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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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A „Farkasok”, azaz Mónus József, Mó-
nusné Ruszin Anna valamint Prokaj Kia-
ra és Mónus László ismételten elképesztő 
lövésekkel, 11 US Archery világrekorddal 
és 4 World Archery világrekorddal tértek 
haza az Amerikai Egyesült Államokból. 
Mind a négyen kategóriájukban olyan 
távolságokat lőttek, amit senki nem tud 
rajtuk kívül a világon, Mónus József pe-
dig egy elképesztően nagynak számító lö-
véssel, 918 méterrel újból történelmet írt.

-Mennyi ideig, hogyan készültetek, az 
Amerikai Egyesült Államokban megrende-
zett versenyre?

A nyár arra van, hogy az „iskolások” is 
toppon lehessenek. Ezért ők naponta 300 
lövést lőnek közeledve a verseny időpont-
jához, én naponta 1000 lövéssel készülök. 
Nehéz volt, de tudtuk előre, hogy az lesz. 
Azt is tudtuk, elvárja mindenki tőlünk. 
Végig hittünk és csak ez számított a leg-
végén! 

- Mennyire költséges egy ilyen szintű verseny?
Amint mondtam, minden évben készítek 
új íjakat, nyílvesszőket. Ha azt az időt, 
amit ezek elkészítésével töltök, átfordíta-
nám egyéb munkahelyen végzett fizetésre, 
az kb. két millió forint lenne. A repülő-
jegyek, a szállás, az autóbérlés, az egyéb 
költségek összességében mintegy négy 
millió forintot tesznek ki. Mindezért 
köszönöm a város támogatását és hálás 
vagyok azoknak az embereknek, akik se-
gítették versenyzésünket!

- Kik a legnagyobb ellenfelek?
Ez világrekordlövő verseny, ami azt jelenti, 
hogy minden versenyző eddigi rekordját, 
lövését le kell győzni, csak akkor kaphatsz 
világrekorder címet! Úgyhogy 80 év ösz-
szes versenyzőjének eredménye az ellenfél. 
Kimondani is borzalmasan nehéz feladat. 

A bizakodó emberek elvárják tőlünk az 
eredményeket, aminek meg is felelünk, de 
azt a munkát és lemondást nem tudom 
semmivel sem érzékeltetni, amit eddig tet-
tünk, az lehetetlen feladat volt mindvégig!

Egy év áll rendelkezésre a felkészülésre a 
világ legnagyobb távlövő versenyére. Mi-
vel Ani tanít a Bocskai Általános Iskolá-
ban, Kiara a Semmelweis Egyetemen, Laci 
pedig az Óbudai Egyetem gépész szakán 
tanul, nyilván nekik volt a legnehezebb az 
idő szűke miatt. Nekem egyszerűbb volt, 
mert az én életem csak erről szól, úgyhogy 
én egy évet készültem erre a lövésre! A lö-
vések mellett évről évre jobbnál - jobb íja-
kat kell készítenem, mivel szinte minden 
évben új íjakkal versenyzünk, és évi 4000 
nyílvesszőt, úgyhogy van mit csinálnunk 
ilyen rövid idő alatt.

Azt is tudtuk, hogy a zászlónk becsü-
letéért nekünk, magunknak történelmet 
kell írnunk a mában cselekedeteinkkel. 
Szeretném, ha Magyarország és Hajdú-
nánás zászlóját harcaim jelképeként is 
beírná a történelem a jelenkor lapjai közé, 
mint a büszkeség és boldogság, szenve-
dés és verejték, hit és állhatatosság jelké-
pével egyetemben. Azt nyugodt szívvel 
mondhatom, hogy Ani, Kiara és Laci a 
világ legnagyszerűbb harcosai, a legjobb 
távlövő íjászok! Boldog a szívem, hogy a 
Farkasokként híresültek el a világban ki-
emelkedő eredményeik alapján.

- Mi az, ami motivál téged? 
Szerettem volna olyan hajdúnánási ember 
lenni, aki a városa zászlaját a világverse-
nyeken a legtöbbször emelte a győztes 
jogán a magasba, de egy másik motiváció 
például, hogy a harcok kapcsolták össze 
párként Kiarát és Lacit, és nekem bol-
dogság, hogy tudom, ők testesítik meg a 
tanulás és a kiemelkedő teljesítmény való-
ságát, látom bennük a családi élet melegét, 
a jövőnk reménységét!

Ebben az évben a páratlan eredmények 
elismeréseként a Farkas megkapta a Bocs-
kai Társaság Bocskai díját, a „Tiszteletbeli 
Székely” címet, illetve a „Gránit Oroszlán 
Férfi Példaképdíj” döntőse lett.

Gratulálunk!

HNU
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„Magvető” nap 
a Hajdúnánási Óvodában

Fontos momentum a gyermekek neve-
lésében a hagyományok őrzése, ápolása, s 
még fontosabb, hogy életkoruknak meg-
felelő módon kapjanak ebből a szellemi 
táplálékból.

A Cifra Műhely Egyesület Magvető 
programja óvodásoknak összeállított tar-
talommal kínálta a repertoárját 2019. 10. 
8-án a Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág 
Székhelyintézményében.

Erre a jeles napra vártuk a tagintézmé-
nyeink és a református óvoda nagycsopor-
tos korú gyermekeit! 

Nagy-nagy szeretettel, gondos odafigye-
léssel készültünk erre a délelőttre, annál 
is inkább mivel mi láttuk el a házigazda 
szerepét. A programokról a dunántúlról 
érkezett Cifra Műhely Egyesület tagjai 
gondoskodtak. Az egyesület vezetője Deésy 
Gábor, kedves neje és a fiatal felnőttekből 
álló zenekar aktív részvételével egy csodála-
tos nap elé néztünk, öt állomáson zajlottak 
a műhelymunkák. Népi hangszerekkel kí-
sért, közös táncház indította a délelőttöt, 
mely megalapozta a jó hangulatot. Ön-
feledt vidámság, érdeklődés, kíváncsiság, 
sokoldalú élményszerzés lehetősége kísérte 
a gyermekek tevékenységét.

A „Hangszersimogató” műhelymunka 
során népi hangszerek hangjával ismerked-
hettek, valamint próbára tehették tudásukat 
a gyermekek a megszólaltatásuk során. Az 
Íjászok felejthetetlen élményben részesítet-
ték a résztvevőket. Népviseleti ruhákat ölt-
hettek magukra kicsik és nagyok egyaránt. 
A gyönyörű motívumokkal díszített, nem 
szokványos berendezési tárgyakat, bútoro-
kat kipróbálhatták a csoportok, különle-
ges fotók készültek ezekről a pillanatokról 
is. Átélhették az alkotás örömét a felkínált 
Kézműves műhelymunka során. Hallatlan 
élményt jelentett a Népi gyermekjátékok-
ban való versenyzés, erő, ügyesség összemé-
rése minden kisgyermek számára.

Jóleső fáradtsággal, de tapasztalatokkal, 
élményekkel gazdagon ért véget a verőfé-
nyes délelőtt.
Gyermekszáj:
- „Amikor felvettem azt a ruhát, úgy éreztem 
magam, mint egy igazi néptáncos.”
- „Nekem az íjászat tetszett a legjobban, mert 
jól tudtam lőni.” 
- „Ez volt a legjobb nap az oviban.” 
- „Az volt a legjobb, mikor óvónéniék pörög-
tek, forogtak a ruhában.”

Gesztenyevirág Székhelyintézmény 
Munkatársi közössége

A résztvevő intézmények pedagógusai 
lelkesen fogalmazták meg az alábbiakban 
érzéseiket mind a gyermekek, mind a ma-
guk nevében erről a „Magvető” délelőttről.

Pálmainé Magoss Judit óvodapedagó-
gus, Eszterlánc Tagintézmény:

2019. október 4-én őszi napsütésben 

várta a Mesevár csoport az önkormányzat 
kisbuszát az óvoda udvarán, a Kasza ut-
cán. Izgatottan várták a gyerekek, mind a 
felnőttek a napot, amely a Magvető nevet 
viselte. Nem tudtuk pontosan mi vár ránk, 
de kíváncsiságunk és a sofőr bácsi repített 
bennünket a Gesztenyevirág Óvodába.

A többi csoporttal együtt az udvaron 
megismerkedtünk „Kacsa” bácsival, aki 
egy vidám táncházzal hangolt mindenkit 
a programra. A régi idők hangulatát az is 
erősítette, hogy egy Győrből érkezett népi 
zenekar élőben szolgáltatta a muzsikát. A 
nap további részében a csoportok 5 állomá-
son több dolgot próbálhattak ki, körforgás 
szerűen, váltva egymást. A csoportunkkal 
elsőként kézműveskedtünk, papír gurigából 
sárkányokat készítettünk. 

A zenekar lelkes fiataljai a népi hangsze-
rek egy részével ismertettek meg bennünket. 
A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom 
és a kétfenekű dob kipróbálása maradandó 
élmény volt minden kisgyereknek. 

A harmadik állomáson mindenki felmér-
hette, hogy milyen ügyes íjász. A szakembe-
rek gondoskodtak arról, hogy senki se jöjjön 
el a céltáblától sikerélmény nélkül. 

A következő állomáson Kacsa bácsi gon-
doskodott a jó hangulatról. A kötélhúzás-
nál elsőként a fiúk – a lányok ellen álltak ki. 
Mi – felnőttek – kételkedtünk az egyenlő 
esélyekben, hiszen csoportunkban 16:8 az 
arány a fiúk javára. De a kitartás (és egy kis 
felnőtt segítség) kiegyenlítette az erőviszo-
nyokat. A kötélhúzáson kívül kipróbálhat-
tunk még más népi játékokat is pl: célba 
dobó játék, golyóvezető játék. A legkedvel-
tebb a csigaverseny és a zsákban ugrás volt.

Az utolsó állomáson belebújhattunk a 
múlt század viseletébe. A gyerekek felsza-
badultan játszottak a gatyákban, ingekben, 
kalapokban és a virágos ruhácskákban. 
Felnőttként is élvezetes volt a népviseletek 
felpróbálása.

Az egész csoport szívesen mutatta meg 
magát és népi ruháját a fotósnak. 

A program végén kellemesen elfáradva, 
élményekkel, tapasztalatokkal gazdagon 
érkeztünk vissza az óvodába.

Kónya Gáborné mb. Tagintézmény 
vezető Szivárvány Óvoda:

Egy nagyon szép őszi napon kellő oda-
figyeléssel nagyon jól megszervezett játszó 
délelőttöt tölthettünk el a Süni csoportos 
gyerekekkel a Gesztenyevirág székhelyin-
tézményben. A lehetőség iránt köszöne-
tünket szeretnénk kifejezni, mely élmény-
dús és játkos formájával gyermekeket ás 
pedagógusokat is magával ragadott.

A társulat fiatal zenészeket, táncoso-
kat egyesít, tart csapatban, melynek érté-
ke szemmel látható volt a délelőtt során. 
Zenei és pedagógiai érzékükből is ízelítőt 
kaphattunk, szívesen énekeltünk, táncol-
tunk velük.

A hangulatkeltő körtánc jól elindította a 
nap hangulatát, mely a későbbiekben csak 
fokozódott.

Az íjászat lehetőségét senki sem hagyhat-
ta ki, meglepő ügyességgel a segítők részé-
ről türelemmel sikeres találatok születtek. 
A tulipános padon szívesen fotózkodtunk, 
népies öltözékekben, sőt még táncra is 
perdültünk. Minden gyerek esztétikusan 
elkészített kis ajándékával térhetett vissza 
óvodájába, amely később is emlékezteti 
őket erre a csodálatos délelőttre.
Gyerekszáj:
-A játékdélelőttön azért szerettem ott lenni:
• mert versenyeztünk a csigákkal.
• mert volt néptáncos ruha.
• mert bele tudtam hármat lőni egy helyre.
- A legérdekesebb játék a nyílvesszős volt, mert 
szerettem volna belecélozni a kör közepébe.
- A legkülönlegesebb volt a délelőttön, mikor 
beöltöztünk fehér ruhába és kaptunk kalapot.
- Azért tetszett az íjászat, mert majdnem 
mindenki el tudta találni a közepét.
- Nekem az tetszett a legjobban, amikor a 
hangszereket megnézhettem, jó volt hallgatni 
a zenét. Húztam a bömbölőt.
- A legnehezebb volt a malomban zsákolás.

Gyermekkert Tagintézmény, Pillangó 
csoport

2019. október 8-án délelőtt a Geszte-
nyevirág Székhelyintézménybe kaptunk 
meghívást a Cifra Műhely Egyesület Mag-
vető programjára. Az elfogyasztott finom 
tízórai után a csoportok együttes tánca 
következett, melyhez élő népzene szolgál-
tatta a talpalávalót. Különleges élmény 
volt a gyermek csoportok számára, hiszen 
ritkán adódik alkalmunk ilyen színvonalas, 
hagyományápoló programon részt venni.

Ezután különböző tevékenységekben 
vehettek részt a gyerekek: többek között 
kipróbálhatták, hogyan lehet íjjal célba 
lőni, játszhattak népi gyermekjátékokkal, 
melyek közül a zsákban futás különösen 
tetszett nekik. Régi népviseletbe is bújhat-
tak, amelyről fotókat is készítettünk. Kéz-
műves foglalkozás keretében sárkányokat 
barkácsolhattak, mely jó alkalmat adott 
kreativitásuk kibontakoztatására is. Majd 

népi hangszerekkel ismerkedhettek meg, 
melyeket ki is próbálhattak.

A gyerekek nagy örömmel, aktivitással 
vettek részt minden tevékenységben, hiszen 
a közvetlen megtapasztalás fenntartotta az 
érdeklődésüket az egész délelőtt folyamán.

Köszönjük Gyüre Anikó intézményve-
zetőnek és az óvoda dolgozóinak a kedves 
vendéglátást, és hogy ezen élménygazdag 
programon részt vehettünk.

A Hajdúnánási Református Óvoda mun-
katársai:

Nagyon kedves meghívásnak tettünk 
eleget 2019. október 8-án a Hajdúnánási 
Óvoda Gesztenyevirág Székhelyintézmé-
nyében, a Magvető Program elnevezésű 
játékos délelőttjén.

Az óvoda érkezésünkkor finom falatok-
kal vendégül látta az ide ellátogatókat, majd 
közös táncos megnyitóval köszöntötték vá-
rosunk megjelent nagycsoportos korú gye-
rekeit, és az őket kísérő felnőtteket. 

Az időjárás is kegyesnek bizonyult, hi-
szen verőfényes napütésben próbálhatták 
ki a gyerekek a szervezők által biztosított 
öt helyszínen, színvonalasan felkészült, és 
kiválóan koordinált tevékenységeket. Ki-
próbálhatták a népi játékokat, erejüket és 
ügyességüket a kötélhúzásban, zsákbafutás-
ban és egyéb gyorsasági játékokban. Lehe-
tőségük nyílt népviseletben való közös fény-
képezésre csodás díszletek között, kézműves 
tevékenységre, népi hangszerek megismeré-
sére, melyeket később meg is szólaltathattak 
a gyerekek. Nagyon népszerű volt az íjászat 
is, a gyerekek ujjongó lelkesedéssel próbál-
ták ki ezt a tevékenységet. 

Igazán tartalmas délelőttöt tudhatunk 
magunk mögött, melynek legnagyobb ér-
téke népi hagyományaink megismerése és 
ápolása volt, a Czifra Műhely lelkes, közvet-
len tagjainak hiteles közreműködése által. 

A Református Óvoda gyermekeinek és 
dolgozóinak nevében szeretettel megkö-
szönjük a Hajdúnánási Óvoda intézmény-
vezetőjének, Gyüre Anikónak a kedves 
meghívást, mellyel lehetővé tette, hogy mi 
is részesei lehessünk ennek az élmény dús 
programnak.

Behajtották az állatokat 
Hajdúnánáson

Pásztorünnepre gyűltek össze az érdek-
lődők október 20-án a Kendereskertben, 
ahol téli nyughelyükre terelték a jószágo-
kat.

A hagyományoknak megfelelően az 
állatok „szoruláskor” - amikor már akár 
havat is vihetnek a hátukon - a pászto-
rok elszámoltatását követően vonulhat-
nak szálláshelyükre. Az elszámoltatást, a 
számadást a Kendereskertben Gencsi Zol-
tán végezte annak rendje-módja szerint a 
gazdának, azaz Szólláth Tibor polgármes-
ternek.  A számadó a rovásbot összeil-
lesztésével egyeztette a behajtott állatok 
mennyiségét a tavasszal kihajtottakéval.  
A nánási pásztoroknak nem kellett felírni 
a rovásukra semmi rosszat, azaz pontosan 
szám szerint elszámoltak az állatokkal. 
Ennek örömére a Hortobágy Örökös - és 
a környék pásztorai áldomást ittak, majd 
emlékeztek azokra, akik már nem lehet-
nek közöttük.

A pásztorünnep része volt a Középkori 
Királyi Kutyások pásztorkutya-bemutató-
ja, valamint néptánc és népdalkörök mű-

sora is. Mindezek mellett a Hajdú-Bihar 
Megyei Népművészeti Egyesület tagjai 
kézműves bemutatókat tartottak, volt 
kézműves vásár és ételkóstolás, a kisebbek 
számára pedig népi játszótér.

Gencsi Zoltán - akinek a nevéhez a ta-
vaszi kihajtási és az őszi behajtási ünnepek 
hagyományának újraélesztése is fűződik- a 
pusztai legeltető állattartás fontosságát és 
minél további fenntartását emelte ki a pász-
torünnep hagyományainak éltetése mellett. 
A nap pásztortűz gyújtással ért véget.

Fekete Andrea
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Megalakult az új képviselő-testület

November 
7-én, csütör-
tök délután 
tartották az 
önkormányzati 
választást kö-
vetően, az ala-
kuló képviselő-
testületi ülést 
a Városháza 
dísztermében 

ünnepélyes keretek között, sok vendég, 
köztük Dr. Tiba István országgyűlési 
képviselő részvételével. Az október 13-án 
megtartott választás eredménye november 
4-én 16.00 órával vált jogerőssé.

Az ülés Biró István, a Helyi Választá-
si Bizottság elnökének beszámolójával 
kezdődött, aki részletesen ismertette a 
választás eredményét, mely öt évre meg-
határozza Hajdúnánás jövőjét. A válasz-
tásra jogosultak 32%-a vett részt az ön-
kormányzati választáson. Nyolc képviselő 
az egyéni választókerületekből jutott be, 
hárman pedig a kompenzációs listán sze-
reztek mandátumot, így a testület létszá-
ma – a polgármesterrel együtt – 12 fő.

A beszámolót követően következett a 
képviselők közös eskütétele, illetve a kép-
viselői megbízólevelek átvétele. A polgár-
mester megválasztását követően esküt tett 
a képviselő-testület előtt, erről okmányt 
írt alá, majd átvette megbízólevelét. Haj-
dúnánás polgármestere Szólláth Tibor 
(FIDESZ-KDNP) lett 3.399 érvényes 
szavazattal.

A képviselő-testület november 7-én 
megtartott alakuló ülésén Szólláth Tibor 
ismertette a 2019-2024-es önkormány-
zati ciklusra vonatkozó programot. Be-
szédében kiemelte: a fejlesztési lendület 
tart még egy darabig, hiszen több mint 2 
milliárd forint értékű beruházás, fejlesztés 
vár még átadásra, megvalósításra. Fon-
tos kiemelni, hogy az elmúlt időszakban 
stratégiai megállapodást tudtunk kötni a 
Debreceni Egyetemmel, Debrecen váro-
sával, 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 – tette hozzá 
Szólláth Tibor. „Vallom, hogy alapjaiban 
a nyílt, őszinte, jó szándékú, a városért 
végzendő együtt munkálkodásnak kell 
továbbra is meghatározónak lennie.” Eh-
hez kívánt eredményes munkát minden 
képviselő társának a következő öt évre – 
hangsúlyozta a harmadik polgármesteri 
ciklusát kezdő városvezető.

Ezt követően a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a polgármester illetményéről 
és költségtérítéséről is határozott a képvi-
selő-testület. A soron következő képvise-
lő-testületi ülés 2019. november 28-án 
(csütörtök) lesz, ahol sor kerül a tervek 
szerint az alpolgármester megválasztására 
és a bizottságok megalakítására is. 

Fotók: Girus Zsolt

Az Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapja

Hajdúnánáson évről évre megemléke-
zünk azokról a hajdúnánási áldozatokról, 
akiket a II. világháború idején, 75 évvel 
ezelőtt 1944. november 3-án éjjel hurcol-
tak el szovjet katonák és akik a benderi 
fogolytáborban lelték halálukat. Az ő em-
léküket őrzi a Református templom előtti 
bástyafal is, ahol 2019. november 3-án az 
Elhurcoltak Kegyeleti Emléknapján tar-
tottak megemlékezést. Kocsis Áron refor-
mátus lelkipásztor szólt azokról a tragikus 
sorsú civil áldozatokról, akik közül sokan 
már soha többet nem láthatták viszont 
családjukat, szeretteiket, hiszen a benderi 
fogolytáborban lelték halálukat elsősor-
ban az elhurcolás és a kényszermunka vi-

szontagságos, kegyetlen napjai miatt. Az 
egykoron haláltábor helyén ma emlékhely 
áll, ahova ebben az évben is ellátogatott 
egy hajdúnánási delegáció, hogy több év-
tizedes hallgatás és küzdelmeket követően 
leróják tiszteletüket az áldozatok emléke 
előtt. A megemlékezésen nagytiszteletű 
Gacsályi Gábor imádkozott az elhurcol-
tak lelki nyugalmáért, majd ezt követően a 
hozzátartozók, a leszármazottak, a külön-
böző politikai és civil szervezetek képvise-
lői virágokat és koszorúkat helyeztek el a 
Református templom előtti bástyafalnál.

HNU

40 éves érettségi találkozó

1979-ben levelező tagozaton érettségiz-
tünk. A 40 éves érettségi találkozóra 2019. 
október 19-én került sor. Szép számmal és 
nagy örömmel gyűltünk össze a Gimná-
ziumban szeretett osztályfőnökünk, Deb-

reczeni Imréné és Czeglédi László tanár úr 
társaságában. Jó hangulatban emlékeztünk 
az elmúlt évekre, majd vacsorával zártuk a 
találkozót. 

Hatalóczki Andrásné

Fotó: Girus Zsolt

55. éves érettségi találkozó
Kettősség érzése hatotta át 2019. szep-

tember 19-én azt az őszi napot, amikor 
55. éves találkozóra gyűltek össze az 1964-
ben végzett három osztály tagjai a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium-
ban. Kettősségről szóltam. Igen, ugyanis, 
amikor az ember a hetvenes életkor közepe 
felé közeledik, már fokozott feladatai van-
nak. Emlékezni kell a múltról, az eltávo-
zott, meghalt tanárokról, szeretett osztály-
társakról, akik sajnos már nem lehetnek 

közöttünk. És örülnünk kell egymásnak, 
akik még ITT VAGYUNK! Átölelni egy-
mást a szeretet jeleként. Meghallgatni a 
múlt zenéjét, az emlékképeket, amelyek a 
beszélgetés során felidéződnek bennünk. 
Nem is történt másként. Megfogyva bár 
létszámilag, de itt voltunk. Szeretettel és 
kegyelettel emlékeztünk. Meghallgattuk 
az intézmény igazgatónőjének szavait 
az iskola elmúlt öt éves tevékenységéről. 
Megcsodálhattuk a megújult épületet, a 

dísztermet, a könyvtárat és a kialakuló is-
kolai gyűjteményt. Szeretettel hallgattuk 
meg egymást az elmúlt öt év történéseiről. 
Köszönthettük az egyetlenként megjelent 
volt tanárunkat, Bakó Endrét. Természe-
tesen nem maradhatott el az étkezés sem. 
Az „A” osztály a szokásoktól eltérően, volt 
tantermében hidegtálakat fogyasztott el. 
A „B” osztály tagjai a Hotel Mediánban 
étkeztek, míg a "C" osztály a Magyaros 
Étterem vendége volt. A találkozón sajnos 

már kevesen tudtunk megjelenni. Az „A” 
osztályból 14, a „B” osztályból 7, és a „C” 
osztályból 8 fő tudott részt venni. A ta-
lálkozó után abban egyeztünk meg, hogy 
a jövőben sűrűbben fogunk találkozni, 
kétévenként szeptember hónap második 
szombatján. Kívánom, hogy minél töb-
ben tudjuk még átölelni egymást a szere-
tet jegyében! Mindenki számára ragyogó 
„ÉLETŐSZT”!

Gut István
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 December 6-ig tekinthető meg a Haj-
dúnánási Amatőr Képzőművészeti Tár-
lat a művelődési központ galériájában. 
Alkotók: Bertalan Andrea, Csiki László, 
Harsányiné Kató Erika, Labancz Tibor, 
Lukács Ferenc, Síróné Kola Mária, Szán-
tainé Porkoláb Ágnes, Tóth Imre, Varga 
Ivett.
 November 24 (vasárnap) 19.00:  Michael 

Cooney:  Nicsak, ki lakik itt? – vígjáték. 
Főbb szerepekben: Beleznay Endre, Gesz-
tesi Károly, Bánfalvy Ágnes.
A bohózat főhőse Eric, aki egy házban la-
kik feleségével, Lindával és albérlőjükkel, 
Normannal. Eric már két éve van állás 
nélkül, de ezt nem merte otthon bevalla-
ni, inkább társadalombiztosítási csalások-
ból tartja el magát. Egyre újabb és újabb 
- nem létező - bérlőket jelent be, akik 
valamennyien halmozottan hátrányos 
helyzetűek, így számtalan jogcímen ér-
kezik kisebb-nagyobb összegű támogatás 
a férfi bankszámlájára. Ez remekül megy 
mindaddig, amíg megérkezik a házba egy 
társadalombiztosítási ellenőr, és innentől 
kezdve elindul a hazugságok végeláthatat-
lan sorozata.
Jegyek kaphatók a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban 3400 Forint, vagy 
3000 Bocskai Korona áron.
 November 27. (szerda) 17.00: Több, 
mint komód (kiállítás festett bútorokból 
és dekorációkból, workshop), valamint 
a művelődési központ szövőszakkörének 
kiállítása – alkotók: Boros Janka, Cserepes 
Norina, Girus Gergő, Kaszás Aliz, Kántor 
Kinga, Kelemen Kincső, Tokaji Kincső. A 
kiállítás december 4-ig tekinthető meg.  

A szövőszakkör vezetője, Szabó Lajosné 
november 29-én pénteken 15.00 órai 
kezdettel szövő gyakorlati bemutatót 
tart, ahová szeretettel várunk minden ér-
deklődőt. A kiállítás és bemutató helyszí-
ne a Kéky Lajos Városi Művelődési Köz-
pont kiselőcsarnoka.
 November 30. (szombat) 9.00-13.00: 
Tedeji Advent – ünnepi készülődés az ad-
vent jegyében. A délelőtt folyamán családi 
kézműves foglalkozásainkon együtt ké-
szítjük el a család adventi koszorúját, vagy 
asztal díszét. A résztvevők megkóstolhat-
ják a karácsony tradicionális süteményeit.
A gyerekeket meseszobával várjuk, 12 
óra 10 perces kezdettel pedig interaktív 
gyerekműsorral kedveskedünk nekik. Te-
remtsünk közösen igazi ünnepi hangula-
tot ezen a délelőttön, melyre mindenkit 
szeretettel hívunk!
Helyszín: Hajdúnánás-Tedej, IKSZT 
épülete
 „December 1. (vasárnap): Advent Haj-

dúnánáson
PROGRAMOK:
9.00-12.00 Adventi kézműves foglalko-
zás – Kreatív adventi koszorú és karácso-
nyi asztaldísz készítése.
Alapanyagokat korlátozott mennyiségben 
tudunk biztosítani, így kérjük a részvevő-
ket, hogy hozzák magukkal azokat a de-
korációs elemeket, amelyekből a díszeket 
szeretnék megvalósítani, hogy mindenki 
a saját ízlésének, a saját elképzeléseinek 
megfelelő asztaldíszt tudjon alkotni. A 
szakmai segítséget mi adjuk, virágkötők 
segítik a jelenlévők munkáját. Helyszín: 
Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház

15.00 Városi Adventi Ünnepség
A város főterére várjuk a családokat, a vá-
ros közösségeit, ahol részesei lehetünk az 
ünnepi tűzgyújtásnak, valamint jókíván-
ságokat adhatunk és fogadhatunk az ad-
vent jegyében. A résztvevőket sütemény-
nyel és meleg teával kínáljuk.  
16.15  Maszk Bábszínház - Betlehemi 
történet című műsora a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ Színháztermében.
Az előadás megtekinthető ingyenes regiszt-
rációs jeggyel, mely előzetesen a művelődé-
si központ információjában kérhető.
18.00 Két fantasztikus előadó egy este! 
Kökény Attila, valamint Csézy adventi 
műsora a hajdúnánási Református Temp-
lomban. 
Jegyek kaphatók a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központ információjában 2300 
Forint, vagy 2000 Bocskai Korona áron.
 December 4. 8.30: Mikulás napi ajándék 

gyermekkoncert
A gyerekeknek szóló, immár hagyomá-
nyosnak mondható Mikulás napi aján-
dékműsorunkon ebben az évben a Vidám 
Manók ad koncertet.  A zenei eseményre 
belépés Mesevarázs Gyerekszínházi Bérlet-
tel, vagy korlátozott számban regisztrációs 
jeggyel. Érdeklődni Marth P. Ildikónál a 
52/382-400-as vagy a 0670/372-1494-es 
telefonszámon lehet.
 December 9. 14.00: Filharmóniai Bérlet-

sorozat - Kivételes lehetőség a hajdúnánási 
gyerekek és fiatalok számára a december 
9-én 14 órától a Kéky Lajos Városi Mű-
velődési Központban induló Filharmóniai 
Bérletsorozat.  A három részből álló ese-
mény a zenei világ legjobb művei közül vá-
logat, melyet remek előadókkal, szórakoz-
tató formában adnak elő.  Bérlet ára: 1900 
Ft. Bővebb információ Marth P. Ildikótól 
a 52/382-400-as vagy a 0670/372-1494-
es telefonszámon kérhető.

 Rajzpályázat
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. rajz-
pályázatot hirdet „Így látom Hajdúná-
nást” címmel 3 korosztályban:
- óvodások
-általános iskola alsó tagozat
- általános iskola felső tagozat
Egy pályázó maximum 3 darab rajzzal 
pályázhat. Bármilyen szabadkézi (nem 
digitális) technika alkalmazható. Kérjük, 
a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét, 
valamint az iskola nevét a lap hátolda-
lán feltüntetni! A beérkező rajzokat zsűri 
bírálja el. A rajzokból a Város Napjához 
kötődően kiállítást szervezünk. 
Az alkotásokat 2019. december 2-ig vár-
juk a művelődési központba.
Bővebb információ kérhető Szólláth Zol-
tántól a 70/372-1494-es telefonszámon, 
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 cso-
portok, Hajdúnánásról elszármazott mű-
vészek mutatkoznak be. Erre az alkalomra 
szeretnénk egy, a hajdúnánási színjátszás 
történetét bemutató kiállítást létrehozni. 
Kérjük, aki rendelkezik fotókkal, plaká-
tokkal, meghívókkal, programfüzetekkel 
stb. az egykori előadásokról, próbákról, 
legyen szíves eljuttatni hozzánk a műve-
lődési központba! 
A helyi színtársulatok mellett érdekesek 
számunkra a Hajdúnánáson fellépő, más 
településekről érkező profi vagy amatőr 
társulatok is! 
További információk Szólláth Zoltántól 
kérhetőek a művelődési központban 

(52/382-400, 70/372-1494, 
info@nanasvmk.hu)
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Anyakönyvi hírek
Gratulálunk a 2019. október hónapban 
Hajdúnánáson házasságot kötött párok-
nak!
2 Nagy Inez-Juhász Joakim János
2 Szebenyi Alexandra-Pálóczi Zsolt Antal
2 Papp Ildikó-Horváth János

Akiktől 2019. október hónapban búcsút 
vettünk:
1 Árvai István
1 Bancsók Vilmosné
1 Csengeri Antal
1 Dézsi Lászlóné
1 Dózsa Imre
1 Ferenczi László János
1 Gál Miklós
1 Gyökér Sándor Lajos
1 Jóna András
1 Kanda Márton
1 Lantos Eszter
1 Nagy Sándor
1 Nagy Sándorné
1 Nyakas Istvánné

1 Nyakas Sándorné 
1 Ortó Lászlóné
1 Péntek Imréné
1 Szabó Antalné
1 Szebenyi Lajos
1 Ujvárosi Sándorné
1 Varga János
1 Zilahi Ferenc

Köszönjük Hajdúnánás
 legifjabb lakóit!
3 Czine Boldizsár Miklós
3 Erdei Gergő
3 Frick Marcell
3 Gazdácska Lajos
3 Nagy Levente László
3 Ötvös Hunor
3 Pető Patrik
3 Szőnyegi Elizabeth
3 Szuromi József
3 Tóth Levente
3 Vári Kornél

2019. november 07-én alakult meg a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat új 
képviselő-testülete. 

Az alakuló ülésen a képviselő-testület 
tagjai eskütételüket követően átvették a 
megbízólevelüket és az esküokmányukat. 

Első napirendi pontként Szólláth Tibor 
polgármester 2019-2024. év közötti idő-

szakra vonatkozó programját ismertette. 
Második napirendi pontként Dr. Kiss 

Imre jegyző ismertette Szólláth Tibor pol-
gármester illetményét és költségtérítését. 

Szólláth Tibor 
polgármester

Képviselő-testület hírei

Tájékoztatás
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásának 
jogerős eredményei:

A 12 fős képviselő-testület tagjai

polgármester Szólláth Tibor Zoltán

1. választókerület Oláh Miklós

2. választókerület Dr. Csiszár Imre

3. választókerület Bakó Sándor

4. választókerület Ötvös János Attila

5. választókerület Dr. Éles András

6. választókerület Dózsa Miklós

7. választókerület Bódi Judit

8. választókerület Nagyné Legény Ildikó

DK-MSZP-JOBBIK-MOMENTUM-
LMP-HESZE LISTÁRÓL

Kállai Zsolt

DK-MSZP-JOBBIK-MOMENTUM-
LMP-HESZE LISTÁRÓL

Török István

FIDESZ-KDNP LISTÁRÓL Nagyné Juhász Krisztina

Hajdúnánás, 2019. november 15.
Dr. Kiss Imre

HVI vezető

Versenyeztetési felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 420/2017. (XII. 21.) 
számú határozata értelmében versenyezte-
tési eljárás keretében bérbeadásra meghir-
deti az önkormányzat tulajdonát képező, 
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám 
épülete alatti 3. számú parkolóhelyet 5 
éves határozott időtartamra 2.000, - Ft/
hó + Áfa kiinduló licitáron. 

A pályázatok beérkezési határideje: 
2019. november 25. (hétfő) 9:00 óra

Versenytárgyalás ideje: 
2019. november 26. (kedd) 10:00 óra

Versenytárgyalás és licitálás helye: 
Hajdúnánási Közös Önkormányzati 

Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-

kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájá-
ban adható le, zárt borítékban a „4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám épülete 
alatti 3. sz. parkolóhely bérlése” felirat-
tal. Postai feladás esetén a beadási határ-
idő napjáig beérkezett pályázatokat tudja 
a kiíró befogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot - indoklás nélkül is - ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2019. november 4.
 Szólláth Tibor
 polgármester

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 57/2008. (II.14.) 
számú határozatában és a 16/2017. (V. 
26.) Önkormányzati Rendeletben meg-
határozottak értelmében pályázati úton 
történő bérbeadásra meghirdeti rövid 
lejáratú időtartamra, az önkormányzat 
tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 6-8. szám alatti 7. számú 20 
m2 alapterületű garázst 500,- Ft/m2/hó 
+ ÁFA kiinduló licitáron. 

A pályázatok beérkezési határideje: 
2019. december 6. (péntek) 09:00 óra

Versenytárgyalás, licitálás ideje: 2019. 
december 6. (péntek) 9:30 óra
Versenytárgyalás és licitálás helye: 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati 
Hivatal „Kis tanácskozó” terme

4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A pályázat az Hajdúnánási Közös Ön-

kormányzati Hivatal fszt. 37-es irodá-
jában adható le, zárt borítékban, „4080 
Hajdúnánás, Hunyadi utca 6-8. szám 
alatti 7. számú garázs bérlése” felirattal. 
Postai feladás esetén a beadási határidő 
napjáig beérkezett pályázatokat tudja a 
kiíró befogadni. 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy 
a pályázatot - indoklás nélkül is - ered-
ménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2019. november 19.
Szólláth Tibor

 polgármester

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.)

Házigazda: Szólláth Tibor Hajdúnánás polgármestere

Program:
17.30  Vendégek fogadása
18.00  A bál megnyitása, köszöntők
18.20  Népszerű opera és operett részletek ifjú tehetségek előadásában
19.00  Svédasztalos vacsora zeneszó mellett
24.00  Svédasztalos éjféli menü
01.00  Tombolasorsolás
01.30  Tánc hajnalig

A jó hangulatról az LK Beat Zenekar, valamint Tordai Zoltán és zenekara gondoskodik.

A VIII. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételét a Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat a Szalay János Rendelőintézet Gyermekegészségügyi Centrumának ajánlja fel.

Jegy ára: 10.000 forint vagy 9.000 Bocskai Korona
Támogatójegy: 2.000 forint vagy 2.000 Bocskai Korona

Jegyek válthatók a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 40. 
irodájában Ötvös Katalinnál 2019. november 25. – december 06. 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.
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Múzeum a gimnáziumban

A reformáció emléknapjához igazítva 
került sor október 31-én délelőtt a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
iskolatörténeti múzeumának ünnepélyes 

megnyitójára. Az intézmény dolgozói és 
az avatás szónokai is a templomi ünnep-
ségről siettek át a gimnáziumba. Nagytisz-
teletű Gacsályi Gábor vezető lelkipásztor 
igei köszöntőjében a 145. zsoltárból idé-
zett: „Nemzedékről nemzedékre dicsérik 
műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet.” 
Szólláth Tibor polgármester, aki egyben 
az Igazgatótanács elnöke is, beszédében 
Hajdúnánás városi rangjának megszerzése 
és az iskola megalapításának dátuma kö-
zött vont párhuzamot. 

A kiállítást a gyűjtemény megalkotója, 
Skopkó Istvánné nyugalmazott igazgató-
helyettes mutatta be. Mivel a népes ven-
dégsereg – melynek soraiban az intézmény 
számos korábbi pedagógusával, dolgozó-
jával is találkozhattunk – egyszerre nem 
fért volna be a múzeumi szobákba, ezért 
a tanárnő az iskolakönyvtár előtti folyo-
són állva vázolta fel, mit is vehetünk majd 
szemügyre odabenn. Skopkó Istvánné bő 
egy évet áldozott a múzeum létrehozásá-

ra, de beszédében megköszönte kollégái 
segítségét, valamint hangsúlyozta elődei 
érdemeit, hagyományteremtő munkáját 
is. Az utóbbi bő százharminc évben ki 
gyűjtőmunkával (Molnár József ), ki hely-
történeti szakkör vezetésével (Czeglédi 
László), ki tanulmányírással (Péteri Lajos-
né és mások) járult hozzá az iskolatörté-
neti múzeum alapjainak lefektetéséhez. A 
jelenlegi iskolavezetés a korábbi igazgatók 
céljaival megegyezően törekedett a gyűj-
temény megőrzésére, bővítésére és méltó 
megmutatására. Ehhez az intézmény az 
egyházközség, valamint a városi képvise-
lő-testület támogatását is megkapta. 

A gimnázium földszintjén található 
egykori szolgálati lakás két helyiségében 
tematikusan elrendezett tárgyi emlékek, 
fotók, írott dokumentumok igyekeznek 
a 363 éves intézmény történetéből minél 
több sorsfordító eseményt, jelentős sze-
mélyt, büszkeségre okot adó eredményt 
megmutatni. A falakra kihelyezett képek, 

a polcokon és vitrinekben sorakozó bi-
zonyítványok, értesítők, érmek mellett a 
fiókok, a fotóalbumok és a mappák továb-
bi kincseket rejtenek. A viszonylag szűkös 
helyszín az információk bőségével árasztja 
el a belépőt, aki ha alaposabban el akar 
mélyülni mondjuk Kőrösi Csoma Sándor 
életútjában, az iskola jótevőinek nemes 
gesztusaiban, a szakközépiskolai képzés 
történetében vagy épp az osztálytablókat 
akarja átböngészni, többször vissza kell 
térnie a múzeumba. Skopkó Istvánné és 
munkatársai a múlthoz való odafordulás 
mellett előre is tekintettek, hiszen a véges 
keretek között is meghagyták a bővítés 
lehetőségét, hogy egyszer majd az isko-
la jelene és jövője is helyet kaphasson az 
egyelőre üresen hagyott falitáblákon.    

Vékony Gábor 

Fotó: Girus Zsolt

Skopkó Istvánné a gyűjtemény megalkotója

Sajtóközlemény
TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010
Gyermekegészségügyi Centrum 
létrehozása Hajdúnánáson
2019/11/15.

Lezárult a Hajdúnánás Városi Önkor- 
mányzat TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00010 
Gyermekegészségügyi Centrum létrehozá-
sa Hajdúnánáson című projektje, melynek 
eredményeképpen a Hajdúnánás, Tulipán utca 35. sz. alatti (Hrsz. 2258.) épület átala-
kítása és bővítése során 3 gyermekorvosi szolgálat, 2 iskolaegészségügyi szolgálat és 7 
védőnői körzet egy épületbe történő integrálásával 389,44 m2 területen egy Gyermek-
egészségügyi Centrum került létrehozásra 132 millió Ft összegű vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás és hazai központi költségvetési előirányzat felhasználásával.

A Gyermekegészségügyi Centrum létrehozásához a korábban Tüdőgondozóként 
működő épület felújítása mellett annak bővítése is szükséges volt. Új  észak-déli  ten-
gelyű  épületrész,  és  annak  északi  oldalához  az  eredeti  kúriával  azonos  tájolású  
és  méretű  szárny  épült.  Déli felében a védőnői szolgálat került, közös vetkőzővel 
ellátott 2 db tanácsadó helyiséggel, egy adminisztrációs/négyszemközti helyiséggel és 
egy központi adminisztrációs védőnői helyiséggel. Az épület északi felében gyermek-
orvosi  rendelő került kialakításra 3 db rendelő és 2 db adminisztrációs/négyszemközti 
helyiséggel. Készültek gyermek, férfi és akadálymenetes/női WC helyiségek, továbbá 
közös szennyes ruha  tároló, veszélyes hulladéktároló, takarítószertár, személyzeti pi-
henő mosdóval és zuhanyzóval,  illetve gépészeti helyiség. Az épület főbejáratai a belső 
udvarról megközelíthető nyugati homlokzaton találhatóak.

Az épület korszerűsítésével a szolgáltatások nyújtásához szükséges költségek csök-
kennek, működésük költséghatékonyabbá válik.  A közvetlen célcsoport, vagyis a beteg 
gyermekek és szüleik számára pedig kényelmesebb, magasabb színvonalú egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételére nyílt lehetőség azáltal, hogy az összes, a településen elérhető 
gyermekegészségügyi alapellátás egy épületben került elhelyezésre.

A fejlesztés révén jelentősen javultak a rendelők és a tanácsadók infrastrukturális 
körülményei, eszköz ellátottságuk, a várókban korszerű bútorok kerültek beszerzésre, 
továbbá az iskola egészségügyi szolgálatok számára demonstrációs eszközök, a védőnői 
körzetekben pedig a szűrővizsgálatokhoz szükséges, valamint mobil eszközök beszer-
zése is megtörtént.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
Kedvezményezett: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás, Köztár-
saság tér 1. 
A támogatás összege: 132.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projektről bővebb információt a www.hajdunanas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat • Elérhetőség: 06 52 381 411

Páratlan eredmény Hajdúnánás 
néptáncos történetében 
- Nívódíjas lett az Aranyszalma 
Ifjúsági Néptáncegyüttes

Október végén rendezték meg a XVIII. 
Országos Ifjúsági Fesztivált Nyíregyhá-
zán, ahol az Aranyszalma Ifjúsági Nép-
táncegyüttest az országosan elismert zsűri 
Nívódíjban részesítette. Olyan fantaszti-
kus műhelyek és együttesek között tartják 
számon a néptáncegyüttest, mint a nyír-
egyházi Művészeti Szakgimnázium - Figu-

rás, a Debreceni Népi Együt-
tes- Ifjúsági vagy a békéscsabai 
művészeti középiskola- Bartók 
Táncegyüttese.

A hosszú, kemény és áldoza-
tos munka meghozta gyümöl-
csét - olvasható az együttes 
közleményében. „Köszönjük 
az alkotótársaknak, barátaink-
nak, Mester-Szabó Ágnesnek, 
Horváth Juditnak és Husvéth 
Csabának, akik megtanították 
és megkoreografálták a Paszabi 

és Gömöri koreográfiánkat, amivel elér-
tük ezt a Hajdúnánás néptáncos történe-
tében páratlan eredményt!”

Emellett hálásak minden támogató-
nak, szülőnek és mindenkinek, aki segíti 
a munkájukat a minden napokban.

hajdunanas.hu
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Remek játék, fájó vereségek
A 2. forduló után abbamaradt tájékoz-
tatásunk a Megye I. osztályú labdarúgó 
mérkőzésekről köszönhetően a választá-
soknak is, hiszen többször fellépett így a 
helyhiány. Mostantól azonban igyekszünk 
pótolni az elmaradásokat annál is inkább, 
mert rendkívül izgalmas, remek mérkőzé-
seket láthattunk a szezonban.

Monostorpályi SE – Hajdúnánás Fle-
xo-2000 FK 6–1 (1–1)

Néző:100
Vezette: Muszka Z. (Papp J., Kozma M.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: Csatári D. 
– Vígh L., Szilágyi Á., Kiss L., Újvári Zs., 
Puskás Cs., Kondora K., Fodor J., Jóna 
G., Szabó B., Pázmándi D.
Edző: Daróczi Péter
Gól: Polgár G., Pataki E. (2), Bodnár I. 
(3), illetve Újvári Zs. 
Kiállítva: Kőnig A., illetve Csatári D.
Ifi: 3–1.

Mindjárt a 3. forduló, amelyiket - ahogy 
mondani szoktuk - gyorsan el kell felejte-
ni. Mi szereztük meg a vezetést, egállal for-
dultunk s a második be nem kapott gólig a 
csapat jól játszott, és fegyelmezetten. Egy 
egyéni hibának köszönhetően, azonban 
a Pályi vezetést szerzett, onnantól fogva 
viszont nem tudtunk a mérkőzéshez hoz-
zászólni, és a meccs végére összetörtünk. 

Hajdúnánás Flexo-2000 FK – Magyar 
Mélyépítő-HSE 2–3 (2–0)

Néző: 100
Vezette: Szűcs L. (László J., Gyarmati I.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T. – 
Csiszár I., Szilágyi Á., Újvári Zs. (Vígh 
L.), Kondora K., Fodor J., Jóna G. (Kiss 
L.), Bencze D., Szabó B., Pázmándi D., 
Tóth V. (Csevák T.)
Edző: Daróczi Péter
Gól: Tóth V., Pázmándi D., illetve Simon-
ka R., Kálmán Z., Nagy J.
Ifi: 2–1.

Megye I-es szinten remek mérkőzést lát-
hatott az, aki kilátogatott a Nagy Norbert 
Sportközpontba. 
Az elmúlt hetek gyenge játékát feledtet-
ni akarták játékosaink és ez a mérkőzés 
elején mutatott játékukkal sikerült is. 
Harcosan, egymást tüzelve küzdöttünk, 
s ennek eredménye képen kétgólos veze-
téssel mentünk a szünetre. A második já-
tékrészben igaz, hogy nagyobb sebességre 
kapcsoltak a szoboszlóiak, viszont mi ha 
jobban koncentrálunk lezárhattuk volna 
a mérkőzést. Sajnos azonban nem tud-
tuk helyzeteinket gólra váltani. A vendég 
gárda viszont élt az adódó lehetőségeivel 
és (egy esetben a FAIR PLAY szellemét 
figyelmen kívül hagyva) megszerezte a 
győzelmet otthonunkban.

Hajdúnánás Flexo-2000 FK–Bocskai SE 
Vámospércs 0–3 (0–2)

Néző: 50
Vezette: Dobi Zs. (Forgács K., Szabó P.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T. – 
Csiszár I., Szilágyi Á., Újvári Zs. (Cservák 
T.), Kondora K. (Kiss L.), Fodor J. (Ko-
vács G.), Jóna G. (Csatári D.), Bencze D., 
Szabó B. (Vígh l.), Pázmándi D., Tóth V. 
Edző: Edző: Daróczi Péter

Ahogy mondani szokták, a kötelezőt a 
legnehezebb hozni. A csapatunknak nem 
sikerült az utóbbi hetekben a kívánt játé-
kot elérni s most itt lett volna az alkalom 
a 12. helyen tanyázó Pércsieket két vállra 
fektetni. Sajnos fegyelmezett játékukkal 
most ez nekik sikerült.

Kócsi Imre

* Euromonitor 2016-os adatai alapján, kiskereskedelmi eladási értékben a kiskereskedelmi 
eladási árak alapján, szemüveglencse kategóriában, multifokális lencsemárkák körében
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megvásárolhatja mindössze 21.700 Ft-tól.
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NŐI KÉZILABDA NB I/B
Kispesti KC - Hajdúnánás SK
31 - 31 (16 - 13) 

Budapest 150 néző. Vezette: Marton, Sza-
bó. (november 8.) 
Hajdúnánás SK: Kozma T (kapus), Hra-
bina 3, Poór, Kelemen 1, Som 2, Kilcs 3, 
Mihovics 5. Csere: Kiss (kapus), Zihor 
1, Zelizi, Cserős 1, Kozma K, Osvai 1, 
Kemény 1/1, Vámosi 13/4. Edző: Molnár 
András
Hétméteres: 2/1, illetve 6/5. Kiállítás: 10 
perc, illetve 10 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Kisvárda - Hajdú-
nánás SK 25 – 26 (9 – 15)
Kisvárda 60 néző. Vezette: Benyusz, Gad-
nai. (október 30.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), HRABINA 
9/6, OSVAI 6, Tar L 1, OFRA 3, Koz-
ma K 1, Molnár A. Csere: Reszegi Eszter 
(kapus), SZÖGI 3, Molnár F 2, Balázs 1, 
Cseke, Nagy E, Papp, Zagyva. Edző: Nagy 
Attila
Hétméteres: 4/4, illetve 7/6. Kiállítás: 8 
perc, illetve 6 perc.

Nagy Attila: Egy szenzációsan sikerült 1. 
félidő után egy érthetetlen hullámvölgybe 
kerültünk, amit azóta sem értek. A végén 
Fortuna segítsége is kellett ahhoz, hogy 
megnyerjük a mérkőzést. Gratulálok a 
lányoknak!

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás SK - 
DKA Vác 32 – 31 (16 – 13)
Hajdúnánás 60 néző. Vezette: Tóth G, Tó-
th I. (november 9.)
Hajdúnánás SK: VAS (kapus), Nagy E, 
ZELIZI 8, Molnár F 1, OSVAI 3, HRA-
BINA 8/2, Molnár A 1. Csere: Reszegi 
Eszter (kapus), Balázs, Tar L, OFRA 3, 
SZÖGI 4, Zagyva, Papp 1, Nagy N 1, 
Cseke 2. Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 3/2, illetve 7/4. Kiállítás: 4 
perc, illetve 10 perc.
Nagy Attila: Nehéz mérkőzésen vagyunk 
túl, közvetlen riválist sikerült két vállra 
fektetni. Jól kezdtünk, de aztán megint 
jött egy hullámvölgy, aztán a végén na-
gyon akartunk, ez hozta meg a győzel-
münket. Gratulálok a lányoknak!

              -kábé-

FÉRFI KÉZILABDA NB II
Tiszavasvári SE - Hajdúnánás KSE 
28 - 30 (18 - 13)

Tiszavasvári 320 néző. Vezette: Dulai, Pi-
sák. (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, Pi-
sák. (október 12.)
Hajdúnánás KSE: Kócsi (kapus), Nagy Sz 
1, Kujbus 1, Ötvös Á, Nagy-Menyhárt 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 kezdtük a 
mérkőzést. Az ellenfél hamar nagy előnyt 
alakított ki. A második félidőben megkö-
zelítettük őket, de erővel már nem bírta 
a csapat.

               -kábé-

A Hajdúnánási Újság következő megjelenése:
2019. december 5.


