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„Versvarázs” versmondó…

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

12. oldal

Birkózó sikerek

2. oldal

Testvérvárosi kapcsolatok… Átadták a Szivárvány Óvoda…

3. oldal

ecember tizenkettedike ünnep 
városunkban. Bocskai István fe-
jedelem 1605. december 12-én 

9254 hajdú vitézét Kálló, Nánás, Dorog, 
Hadház, Vámospércs, valamint Varjas, Si-
ma és Vid pusztákra telepíti le.

A nagy fejedelem, Bocskai István a tör-
ténészek által a hajdúk Magna Chartájá-
nak nevezett korponai kiváltságlevéllel 
nemcsak egy pusztulásra szánt néprészt 
mentett meg a nemzet számra, hanem egy 
sajátos szabadparaszti-mezővárosi fejlődés 
alapjait is megvetette. 

A hét hajdúváros ekkor lépett a hajdú 
önazonosság útjára, melyre napjainkig 
büszkének kell lennünk. Bocskai tény-

kedése, a békére és 
a szabadságra való 
törekvése, világos 
gondolkodásmód-
ja, a vallási toleran-
cia iránti elkötele-
zettsége tiszteletet 
érdemel.

A Bocskai-szabad-
ságharc nemzeti tör-

ténelmünk egyetlen, közvetlen sikerrel 
is zárult szabadságküzdelme, amelynek 
számos, napjainknak szóló üzenete is van. 
Nagyon szép példája ugyanis annak, hogy 
milyen nagyszerű eredményeket hozhat a 
széles alapon nyugvó, társadalmi és nem-
zeti összefogás.

Bocskai történelmi érdeme, hogy a 
nemzet érdekében szövetségre lépett a tár-
sadalomból addig kitaszított hajdúvité-
zekkel, megteremtette a nemzet politikai 
egységét, és haladó szellemmel ismerte fel a 
vallásszabadság jelentőségét a vallási ellen-
tétetektől szabdalt Európában. Nem vélet-
lenül áll szobra Genfben, a reformáció em-
lékfalán egyetlen magyarként Cromwell 
Olivér és Orániai Vilmos szobra között.  
Ő az egyetlen magyar politikus, akinek Eu-
rópában, nem magyarok nem magyar föl-
dön szobrot emeltek. Büszkék lehetünk rá.

Bocskai István rövid, két évig sem tartó 
fejedelemsége egyensúlyt hozott, jelentős 
biztonságot adott e térségnek.

Politikai végrendeletében írja: „Magyar-
országnak és Erdélynek fejedelme, székelyek-
nek ispánja mint nemzetemnek, hazámnak 
igaz jóakarója, fordítom elmémet a közönsé-
ges állapotnak elrendelésére és abból is az én 

D
„Új Magyarország épülhetne, ha lenne egy Bocskai.” 

Ady Endre

tanácsomat, tetszésemet, igazán és jó lelkies-
mérettel (meghagyom) megírom, szeretettel 
intvén mind az erdélyieket és magyarországi 
híveinket az egymás közt való szép egyezségre, 
atyafiúi szeretetre. Az erdélyieket, hogy Ma-
gyarországtól, ha más fejedelemség alatt lesz-
nek is, el ne szakadjanak. A magyarországia-
kat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák, tartsák 
ő atyafiainak és ő véreknek, tagoknak…”. 

Végrendeletének igaz, veretes szavai, 
gondolatai átívelték a századokat, nem 
veszítették el időszerűségüket. Testamen-
tumi rendelése intelem volt négyszáz esz-
tendővel ezelőtt és a mai időkben is. 

A fejedelem előtt tiszteleg az a páratlan 
mű, melyet 2018. december 12-én a Város 
Napja alkalmából tekinthetnek meg Haj-
dúnánás lakói. A Bocskai Requiem alap-
jául Bocskai István végrendelete szolgált.  
A darab egy összefogás eredménye: Mészá-
ros Mihály zeneszerző Hajdúnánás számá-
ra szerezte a művet, a szöveget Marth P. 
Ildikó írta, az előadásban közreműködnek 
többek között Csikos Sándor, a Csokonai 
Színház színművésze, a Debreceni Egye-
tem tanárai és diákjai, illetve a Kodály Kó-
rus és a Kodály Filharmonikusok tagjai is. 

HNU



2 Hajdúnánási Újság 2018. december 6.

Testvérvárosi kapcsolatok 
erősítése Csíkszeredán

Elismerések a Szociális Munka 
Napja alkalmából

Egyre inkább feltűnhet a figyelmes 
hajdúnánásiaknak, hogy városi program-
jaink vendégei között több alkalommal 
láthatjuk székely testvéreinket gyönyörű 
ruháikban, hímzett viseletükben a ma-
guk ízes-színes szavaival. Szívesen jönnek 
hozzánk, jól érzik velünk magukat, mely 
nemcsak a 100 éves történelmi kapcsolat 
jele, hanem az egyre erősödő baráti szálak, 
testvérbaráti kapcsolatoké is.

Hajdúnánás Város Önkormányzatának 
testvérvárosi kapcsolatok erősítésére nyert 
pályázatának köszönhetően közel 50 fős 
delegáció látogatott Csíkszeredára novem-
ber 23–26. között. Az időpont a Székely 
Hadosztály megalakulásának 100. évfor-
dulója tiszteletére tartott rendezvénysoro-
zathoz igazodott. A hajdúnánási kiutazók 
között a delegáción kívül a NaNá Színház 
tagjai is ott voltak, hiszen új darabjuk a 
székelyek ünnepi rendezvényének a meg-
koronázása volt.

November 24-én városunk küldöttei 
a Csíkszeredai Jakab Antal Tanulmányi 
Házban megrendezett Turisztikai Konfe-

rencia résztvevői és vendégei voltak, mely 
a turizmusban lévő lehetőségekről szólt 
Hajdúnánástól Csíkszeredáig. Az előadá-
sokat Füleki Zoltán, Csíkszereda alpol-
gármestere nyitotta meg, aki a rendezvény 
házigazdája és moderátora is volt. A nánási 
résztvevők programjait a négy nap alatt Ő 
koordinálta, s személyes jelenlétével erősí-
tette, színesítette.

A konferencia első előadásában Márk 
Dezső Önkormányzati Képviselő mutatta 
be a Hargita megye eseményeit tartalma-
zó új, általa tervezett applikációt. Ezután 
Hargita megye télen címmel, Szabó Ká-
roly, a Hargita Kft. igazgatójának képes 
beszámolója hangzott el, majd Incze Réka 
– Székelyföldi mofetták, gyógygázak az 
egészség szolgálatában címmel tartott ér-
dekfeszítő előadást e különleges természeti 
jelenségről. Az előadók sorát Szólláth Tibor 
polgármester zárta, aki városunkról tartott 
képekkel tarkított ismertetőt és bemutatta 
Hajdúnánás küldöttségét is.

A konferencia után a „Kratochvil Ká-
roly és a Székely Hadosztály” című kiál-

Az Országgyűlés 2016 decemberében 
döntött arról, hogy november 12-ét, a Szo-
ciális Munka Napját munkaszüneti nappá 
nyilvánítja. Ezen a napon ráirányítjuk a 
figyelmet azokra a szakemberekre, akik 
az év minden napján segítik, gondozzák 
segítségre szoruló honfitársainkat. Ők ma 
fáradhatatlan és nélkülözhetetlen munká-
sai annak, hogy a magyar társadalom befo-
gadó, összetartó és a nehézségekkel küzdő 
emberekkel szolidáris közösség legyen.  
A születéstől az elmúlásig minden fontos 
pillanatnál jelen lévő szakemberek, a szo-
ciális területek dolgozóinak áldozatkész 
munkájáért elismeréseket adott át Szól-
láth Tibor Hajdúnánás polgármestere no-
vember 20-án a Bocskai Filmszínházban. 
Idén a szociális munka napja alkalmából 
12 szociális szférában dolgozó vehetett át 
kitüntetést Szólláth Tibor Hajdúnánás 

Több mint egy éve már annak, hogy a székelyek 1917-es hazatelepülésének 100. 
évfordulóján testvérvárosi kapcsolat jött létre Hajdúnánás és Csíkszereda között a 
VII. Székely Menekültek Emléknapjára rendezett ünnepség keretein belül. E napnak 
tiszteletére, a testvéri kapcsolatok megerősítésére Csíkszereda város és a Csíki Szé-
kely Múzeum – a Mikó Ferenc Alapítvány által – egy székely kaput is ajándékozott 
városunknak. A szoros kapcsolatot azonban nemcsak e székelyek által nemzetivé vált 
szimbólum erősíti, hanem az egymás programjain való kölcsönös részvétel, a két város 
delegációinak közös találkozásai is.

polgármesterétől, akik a szociális területen 
végzett áldozatos és lelkiismeretes tevé-
kenységük, valamint kiemelkedő szakmai 
munkájuk elismeréseként kaptak Polgár-
mesteri Elismerő Oklevelet.

HNU

lítást tekintették meg a résztvevők, mely 
a Székely Hadosztály első világháborút 
követő harcait, illetve a legendás Kratoch-
vil Károly ezredes, a Székely Hadosztály 
parancsnokának életútját mutatta be a 
Mikó-várban.

Este hat órától a Csíki Moziban láthat-
ta a közönség Marth P. Ildikó legújabb 
darabját Üvegvirág címmel, melyet a 
székely menekültek befogadása ihletett, s 
ennek tiszteletére íródott – Buczkó József 
kutatómunkája és könyve alapján („Szál-
lást adtunk hűséges, magyar véreinknek”). 
Először idén szeptemberben láthatta a kö-
zönség az előadást Hajdúnánáson, a Szé-
kely Menekültek Emléknapján. A megha-
tó szerelem a magyar befogadók leánya és 
a székely legény között, az egyszerű em-
berek küzdelme a háború borzalmaival, a 
halál, az élet és a szerelem jelenléte olyan 
egyszerűen és mégis olyan döbbenetesen 
tárult a nézők elé, hogy egyszerre lehe-
tett sírni és mosolyogni, megdöbbenni 
és meghatódni. A darabot olyan nagy 
szeretettel fogadták a székely testvérváro-
sunkban, hogy felállva tapsoltak – nem 
is csoda, hiszen mind a történet, mind a 
rendezés, a színészek, az énekesek külön-
külön is tapsot érdemeltek, de saját egyé-
niségüket, lelküket hozzátéve közösen, 
együtt teremtettek példaértékűt.

A nánási csapat másnap, vasárnap ün-
nepi szentmisén vett részt a Csíksomlyói 
Kegytemplomban, majd a Székely Had-
osztály emlékművénél helyezték el ko-
szorúikat a centenáriumi megemlékezés 
alkalmából.

A nánási küldöttség és városunk nevé-
ben Szólláth Tibor polgármester és Mó-
nus József, a „Fehér farkas” is elmondta 
gondolatait a Csíksomlyói Fodor-háznál, 
majd emléklövésekkel is lerótta tiszteletét 
múltunk előtt.

Az ünnepség zárásaként délután négy 
órától a Csíki Moziban népes közönség 
előtt számolt be világrekordjairól és ered-
ményeiről tradicionális távlövő íjász bajno-
kunk feleségével, Mónusné Ruszin Anna 
Máriával. Előadásuk után egy dokumen-
tumfilmet láthatott a közönség Elfelejtett 
parancsnok címmel Kratochvil Károlyról, 
a Székely Hadosztály parancsnokáról.

Hazaúton Farkaslakán Tamási Áron sír-
ja és a Trianoni emlékmű előtt hajtottak 
fejet az utazás résztvevői.

Négy nap a testvérvárosban Székely-
földön: rengeteg programmal, érdekes 
előadásokkal, mesteri színdarabbal, szám-
talan élménnyel telt. Közösségi kapcso-
latok őrződtek és alakultak, mely tovább 
szolgálja és erősíti a két város barátságát, 
kapcsolatát.                        Fekete Andrea
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Átadták a Szivárvány Óvoda 
felújított épületét

„Versvarázs” versmondó találkozó 
Hajdúnánáson

Már nyáron elkezdődött a Hajdúnáná-
si Óvoda Szivárvány Tagintézményének 
energetikai felújítása, mely során nem 
csak a nyílászárók cseréje és az épület 
hőszigetelése történt meg, hanem a teljes 
fűtés korszerűsítése is. Mindemellett nap-
elemeket is szereltek az óvoda épületére, 
mely az energiafogyasztást szinte a nullára 
csökkentette. A jövőben a kerti játékok 
korszerűsítésére és a csoportszobák felújí-
tására is sor kerül. 

A felújított óvoda épületének hivatalos 
átadására 2018. november 20-án került 
sor, ahol Tiba István országgyűlési képvi-
selő, Szólláth Tibor polgármester, Tanyi 
Bertalan kivitelező és Gyüre Anikó In-
tézményvezető asszony vágta át a nemzeti 

színű szalagot. Az ünnepségre, 
melyen az óvodás csoportok is 
figyelemfelkeltő műsort adtak, 
a város vezetői, a Hajdúnánási 
Óvoda tagintézményeinek ve-
zetői és a szülői munkaközös-
ség tagjai is meghívást kaptak.

Szülőként másnap, 2018. 
november 21-én egy családia-
sabb ünnepségen felemelő 
és megható érzés volt látni a 
sok lelkes és izguló gyereket, 
tudván, hogy heteken keresz-

tül a játékidejüket feláldozva készültek a 
táncuk bemutatására. Hihetetlen, hogy 
a máskor mindig csivitelő, hangoskodó, 
izgő-mozgó gyerekek milyen szépen és 
türelmesen várták mindkét nap, hogy 
sorra kerüljenek. Nagyon megindító volt 
látni a gyerekek arcán elterülő örömöt és 
büszkeséget, ami úgy gondolom, minden 
áldozatot megért.

Szülőként köszönöm, hogy gyerekeink 
egy szebb és modernebb épületbe járhat-
nak, Bögre Lászlóné tagintézmény vezető-
nek és az óvónőknek pedig nagyon hálás 
vagyok, hogy a dadus nénik segítségével 
ilyen türelemmel és szeretettel tanítgatják 
gyermekeinket.

N. Szabó Anett

2018. november 16-án rendezte meg a 
Gábor József Kulturális Alapítvány a Fehér 
Bot Alapítvánnyal karöltve versmondó 
találkozóját „Versvarázs” címmel a hajdú-
nánási Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium Ercsey termében.

Hajdúdorog és Hajdúnánás felső tago-
zatos és gimnazista diákjai mutatták meg 
tehetségüket a vers és prózamondó verse-
nyen. 14 diák képviselte iskoláját. Így Haj-
dúdorogot, a Szent Bazil Görögkatolikus 
Általános Iskola felsős diákjai, és a Móra 
Ferenc Általános és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény felsős tanulói. Hajdú-
nánást, a Bocskai AMI felsős növendékei 
és a Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium fiataljai képviselték. 

Már több mint tíz éve, hogy látó diá-
koknak szervezzük a versmondó találko-
zót, amit 2007-ben a Fehér Bot Alapítvány 
néhai elnöke, dr. Szabó Miklós megálmo-
dott, „hiszen szeretnénk az érdeklődésüket 
felkelteni, vak és látássérült írók és költők 
műveire”. Így válogathattak a fiatalok az 
„Óda a fényhez” című ANTOLÓGIÁ-ból 
és szabadon választhattak, szemezgethet-
tek a látás és látásvesztés témakörökben 
más kötetekből és az internetről is. 

2018. kiemelkedően jelentős év a ma-
gyar látássérült emberek és szervezeteik 
életében. Ugyanis idén ünnepli alapításá-
nak századik évfordulóját a Magyar Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége, az 
MVGYOSZ.

A Centenáriumi Év célja, hogy bemu-
tassa, hogy a vak és gyengénlátó emberek 
is egyre inkább integráns tagjai a társada-
lomnak. Ahogy azt a Szövetség missziója 
is deklarálja: „együtt formáljuk élhetőbbé 
a világot.”

A 100 éves évforduló alkalmából a cen-
tenárium kapcsán „Centenáriumi Emlék-
plakettek” átadására került sor a Fehér-
bot Nemzetközi Napján, 2018. október 
15-én, Budapesten, dr. Nagy Sándor az  
MVGYOSZ elnöke által. Ezt a kitüntetést 
kapta meg Rózsa Dezső is – aki egyben a 
Gábor József Alapítvány kuratóriumi tag-
ja – mert sokat tett a látássérült emberek 
kulturális tevékenységéért, s ő maga is 
megmutatta a szélesebb közösségnek te-
hetségét, hogyan lehet teljes életet élni 
látássérültként. Hogyan lehet Ő maga is 
saját példamutatásával, kiemelkedő mun-
kásságával társadalmunk hasznos tagja.

Ehhez a kitüntetéshez gratulált Szólláth 
Tibor, Hajdúnánás Város Polgármestere 
is. Köszöntő beszédében elismerését fejez-
te ki mindkét alapítvány munkatársainak 
áldozatos munkájuk iránt, majd Hajdúná-
nás Város Önkormányzata támogatásáról 
biztosította a jövőben is az alapítványokat, 
rendezvényeik megvalósításában.

A fiatalok két korcsoportban versenyez-
tek, így a tisztelt zsűri külön értékelte a 
felső tagozatos és a gimnazista diákokat. 

Most sem volt könnyű helyzetben a há-
romtagú zsűri (Szabóné Mezei Etelka/
nyugalmazott könyvtár igazgató, Csegöl-
di Lászlóné/nyugdíjas pedagógus, Papp 
József/publicista), hiszen csodálatos köl-
teményeket, novellákat, elbeszéléseket hall-
hattak a közönséggel együtt.

A felsős diákok között helyezéseket értek el:
1. helyezett lett: Kovács Alíz, 6. osztályos 

tanuló, a Bocskai AMI felsős növendéke.
2. helyezett lett: Gulyás Gerda, 7. osztá-

lyos tanuló, a Szent Bazil Görögkatoli-
kus Általános Iskolából.

3. helyezett lett: Lelesz Diána, 7. osztályos 
tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus 
Általános Iskolából.

– Külön díjas lett: Petneházi Péter, 8. 
osztályos tanuló, a Szent Bazil Görög-
katolikus Általános Iskolából.

A gimnazisták között helyezést értek el:
1. helyezett lett: Juhász Fanni, 11. A / Kő-

rösi Csoma Sándor Református Gimná-
zium diákja.

2. helyezett lett: Orosz Nikolett, 10. B /
Kőrösi Csoma Sándor Református Gim-
názium diákja.

3. helyezett lett: Vécsei Anita, 9. C / Kő-
rösi Csoma Sándor Református Gimná-
zium diákja.

A délután programját színesítette zon-
gorajátékával Gábor Zoltán úr, aki évről 
évre megtisztel bennünket jelenlétével, an-
nál is inkább, mivel id. Gábor József uno-
kaöccse. A másik meghívott vendég Tóth 
Márkó, aki trombitajátékával kápráztatta 
el a jelen lévő közönséget. Közkedvelt dal-
lamokkal oldották a fiatal versenyzők iz-
galmát a kötelező és a szabadon választott 
művek előadásai közben.

Egy igazán színvonalas irodalmi dél-
utánnak lehetett a közönség szem és fül 
tanúja, hiszen a diákok felkészültségét, 
odaadó munkáját, szorgalmát dicsérte a 
tisztelt zsűri is az értékelésnél. Dicsérték a 
felkészítőket is – „hiszen a mai rohanó vi-
lágban, a modern technikai vívmányok vilá-
gában a pedagógusok munkája is nagy hord-
erejű, hiszen egy-egy könyv kézbevételével, 
a bennük található versekkel, novellákkal 
vagy más irodalmi műfajokkal, nagydolog, 
hogy egyáltalán érdeklődést tudnak kelteni a 
fiatal felnövekvő generációban”. 

Minden résztvevő diáknak és felkészítő 
pedagógusaiknak gratulálunk!

Karcagi Márta / kuratóriumi tag

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-70/375-66-53
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Decemberi programok:
 December 11. (kedd) 18.00: Jóté-

konysági Gálaműsor a Hajdúnánáson 
élő halmozottan sérült gyerekekért.

 Fellépnek: Kállay Bori, Lente Lajos, 
Sarkadi László, Bíró Éva (Erdély), Fo-
dor Erzsébet (Erdély), a Nánási NNTE 
csoportja, a Bocskai István Általános 
Iskola és Művészeti iskola Zeneművé-
szeti ágának és Néptánc Tanszakának 
tanárai.

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ színházterme.

 A zenét Tordai Zoltán és zenekara szol-
gáltatja. Jegyek ára: 1500 Ft. 

 Jegyek válthatók Hajdúnánáson a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központban, 
valamint rendelhetők az információs 
telefonszámon (20/325-9658).

 December 12. 
 15.00: „Így látom Hajdúnánást” gye-

rekrajz pályázat kiállítás megnyitója és 
díjátadója. 

 16.00: Vers- és novellapályázat ered-
ményhirdetése.

 Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődé-
si Központ kis előcsarnoka.

 December 18. (kedd) 17.00: Ezredeleji 
beszélgetések: „Trópusi csámborgások 
Délkelet-Ázsiában” Előadó: Barna 
Béla turisztikai szakíró, idegenvezető. 
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelő-
dési Központ kamaraterme. A részvétel 
díjtalan!

 A program az EFOP-3.7.3-16-2017- 00212 
„Az egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása a Nánás Pro Cult-
ura Nonprofit Kft-nél” pályázat keretén 
belül valósul meg.

 Barna Béla tanár, újságíró, túravezető, 
turisztikai szakíró, a Csámborgó web-
lap szerkesztője. Kivételesen felkészült 
túravezető, valóságos két lábon járó le-
xikon. Általában egy évben 150-180 na-
pot külföldön tölt, közel 80 országban 
járt már. 

 Több útikönyv írója, aki magáról így vall: 
„Tanítványaimtól és barátaimtól ragadt 
rám a Csámborgó név. Ez a név fejezi 
ki leginkább, hogy a világ bármely pont-
ján, Egerben, Szegeden, a nyugat-tibeti 
Lehben, vagy bármely túraösvényén jól 
érzem magam: a mátrai és bükki tető-
kön, a felvidéki és erdélyi sziklákon, a 
mediterrán mészköveken és skandináv 
grániton, az Alpesek világában és az 
arab sivatag vagy a Kiskunság homok-
jában vagy a délkelet-ázsiai partokon és 
himalájai lejtőkön ugyanolyan szívesen 
csámborgok.”

 Világhírű alkotások Hajdúnánáson!
 Hajdu Szabolcs négy rendezését láthat-

ják Hajdúnánáson az elkövetkező hó-

A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

napokban. Aki nem ismerné: Hajdu 
filmrendező, színházi rendező, forgató-
könyvíró, színész, az új magyar filmes 
generáció egyik tagja. Számos nagyjá-
tékfilmet készített, tucatnyiban színész-
ként is közreműködött. Színészként és 
rendezőként is vitt már el fődíjakat kü-
lönböző nemzetközi fesztiválokon. Fe-
hér tenyér című alkotását Magyarország 
nevezte az Oscar-díjra.

 Ezúttal Hajdúnánáson lesz látható az el-
ismert rendező négy alkotása. A Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Kft. ad otthont 
a Látókép Ensemble két filmjének, 
melyek címe Ernelláék Farkaséknál 
(december 28. Bocskai Filmszínház) 
és a Kanzoli. Ez utóbbi a Délibáb cí-
mű filmjének előzményeként született 
dokumentumfilm. Továbbá két színda-
rabját láthatjuk: az Ernelláék Farkasék-
nál (január 11.) és a Kálmán nap (feb-
ruár 2.) címmel. A további részletekről 
később nyújtunk tájékoztatást. Jöjjön 
el Ön is ezekre a díjnyertes alkotásokat 
bemutató kivételes alkalmakra, ahol ké-
szítőikkel találkozhat, sőt beszélhet is! 

 December 8. (szombat)
 15.00 A Grincs 3D (magyarul beszélő, 

amerikai családi animációs film, komé-
dia, 90 perc, 2018)

 17.00 A diótörő és a négy birodalom 
3D 

 19.00 Robin Hood (magyarul beszélő,  
amerikai akciófilm, kalandfilm, 117 perc)

 December 9. (vasárnap)
 15.00 A Grincs 3D
 17.00 A diótörő és a négy birodalom 

3D 
 19.00 Robin Hood
 December 10. (hétfő)
 17.00 A Grincs 3D
 19.00 Robin Hood
 December 15. (szombat)
 15.00 A Grincs 3D
 17.00 BUÉK (magyar dráma, vígjáték, 

2018) 
 19.00 Álommeló (magyarul beszélő, 

amerikai romantikus vígjáték, 98 perc, 
2018)

 December 16. (vasárnap)
 15.00 A Grincs 3D
 17.00 BUÉK
 19.00 Álommeló
 December 17. (hétfő)
 17.00 A Grincs 3D
 19.00 Álommeló

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

Telefon: 06-70/375-66-53

j
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Értesítjük a hajdúnánási, hajdúdorogi lakosokat, hogy a tüdőgyógyászat és gon-
dozás szakrendelés a Hajdúnánás, Tulipán utca 35. szám alól ideiglenesen a Hajdú-
nánás, Bocskai utca 2. szám alá költözik 2018. december 3-tól (a volt kollégium I. 
emelete, bejárat a Köztársaság tér felől). 

Rendelési idő, telefonszám változatlan marad.
Hétfő, szerda: 8.00–15.00.
Kedd: 10.00–17.00.
Rendel: dr. Kurucz Edina, dr. Kurucz Anikó

Beutaló szükséges!
Tel.: 06-52/382-250
Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde – Hajdú-
nánás a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
– alapján pályázatot hirdet családsegítő 
munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtar-

tama: határozatlan idejű.
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
 Illetmény és juttatások: az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei szerint.

 Feladatok: A Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál jelentkező feladatok ellátá-
sa, illetve a munkavégzéshez kapcsoló-
dó adminisztációs feladatok végzése.

 Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellék-
lete szerinti végzettség, család- és gyer-
mekjóléti szolgáltatásban szerzett ta-
pasztalat, felhasználói szintű MS Office 
számítógépes ismeret, B kategóriás 
jogosítvány, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság.

 Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Szociálpedagógus, szociális munkás 
végzettség, legalább 1–3 év család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásban szerzett 
szakmai tapasztalat.

 Elvárt kompetenciák: kiváló, magas 
szintű kommunikációs és probléma-
megoldó képesség.

 A munkakör betöltésének időpontja: 
2019. január 1.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 14.

 A pályázat benyújtásának módja: pos-
tai úton a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. cí-
men, elektronikus úton: Nagyné Juhász 
Krisztina részére a csal.gyer.szolgalat@
gmail.com e-mail címen.

 A pályázat elbírálásának határideje, 
módja: 2018. december 21. A beérkező 
pályázatokat Szakmai Bizottság bírálja el.
Bővebb információt Nagyné Juhász 

Krisztina intézményvezető nyújt a 06-
52/381-624 telefonszámon.

A közelgő téli időjárásra tekintettel 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a te-
lepülés tisztaságáról, a közterületek és in-
gatlanok rendjéről szóló 24/2004. (V. 3.) 
Önkormányzati Rendelet 10. §-a az in-
gatlantulajdonosok kötelezettségévé teszi 
az ingatlan előtti járdaszakasz síktalaní-
tását. 

Kérjük, hogy a munkálatok során 
ügyeljenek az alábbi szabályokra:
 kezdje a síktalanítást sepréssel, lapáto-

lással, így a csúszást előidéző anyag (hó, 
ónos eső, jég) egy része a járdáról eltá-
volítható, 

 a csúszásokból eredő balesetek megelő-
zése érdekében használjanak környe-

Önkormányzati felhívás Lakossági felhívás!

Felhívás

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Központ és Városi Bölcsőde – Hajdúnánás 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alap-
ján pályázatot hirdet 3 fő óvodai és iskolai 
szociális segítő munkakör betöltésére.
 A közalkalmazotti jogviszony időtarta-

ma: határozatlan idejű.
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar Me-

gye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
 Illetmény és juttatások: az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei szerint.

 Feladatok: Köznevelési intézményekkel 
kapcsolattartás, egyéni-, csoportos-, kö-
zösségi szociális munka végzése. Ellátási 
terület: Hajdúnánási járás

 Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2.számú mellék-
lete szerinti végzettség, család- és gyer-
mekjóléti szolgáltatásban szerzett ta-
pasztalat, felhasználói szintű MS Office 
számítógépes ismeret, B kategóriás 
jogosítvány, 3 hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló 
okiratok másolata, szakmai önéletrajz, 
motivációs levél, büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság.

 Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Szociálpedagógus, szociális munkás 
végzettség, legalább 1–3 év család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásban szerzett 
szakmai tapasztalat.

 Elvárt kompetenciák: kiváló, magas 
szintű kommunikációs és probléma-
megoldó képesség.

 A munkakör betöltésének időpontja: 
2019. január 1.

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 14.

 A pályázat benyújtásának módja: pos-
tai úton a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. cí-
men, elektronikus úton: Nagyné Juhász 
Krisztina részére a csal.gyer.szolgalat@
gmail.com e-mail címen.

 A pályázat elbírálásának határideje, 
módja: 2018.december 21. A beérkező 
pályázatokat Szakmai Bizottság bírálja el.
Bővebb információt Nagyné Juhász 

Krisztina intézményvezető nyújt a 06-
52/381-624 telefonszámon.

zetbarát anyagokat (homok, fűrészpor, 
zeolit),

 tüzelés után visszamaradt darabos anya-
got kiszórni nem javasolt,

 a síkosság-mentesítésre (az úttest kivé-
telével) csak olyan anyag használható, 
amely a közterületen vagy annak köz-
vetlen környezetében lévő fás szárú nö-
vény egészségét sem veszélyezteti,

 a hó csak olyan helyen halmozható fel, 
ahol a gyalogos közlekedést nem akadá-
lyozza, 

 szükség esetén a beavatkozásokat na-
ponta többször is meg kell ismételni. 

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 

A közelgő ünnepek kapcsán érdemes 
végiggondolni, hogy milyen helyben elő-
állított, egyedi kézműves ajándéktárgyak 
szerezhetők be a közelünkben. Idén ismét 
advent első vasárnapján nyitja meg kapuit 
a karácsonyi pavilon a feldíszített kará-
csonyfa tövében, ahol egyedi szalma- és 
nemez karácsonyfadíszek, kézzel készített, 
minőségi bőr táskák, pénztárcák és még 
sok-sok más helyben készült kézműves 
termék várja a vásárlókat. A Helyi Sajá-
tosságok programban dolgozó asszonyok 

minden eddiginél jobban kitettek magu-
kért, hogy az idei karácsonyra a legszebb 
és legjobb bőr-, nemez- és szalma különle-
gességek kerülhessenek a fa alá és a fára is. 

Lepje meg szeretteit idén egy egyedi, 
kézzel készített, helyi ajándékkal! 

j
Nézzen be a Bocskai Filmszínház épü-

letében található Tourinform irodába is, 
ahol megújult árukészlet várja a kedves 
vásárlókat!

j

Ajándékozzon Ön is helyi terméket 
karácsonyra!
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Elsősorban a szuka kutyák ivartalanítá-
sának fontosságát szeretném hangsúlyozni 
ebben a cikkben, de röviden a macskákról 
és a kan kutyákról is említést teszek.

Kandúr macskáknál a verekedésekből és 
a balesetekből eredő sérülések miatt érde-
mes a korai ivartalanítás mellett dönteni.

A nőstény macskák szinte egész évben 
ivarzanak, így évente több almot is felne-
velhetnek, náluk a nem kívánt vemhessége-
ket előzhetjük meg a műtéttel véglegesen.

Kan kutyák agressziója, tüzelési idő-
szakban jellemző kóborlása adhat okot a 
beavatkozásra, de az idősebb kori proszta-
taproblémák megelőzése sem elhanyagol-
ható indok.

Legnagyobb jelentősége a szuka kutyák 
ivartalanításának van.

Elsősorban a tüzelések és a fialások 
megállítása a cél, de számos, későbbiek-
ben jelentkező komoly betegség megelő-
zésében is fontos szerepe van. 

A legnagyobb hangsúly az emlődaganat 
és a méhgyulladás kialakulásán van.

Érdemes korán eldönteni, hogy sze-
retnénk-e kiskutyákat vagy sem. Fontos 
tudni, nincs szükség fialásra ahhoz, hogy 
a kutyánk teljes életet éljen. Sőt! Számos 
vizsgálat és cikk igazolja a minél korábban 
elvégzett ivartalanítás fontosságát.

Emlődaganatok esetében (amelyek 
35–50%-a rosszindulatú) az első ivarzás 
előtt végzett műtét minimálisra csökkenti 
(0,05–0,5%) a tumor későbbi kialakulá-

Idén ismét megrendezésre került a 
Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc Tagintéz-
ményében az Őszi közlekedési játszónap.

Ebben az óvodában kiemelt nevelési 
terület a biztonságos közlekedésre történő 
nevelés, mely ezen a napon is nagy hang-
súlyt kapott.

A játszónap nyitott volt az óvodába 
járó gyerekek szülei, nagyszülei, kisebb 
és nagyobb testvérei, illetve családtagjai 
számára.

Sokan élve a lehetőséggel a csemetékkel 
együtt, aktívan vettek részt a színes prog-
ramokkal tűzdelt eseményen.

Ez a nap lehetőséget adott arra, hogy a 
szülők mélyebb betekintést nyerhessenek 
a gyermekeik óvodai mindennapjaikba. 
Kötetlenebb formában tudjanak beszél-
getni a nevelőkkel, más csoportba járó 
gyerekek szüleivel, jobban megismerhes-
sék az óvodai közösséget. 

Az ovisok számos mókás és szórakozta-
tó játék segítségével nyerhettek még több 

Őszi közlekedési játszónap 
az Eszterlánc Óvodában

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Hirdessen a Hajdúnánási Televízióban!

Társállatok ivartalanítása

ismeretet a biztonságos köz-
lekedésről.

Az óvoda épületének elő-
terében „Közlekedés gye-
rekszemmel” kiállítás volt 
megtekinthető, az udvaron 
pedig 5 különböző helyszí-
nen biztosítottak érdekes te-
vékenységekre lehetőséget, 
mint például kézügyesség 
fejlesztő repülő és hajódí-
szítés, ügyességi feladatok, 
célbadobó, színfelismerő, 
puzzle kirakózás.

A Vöröskereszt munka-
társai Ambu babával, vér-
nyomásméréssel és rengeteg 
hasznos információval áll-
tak rendelkezésünkre.

A Hajdúnánási Rendőr-
kapitányság munkatársai az  
általuk használt eszközöket és 
ujjlenyomat vételt mutattak 

be, illetve a KRESZ pályán biciklivel, roller-
rel közlekedő gyerekeket segítették. A pályát 
teljesítő ovisokat, pedig meg is jutalmazták.

A programot zárta és a hangulatot fo-
kozta: Muzsikus Péter „Hangszerország” 
zenés műsora!

Azon, hogy ilyen fantasztikusan sike-
rüljön ez az esemény, már napokkal előtte 
az óvodában ezen dolgozott minden szor-
gos kéz.

Ezúttal szeretnénk megköszönni, az 
Eszterlánc Óvoda összes dolgozójának és 
segítőiknek ezt a színvonalas 2018-as Őszi 
közlekedési játszónapot!

Nagyon örültünk, hogy a részesei le-
hettünk ennek az eseménynek sok-sok él-
ménnyel, emlékezetes és tartalmas beszél-
getésekkel, ismeretekkel gazdagodtunk, 
mi felnőttek és gyermekeink egyaránt.

Demesné Jantek Tímea
szülő

sát a műtéten át nem esett társakhoz ké-
pest. A második ivarzást követően ez nő 
(8–25%), 5-6 éves kor után már nincs ha-
tása a kialakulásra, kivéve a hormonfüggő 
daganatoknál. 

Amennyiben szeretnénk almot, azt 2–6 
éves kor között ajánlott megtenni, ezt kö-
vetően is az ivartalanítás ajánlott.

A másik gyakori és sok szenvedést, el-
hullást okozó betegség a méhgyulladás. 

Leggyakrabban sosem fialt kutyáknál 
alakul ki, de előfordulhat már fialt szu-
káknál is, 6–7 éves kor után.

A gyulladás sokszor hetekig, hónapokig 
lappang, majd hirtelen jelentkezik, és sok-
szor sürgős műtétre van szükség, ha egy-
általán menthető még az állat. A betegség 
megelőzése bármely életkorban végzett 
ivartalanítással történhet.

A műtétek ma már biztonságosan el-
végezhetőek, az altatógéppel történő 
anesz tézia biztonságos, az állatok gyor-
san ébrednek, nem szenvednek hosszan.  
A műtét napján jelentkezik nagyobb fáj-
dalom, de napokon belül nyoma sincs a 
beavatkozásnak.

A felelős állattartásnak része ma már 
az oltások és a helyes táplálás mellett e 
műtéti beavatkozások elvégeztetése is, és 
szerencsére egyre több tulajdonos dönt így 
Hajdúnánáson is.

Ezúton szeretném megköszönni a haj-
dúnánási állatvédők és a SUZY svájci 
alapítvány segítségét, akikkel együtt közel 
száz gazdás és talált kutya ivartalanítását 
végeztük el ebben az évben, lecsökkent-
ve ezzel az egyre szaporodó kóbor kutyák 
számát.

Dr. Adorján Nándor

Orosházi NKC–Hajdúnánás SK 23–
23 (9–12)

Orosháza 200 néző. Vezette: Kiss, Mi-
zsák (november 10.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor, 
SOM 10/3, Dudás 3, Lengyel, Mihovics 
3, Cserős 2. Csere: Kozma (kapus), Fauszt 
3/1, Kovács, Hrabina 1, Poór, Darabos 1. 
Edző: Molnár András

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

Molnár András: Sajnos gyenge napot 
fogtunk ki, a védekezés dicsérhető csak, 
örülni kell az egy pontnak, amire egyéb-
ként rászolgáltunk.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Szent István SE 36–27 (22–16)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Feind, 
Kathi (november 11.)

Hajdúnánás SK: Karócz (kapus), Nagy 
D. 1, Szögi 2/1, MOLNÁR F. 15/3, TAR 
L. 7, HRABINA 5/3, Konyári 2. Csere: 
Reszegi Eszter (kapus), Molnár A. 2, Re-
szegi Edina 1, Papp S., Kis Sz. 1, Nagy E. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 10/7, illetve 3/3. Kiállítás: 0 
perc, illetve 12 perc.

Nagy Attila: A legnagyobb öröm szá-
momra az, hogy mindenkinek lehetőséget 
tudtam adni a mérkőzésen. Végig kontro-
láltuk a meccset. Megérdemelt győzelmet 
arattunk. Gratulálok a lányoknak.

-kábé-

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttkép-
zési Hivatal által szervezett országos fut-
sal bajnokság Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrum által szervezett térségi döntője 
2018. december 12-én, szerdán 8–14 óra 
között kerül megrendezésre a hajdúnáná-
si sportcsarnokban. A térségi döntőben 
a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája – Hajdúnánás, BSZC 
Közgazdasági Szakgimnáziuma – Hajdú-
szoboszló, BSZC Bocskai István Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája – Hajdú-
szoboszló, valamint a BSZC Veress Ferenc 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája –  

Hajdúböszörmény tagintézményeinek 
csapatai vesznek részt.

A rendezvényre várják az érdeklődő fut-
sal rajongókat!

A Hajdúnánási Televízió műsorszerke-
zetében 24 órás, non-stop képújság szol-
gáltatást biztosít. Modern színvonalú, 
ugyanakkor egyéni, gondosan szerkesz-
tett, önálló arculatot képviselő hirdetési 
lehetőséget kínálunk mind magánszemé-
lyek mind cégek részére. 

Vállaljuk egyedi megrendelői igények 
alapján reklámspotok készítését és sugárzá-
sát műsoraink előtt és műsorok közben is!

j
További információk, hirdetésfelvétel 

az alábbi elérhetőségeken:
Hajdúnánási Televízió
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
helyitv@nanaskabel.hu
Telefon: +36-70/375-66-53
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Leányanyaotthont és megszépült 
lakásotthonokat adtak át Nánáson

A korszerűsítés során a férőhelyek szá-
ma nem emelkedett, továbbra is 113 gyer-
mek és fiatal felnőtt elhelyezése biztosított 
a lakásotthonokban, szebb és modernebb 
körülmények között – mondta a Hajdúsá-
gi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Köz-
pont intézményvezetője.

Simon Mihály kiemelte, hogy a prob-
lémákra reagálnunk kell és lehetőséget, 
támogatást kell biztosítanunk a gyermek-
védelmi szakellátásba került fiatalkorú 
anyáknak. A mi válaszunk erre a most át-
adott leányanyaotthon, amelynek épülete 
most kívül-belül megújult – méltó körül-
ményeket biztosítva ezzel az anyáknak, s 
gyermekeiknek. A leányanyaotthonban 
hat édesanya és hat gyermek elhelyezésére 
nyílik lehetőség. 

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermek-
védelmi Központnak tíz lakásotthona van 
Hajdúnánáson. Az elmúlt időszakban 
ebből a tíz lakásotthonból hetet kor-
szerűsítettek. Elsősorban energetikailag 
újultak meg az épületek európai uniós és 
állami forrásból. Kocsis Fülöp Hajdúdo-
rogi Főegyházmegye érsek-metropolita a 
felújított lakásotthonokat és a kialakított 
leányanyaotthont szentelte meg. Az érsek-
metropolita kihangsúlyozta: az a törekvé-
sünk, hogy úgy szolgáljuk az embereket, 
hogy közben az Isten dicsőségét is szolgál-
juk – ezzel nem tévedünk el.

Ügyeljen értékeire, hogy az ünnep 
az ünneplésről szóljon!

Az ünnepi hangulatban sem szabad 
megfeledkezni a biztonságról, hiszen a vá-
sári forgatagban előfordulhat, hogy zseb-
metszők, zsebtolvajok is jelen vannak, akik 
a könnyű zsákmány reményében járják az 
embertömeget. Lehetnek olyan elkövetők 
is, akik csalással próbálják megkárosítani a 
jóhiszemű vásárlókat.

Néhány alapvető biztonsági tanács be-
tartásával elejét lehet venni a kellemet-
lenségeknek, esélyt sem adva az ügyeske-
dő tolvajoknak, csalóknak.
 Ha nagy összegű készpénzt visz magá-

val, azt soha ne egy helyen tartsa, lehe-
tőleg kisebb összegekre bontva, a ruhá-
zata, táskája belső rekeszeibe helyezze el!

 Pénztárcáját lehetőleg mindig gondo-
san tegye el, soha ne a táska, kabát külső 
zsebeibe, mert onnan könnyen el lehet 
emelni, illetve ki is eshet!

 Ha bankkártyával fizet, mindig gon-
doskodjon arról, hogy ismeretlenek ne 
tudják lenézni, megszerezni a kártyához 
tartozó PIN kódot!

 PIN kódját mindig tartsa biztonság-
ban, soha ne írja azt rá a bankkártyára, 
sőt, a kártya közelében se tartsa!

 Ha bankautomatához megy és nagyobb 
összegű készpénzt kíván felvenni, min-
dig kérjen fel kísérőt, aki önnel tart!

 Fizetésnél mindig ellenőrizze, jól ad-
tak-e vissza az eladók, illetve ha nagy 
címletű bankjegyet adnak át önnek, 
ellenőrizze annak eredetiségét!

 A tömegben kézitáskáját – amit zárjon, 
csatoljon, cipzározzon be – mindig tart-
sa maga előtt.

 Soha ne váltson fel nagyobb összegű 
készpénzt ismeretleneknek!

 Ha adománygyűjtők keresik meg, min-
dig kellő óvatossággal kezelje megkere-
sésüket, mert fennállhat a veszélye, hogy 
trükkös csalók próbálkoznak! Mindig 
kérjen igazolványt vagy hivatalos meg-
hatalmazást, amellyel igazolni tudják, 
hogy melyik szervezetnek dolgoznak a 
gyűjtést végzők!

 Ne engedjen be otthonába adomány-
gyűjtőket, főként, ha egyedül tartózko-
dik otthon!

 Mobiltelefonját, MP3 lejátszóját a tö-
megben haladva mindig gondosan te-
gye el, hogy azt illetéktelenek ne tudják 
megszerezni!

forrás: http://www.prevenciosportal.
hu/hirek/ugyeljen-ertekeire-hogy-az-

unnep-az-unneplesrol-szoljon/

A december már az ünnep, az évzárás jegyében telik, sokan kelnek útra, hogy az 
adventi vásárokat, nagyáruházakat felkeressék. Ilyenkor általában a szokásosnál több 
készpénzzel indulnak el otthonról, hogy megvásárolhassák szeretteik számára a kará-
csonyi ajándékokat.

Kívül-belül megszépült a lakásotthonok többsége a hajdúsági településen: új nyílás-
zárók, belső festések, tetőkön napkollektorok, megújult homlokzat. A Hajdúsági Gö-
rögkatolikus Gyermekvédelmi Központ hét lakásotthona közel 180 millió forintból 
újult meg.

Ungvári Sándor a Szent Lukács Görög-
katolikus Szeretetszolgálat igazgatója az 
átadó ünnepségen köszönetét és háláját fe-
jezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak 
segítségükkel, hogy megvalósulhasson az 
új leányanyaotthon és megszépülhessenek 
a hajdúnánási lakásotthonok.

Komoly gyermekvédelmi hagyomá-
nyokkal bír Hajdúnánás, ezeket az értéke-
ket kell tovább vinnünk közösen, hiszen 
ez mindnyájunk felelőssége – emelte ki 
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere 
zárva ezzel a köszöntők sorát.

hajdunanas.hu

Őszi-téli közlekedési tanácsok

Ebben az időszakban a legtöbb prob-
lémát a csúszós út és a romló látási viszo-
nyok okozzák, ezért lényeges, hogy min-
den járművezető megfelelően felkészítse 
járművét – és természetesen saját magát 
– ezekre a körülményekre.

A gépjárműveket – főleg hosszabb au-
tóút előtt – ajánlatos már október elejétől 
alaposan átnézni, megvizsgálva minden 
biztonsági berendezést és tartozékot. 
Sokan csupán az akkumulátor, a gumi-
abroncsok, a világítás és a fékrendszer 
ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi – 
téli közlekedés fontos kelléke lehet a jól 
működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégol-
dó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék 
vagy a páramentesítő.

Az ablaktörlő gumikat már a tél be-
állta előtt érdemes kicserélni, hiszen az 
elhasználódott gumi nem töröl, hanem 
maszatol.

Az akkumulátor esetében ellenőrizni 
kell a pólusok és vezetékek állapotát, ha 

pedig huzamosabb ideig nem használják 
az autót, érdemes az akkumulátort kisze-
relni és melegebb helyen tárolni.

Az őszi – téli időszakban a látási viszo-
nyok gyakran rosszak, korán sötétedik, 
hosszabb ideig kell használni a gépjármű 
világítóberendezéseit – ezért is nagyon 
fontos, hogy azok megfelelően működ-
jenek. A fényszórókat és a többi lám-
pát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani.  
A Látni és Látszani elvben megfogalma-
zottak szerint szükséges minden közúti 
forgalomban részt vevő jármű kivilágítá-
sa, ezért minden indulás előtt ellenőriz-
zék a világító- és fényjelző berendezések 
működőképességét.

A rosszabb látási viszonyok miatt na-
gyobb követési távolságot tartva, lassab-
ban kell vezetni, így kisebb a balesetek 
bekövetkeztének kockázata, rossz manő-
verezés esetén pedig a hibák könnyebben 
korrigálhatók.

Valamennyi járművezető számára fontos feladat a téli közúti közlekedésre való felké-
szülés, hiszen a megváltozó időjárási és útviszonyok miatt fokozott veszélyhelyzettel 
kell számolni mindenkinek.

ŐSZI LÁTÁSI VISZONYOK 
Az őszi látási viszonyok távolságbecs-

lésünket jelentősen befolyásolják. A pára, 
a köd, a még épphogy derengő napsütés 
erősen rontja a távolságbecslő képességet. 

Távolság becslésekor többek között ar-
ra támaszkodik az autós, hogy a közelebbi 
tárgyak kontúrja élesebb, a távolabbiaké 
elmosódottabb. 

Különösen ősszel – amíg nem szokik 
hozzá az új feltételekhez – a megváltozott 
perspektívát hibásan értékeli: a dolgokat 
távolabbinak látja, mint a valóságban 
vannak. Ez elsősorban előzéskor vezethet 
veszélyes tévedésre. Ráadásul ilyenkor a 
tárgyak belemosódnak a környezetbe, s 
nehezen észlelhetők. 

A korai sötétedés és a megváltozott út- 
és látási viszonyok megkövetelik a jármű-
vezetőktől, hogy: 
 a gépjárművek sebességét fokozott óva-

tossággal válasszák meg, 
 az esős, csúszós útfelület miatt nagyobb 

követési távolságot tartsanak be, 
 ellenőrizzék a gumiabroncsok futófelü-

letének állapotát, mélységét, 
A síkos utakon való fékezés teljes össz-

pontosítást kíván, ráadásul a fékút télen 
általában hosszabb, mint optimális féke-
zésnél.

A csúszós, jeges utakon való biztonságos 
közlekedéshez téli gumikra van szükség. 

Még akkor is téli abroncsokkal induljunk 
útnak, ha éppen nincs hó. A nyári gumi 
már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont 
körüli hőmérsékleten megmerevedik, na-
gyon kis tapadással rendelkezik, így hasz-
nálata veszélyes lehet.

Fontosnak tartjuk kiemelni és a közle-
kedők figyelmét felhívni, hogy a járművek 
műszaki meghibásodása esetén, a helyszí-
nen történő javítás, illetve a segítség meg-
érkezéséig – éjszaka, vagy korlátozott látási 
viszonyok között – lakott területen kívül, 
valamint olyan lakott területen, ahol a 
közvilágítás nem megfelelő, akkor száll-
janak ki a járműből, ha rendelkeznek lát-
hatósági mellénnyel melyet ilyen esetben 
viseljenek. Lehetőség szerint mindig az 
úttest padka felőli részén tartózkodjanak.

Balesetmentes közlekedést kíván a 
Hajdúnánási Balesetmegelőzési Bizottság!
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Minden év november 14-én, az inzu-
lin feltalálójának születésnapján tartják 
a Dia bétesz Világnapot, melynek célja, 
hogy felhívják a figyelmet a rendkívül 
lappangó betegségre. 

A Magyar Diabetes Társaság elnökének 
találó mondata alapján „… a cukorbeteg-
ség hosszú ideig észrevétlenül lappang, 
minden második ember úgy diabéteszes, 
hogy még csak nem is tud róla.” A beteg-
ség kialakulásában jelentős szerepe van a 
mozgásszegény életmódnak, a helytelen 
táplálkozásnak, az elhízásnak. Mindezek 
együttvéve jelentősen növelik a gyakran 
emlegetett szív- és érrendszeri betegsé-
gek kialakulásának kockázatát. (Magas 
vérnyomás, szívizominfarktus, agyi ér 
katasztrófák, vakság, az alsó végtagi arté-
riák szűkülete, végtagvesztés) Az elhízás-
ban a világon a negyedik helyen állunk, 
tehát bőven van tennivalónk a ma már 
népbetegségnek számító túlsúly leküzdé-
sében. Ennek megoldása leggyakrabban 
csakis rajtunk múlik, melynek alapja a 
testtömeg csökkentése. A rendszeres test-
mozgás könnyen kivitelezhető, nagyobb 
anyagi terhet sem jelent. Fontos lenne, 
hogy mindenki, hetente három alkalom-
mal, legalább fél órán keresztül tartó 
testmozgást végezzen. A testmozgásnak 

Cukorbetegek Világnapja Lelkes, aktív közösség

olyan mértékűnek kell lennie, amelyben 
az egyén megizzad, és a pulzusa eléri a per-
cenkénti 120-at. Tehát, nem csupán sétá-
ról, hanem aktív testmozgásról van szó!  
A már betegséggel küzdőknek minden-
képpen konzultálniuk kell az orvosokkal!

„Mindenem az életem!” Program Haj-
dúnánás.

Képünkön: A Diabétesz Világnap alkal-
mából a Hajdúnánás Városi Önkormány-
zat dolgozói közül többen kékbe öltöztek 
november 14-én – ezzel szerették volna 
felhívni a figyelmet a diabétesz korai fel-
ismerésének és kezelésének fontosságára.

2018. december 7-én a Gyermek- és Ifjúsági Önkormány-
zat az Okkal–Más–Okkal Ifjúsági Egyesülettel közösen az 
Önkéntesség Világnapja alkalmából egész napos programot 
szervez a hajdúnánási fiatalok számára. A közösségi szolgá-
lati órák hasznos eltöltésére, a helyi önkéntes programok 
megismerésére illetve a nemzetközi önkéntes programok 
lehetőségeire szeretnék felhívni az ifjúság figyelmét. A prog-
ram célja, hogy az önkéntesség, a közösségi aktivitás és fele-
lősségvállalás természetessé váljon mind több fiatal számára. 
A rendezvény aktualitását adja, hogy ezen a napon kerül le-
bonyolításra az Ifjúsági Önkormányzat tisztújítása is. Ennek 
apropóján kerestük meg Lakatos Ádám Ifjúsági Polgármes-
tert egy kis értékelésre, az elmúlt időszak összegzésére. 

Gyakran kérdezik tőlem hogyan értéke-
lem az elmúlt időszakot. Melyek a legna-
gyobb sikerek, fejlődések melyekre büszke 
vagyok. Úgy gondolom, jelen helyzetben 
a legfontosabb illetve legnagyobb szabású 
dolog, amit a fiatalokért tehettünk az az, 
hogy leraktuk az alapkövet. Megalakul-
tunk. Az elmúlt más félévben elindult egy 
folyamat, mely most, velünk kezdődött el, 
és én őszintén remélem, hogy a jövőben 
is folytatódni fog. Kiépítettünk egy olyan 
kapcsolatrendszert városunkban és az or-
szágban, mely a jövőben is nagy jelentő-
séggel bírhat az Ifjúsági Önkormányzat és 
a fiatalok számára. 

Amellett hogy bekapcsolódtunk a váro-
si rendezvények életébe, elhoztunk számos 
olyan rendezvényt, melyekre eddig nem 
volt példa (Szubkultúrák napja, Területi 
Skate Jam, I. Hajdúnánási Ifjúsági Bál). 

Sikeres rendezvényeinkkel kapcsolat-
ban két fontos összetevőt látok: fiatalok 
szervezték fiatalokból álló célközönség 
számára. Ezek a programok egyfajta esz-
közként szolgáltak. Egy eszköz, melyen 
keresztül megszólíthatjuk, bevonhatjuk a 
fiatalságot munkánkba.

Úgy gondolom a folyamat előrehala-
dása nem csupán az Ifjúsági Képviselők, 
vagy az Ifjúsági Polgármester feladata. 
Véleményem szerint ez sokkal inkább egy 
közös munka, mely a fiatalok bevonásával 
történik. A Gyermek-és Ifjúsági Önkor-
mányzat az elmúlt időszakban több fóru-
mon, rendezvényen vette fel a kapcsolatot 
városunk ifjaival, melyeken a gyűjtött 
információkat, tapasztalatokat, vélemé-
nyeket az ezeket követő munkásságunk 
során alkalmaztuk. Mandátumom vége 
felé közeledve azt kell mondjam egyértel-
mű fejlődést látok, de az igazat megvallva, 
úgy érzem még lenne min javítani.

Az elmúlt időszakban egyre több fiatal 
keresett meg bennünket ötleteik, kéréseik 
megfogalmazásának okából. Így kerülhe-
tett sor például a Városi Ligetben talál-
ható Skate Park elemeinek felújítására, 
természetesen előzetes felméréseket, és az 
extrémsportolókkal történő folyamatos 
egyeztetéseket követően. 

A közösségi szolgálati lehetőségek színe-
sítésével kapcsolatban is kaptunk megke-
resést, melyben szintén pozitív eredményt 
értünk el, azonban a jövőben szeretnénk 
ezt az opciót még jobban közvetíteni cél-
közönségünk számára. Mint azt korábban 
említettem, vannak azonban olyan dolgok 
is, melyekre a jövőben szeretnénk több 

figyelmet fordítani, így például az intéz-
ményekkel való kapcsolattartásba még 
nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni. 

Ennek céljából szeretnénk megalapítani 
a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak 
egyfajta külső körét, mely városunk fiatal-
ságával foglalkozó szervezetek, intézmé-
nyek, sportegyesületek fiatal képviselőiből 
állna, akiknek lehetősége lenne folyama-
tos egyeztetéseket, tanácskozásokat tartva 
érdekeik képviseletére. A jövőbeni terve-
ink közt szerepel különböző önkéntes, 
ösztöndíjas programok ismertetése, csere-
diákprogramok, nyári tábor szervezése, il-
letve hosszú távú terveink között a fiatalok 
számára kialakított és fenntartott Ifjúsági 
Ház közegének élhetőbbé tétele is. 

A legközelebbi eseményünk a december 
7-i GYIÖK választás, melynek első része 
(a szavazatok leadása) az oktatási intézmé-
nyekben történik meg, majd az Ifjúsági 
Házba várjuk az osztályok diákbizottsági 
tagjait a szavazatok számlálására. Ezen a 
napon zajlik az Okkal–Más–Okkal Ifjúsá-
gi Egyesület programja is az Önkéntesség 
Világnapjához kapcsolódóan, egymással 
párhuzamosan több helyszínen. Az isko-
lákban nemzetközi önkéntes programban 
résztvevő külföldi diákok tartanak majd 
rendhagyó órákat, míg az Ifjúsági Házban 
pódiumbeszélgetés, műhelymunkák és 
interaktív bemutatók zajlanak több civil 
ifjúsági szervezet bevonásával.

HNU

NŐI KÉZILABDA NB I/B

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Hajdúnánás SK–Nyíradony VVTK 
35–31 (18–14) 

Hajdúnánás 400 néző. Vezette: Nagy, 
Turóczy, (október 31.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zi-
hor 2, SOM 9/6, Dudás 3, FAUSZT 6, 
Lengyel 3, MIHOVICS 6. Csere: Kozma 
(kapus), Hrabina 3/3, Kovács, VÁMOSI 
3, Darabos, Cserős, Tar L., Poór, Molnár 
F. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Végig fegyelmezetten, 
nagy akarattal játszottunk, ami azt ered-
ményezte, hogy az ajándékba kapott újra 
játszást megháláltuk. 

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Szeged KKSE 33–27 (14–15)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Oláh, 
Szikszay. (október 31.)

Hajdúnánás SK: Karócz (kapus), Ko-
nyári 1, Kiss 2, TAR L. 6, MOLNÁR F. 
8/3, HRABINA 11, SZÖGI 3/1. Csere: 
RESZEGI ESZTER (kapus), Molnár A. 
2, Nagy E., Reszegi Edina, Papp, Nagy D. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 7/4, illetve 3/3. Kiállítás:  
4 perc, illetve 10 perc.

Nagy Attila: A sors iróniája, hogy az 
eddigi leggyengébb játékunkkal sike-
rült két pontot szerezni. Bízom benne, 
hogy megindulunk felfelé és elkezdjük 
gyűjtögetni a pontokat. Gratulálok a 
lányoknak.

-kábé-

Gödi SE–Hajdúnánás SK 27–27 (12–18)
Göd 100 néző. Vezette: Kiss, Mizsák. 

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

Som 5, Dudás 3, Lengyel 6, Kovács 2, 
Mihovics 2. Csere: Kozma (kapus), Fauszt 

7, Vámosi 1, Hrabina, Poór 1, Darabos. 
Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/1, illetve 1/0. Kiállítás:  
4 perc, illetve 10 perc.

-kábé-
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A nyárvégi zsúfolt programok miatt a 
Megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzé-
seket kicsit rövidítve amolyan összefog-
lalóként adjuk le. Szíves elnézést kérve a 
futballt szerető olvasóinktól.

*
Hajdúnánás FK–DEAC 1:0 (0:0)
Nehéz mérkőzésnek számított, de fel-

üdülésként hatott a még soványka győze-
lem is a három nyeretlen mérkőzés után. 
Amikor már a közönség sem bízott a 
győzelemben akkor a végén Gyöngy Tomi 
remek fejesének köszönhetően itthon tar-
tottuk a három pontot.

Gól: Gyöngy Tamás
*

Nyíradony–Hajdúnánás FK 2:3 (1:1)
Ahogy az edzőnk is fogalmazta „meg-

mutattuk hogyan kell győztesen lejönni 
a pályáról. Egymásért küzdve, csúszva-
mászva, csapatként funkcionáltunk.” Gra-
tulálunk Polgár Gabi mesterhármasának!

*
Hajdúnánás FK–Bocskai SE Vámos-

pércs 4:1 (1:0)
Nem is indulhatott volna jobban a ta-

lálkozó. Bence Donátnak köszönhetően 

Összefoglaló a szezon végén
már az 5. percben mienk volt az előny.  
A kihagyott ziccerek miatt kissé fájhat a 
fejünk, de a második félidőben sikerült 
két vállra fektetni az ellenfelünket.

Gól: Bence D.
*

Hajdúsámson–Hajdúnánás FK 3:2 (1:1)
Megszakadt a szép győzelmi sorozatunk 

mely főleg köszönhető, hogy 11 kezdőjá-
tékos mellett csak egy mezőnyjátékos, 
és egy kapuscserénk volt hadra fogható 
(főleg sérülések miatt). Ettől függetlenül 
kétszer is ki tudtunk egyenlíteni a jó erők-
ből álló sámsoniak ellen, de a végén egy 
kiállítás megpecsételte sorsunkat.

Gól: Gyöngy Tamás 2
*

Hajdúnánás FK–Hajdúhadház 1:0 (1:0)
Ehhez a győzelemhez nagymértékben 

hozzájárult a szerencse is. A rendkívül 
gyenge napot kifogó csapatunk, ha nehe-
zen is, de itthon tartotta a három pontot.

Gól: Gyöngy Tamás
*

Monostorpályi–Hajdúnánás FK 1:1 (1:1)
A szezon első remije. A még mindig sé-

rülésektől „tizedelt” csapatunk jól kezdte 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gyorsan, pontosan, kedvező áron 

Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. | Egyeztetés: 06-30/486-1934

 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	fizetni?
 Keressen minket és elszállítjuk 
	 a	keletkezett	szennyvizét.

Gazdácska Lajos
volt Hajdúnánás Szatmár u. 8. szám alatti lakos

iLyés Lajos

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

szeretett halottunk

Köszönetnyilvánítás

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz,

a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz!
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk. Nem tudtunk megmenteni,

pedig próbáltuk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled,
helyettünk angyalok simogassák fejed.

Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.”

A szerető család

temetésén megjelentek, ravatalára koszorút,
virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték, mélységes

bánatunkban részvéttel osztoztak.

Előző lapszámunk hatodik oldalán Gazdácska Lajos temetését követő 
Köszönetnyilvánítás hibásan jelent meg. Tévedésünkért a gyászoló családtól 

és minden érintettől elnézést kérünk!

a mérkőzést sőt, a 9. percben előnybe is 
kerültünk. Pár perccel ezután azonban egy 
szerencsétlen fejelés miatt Bence Donát-
hoz mentőt kellett hívni. A kényszerű 
csere megváltoztatta a csapat játékát: nem 
volt szép, inkább a küzdelem dominált s 
így csak egy pontot sikerült bepakolni a 
buszba. Mielőbbi felgyógyulást kívánunk 
Donátnak!

Gól: Zsuga Ádám
*

Hajdúnánás FK–Hosszúpályi 4:1 (0:0)
Ahogy mondani szokták, a kötelező 

mindig nehezebb. Az első félődőben még 
a szél sem állt mellettünk. Szerencsére a 
második játékrész elején egy gyors találat 
megadta a lendületet, és sikerült magabiz-
tos győzelmet elkönyvelnünk.

Gól: Gyöngy T., Polgár G., Szilágyi Á., 
Kovács G.

*
Hajdúszoboszló–Hajdúnánás FK 1:0 

(0:0)
Itt a szezon második döntetlenje reáli-

sabb lett volna. A mérkőzés végén kapott 
szabadrúgás gól eldöntötte a három pont 
sorsát Hajdúszoboszlón. A középkezdés 
után szerzett találatunkat pedig tévesen 
nem adták meg.

*

Hajdúnánás FK–DASE 3:0 (1:0)
Aki elkésett szintén nem láthatta a hazai 

gólt. Már a 6. percben vezetést szereztünk 
s továbbra is a minden csapatrészben na-
gyobb erőt képviselő Hajdúnánás egy jól 
felkészített debreceni csapat ellen diadal-
maskodott. Külön öröm, hogy győztesen 
búcsúztunk a hazai közönségünktől a sze-
zon végén.

Gól: Szilágyi Á., Gyöngy T., Cservák T.
*

DVSC II.–Hajdúnánás FK 4:1 (2:1)
Közel sem feltartott kézzel utaztunk az 

MB III-as kerettel rendelkező debreceni-
ek otthonába s ezt bizonyítandó már az 
5. percben megleptük őket egy remek ta-
lálattal előnyünket azonban nem tudtuk 
sokáig tartani. Bár kemény küzdelemre 
késztettük a nagy Loki kis csapatát, a 
ziccereket nekik jobban sikerült kihasz-
nálniuk. A nagyobb játékerőt képviselő 
cíviseknek a végére sikerült felőrölni a 
csapatunkat.

Gól: Polgár G.
*

Mivel az előrehozott Kaba elleni mér-
kőzés a betegségük miatt elmaradt így 25 
ponttal a 6. helyen sikerült zárnunk az 
őszi szezont.

Kócsi Imre

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik id. Ilyés Lajos 
(volt Hajdúnánás Dorogi u. 11. sz. alatti lakos) 

temetésén tiszteletüket tették, 
örök nyughelyére virágot helyeztek, 

vagy részvétnyilvánítást küldtek, a mély
gyászban együttérzésükkel osztoztak. 

Ez úton is köszönjük a Hajdúnánási Református 
Egyházközség és Nagytiszteletű Kocsis Áron 

lelkipásztor méltó búcsúztatását, 
lelki vigasztalását. 

Szerető felesége és családja.

„Legszebb emlék a szeretet, 
melyet mások szívében hagyunk magunk után.”

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

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

Az ajánlatunk december 31-ig 
érvényes!

Az akcióban résztvevő 
termékekről 

és további feltételekről 
érdeklődjön 

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

Keressen minket facebook-on is!

Hajdúnánás, Piac Üzletsor Mártírok útja 18.  Telefon: 52/390-777
Mobil: 20/334-6677

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is 

a Hajdúnánási Újságban! 
Telefon: 06-70/375-66-53
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A TELEKOM MAXIMÁLIS 
SEBESSÉGŰ HÁLÓZATÁVAL 
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES

2000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű használatával. 
Kínált feltöltési sebesség 1000 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.

További információ: telekom.hu/fejlesztes

MÁR HAJDÚNÁNÁSON ISMÁR HAJDÚNÁNÁSON IS

NGA_2000MB_sajto_215x284_1812_Hajdunanas.indd   1 2018. 11. 29.   10:22
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(Balról) Katona Benedek, Reszegi Romina, dr. Kiss József, Burján Imre, Paronai László

A Hódos Imre SE Birkózó 
Egyesület sikerei

2018. november 18-án a Hódos Imre 
SE Birkózó Szakosztálya Mezőkovácshá-
zán meghívásos versenyen vett részt. A 
nevezett hét nánási versenyzőből négyen 
érkeztek meg a helyszínre. A verseny ren-
dezését Henz Gyula veterán birkózó edző 
és pedagógus hirdette meg. Ezen verseny 
jellegzetessége, hogy kezdő- és utánpótlás 
nevelésben résztvevő fiatal birkózóknak 
lett szervezve. A mieink közül Reszegi 
Romina és Burján Imre számára áttörés 
volt a verseny, hiszen pályafutásuk során 
több versenyen részt vettek és sok tapasz-
talatot szereztek, de most mindketten 
letisztult tudással, összeszedetten és nagy-
szerűen küzdöttek. Így mindketten meg-
érdemelten vehették át az aranyérmet és a 
velejáró különdíjat. A pályájukat nemrég 
kezdett fiatal gyermek Katona Benedek 
és Paronai László Péter számára ez volt az 
első verseny, így átestek a tűzkeresztségen. 
Egyelőre szerény tudással, de nagyszerű 
hozzáállással helytálltak a versenyen. 

November 25-én a Hódos Imre SE 
Birkózó Egyesület a VIII. Munkácsy 
Dezső Emlékversenyre kapott meghívást 
Kazincbarcikára. Több szlovákiai klub 

részvételével ez a verseny nemzetközi ver-
senynek volt tekinthető, ahol 16 csapat 
113 versenyzője lépett szőnyegre. A verse-
nyen bíróként és edzőként jelen volt több 
többszörös veterán világbajnok is, akik az 
életpályájukkal és versenyeredményeikkel 
szemléletes példaként szolgálnak az után-
pótlás generáció számára. A nánási ver-
senyzők közül hatan tudtak részt venni. 
Jámbor Tamás (edzőnk) felnőttek között 
versenyzett és felkészültségével, edzettsé-
gével magabiztosan szerezte meg az arany-
érmét. A gyerekek közül meggyőzően bir-
kózott a 7 éves Burján Imre, aki a 14 fős 
mezőnyből a harmadik tudott lenni, egy 
pillanatnyi figyelemkihagyás ütötte el a 
döntőtől. A többiek tapasztalatszerzéssel 
gazdagodhattak: Bognár Barnabás, Ka-
tona Benedek, Reszegi Romina, Paronai 
László.

December 16-án hazai rendezés keretei 
között lépnek szőnyegre tanítványaink 
a Magyar út 104. alatti tornateremben 
10.00 órai kezdettel. Az érdeklődőket sze-
retettel várjuk.

Katona Ágnes

Jámbor Tamás bírkózó

Kazincbarcika bírkózás

FÉRFI KÉZILABDA MEGYE I.

NŐI KÉZILABDA NB I/B

Hajdúböszörményi TE II.–Hajdúná-
nás KSE II. 23–40 (10–19)

Hajdúböszörmény 40 néző. Vezette: 
Oláh, Szikszay. (október 27.)

Hajdúnánás KSE: RESZEGI Zs (ka-
pus), TUPICZA 6, FEHÉRVÁRI 2, BO-
DOGÁN 9, TÓTH 3/1, NAGY L. 6, 
SZABÓ 6/2. Csere: Szombati 1/1, Ötvös 
T. 7/1. Edző: Bancsók Károly

Hétméteres: 5/2, illetve 5/5. Kiállítás: 14 
perc, illetve 14 perc.

Bancsók Károly: Végig parázs meccset 
játszottak a felek, olykor a durvaság hatá-
rát is súrolta egy-két belépő a vendéglátók 
részéről, amihez jól alkalmazkodott a csa-
pat. Már több forduló óta kiváló kapustel-
jesítményhez társult több jó egyéni is, így 
magabiztos, jó játékkal tudtuk begyűjteni 
a két pontot.

-kábé-

Hajdúnánás SK–Kispesti NKK 24–19 
(12–9) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Hol-
man, Kovács. (október 27.) 

Hajdúnánás SK: PUSZTAI (kapus), 
ZIHOR, SOM 4/1, LENGYEL 3, DU-
DÁS 4, KOVÁCS, MIHOVICS 5. Csere: 
Kozma (kapus), HRABINA 2, DARA-

BOS, POÓR, FAUSZT 6/1, CSERŐS, 
TAR L, MOLNÁR. Edző: Molnár András

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

Molnár András: Óriási fegyvertényt 
hajtottunk végre, azt gondolom, hogy az 
egyik bajnokaspiránst sikerült legyőzni 
nagyon fegyelmezett játékkal.         -kábé-


