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Szakmai nap az Eszterlánc…

3. oldal
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6. oldal

Mikulásváró Bál

2. oldal

Város Napja Véradókat köszöntöttek

6. oldal

árom gyertya ég az adventi ko-
szorún. Jelzi, hogy készülődünk 
az ünnepre, egy esztendő lezárá-

sára. Ilyenkor átgondoljuk a mögöttünk 
álló időszakot. Az év végi számvetés során 
feltesszük a kérdést: Mit és hogyan tet-
tünk? Mit csináltunk jól, és mit rosszul? 
Hová jutottunk? Mit valósítottunk meg a 
terveinkből? 

Meglátásom szerint nehéz, de eredmé-
nyes évet tudhatunk magunk mögött, 
és erre mindannyian büszkék lehetünk. 
Szerencsésnek és büszkének érzem ma-
gam, hogy polgármesterként szolgálhatom 
Haj dúnánást. Büszke vagyok arra, hogy a 
város közösségével együtt dolgozva azo-
kat írhatom le, hogy: „fejlesztettünk”, 
„elkezdtünk”, „befejeztünk”, „átadtunk”, 
illetve „tovább dolgoztunk rajta”. A célunk 
sem lehet más, csak az, hogy a városunk, 
a mi kis közösségünk tovább erősödjön.

Bocskai István fejedelem végrendeleté-
ben megfogalmazta híveinek, hogy soha 
egymást el ne taszítsák, mindig egymást 
testvérként szeressék. Az összetartozást, a 
közös összefogást szorgalmazta több mint 
400 évvel ezelőtt. Ezek a gondolatok mind 
a mai napig mély igazságokat hordoznak. 
Milyen jó lenne, ha hétköznapjainkban is 
ott lennének velünk ezek az intő szavak. 
A hajdú elődök tetteinek a súlya alatt kell 
nekünk utódaiknak megmutatni azt, ho-
gyan tudtunk sáfárkodni, hogyan tudunk 
élni az általuk megteremtett örökséggel, 
lehetőségekkel, s hogyan tudjuk mindezt 
tovább adni.

Ahol van összefogás, ahol van együtt-
működés, ott közös akarattal a kicsik is 
nagyra növekedhetnek. Közösségünk az, 
akik a város jövőjét, életét formálják, s vi-
szik előre a várost nap, mint nap. Rajtunk 
áll, hogy ezt az erős és összetartó közössé-
get egyben tudjuk-e tartani.
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Városunk alappillére a család, s aki a 
� ataljaiban, a családokban gondolkodik, 
az a jövőben gondolkodik. Sokat teszünk 
� ataljainkért, családjainkért, de nem dől-
hetünk hátra és mondhatjuk azt, hogy 
elvégeztük dolgunkat. Rengeteg tenni 
valónk van még. A Családbarát Önkor-

mányzat Díj elnyerésével kaptunk egy 
visszacsatolást, hogy jó úton járunk. Ah-
hoz, hogy egy településnek megtartó ereje 
legyen és jövőt mutasson a polgárainak, 
sok lépést kell megtennie és ennek egyik 
legjobb, leglátványosabb színtere, mikor a 
gyermekeket és a családokat támogatjuk 
és segítjük a boldogulásukat.

Azzal, hogy � ataljainknak fecskelakáso-
kat kínálunk, azzal, hogy támogatjuk őket 
a lakásvásárlásukban, építkezésükben, 
gyermekszületési támogatással, ösztöndíj-
programot hoztunk létre a tehetséggon-
dozásban, szakképzésben résztvevők szá-
mára mind-mind azt a célt szolgálja, hogy 
Hajdúnánáson képzeljék el jövőjüket, s ne 

hátrány legyen felnőni, élni a településen, 
hanem lehetőség.

Mindezeket a lépéseket nem tehetjük 
meg az idősebb korosztály nélkül. Ne-
künk az idősek megbecsülését, a velük 
való törődést fontos feladatunknak, kö-
telezettségünknek kell tekinteni. Nem 

szabad elfelejtkeznünk arról, hogy a mi 
jelenünkben elődeink élete, munkája, 
fáradsága van benne. Az, hogy Hajdúná-
nás idén Idősbarát Önkormányzat díjat 
vehetett át nekik köszönhető, hiszen az ő 
közösségük aktivitása, szerepvállalása nél-
külözhetetlen részét képezi városunknak. 
Mindezért köszönettel tartozunk a szor-
galmas, kitartó munkájukért, azért, hogy 
biztosították nekünk, utódaik számára a 
gyarapodás, a fejlődés lehetőségét.

Kedves Hajdúnánásiak!
Ha tudunk egymás sikereinek örülni, 

ha kiegészítjük egymás hiányosságait, 
értelmet és örömet adunk egymás életé-

A helyi � atalok fecskeházakban kezdhetik el 
közös jövőjüket

Családbarát Önkormányzat Díjat kapott 
városunk

Idősbarát Önkormányzat Díjat kapott vá-
rosunk

Átadták a Szivárvány Óvoda megszépült 
épületét

Szabadtéri kondipark a Nagy Norbert Sport-
központban

Gyermekegészségügyi Centrum látványterve

Ünnepi díszkivilágítás a városközpontban

nek, akkor lehet szívünkben egész évben 
karácsony. Ekkor lehet egy erős, fejlődő 
közössége Hajdúnánásnak, amely a leg-
fontosabb alapja a városunk fejlődésének, 
jövőjének.

Köszönöm minden munkatársamnak, 
a városban lévő egyházaknak, civil szer-
vezeteknek, vállalkozóknak, magánem-
bereknek azt a munkát, amellyel hozzájá-
rultak városunk fejlődéséhez. Tegyük ezt a 
következő esztendőben is együtt, közösen.

Kívánok minden hajdúnánási lakosnak 
áldott karácsonyt és békés, boldog, sike-
rekben és egészségben gazdag új évet! 

Szólláth Tibor
Az Ön polgármestere



2 Hajdúnánási Újság 2018. december 20.

Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.Város Nap 2018.

A hajdúk nagy jótevőjére, Bocskai Ist-
vánra, Magyarország és Erdély fejedelmé-
re és az ő nagyszerű életművére emléke-
zik december 12-én nemcsak városunk, 
hanem több hajdútelepülés is, hiszen az 
1605. december 12-én Korponán kihir-
detetett Nagyhajdú Adománylevél közel 
tízezer hajdúnak biztosított sajátos, közös-
ségi nemesi előjogokat és nem utolsósor-
ban birtokot. 

Bocskai ezzel a maga korában egyál-
talán nem szokványos cselekedettel egy 
katonáskodó népelemet mentett meg a 
biztos pusztulástól, és vetette meg alapjait 
egy sajátos mezővárosi létnek, amely a mai 
napig életképes tudott maradni, itt a Haj-
dúságban. Egy évvel később, 1606-őszén 
Bocskai lovashajdúkat telepített Szobosz-
lóra, majd halála után Báthory Gábor 
1609. szeptemberében kelt adományleve-
le alapján a kállói hajdúkat Böszörménybe 
(Rácböszörménybe) telepítik át. Így ala-
kult ki a mai napig élő fogalom, az ún. 
„öreg hajdúvárosok” köre, azaz Nánás, 
Dorog, Böszörmény, Szoboszló, Hadház, 
Vámospércs. Polgár 1614-től 1718-ig tar-
tozott a hajdúvárosok sorába.

Minderre emlékezett és emlékeztetett 
a Bocskai szobornál elmondott ünnepi 
beszédében Buczkó József megyei és helyi 
önkormányzati képviselő, a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjte-
mény intézményvezetője, kiemelve Bocs-
kai István politikai-történelmi jelentősé-
gét, örökségét.

„1604. november 11-én harangzúgás 
közepette vonult be Kassára, s pontosan 
egy év múlva, 1605. február 21-én Erdély, 
majd április 26-án Szerencsen Magyaror-
szág fejedelmévé választják. Mit adott a 
magyar nemzetnek? Önbecsülést, amint 

önmagának is. Úgy tűnt, megvalósulhat 
a Mohács utáni nemzedékek álma, a Ma-
gyar Királyság visszaállítása. És ez az or-
szág nagy részén sikerült is. Mohács után 
pedig 400 évvel éppen ezekben a napok-
ban, majd 1920. június 4-én szentesítve, 
ez a Királyi Magyarország mindmáig elve-
szett. „Nemzeti nagylétünk odalett” – írták 
akkoron, de a történelem ura, ha nagy 
szenvedések árán is, máig megtartotta a 
magyar nemzetet.”

A koszorúzást követően ünnepi képvi-
selőtestületi üléssel folytatódott a prog-
ram. A Himnusz hangjai után Szólláth 
Tibor polgármester úr mondott ünnepi 
köszöntőt, emlékezve múltra és � gyel-
meztetve napjaink vészterhes idejére, 
megidézve Karinthy Frigyes elhíresült 
gondolatát: „Új Bábelt élünk, a fogalmak 
pokoli zűrzavarát. Gyalázatos hazugok 
megrontották a szavak becsületét.” 

Méltatta Bocskai elévülhetetlen politi-
kai-államfér� úi nagyságát, aki a nagy val-
lásháborúk idején hirdette meg a szabad 
vallásgyakorlást, és kötött olyan békét az 
osztrák és a török császárral, ahol ő dik-
tálta a békefeltételeket. Elgondolkodtató, 
hogy milyen történelmi távlatokban gon-
dolkodott Bocskai, amikor házat, hazát, 
földet, jogot adományozott a hajdúknak, 
akik meg is tudták védeni jogaikat, igaz, 
nem kevés küzdelem árán. „Nagy törté-
nelmi hullámverés közepette, tűzben és 
vérben fogyatkozva, elhanyatlások és min-
dig újrakezdések sorozatán át erősödött 
az a mag – a hajdú magyarság – amely 
magába olvasztva más népeket – fönnma-
radt!” (Taar F.) Küzdelmeik alapja, sikere 
az a közösségben való gondolkodásmód 
volt, amely megtartotta a maroknyi haj-
dúnépességet, akiknek kései leszármazói 
ma már több tízezres nagyságrendben né-
pesítik be a Hajdúságot, és őrzik hagyo-
mányaikat. 

Kedves színfoltja volt az ünnepségnek a 
frissiben megválasztott Gyermek- és I� ú-
sági Önkormányzat tagjainak eskütétele, 
amelyet Szólláth Tibor polgármester úr 
vett.

Ezt követően az elismerések, városi 
kitüntető díjak átadása következett. Tá-
jékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a 
kitüntetettekről szóló méltatásokat kö-
vetkező lapszámunkban közöljük. 

Polgármesteri Elismerő Oklevelet ve-
hetett át: Bindis Lajos Zoltánné, Kórik 
Csilla, Barna Anikó, Józsiné Gimesi And-
rea, Majorosné Ács Anikó, Nagyné Dézsi 
Tünde és Nagy János 

Polgármester Közösségi Díjban része-
sült: Halmi Zoltán, Vandróczki Miklós, 
Tar István Zsolt és Burján János. 

Soós Gábor Közszolgálati Díjat vehe-
tett át Pál-Kovács Krisztián, aki a Hajdú-
nánási Televíziónál végez több mint két 
évtizede kimagasló és példaértékű szakmai 
munkát. 

Több mint harminc éve, hogy Hajdúnánás városa ünnepi programokkal, közösen 
emlékezik meg december 12-én – a Város Napján – az 1605-ös, Korponán kihirdetett 
hajdúszabadság születésnapjára. Az idei város napi ünnepség különlegességet is tarto-
gatott, hiszen ekkor és itt volt a Bocskai Requiem ősbemutatója.

A Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi Díjat ezúttal Bocz Imre ve-
hette át, Hajdúnánás ipara és kereskedel-
me érdekében végzett kiemelkedő mun-
kájának elismeréseként.

Bocz Imre a kitüntetéssel járó pénzjutal-
mat a Csiha Alapítvány javára ajánlotta fel.

Somorjai László Testnevelési és Sport 
Díjban részesült Csiszár Henrietta a női 
labdarúgás sportágban elért kimagasló és 
példaértékű eredményeiért. 

Kabay János Közegészségügyi Díjban 
részesült Ilyés Imréné, a város lakossága 
egészségének megóvása, ápolása érdeké-
ben végzett elhivatott szakmai tevékeny-
ségéért.

Hajdúnánás Város Képviselőtestüle-
te két új városi kitüntető díjat alapított 
ebben az esztendőben, a Maghy Zoltán 
Művészeti Díjat és a Hajdúnánás I� ú Re-
ménysége Díjat.

Maghy Zoltán Művészeti Díjban ré-
szesült Patai István Hajdúnánás hírnevét 
öregbítő, több évtizedes kulturális tevé-
kenységének, valamint művészeti alkotó-
munkájának elismeréseként. 

Hajdúnánás I� ú Reménysége díjban 
részesült Csiszár Milán a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium végzős 

diákja, kiemelkedő és példamutató tanul-
mányi és versenyeredményeiért.

Idén is kiadták a Hajdúnánás Városá-
ért kitüntető díjat, amelyet ezúttal Nagy 
József, városunk szülötte vehetett át, aki 
több mint tíz esztendeje a városnak ado-
mányozta Pituk Jószef festőművész hagya-
tékát, hozzájárulva ezzel Hajdúnánás szel-
lemi és kulturális életének gazdagításához.

A kitüntetések után következett a 
Bocskai rekviem ősbemutatója, amelyet 
Marth P. Ildikó szövege, illetve Bocskai 
végrendelete alapján Mészáros Mihály 
zeneszerző alkotott. A mű bemutatásában 
közreműködött Csikos Sándor a Csoko-
nai Nemzeti Színház művésze, Jordanov 
Enikő, Dargó Gergely, Bozi Benjamin, 
Andrássy György, Jasznik Ákos valamint 
a Vox Antiqua Kamarakórus és a Mészá-
ros Mihály zeneszerző barátaiból alakult 
szimfonikus zenekar. Vezényelt Kiss Csa-
ba karnagy. A közel sem könnyed hang-
vételű darabot a hajdúnánási közönség 
vastapssal jutalmazta.

Az ünnepség hivatalos része a Szózat 
hangjaival zárult, ami után már mindenkit 
a Város asztala várt, amelyet ezúttal is vál-
lalkozóink terítettek meg � nom étkekkel.

(erzsé)
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Nagy megtiszteltetés érte nemrég a Haj-
dúnánási Óvoda nevelőközösségét, ami-
kor elfogadva meghívásunkat, városunk-
ba érkezett Körmöci Katalin, az Országos 
Pedagógiai Intézet munkatársa, Brunszvik 
Teréz-díjas pedagógus, szakértő, az Óvo-
dai Nevelés szaklap főszerkesztője.

Szeretettel köszöntötte a megjelent 
óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens 
kollégákat és egy kis zenei-képi hangolást 
követően, elkezdődött szakmai napunk 
első része.

Témája: „A párhuzamosan végezhető 
tevékenységek bemutatása az óvodai gya-
korlatban.”

Előadásában hangsúlyozta, hogy gyer-
mekek egészséges fejlődéséhez és fejlesz-
téséhez gondoskodnunk szükséges a gyer-
meki közösségben végezhető sokszínű- az 
életkornak és fejlettségnek megfelelő, 
párhuzamosan végezhető tevékenységek-
ről, valamint az életkorhoz és a gyermek 
egyéni képességeihez igazodó műveltség-
tartalmak közvetítéséhez szükséges szemé-
lyi, tárgyi környezetről, a játék elsődleges-
ségének � gyelembe vételével.

Segítséget kaptunk, hogy felismerjük, 
miben és hol kell változtatnunk, milyen 
módszereket kell használnunk annak ér-
dekében, hogy a csoportunkba járó gyere-
kek a legoptimálisabb módon fejlődjenek. 

Az óvodai élet mindennapjai-
ban, a napi tevékenységekben, 
a gyermekek érdekét minde-
nekfelett fontosnak tartja.

Tájékoztatást kaptunk az 
Óvodai nevelés országos alap-
programja egyes területeinek 
változásairól is. pld. a gye-
rekek nemzeti identitás tu-
datának erősítése, egészséges 
életmód hangsúlyosabbá té-
tele, népmeséket, népi hagyo-
mányokat, ezeket felelevenítő 

mondókák, rigmusok megismertetése. 
Előadásának minden percét a kisgyer-
meknevelés iránti felelősség, az optimális 
lehetőségek, utak keresésére való törekvés 
jellemezte.

Hamar elröppent az idő, majd rövid 
szünet után elindította Katika a csoportos 
tevékenységekben megvalósított gyakor-
lati munkát, melynek témája a „Karácso-
nyi ünnepkör a XXI. századi óvodában”. 
A sokféle előkészített eszközből tetszőleges 
módon választhattunk és készíthettünk 
ajándékokat, díszeket stb. Kiemelte, hogy 
a gyermekekre is rábízhatjuk a döntést, 
hogy mindenki a saját érdeklődésének 
és képességének tudatában válassza ki az 
általa érdekesnek ígérkező tevékenységet.

Katika szakmai tudása, tapasztalata, 
magával ragadó egyénisége szinte elvará-
zsolt bennünket. Előadása által közvetített 
ismeretek segítették szemléletformálásun-
kat, óvodapedagógiai gondolkodásmó-
dunk alakulását. 

Tapasztalatával, értékes észrevételeivel, 
példaértékű hivatástudatával, az óvoda 
iránti elkötelezettségével útmutatást adott 
nevelőtestületünk minden tagja számára.

Egy élmény volt ez a nap!

Nagy Jánosné
Intézményvezető-helyettes

Nánás AngyalaNánás AngyalaNánás AngyalaNánás AngyalaNánás AngyalaNánás AngyalaNánás AngyalaNánás AngyalaNánás Angyala

A Nánás Angyala Jótékonysági Gyűjtés-
re való � gyelemfelhívás és adománygyűj-
tés volt a célja annak a rendezvénynek, 
melyre 2018. december 8-án került sor a 
Református Gyülekezeti Házban. Csuja 
Imre Jászai Mari-díjas színművész, Haj-

dúnánás Díszpolgára csatlakozva a nemes 
kezdeményezéshez hívta fel a � gyelmet 
arra, hogy az adománygyűjtéssel a hajdú-
nánási és a tedeji rászoruló gyermekek és 
családok karácsonyi ünnepét tehetjük egy 
kicsit mindannyian szebbé.

GULYÁS ANDRÁS SÁNDOR 
(volt Hajdúnánás, 

Dózsa György út 15. sz. alatti lakos)

Köszönetnyilvánítás

temetésén megjelentek, 
ravatalára koszorút, virágot helyeztek, 

utolsó útjára elkísérték a mély gyászban 
együttérzésükkel osztoztak.

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,

Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Szerető felesége és családja

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

ÖZV. DÓZSA BALÁZSNÉ 
(volt Hajdúnánás,

 Mátyás Király út. 56. sz. alatti lakos) 

Köszönetnyilvánítás

temetésén tiszteletüket tették, örök 
nyughelyére koszorút, 

virágot helyeztek, a mély gyászban 
együttérzésükkel osztoztak.

Gyermekei, unokái, dédunokái
„Szeretteim, én most már elmegyek,
a lelketek mélyén mindig ott leszek.
Küzdöttem sokat, de már nem lehet,

az örök haza vár, Isten veletek.
Szeressétek egymást, sose felejtsetek.”

Köszönetet mondunk 
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik

Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt 
zárásrólzárásrólzárásról
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése 
Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 291,52 millió forint támogatást nyert 
a Széchenyi 2020 fejlesztési program Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programjának TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése című pályázat felhívására benyújtott, TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00017 „Önkormányzati épületek fejlesztése Hajdúnánáson” 
című pályázatával. A projekt támogatás mértéke az elszámolható össz-
költség 100%.

A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 kódszámú projekt az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfi nanszírozásával valósult 
meg 2017. 08. 02.–2018. 12. 31. között. 

Az energia fogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése 
egyre fontosabb Magyarország számára, ennek egyik módja az épületek kor-
szerűsítése, azok energiahatékonyságának javítása. Egyre szélesebb körben 
elismerik, hogy ez nem csupán a fenntartható energiaellátás megvalósításá-
nak, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének az ellátásbizton-
ság garantálásának és az importkiadások csökkentésének eszköze, hanem 
egyben fokozza az ország gazdasági versenyképességét. A megvalósult fej-
lesztés nagyban hozzájárul a hatékonyság növekedéséhez, az energialánc va-
lamennyi szakaszában, a termeléstől a fogyasztók általi felhasználásáig.

A projekt során több épület energetikai megújítása valósult meg illetve nap-
elemes rendszer telepítése megtörtént. A fejlesztések az alábbi helyszíneken 
valósultak meg: 
– Közös Önkormányzati Hivatal
– Hajdúnánási Óvoda Szivárvány Tagintézménye
– Kéki Lajos Művelődési Központ
– Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
– Somorjai László Városi Sportcsarnok

A felújítások során az épület homlokzati és padlásfödém hőszigetelése, 
nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése, napelemes rendszer te-
lepítése, került elvégzésre. A Somorjai László Városi Sportcsarnok esetében 
napelemes rendszer telepítése valósult meg. A hőszigetelés során megfelelő 
vastagságú EPS hőszigetelő tábla, a nyílászárók cseréje során ugyancsak 
megfelelő hőszigetelő képességű üvegezés és tokozású nyílászáról kerültek 
beépítésre.

A beruházás hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92PJ 220-ra 
elérhető primerenergia- megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a Magyar-
ország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 
14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez.
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Decemberi januári programok:
 Ernelláék Farkaséknál
 Igazi kuriózum érkezik Hajdúnánásra. 

A nemzetközileg is elismert, több dí-
jat elnyerő Hajdu Szabolcs legutóbbi 
siker� lmjét decemberben, a � lmnek 
ihletet adó színdarabját pedig janu-
árban láthatják a hajdúnánási nézők. 
Mindkettőt Hajdu Szabolcs írta és ren-
dezte, sőt a fér�  főszerepet is ő alakítja. 
A játék helyszíne – szokatlan módon – 
saját otthonuk. Azok, akik nem félnek 
szembenézni saját magukkal és szeretik 
a fanyar, önkritikus humort, azok sem-
miképpen ne szalasszák el!

 Az Ernelláék Farkaséknál című � lmet 
és színdarabot nem az alaptörténet vi-
szi, hanem az a problémakör, melyet 
boncolgat. Eszter nővére, Ernella csa-
ládjával egy év után hazatér Skóciából, 
és Eszterék kénytelenek őket befogadni. 
A kényszerű együttlét szembesíti a csa-
ládtagokat egymással, felszínre hozva a 
két család között feszülő ellentéteket. 
A � lm az egymástól eltávolodott ro-
konok újra találkozása által felszínre 
törő kon� iktusok sorát mutatja meg. 
Hajdu Szabolcs új � lmje szarkasztikus 
humorú, � nom rajzolatú portré a mai 
Magyarország hétköznapjairól.

 A negyvenes éveikben járó családosok 
általános problémáit tárja fel, a rendező 
saját elmondása szerint szappanoperát 
akart készíteni, olyat, amilyeneket a 
tévében láthatnánk egy másik, szebb 
világban. Mikrohelyzeteket, kis dilem-
mákat, élő, esendő embereket látunk. 
A Farkasékat méregető Ernelláék-
ban közvetlen környezetünkre, saját 
hibáinkra ismerünk. És bár az érzés 
folyamatosan kényelmetlen, kímélet-
lenül őszinte, felborult értékrendünk, 
össze tört morális iránytűnk darabkáit 
próbáljuk meg összeilleszteni, ami a 
szereplőknek nem sikerült.

 Az Ernelláék Farkaséknál után pedig 
kétszer is elgondolkodunk majd, mit 
is vágtunk feleségünk és gyermekünk 
fejéhez. Ha magunkkal sikerül, talán 
egyszer majd velük is kicsit őszintébbek 
leszünk, és rájuk is kicsit jobban � gye-
lünk. És ha így lesz, pár generációval ké-
sőbb talán már nem is fogja érteni sen-

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

ki, mitől volt egyszer olyan húsba vágó 
ez a � lm, hogy Karlovy Vary két fődíját 
– legjobb rendezés és legjobb színész – is 
elvihette. Most nagyon is értjük.

 (Kovács-Cohner Róbert írása alapján.)
 A januárban látható színpadi változata 

természeténél fogva is több helyzetet 
tálal készen, de a néző � gyelmét nem 
az operatőr irányítja, így a befogadó 
több rezdülést, játékot, mimikát képes 
egyidejűleg követni. Igazán izgalmas, 
sokat ígérő mindkét produkció, szívből 
ajánljuk Önöknek!

 Szereplők: Török-Illyés Orsolya, Hajdu 
Szabolcs, Tankó Erika, Szabó Domo-
kos, Hajdú Lujza, Hajdú Zsiga, Gelá-
nyi Imre, Szilágyi Ágota.

 Rendező: Hajdu Szabolcs.
 A � lm és az előadás 16 éven aluliak szá-

mára nem ajánlott.
 Az előadások időpontjai:
 2018. december 28. (péntek) 19.00 

� lmvetítés a Bocskai Filmszínházban. 
A vetítés után lehetőség beszélgetésre 
az alkotókkal.

 2019. január 11. (péntek) 19.00 szín-
házi előadás a művelődési központ ki-
állító termében.
A december 28-i fi lmvetítésre és a ja-
nuár 11-i színházi előadásra ingyenes 
regisztrációs jegyek a művelődési köz-
pont információjában igényelhetők!
Csak korlátozott számban tudunk be-
lépőjegyeket biztosítani!

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

Telefon: 06-70/375-66-53

Fotópályázatok, rajzpályázat Fotópályázatok, rajzpályázat Fotópályázatok, rajzpályázat Fotópályázatok, rajzpályázat Fotópályázatok, rajzpályázat Fotópályázatok, rajzpályázat 
valamint vers- és novella író valamint vers- és novella író valamint vers- és novella író 
pályázatok díjátadása a Város Napjánpályázatok díjátadása a Város Napjánpályázatok díjátadása a Város Napján

Rajz és fotó kategóriában idén is több 
pályázatot hirdettek a szervezők, melyek 
értékelése és díjazása a Város napjához 
kötődött, december 12-én a Kéky Lajos 
Művelődési Központ galériájában. 

A délutáni programsorozat a Gyermek-
rajzpályázat eredményhirdetésével vette 
kezdetét, melyre idén több mint 80 kép-
pel neveztek a versenyzők. A pályázatot 
óvodás, alsó, illetve felső tagozatos kate-
góriában díjazták.

Gyermekrajzpályázat
Óvodás kategória különdíjasa Lukács 

Lilla Nóra
3. helyezett: Gál Linett
2. helyezett: Arnócz Hanna
1. helyezett: Mónus Szilvia
Általános iskola alsó tagozatos kategó-

riában különdíjat kapott Tokaji Kincső 
Anita, Mónus Dóra és Nagy Kincső

3. helyezett: Szincsák Lehel
2. helyezett: Csősz Márk
1. helyezett: Burján Norbert
Általános iskola felső tagozatos kategó-

riában: 
3. helyezett: Nagy Renáta
2. helyezett: Zsuga Máté
1. helyezett: Murvai Ágota
A Vers- és Novellaíró pályázatra a szer-

vezők Hajdúnánáshoz kötődő alkotásokat 
vártak. Négy kategóriában érkeztek be 
művek kilenc alkotótól, összesen tizen-
három mű. Az eredményhirdetésen Kócsi 
Imre adta elő a díjazott verseket és novel-
larészleteket. A zsűri tagjai Rigó Tamás-
né, Koroknai Zoltán és Marth P. Ildikó 
voltak, akiknek most sem volt könnyű a 
döntés. Ezt tükrözi az is, hogy a felnőt-
teknél novella kategóriában az első helyen 
holtverseny alakult ki.

A Vers- és Novellaíró pályázat
15–18 éves korosztályban Láda Berna-

dett Az első randi című verséért kapott 
jutalmat

Novella kategóriában 
2. helyezett: Kántor Rita 
1. helyezett: Tóth Petra Nikolett Csilla-

gok című műve
Felnőtt kategóriába beküldött versek
3. helyezett: Csikós Ágnes
2. helyezett: Harsányi Andrea
1. helyezett: Áfra Piroska
A beküldött novellák között az első he-

lyen holtverseny alakult ki
2. helyezett: Tóth Etelka Edit
1. helyezett: Nagy Csaba
1. helyezett: Szabó Éva
A későbbiekben a „Fotózz Hajdút” fo-

tópályázatra beküldött képeket és amatőr 

fotósokat díjazták. A pályázatot második 
alkalommal hirdették meg, melyre a Haj-
dúk világtalálkozóján készült képekkel le-
hetett benevezni. A fotókat Rendezvény-
fotó, Portré, Tábori élet és Csatajelenet 
kategóriában díjazták. 

A Művelődési Központ galériájában 
az immár 11. éve meghirdetett, és idén a 
Hajdúnánás 2018 címet kapó fotópályá-
zatra beérkezett képeket nézhették meg 
az érdeklődők. Az amatőr fotósok Termé-
szet, Város és Ember kategóriában nevez-
hettek képeikkel.

A díjazások a következőképpen alakultak:
Fotózz Hajdút
Rendezvény Kategória
3. helyezett: Kazimierz Heczko: Ki az 

erősebb
2. helyezett: Molnár Andrásné: Véde-

kezés
1. helyezett: Török Zoltán: Főhajtás
Portré kategóriában különdíjas Tátor-

ján Mihály: A mesterség mestere
3. helyezett: Molnár Andrásné: Türelem
2. helyezett: Farkas Tamás: A Farkas-

ember
1. helyezett: Eszenyi Arnold: Mona
Tábori Élet
3. helyezett: Eszenyi Arnold: Újratöltés
2. helyezett: Eszenyi Arnold: Befűzés
1. helyezett: Farkas Tamás: Az 1001 

éjszaka meséi
Csatajelenet
3. helyezett: Eszenyi Arnold: Meglepő-

dött katona
2. helyezett: Farkas Tamás: Sortűz
1. helyezett: Eszenyi Arnold: A front-

vonal mögött
Fotópályázat 2018
Természet kategóriában különdíjas En-

cziné Varga Andrea Békésen c képe
3. helyezett: Lustig Imre: Erdő 5
2. helyezett: Török Zoltán: Szellő
1. helyezett: Encziné Varga Andrea: Ta-

nyán
Város Kategória különdíjas Füz László 

2018. augusztus 20 című képe és Encziné 
Varga Andrea: Melegházas naplemente 
című képe

3. helyezett: Molnár Andrásné: Kilátás
2. helyezett: Péntek Tibor: Középpont
1. helyezett: Török Zoltán: Kékhold 
Ember Kategóriában különdíjas Ádám 

Tamás Délután a kávéházban című képe
3. helyezett: Török Zoltán: Tündérmese
2. helyezett: Török Zoltán: Idő
1. helyezett: Eszenyi Arnold: Rozival az 

Oázis Kertészetben.
Békés,	boldog	ünnepeket

	és	örömökben,	sikerekben	

gazdag	új	esztendőt

	kıv́án	a	Nánás	Pro	Cultura

	Nonproit	Kft.	
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Önkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírekÖnkormányzati hírek
Munkaközi tájékoztatás 

településfejlesztési koncepció 
készítéséről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete korábban döntött ar-
ról, hogy a település teljes közigazgatási 
területére kiterjedően új településfejlesz-
tési koncepciót és településrendezési esz-
közöket (településszerkezeti terv és leírása, 
helyi építési szabályzat és szabályozási ter-
vek) készített. 

A Hajdúnánás városi fejlesztéseket 
megalapozó dokumentumok partnerségi 
egyeztetési eljárásának szabályairól szóló 
11/2017. (III. 31.) Önkormányzati Ren-
delete a város hivatalos honlapján (http://
www.archiv.hajdunanas.hu/downloads/
Rendeletek/2017_11.pdf ), a 2017. évi 
rendeletei között olvasható. 

A településfejlesztési koncepció mun-
kaközi tájékoztatási anyaga elkészült, 
amennyiben azokkal kapcsolatosan javas-
lata, észrevétele van, kérem a tájékoztatás 
megjelenésétől számított 30 napon belül 
személyesen vagy postai úton (Hajdúná-
nás Városi Önkormányzat, 4080 Haj-
dúnánás, Köztársaság tér 1. sz.), illetve 
elektronikus úton a polghiv@hajdunanas.
hu címre eljuttatni szíveskedjen.

A koncepció véleményezési anyaga a 
város hivatalos honlapján (www.hajdu-
nanas.hu/Ügyintézés/Városfejlesztés/V. 
Hajdúnánás új rendezési terv készítése) 
megtekinthető, illetve letölthető, valamint 
személyen a megtekinthető a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Városfejlesztési és 
Főépítészi Csoportjánál (4080 Hajdúná-
nás, Köztársaság tér 1. sz. földszint 27. 
iroda)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselő-testületi ülés hírei
Tájékoztatom a város lakosságát, hogy 

a képviselő-testület 2018. november hó-
napjában két ülést tartott. 

2018. november 16-án rendkívüli ülés 
keretében a képviselő-testület két határo-
zatot hozott településrendezési eszközök 
módosítása tárgyában. Egy határozatával 
lakáscseréről döntött. 

2018. november 29-én a napirendek 
elfogadása után a testület módosította 
az önkormányzat költségvetéséről szóló; 
a helyi adókról szóló; a települési adóról 
szóló; a talajterhelési díjról szóló; a mező-
őri járulékról szóló; a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi 
szabályairól szóló rendeleteit. 

Elfogadta a város lakosságának egészsé-
gi állapotáról szóló tájékoztatót; a Mezei 
Őrszolgálat 2018. évben végzett munká-
járól szóló beszámolót.

Határozott arról, hogy a közfoglalkoz-
tatáson belüli mezőgazdasági programot 
a Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcso-
portba integrálja. 

Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt Sajtóközlemény projekt 
zárásrólzárásrólzárásról

Napelemes rendszer telepítése Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 78,3 millió forint támogatást nyert 
a Széchenyi 2020 fejlesztési program Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Programjának TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése című pályázat felhívására benyújtott, TOP-3.2.1-15-
HB1-2016-00027 „Napelemes rendszer telepítése Hajdúnánáson” című 
pályázatával. A projekt támogatás mértéke az elszámolható összkölt-
ség 100%.

A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 kódszámú projekt az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfi nanszírozásával valósult 
meg 2017. 08. 02.–2018. 12. 31. között. 

Az energia fogyasztás csökkentése és az energiapazarlás megszüntetése 
egyre fontosabb Magyarország számára, ennek egyik módja az épületek kor-
szerűsítése, azok energiahatékonyságának javítása. Egyre szélesebb körben 
elismerik, hogy ez nem csupán a fenntartható energiaellátás megvalósításá-
nak, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének az ellátásbizton-
ság garantálásának és az importkiadások csökkentésének eszköze, hanem 
egyben fokozza az ország gazdasági versenyképességét. A megvalósult fej-
lesztés nagyban hozzájárul a hatékonyság növekedéséhez, az energialánc va-
lamennyi szakaszában, a termeléstől a fogyasztók általi felhasználásáig.

A projekt során több épület energetikai megújítása valósult meg illetve nap-
elemes rendszer telepítése megtörtént. A fejlesztések az alábbi helyszíneken 
valósultak meg: 

– Kendereskert 
– Bocskai István Általános Iskola kollégiuma
– Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág Tagintézménye
– Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág Tagintézménye
– Hajdúnánás Telephely Arany János u. 45. sz. 

A felújítások során a Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág Tagintézmény épüle-
tének homlokzati hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerű-
sítése, valamint napelemes rendszer telepítése, került elvégzésre. A további 
felsorolt megvalósítási helyszín esetében napelemes rendszer telepítése való-
sult meg. A hőszigetelés során megfelelő vastagságú EPS hőszigetelő tábla, a 
nyílászárók cseréje során ugyancsak megfelelő hőszigetelő képességű üvege-
zés és tokozású nyílászáról kerültek beépítésre. 

A beruházás hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92PJ 220-ra 
elérhető primerenergia- megtakarítási célérték eléréséhez, illetve a Magyar-
ország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 
14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez.

Megismerte és elfogadta a Hajdúnánás-
Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítását.

Jóváhagyta az önkormányzati fenntar-
tású intézmények, gazdasági társaságok 
2019. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésé-
nek ütemezését és erre vonatkozóan szer-
ződés megkötését hagyta jóvá. 

A testület a 2019. évi Bursa Hungari-
ca pályázati fordulóban 81 fő pályázatát 
támogatta. 

Támogatta a Hajdúnánási Gazdasági El-
látó Intézmény és a Magyar Vöröskereszt 
Hajdúnánás Területi Szervezete kérelmét. 

A testület négy esetben hozott döntést 
az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanok vonatkozásában.

A képviselő-testület zárt ülés keretében 
döntött a városi kitüntető díjak és elisme-
rő címek odaítéléséről.

A nyilvános képviselő-testületi ülések 
előterjesztései és a hozott rendeletek, ha-
tározatok a www.hajdunanas.hu honlapon 
az Önkormányzat részben Meghívók/Elő-
terjesztések menüpont alatt megtekinthe-
tőek.

Szólláth Tibor polgármester 

Tisztelt Szállásadók, üdülő-
tulajdonosok!

Tájékoztató a helyi adó rendelet módo-
sításáról. Hajdúnánás Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2019. január 1. 
napi hatálybalépéssel módosította a helyi 
adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkor-
mányzati Rendeletét.

A Rendelet értelmében az idegenfor-
galmi adó mértéke személyenként és 
vendég éjszakánként 400 Ft.

A szálláshelyet a vendég az önkormány-
zat által az idegenforgalmi adó beszedé-
sére kötelezett számára térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott elektronikus ven-
dégnyilvántartó rendszerből kinyomtatott 
szigorú számadású bejelentőlap kitöltése 
és aláírása után foglalhatja el. Az idegen-
forgalmi adó beszedésére kötelezett a 
vendég megérkezését követő 4 órán belül 
köteles rögzíteni az elektronikus rend-
szerben a bejelentőlapot.

Felhívjuk a � gyelmet arra is, hogy azon 
üdülő tulajdonosok, akik hozzátartozóju-
kon kívül más vendéget/vendégeket szál-
lásolnak el idegenforgalmi adó beszedésé-
re kötelezettek.

A rendelet alapján azon üdülőtulajdo-
nos kedvezményre jogosult, vagyis számá-
ra az építményadó 600 Ft/m2/év helyett 
továbbra is 200 Ft/m2/év, aki a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal 
kereskedelmi és hatósági ügyintézőjénél, 
valamint az adócsoport ügyintézőjénél 
szállásadóként regisztrál és egy évben az 
adóköteles vendégéjszakák száma a 100-at 
meghaladja.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek

Akiktől 2018. november hónapjában 
búcsút vettünk
• Ambrus Antalné
• Balázs András
• Bódi Jánosné
• Dombi Antalné
• Gazdácska Lajos
• Hódos György
• Ilyés Lajos
• Kéki Lajos László
• Kiss József

Köszöntjük Hajdúnánás legi� abb lakóit!
• Varga Blanka Zazi
• Kovács Szofi 
• Mekes László

• Kiss Sándor
• Kovács Lajos
• Kónya Gábor
• Majoros József Pálné
• Molnár András
• Szabó Antalné
• Tóth Gábor
• Zsuga LajosnéEz itt az Ön hirdetésének a helye!

Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-70/375-66-53
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55 éves osztálytalálkozót tartottak Haj-
dúnánáson a Polgári utcai 3. számú Álta-
lános Iskola 1963-ban végzett 8. B osz-
tályos tanulói. A kitűnő szervezés a volt 
tanulók közül többek között Nagy Miklós 
és Szólláth Lajos érdeme. Osztályfőnökük 
Bán Árpád volt, a híres pedagógus Bán 
család egyik tagja. Az ő még élő testvére 
Bán Elemér, a debreceni Csokonai Szín-
ház nyugdíjas színésze, aki most töltötte 
be 100-ik életévét. Innen is köszöntjük 
szeretettel a nagy színészt. 

Két élő tanára van még az osztálynak a 
volt általános iskola tanárjai közül: Mónus 
Imre és Sebestyén Miklós, akik mindket-
ten részt vettek ezen a kedves találkozón. 
Mindenki elmondta életének említésre 

A bál szervezői már hónapokkal ezelőtt 
elkezdték a készülődést, hiszen évről évre 
egyre nagyobb rendezvénnyé növi ki ma-
gát, a kezdetekkor több mint 10 éve elin-
dult alapítványi est. Olyan közös munká-
ról van szó, mely egyaránt megmozgatja 
az iskola pedagógusait, a szülőket, a gye-
rekeket, valamint a városunk lakóit is, 
hiszen azon kívül, hogy színvonalas és 
nagy volumenű szórakozási lehetőség, 
alkalmat ad a jótékony közreműködésre, 
segítségnyújtásra is. Minden évben kide-
rül, milyen sok embert megérint, hogy a 
gyermekek iskolai éveit anyagi erőkkel is 
megkönnyítsék, hiszen az est bármelyik 
résztvevője és segítője szeme előtt csak ez 
lebegett- elősegíteni egy jótékony est sike-
rességét gyermekeink érdekében.

Mint minden nagyszabású rendezvény 
közös összefogással valósulhat meg, ám 
szükséges hozzá olyan koordinátor, aki 
kézben tartja és kialakítja a szervezés me-
netét. Székelyné Nádas Zsuzsa és Madai 
Tamás – a Bocskai iskola pedagógusai évek 
óta fő szervezői a bálnak – a feladatokhoz 
szerveztek segítőket, úgymint a dekorá-
láshoz, a műsorszámokhoz, a vendéglá-
táshoz, a tombolatárgyak beszerzéséhez. 
Minden feladatban érvényesült a lendüle-
tes csapatmunka, mely valóban mozgósí-
totta az egész várost.

Minden évben rendeznek a bál idején 
osztálytalálkozót is az iskola egykori diák-

„Adj vért! Ments meg 3 életet!” – ol-
vashatjuk sokszor a véradásra felhívó 
plakátokon, hirdetésekben. Városunkban 
szerencsére sok ember nyújtja ki karját és 
adja a vérét, hogy beteg embertársainkon 
segíthessen. Őket köszöntötte a Magyar 
Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szer-
vezete 2018. december 1-én a Polgármes-
teri Hivatal dísztermében rendezett Vér-
adó Ünnepségen. A kisebb számú véradók 
mellett sok többszörös, pl. 60-70-szeres 
véradó is volt. Legmagasabb számú vér-
adóként Pénzes Sándor 125-szörös vér-
adót köszöntötték, aki elmondta, hogy 
először 18 évesen adott vért és azóta is 
rendszeresen részt vesz egy-egy ilyen ren-

55 éves osztálytalálkozó 55 éves osztálytalálkozó 55 éves osztálytalálkozó 55 éves osztálytalálkozó 55 éves osztálytalálkozó 55 éves osztálytalálkozó 
HajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánásonHajdúnánáson

Bál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idejénBál Mikulásvárás idején

méltó eseményeit, és örömüket fejezték 
ki, hogy a találkozó részesei lehetnek. 

A harminc fős osztályból már tízen 
nem élnek, a találkozóra kilenc fő jött 
el párjával. Örültek, hogy mint régi osz-
tálytársak találkoztak, egymás között is 
emlékezhettek az iskolai emlékeikre, a 
szeretett iskolára, ami még  csak néhány 
éves épület volt 1963-ban. A találkozó a 
Motel Csárdában, a Diófa Étteremben 
volt. Mindenki egyet értett abban, hogy 
öt év múlva 60 éves találkozót is megszer-
vezik, megtartják. Úgy legyen! Ezúton is 
köszöntöm az osztály minden tanulóját, 
erőt és egészséget kívánunk nekik Sebes-
tyén Miklós kollégámmal. 

Mónus Imre

December 1-jén került megrendezésre az évek óta hagyományosnak számító Miku-
lásváró bál a Bocskai István Általános Iskola Polgári úti tornatermében. Mint minden 
évben ilyenkor is a gyermekek legkedvesebb ünnepéhez, a Mikulásnaphoz kötötték a 
szervezők az időpontot, ezzel is kihangsúlyozva a gyermekek fontosságát és elsődleges-
ségét ebben a projektben. Alapítványi bál lévén ugyanis a gyermekek programjainak 
színesítéséhez, kirándulásokhoz, az iskolai teljesítmények jutalmazásához használják 
fel az est bevételét.

jai, így ebben az évben két ilyen találko-
zóra is sor került, melyből az 5 éves jubi-
leumot ünneplők közül néhányan a bálon 
is részt vettek.

A bál nyitásában a gyermekek voltak a 
főszereplők. A végzős diákok keringőt ad-
tak elő osztályfőnökük koreográ� ájával, 
mely meghitt hangulatával kellő alapot 
adott a báli hangulathoz. Őket követte 
három táncos kislány bemutatója, majd 
az 1. D és 2. D osztályok mutatták be 
Mikulás ruhájukban, mennyire szeretik 
a karácsonyvárás izgalmait. A 2. E osztá-
lyosok ének- és tánctudásukról adtak ta-
núbizonyságot, mellyel vidám hangulatot 
varázsoltak a terembe. Végül városunk leg-
nívósabb néptánc csoportja, az Aranyszal-
ma Néptáncegyüttes ropta el különleges, 
szemet gyönyörködtető produkcióját.

A báli hangulathoz a műsorok mellett 
hozzá tartozik a jó zene is, melyről Ze-
lenák Krisztián zenész gondoskodott – 
a tartalmas, svéd asztalos vacsorát pedig 
Kerezsi Sándor és munkatársai készítették 
és tálalták fel az est folyamán.

A résztvevők jó kedve, a táncparkett te-
lítettsége, a hajnalig tartó hangulat bizo-
nyítja: ismét jól sikerült bált tudhat maga 
mögött az iskola nevelőtestülete, melyért 
köszönet jár minden szervezőnek, segítő-
nek és támogatónak!

Fekete Andrea

A 2019. évre vonatkozó szelektív hulladékszállítási időpontok a 2019. januárban 
megjelenő hírlevélben lesznek feltüntetve, mely minden háztartásba kézbesítve lesz. 
Továbbá a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft. honlapján illetve Facebook 
oldalán is elérhetővé válik.

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonpro� t Kft.

Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!Tisztelt Lakosság!
HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

VéradókatVéradókatVéradókatVéradókatVéradókatVéradókat
köszöntöttekköszöntöttekköszöntöttekköszöntöttekköszöntöttekköszöntöttek

dezvényen, hiszen szinte már érzi a szerve-
zete, hogy újabb véradás következik. 

A kitüntetetteket Oláh Miklós, a Ma-
gyar Vöröskereszt alelnöke, a Hajdúnánási 
Vöröskereszt elnöke, Horváth Rita Ildikó 
területi vezető, a város vezetősége részéről 
pedig dr. Juhász Endre alpolgármester kö-
szöntötte.

A kerek számú véradók oklevelet, em-
lékérmet és egy-egy jelképes ajándékot 
vehettek át,  állandó köszönetként a meg-
segített emberek háláját kapják önzetlen-
ségükért.

N. Szabó Anett
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Advent első hétvégéjén szakosztályunk 
Kassán versenyzett. A rendezvényen vol-
tak csehek, lengyelek, ukránok, szlová-
kok, magyarok, 16 szakosztály és 108 
versenyző részvételével. Magyarországról 
négy sportegyesület képviseltette magát. 
A megnyitó keretein belül Mikulás kö-
szöntötte a gyerekeket. 

Először Bognár Barnabás lépett a sző-
nyegre, sajnos az ellenfél erősebbnek bizo-
nyult. Ezt követően Bőthy Mariann kezd-

Hajdúnánás SK–Vasas SC 28–24 
(12–12)

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Őri, 
Pozdena. (november 17.) 

Hajdúnánás SK: PUSZTAI 1 (kapus), 
Zihor, SOM 8/4, Lengyel, DUDÁS 6, 
Fauszt 2, MIHOVICS 5. Csere: Kozma 
(kapus), Kovács, Hrabina 3/3, Vámosi 2, 
Darabos, Poór, Cserős, Tar L. 1/1, Molnár 
F. Edző: Molnár András

Hétméteres: 9/7, illetve 1/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 8 perc.

Molnár András: A második félidőben 
volt egy nagyon jó szakaszunk, amikor a 
védelműnk nagyon masszív lábakon ált és 
ez az idő intervallum eldöntötte számunk-
ra a mérkőzést. Amire nagyon büszkék va-
gyunk, hogy ismét győztesen hagytuk el 
a pályát.

I� úsági I. osztály Kelet: Kisvárdai KC–
Hajdúnánás SK 25–27 (16–18)

Kisvárda 50 néző. Vezette: Tóth T., 
Tóth I. (november 14.)

Hajdúnánás SK: Karócz (kapus), 
NAGY D. 3, SZÖGI 3, MOLNÁR F. 4, 
TAR L. 7, HRABINA 6/1, KONYÁRI 3. 
Csere: Reszegi Eszter (kapus), Molnár A. 
1, Reszegi Edina, Papp S., Kis Sz., Nagy 
E. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 3/2, illetve 2/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 2 perc.

Nagy Attila: Három szlovák utánpótlás 
válogatottal erősítő Kisvárda otthonában 
értékes győzelmet szereztünk. A mérkő-
zést azzal nyertük meg, hogy a második 
félidőben följavult a védekezésünk, az 
utolsó 24 percben csak öt gólt kaptunk. 
Gratulálok a lányoknak.                   -kábé-

Hajdúnánás SK–Szent István SE 22–25 
(14–15) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Hor-
váth, Simó. (december 1.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zi-
hor, Som 5/1, Lengyel 1, Dudás 1, Poór, 
Mihovics 2. Csere: Kozma (kapus), Fauszt 
8/1, Hrabina 4/4, Kovács 1, Vámosi, Da-
rabos, Cserős, Tar L., Molnár F. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 9/6, illetve 1/0. Kiállítás: 
6 perc, illetve 14 perc.

I� úsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–FTC KN KFT 26–34 (15–19)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Kava-
lecz I., Kavalecz K. (november 29.)

Hajdúnánás SK: Karócz (kapus), Tar L. 
3, MOLNÁR F. 7/5, Szögi 3, HRABINA 
11/2, Pál-Kovács S., Pálóczi. Csere: Re-
szegi Eszter (kapus), Pál-Kovács T., Nagy 
E., Reszegi Edina, Konyári 1, Nagy D. 1. 
Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 8/7, illetve 0/0. Kiállítás: 
0 perc, illetve 4 perc.

Nagy Attila: Az eredmény csalóka, 
nincs ekkora különbség a két csapat kö-
zött. Egész héten betegségek hátráltatták 
a munkát, sajnos a végére elfogytunk. Az 
akarattal meg voltam elégedve. 

Gratulálok a Ferencváros csapatának.

-kábé-

Szentendrei NKE–Hajdúnánás SK 
25–36 (11–17)

Szentendre 150 néző. Vezette: Kovács, 
Tóth. (december 8.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 
1, Som 2, Lengyel 3, Dudás 7, Poór 6, 
Mihovics 1. Csere: Kozma (kapus), Fauszt 
3/1, Hrabina 6/4, Kovács, Vámosi 1, Da-
rabos, Cserős 6, Tar L., Molnár F. Edző: 
Molnár András

Hétméteres: 8/6, illetve 6/5. Kiállítás: 10 
perc, illetve 12 perc.

I� úsági I. osztály Kelet: Szentendrei 
NKE–Hajdúnánás SK 22–25 (11–13)

Szentendre 50 néző. Vezette: Hársfalvi, 
Mórocz. (december 8.)

Hajdúnánás SK: KARÓCZ (kapus), 

TAR L. 9, Molnár F. 3, Szögi 3, HRABI-
NA 6/2, Konyári 1, Nagy D. 2. Csere: Re-
szegi Eszter (kapus), Molnár A. 1, Nagy E., 
Reszegi Edina, Kiss Sz. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Szerettük volna szépen 
befejezni a szezont, ennek szellemében 
léptünk pályára Szentendrén. Jó védeke-
zésünkhöz remek kapusteljesítmény tár-
sult, ez volt a siker kulcsa. A megszerzett 
12 pontunk megsüvegelendő, de némi hi-
ányérzetem azért van. Köszönöm a féléves 
munkát a lányoknak, mindenkinek jó pi-
henést és kellemes ünnepeket kívánunk!

-kábé-

te meg küzdelmeit. 
Leányunk hat � ú közé 
mérlegelve mindjárt 
az első mérkőzését 
határozott erő fölény-
nyel nyerte. Mariann 
a következő mérkőzé-
sét mindvégig pont és 
előny fölényben tar-
totta, mígnem mér-
kőzés végén taktikai 
hibát vétve veszített. 

Menetközben el-
kezdte Reszegi Romi-
na siker sorozatát. 
Mind a három mér-

kőzését az első fél percben eldöntötte, 
mégpedig úgy, hogy ellenfeleit rendre 
két vállra fektette. Mariann miután nem 
jutott be a döntőbe utolsó mérkőzésén 
bronzéremért birkózott, amelyet nagy küz-
delem után magabiztosan hozott. Mindkét 
lányversenyzőnk szereplését nagy közön-
ségsiker övezte.

Eredmények: Reszegi Romina arany-
érem, Bőthy Mariann bronzérem és Bog-
nár Barnabás bronzérem.      Dr. Kiss József
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Hamarosan itt 
vannak a mínu-
szok, ideje felké-
szülni minden 
állattartónak a 
télre. A kint tar-
tott kutyáknak 

szükségük van beszalmázott kutyaházra, 
búvóhelyre. Legfőképpen, ha láncon, 
vagy kennelben vannak tartva és korlá-
tozva van a mozgásterük. Ilyenkor a ron-
gyok átnedvesednek, megfagynak és még 
több kárt okoznak, mint hasznot. Tapasz-
taltunk már olyat, hogy a kutya ázott a 

többnapos esőben, majd az éjszaka meg-
fagyott… Aki teheti, a nagy hidegek ide-
jén engedje be kutyáját pincébe, garázsba! 
A fent említettek a pásztor ebekre foko-
zottan érvényesülnek. Ajánlatos ellenőriz-
tetni a kutya chipjét, illetve pótolni, ha 
nincs, hiszen az ünnepek idején számtalan 
eb elmenekülhet a hangos petárdázások, 
tűzijátékok miatt. Aki tudja, hogy fél a 
kutyája, az mindenképpen zárja be biz-
tonságos helyre!

Legyünk felelős állattartók! 
Szojka Beáta

Hajdúnánási Állatvédő Alapítvány

Reszegi Romina a dobogó tetején állva

Kecskeméti NKSE–Hajdúnánás SK 
27–23 (13–11)

Kecskemét 200 néző. Vezette: Garai, 
Takács. (november 25.) 

Hajdúnánás SK: Pusztai (kapus), Zihor 
2, SOM 10, Dudás 4, Lengyel, Mihovics 
1, Cserős. Csere: Kozma (kapus), Hrabina 
5/1, Fauszt, Kovács 1, Poór, Darabos, Vá-
mosi. Edző: Molnár András

Hétméteres: 5/4, illetve 2/1. Kiállítás: 8 
perc, illetve 10 perc.

I� úsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–MTK Budapest 34–27 (17–15)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Barta, 
Kovács. (november 24.)

Hajdúnánás SK: Karócz (kapus), Tar L. 
4, HRABINA 14/3, MOLNÁR F. 5/3, 
Konyári 3, Nagy D. 1, SZÖGI 6. Csere: 
Reszegi Eszter (kapus), Molnár A. 1, Re-
szegi Edina, Kis Sz. 1, Nagy E. Edző: Nagy 
Attila

Hétméteres: 9/6, illetve 3/3. Kiállítás: 4 
perc, illetve 16 perc.

Nagy Attila: Rendkívül gyenge játék-
vezetés mellett magabiztos győzelmet 
arattunk a tavalyi bronzérmes ellen. Igazi 
csapatként játszottunk, jó volt látni a lá-
nyokat a pályán. Gratulálok a lányoknak.

-kábé-

FEKETE IMRE
1934. november 5.–2008. december 10.

Megemlékezés

Már 10 éve pihensz a néma hant alatt,
A végtelenség őrzi csöndes álmodat,

Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap,
De a szívünkben élsz, és végleg ott maradsz.

Soha el nem múló szeretettel 
emlékeznek:

felesége, gyermekei, unokái

DEÁK JÓZSEF 
volt Hajdúnánás, Arany János utca 21. szám 

alatti lakos halálának 47. és
DEÁK JÓZSEFNÉ

született Kéki Eszter Zsuzsánna halálának 
37. évfordulójára, valamint vejük, 

SZÁNTÓ ISTVÁN
halálának 15. évfordulójára. 

Megemlékezés

SZÁNTÓ ISTVÁN

Fájó szívvel emlékezünk, soha el nem 
feledünk benneteket!

Szerető családotok
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Hajdúnánás KSE–Fehérgyarmati VSE 

34–26 (19–14)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Maró-

di, Novák. (november 11.)
Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Fórizs 

2, NAGY L 10/1, Nyeste, ÖTVÖS N 7/1, 
DANKÓ 5, Tamás. Csere: Felföldi (kapus), 
BÉCSI, Kelemen, BODOGÁN 1, Ban-
csók, Harsányi, Takács 3, Hangos 6, Ötvös 
T. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 2/2. Kiállítás: 
4 perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Nagyon ráfért már a 
csapatra egy ilyen győzelem, remek véde-
kezéssel, gyors támadásokkal tudtuk a ma-
gunk javára fordítani a mérkőzést.

I� úsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–Fe-
hérgyarmati VSE 30–32 (14–19)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Frank, 
Mucza. (november 11.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Ötvös 
Á. 2, NAGY-MENYHÁRT 4, KISS Z. 6, 
ÖTVÖS T. 15/4, Kujbus 1, Bózsár. Csere: 
Fehérvári (kapus), Bak, Nagy Sz., Hernyák 
2, Nagy L. Edző: Tóth Norbert

Hétméteres: 6/5, illetve 3/1. Kiállítás: 12 
perc, illetve 6 perc.

Tóth Norbert: Ugyanaz a forgatókönyv, 
mint az előző meccseinken, 45 percen ke-
resztül átjáróház a védelmünk elengedjük 

az ellenfelet 7-8 góllal vezetni, majd 15 
perc jó játékkal felzárkózunk, kiegyen-
lítünk. Sajnos a végén nem volt szeren-
csénk. 

A Kisvárdai KC–Hajdúnánás KSE i� ú-
sági mérkőzés eredménye az előző szám-
ban rosszul jelent meg. A jó eredmény 22–
35 (9–15), a tévedésért elnézést kérünk.

-kábé- 


