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Az ősz veszélyei az utakon

5. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

6. oldal

Népi játékok napja

3. oldal

Emlékezés az 1956-os forradalomra Állatorvosként a dobogó legfelső…

8. oldal

Új időszámítás kezdődik Hajdúnánáson!
zzal szeretném kezdeni, hogy kö-
szönetemet fejezem ki mindazok-
nak, akik részt vettek az októberi 

önkormányzati választáson! Hisz mint 
tudják 2019. október 13-án önkormány-
zati választásokat tartottunk Magyarorszá-
gon. Közvélekedés szerint minden válasz-
tás a demokrácia ünnepe. Ezen az ünnepen 
a választásra jogosult Nánásiak 32%-a vett 
részt, vagyis alig egyharmada jelent meg, 
a többiek nem tartották fontosnak, vagy 
nem érezték a tétjét a választásnak. 

Az eredmény ismert, polgármesterként 
egyedüli indulóként nem volt kérdés az 
eredménynek ez a része. Viszont a tes-
tületben jelentős változás történt 6-6-ot 
mutat az eredményjelző! A rendkívül szo-
ros eredmény sokakat meglepett, olyan 
mérkőzésre hasonlít ez a választás, ahol 
az egyik fél kapufái sorra kipattannak, a 
másiké viszont be. Több körzet volt, ahol 
alig pár szavazat döntött, volt, ahol 2, volt, 
ahol 8 és volt, ahol 10, a kompenzációs lis-
tát 17 szavazat döntötte el, ami kevesebb, 
mint egy szavazat szavazó körönként! 

Az elmúlt napokban volt alkalmam 
sok teóriát végighallgatni arról, hogy nem 
érezte a tétjét a többség, mert meg voltak 
győződve az emberek arról, hogy „minden 
rendben lesz”, vagy miért nem értette meg 
a város a generációváltás szükségességét. 
Sajátságos volt a kampány maga is, hisz 
alig szólt a városi dolgainkról, úgy tűnt, 
mintha országgyűlési választás lenne, és 
Orbán Viktorral akarna leszámolni az 
„összefogott ellenzék”.

A választás véget ért, az eredmény is-
mert, az is biztos, hogy új időszak kezdő-
dik az önkormányzat életében! Kilenc év 
rövid idő, főleg egy város történetében, 
mégis érdemes egyfajta számvetést tenni 
lezárásaként az elmúlt kilenc évnek.

2010 októberében úgy kezdtünk mun-
kához, hogy megkésve, de 62 év után 
elérkezett szeretett városunkba, Hajdú-
nánásra is a „rendszerváltás”! Minden sú-
lyával és lehetőségével együtt. Munkánk 
elkezdésekor egyértelmű volt, hogy a kö-
zösségünk évszázados értékrendje lehet a 
zsinórmérték számunkra! A hajdú hagyo-
mányaink, a protestáns és történelmi egy-
házaink értékrendje, a munka tisztelete és 
becsülete adott keretet elképzeléseinknek 
és természetesen az, hogy egyéni érdek 
nem előzheti meg a közérdeket!

Alapos tervezés után, (volt olyan idő-
szaka a tervezésnek, amikor egyszerre több 

A mint száz ember dolgozott rajta!) akcióterv 
készült, amit fejlesztésekké alakítottunk. 
Itt szeretném megjegyezni, hogy váro-
sunkban ekkor 13% körüli volt a mun-
kanélküliség, az intézményeink a műszaki 
működőképességük határán voltak! Mára 
mindössze 3%-os a munkanélküliség Haj-
dúnánáson, az intézményeink gazdasági-
lag racionalizálva lettek, emellett szinte az 
összes középületünk megújult. Elindult 
egy fejlesztési folyamat, amit – nem töre-
kedve a teljességre – szeretnék pontokba 
szedve bemutatni: 

2010.
– Befejeződött az ivóvízminőség-javító 

program

2011.
– Megépült az Aranyszalma Gyógycent-

rum a fürdőben
– Baross utcai kollégium kialakítása
– Megújult és bővült a bölcsőde épülete
– Megnyílt a „Kitaszítottak” című kiállítás
– Elindult a szociális földprogram
– Bocskai István Általános Iskola Polgári 

úti iskolaépület felújítása

2012.
– Ingyenessé váltak a balneo-terápiás ke-

zelések
– Bocskai Korona mint helyi fizetőeszköz 

létrehozása
– Elindult a startmunka program
– Mezőgazdasági utak karbantartása
– Kertészet
– Illegális hulladéklerakók felszámolása
– Belvízelvezető árkok karbantartása
– Városi Sporttelep szociális helyiségei-

nek felújítása
– Bocskai István Általános Iskola Pol-

gári utcai intézményének energetikai 
felújítása

2013.
– Nagykörút egy szakaszának felújítása
– Csokonai 12–14. energetikai korszerű-

sítése
– Elindult a tanyafejlesztési program
– Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése
– Járási székhely település lettünk
– Bocskai Korona Ház alsó szint kialakítása
– Bővült a Startmunka program – Belte-

rületi utak felújításával
– Somorjai László Városi Sportcsarnok 

külső felújítása, energetikai korszerű-
sítése

– Termelői Piac és Nánási Portéka Véd-
jegy létrehozása

– Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlatot 
megvalósító önkormányzat díj

– Kasza utcai óvoda épület felújítása
– Biomassza üzem és kazán kialakítása
– Megújult az Ady Endre körút
– Ingyenessé vált a néptáncoktatás az ál-

talános iskola első, második osztályba 
járok részére 

– Megújultak a közterületi szobraink

2014.
– Pályázat keretein belül megvalósult a 

szennyvíz-rendszer fejlesztése, így 90% 
fölé emelkedett a rendszerre csatlakoz-
hatók száma

– Sor került a Somorjai László Városi 
Sportcsarnok belső felújítására

– Átadásra került a Hajdúnánási Rendőr-
kapitányság új épülete

– Hajdúnánási Építő és Tartósító Szociá-
lis Szövetkezet üzemátadása

– Napelemes rendszer kiépítése – Városi 
Rendelőintézet, Hajdúnánási Gyermek 
és Közétkeztetési Nonprofit Kft., Bocs-
kai István Általános Iskola Óvoda és 
Iskola utcai intézményegységei

– Bocskai Korona Ház felső szint kiala-
kítása

– Elindult a Hajdúnánási Ifjúsági Kép-
zőművészeti Alkotótábor

– Skate pálya kialakítása a Ligetben
– Megnyitotta kapuit az első Hajdúk 

Világtalálkozója
– Megújult a Magyar utca, Dorogi és Ti-

szavasvári út közötti szakasza
– Átadásra került a Kőrösi Gimnázium 

természettudományos laborja
– Óvodafejlesztés Hajdúnánáson: 6 óvo-

dájában nevelést segítő programok, 
szakmai fejlesztő tevékenységek, vala-
mint kül- és beltéri eszközbeszerzések 
valósultak meg

– Folytatódott és bővült a Startmunka 
program

– Közfoglalkoztatás – Helyi sajátosságok 
projekttel bővült

– Magyar utca 104. 4 csoportos új óvodai 
egység kialakítása, Magyar utca 104. – 
1–8. osztályos általános iskola kialakítása

– Közösségi tér kialakítása a belvárosban 
(Pinceklub)

– A közlekedés biztonsága érdekében fel-
újításra került a buszpályaudvar, busz-
megállók újultak meg, buszparkoló 
kialakítása a Magyar utcán

– Megépült a Kendereskert, mint látoga-
tóközpont

– Bevezetésre került a „Minden gyerek 
reggelizzen” program

– Iskola utcai iskolaépület épületenerge-
tikai felújítása

– Fürdő előtti tér felújítása 
– Hajdúnánás, Iskola u. 3–5–7. szám 

alatti meglévő iskola épület felújítása

2015.
– Minden hajdúnánási újszülött 30 000 

Bocskai Korona támogatást kap
– 56-ra bővült a térfigyelő kamerák szá-

ma a városban, ezzel jelentősen javítva  
a város közbiztonságát

– „Befektető Barát Település” lettünk 
– Megvalósult a Tedej ivóvízjavító prog-

ram
– Megújult a tűzoltóállomás épülete
– Átadásra került a Dorogi utcai óvoda 

megújult épülete
– Stratégiai megállapodást kötött Hajdú-

nánás és a Debreceni Egyetem
– Folytatódott és bővült a Startmunka 

program
– Elindult az „Újszülöttek Fái” program
– Városi Rendelőintézet épületének fel-

újítása
– Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intéz-

ményegység épületenergetikai felújítása
– Befejeződött a Református Szociális 

Gondozási Központ időskorúak gon-
dozóházának korszerűsítése

– 29 kedvezményes telek kialakítása csa-
ládi házak építésére

2016.
– A közlekedés biztonsága érdekében 

megújult a buszpályaudvar és a meg-
állók

– UNICEF „Gyerekbarát Díjat” kapott 
Hajdúnánás

– Elkezdődött a Hajdúnánás – Tedej kö-
zös szennyvíz-beruházás

– Új helyen fogadja ügyfeleit a Hajdú-
nánási Közös Önkormányzati Hivatal: 
korszerű, felújított épület, egy ablakos 
ügyintézési és hívó-rendszer, egységes 
ügyfél barát arculat

– A Debreceni Egyetem partneriskolája 
lett a Kőrösi Református Gimnázium

– Folytatódott és bővült a Startmunka 
program

– Ifjúsági Stratégiai Koncepció kialakítása
– Együttműködési megállapodás a Deb-

receni Egyetem és a B. Sz. C. Csiha 
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Győző Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája között

– Megújult a Sportcsarnok 

2017.
– Megnyílt a Városi Húsbolt
– Öko zöldségek, gyümölcsök a helyi  

piacon
– „Honlap Városáért” Díj elnyerése
– Megalakult az Ifjúsági Önkormányzat
– Folytatódott és bővült a Startmunka 

program
– Elindult a Nánás Angyala adomány-

gyűjtő rendezvény
– Helytörténeti Fasor kialakítása
– Újraéledtek a zártkerti gyümölcsösök 

2,5 hektáron

2018.
– Pénzügyi alap létrehozása, amiből fél 

millió Ft-os támogatást ad a város la-
kásvásárláshoz és építéshez

– 11 közintézmény épülete újult meg és 
energetikailag korszerűsödött:
  1. Bocskai Általános Iskola Kőrösi 

Csoma Sándor Kollégiuma
  2. Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevi-

rág Tagintézmény épülete 
  3. Somorjai László Városi Sportcsar-

nok 
  4. Kendereskert
  5. Művelődési Központ épülete
  6. Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat épülete 
  7. Tedeji Hétszínvirág Óvoda
  8. Városháza
  9. Hajdúnánási Óvoda Szivárvány 

Tagintézmény
10. Városháza udvarán található Ügy-

félszolgálati Iroda épülete
11. Arany János u. 45. szám alatti tan-

műhely épülete
– Kiépült a kondipark a sportpályán
– Az elektromos autók számára töltőállo-

más épült
– Vágópont átadása 
– Folytatódott és bővült a Startmunka 

program
– Megújultak a hadisírok a köztemető-

ben
– A Hajdú Ház és Kovácsműhely felújí-

tása 
– „Családbarát Önkormányzat” lettünk
– „Idősbarát Önkormányzat” lettünk
– Ovi-Sport Foci pálya átadása a Refor-

mátus Óvodában
– Elindult az ingyenes jogi tanácsadás vá-

rosunkban
– Beköltözhettek fiataljaink az első 16 

Fecskelakásba
– Elindult a Hódos Imre Sportcsarnok 

építése
– Átadásra került a Kőrösi Csoma Sándor 

Református Gimnázium tornaterme
– Megvalósult a Hajdúnánás–Tedej kö-

zös szennyvíz-beruházás
– Szivárvány Óvoda (Nikodémusz utca) 

megújult épületének átadása
– „Közművelődési Díjat” kapott váro-

sunk
– Hajdúnánás gyógyhely minősítést ka-

pott

2019.
– Beköltözhettek fiataljaink a második 16 

Fecskelakásba
– Megnyílt az új Gyermekegészségügyi 

Centrum, ahol korszerű, minden 
igényt kielégítő körülmények várják a 
gyerekeket és szülőket

– 17 Fecskeotthon létrehozása
– Református Óvoda új épületének át-

adása
– Ovi Sport Pálya elhelyezése a Kasza úti 

óvoda udvarán
– Megújult a Balmazújvárosi út
– Folytatódott és bővült a Startmunka 

program
– Megújult a Bocskai Iskola Iskola utcai 

ebédlője
– Iparterületek kialakítása (Vásártér 10 

hektáron, Balmazújvárosi út mellett 
100 hektáron), az új munkahelyek lét-
rehozása érdekében

– Bio, helyi alapanyagok a közétkezte-
tésben

– Megújult a belvízelvezető rendszer
– Két kilométer hosszan mezőgazdasági 

út újult meg a Katona-telepen
– „Hello Hajdúnánás” mobilalkalmazás 

elindítása
– Portéka ház építése a Kendereskertben
– Korszerű hasi ultrahang készülék és klí-

ma a Rendelőintézetben
– Együttműködési megállapodás Debre-

cennel
– Együttműködési megállapodás az EDC 

Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztő 
Központtal a kialakítandó iparterülete-
ink fejlesztésében

– Csapadékvíz-főgyűjtők felújítására ke-
rült sor

– PI-Víz kút a főtéren
– Újra működik az ártézi kút
– Hűtőház kialakítása az Arany János utca 

45. szám alatt 
– Elindult a Liget felújításának első üteme: 

több generációs parkká alakul
– Kerékpárút hálózat fejlesztése
– Fürdőfejlesztési program elindítása
– Hajdúnánási Óvoda négy tagintézmé-

nyében nyolc darab „DIOO” digitális 
képességfejlesztő eszköz került telepí-
tésre

Sokan lesznek, akik lekicsinylik ezt a 
felsorolást, de biztos vagyok, hogy sokkal 
többen, akik értékelik és most csodálkoz-
nak rá, hogy ilyen rövid idő alatt, hogy volt 
ez lehetséges! Ráadásul az utolsó öt év fej-
lesztéseit 5% önerővel sikerült teljesíteni, 
miközben felrobbantak az építőipari árak!

Arra a kérdésre, hogy „hogy volt lehet-
séges” a következő választ adom:

Szerintem nagyon fontos, hogy az el-
múlt kilenc évben Magyarországnak egy 
jövőképpel rendelkező kormánya van, 
amellyel sikerült megtalálni a közös han-
got, ebben talán segítség volt az is, hogy 
országgyűlési képviselőként tevékenyked-
hettem. Emellett az elmúlt években fontos 
szerepük volt a fejlesztésekben térségünk 
országgyűlési képviselőinek is, akik lobbi 
tevékenységükkel, fáradhatatlan munká-
jukkal segítették településünket. 

Egységes volt a testület, bár sokszor ko-
moly vitában alakult ki az álláspontunk, 

ezt közösen tudtuk vállalni. Hamis az a 
kép, ami kialakult a többségi képviselő-
csoportról, hogy nem volt véleményük. 
Mert igen is volt, de egy vita után a közös 
álláspontot képviseltük, még akkor is, ha 
egy-egy vitában személyes véleményünk 
alul is maradt. Sajnálom, hogy a képvise-
lő csoportban alul maradt az az álláspont, 
hogy jobban meg kell világítani a dönté-
seinkben rejlő nehézségeket.

A fejlesztési lendület tart még egy da-
rabig, hiszen több mint 2 milliárd forint 
értékű beruházás, fejlesztés vár még át-
adásra, megvalósításra.

Stratégiai megállapodást tudtunk kötni 
a Debreceni Egyetemmel és Debrecen vá-
rosával, illetve az EDC-vel Debrecen ipari 
fejlesztéseit koordináló munkaszervezeté-
vel. Elindult a fürdő fejlesztése is, az első 
lépéseket már megtettük, a továbbiak már 
az új testület kezében vannak. Az előttünk 
álló időszak fejlesztései kirajzolódtak, 
a pályázatokat megnyertük, a követke-
ző években ezeknek a beruházásoknak a 
megvalósításai várnak ránk. 

2020.
– Megújul az Ady–Mártírok lakópark
– Új, speciális bölcsődei férőhelyek létre-

hozása az Attila utcai óvoda épületében
– 4 új játszótér kialakítása (Ady Endre La-

kópark, Gyermekegészségügyi Centrum 
udvara, Tedej és a Fecskelakások udvara)

– Bővül a Termelői Piac 
– A Balázstelki szálláshely turisztikai szol-

gáltatás fejlesztése
– „MAGYAR SZÜRKÉK ÚTJA” OXEN-

WEG tematikus útvonal a Hajdúnáná-
si Gyógyfürdőtől a Kendereskertig

– Megújul a művelődési központ hang-, 
fény-és színpadtechnikája, szociális he-
lyiségei, a Hajdúnánási Televízió esz-
közállománya

– A Ligetbe futókör, skatepálya elemek 
kerülnek

– Új játszóelemek lesznek az óvodákban
– Tedejen a Közösségi Ház tornaterme 

közösségi térré alakul
– A Termál-tó területe megújul a kajak- 

kenu sport fejlődéséért
– A város több pontján parkosítás és zöld-

területek is kialakításra kerülnek
– Tedejen kondi és-játszópark kialakítása
– A Ligetben kondipark, padok, tűzrakó-

hely építése
– Tedejen és a Ligetben faültetés, 
– További 1400 méter hosszan utak, jár-

dák, parkolók újulnak meg.

Itt engedjék meg nekem, hogy megkö-
szönjem mindenkinek az elmúlt kilenc 
év munkáját, legyen az képviselő, külsős 
bizottsági tag, hivatali dolgozó, bármely 
önkormányzati intézmény dolgozója! 
Minden városlakónak, aki valamilyen for-
mában részese volt ezeknek a munkáknak 
akár véleményükkel, javaslataikkal, vagy, 
hogy elviselték a felfordulást a beruházá-
sok alatt a lakókörnyezetükben.

Többen teszik fel a kérdést az eredmény 
ismeretében, hogyan tovább?

A „mit kellett volna másképp csinálni” 
vívódása és a következtetések levonása 
után eljött a józan mérlegelés ideje, vagyis 

mit hozhat a következő öt év közösségünk 
életében?

Azzal a megnyugvással kezdem ezt az 
időszakot, hogy életünkben semmi sem 
történik velünk véletlenül, célja van 
minden eseménynek, még ha azt nem is 
értjük az adott pillanatban vagy nehéz azt 
elfogadni! Abból indulok ki, hogy min-
den képviselő dolgozni, tenni szeretne sze-
retett városunk, Hajdúnánás fejlődéséért 
és nem az önérdek érvényesítésének a te-
repét látja az önkormányzati munkában! 
Meglátásom szerint ez kellő alap lehet a 
közös munkához!

A kiegyensúlyozott szavazati arány 
sokkal több kompromisszumot igényel 
mindenkitől! A felelősség is közös, a „fe-
lelősségnélküli” ellenzéki időszak véget ért 
és sokan kíváncsiak arra, hogy az „összefo-
gás” mire lesz képes!?

A bizalmatlanság leküzdése érdekében 
a főállású alpolgármesteri tisztet az ellen-
zéknek ajánlom fel! (Korábban sem volt, 
most sincs olyan – meggyőződésem sze-
rint – amit ne láthatna az ellenzék!)

A bizottsági és egyéb delegálti felada-
toknál a fele-fele arányra teszek javaslatot.

Az önkormányzati döntéseknél nem a 
minimális többségi szavazatra fogok töre-
kedni, igyekszem a lehető legnagyobb sza-
vazati arányt célul kitűzni!

A következő öt év nagy feladata a gaz-
daságfejlesztés lesz, aminek része a fürdő 
fejlesztése is, ez a munka számos ponton 
már elkezdődött, az új testülettel kell ak-
tualizálni!

Belátható időn belül, amennyiben sike-
rül a várost a már elkezdett fejlődési pályán 
tartani, jelentősen nőhet a város lakossága! 
Amihez megfelelő infra struktúra – fejlesz-
tésre lesz szükség, ezeknek az előkészítését 
el kell kezdeni! (bölcsődei- óvodai férőhe-
lyek, ivóvíz rendszer, szenny víztelep, stb.)

Ez a pozitív forgatókönyv, amihez re-
ményeim szerint meglesz a képviselő- 
testületben a kellő akarat, magam ezért fo-
gok dolgozni! Arra számítok, hogy sokkal 
lassabbak lehetnek a döntések, de tudjuk a 
korábban felvázolt irányt tartani.

Van egy negatív forgatókönyv is, ami-
ben a szereplők nem értik meg a kialakult 
helyzetből adódó kényszereket, adott 
esetben a lehetőségeket, hanem elkezde-
nek egy nem a közösség érdekeit szolgáló 
folyamatot, ami működésképtelenséghez 
vezethet – nem kívánom ezt elősegíteni. 
Biztos vagyok abban, hogy a városnak 
ez nem lehet érdeke, s nem erre kaptak 
mandátumot a képviselők. Mindez an-
nak a helyzeti előnynek az elvesztésével is 
járhat, amit az elmúlt kilenc év során sok 
munkával megszereztünk.

Arra kérek minden hajdúnánási lakost, 
lássunk ebben a kialakult helyzetben lehe-
tőséget arra, hogy még többen tudunk 
dolgozni a közös célok megvalósulásáért!

Soli Deo Gloria!

Szólláth Tibor 
Az Ön polgármestere
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Ahol a hősöket nem felejtik, ott 
mindig lesznek újak

’56 él! címmel tartottak ünnepi meg-
emlékezést városunkban október 23-án, 
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
Emléknapján a Kéky Lajos Művelődési 
Ház színháztermében. A műsorban Kiss 
Alexandra és Nagy Vivien énekeit és ko-

rabeli írásokból történő visszaemlékezéseit 
a Black Rose Projekt táncosai illusztrálták.

Az ünnepi műsort követően a Művelő-
dési Ház melletti 56-os emlékműnél álltak 
fel a koszorúzók és az emlékező közösség, 
ahol Szólláth Tibor polgármester mon-
dott ünnepi beszédet. Elsőként id. Hódos 
Antalt köszöntötte, aki a 63 éve történt 
forradalom hajdúnánási túlélőjeként ve-
hetett át virágcsokrot a hősök emlékére.

Szólláth Tibor beszédében az akko-
ri eseményeket városunk szemszögéből 
idézte fel, s kiemelte, hogy ahol egyszer 
szárba szökkent a szabadság, azt már nem 
lehet elfojtani. A háborús veszteségek, az 
elhurcolások, a perek, a bebörtönzések, a 
kivégzettek, az országot elhagyók 30 éve 
végre érezhetik egykori hősies helytállásuk 
eredményét. A ma feladata a hősök tiszte-
lete, hiszen „ahol a hősöket nem felejtik, 
ott mindig lesznek újak”.

Az ünnepi megemlékezést a városi szer-
vezetek, egyesületek, intézmények koszo-
rúzása zárta.

Fekete Andrea

Meghívó

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
tisztelettel és szeretettel 

meghívja Önt,
kedves családját és baráti társaságát 

a VIII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbálra
2019. december 14-én 

városunk új rendezvénycsarnokába
(Hunyadi utca 9.)

A VIII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

a Szalay János Rendelőintézet Gyermekegészségügyi 
Centrumának ajánlja fel.

Jegyek válthatók 10 000 forint vagy 9000 Bocskai Korona 
ellenében a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában 

2019. november 25. – december 6. között.

A bálról bővebb információ 
Szabóné Tóth Judittól, 

a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezető helyettesétől 
kérhető a 70/659-3471-es telefonszámon, valamint 

a szabonetothjudit.npc@nanasholding.hu e-mail címen.

Keressük Hajdúnánás legszebb 
kisgyermekeit!

A gyermekekről beérkezett képek szá-
munkra mind nagyon kedvesek voltak, a 
legtöbb szavazat, a 10 000 Bocskai Ko-
rona és a Nánási Portéka ajándékcsomag 
büszke nyertesei októberben:

– Tringel Anna Zselyke – 0–2 éves ka-
tegória,

– Menyhárt Anett Annabella – 2–5 
éves kategória.

Kérjük, azok se csüggedjenek, akik nem 
nyertek, mert a jelentkezést két hónap el-
teltével újra megismételhetik. További jó 
egészséget, és sok boldog közös pillanatot 
kívánunk!

2–5 éves kategória – Menyhárt Anett 
Annabella

0–2 éves kategória – Tringel Anna Zselyke

Nyertesek

Tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a 2019. október 13-án megtartott helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának eredménye 
2019. november 4-én 16.00 órával jogerőssé vált. 

A Helyi Választási Bizottságnak a polgármesteri, az egyéni választókerületi, a 
kompenzációs listás, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásá-
nak eredményeiről szóló határozatai megtekinthetők a www.hajdunanas.hu/valasztas 
honlapon. 

Hajdúnánás, 2019. november 4.
Dr. Kiss Imre 

HVI vezető

Tájékoztatás

Fotók: Girus Zsolt
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 November 13. (szerda) 17.00–18.30: 
Hobby Börze 

 Szeretettel várunk mindenkit, akik 
érdeklődnek bármely gyűjtési terület 
iránt, cserélnének, vásárolnának, vagy 
csak szívesen megnéznék mások gyűjte-
ményét! Bélyeg, képeslap, érme, bank-
jegy, szalvéta, telefonkártya, kártyanap-
tár, játékok, könyvek, képregények, 
régiségek stb. – hozzon el bármit, amit 
szeretne eladni, elcserélni vagy csak be-
mutatni! A részvétel díjtalan!

 November 19. (kedd) 17.00: Hajdú-
nánási Amatőr Képzőművészeti Tárlat 
– kiállítás amatőr alkotók munkáiból a 
művelődési központ galériájában. Meg-
tekinthető december 6-ig.

 November 24 (vasárnap) 19 óra: Mi-
chael Cooney: Nicsak, ki lakik itt? – 
vígjáték. Főbb szerepekben: Beleznay 
Endre, Gesztesi Károly, Bánfalvy Ágnes.

 A bohózat főhőse Eric, aki egy házban 
lakik feleségével, Lindával és albérlőjük-
kel, Normannal. Eric már két éve van 
állás nélkül, de ezt nem merte otthon 
bevallani, inkább társadalombiztosítási 
csalásokból tartja el magát. Egyre újabb 
és újabb – nem létező – bérlőket jelent 
be, akik valamennyien halmozottan hát-
rányos helyzetűek, így számtalan jogcí-
men érkezik kisebb-nagyobb összegű 
támogatás a férfi bankszámlájára. Ez 
remekül megy mindaddig, amíg megér-
kezik a házba egy társadalombiztosítási 
ellenőr, és innentől kezdve elindul a ha-
zugságok végeláthatatlan sorozata.

 Jegyek kaphatók a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központban 3400 Forint, 
vagy 3000 Bocskai Korona áron.

 December 1. (vasárnap) 18.00: Kö-
kény Attila, valamint Csézy adventi-
műsora. Két fantasztikus előadó egy es-
te! Jegyárak: 2300 Ft vagy 2000 Bocskai 
Korona.

 „Hajdúnánás 2019” fotópályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

fotópályázatot hirdet Hajdúnánás város 
bemutatására az alábbi kategóriákban:
  I. A város (az épített környezet bemu-

tatása)
 II. Az ember (az itt élő emberek, fog-

lalkozások, rendezvények stb. be-
mutatása)

III. A táj (a természeti környezet bemu-
tatása)

 Pályázni csak digitális képekkel lehet. 
Kérjük, a fotókat nagy felbontásban 
készítsék el! A fotók mindegyikének 
a 2019-es esztendőben kell készülnie 
Hajdúnánás közigazgatási határán be-
lül. A képek beadásakor minden alkotó 
legyen szíves címmel ellátni a fotókat!

 Beküldési határidő: 2019. nov. 20.
 Mindhárom kategóriában a legjobb pá-

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

 Vers- és novellapályázat:
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

vers- és novellapályázatot hirdet 3 kor-
osztályban:

 – 14 éves korig,
 – 15–18 éves korig,
 – 18 év felett.
 A pályázatra olyan műveket várunk, 

amelyek Hajdúnánásról szólnak, vagy 
témájukban Hajdúnánáshoz kötődnek. 
A pályamunkákat zsűri bírálja el. 

 A legjobb alkotásokat díjazzuk, illetve 
a Város Napjához kötődően a műveket, 
vagy azok részletét felolvassuk. 

 A pályamunkák mindegyikének a 
2019-es évben kell születnie!

 Az alkotásokat 2019. november 22-ig 
várjuk az info@nanasvmk.hu e-mail 
címre word formátumban.

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

 Rajzpályázat
 A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 

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

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

 Az alkotásokat 2019. december 2-ig 
várjuk a művelődési központba.

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

 FELHÍVÁS!
 A hajdúnánási amatőr színjátszás több 

mint 150 éves múltra tekint vissza. En-
nek tiszteletére 2020 februárjában több 
napos színjátszó találkozót szervezünk, 
ahol terveink szerint helyi színjátszó 
csoportok, Hajdúnánásról elszármazott 
művészek mutatkoznak be. Erre az al-
kalomra szeretnénk egy, a hajdúnánási 
színjátszás történetét bemutató kiállí-
tást létrehozni. 

 Kérjük, aki rendelkezik fotókkal, pla-
kátokkal, meghívókkal, programfüze-
tekkel stb. az egykori előadásokról, pró-
bákról, legyen szíves eljuttatni hozzánk 
a művelődési központba! 

 A helyi színtársulatok mellett érdekesek 
számunkra a Hajdúnánáson fellépő, 
más településekről érkező profi vagy 
amatőr társulatok is! 

 További információk Szólláth Zoltán-
tól kérhetőek a művelődési központban  
(52/382-400, 70/372-1494, info@na-
nasvmk.hu)

Moziműsor
 2019. november 9. (szombat)
 15.00: Jetikölyök (magyarul beszélő, 

amerikai–kínai animációs vígjáték, ka-
landfilm, 92 perc, 2019, 3D)

 17.00: Addams Family – A galád család 
(magyarul beszélő, amerikai-angol csa-
ládi vígjáték, animációs film, 105 perc, 
2019)

 19.00: Drakulics elvtárs (magyar vígjá-
ték, 95 perc, 2018)

 2019. november 10. (vasárnap)
 15.00: Jetikölyök (magyarul beszélő, 

amerikai–kínai animációs vígjáték, ka-
landfilm, 92 perc, 2019, 3D)

 17:00: Addams Family – A galád család 
(magyarul beszélő, amerikai–angol csa-
ládi vígjáték, animációs film, 105 perc, 
2019)

 19.00: Drakulics elvtárs (magyar vígjá-
ték, 95 perc, 2018)

 2019. november 11. (hétfő)
 17.00: Jetikölyök (magyarul beszélő, 

amerikai–kínai animációs vígjáték, ka-
landfilm, 92 perc, 2019, 3D)

 19.00: Drakulics elvtárs (magyar vígjá-
ték, 95 perc, 2018)

 2019. november 16. (szombat)
 15.00: Múlt karácsony (magyarul be-

szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 17.00: Drakulics elvtárs (magyar vígjá-
ték, 95 perc, 2018)

 19.00: Az aszfalt királyai (magyarul 
beszélő, amerikai életrajzi dráma, ak-
ciófilm, 152 perc, 2019)

 2019. november 17. (vasárnap)
 15.00: Múlt karácsony (magyarul be-

szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 17.00: Drakulics elvtárs (magyar vígjá-
ték, 95 perc, 2018)

 19.00: Az aszfalt királyai (magyarul 
beszélő, amerikai életrajzi dráma, ak-
ciófilm, 152 perc, 2019)

 2019. november 18. (hétfő)
 17.00: Múlt karácsony (magyarul be-

szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 19.00: Drakulics elvtárs (magyar vígjá-
ték, 95 perc, 2018)

 2019. november 23. (szombat)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs vígjáték, ka-
landfilm, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszé-
lő, amerikai animációs vígjáték, ka-
landfilm, musical, 2019, 3D)

 19.00: Az aszfalt királyai (magyarul 
beszélő, amerikai életrajzi dráma, ak-
ciófilm, 152 perc, 2019)

 2019. november 24. (vasárnap)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszé-

lő, amerikai animációs vígjáték, ka-
landfilm, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszé-
lő, amerikai animációs vígjáték, ka-
landfilm, musical, 2019, 3D)

 19.00: Az aszfalt királyai (magyarul 
beszélő, amerikai életrajzi dráma, ak-
ciófilm, 152 perc, 2019)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Beköszöntött az ősz, melynek egyik 
természetes velejárója az út, látási- és idő-
járási viszonyok fokozatos, vagy ugrássze-
rű változása. Erre sajnos a járművezetők 
többsége nem kellően készül fel. A kü-
lönböző fronthatások, a rosszul megvá-
lasztott ruházat, a gépkocsi szellőző-fűtő 
berendezésének helytelen üzemeltetése 
fáradtságot, bágyadtságot okozhat, mely 
a reakcióidő megnövekedésével jár együtt.

Az eső, a betakarítások miatt az úttestre 
kerülő sárfelhordás fokozottan körültekin-
tő és előrelátó vezetési stílust, a kormány 
és a pedálok lágyabb kezelését igényelné, 
melyet sokszor nem vesznek figyelembe, a 
sebességet nem az út és látási viszonyoknak 
megfelelően választják meg.

A betakarítás kezdetével együtt az uta-
kon több munkagéppel, lassú járművel, 
valamint állati erővel vont járművel ta-
lálkozhatunk. A földekről az útra felhajtó 
munkagépek vezetői sokszor az előírások-
tól eltérően nem takarítják meg a jármű-
vük kerekeit a rátapadt sártól, mely az 
úttestre kerülve balesetveszélyt jelent. Az 
állati erővel vont járművek vezetői több-
ször fényvisszaverő prizma, illetve világí-
tás nélkül közlekednek szürkület után is az 
utakon, emiatt az arra közlekedő gépjár-
művek vezetői már csak későn észlelhetik 
őket.

A fentiek miatt célszerű, ha olyan útsza-
kaszokon, melyek közelében feltehetően 

Az ősz veszélyei az utakon

Boldog születésnapot!

A szépkorúak köszönete

Lakossági tájékoztató!

Magam és a városban élő szépkorúak 
nevében megköszönöm mindazoknak a 
közreműködését, akik szeptember 29-én 
részt vettek az Idősek Világnapjára szerve-
zett ünnepi műsorban. Olyan előadást lát-
hattunk és hallhattunk, melynek monda-
nivalója teljes egészében rólunk, nekünk 
szólt. Tevékenységükkel emelték az ünnep 
színvonalát. 

Meglepően tapasztaltam, hogy az eltelt 
évektől eltérően a városban működő civil 
szervezetek ilyen szervezett körülmények 
között bemutatkozhattak. Ízelítőt kap-
tunk kórusműből, népdalokból, borda-
lokból, slágerekből, katonanótákból, ma-

betakarítási munkák folynak, lassabban, 
körültekintőbben veszünk részt a közle-
kedésben. 

A járművek műszaki állapota is több 
esetben kifogásolható, mely ebben az 
időszakban jelentős baleseti veszélyforrást 
jelenthet. A gumiabroncsok kopott futó-
felülete növeli az ún. „vízen futás” jelen-
ségének létrejöttét, a kopott ablaktörlő 
gumik és rosszul beállított fényszórók a 
látást, míg az üzemképtelen fényjelző be-
rendezések a láthatóságot csökkentik.

A kerékpárosoknak is célszerű jármű-
vük előírásszerű felszereltségét ellenőrizni, 
hiszen lassan egyre hamarabb köszönt be 
a szürkület, illetve egyre később kel fel 
a nap. Az első és hátsó lámpák, a hátul 
piros színű, nem háromszög alakú priz-
ma, valamint a kerekekre az előírásoknak 
megfelelően felszerelt küllőprizmák mind 
a láthatóságukat segítik elő, fokozzák biz-
tonságukat.

A gyalogosoknak is célszerű világosabb 
öltözetet viselni, valamint még fokozot-
tabban körülnézni az úttestre való lelépés 
előtt, hiszen az esőtől, reggeli harmattól 
csúszóssá váló úton a járművezetők fékút-
ja is jelentősen megnövekedhet.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, ÓVJUK 
MAGUNK ÉS MÁSOK ÉLETÉT, TESTI 
ÉPSÉGÉT!

Balesetmentes közlekedést kíván a Haj-
dúnánási Balesetmegelőzési Bizottság

gyarnótákból az éneklő csoportok által. 
Szívet melengető volt a vers, nagyon tet-
szett a szólóénekesek és a táncos csoportok 
előadása is.

Idejüket, erejüket nem sajnálva mutat-
ták be szórakoztató műsorukat.

Volt boldog két óránk, amikor elfeled-
hettük az idős korral járó nehézségeinket. 

Köszönet érte a szervezőknek és min-
den közreműködőnek!

További életükre kívánok jó egészséget, 
hosszú, boldog életet, nyugodtságot, bé-
kességet. 

Hajdúnánás, 2019. október 8.
Köszönettel: id. Hódos Antal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Védőnői szolgálat és a gyermekor-
vosok (dr. Szabó Judit, dr. László Ibolya, dr. Kátai Ibolya) 2019. november 11-től 
az új Gyermek Egészségügyi Centrumban (4080 Hajdúnánás, Tulipán utca 35.) 
folytatják a munkájukat. A rendelési idők és a telefonszámok változatlanok.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Hajdúnánás, 2019. október 31.
Szalay János Rendelőintézet

A „Három generációval az egészségért Hajdúnánáson” pályázati program kere-
tében, csatlakozva a cukorbetegek világnapjához egész napos programmal várjuk 
Hajdúnánás lakosságát.

Időpont: 2019. november 16. (szombat) 8.30-tól 15.00-ig
Helyszín: Szalay János Rendelőintézet, I. emelet

Program:
 Diétás tanácsadás
 Gyógytorna
 Boka-kar index mérés
 Csontritkulás mérés
 Gyerek-játszó sarok
 Diétás ételek kóstolása
 Hangvilla teszt
 Laikus újraélesztés gyakorlása
 Vérnyomás és vércukor mérés

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A részvétel ingyenes.

MEGHÍVÓ

2019. október 30-án 90. születésnapja alkalmából virágcsokorral, és Orbán Viktor  
miniszterelnök úr által megküldött emléklappal köszöntötte Ambrus Miklósnét  
Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere.

Isten éltesse sokáig Julika nénit erőben és egészségben családja körében!

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

Telefon: 06-70/375-66-53
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2019. szeptember hetedikén tartotta az 50 éves osztálytalálkozóját a 3. számú iskola 
8. A osztálya. 1969-ben végeztünk, osztályfőnökünk Ötvös Róza velünk kezdte peda-
gógusi pályáját. Jó osztályfőnökünk volt, megtiszteltetés volt a diákjának lenni. Sok jó 
útravalóval engedett el minket az életbe.

Ezen a napon mi ünnepeltük Őt, Ő pedig minket. Nagyon örültünk egymás-
nak mert több osztálytársunkkal 50 év után először találkoztunk e nevezetes napon. 

Ezúton is köszönjük munkáját osztályfőnökünknek!
Tisztelettel: 

a 8. A osztály tanulói

 Reggelizzetek csak meg nyugodtan 
srácok! – szólt a barátom két nagykamasz 
fiához majd így folytatta:
 Elég sok dogunk lesz, de délre már 

itthon leszünk.
Bizony ősszel elég sok munka adódik 

a kiskertekben is, de az én barátomnak 
Tiszavasvári határában is volt egy darabka 
földje hét gyönyörű diófával a közepén.

Néhány perc múlva már az egész család 
autóba pattant s vidáman kocsikáztak a 
nem túl messzi célpont felé. Az idei ősz 
igencsak verőfényesre sikeredett (hosszú-
ra nyúlt a vénasszonyok nyara) úgyhogy 
most is szikrázó napsütés kísérte útjukon 
ezen a vasárnapi reggelen. Még egy – két 
kinyer – kanyar a földúton s már meg is 
érkeztek s már le is hervadt az eddigi derű 
az arcukról.

A saját telkükön a fák között ugyanis 
egy ismeretlen ember serénykedett. Már 
majdnem színültig rakott egy zsákot 
dió val, komótosan megrázogatta – hogy 
több férjen bele – s már éppen bekötözni 
akarta.
 Maga mit csinál itt? – pattant ki a 

gazda felháborodva az autójából – nem 
szégyelli magát?
 Jaj, főnök, nem tudtam, hogy a tiéd  

– váltott amaz azonnal tegező formára 
mélységes bűnbánatot varázsolva a saját 
arcára.
 Akkor is. Micsoda dolog ez? Nagyon 

gyorsan menjél innen a dolgodra! – vála-
szolt a barátom visszategezve az ismeret-
lent. Az ember azért ápolja, neveli a zöld-
ségeket, gyümölcsöket a saját telkén, hogy 
év végén valaki más leszüretelje?
 Jól van jól! Ne haragudj már! – nyug-

tatgatta az „elkövető” miközben készült 

felkászálódni rozoga kerékpárjára mely 
eddig a fűben volt elfektetve az avar alatt.

Már – már elindult, de még egy kérdést 
feltett elmenőben, mely szó szerint kiver-
te a biztosítékot a nánási család minden 
tagjában.
 A diót, azt itt hagyjam, vagy vihetem 

magammal?
 Milyen diót? – kapkodott levegő 

után a gazda.
 Amit szedtem. Már hajnal óta dolgo-

zok rajta. Egyedül.
Bizony a barátom e rettentő arcátlanság 

hallatán először még nyelni sem tudott, 
majd pár pillanat múlva ironikusan csak 
annyit kérdezett vissza:
 Esetleg ne vigyem neked haza ko-

csival?
 Megtennéd? – vigyorodott el amaz 

kivillantva hiányos fogsorát.
 Ellopod a saját telkemről a saját dió-

mat, és még elvárnád, hogy haza is szál-
lítsam? Örülj, hogy nem hívom a rendőr-
séget!

A hajnal óta „dolgozó” ismeretlen nem 
túlzottan megszégyenülten elindult csen-
desen hazafelé maga mellett tolva bica-
ját. Barátom nagyot sóhajtva még utána 
szólt, (hisz tudja, hogy nem diós tésztá-
nak akarták az Ő dióját elvinni, hanem 
átutazó kereskedőknek, akik felvásárolják 
hétvégenként).
 Egyáltalán miért ezen az úton mégy? 

Itt az üzemek, meg az új házak miatt ren-
geteg a kamera.
 Mehetnék a másik úton is, de ott meg 

közel a rendőrség – válaszolt a másik hatá-
rozottan vállat vonva.

Kócsi Imre

A mi osztálytalálkozónk Kócsi sztori - De jó a dió

A Hajdúnánási Újság következő megjelenése: 2019. november 21.

Egy nap a játékért
„Az énekes népi játék a szabad ég alatt 

ősidők óta a gyermek életének legfőbb 
öröme.” Kodály Zoltán. 

Október 9-én ünnepeltük ország- világ-
szerte a játékokat, hisz’ e napon van a Ma-
gyar népi játék napja. E nap célja, hogy a 
világ minden pontján az önfeledt játéké 
legyen a főszerep. 

A Bocskai István Általános Iskola évek 
óta csatlakozik ehhez a felhíváshoz, mivel 
a pedagógusok nemcsak néptánc órákon, 
hanem a többi tanórán is eszközként hasz-
nálják a népi gyermekjátékok kimeríthe-
tetlen tárházát.

A 2019-es Népi Játék Napja felhíváshoz 
csatlakozva a további 475 intézménnyel 
együtt hozzájárultak ahhoz, hogy teret és 
hangot adjanak a játékok által hordozott 
nemzeti örökségünknek, mellyel egészen 
biztosan mindannyian maradandó él-
ményhez juttatták tanítványaikat és ma-

guk is osztozhattak a közös játék erejében 
és élményében.

A jelentkezés során a nap weboldalán 
kaphattak eligazítást és segítséget arról, 
hogy milyen játékokkal ünnepelhetik meg 
e napot. Ezek a játékok voltak az év já-
tékai, melyet a tanórákon és szünetekben 
közösen eljátszhattak. A néptánc pedagó-
gusok mindezek mellett délután egy közös 
játékra is hívták és várták az 1–2. osztályos 
néptáncos gyerekeket, hiszen nagy közös-
ségben még nagyobb élményhez juthattak 
a résztvevők.

Az élmények, a közös játék, a hozzá 
kapcsolódó vidám hangulat felejthetet-
lenné tették e napot, melyhez hozzájárult 
a szervezők ajándéka is, hiszen minden 
csatlakozó közösség emléklapot is kapott 
a főszervező Balatoni Kata aláírásával.

Fekete Andrea

Tiszavasvári SE–Hajdúnánás KSE 28–
30 (18–13)

Tiszavasvári 320 néző. Vezette: Dulai, 
Pisák. (október 12.)

Hajdúnánás KSE: TORMA (kapus), 
Kiss 9/3, Barta D. 2, ÖTVÖS T. 8, ÖTVÖS  
N. 5, DANKÓ 4, Barta A. Csere: Balázs 
(kapus), KELEMEN, Tupicza, Bodogán, 
Nyeste, Harsányi 1, BÉCSI, Hangos 1, 
Nagy-Menyhárt. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 5/4, illetve 4/3. Kiállítás: 14 
perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Nagyon jól kezdtük a 
mérkőzést, azonban az első félidő máso-
dik részében a nagyon sok technikai hi-
bánkból 7 góllal elhúzott az ellenfél. A 2. 
félidő első részében sikerült megközelíteni 
az ellenfelet, majd az utolsó 15 percben 

igazi csapatként harcolva magunk javára 
tudtuk fordítani a mérkőzést!

Ifjúsági mérkőzés: Tiszavasvári SE–Haj-
dúnánás KSE 40–33 (22–16)

Tiszavasvári 100 néző. Vezette: Dulai, 
Pisák. (október 12.)

Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy 
Sz. 1, Kujbus 1, Ötvös Á., Nagy-Meny-
hárt 9, Ötvös T. 12, Kiss 3, Csere: Hernyák 
3, Bak 2, Bózsár 2. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: Nagyon gyengén kezd-
tük a mérkőzést. Az ellenfél hamar nagy 
előnyt alakított ki. A második félidőben 
megközelítettük őket, de erővel már nem 
bírta a csapat.

-kábé- 

FÉRFI KÉZILABDA NB II
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Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban!

Telefon: 06-70/375-66-53

Kürtőskalácsot Mindenkinek!
Csuja Imre is Nálunk vásárol!
Megtalál bennünket minden héten szerdán és szombaton 

a városi piacon!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Nyitvatartási idő: Péntek: 8:00 – 14:00  
 
Elérhetőségeink: 
 (70) 198-7139 
 www.allamkincstar.gov.hu 
@ api.haj@allamkincstar.gov.hu 

 

Állampapír-értékesítés 
Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14. 

(a Kormányhivatal épületében) 
 

Szolgáltatásaink: 

Ingyenes Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás és 
vezetés, amelyre Babakötvény vásárolható 

100%-os állami garancia, összegtől függetlenül minden 
forgalmazott állampapírra 

Díjmentes számlanyitás és vezetés 
WebKincstár, MobilKincstár és TeleKincstár szolgáltatások 

Rövid-, közép- és hosszútávú befektetések 
 Online időpontfoglalás és ügyfél-regisztráció 

 

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

800 Ft
adag Seres Erika

Tel.: 06-70/378-0817

INGYENES 
EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
Kemencében készített házias ízekkel. 
Igény szerint szombat, vasárnapra is.
Rendezvények lebonyolítását vállalom! 
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Hajdúnánás SK–FTC KN KFT U19 
37–29 (18–13) 

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Ignéczi, 
Kavalecz. (október 12.) 

Hajdúnánás SK: Kiss (kapus), Cserős 1, 
Zelizi 2, KELEMEN 7, Osvai 1, Som 1, 
MIHIVICS 6. Csere: Kozma T. (kapus),  
VÁMOSI 6/3, Kilcs 3, Zihor 2, KEMÉNY  
4/2, Kozma K. 4, Poór. Edző: Molnár 
András

Hétméteres: 5/5, illetve 2/1. Kiállítás: 6 
perc, illetve 6 perc.

Molnár András: Végig kézbe tartottuk a 
mérkőzés és örülök a megnyert két pont-
nak. 

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–DVSC Schaeffler 32–31 (16–18)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Major, 
Székely. (október 11.)

Hajdúnánás SK: VAS (kapus), HRABI-
NA 13/5, Osvai, TAR L. 6, ZELIZI 6, 
KOZMA K. 3, Molnár A. Csere: Reszegi 
Eszter (kapus), Ofra 2, Szögi 1, Molnár F. 
1, Balázs, Cseke, Nagy N., Nagy E., Papp. 
Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Küzdelmes meccsen gyűj-
töttük be a 2 pontot. Még mindig több 
van a csapatunkban, de az erejét jelzi, 
hogy sok hibával is győzelmet arattunk. 
Büszke vagyok a csapatra és gratulálok a 
lányoknak!

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B Állatorvosként a dobogó legfelső fokán

Pénzügyőr SE–Hajdúnánás SK 33–20 
(16–11) 

Budapest 95 néző. Vezette: Gadányi, 
Szabó. (október 19.) 

Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), 
Hrabina 1/1, Poór, Kelemen 3, Som 5, 
Kilcs 4, Mihovics 1. Csere: Kiss (kapus), 
Zihor, Zelizi 2, Cserős 1, Kozma K., Osvai  
2, Kemény 1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 2/1, illetve 5/1. Kiállítás: 10 
perc, illetve 6 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet: PC Trade Sze-
ged–Hajdúnánás SK 32–28 (17–14)

Hajdúnánás 100 néző. Vezette: Major, 
Székely. (október 16.)

Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Hrabina 
9/2, Osvai 2, Tar L., Zelizi 7, Kozma K. 3, 
Molnár A. Csere: Reszegi Eszter (kapus), 
Ofra 3, Szögi 1, Molnár F. 1, Balázs 2, 
Cseke, Nagy E., Papp, Bellér. Edző: Nagy 
Attila

Hétméteres: 5/2, illetve 4/2. Kiállítás: 12 
perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Sajnálom, hogy a Loki el-
leni bravúros győzelem után 2 pontot Sze-
geden hagytunk. 10-ből 9-szer győztesen 
hagynánk el a pályát, sajnos ez volt a 10. 
Gratulálok a Szegednek!

-kábé-

Hajdúnánás SK–Kecskeméti NKSE 
30–26 (13–16) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Han-
tos, Rózsahegyi. (október 26.) 

Hajdúnánás SK: KISS (kapus), KELE-
MEN 2, OSVAI 2, SOM 6, Kilcs 1, 
Cserős, Mihovics 4. Csere: Kozma T. 
(kapus), Hrabina 1/1, VÁMOSI 8, Poór, 
Kozma K. 1, ZIHOR 1, Zelizi, Kemény 
4/4. Edző: Molnár András

Hétméteres: 8/5, illetve 6/3. Kiállítás: 10 
perc, illetve 10 perc.

Molnár András: A második félidőben 
olyan küzdeni akarattal játszottunk, ami 
győzelemhez vezetett.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Orosházi NKC 22–20 (13–12)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Frank, 
Mucza. (október 26.)

Hajdúnánás SK: VAS (kapus), Papp, 
TAR L 7/3, OFRA 6, Szögi 2/1, Hrabina 
2, Cseke 1. Csere: Osvai, Balázs 3, Nagy E., 
Nagy N. 1, Molnár F., Molnár A., Zagyva, 
Kozma K., Zelizi. Edző: Nagy Attila

Hétméteres: 4/4, illetve 9/5. Kiállítás: 8 
perc, illetve 8 perc.

Nagy Attila: A felnőtt keret játékosai 
nélkül arattunk győzelmet, ki akartuk 
javítani a szegedi fiaskót. Helyenként jó 
játékkal, de sok hibával játszottunk. Gra-
tulálok a lányoknak!

-kábé-

Edzésein a gyermekeknek a kitartást, 
a jellem egészséges formálását tartja szem 
előtt. Példaképe s egyben egyesületének 
névadója ki más is lehetne, mint a hajdú-
nánási születésű birkózó olimpiai bajnok, 
Hódos Imre. A birkózás oktatása számára 
mindig is kihívást jelentett, a gyermekek-
kel való foglalkozás mára mindennapjai 
része. Mind ezek mellett azonban fontos-
nak tartja a személyes példamutatást, ezért 
alkalmanként szinte a kihívás, a felkészü-
lés és a megmérettetés is belefér egyébként 
is zsúfolt napirendjébe. 

A Birkózó Veterán Magyar Bajnokságot 
évtizedek óta megrendezi a Magyar Bir-
kózó Szövetség. Kiss József idén már 3. 
alkalommal indult, most az 55–60 éves 
korosztályban és 62 kg súlycsoportban. 

2014-ben és 2018-ban magyar bajnoki 
címet szerzett, 2018-ban csak kötöttfogás-
ban, 2014-ben és 2019-ben pedig kötött 
és szabadfogásban is. Egy ilyen versenyen 
való részvétel komoly felkészülést igényel 
természetesen a mindennapi más egyéb 
tevékenységei mellett. A felkészülés előtt 
el kell dönteni, milyen súlycsoportot, 
melyik fogásnemet választja. A súlycso-

port kiválasztása az idei évben 4-5 kg-os 
kötelező súlyvesztéssel kellett járnia, mely 
a szervezet számára is kihívás. A versenye-
ken való részvétel, mint edző számára is 
fontos, hiszen edzőként nem tud birkózni, 
– mert az oktatás leköti –, ám a felkészülés 
lehetőséget ad a sportban való személyes 
elmélyülésre (is). 

Minden esztendőben újabb és újabb 
feladat hárul rá elmondása szerint, melyek 
az alaposságban, a mindenre való oda-
figyelésben fogalmazódnak meg. Fontos 
számára, hogy a felkészülés is és a verseny-
zés is motiváltságot ad a versenyzőinek, 
tanítványainak, illetve egyben példaadás 
is számukra. „Meglepő teljesítményt lehet 
kicsikarni önmagunkból” – elmondása 
szerint, ha a cél elérése a lehető legfonto-
sabb számunkra. S hogy a célhoz milyen 
út vezet, azt minden sportoló tudja, ám 
az olyan célhoz, amely a dobogó legma-
gasabb fokához vezet, arról lehetne még 
mesélni. Mindez munka, család mellett a 
veterán korosztályban évről évre egyre na-
gyobb feladat, de a magyar bajnoki cím az 
egyik (lehető) legszebb elismerés számára.

Fekete Andrea

Dr. Kiss József szerény, halk szavú, visszafogott állatorvos Hajdúnánáson él családjá-
val. Választott hivatásában megbecsült személy. Különleges empátiával és lelkiismerettel 
közeledik páciensei felé, néha lehetetlen helyzetekre is talál megoldást. Az állatorvoslás 
mellett a városban többé-kevésbé ismert róla, hogy évtizedek óta birkózást is oktat gyer-
mekeknek. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy alkalmanként ő maga is számot ad 
– vagyis inkább szerez – tudásáról.


