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Újabb 16 fiatal pár költözhetett be a Fecskelakásba

A

képviselő-testület 2018. decem
ber 19-i ülésén fogadta el a
Fecskelakások leendő fiatal bérlőinek pályázatát.
Az a látvány, ami sok-sok éven keresztül meghatározta a vasútállomás környezetét, lassan a feledés homályába vész és
egy sokkal szebb, családiasabb környezet
lép a helyére. A Fecskelakások ékes példái
lehetnek mindannak, hogy az enyészet
martalékává vált épületeket hogyan lehet
felújítani és újra benépesíteni.
A Fecskelakás program keretében 2018.
elején már tizenhat teljes körűen felújított
társasházba költözhettek be a helyi fiatalok, december végén pedig újabb tizenhat
fiatal pár vehette birtokba új otthonát, így
év végétől megtelt élettel a harminckét lakásos társasház.
A Fecskelakás program kialakításánál az
elsődleges cél, hogy az önálló életet most
kezdőkön segítsenek. Ők ezekben a társasházakban bérelhetnek lakást 5-6 éven
keresztül egy előtakarékossági szerződést

kormányzati bérlakást, illetve hamarosan
kiírásra kerülnek a jövő nyáron beköltözhető Fecskeotthonban található felújított
és teljesen berendezett lakások.
hajdunanas.hu

vállalva, majd tovább léphetnek, saját otthonhoz juthatnak.
A Városházán december 28-án megtartott ünnepélyes Fecskelakás átadón
Szólláth Tibor polgármester gratulációja
mellett elmondta, hogy természetesen

Energetikai felújítás a tedeji
Hétszínvirág Óvodában
Teljes körű energetikai felújításon esett át a közel 60 esztendős tedeji Hétszínvirág
Óvoda. Az ünnepélyes átadás december 20-án volt, amely egyben az óvoda karácsonyi ünnepségét is jelentette. A felújítás a TOP – 3.2.1-15 – HB1-2016-00027
„Napelemes rendszer telepítése Hajdúnánáson” pályázat egyik projektjeként 100%-os
támogatottság mellett valósult meg.
Újabb közoktatási intézményben, a nak. Intézményvezető asszony tájékoztaHajdúnánási Óvoda Hétszínvirág Tagin- tott arról is, hogy az idei Városbál bevétetézményében valósult meg az energetikai léből jutott két terem melegburkolatának
korszerűsítés, a „Napelemes rendszerek – parkettázásának – megvalósítására is.
Szólláth Tibor polgármester úr köszötelepítése Hajdúnánáson” című – Területi
és Településfejlesztési Operatív Program netét és örömét fejezte ki, hogy itt Tedekeretén belül. A projekt tartalmazta az jen felújításra kerülhetett a jelenleg egyetóvoda épületének homlokzati hőszigete- len közoktatási intézmény, és reményét
lését, nyílászárók cseréjét, fűtési rendszer fejezte ki, hogy a jövőben talán a környekorszerűsítését, valamint napelemes rend- ző településről is jönnek majd gyermekek.
Az átadó ünnepséget megtisztelte jeszer telepítését. A hőszigetelés során megfelelő vastagságú EPS hőszigetelő tábla, a lenlétével Tiba István országgyűlési képnyílászárók cseréje során ugyancsak meg- viselőnk is, aki köszöntőjében kifejtette,
felelő hőszigetelő képességű üvegezésű és mennyire fontos, hogy az itt élő családoktokozású nyílászárók kerültek beépítésre. nak helyben maradjon az óvoda, és hogy
A projekt ünnepélyes zárására decem- ne érje hátrány az idejáró kisgyermekeket.
ber 20-án délután került sor, ahol a meg- Minden esetben jelentős egy-egy ilyen injelent vendégeket elsőként Gyüre Anikó tézményi felújítás, korszerűsítés, de 2018a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője ban, a Családok évében különösen fontos
köszöntötte és köszönte meg mindenki minden olyan fejlesztés, amely a gyermemunkáját, akik részesei voltak a felújítás- keink javát, nemzetünk jövőjét szolgálja.

az önkormányzat máris arra koncentrál,
hogy azon pályázók számára, akiknek
most nem tudtak lakást biztosítani, más
társasházban biztosítsanak pályázati lehetőséget. Hozzátette: éppen ezért az önkormányzat jelenleg is hirdet hat üres önCsiszárné Török Éva tagintézmény
vezető néhány mondatban visszaidézte
az őszi időszakot, amikor a felújítás kezdődött, és minden érintett – gyermekek,
szülők, óvodai dolgozók – türelemmel viselték az időnkénti kényelmetlenségeket.
Bódi Judit képviselő asszony elsősorban mint szülő mondott köszönetet
mindenkinek és adott ajándékba egy CD
lejátszó készüléket az óvodának. A felújított óvodát megáldották, megszentelték
történelmi egyházaink papjai is.
Az avatószalagot Gyüre Anikó intézményvezető, Szólláth Tibor polgármester,
Tanyi Bertalan kivitelező és Tiba István

országgyűlési képviselő vágták át. Meglepetésként a kis óvodások minden vendéget megajándékoztak egy jelképes avatószalaggal, ezzel is emlékeztetve erre a
számukra igen fontos és jeles alkalomra.
Az átadó ünnepség az óvodások nagyon
szép karácsonyi műsorával zárult. (erzsé)
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Kitüntetések a Város Napján
Hosszú évek óta hagyomány, hogy a városnapi ünnepi testületi ülésen a város kitüntető díjakat adományoz azoknak, akik
munkájukkal nagyban hozzájárultak a
város fejlődéséhez, öregbítették városunk
hírnevét határon innen és túl.
2018-ban huszonnegyedik alkalommal
kerültek átadásra a városi kitüntető díjak
és nyolcadik alkalommal a polgármesteri
elismerő oklevelek.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a város általános
fejlődése, hagyományainak megőrzése,
várospolitikai, gazdasági, tudományos,
kulturális (művészeti), sport vagy szakmai területen kifejtett és a lakosság által
széles körben méltányolt tevékenység elismeréseként Polgármesteri elismerő címet
alapított.
Mindezek értelmében Polgármesteri el
ismerő oklevél kitüntetésben részesült:

 Bindis Lajos Zoltánné, a közszolgálatban eltöltött több évtizedes kimagasló
és példaértékű szakmai munkájának elismeréseként.

 Kórik Csilla kitűnő tanulmányi eredményeinek, példamutató magatartásának,
valamint kimagasló közösségi munkájának
elismeréseként. (A Kórik Csillával készült
interjút lapunk 6. oldalán olvashatják.)

 Barna Anikó a népi kultúra, a népzene ápolása, annak megőrzése érdekében
végzett áldozatos és kimagasló tevékenységének, valamint példaértékű tanulmányi
eredményeinek elismeréseként.

 Józsiné Gimesi Andrea az egészségügy területén végzett magas színvonalú
szakmai munkájának elismeréseként.

 Majorosné Ács Anikó a „Mi Érted
Élünk” Egyesület 20. jubileumi évében
nyújtott kimagasló és példaértékű teljesítményének, valamint az elmúlt években
nyújtott alelnöki munkájának elismeréseként.

 Nagyné Dézsi Tünde és Nagy János
sérült gyermekeik családban történő példamutató felnevelésében, gondozásában
nyújtott helytállásukért.
 A Tedeji Nyugdíjas Egyesület Tagjai
Tedej településrész közösségéért tett áldozatos és lelkiismeretes tevékenységének
elismeréseként december másodikán Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehettek át.
Polgármesteri Közösségi Díj
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Hajdúnánás város illetékességi területén működő rendőrkapitányság, katasztrófavédelmi kirendeltség,
mentőállomás azon dolgozója és a polgárőrség azon tagja részére, aki valamely
rendkívüli esemény során kiemelkedő teljesítményt nyújtott az élet vagy vagyonmentés, bűnügyi felderítés során, Polgármesteri Közösségi Díjat alapít. 2018-ban
Polgármesteri Közösségi Díjban részesült:

Halmi Zoltán címzetes rendőr őrnagy
Hajdúnánás város közbiztonságáért kifejtett kimagasló szakmai tevékenységének
elismeréseként.

Vandróczki Miklós kimagasló és elhivatott mentő-gépkocsivezető tevékeny
ségének, valamint a több évtizeden
keresztül végzett szakmai munkájának
elismeréseként.
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Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági,
Kereskedelmi Díjban az a személy vagy
csoport részesíthető, aki a város ipara,
mezőgazdasága, kereskedelme érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, eredményeket mutat fel. Mindezek alapján
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-

Tar István Zsolt tűzoltó törzszászlós
a tűzoltóság állományában végzett kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként.

Burján János a Hajdúnánási Polgárőr
Egyesületben végzett kimagasló és lelkiismeretes tevékenységének elismeréseként.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének a városi kitüntető
díjakról és elismerő címről szóló 36/2014
(XI. 28.) Önkormányzati Rendeletének
értelmében a város fejlődését, szellemi
gyarapodását, hírnevének öregbítését alkotó munkával, vagy konkrét gyakorlati
tevékenységgel szolgáló személyek, illetőleg maximum öt fős csoportok elismerésére Városi kitüntető díjakat alapított.
Soós Gábor Közszolgálati Díjban az
a személy vagy csoport részesíthető, aki a
város közigazgatásában, közszolgálatában
hosszú időn át magas fokú szakmai felkészültséggel, eredményesen és humánusan

tevékenykedik. Mindezek alapján 2018ban Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete Pál-Kovács Krisztián
részére adományozta a Soós Gábor Közszolgálati Kitüntető Díjat a Hajdúnánási
Televízió munkatársaként több évtizeden
keresztül végzett kimagasló és példaértékű
szakmai munkájának elismeréseként. Pál-
Kovács Krisztián huszonhárom éve – azaz
szinte a megalakulástól kezdve – megszakítás nélkül dolgozik a Hajdúnánási Televíziónál. A kezdeti években díjazás nélkül, társadalmi munkában végezte – többi
munkatársához hasonlóan – azt az összetett és feszített tempójú munkát, amelynek eredményét, a helyi emberek életéről,
munkájáról, a város eseményeiről történő
széles körű tájékoztatást napról-napra láthatták a helyi televízió nézői. Maximalista
saját magával szemben, és munkatársaitól
is megköveteli az igényes, precíz munkát.
Mindig minden a nézőért van, őket kell
kiszolgálni maximálisan, mert a csatorna
csak akkor tudja betölteni szerepét, célját,
ha a nézőket ott tudja tartani a képernyők
előtt.

viselő-testülete Hajdúnánás város ipara,
kereskedelme érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként a Csiha
Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjat adományozta Bocz Imre részére.
Bocz Imre szakmai tanulmányait Hajdúnánáson kezdte, ahol a 125. számú Ipari
Szakmunkásképző Intézetben (Csiha)
esztergályos képesítést szerzett. Ezt követően a mai Ventifilt Zrt. elődjénél, a
Szellőző Műveknél kezdett dolgozni.
Néhány év után ismét iskolapadba ült,
elvégezte a gépészeti levelező tagozatot
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és
Szakközépiskolában. Szakmai teljesítménye, emberi magatartása alapján műszaki
oktatónak kérték fel a Kőrösiben. Ehhez
még el kellett végeznie a műszaki oktatói
szakot a Nehézipari Műszaki Egyetemen,
melyet követően közel húsz évet tanított
a szakközépiskolában. A képzési rendszer
megváltozásával befejezte oktatói munkáját és egyéni vállalkozó lett. Látva azt,
hogy mekkora igény van a forgácsolási
munkákra, néhai feleségével együtt 2001ben megalapították a Bocz-N Kft.-t. Az
egyetem elvégzése után fia bekapcsolódott
a vállalkozás vezetésébe. Fontosnak tartja
a tanulóképzést, több diplomamunkában
is gyakorlati tapasztalatokkal segítette a
fiatal mérnökjelöltek munkáját. Jó kapcsolatot ápol az Iparkamarával, a Szakközépiskolával, amelyekkel együttműködve
anyagilag is támogatja a szakmai versenyre
indulókat.
Somorjai László Testnevelési és Sport
Díjban az a személy vagy csoport részesíthető, aki a város lakossága, ezen belül a
város ifjúsága testnevelése és sportkultúrájának kifejlesztése érdekében kiemelkedő
érdemeket szerez, eredményeket mutat
fel. Mindezek alapján Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete a város
szülötteként a labdarúgás sportágban elért
kimagasló és példaértékű eredményeiért,
valamint a Magyar női labdarúgó-váloga-

tott tagjaként tanúsított példamutató és
fáradhatatlan munkájának elismeréseként
a Somorjai László Testnevelési és Sport
Díjat Csiszár Henriettának adományozta.
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Csiszár Henrietta 1994-ben született
Hajdúnánáson, sportolói karrierjét is
itthon kezdte, amikor 10 éves korában
futballozni kezdett a Hajdúnánás FK ifjúsági csapataiban. Tehetségét és szorgalmát
magyar válogatott labdarúgó édesapjától
örökölte, testvérei is fociztak. Kicsi gyerekkorától kezdve rendszeresen sportolt,
egy idő után már csak fiú csapatokban
játszott, hiszen a lányok között nem volt
vetélytársa – egy idő után már a fiúk
között sem. 2008-ban kezdett játszani a
Ferencvárosban, 2012–2013-ban magyar
bajnok lett. A Magyar Kupában 2013-ban
kupagyőztes lett csapatával. Több magyar
és külföldi csapat tagja volt (MTK, Marosvásárhely, Berlin), míg eljutott a német
Bayer Leverkusen csapatához. A magyar
labdarúgó válogatott tagja 2012 januárjától, csapatkapitány, 21 válogatott mérkőzésen játszott eddig, két gólt szerzett.
A Kabay János Közegészségügyi Díjban az a személy vagy csoport részesíthető, aki a város lakossága egészségének
megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében
végez magas fokú szakmai tudással kiemelkedő munkát. Mindezek alapján a
város lakosságának az egészség megóvása, ápolása érdekében végzett magasfokú
szakmai tevékenységének elismeréseként
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hajdúnánás hírnevét öregbítő több évtizedes kulturális tevékenységének elismeréseként, valamint a művészeti alkotómunkásságáért Maghy Zoltán Művészeti
Díjat Patai István részére adományozta.
Patai István több mint négy évtizede városunk meghatározó kulturális és művészeti személyisége. Polgári foglalkozásában
volt a Művelődési Ház vezetője, a Bocskai
Filmszínház vezetője, de kiemelkedő tevékenységet végzett módszertani és művészeti szakemberként is. Nevéhez fűződik
a Nánási Galéria megnyitása 1976-ban, a
70-es évek nánási művésztelepének titkára, a 80-as évek Népművészeti Alkotótáborának megálmodója és megvalósítója.
1992-ben alapító tagja és a mai napig alelnöke a Hajdúnánási Szellemi Műhelynek.
A Fecske Irodalmi és Művészeti Folyóirat
szerkesztője és felelős kiadója volt. Az itt
megjelenő művészek Hajdúnánáson élő
és Hajdúnánáshoz köthető alkotók. Festőművészi pályafutása rokkant nyugdíjas
éveiben ívelt fel.
„Hajdúnánás Város Ifjú Reménysége”
Díj adományozható azon Hajdúnánáson
állandó lakóhellyel rendelkező 25. életévét be nem töltött diáknak, aki kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, vagy tanulmányi, illetve szakmai

viselő-testülete a Kabay János Közegészségügyi Díjat adományozta Ilyés Imréné
részére. Ilyés Imréné 1966-ban érettségizett a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumban, érettségi után 1968-ban Laboratóriumi asszisztens képesítést szerzett. Szakmai
tudását folyamatosan bővítette. 1999-ben
elvégezte az Egészségügyi szakasszisztens
(klinikai laboratóriumi szakasszisztens)
képzést. 1972-ben kezdte meg munkáját a Városi Rendelőintézetnél, 2000-től
a laboratóriumi ellátás kiszervezése után
a Prodia Zrt. alkalmazásába került, de a
hajdúnánási laboratóriumban folytatta
munkáját. Nyugdíjba vonulása után sem
hagyta el a pályát, jelenleg is ott dolgozik
részmunkaidőben. Munkáját a kiegyensúlyozott nyugalom és szakértelem jellemzi.
A betegekkel kedves, megértő, segítő, ami
kollégáinak is példaértékű.
A Maghy Zoltán Művészeti Díjban az
a személy vagy csoport részesíthető, aki

versenyen kiváló eredményt ért el, vagy
tudományos munkában vesz részt (kutatási és demonstrátori munka), vagy a
sport, művészet, tudomány vagy közélet
területén országosan, vagy nemzetközileg
elismert teljesítményt ért el. Mindezek
alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelkedő és
példaértékű alap- és középfokú oktatási
intézményekben elért tanulmányi és versenyeredményeiért Hajdúnánás Város Ifjú
Reménysége” Díjat adományozta Csiszár
Milán részére. (A Csiszár Milánnal készült
interjút lapunk 6. oldalán olvashatják.)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete Hajdúnánás város fejlődését, gyarapodását, hírnevének öregbítését, kiemelkedő alkotómunkájukkal
szolgáló személyek és közösségek részére
a „Hajdúnánás Városáért” kitüntető díjat alapított. Mindezek alapján 2018-ban
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-

bármely alkotó- vagy előadóművészeti ágban hírnevet szerzett, tevékenysége művészek és mesterek, szakmai szervezetek által
is elismert. Mindezek alapján Hajdúnánás

viselő-testülete a Pituk József Viktorián
festőművész hagyatékának szülővárosa
részére történt adományozásának, valamint Hajdúnánás szellemi és kulturális

életének további gazdagításának elismeréseként a Hajdúnánás Városáért Díjat
adományozta Nagy József részére. A hajdúnánási születésű Nagy József és felesége
2007 decemberében gazdagították tovább
a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény képzőművészeti anyagát a felbecsülhetetlen értéket képviselő
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370 képből álló Pituk József Viktorián
festőművész hagyatékának felajánlásával.
Mindezzel maradandóan járult hozzá
Hajdúnánás szellemi, kulturális gyarapodásához. Szülővárosa iránti szeretetét és
elkötelezettségét bizonyítja, hogy időről
– időre hazalátogat és szívén viseli szülővárosa történéseit.

Az „Év Egyetemi Sportolója”
A Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség (MEFS) november 22-én rendezte
meg az „Év Egyetemi Sportolója” hagyományos díjátadó ünnepséget. Az „Év Egyetemi Sportolója” díjátadón az év legeredményesebb egyetemista sportolóinak járó
plakettet azok az egyetemi, főiskolai sportolók vehették át, akik 2018-ban egyetemi
világ- és Európa-bajnokságokról arany-, ezüst- vagy bronzéremmel tértek haza, valamint mindazok a hallgatók, akik a téli olimpián, illetve a felnőtt világbajnokságokon
aranyérmet szereztek.
A kapható legnagyobb kitüntetést, azaz az „Év Egyetemi sportolója” Arany plakettjét kapták meg a Magyar Köztársaság Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetségétől
a fiatal koruk ellenére legendássá vált íjászok, Mónus László és párja az egri Prokaj
Kiara is, melyről a tanítómesterüket, Laci édesapját, a Farkast kérdeztük.
 Mit jelent az adható
legmagasabb sportszövetségi kitüntetés a fiataloknak?
Tanulni és versenyezni,
világelsőnek lenni nem
egyszerű feladat. Ők az
„Év Egyetemi Sportolója”
címet felnőtt világbajnokságon szerzett világbajnoki aranyérmeik jogán vették át. A világbajnokságon
játszi könnyedséggel nyertek aranyérmeket, Laci három, Kiara pedig két aranyérmet is lőtt!
Viszont a kitüntetés kapcsán egyszerre van
bennem boldogság és hiányérzet egyaránt.
 Mit ért ez alatt?
Hajdúnánáson vagy Egerben, mint városokban nyilvánvalóan kiemelkedő ez a
kitüntetés. Sőt igaz az is, hogy ennél magasabb kitüntetést a sportszövetség nem
tudott adni. De azt gondolom, Ők világszinten az elsők, világszinten sincs párjuk!
Világrekorderek, ami messze több mint
világbajnoki aranyérmesek. Világrekorderek, amihez viszont egy élet munkája
is néha kevés, azokban a kategóriákban,
amikben győzedelmeskedtek.
Én láttam azt az áldozatot, azt a több évi
felkészülést, a szenvedést, a gyötrelmet is,
ami ahhoz vezetett, hogy most itt állhassanak győztesként előttetek. Ők az olimpiai
aranyérem után a világ legrangosabb versenyének jogán még nem kaptak kitüntetést!
Ők World Archery World Rekorderek!
Kiara és Laci évről-évre, sikert-sikerre,
világrekordot-világrekordra halmoznak!
Ilyen szintű eredmény kitüntetése remélem nem várat magára sokáig. Remélem,
mihamarabb eljut ennek ténye és híre
olyan emberekhez, akik érdemesnek találják majd őket egy sokkal nagyobb szintű
kitüntetésre is. Vigyük hírül, hogy megkaphassák azt az elismerést! Ilyen világrekordokat nagyon nehéz lőni, azt mondom, egy élet munkája is kevés hozzá.

Ők egész évben tanulnak, és egész évben gyakorolnak, hogy a magyar zászlóért
méltó módon harcolhassanak! A munkájukat természetesen nem a díjakért végzik, de kötelességünk velük érzékeltetni,
hogy aki járja a becsület, a tisztesség, az
áldozat útját, annak nem csak verejték,
hanem dicsőség is jut! Ők nem íjászok,
hanem a Magyar Zászló harcosai! Ők
Farkasoknak születtek, ami kötelezi őket,
hogy a Mi zászlónkat győztesként mutassák meg a világnak!
A Magyar Zászló mellett Kiara az Egri
Vitézlő Oskola és az Egri Honvéd SE
sportolója, Laci pedig a hajdúnánási Hódos Imre Sc versenyzője is.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!
Végezetül azt üzenték: „fogadjátok ezeket a kitüntetéseket a magatokéinak is!
Hiszen Nélkületek, hitetek, barátságotok,
a Magyar Zászló követői nélkül nem tudtuk volna azt az utolsó nyílvesszőt a győzelembe lőni! Köszönjük Nektek!”
Járjuk közösen együtt az utunk, vállvetve, büszke magyarként, szabadon, ahogyan a sólyom száll az égen! Az én hitvallásom szerint a mában is történelmet kell mi
magunknak is írnunk a múlt tiszteletéért!
Én ezt teszem a kilőtt nyílvesszőimmel!
Íjaimmal harcolva a múlt tiszteletéért, a
Zászlónk becsületéért!
Barátsággal a Farkas!

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-70/375-66-53
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A Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. programajánlója
 Január 11–13. (péntek–vasárnap) a
150. sz. Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesületének galambkiállítása
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ előcsarnoka
Belépődíjak: felnőtt 300 Ft, diák 100 Ft.
Január 11-én (pénteken) a belépés
minden óvodás és iskolás csoportnak
ingyenes!
 Január 18. (péntek) 17.30: Ezredeleji
beszélgetések – közönségtalálkozó Kovács Kálmán válogatott labdarúgóval.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ kamaraterme.
A belépés díjtalan!
 Január 18. (péntek) 18.00: Nánási Fonó
– néptánctanítás kicsiknek és nagyoknak. Közreműködik a Bürkös Zenekar.
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ előcsarnoka
A belépés díjtalan.
 Január 19. (szombat) 19.00: a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a NaNá
Színház bemutatja: Üvegvirág (zenés
lírai játék két részben)
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ előcsarnoka
Szereposztás:
Molnár Mária – Balogh Kincső
Tóni – Nagy Róbert
Zsófi – Csíkiné Alföldi Bori
Habókos Molnár Mihály – Nagy Sándor
Pilla – Haranginé Simon Tímea
Bíró Márton – Szabó Miklós
Bodók Gábor – Kovács János
Anna – Kanda Zsuzsa
Bori – Gencsi Mihályné
Bandi és Fényképész – Kócsi Imre
Kicsi Mari – Szabó Hanna
Dr. Berencsi János Polgármester – Simon
György
Ottrokócsi Nagy Elek – Papp Mátyás
Jegyzőasszony – Karczagi Márti
Református pap – Vitányi Imre
Katolikus pap – Pomázi László
Fiatal székely lány – Gencsi Zsuzsi
Fiatal nánási fiú – Csillik Tamás
Asszony a városból – Veres Sándorné
Asszony a városból – Sebestyén Sándorné
Énekesek:
Dizőz – Nagyné Bózsár Katalin
Katona – Szatmári Tony
Díszlet: Nagy Sándor
Jelmez: Kovácsné Szeitz Ágnes
Zeneszerző: Kazár Pál
Írta és rendezte – Marth P. Ildikó
Technikusok: Szabó Mihály, Kéki Lajos,
Varga Tamás

Jegyárak: 1600 Ft, vagy 1000 Bocskai
Korona.
A jegyek mellett az előadásra kizárólag
a szeptember 22. után váltott Bocskai
Korona bérletek érvényesek!
 Január 22. (kedd) 17.00: Demeter Imre festőművész kiállítása a művelődési
központ galériájában a Magyar Kultúra
Napja alkalmából. Megtekinthető: február 12-ig.
 Nánáson is Kálmán nap
Hajdu Szabolcs díjnyertes filmje, az
Ernelláék Farkaséknál című alkotás
színpadi változatának folytatásaként is
tekinthető a Kálmán nap, mely szintén
a hétköznapi konfliktusokon, a párkapcsolati problémákon keresztül igyekszik
tükröt tartani. Itt szintén két házaspár
dialógusain át látjuk azon életszakasz
nehézségeit, melyben csak ismétlődés
van, s nincs már erő és idő az újrakezdéshez. Tragikum és komikum elegyével segít bemutatni, hogy az életet nem
lehet feladni, az ebédet meg kell főzni, a
gyerek leckéjét le kell ellenőrizni, bármi
történik, együtt meg tudjuk oldani, a
nap másnap is felkel.
Szereplők: Török-Illyés Orsolya, Földeáki Nóra, Szabó Domokos, Gelényi
Imre és Hajdu Szabolcs.
Az előadás időpontja: 2019. február 2.
(szombat) 19.00
Helyszíne: a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ kiállítóterme
Az előadás 16 éven aluliak számára nem
ajánlott.
A színházi előadásra ingyenes regisztrációs jegyek a művelődési központ információjában igényelhetőek! Csak korlátozott számban tudunk belépőjegyeket
biztosítani!
A művelődési központ 2019. februárban szervezi meg galériájában „Gyereknek lenni” című kiállítását. A tárlaton
elsősorban a 60-as, 70-es, 80-as évek
gyerekeinek világát jellegzetes tárgyakon keresztül szeretnénk feleleveníteni,
pl. gyerekjátékokat, iskolaszereket, csokoládépapírokat, technikai eszközöket,
öltözeteket stb. mutatunk be. Ha Önnek is vannak ilyen gyerekkori tárgyi
emlékei, kérjük, hozza el, a legérdekesebbeket kiállítjuk, majd a kiállítás után
visszaszolgáltatjuk
tulajdonosának!
További információ Szólláth Zoltántól kérhető a művelődési központban
(52/382-400, 70/372-1494)

Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!
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2019. január 10.

2019. január 10.

Hajdúnánási Újság

Nánás Angyala most is segített
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde több mint 15 éve
szervez jótékonysági akciót karácsony előtt, gyűjti az adományokat. A városi önkormányzat öt éve csatlakozott ehhez az akcióhoz. Az összefogás eredményeképpen még
inkább sikeres a Nánás Angyala Jótékonysági Adománygyűjtés, amely sok nehézsorsú
nánási családnak segít szebbé tenni a szeretet ünnepét. Az idén mintegy másfélmillió
forint értékben gyűlt össze adomány, amelyeket december 19-én délután adták át 200
rászoruló gyermeknek a mozi épületében.
Igazi karácsonyi hangulatban „szállt
le” Nánás Angyala december 19-én délután a Bocskai Filmszínház épületére,
hogy sok hasznos és szép ajándékot vigyen a rászoruló, nehézsorsú családoknak
és gyermekeiknek. Ruhaneműk, játékok,
tartós élelmiszerek, könyvek és más egyéb
ajándékok garmadája várta, hogy leendő
kisgazdájuk rájuk találjon.
A hajdúnánási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ szinte létrejötte
óta egyik fontos feladatának tartja, hogy
az ünnepnapokra is odafigyeljen, segítse a
rászoruló családokat. Ebbe az adománygyűjtésbe kapcsolódott be öt évvel ezelőtt
Hajdúnánás város önkormányzata és azóta közösen szervezik a Nánás Angyala
Jótékonysági Adománygyűjtést.
Mint Nagyné Juhász Krisztina intézményvezető asszony elmondta, bizony
kezdetben nem voltak egyszerű helyzet
ben, hiszen az adományozást és az elfo
gadást is tanulni kell. Eleinte főként azok
adtak, akik maguk sem voltak könnyű

helyzetben, de nagyon is átérezték a nehéz
sorsú családok helyzetét. Az adományozottak pedig nem igen akarták nyilvánosság elé tárni rászorultságukat. Azóta nagy
változások történtek, tehetős vállalkozók,
jómódban élők is adakoznak, vagy éppen
olyanok, akik már elkerültek szülővá-

rosuktól, de ezzel a
gesztussal is szeretnék erősíteni idetartozásukat. A 2018.
évi gyűjtésben ki kell
emelni Csuja Imre
Jászai Mari-díjas érdemes művészünket,
Hajdúnánás Díszpolgárát, aki december
8-án egy figyelemfelkeltő adománygyűjtés
szervezéséhez adta nevét, arcát.
Sokan segítenek, ki hogyan tud: pénzbeli adománnyal, ruházattal, játékokkal,
tartós élelmiszerekkel. 2018-ban volt egy
olyan fodrászat (Hot Hair Szalon), ahol
gyűjtőperselyben adakozhattak a vendé
gek és maguk a dolgozók is – mesélte intézményvezető asszony.
Szintén évek óta hagyomány, hogy több
nánási vállalkozó öt nánási család komplett karácsonyát szervezi meg, a fenyőfától
a karácsonyi menün át az ajándékokig.
Nánás Angyala az idős, egyedül élő emberekről sem feledkezett meg, a főként a
Segítő Kezek programban résztvevő 80
éven felüli egyedül élőknek juttattak karácsonyi csomagot.
A roskadásig megrakott asztalokról lassan-lassan eltűntek a játékok, a könyvek,
és egyéb ajándékok. A megajándékozottak kedvükre válogathattak és válogattak
is. Sokan már egyedül, többen a kisebb
testvérekkel, vagy éppen a szülőkkel. Aki
nem próbálta, az nem tudja, milyen jó érzés tölti el az embert, ha adni tud. Mindegy milyen és mekkora az adomány, ha jó
szívvel adja valaki, áldás van azon. Mire
ez az írás napvilágot lát, már túl leszünk
a karácsonyon, sőt az óév búcsúztatón is.
Így csak remélni tudjuk, hogy áldott és
szép karácsonya volt mindenkinek, kicsi
és nagy gyermeknek is, mert lehet, nekik
talán nem jutott ezer fénnyel tündöklő,
csillogó-villogó karácsonyfa, de a Jézuska
nekik is megszületett és a sok jó ember
ajándéka szebbé tette az ő ünnepüket is.
(erzsé)
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Testvértelepülési partnerség
építése Hajdúnánás
és Csíkszereda között

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
„Testvér-települési programok és együttműködések” tárgyú pályázati felhívásának
keretében Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1 350 000 Ft összegű támogatásban részesült a „Testvér-települési
együttműködés erősítése Csíkszereda és
Hajdúnánás között jó gyakorlatok átadásával” című pályázatának megvalósítására.
A támogatásnak köszönhetően testvérvárosunkkal, Csíkszeredával együttműködést erősítő, jó gyakorlatok átadását
szolgáló programokat szerveztünk helyi
értéket képviselő, helyi kezdeményezésen alapuló, településeink vonzerejét jelentő jó gyakorlatok megismertetésével,
átadásával.
A turisztikai területen elért eredményein
ket bemutató tapasztalatcserére közös szervezésben megvalósított két alkalmas találkozó adott lehetőséget. Az első találkozó
2018. július 6–8. között a Hagyományőrző Aratók Találkozójához kapcsolódóan
Hajdúnánáson került megrendezésre,
melyen a városba érkező csíkszeredai delegáció részére a gazdaságélénkítő helyi kezdeményezések (Nánási Portéka védjegy,
Bocskai Korona helyi fizetőeszköz) mellett jó gyakorlatként bemutatásra került
a Hajdúnánási Gyógyfürdő gyógyászati
részlege, valamint a Kendereskert, az élő
Pásztormúzeum. A találkozó alkalmával
csíkszeredai vendégeink részére megismertetésre kerültek mindazon törekvéseink is, amelyek településünk történelmi
gyökereinek megmentésére és tovább éltetésére irányulnak, valamint hozzájárulnak

a lakosság helyben tartásához, önfenntartó képességének javításához.
A második találkozónak Csíkszereda
adott otthont 2018. november 23–25.
között a Székely Hadosztály megalakulásának 100. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozathoz kapcsolódva.
A történelmi esemény közös megünneplését követően „Lehetőségek a turizmusban” címmel szakmai konferencia zajlott a Jakab Antal Tanulmányi Házban.
A tanácskozáson elhangzott előadások változatosan közelítették meg az idegenforgalmi lehetőségek alaptematikáit. A hajdúnánási delegáció tagjai megismerhették
Székelyföld mofettáit, az egészség szolgálatába állított gyógygázakról dr. Incze Réka ökológus előadásában. Szabó Károly,
a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás
igazgatója Hargita megye téli turisztikai
potenciálját ismertette, míg Márk Dezső,
a Hargita Megyei Vállalkozók Szövetségének (Patronátus) elnöke a Hargita megye
eseményei elnevezésű, saját fejlesztésű
applikációt mutatta be.
A pályázati programnak köszönhetően
a nemzeti összetartozás-tudatunkat erősítő
történelmi megemlékezéseink és hagyományőrző rendezvényeink közös megtartása mellett tapasztalatcserére, tudásmegosztásra is lehetőségünk nyílt, tovább építve
ezzel testvértelepülési partnerségünket.
A találkozó eredményeként újabb közös
programok, gazdasági együttműködési lehetőségek kerültek feltérképezésre, amelyek mindkét település számára fejlődést
jelenthetnek a jövőben.
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Interjú két ifjú tehetséggel

Tér–Fél: Nyolc óra munka

A város napján, december 12-én két, a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumhoz kötődő, egy egykori és egy mai középiskolás is díjat vehetett át. Kitűnő
tanulmányi eredményeiért, példamutató magatartásáért és kimagasló közösségi munkájáért Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült Kórik Csilla, az Állatorvostudományi Egyetem negyedéves hallgatója, aki diákéveiről és motivációjáról is mesélt
Szatmári Bianka tanárnőnek.

A hazai parlamentarizmus történetében nem túl gyakori eseményre került sor a
2018. évi őszi ülésszak utolsó napján. Az ellenzéki politikusok – ismert a médiákból –
visszaidéztek egy jó száz évvel ezelőtti viselkedéskultúrát, amikor az akkori ellenzék,
Károlyi Mihály, Jászi Oszkár és társaik igyekeztek ellehetetleníteni az akkori parlament munkáját hasonló módon. A mostani ellenzék is valami hasonlót produkált a
Munka Törvénykönyve változásai miatt, amit csak „rabszolgatörvénynek” aposztrofálnak.

 Hogyan sikerült kiemelkedő eredményeket elérned a gimnáziumi évek alatt több
területen is? Hogyan oldottad meg, hogy
emellett a kamaszok hétköznapi életét is éld?
 Őszintén? Szeretek tanulni! Ezt az
anyukám is sokszor mondja. Ilyenkor
persze hevesen tagadom, de el kell ismernem, hogy igaza van. Tudtam, ha állatorvos szeretnék lenni, úgy kell teljesítenem,
hogy felvegyenek az egyetemre. Engem
ez már nagyon korán elkezdett motiválni, de minden tantárgyból. A biológia és
kémia egyébként is alapkövetelmény volt
a felvételimhez (bár imádtam is őket), a
többi tantárgyban viszont sokszor csak
őszintén örömömet leltem. Például szeretek verseket tanulni, novellákat, regényeket olvasni, de az Árpád-házi királyok is
nagy kedvenceim voltak. Az igazi kamasz
életem a 11–12. osztályban kezdődött,
akkor kezdtünk összejárni a barátaimmal, ismerőseimmel nagyobb társaságban
hétvégente, ami akár késő estébe is nyúlt.
Nekem ez volt a kikapcsolódás, most is
az. Általában belefért az időmbe, hogy a
tanulás mellett elmenjek egy péntek vagy
szombat esti buliba, esetleg moziba. Az
ilyen cselekvések szükségesek, kicsit ki kell
szállni a mókuskerékből, mert hamar kiég
az ember, ha nem teszi.
 Mi motivált téged abban, hogy állatorvosi tanulmányokat folytass az egyetemen?
 Nem csak az állatok iránti szeretet és
tisztelet hajt, bár ez elég fontos tényező a
mai napig. Jobbnak tartom az állatokat az
embereknél abban, hogy nem telhetetlenek, nem mértéktelenek, ezért mélyen
tisztelem őket. Úgy érzem, majdnem
mindent nekik köszönhetünk, kiszolgálnak minket minden értelemben (élelmiszeripar, ruhaipar, kozmetikumok, hobbi,
kedvencként), ezért bőven jár nekik annyi,
hogy az ő egészségükkel is foglalkozzunk.

A frissen alapított díj, a „Hajdúnánás
Város Ifjú Reménysége” első kitüntetettje a Kőrösi 12-es diákja, Csiszár Milán,
aki többször volt évfolyamelső a gimnáziumban, felsőfokú angol nyelvvizsgával
rendelkezik, egyetemi kémiatáborban
kutathatott, tíz éve zongorázik, és hét
évig volt tagja a helyi tánccsoportnak.
Vékony Gábor tanár úr a közeljövő kihívásairól faggatta.
 Milyen megmérettetések várnak még
rád ebben a tanévben?
 Elsősorban az érettségi. Az emelt
szintű kémia- és biológiavizsga szükséges
a továbbtanulásomhoz, leginkább ezekre
koncentrálok idén. Ezek mellett a kémia
és az angol Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen is a második fordulóba
jutottam, viszont úgy döntöttem, hogy az
angoltól visszalépek, hogy teljes erővel a
kémiára összpontosíthassak.
 Szeptembertől vagy az általános orvosi vagy a gyógyszerészeti karon folytatod a
tanulmányaidat Debrecenben. Mi vonz az
egyik, illetve a másik szakmában?
 Az elsődleges motivációm mindig
is az volt, hogy a lehető leghasznosabb
tagja legyek a társadalomnak, és ezt azzal
tudom elérni, hogy azt csinálom, amiben
jó vagyok, és amit szeretek. Természetesen
az sem utolsó szempont, hogy a gyógyászat jó megélhetést biztosít. Elsősorban a
gyógyszerészet érdekel. Ahhoz, hogy valaki orvos legyen, közvetlenség és komoly
pszichikai tűrőképesség kell, de szerintem
hozzám jobban passzol a labormunka, a
kutatói tevékenység. A kémia egyébként
is mindig közelebb állt hozzám. Az, hogy
a gyógyszerészet nem csak az emberekben
sztereotípiaként élő patikai gyógyszerészetből áll, még jobban megerősít abban,
hogy ebben az irányban folytassam.
A két interjú
bővebb változata
a Kőrösi Gimnázium
Facebook-oldalán
olvasható.

Ennek kapcsán jutott eszembe az az
időszak, amikor én dolgozni kezdtem,
anno 1970-ben. Akkor bizony még szombaton is dolgoztunk, heti 48 óra volt a
munkaidő, minden túlóra nélkül. Ezt
mindenki jól tolerálta, senkinek eszébe
se jutott, hogy „kizsákmányolják”, hogy
rabszolgának érezze magát, mert heti 48
órát kellett dolgozni. Aztán jött a minden
második szabad szombat, majd a heti 40
órás munkahét. Munkaidőkeret viszont
már abban az időben is létezett, hiszen
nagyon sok olyan munkahely van, ahol
ezt megkívánja a munka szervezése.
Elgondolkodtató az a viselkedés és az a
tömeghisztéria, amit e törvény változása
kapcsán néhány politikus igyekszik az
emberekkel elhitetni. Érdemes valamit
felidézni ennek kapcsán.
Tizenöt évvel ezelőtt nagy többséggel
arról döntött az ország, hogy egy másik
világhoz akarunk tartozni. Igaz, meglehetősen naiv elgondolásunk volt arról
a világról. Azt hittük, majd nekünk is
kolbászból lesz a kerítés, és élünk majd,
mint Marci Hevesen, ugyanolyan bérek
és szolgáltatások mellett, mint a tőlünk
nyugatabbra lévők. Jólétben, békében, a
3×8 szellemében.
Csakhogy ez egy óriási tévedésnek bizonyult. Egészen mást kaptunk, megtetézve
azzal, hogy a kelet-európai népeket nem
tekintik egyenrangú uniós állampolgárnak a gyakorlatban. Papíron persze igen.
És arra is igen hamar rá kellett döbbeni,
hogy a nyugati demokrácia igen érdekes
egy dolog. Van erre nagyon szép latin
mondás: Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Meg az is, hogy KeletEurópa leginkább csak piacnak kell/ett. És
ebben az értékrendet vesztett, felfordult,
ugyanakkor veszettül pörgő világban kell
valahogy talpon maradni, alkalmazkodni
számtalan kihíváshoz, mert másképpen elveszünk. Mondhatnánk úgy is, aki lemarad, kimarad. Lehet ezen álságosan siránkozni, szerzett jogokat emlegetni, utcára
vonulni, vélt politikai előnyöket szerezni,
de ettől ez még maga a valóság.
Csak egy példa. Aki ismeri a magyar
építőipart belülről, az tudhatja, hogy ott
8 órás munkaidő ezelőtt 20 évvel sem volt.
Ha volt munka, dolgoztak reggeltől estig,
hőségben, hóban, fagyban, ahogy az időjárás engedte. Papíron kaptak x összeget,
a többit meg feketén, zsebbe. Ami ugyan

jól jött aktuálisan, de biztosítás, nyugdíj
szempontjából? Ezen a helyzeten pl. ez a
változás segíthet.
A szakszervezetekről, már ahol vannak.
(Zárójelben: a szakszervezetek megsemmisítését is sokan igyekeznek ennek a kormánynak a nyakába varrni. A nagy munkahelyek, gyárak privatizálásával jobbadán
ezek is megszűntek, és nem most, hanem
már nagyon régen. Csak a fiatalabbak
kedvéért. Mert már ez is történelem.) Nekik nagyon fontos feladatuk lenne, hogy
alaposan világosítsák fel a munkásokat arról, mire figyeljenek oda, amikor egy-egy
munkaszerződést aláírnak, tájékoztassák
őket tisztességesen mindarról, amit tudniuk kell, amikor munkavállalóként belépnek egy céghez. Hogy legyen kollektív
szerződés, és abban tisztességesen legyen
képviselve munkavállaló, munkaadó
egyaránt, kötelezettségek és jogok tekintetében egyaránt. Ezt akár egy komplett,
előre elkészített formanyomtatvánnyal is
lehetne segíteni.
Egyébként pedig, ha ez a törvénymódosítás valóban annyira kizsákmányolná
a dolgozókat, akkor még mindig van lehetőség a sztrájkra, tüntetni, tiltakozni.
Talán meg kellene várni, mivé válik a
gyakorlatban. Azzal érvelni pedig, hogy
bizonyos kistelepülések kisvállalatai fognak mindezzel leginkább visszaélni, eléggé
valószerűtlen, hiszen már ezek is folyamatos munkaerőhiánnyal küzdenek. A hírek
pedig inkább arról szólnak, hogy számtalan kedvezményt ígérnek és adnak is a
jó munkásoknak. A multi cégeknél pedig
valóban van a dolgozók érdekeit képviselő
szakszervezet.
Egy szó, mint száz, lehet tüntetéseket
szervezni, alkalmat adni ezzel azoknak is,
akik többnyire úgy álltak a munkához,
hogy más hozzáférjen, de annál nagyobb
hangon szidnak, átkoznak mindent és
mindenkit. Jó lenne, ha sokan megértenék, pillanatnyilag konjunktúra van hazánkban, és ezt ki kell használni, mert a
piac törvénye szerint jöhet – és valószínű
jönni is fog – egy hullámvölgy és azt jobban kellene tudni majd átvészelni, mint
a 2008-as világgazdasági válságot. Nem
mellesleg ahhoz erős hazai vállalatok, vállalkozók kellenek, hogy ne legyünk „pucér
hátsóval” kiszolgáltatva a nagyhatalmak
kénye-kedvének.
Rigó Tamásné

Hirdessen a Hajdúnánási Televízióban!
Információ, hirdetésfelvétel az alábbi elérhetőségeken:
Hajdúnánási Televízió,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
E-mail: helyitv@nanaskabel.hu
Telefon: +36 70/375 66 53
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Adventi készülődés az iskolában

Mi kell a karácsonyhoz a gyerekeknek?
Játék, vidámság, finomságok, együttlét,
dalok, ajándékok. Mindezekben része lehetett a Magyar utcai gyerekeknek a december 15-én lezajlott családi napon.
Intézményegységünk az EFOP-3.1.5
„A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt
uniós projekt keretén belül egy emlékezetes, kellemes délelőttöt varázsolt az iskolai
falai közé. A reggeli megnyitón Tóth Imre
igazgató bácsi köszöntötte a vendégeket,
köztük Rácz Valériát, a pályázat mentorát,
és szép számú szülőt is, akik elfogadták
meghívásunkat.
Az alsós és felsős gyerekek közösen
énekelték a Szent karácsony eljött kezdetű dallamot, meghallgatták Márai Sándor
szavait, amivel mindenki ráhangolód
hatott a további, ünnephez kapcsolódó
programokra.
A szépen feldíszített, a gyerekek munkáival dekorált tornateremből ki-ki osztályonként az első helyszínre sietett, ahol a
pedagógusok érdekes kis foglalkozásokkal
várták őket.
20 perces váltásokkal mindenki részt
vehetett 4 féle tevékenységen.

Az alsósok Nagyi meséiből kaptak diavetítéssel kísért ízelítőt, játékos feladatokkal ismerkedhettek más népek karácsonyi
szokásaival. Ízek és illatok kápráztatták el
őket, természetesen kóstolóval egybekötve, majd egy szép kis fenyődíszt készíthettek szakértő kezek támogatásával.
A felső tagozat csoportokban alkothatott – mesélhetett egymásnak karácsonyi
történetet, és ők is részt vettek a „Népek
karácsonyán”, ahol angol-német nyelvterülethez kötődő szokásokkal találkozhattak különféle rejtvények, puzzle megoldásával.
Karácsonyi activity várta őket egy újabb
helyszínen és kreatív kézműves foglalkozáson alkothattak szebbnél szebb ajándéktárgyakat, dekorációt.
Mire mindezek lezajlottak, a tornaterem adventi vásárrá alakult, ahol a gyerekek és szüleik adhatták – vehették az
általuk és tanítóik, tanáraik által előre
készített karácsonyi termékeket.
Sorakozott az asztalokon mézeskalács,
karácsonyfadísz, manó, gyertyás koszorú,
falikép, kulcstartó és még számtalan igazi
kézműves munka, de az érdeklődés óriási
volt és a pultok rövid időn belül kiürültek.
A bevétel minden osztály saját pénztárát gazdagította, az élmény pedig az összes
résztvevő lelkét.
A mozgalmas délelőtt folyamán vendégül is láttuk a gyerekeket: finom pogácsa,
szendvics, tea várta őket a termükben.
A program zárásaként közösen énekeltünk, boldog szívvel köszöntünk el egymástól, és a kis vásárlaton kívül rengeteg
élménnyel, kedves pillanattal, ünnepváró
hangulatban térhettünk haza.
Köszönet illeti a délelőtt minden résztvevőjét, akik sok-sok munkával előkészítették, létrehozták, megvalósították ezt a
közös kis varázslatot.

Közös múlt eltérő értelmezéssel
Sokakat foglalkoztató kérdésre adott
választ a vendég, amikor a regényírás okát
fejtegette. Budapesten – már egyetemistaként – egy baráti beszélgetés nyomán tudatosult benne, hogy az 1956-os forradalom Nánáson véres eseményekbe torkollt.
E történelmi kettősség fókuszba állításának, illetve a regénybeli Hajdúvágás múltjának, az emberi természet megismerésének vágya is vezérelte a szerzőt, amikor a
témához nyúlt. Az olvasók által felfedezni
Különleges eseménynek, író-olvasó ta vélt hasonlóság a regénybeli szereplők és
lálkozónak adott helyet a Kőrösi Csoma Krusovszky Dénes múltjának részesei köSándor Református Gimnázium Ercsey- zött pedig csak a véletlen műve – mondta
terme november 21-én délután. Vékony a szerző – hiszen a történet fiktív, míg a teGábor tanár úr meghívására érkezett isko- rek, helyek valóban létezők vagy léteztek.
lánkba Krusovszky Dénes, az intézmény
egykori diákja. Az író, költő, kritikus fiatalember Bécsből tért haza, hogy a 2018as könyvhétre megjelent regénye, az Akik
már nem leszünk sosem kapcsán találkozzon műve olvasóival, akik között számos
régi ismerőst is üdvözölhetett.
Az estet Szabó Emese zeneiskolai pedagógus csellójátéka vezette be, majd a pódiumon helyet foglaló alkotó kezdte meg
visszaemlékezését beszélgetőtársa kérdéseire reagálva. Elmondta, hogy szeretettel
gondol osztályfőnökére, egyben angoltanárára, Cseke Juditra, akinek hatására
műfordítással kezdett foglalkozni. E késztetés meghatározó lépés volt a költészet felé vezető útján, első sikereit versei hozták
el. A novella műfaja sem idegen számára
és a formákkal való ismerkedése sorát –
egyelőre – a regény műfaja zárja. A regéA könyvbemutató a közönség kérdései
nyírás időigényes folyamat, e mű megszületése négy évet vett igénybe. Ugyanakkor nek megválaszolásával és a kötetek dediszerinte az olvasók bátrabban nyúlnak a kálásával zárult. A vendégek és a szervezők
regényekhez, mert élményekkel telibbnek egy jól sikerült és hosszúra nyúlt est emléérzik a szöveggel való találkozást, mint kével ballaghattak hazafelé a hajdúvágási
éjszakában.
Bencze Andrea
például egy verseskötet esetében.

Nagyné Deli Tünde

Birkózó verseny Kabán

December 9-én birkózó szakosztályunk
Kabán versenyzett. A rendezvényen tizenöt szakosztály 108 versenyzője volt jelen.
Reszegi Romina ismét nagyon szépen,
összeszedetten birkózott, így súlycsoportjában első helyezést szerzett.
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Burján Imre az utóbbi
időkben kihagyott néhány edzést és versenyt,
vélhetően ennek köszönhető, hogy csupán harmadik helyezett lett.
Bőthy Marianna lendületes birkózásával, jó
állóképességével, megfelelően felépített mérkőzéseivel első helyezést ért el.
Nagy Levente nehézsúlyú versenyző egyre rutinosabban birkózik, így nagy akció pont
különbséggel ugyancsak első lett. Csapatunkat megtiszteltetés érte, ugyanis szakosztályunk vezetőjét (dr. Kiss József ), mint
versenybírót a verseny legjobb bírójának
járó címmel illették.
Reszegi Zoltánné

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós 1. sz.  Tel.: 52/561-375
E-mail: hhgkft@freemail.hu  titkarsag@hhgkft.hu  web: www.hhgkft.hu
Szelektíven gyűjtött hulladék szállítási időpontok 2019.
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye!
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-70/375-66-53
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Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük kihelyezni a közterületre!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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A FOCISULI ARANYÉREMMEL
ZÁRTA A TORNÁT

FÉRFI KÉZILABDA NB II.
Hajdúnánás KSE–Berettyó MSE 37–22
(21–10)
Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Medve,
Tarnavölgyi. (november 17.)
Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus), Kiss
D. 3, NAGY L. 2, Nyeste 2, Ötvös N. 4,
Alföldi M. 1, DANKÓ 6. Csere: Torma
(kapus), Bodogán 1, Fórizs 2, Bancsók 4,
Hangos 5, TUPICZA 2, Takács, HORVÁTH 4, Kelemen 1. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 0/0, illetve 5/2. Kiállítás:
4 perc, illetve 0 perc.
Madai Tamás: Felszabadult jó játékkal
alapoztuk meg az első félidőben a győzelmünket.

Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–
Berettyó MSE 33–25 (16–14)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Oláh,
Szikszay. (november 17.)
Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy
L. 1, NAGY-MENYHÁRT 6, Kujbus 1,
KISS Z. 9, Ötvös Á. 2, ÖTVÖS T. 10.
Csere: Hernyák 3, Bózsár 1, Nagy Sz.,
Bak. Edző: Tóth Norbert
Hétméteres: 0/0, illetve 2/0. Kiállítás:
10 perc, illetve 4 perc.
Tóth Norbert: Első félidőben kiegyenlített játékot láthattak a nézők, a másodikban fokozatosan növeltük előnyünket, jól
játszottunk.
-kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II.
Kazincbarcikai KSE–Hajdúnánás KSE
33–23 (11–9)
Kazincbarcika 400 néző. Vezette: Tóth
G., Tóth I. (november 24.)
Hajdúnánás KSE: Felföldi (kapus),
Dankó, Ötvös N. 4/1, Hangos 7/1, Bodogán, Nagy L. 2, Kiss D. 5. Csere: Torma
(kapus), Bancsók 3, Kelemen, Nyeste 1,
Tupicza. Edző: Madai Tamás
Hétméteres: 4/2, illetve 5/2. Kiállítás:
8 perc, illetve 2 perc.
Madai Tamás: Az első félidőben már
komoly előnyre tehettünk volna szert, ha
ziccereinket értékesítjük. A második félidőben azonban a védekezésünk szétesett
és csak futottunk az eredmény után.

Ifjúsági mérkőzés: Kazincbarcikai KSE–
Hajdúnánás KSE 30–29 (17–18)
Kazincbarcika 100 néző. Vezette: Gaskovó, Tomolyáné. (november 24.)
Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Kiss
D. 4, Nagy-Menyhárt 5, Kiss Z. 4, Bózsár
3, Ötvös T. 9, Kujbus 1. Csere: Fehérvári
(kapus), Nagy Sz. 1, Ötvös Á. 1, Hernyák
1. Edző: Tóth Norbert
Hétméteres: 0/0, illetve 0/0. Kiállítás:
6 perc, illetve 4 perc.
Tóth Norbert: Mélyen tudásunk alatt kézilabdáztunk. Szégyenteljes eredményt produkáltunk. Az ellenfél csapatként küzdött,
mi pedig egyénenként össze-vissza szaladgáltunk és lövöldöztünk a pályán. -kábé-

Kiadó: Nánás Pro Cultura Nonprof it Kft. 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
Megjelenik: havonta két alkalommal, 7000 példányban, ingyenesen Hajdúnánás és Tedej háztartásaiban
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A Hajdúnánás Város díjáért közel hétszáz gyerek rúgta a bőrt három hétvégén
keresztül. A Nánási Focisuli december
hónapban immár a XIII. Hajdúvárosok
utánpótlás terem labdarugó tornáját rendezte meg. Most is igen nagy érdeklődés
kísérte városnapi sport rendezvény sorozatát, szám szerint 66 csapat nevezett.
Hat korcsoportnak a Somorjai László
városi sportcsarnok és egy alkalommal a
Bocskai István Általános Iskola Iskola úti
tornacsarnoka adott otthont.
Végig igen jó hangulatú, izgalmas és
küzdelmes mérkőzést vívtak egymással az
ifjú focisták.
Résztvevő egyesületek: UTE, Budapest FC, Csepel FC, Mezőkövesd Zsóry,
Nyíregyháza Spartacus, Várda Labdarúgó Akadémia, Kazincbarcika SC, Sajóvölgye FC, Mezei Vill FC, Miskolc SI,
GFSE Oros, Újfehértó SE, Csomádi
KSK, Tiszavasvári SE, KSC Alsózsolca,
Miskolc Népkert, Loki Focisuli, Hajdú
szoboszló, DASE, DSI, HTE, Püspökladány LE, DSC, Nyíradony VVTK,
Kelet Labd. UFC, DEAC, Mikepércs,
Nánási Focisuli. Romániából: LPS, Juniorul és Juventus.
A szervezők több mint 140 mérkőzésről gondoskodtak. A torna színvonalára

jellemző volt, hogy helyosztó
mérkőzések esetében több
alkalommal is büntető párharcok döntöttek. Legjobban
a 2009-es korcsoportunk szerepelt.
Az igen erős mezőnyben a
döntőbe Nyíregyháza Spartacus–Nánási Focisuli mérkőzésre került sor. Rendes
játékidőben a csapatok nem
bírtak egymással 1:1-es eredmény született.
Jöhettek a büntető párharcok, amelyből az NFSE
játékosai győztesen kerültek
ki. Így aranyérem kerülhetett
minden játékosunk nyakába.
A tornák időszakában a Nánási Focisuli Sportszervezet is csatlakozott „Nánás
Angyala” jótékonysági gyűjtéshez és Böjte
Csaba által létrehozott Dévai Szent Ferenc
Alapítvány gyermekmentő szervezet adománygyűjtéséhez. Az adományokat a gyűjtőponthoz eljuttattuk. Köszönjük a Város
Önkormányzatának, szponzorainknak és a
szülőknek az egész éves támogatást.
Korcsoport dobogósok:
2012-es kategória: 1. Loki Focisuli, 2.
Miskolc SI, 3. Mezei Vill FC, 7. NFSE
sárga, 8. NFSE kék.
2011-es kategória: 1. UTE, 2. Debrecen SI 3. Aranysárkány FC, 5. Nánási
Focisuli.
2010-es kategória: 1.Debreceni SI,
2. Nánási Focisuli, 3. KBSC.
2009-es kategória: 1. Nánási Focisuli,
2. Nyíregyháza Spartacus, 3. DEAC.
2008-as kategória: 1. Nyíregyháza
Spartacus, 2. Nánási Focisuli, 3. Tiszavasvári SE.
2007-es kategória: 1. Miskolc SI,
2. Miskolc Népkert, 3. Nyíregyháza Spartacus, 5. Nánási Focisuli.
U17 leány kategória: 1. HTE, 2. Nánási Focisuli, 3. Nyíregyháza Spartacus.
H. I.
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