, éneklő cso-
portok daloltak honvágyról, bevonulásról, toborzásról szóló katonadalokat. A ren-
dezvényen 296 fő vett részt a határon túlról Nagyváradról és Szalacs községből, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből Nyíregyházáról, Biriből, Nyírturáról, Hajdú-Bihar 
megyéből Debrecenből és Hajdúnánásról is.

A Katonadalok Fesztiválját hagyo-
mányként rendezik meg már 12. alka-
lommal Debrecenben. Az idei szeptember 
13-án került megrendezésre, melyre a 24 
benevezett csapat közül egy a mi váro-
sunkat képviselte. Az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület énekkara minden évben meg-
mutatja lelkesedését és csengő hangját 
a megmérettetésen, s büszkén vallják: 
nem sikertelenül. Eddig 10 alkalommal 
végeztek dobogós helyen, s minden meg-
nyerhető díjat meg is nyertek, amit csak 
lehetett, ebből az egyik a Honvédelmi 
Minisztérium díja – mesélte lapunknak 
büszkeséggel Tímári Balázs, az egyesület 
elnöke. Nagy izgalommal készülnek év-
ről évre a nánási dalszerető nyugdíjas kis 

csapat tagjai erre a fesztiválra, ahová az 
idén először saját erőből, külső szakmai 
segítség nélkül válogatták össze dalaikat. 
8 katonadalt szedtek egy csokorba, melyet 
egy vidám hangulatú nótával zártak – ez 
külön elnyerte a szakmai zsűri tetszését.

A 24 résztvevő csapatból 8-an kaptak 
helyezést, országos díjat 2 csoport nyert 
el, s ebből az egyik a nánásiaké – mely a 
MH Hadkiegészítő és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási 
Központ különdíja.

A díj – a többi szép elismerés mellett- 
megtekinthető a Kéky Lajos Művelődési 
Központ folyosóján elhelyezett vitrinben. 
Büszkék vagyunk rájuk!

Fekete Andrea

A nagy nyári hajrá, az aratás után elér-
kezett az őszi időszak. Új kihívást jelentett 
az őszi munkák elvégzése. Köztük a ter-
mények betakarítása, illetve az őszi talaj-
munkák, vetések elvégzése. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogyan alakultak a termésát-
lagok és milyen munkálatok folynak most 
a földeken.

Agroszoltek Kft. (Kelemen Imre)
Október 6-ig sikerült betakarítani a 

kukoricát. A szárazság ellenére jó volt a 
termés, a szárítási költség minimális. Az 
átlagtermés 9 t/ha. A csemegekukorica 
betakarítása október 15-én fejeződött be. 
Ahhoz, hogy e termékből eredményt le-
hessen elérni, rengeteget kellett öntözni. 
A napraforgó betakarítása is optimális 
időben történt, így szárítási költség nem 
merül fel. E növény átlagtermése 3,5–4 t/
ha. Az őszi munkák végzése folyamatos. 
A szárazság miatt nehéz a magágyak elő-
készítése, csapadék kellene. Ennek ellené-
re az őszi gabonák vetése megtörtént.

Nyakas Farm (Nyakas András)
Jó termést hozott a kukorica. Az átlag-

termés 130 q/ha. Nagyobb hányadát ta-
karmánynak zúzták be. A termett napra-
forgó átlaga 40 q/ha. Elvetették a rozst, a 
lucernát és a búzát. Nehéz a talaj-előké-
szítés a szárazság miatt, de mégis időben 
vannak a munkálatokkal. Csendes, kiadós 
eső kellene.

Farm 95 Kft. (Hadadi Imre)
Kukoricából 100 q/ha körül alakul az 

átlagtermés. Víztartalma miatt kisebb szá-

rítást igényel. Napraforgóból az átlagter-
més 45 q/ha, ami jónak mondható. Ke-
gyetlen munkát jelent a szárazság miatti 
talaj-előkészítés, ennek ellenére folyama-
tos az őszi tevékenység.

Tedej ZRt. (Bódi László)
A betakarított kukorica jól beszáradt, 

nincs szükség a szárításra. Kiváló a minő-
sége, termésátlaga pedig 95 q /ha. Nap-
raforgóból a termésátlag 45 q/ha. Az őszi 
munkák elvégzésével mintegy tíz nappal 
előrébb járnak. A talaj-előkészítés és a ve-
tés folyamatosan zajlik. Ahol, és amikor 
kell, akkor öntözni tudnak. Gondot okoz 
a legelők szárazság általi megviseltsége, 
ami miatt az állatok istállóztatását előbbre 
kellett hozni.

Kelemen Sándor gazdálkodó
A betakarított kukorica termése válto-

zó, 70–90 q/ha körül alakult. A naprafor-
gó termésátlaga 46 q/ha. Az őszi munkák 
– úgy a talaj-előkészítés, mint a vetések 
végzése – folyamatosan zajlanak. A száraz-
ság miatt nehéz a magágyak előkészítése, 
a szántás elvégzése, így sajnos megnőtt a 
gépek üzemanyag költsége.

Amint az a fentiekből is kitűnik, sürgő-
sen szükség lenne legalább 60–100 mm 
csapadékra. Ennek ellenére folyik a mun-
ka. Mint azt elmondták: „Akár nagy, akár 
kicsi a gazda, mindannyian a nemzet javát 
kívánjuk szolgálni.” 

Szorgos munkálkodást kívánunk a gaz-
dáknak és a gazdálkodóknak.

Gut István

Kisvárdai KCS–Hajdúnánás KSE 32–28 
(19–12)

Kisvárda 100 néző. Vezette: Dohány, Nagy. 
(szeptember 29.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Bancsók 
1, ÖTVÖS N. 10, Kelemen, TAKÁCS 2, Cson-
ka 4/1, Hangos. Csere: Torma (kapus), Dankó 
4, Harsányi, Nagy 2, Kiss D. 2, Ötvös T. 2, Al-
fóldi M. 1. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 3/1. Kiállítás: 24 perc, 
illetve 16 perc.

I� úsági mérkőzés: Kisvárdai KCS–Hajdúná-
nás KSE 39–29 (20–15)

Kisvárda 100 néző. Vezette: Bartók, Fibec. 
(szeptember 22.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy L., 
Kiss Z. 6, ÖTVÖS T. 10/1, Szeleczki 7, Kuj-
bus 2, Kiss D. 3. Csere: Fehérvári (kapus), Her-
nyák 1, Nagy-Menyhárt 3, Bózsár 2, Nagy Sz. 
Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 1/1, illetve 1/1. Kiállítás: 8 perc, 
illetve 6 perc.                                          -kábé-

Hajdúnánás KSE–Nyírbátori SC 31–
27 (14–16)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Aczél, 
Paulovics. (október 6.)

Hajdúnánás KSE: FELFÖLDI (kapus), 
DANKÓ 6, ÖTVÖS N. 14/2, Takács 
1, BANCSÓK 4, Csonka 1, Kiss D. 1. 
Csere: Torma (kapus), Hangos 3, Tamásd, 
Kelemen 1, Harsányi, Alföldi M., Nagy, 
Ötvös T. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 3/3, illetve 4/4. Kiállítás: 
8 perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Nagyon ráfért a csapatra 
már egy ilyen siker, nagyon sok jó egyéni 
teljesítménnyel azt gondolom megérde-
melten nyertük meg a mérkőzést.

Nádudvari ASK–Hajdúnánás KSE 
26–22 (13–12)

Nádudvar 150 néző. Vezette: Hoványi, 
Ubornyák. (október 13.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Dan-
kó 1, Ötvös N. 4/1, Takács 2, Bancsók, 
Csonka, Kiss D. 3. Csere: Torma (kapus), 
Hangos 10, Nagy L., Ötvös T. 2, Bécsi, 
Nyeste. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 2/2, illetve 1/1. Kiállítás: 
4 perc, illetve 10 perc.

I� úsági mérkőzés: NASK-PKE–Hajdú-
nánás KSE 35–26 (18–12)

Püspökladány 70 néző. Vezette: Praczu 
Lili, Praczu Luca. (október 10.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D. 5, Nagy-Menyhárt, Kiss Z. 2, Bózsár, 
ÖTVÖS T. 11/3, Nagy L. 2. Csere: Nagy 
Sz. 1, Bak, Ötvös Á. 1/1, Hernyák 1, Sze-
leczki 3. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 10/7, illetve 4/4. Kiállítás: 
14 perc, illetve 16 perc.

Tóth Norbert: Nagyon sok hibával ját-
szottunk, támadásoknál ötlettelenül, nem 
csapatként működtünk, nem volt, aki irá-

Hajdúnánás KSE–Hajdúböszörményi 
TE 32–33 (16–16)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Fibecz, 
Herbák. (október 19.)

Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss 
D. 2/2, Fórizs 9, Takács 3, Nyeste, Han-

gos 7, Ötvös N. 8/1. Csere: Nagy L., Ke-
lemen, Harsányi, Tamás, Horváth, Ötvös 
T. 3, Bodogán, Bancsók, Dankó. Edző: 
Madai Tamás

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

nyítsa a csapatot. Védekezésünkkel még 
inkább nem vagyok elégedett, nagyon sok 
hetest ítéltek ellenünk, és sok gólt kap-
tunk betörésekből.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Miskolci SCI 36–41 (15–23)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Cano, 
Oláh. (október 15.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss 
D. 7, Nagy-Menyhárt, Nagy Sz., Kujbus, 
ÖTVÖS T. 21/4, Bózsár 3. Csere: Ötvös 
Á., Bak, KISS Z. 4, Szeleczki 1, Nagy L., 
Hernyák. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 4/4, illetve 3/3. Kiállítás: 
12 perc, illetve 10 perc.

Tóth Norbert: Nagyon nagy előnyt ad-
tunk az ellenfélnek az első játékrészben, 
csak a második félidőben nyújtott 15 per-
ces periódussal vagyok elégedett, amikor 
is 10 gólos hátrányt sikerült ledolgoz-
nunk, de a végére elfáradtunk. Az előző 
meccshez képpest azért ez egy fokkal jobb 
teljesítmény volt, főleg támadásban.

-kábé- 

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE– 
Nyírbátori SC 39–37 (19–22)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kato-
na, Tóth. (október 6.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), KISS 
D. 10, Nagy-Menyhárt 3, Kujbus 1, Kiss 
Z. 4, Bózsár 1, ÖTVÖS T. 18/4. Csere: 
SZELECZKI 1, Hernyák, Nagy L. 1, Nagy 
Sz., Ötvös Á., Bak. Edző: Tóth Norbert

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

Madai Tamás: Nagyon gyengén kezd-
tük a mérkőzést, számtalan hibával na-
gyon sok góllal megtudott lépni az el-
lenfél de a végén a szívünk megnyerte a 
mérkőzést.                                       -kábé- 
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Idén is megrendezésre került a Kéky 
Lajos Művelődési Központ épületében 
a Hajdúnánási Református Óvoda Őszi 
vására, melyre izgatottan készült az óvoda 
apraja, s nagyja. 

A gyülekező percei után közös reggeli 
éneklésre és imára hívta nagytiszteletű 
Gacsályi Gábor a megjelent gyerekeket, 
majd az óvoda vezetője Tóth-Ruszoly 
Zsuzsanna köszöntötte a vendégeket, szü-
lőket, hozzátartozókat, munkatársakat és 
nem utolsó sorban az óvodánkba járó gye-
rekeket. Köszöntőjében elmondta, hogy 
nagyon hálás, hogy ilyen szép számmal 

összegyűltünk a mai reggelen, és szeren-
csésnek tartja, hogy ez a hagyományosan 
immár 8. alkalommal megrendezésre ke-
rülő vásár mindig a teremtésvédelem heté-
ben kerül megrendezésre. Megköszönve a 
szeptemberben birtokba vett új, korszerű, 
modern óvodai épületet a fenntartónak, 
és az ide beíratott gyermekek szüleinek, 
akik ránk bízták a legnagyobb kincsüket, 

Október 25-én, Haj-
dúnánáson rendezte meg 
a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-
mara Beszállítói rendezvénysorozatának 
első állomását a Kéky Lajos Városi Műve-
lődési Központban.

A Kamara Debrecen Megyei Jogú Város-
sal, Berettyóújfalu, Hajdúnánás, Püspök-
ladány városokkal, a Békés, a Borsod-
Abaúj-Zemplén, a Jász-Nagykun-Szol-
nok és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarákkal együtt-
működésben valósította meg a Beszállí-
tói Roadshow-ját, melynek célja, hogy a 
régióban működő kis- és közepes vállal-
kozások számára lehetőséget teremtsen 

a piacvezető nagyvállalatokkal való kap-
csolatépítésre és beszállítói értékláncukba 
való becsatlakozásra. 

A Kamara Hajdúnánási Szervezetének 
különösen fontos volt, hogy városunk-
ban is megrendezésre kerüljön a beszál-
lítói találkozó, hiszen a település jövője 
szempontjából kiemelten jelentős a helyi 
vállalkozások gazdasági fejlődése, mely 

Meghívó
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat tisztele� el és szerete� el 

meghívja Önt,
kedves családját és baráti társaságát 

a VII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2018. december 8-án 

a Kéky Lajos Városi Művelődési Központba.

A VII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Hajdúnánási Óvodának ajánlja fel.

Jegyek válthatók 10 000 forint vagy 9 000 Bocskai Korona ellenében a Hajdúnánási Közös 
Önkormányzati Hivatal pénztárában 2018. november 19. és december 3. közö� .

A bálról bővebb információ Szilágyi Erzsébe� ől, a Nánás Pro Cultura Nonpro� t K� . 
ügyvezetőjétől kérhető a 70/372-1495-ös telefonszámon, 
valamint a szilagyie.npc@nanasholding.hu e-mail címen.

Őszi vásárŐszi vásárŐszi vásárŐszi vásárŐszi vásárŐszi vásár

A helyi vállalkozások számára A helyi vállalkozások számára A helyi vállalkozások számára A helyi vállalkozások számára A helyi vállalkozások számára A helyi vállalkozások számára 
rendezett Beszállítói találkozót rendezett Beszállítói találkozót rendezett Beszállítói találkozót 
a Hajdú-Bihar Megyei a Hajdú-Bihar Megyei a Hajdú-Bihar Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi és Iparkamara 

hogy testi, lelki és szellemi fejlődésükben 
gyarapíthassuk őket. Ezután ismertette a 
nap további programjait. 

A színpadon az óvoda Bárányka és Na-
pocska csoportos gyerekeinek színvonalas 
műsorait láthattuk, majd ezt követően 
az óvoda nevelő testülete A csillag szemű 
juhász című mesét mutatta be a közön-
ségnek. A közös tízórai elfogyasztását 
követően kezdetét vette a kirakodó vásár, 
amelyen hagyományosan ovi tallérokért 
tudtak vásárolni a szülők s a gyerekek 
különleges ajándék tárgyakat, apróságo-
kat. A vásárral egy időben nyitotta meg 

kapuit a népi játszó-
tér, amit a Mosoly 
birodalom bocsátott 
a gyerekek rendelke-
zésére. A forgatag 
után, mint az már 
lenni szokott ismét 
felvágásra került az 
óvodánk szülinapi 
tortája, amit a Re-
formátus Hitéle-
tért Alapítvány biz-
tosított számunkra. 

A nap zárásaként Juhász Péter műsora re-
pítette a mesék birodalmába a gyerekeket. 

Köszönet illeti meg a szülőket is, hogy 
a felajánlásaikkal, segítségükkel emlékeze-
tessé varázsolták ezt a szép napsütéses őszi 
délelőttöt.

Tikászné Sebők Betti 
óvodapedagógus

Hajdúnánás lakosságá-
nak megtartásában is 
nagy szerepet játszik. Ezt 
hangsúlyozta köszöntő-

jében Török István, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara általános 
alelnöke és Hajdúnánási Szervezetének 
elnöke is. A vállalkozói találkozón a Scha-
e�  er, a MANZ Kft, a Medicor Kézimű-
szer Zrt. és a TUNGSRAM cégek kép-
viselőivel találkozhattak a vállalkozá sok. 
A város gazdasági eredményeit ismertető 
prezentációt követően, a négy nagyvállal-
kozás mutatkozott be az érdeklődőknek, a 
cégek képviselőivel pedig, az előadásokat 
követően egyénileg is konzultálhattak a 
helyi vállalkozók.

A Beszállítói Roadshow hajdúnánási, 
püspökladányi és berettyóújfalui állomá-
sait követően, november 14-én, Debre-
cenben a Kölcsey Központban zárul a 
rendezvénysorozat, melyre a Kamara hon-
lapján, a www.hbkik.hu oldalon regiszt-
rálhatnak az érdeklődők.

Papp Mónika

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848
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850 Ft
adag

Seres Erika
Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
INGYENESINGYENES
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁSEBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 

Értesítés 

A Hajdúnánási Református Egy-
házközség nevében megköszön-
jük a 2018. évi egyházfenntartói 
járulékot, Isten dicsőségére, egy-
házunk épülésére adott adomá-
nyaikat.
Szeretnénk felhívni azon egyház-
tagjaink � gyelmét, akik a 2018. 

évi egyházfenntartói járulékot még nem � zették be, legyenek 
kedvesek azt évvégéig megtenni: személyesen egyházi iro-
dánkban (Hajdúnánás, Kossuth u. 2. sz. 8–16-ig.), utalással 
a következő számlaszámon: 61200247–10030840 a Polgári 
Bank Zrt. keresztül, közleménybe kérjük írják be: Egyh.fenn-
tartói járulék. Így a választók névjegyzékébe is bekerülnek, 
illetve bennmaradnak. 

Egyházfenntartói járulék: 4000 Ft/fő, amiben benne vannak 
óvodától egyetemig a � atalok is, külön értük nem kell � zetni. 

„Bizony tőled van minden és csak azt adtuk neked, 
amit a Te kezedből kaptunk.” 

(I. Krón 29,14)
Életükre Isten áldását kérjük! 

Tisztelettel: 
az Egyházközség Presbitériuma

Mi Érted Élünk Egyesület 
jubileumi jótékonysági bál

 

 

 

sült csirkemell gyömbéres erdei 
gyümölcs mártással, párolt rizs, 

tiramisu pohárkrém
 
 

borsos tokány 
főtt burgonyával és savanyúsággal,

 rétes

Helyszín: Hajdúnánás  
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ rendezvény terme

"A" menü

"B" menü

Zenél :
 

Műsor: 
Herperger Imre

 

Aranyszalma
Néptánc Együttes

 
 

hagyományos svédasztal

További információ: majorosneancsa@gmail.com

Éjfélkor

Vendég várás: 
18:00

Köszöntő:
 19:00

Vacsora: 
20:00

 
tiramisu

Z

Műsűsű
HeHeH rere prpr erere

Ararar nana ynyn
NéNéN pépé tátát náná cncn

hagyományos
ÉÉÉjjÉjÉÉjÉ fjfj éféf lélé klkl okok roro0

2018. NOVEMBER 17.
 

 

Jegyárak:
 
 

Támogatói jegy:
 

6000 Ft/fő

1000 Ft,
2000 Ft

Jegyek kaphatóak a 
Művelődési Központ 

információján. 

Jegyvásárláskor ki kellene választani melyik menüt szeretné.
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Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 

 Vállalkozása van?
 Lomtalanít?
 Bont? Épít?
 Hulladékszállítás 4 és 6 m3-es 
 konténerekkel

 Gépi duguláselhárítás, cső tisztítás 
 előre egyeztetett időpontban

 Nincs rákötve a csatornahálózatra, de nem 
 szeretne talajterhelési díjat fi zetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
 a keletkezett szennyvizét.

Egyeztetés: 06-30/486-1934

Meghívó
Keresztyén Bálra

Hajdúnánási 
Református Általános Iskola és Óvoda

Időpont: 
2018. november 24. 18.00 óra

Helye: 
Református Általános Iskola tornaterme

Jegyek ára: 6000 Ft  Támogatójegy: 1000 Ft
A jegyek megválthatóak 2018. november 12-től 

az iskolatitkári irodában 8 órától 16 óráig.
Telefon: 52/570-597

 A Kis Aranyalma 
 néptánccsoport fellépése

 Szóló néptánc: 
 Szabó Ádám 5. o. tanuló 

 Mazsore�  csoport fellépése

 Ének: Dráviczki Csaba 
 iskolánk pedagógusa

 Vendégek Erdélyből: 
 a magyarlapádi Pirospántlikás 
 Zenekar – Mulatás népzenére

 VACSORA

 A zenét Józsi Gábor
  szolgáltatja.

 Tombola

 Éjfélkor hidegtálak

 Hajnalig tánc, 
  büfészolgáltatás

Műsor

Az ajánlatunk november 30-ig 
érvényes!

Az akcióban résztvevő 
termékekről 

és további feltételekről 
érdeklődjön 

az üzletben illetve honlapunkon: 
www.okula-optika.hu

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! 

Telefon: 06-30/523-6848

Keressen minket facebook-on is!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18.  Telefon: 52/390-777
Mobil: 20/334-6677
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Im
presszumTájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a cikkekben megjelenő, a hirdetések és játékok során felve�  személyek személyes adataik az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kerülnek kezelésre. 

Az adatok kezelése az érinte� ek hozzájárulásával történik. Az adatokat a hirdetések közzététele, illetve a játékok lebonyolítása céljából kezeljük, az adatok feldolgozását a Nánás Pro Cultura Nonprofi t K� . végzi. Az érinte� ek felvilágosítást kérhetnek az 
általunk kezelt személyes adatok köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhe� k azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban

Felelős kiadó: Szilágyi Erzsébet ügyvezető • Főszerkesztő: Szabóné Koczka Judit 
Tördelés: Dekorinfo Plusz Reklámiroda • E-mail: hajdunanasi.ujsag@gmail.com • Tel.: 06-70/445-40-51, 06-52/382-400

Hirdetésszervező: Szabó Endre • 06-30/523-6848 • Nyomás: Litográfi a Nyomda • ISSN 1215-9689

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B
Levendula Hotel FKSE-Algyő–Hajdú-

nánás SK 18–19 (10–12) 
Algyő 100 néző. Vezette: Fehér, Répás. 

(szeptember 21.) 
Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor, 

Som 3, Dudás 4, Lengyel, Kovács, Miho-

vics 1. Csere: Kozma (kapus), Fauszt, Tar 
Cs., Vámosi, Hrabina 2/2, Poór 4, Dara-
bos 3, Cserős 2. Edző: Molnár András

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

-kábé-

Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.
Hajdúnánás KSE II.–Hajdúböszörmé-

nyi TE II. 42–22 (17–13)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Fórián, 

Szilágyi. (szeptember 23.)
Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs. (kapus), 

Tupicza 3, FEHÉRVÁRI 6, BODOGÁN 
9, Tóth 1, NAGY L. 5, ALFÖL DI M. 8. 
Csere: MADAI 5, TÖRÖK 3, Szombati 
2. Edző: Bancsók Károly

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

Bancsók Károly: Igazából öröm játékba 
torkollott a megyei mérkőzés, nagyarányú 
győzelmet arattunk, csapat munka volt. 

Gratulálok mindenkinek.

-kábé-

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B
Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 

34–35 (19–21) 
Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Győr, 

Hadas. (október 6.) 
Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Poór 

3, Som 6, Lengyel 5, Dudás 6, Fauszt 5, 
Zihor 2. Csere: Kozma (kapus), Vámosi 3, 
Kovács, Hrabina 4/4, Darabos, Cserős, 
Molnár, Tar L. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/4, illetve 4/4. Kiállítás: 
18 perc, illetve 14 perc.

I� úsági I. osztály Kelet: Hajdúná-
nás SK–GVM EUROPE–Vác 23–30 
(14–19)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Gulyás, 
Juhász. (október 6.)

Hajdúnánás SK: Dorogi (kapus), Szögi 
5/2, Molnár F., Tar L. 3, Balázs, Hrabina 
12/5, Konyári 1. Csere: Karócz (kapus), 
Molnár A. 1, Nagy 1, Reszegi, Papp. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 9/7, illetve 5/4. Kiállítás: 
0 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: A mai meccsen egy job-
ban játszó Váctól kaptunk ki, azt gondo-
lom, ha reggelig tart a mérkőzés, akkor 
sem tudtunk volna megnyerni. Gratulá-
lok a Vác csapatának.                        -kábé-

Női kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/BNői kézilabda NB I/B
Hajdúnánás SK–Szeged KKSE 32–29 

(19–12) 
Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Gáspár, 

Vörös. (október 13.) 
Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 

1, Dudás 4, Fauszt 6, Lengyel 4, SOM 8, 
Poór 1. Csere: Kozma (kapus), Hrabina 

5/5, Darabos, Kovács, Mihovics 2, Cser-
ős, Vámosi 1, Tar L., Molnár. Edző: Mol-
nár András

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

-kábé-

Hajdúnánás KSE II.–DEAC II. 25–30 
(11–14)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Nyéki, 
Szikszay. (október 14.)

Hajdúnánás KSE: Reszegi Zs (kapus), 
Kiss D. 5, Nagy L. 2, Fehérvári 2, Madai, 
Bodogán 5, Ötvös T. 6. Csere: Szombati 
2, Török 3. Edző: Bancsók Károly

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

Bancsók Károly: A DEAC csapatában 
régről már jól ismert játékosokból álló 

alakulat, amely nagyon erős, rutinos és 
stabil játékerőt képvisel az idei Megyei 
Bajnokságban. Ezt igazolták ellenünk is. 
Sajnos nem tudtuk az óriási magasság és 
testsúly hátrányunkat ellensúlyozni, ami 
még ráadásul egy igen magas színvonalú 
kapusteljesítménnyel is párosult a túl-
oldalon. Mindent megpróbált az ismét 
foghíjasan felállt csapatunk, de ez most 
erre volt elég, későbbiekben próbálunk 
javítani.

-kábé-

Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.Férfi  kézilabda megye I.


