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Versvarázs versmondó találkozó

3. oldal

Virágzik a hajdúnánási néptánc

5. oldal

Átadták a Gyermek Egészségházat

2. oldal

Város Napja 2019. Fotópályázatok díjátadója

4. oldal

Kedves Hajdúnánásiak!
 
Négy gyertya ég az adventi koszorún. 
Jelzi, hogy készülődünk az ünnepre, egy 
esztendő lezárására. Ilyenkor végig gon-
doljuk, mit hozott az idei, s vajon mit 
tartogat a következő év. Számot vetünk, 
milyen eredményeket tudhatunk magunk 
mögött, mennyiben sikerült terveinket 
megvalósítani.
 
Ahogy egy város életében úgy egy család 
életében is vannak nehéz helyzetek, van-

nak örömök, bánatok, vannak konfliktu-
sok, súrlódások. De van egy közös pont, 
amely összetartja a családokat és városun-
kat – ez a szeretet és a közös összefogás. 
Az elmúlt évek eredményei mind-mind az 
összefogás és az együttműködés eredmé-
nye, melyek egytől-egyig a hajdúnánásiak 
keze munkáját dicsérik. Mindezt közös 
munkával, közös akarattal értük el. Erre 
mindannyiunknak büszkének kell lenni!
 
Ilyenkor karácsony közeledtével, több 
hangsúlyt fektetünk a szeretetre, a meg-

bocsájtásra és ilyenkor van együtt igazán 
a család is. Fontos, hogy tudjunk odafor-
dulni szüleinkhez, testvéreinkhez, baráta-
inkhoz, akár még ellenfeleinkhez is. Tud-
junk ellentéteket félretenni, s ne a hibákat 
keressük másokban, mert egy családban ez 
így szükséges, s egy városban is.
 
A harag, a gyűlölet elválaszt bennünket 
és akadályt emel az emberek közé. Ezt az 
akadályt csak őszinte kibeszéléssel, őszin-
te megbánással és őszinte megbocsátással 
mozdíthatjuk el az utunkból. Nekem 

városvezetőként nem lehet más a célom, 
mint az akadályok elmozdítása a haladás 
útjából, a városunk fejlődése, a béke meg-
teremtése. Olykor a béke megteremtésé-
hez sokkal több erő kell, mint a harchoz!
 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok közös-
ségünk minden tagjának szeretetteljes, 
békés karácsonyt és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt!
Soli Deo Gloria

Szólláth Tibor
Hajdúnánás polgármestere
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Ünnepi megemlékezés 
a Város Napján

Bocskai István fejedelem 1605. decem-
ber 12-én 9254 hajdú vitézét Kálló, Ná-
nás, Dorog, Hadház, Vámospércs, vala-
mint Varjas, Sima és Vid pusztákra telepíti 
le. A hét hajdúváros ekkor lépett a hajdú 
önazonosság útjára, melyre napjainkig 
büszkének kell lennünk.

Több mint harminc éve, hogy Hajdú-
nánás városa ünnepi programokkal, közö-
sen emlékezik meg december 12-én a haj-
dúszabadság születésnapjára. 

Ebben az évben az ünnepi programok 
már kora délután elkezdődtek az óvo-
dáknak és iskoláknak meghirdetett rajz-
pályázatok, majd a „Fotózz Hajdút” és a 
„Hajdúnánás 2019” fotópályázatok kiál-
lításának megnyitójával és a díjazásával, 
majd az esti órákban a Bocskai szobornál 
folytatódott a megemlékezés. 

A koszorúzási szertartás előtt Przemy-
sław Korcz Ustron testvérvárosunk pol-
gármestere mondott emlékező beszédet, 
melyben Bocskai István fejedelem dicső 
tetteit méltatva szólt arról a szabadság-
vágyról, mely sok évszázadon keresztül 
vezetett küzdelmekhez és csatákhoz egész 
Európában, de a ma élő embereknek sem 
szabad megfeledkezni róla, állandóan tö-

rekednünk kell rá. Az ünnepi beszédet kö-
vetően Bocskai István Fejedelem szobrát 
az emlékezés és tisztelet koszorúival ékesí-
tették a megemlékezők. 

Az ünnepi testületi ülés már a műve-
lődési házban folytatódott, ahol Szólláth 
Tibor polgármester ünnepi beszédét kö-
vetően ezúttal is többen vehettek át Pol-
gármesteri elismerő okleveleket, illetve 
részesültek városi kitüntető díjazásban. 
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a 
kitüntetettekről szóló méltatásokat követke-
ző lapszámunkban közöljük.

Ezen a napon került sor a lengyelor-
szági Ustron és Hajdúnánás testvérvárosi 
kapcsolatának jubileumi, 25 éves megerő-
sítésére, illetve a moldovai Benderi tele-
püléssel új testvérvárosi kapcsolat aláírá-
sára, hiszen Benderi az a település, mely 
a 75 éve málenkij robotra Hajdúnánásról 
elhurcoltak nyughelye. A Városnap „Az 
ünnepi üdvözlet Ustronból” című mű-
sorral zárult, mellyel az ustroni Rownica 
néptánc – és énekegyüttes kedveskedett a 
hajdúnánási lakosoknak. 

HNU
Fotók: Girus Zsolt

Az ustroni „Równica” együttes műsora Az ustroni „Równica” együttes műsora

A „Fotózz Hajdút” fotópályázat díjátadó  
eseménye

Przemysław Korcz Ustron polgármestere Koszorúzás a Bocskai szobornál

Ivancenco Roman Benderi polgármesterének 
köszöntője

Ustron és Hajdúnánás testvérvárosi kapcsolatának megerősítése Benderi és Hajdúnánás testvérvárosi megállapodás dokumentumainak ünnepélyes aláírása
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40 éves a Hajdúnánási Újság
2019-ben sok nevezetes évfordulóról 

emlékeztünk meg városunkban. Úgy ér-
zem, nem múlhat el az év anélkül, hogy ne 
emlékezzünk meg a Hajdúnánási Újság 
megjelenésének 40-éves évfordulójáról! 
Hajdúnánásnak a 20-ik század elején is 
volt városi lapja Hajdúnánási Újság cím-
mel. Híres volt a város nyomdaipara, de a 
II. világháború eseményei miatt megszűnt 
a korábbi Hajdúnánási Újság.

Az 1970-es években kezdtek elszapo-
rodni a különböző települések és üzemek 
lapjai, így került sor Hajdúnánáson is a 
városi újság megalapítására. Ebben az idő-
ben a Városi Tanács Művelődési Bizottsá-
gának az Elnöke voltam. Feladatom volt, 
hogy közreműködjek a újság megalapítá-
sában. Ma is magam előtt látom azt a ké-
pet, hogy a Művelődési Központban Tarr 
Sándor tanácselnök, Illyés László a párt-
bizottság munkatársa, Nábrádi Benedek, 
Péteri Lajos, Sebestyén Miklós, s a város 
mezőgazdasági és ipari üzemei képvise-
lőinek a jelenlétében megbeszéljük a lap 
megindításának a részleteit. A résztvevők 
között voltak „jó tollú emberek” az újság-
íráshoz, de nem volt ismerős fotós. Végül 
így került sor a „Nábrádi” és a „Tar-fotó” 
megszavazására.

Az újság neve 10 évig Hajdúnási Fó-
rum volt. Filep Tibor – a Hajdú-Bihari 

Napló újságírója volt a főszerkesztőnk. 
Kezdetben a lapot a debreceni Alföldi 
Nyomában nyomták.

Nagy esemény volt életünkben, hogy 
1999-ben Éles András polgármester 
Nábrádi Benedeket, Péteri Lajost és Tar 
Józsefet az „Arany strucctollas helybéli 
újságírói” címet tartalmazó Oklevéllel 
tüntette ki! 

2000-ben a Város Napján pedig a 
„Soós Gábor Közszolgálati Díjat” ado-
mányozta részünkre Hajdúnánás Város 
Önkormány zata.

Tíz év eltelte után a Hajdúnánási Új-
ság címet vette fel ismét városunk kedvelt 
újságja. Több mint 30 évig voltam a Haj-
dúnánási Újság szerkesztőbizottságának a 
tagja, fotósa! Az első 30 évben megjelent 
lapszámok bekötve feltalálhatók a „Fürdő 
utcai házi múzeumunkban”.

Tar József

„Versvarázs” versmondó találkozó 
Hajdúnánáson

2019. november 22-én, rendezte meg 
a Gábor József Kulturális Alapítvány a 
Fehér Bot Alapítvánnyal karöltve vers-
mondó találkozóját „Versvarázs” címmel, a 
hajdú nánási Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium Ercsey dísztermében.

Hajdúdorog és Hajdúnánás felső tago-
zatos és gimnazista diákjai mutatták meg 
tehetségüket a vers és prózamondó ver-
senyen. 21 diák képviselte iskoláját. Így 
Hajdúdorogot, a Szent Bazil Görögkato-
likus Általános Iskola felsős diákjai, és a 
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola felsős tanulói. Hajdúná-
nást, a Bocskai AMI és Kollégium felsős 
növendékei és a Kőrösi Csoma Sándor Re-
formátus Gimnázium fiataljai képviselték. 

A rendezvényt Hajdúnánás Város Ön-
kormányzata támogatta.

Id. Gábor Józsefre emlékezünk évről- 
évre. Már több mint tíz éve, hogy látó 
diákoknak szervezzük a versmondó talál-
kozót – amit 2007-ben a Fehér Bot Ala-
pítvány néhai elnöke, Dr. Szabó Miklós 
megálmodott –, „hiszen szeretnénk a diá-
kok érdeklődését felkelteni, vak és látássé-
rült írók és költők műveire”. 

Ez egyfajta érzékenyítés is, hogy lássák, 
olvassák, ismerjék meg, milyen gondolko-
dással, élményekkel teli műveket szereztek 
és szereznek a mai napig is a látássérült em-
berek. Így bepillantást nyerhetnek gondo-
latvilágukba. Válogathattak a fiatalok, az 
„Óda a fényhez” című ANTOLÓGIÁ-ból 
és szabadon választhattak, szemezgethet-
tek a látás és látásvesztés témakörökben 
más kötetekből és az internetről is. 

A 2019. év kiemelkedően jelentős év a 
látássérült emberek és szervezeteik életé-
ben. 

1969 óta október 15-e, a fehérbot nem-
zetközi napja. 

Az évnek ez a napja, az a dátum, amikor 
több figyelem irányul a vak és látássérült 
emberekre. Tehát, 50 éve ünnepeljük a 
látássérültek nemzetközi napját, hogy a 
közvélemény figyelmét felhívjuk a vakok 
és gyengénlátók sajátos helyzetére, keres-
ve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a 
társadalomba való széles körű és teljesebb 
értékű beilleszkedés útját.

Megjelent körünkben Nagyné Juhász 
Krisztina – képviselő asszony, aki Hajdú-
nánás Város Önkormányzatát képviselte.

Köszöntő beszédében utalt a jó kap-
csolat ápolására, mely az intézmények 
között zajlik, hiszen a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjeként is 
figyelemmel kíséri a Fehér Bot Alapítvány 
és a Gábor József Alapítvány munkáját, 
rendezvényeit. Annál is inkább, mert 
képviselő asszony is volt munkatársa a 
Fehér Bot Alapítványnak. Sok szép em-
léke fűződik a kezdetekhez az alapítvány 
beindulásához és kifejezte nagyrabecsü-
lését Dr. Szabó Miklós, néhai elnökünk 
munkássága előtt.

Képviselő asszony köszöntője után ki-
tüntetés átadására került sor.

Az alapítvány kuratóriuma a 2019-es 

évben, két főnek ítélte meg ezt a rangos 
kitüntetést. Közülük az egyik, kitüntetett 
a Gábor József Kulturális Alapítvány civil 
segítője. 

Ennek figyelembe vételével „az ala-
pítvány logójával díszített Emléklap és 
Dr. Szabó Miklós „EMLÉK PLAKETT” 
kitüntetésben részesült 2019. november 
22-én, Papp József helytörténész, Kós 
Károly- Podmaniczky és Csokonai díjas 
publicista, aki nagy irodalomkedvelő, a 
„Regélő régió” és a „Versvarázs” versmon-
dó találkozók zsűrijének elnöke. 

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!
A kitüntetést átadta dr. Szabó Tamás, 

a Gábor József Kulturális Alapítvány ala-
pítója.

A fiatalok három korcsoportban verse-
nyeztek. Most sem volt könnyű helyzet-
ben a háromtagú zsűri – Szabóné Mezei 
Etelka / nyugalmazott könyvtár igazgató – 
Csegöldi Lászlóné / nyugdíjas pedagógus 
– Papp József /publicista, hiszen csodála-
tos költeményeket hallhattak a szép számú 
közönséggel együtt.

Közel nyolcvan fő tisztelt meg bennün-
ket jelenlétével, szülők, nagyszülők, fel-
készítő pedagógusok és társszervezeteink 
képviselői.

Az 5–6. osztályosok között helyezéseket 
értek el:
1. helyezett lett: Papp Lilla Kata 5. C-s 

tanuló, a Bocskai AMI és Kollégium 
felsős növendéke.

2. helyezett lett: Nagy Kristóf Dániel 5. 
C-s tanuló, a Bocskai AMI és Kollé-
gium felsős növendéke.

3. helyezett lett: Kovács Kitti 5. C-s ta-
nuló, a Bocskai AMI és Kollégium fel-
sős növendéke.

Külön díjas lett: Orosz Janka 5. osztályos 
tanuló, a Móra Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola növendéke.
A 7–8. osztályosok között helyezéseket 

értek el:
1. helyezett lett: Kovács Alíz 7. A-s tanu-

ló, a Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium növendéke.

2. helyezett lett: Debreczeni Péter 8. A-s 
tanuló, a Kőrösi Csoma Sándor Refor-
mátus Gimnázium növendéke.

3. helyezett lett: Gulyás Gerda 8. A-s 
tanuló, a Szent Bazil Görögkatolikus 
Általános Iskola növendéke.

Külön díjas lett: Varga Fanni 7. B-s tanu-
ló, a Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium növendéke és Percze Már-
ton 8. osztályos tanuló, a Móra Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola növendéke.
A gimnazisták között helyezést értek el:

1. helyezett lett: Nagy Dorottya, 11. 
B / Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium diákja.

2. helyezett lett: Horváth Ivett, 11.  B /  
Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium diákja.

3. helyezett lett: Vécsei Anita, 10. C /  
Kőrösi Csoma Sándor Református 
Gimnázium diákja.

A délután programját színesítette zon-
gorajátékával Gábor Zoltán úr és a Nyír-
ségi Látássérültek Egyesületének Kultúr-
csoportja, Leitner Viola Egyesületi Elnök 
vezetésével, akik népdalcsokorral ked-
veskedtek a hallgatóságnak. Így oldották  
a fiatal versenyzők izgalmát a kötelező és 
a szabadon választott művek előadásai 
közben.

A zsűri értékelését követően Dér Balázs-
né Dobi Inci igazgatónőnek átadtuk 
Dr. Szabó Miklós „Életem története” c. 
három kötetes trilógiáját, hogy az Iskola-
történeti Kiállításban méltó helyet kapjon 
a hírneves öreg diákok között. Néhai elnö-
künk is ennek a gimnáziumnak a padlóit 
koptatta, ő is itt tanult, itt érettségizett, 
majd innen kapott indíttatást, bátorítást  
a továbbtanuláshoz látássérültként.

Egy igazán színvonalas irodalmi dél-
utánnak lehetett a közönség szem és fül 
tanúja, hiszen a diákok felkészültségét, 
odaadó munkáját, szorgalmát dicsérte a 
tisztelt zsűri is az értékelésnél. Dicsérték 
a felkészítőket, tanárokat, szülőket, hisz 
megfelelő családi és iskolai háttér nélkül 
nem születtek volna ilyen szép teljesít-
mények.

Minden eredményt elérő és résztvevő 
diáknak gratulálunk, hiszen már az is 
nagy dolog, hogy a felnövekvő generáció, 
érdeklődéssel tekint a látássérült, vak írók 
és költők alkotásaiba, műveibe, melynek 
alapján megismerkedhetnek színes gon-
dolatvilágukkal, érzéseikkel, ahogyan ők 
„látják” a világot.

Karcagi Márta – kuratóriumi tag

Ez itt az Ön hirdetésének a helye! 
Hirdessen Ön is a Hajdúnánási Újságban! Telefon: 06-70/375-66-53
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A Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. programajánlója

 2019. december 21. (szombat)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 22.(vasárnap)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Múlt karácsony (magyarul be-
szélő, angol–amerikai romantikus víg-
játék, 102 perc, 2019)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 23. (hétfő)
 17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora 
(magyarul beszélő, amerikai sci-fi, ak-
ciófilm, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 26. (csütörtök)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi 
kaland film, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 27. (péntek)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi ka-
landfilm, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora 
(magyarul beszélő, amerikai sci-fi,  
akciófilm, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 28. (szombat)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi  
kalandfilm, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 29. (vasárnap)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi 
kaland film, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)

 2019. december 30. (hétfő)
 15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

amerikai animációs vígjáték, kaland-
film, musical, 2019, 3D)

 17.00: Jumanji – A következő szint 
(magyarul beszélő, amerikai családi 
kaland film, 2019, 3D)

 19.00: Star Wars: Skywalker kora (ma-
gyarul beszélő, amerikai sci-fi, akció-
film, családi kalandfilm, 155 perc, 
2019, 3D)
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

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

A Város Napjához kapcsolódóan im-
már hagyomány, hogy a Nánás Pro Cul-
tura Nonprofit Kft. Hajdúnánás neveze-
tességeit bemutató, illetve hajdúnánási 
vonatkozású témakörökben rajz, fotó-, 
illetve vers- és novella író pályázatot hir-
det. A beérkezett pályamunkák értékelése 
és díjazása ismét a Város Napjához kap-
csolódott, december 12-én a Kéky Lajos 
Művelődési Központban hirdettek ered-
ményeket.

A délutáni programsorozat a Gyermek-
rajzpályázat eredményhirdetésével vette 
kezdetét, melyre idén is szép számmal ne-
veztek a gyermekek a város intézményei-
ből. A pályázatot óvodás, alsó-, illetve fel-
ső tagozatos kategóriában díjazták a zsűri 
tagjai: Bertalan Ferenc, Demeter Imre és 
Szólláth Zoltán. 

Gyermekrajzpályázat
Óvoda:

– Póser Emma, 6 éves, Hajdúnánási Szi-
várvány Óvoda

– Romhalmi Gréta, 6 éves, Hajdúnánási 
Szivárvány Óvoda

– Arnócz Hanna, 6 éves, Hajdúnánási 
Református Általános Iskola és Óvoda
Általános iskola alsó:

– Mónus Dóra, Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda, 2. B.

– Mónus Szilvia, Hajdúnánási Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda, 1. B.

– Burján Norbert, Bocskai István Általá-
nos Iskola, Polgári u. 3. D.
Különdíjasok:

– Berencsi Hanna, Bocskai István Általá-
nos Iskola, Óvoda u. 3. C.

– Seres Máté, Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda 4. o.

– Szabó Luca, Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda 4. o.

– Kiss Panka Luca, 8 éves, Bocskai István 
Általános Iskola, Magyar u., 2. F.

– Szurok Kincső, Bocskai István Általá-
nos Iskola, Óvoda u. 1. B.
Általános iskola felső:

– Prepuk Emili, Hajdúnánási Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda 6. o.

– Tóth Hanna, Bocskai István Általános 
Iskola, Iskola u. 8. A.

– Tóth Melinda, Kőrösi Csoma Sándor 
Református Gimnázium, 8. o.
Különdíj:

– Horváth Luca, Hajdúnánási Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda 6. o.

– Mezei Csenge, Hajdúnánási Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda 6. o.

– Nyeste Levente, Hajdúnánási Reformá-
tus Általános Iskola és Óvoda 6. o.

– Bacsó Zina, Hajdúnánási Református 
Általános Iskola és Óvoda 5. A.

A Vers- és Novellaíró pályázatra a szer-
vezők Hajdúnánáshoz kötődő alkotásokat 
vártak. A zsűri tagjai Rigó Tamásné, Ko-
roknai Zoltán és Marth P. Ildikó voltak, 
akiknek most sem volt könnyű a döntés. 

A Vers- és Novellaíró pályázat
Díjazottak, Vers- és novellapályázat 

2019:
15–18 éves korig – vers:

I. T. Tóth Petra: Dédmama
II. Láda Bernadett: Hajdúnánás

15–18 éves korig – novella: 
I. T. Tóth Petra: Keleti

II. Kántor Rita: A padláson talált napló
III. Balázs Dzsenifer Gréta: Nulladik óra

18 év felett – vers:
I. Nagy Mónika: Köszönöm

II. Kékiné Harsányi Andrea: Otthon 1.,  
 Otthon 2.

III. Csikós Ágnes: Szeretett hazámról  
 Hajdúnánásról
18 év felett – novella:

I. Nagy Csaba: Egy őszi éjszaka 
II. Fekete Andrea: Itthon

A későbbiekben a „Fotózz Hajdút” fo-
tópályázatra beküldött képeket és amatőr 
fotósokat díjazták. A pályázatot harmadik 
alkalommal hirdették meg, melyre a Haj-
dúk világtalálkozóján készült képekkel 
lehetett benevezni. 

A díjazások a következőképpen alakultak:
„Fotózz hajdút!”
Csatajelenet:

I. Molnár Andrásné: Tűz!
II. Füz László: Össztűz

III. Molnár Andrásné: Támadás
Tábori élet:

I. Füz László: Vonuló huszárok
II. Tátorján Mihály: Szieszta

III. Füz László: Turbékolók
Különdíj: 
Füz László: Felderítők
Tacsi Róbert: Fel az égbe
Portré:

I. Füz László: Rőtszakál
II. Bulyáki Viktor: Tekintet

III. Molnár Andrásné: Mimika
Különdíj: 
Girus Zsolt: Kis harcos
Rendezvényfotó:

I. Török Zoltán: IA11
II. Molnár Andrásné: Fáklyások

III. Molnár Andrásné: Összehangoltan

A Művelődési Központ galériájában 
az immár 12. éve meghirdetett, és idén 
a „Hajdúnánás 2019” címet kapó fotó-
pályázatra beérkezett képeket nézhették 
meg az érdeklődők. Az amatőr fotósok 
Természet, Város és Ember kategóriában 
nevezhettek képeikkel.

A „Hajdúnánás 2019” fotópályázat dí-
jazottjai:

A város:
I. Török Zoltán: Tökös

II. Molnár Andrásné: Templomunk
III. Ádám Tamás: Érkezés
Különdíj: Kónya Barbara: Katolikus 

templom
Az ember:

I. Sándor Gergő: Mélygazdag
II. Török Zoltán: Gyöngy-virág

III. Ambrus Anett: Elmélyülve

Különdíj: Kéki Lajos: Esti Kornél
A természet:

I. Encziné Varga Andrea: Bakszakáll 
naplementében…

II. Balázs Nándor: Mákvirágzás
III. Török Zoltán: Szomszédok
Különdíj: 

– Molnár Andrásné: Átló
– Encziné Varga Andrea: Kukorica csősz
– Farkas Tamás: Borostyán
– Füz László: Őszitakötő
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A Hajdúnánási Újság 2019. december 
5-i számának 5. oldalán a „Megválasztot-
ták az alpolgármestereket” című cikkben 
tévesen tüntettük fel Török Istvánt, mint 
az ellenzéki összefogás által jelölt társadal-
mi megbízatású alpolgármestert. A pon-

tos kifejezés a következő: Török István, az 
„Összefogás Hajdúnánásért” társadalmi 
megbízatású alpolgármester jelöltje. 

Tévedésünkért az érintettektől elnézést 
kérünk. 

HNU

Helyreigazítás

Csohány Jenő Gyermek 
Egészségház ünnepélyes átadása

Felhívás fotó, tárgyi emlék gyűjtésre

Gratulálunk a 2019. november hónap-
ban Hajdúnánáson házasságot kötött 
pároknak!
2 Siró Magdolna–Siket Lajos

Akiktől 2019. november hónapban 
búcsút vettünk:
1 Csorvási Zoltán Antal
1 Girus Imre Sándor

1 Gonda Istvánné
1 Kovács Imre
1 Kovács Mátyás
1 Nyakó Sándor
1 Pusztai Imre
1 Reszegi Gábor János
1 Sisilla Tivadar
1 Süveges Lászlóné
1 Timári László
1 Varga Imre
1 Veres Lajos Antalné

Köszönjük Hajdúnánás legifjabb lakóit!
3 Nagy Márk
3 Pusztai Ákos
3 Rembecki Lujza
3 Reszegi Edvárd

Anyakönyvi hírek

Tájékoztatom Hajdúnánás város lakos-
ságát, hogy Hajdúnánás Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 238/2019. 
(XI. 28.) számú Képviselő-testületi Hatá-
rozatával igazgatási szünetet rendelt el.

A határozatban foglaltak szerint 2019. 
december 23-tól 2020. január 10-ig, 
mely összesen 10 munkanapot jelent. 

Az igazgatási szünet a Hajdúnánási Kö-
zös Önkormányzati Hivatal munkarend-
jét érinti.

Az igazgatási szünet alatt az ügyintézés 
szünetel!

A szünet időtartama alatt a Hivatalban 
a sürgős, azonnali beavatkozást igénylő 
ügyek intézésére ügyelet működik, a za-
vartalan ügymenet és folyamatos feladat-
ellátás kizárólag a halaszthatatlan döntést 
igénylő eljárásokban biztosított.

Kérjük ügyfeleinket, hogy az igazgatási 
szünet idején esedékes hatósági eljárás in-
dítása, ügyeik intézése során vegyék figye-
lembe az igazgatási szünet időtartamát.

Megértésüket köszönjük!
Dr. Kiss Imre

jegyző

Igazgatási szünet a Városházán

2019. december 11-én került sor a 
Tulipán utcán a Csohány Jenő Gyermek 
Egészségház ünnepélyes átadására. A Tuli-
pán utcai volt tüdőgondozó épülete az el-
múlt időszakban teljes belső és külső fel-
újításon és jelentős bővülésen esett át, de a 
folyamat, mely az épület megújulásához és 
átalakításához vezetett még 2016-ban in-
dult el. Ekkor már jól érzékelhető volt az, 
hogy a Szalay János Rendelőintézet épü-
lete nem nyújt elegendő teret a korszerű 
orvos egészségügyi ellátásokhoz, a Tüdő-
gondozó épülete pedig olyan állagromlás-
nak indult, mely már magát a szolgáltatás 
nyújtását is veszélyeztette. Szakmai szem-
pontok alapján – a pályázati lehetőségek 
figyelembe vételével – született meg az a 
döntés, hogy a Tüdőgondozó épülete a 
teljes felújítást követően adjon helyet a 
gyermek egészügyi ellátásnak valamint 
a védőnői szolgálatnak, a tüdőgondozás 
pedig a rendelőintézet épületébe kerüljön. 

A helyi védettség alatt álló épület még 
az 1850-es években kúriának épült, a fel-
újítás tervezése során az egyik fő szempont 
volt a klasszicista stílusjegyek megőrzése, 
valamint az, hogy az 1960–70-es években 
hozzátoldott épületrészek elbontásával egy 
olyan épület jöjjön létre, mely az eredeti  
épület stílusjegyeit magán hordozza, de 
a mai modern, korszerű épületanyagok 
felhasználásával kerül kialakításra. Mind-
ezek az elképzelések Trenka Zoltán építész 
tervei által az ELÁN-ÉP Kft. szakszerű ki-
vitelezésében valósultak meg. 

Kedves Hajdúnánásiak!
Az egészségügyi szolgáltatás minőségé-

nek javítása terén az elmúlt időszakban egy 
újabb állomáshoz érkeztünk el. A Tulipán 
utcai volt tüdőgondozó épülete az elmúlt 
időszakban teljes belső és külső felújítá-
son és jelentős bővülésen esett át, amely 
néhány hete már Csohány Jenő Gyermek 
Egészségházként funkcionál. A modern, 
minden igényt kielégítő komplexumban 
7 védőnői körzet és 2 iskolaegészségügyi 
szolgálat, valamint 3 gyermek háziorvosi 
praxis került kialakításra. Az egészségház, 
amely XXI. századi infrastruktúrájával tel-
jes mértékben megfelel a modern kor ki-
hívásainak új távlatokat nyit meg a helyi 
gyermekorvosi ellátás terén. A jövőben az 
udvaron szeretnénk játszóteret, míg az épü-
let pincéjében sóbarlangot is kialakítani.

Csohány Jenő, gyógyszerész által a vá-
rosnak adományozott nagy értékű, több 
mint százesztendős kúriát és a hozzátarto-
zó nagy telket igyekeztünk a kor követel-
ményeinek megfelelően felújítani, korsze-

Árokné Toma Krisztina, a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal főigazgatója az 
alapellátások fejlesztésének jelentőségéről, 
a betegek gyógyulási esélyeinek javítása 
érdekében tett kormányzati intézkedések-
ről, Szólláth Tibor polgármester pedig az 
intézmény fejlesztésének a lakosság életé-
ben betöltött fontosságáról szólt köszön-
tőjében.

Baráthné Megellai Erzsébet a Szalay 
János Rendelőintézet intézményvezetője 
röviden összefoglalta azokat a tapasztala-
tokat, melyeket az elmúlt hetekben – a 
védőnői szolgálat és a gyermek háziorvosi 
praxisok beköltözése óta eltelt időszakban 
– szereztek. Az új bútorokat és eszközöket 
már használják a rendelőkben, de termé-
szetesen fokozatosan teszik majd egyre 
otthonosabbá, barátságosabbá, színesebbé 
az épületet.

A köszöntő beszédek elhangzása után 
az épület előtt Árokné Toma Krisztina, 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója, Szólláth Tibor polgármester, 
Baráthné Megellai Erzsébet intézményve-
zető valamint Jóna Gábor az ELÁN-ÉP 
Kft. ügyvezetője vágta át az avatószalagot, 
mellyel az épület hivatalosan is átadásra 
került. 

Ezt követően Gacsályi Gábor reformá-
tus lelkész és Szaplonczay Gergely görög-
katolikus atya megáldotta és megszentelte 
az épületet. 

HNU
Fotók: Girus Zsolt

rűsíteni, s nem utolsó sorban Csohány Úr 
végakaratát teljesíteni, hogy egészségügyi 
szolgálat működjön az épületben.

Szeretnénk, ha Csohány Jenő életéről, 
munkásságáról, a kúria történetéről egy 
állandó kiállítás nyílhatna meg a Gyermek 
Egészségház épületében, mellyel egyrészt 
tisztelegnénk nagylelkű adományozónk 
előtt, másrészt a kiállítás révén jobban 
megismerhetné városunk közössége, a 
felnö vekvő nemzedékünk az egykor váro-
sunkban élt gyógyszerészt.

Amennyiben Önnek vagy hozzátartozó-
jának, ismerősének van fotója, dokumen-
tuma, amely Csohány Jenő életéről, mun-
kásságáról szól, kérjük ossza meg velünk.

A fotókat, tárgyi eszközöket behozhatja 
személyesen a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény épületébe 
(Hajdúnánás, Bocskai utca 12.)

Telefonszám: 06 52 381 941

Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat

Baráthné Megellai Erzsébet, Árokné Toma Krisztina, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
főigazgatója, Szólláth Tibor polgármester, Jóna Gábor az ELÁN-ÉP Kft. ügyvezetője

Csohány Jenő életéről, munkásságáról
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Kócsi sztori: Az eltévedt Mikulás

Mikulásbál Hajdúnánáson

Aki nem ismer lehetetlent
Büszkén mondhatom, hogy már több 

mint harminc éve annak, hogy először 
magamra öltöttem a Mikulás jelmezt így 
december elején. Azóta szerencsére ed-
dig mindegyik évben tartottak igényt a 
„szolgálataimra”. Természetesen minden 
alkalommal megnevettetnek a gyerkőcök, 
mindig vannak remek és felejthetetlen 
sztorik, da ami az idén történt velem, az 
bizony még soha a több mint negyed év-
században.

Történt pedig, hogy 5-én este már csak 
egy helyszín volt hátra a menetből. A kör-
forgalmunktól nem messze ácsorogtam a 
hidegben, teljes jelmezben s hamarosan le 
is fékezett mellettem egy autó. Gyorsan 
bepattantam a melegbe – vigyázva, hogy 
az ajtóba ne szoruljon a szakállam -, s már 
indultunk is (akarom mondani suhant a 
„szán”) a mosolygós, de izgatott apukával. 

Útközben lelkesen magyarázta, hogy 
csak két gyerek van, egy 3 éves meg egy 
6 hónapos. Az idősebbik nagyon vár, ver-
seket-dalokat tanult, a kicsi viszont – bár 
nagyon kis értelmes – valószínűleg fogal-
ma sem lesz róla, hogy mi történik. Pár 
perc múlva már egy társasház második 
emeletén toporogtunk csendesen, suttog-
va. Három bejárati ajtó a lépcsőforduló-
ban, középen pedig egy hatalmas papír 
táska kikészítve, tele ajándékokkal. Míg 
én nekiláttam mindenestül bepakolni a 
nagy szatyrot a puttonyomba, addig az 
apuka előreszaladt felkészíteni a Mikulás 
várókat. És itt történt a baj.

Én még most is esküdni mernék rá, 
hogy az apuka a mögöttem lévő ajtón 
szaladt be, de hát a nagy szakáll, meg a 
szemüvegem is bepárásodott (sőt hajlong-
va több percig tartott, míg telepakoltam 
a zsákom). Mindenesetre ruházatomat 
megigazítva, szemüvegemet megtörölget-
ve, meggyőződésesen és határozottan be-
kopogtattam botommal a jobb első ajtón. 
Mivel választ nem hallottam, óvatosan 
benyitottam. Nyitva volt, tehát jó helyen 
járok gondoltam. Nagy ho-ho-hózások, 
köszöngetések és kopogások közepette el-
jutottam a nappalihoz. Bent a nagyablak 

és egy vasalódeszka között egy középkorú 
hölgy állt dermedten. Illedelmesen vissza-
köszönt, abbahagyta a munkálkodást mi-
közben valamiért egyre fehérebb kezdett 
lenni.

– Laknak itt jó gyerekek? – kérdeztem 
mély elváltoztatott hangon.

– Laknak – laknak, de még iskolában 
vannak – felelte ő kicsit ijedt hangon.

– A 3 éves, meg a 6 hónapos? – értet-
lenkedtem.

– Nem – nem, harmadikos meg hato-
dikos.

– Akkor rossz helyre jöttem? – ágáltam 
tovább.

– Nem – nem. Jó helyre, csak még szak-
körön vannak – felelte miközben óvatosan 
kezdett kijjebb jönni a deszka védelméből 
viszont a vasalót még mindig lézerkard-
ként tartva maga előtt.

No, itt kezdtem elveszíteni a fonalat. 
Meg akarnak viccelni? Elbújtak? Történt 
már ilyen s már-már kutatgatni kezdtem, 
de a hölgy megnyugtatott, hogy biztosan 
a fia rendelt meg, de még ő is dolgozik. 
Pár pillanat múlva egyeztettük a neveket 
s kiderült a szörnyű valóság. Rossz helyre 
kopogtattam be.

Az igazi poén viszont csak most jön. 
Megrendelőim ugyanis már nem győztek 
várakozni ezért kinéztek gyerekestül a lép-
csőházba. El tudom képzelni milyen arcot 
vágtak mikor meglátták, hogy se Télapó, 
se csomag, se ajándék csak az üres lépcső-
ház.

– Milyen Mikulást hoztál te ide? – kér-
dezte a fiatal anyuka rémülten.

– Egészen normális, rendes Mikulás-
nak tűnt – hangzott a válasz kissé dado-
gósan.

– Ez rendes? Lenyúlta az ajándékokat 
meg a játékokat, meg mindent.

Ekkor, szinte végszóra léptem ki a 
szomszéd ajtón s a majdnem sírás azonnal 
hatalmas nevetéssé változott. Különösen a 
kis lurkó nyugodott meg, hiszen láthatta, 
hogy a Mikulás lakásról lakásra jár, s min-
den ajtón bekopog.

Kócsi Imre

Iskolánk, a Kőrösi Csoma Sándor Re-
formátus Gimnázium néhány diákja ellá-
togathatott a Papp László Budapest Spor-
tarénába, Nick Vujicic ausztrál motivációs 
tréner és prédikátor előadására. A lehető-
séget Haranginé Simon Tímea tanárnőnek 
köszönhetjük, mivel azonban ő jelenleg 
Kínában tanítja az ottani diákokat, így 
másik két tanárnő kísért el bennünket.

Az eseményt egy olyan integrált zene-
kar nyitotta meg, amelyben a szólisták 
kivétel nélkül sérült (mozgáskorlátozott, 
értelmileg akadályozott és látássérült) 
előadók. A Nemadomfel együttes tagjai 
bebizonyították, képesek teljes életet él-
ni annak ellenére, hogy valamilyen testi 
vagy szellemi rendellenességgel küzdenek. 
Műsoruk közben megismerhettük a Nem 
Adom Fel Alapítványt is, mely a program 
fő szervezője volt. 

Ezután a nap fénypontja következett: 
Nick motivációs előadása. Az arénában 
közel 11 ezer néző hallgathatta őt, amint 
saját életútjáról, családjáról, mindennap-
jairól és az iskolai bántalmazásról beszél. 
Elmondása szerint annak ellenére, hogy 
nem képes néhány olyan dolog elvégzés-
ére, amire egy átlagos ember igen, ugyan-
úgy teljes életet él, mint bárki más. 

Először is elmesélte, hogy édesanyjá-
nak hála, ő is átlagos iskolába járhatott, 
csakúgy, mint kortársai. Habár néhányan 
csúfolták rendellenességei miatt, és ez 
néha nagyon rosszul esett neki, korán rá-
ébredt arra, hogy a külső nem számít. Ő 
is ugyanúgy furcsának találhatná társait, 

amiért nem hasonlítanak hoz-
zá. Meghallgattuk azt is, hogy 
számára is voltak mélypontok: 
tízéves korában a lelki bántal-
mazások miatt öngyilkosságot 
kísérelt meg. Szerencsére rájött 
arra, hogy a kinézete ellenére a 
szülei számára ő mindig fontos 
lesz. Ez a lelki támasz segített 
neki túllépni a sérelmeken. 

Nick ennek kapcsán el-
mondta, hogy egy-egy iskolai 
csúfolás, „cikizés” vagy másfaj-
ta lelki bántalmazás mindenki 
számára komoly traumát je-
lent, ezért kérte, hogy figyel-
jünk oda, mit mondunk és 
teszünk embertársainkkal az 

iskolában, munkahelyen vagy akár ott-
hon is. 

Bemutatta nekünk azt is, hogy mit ért 
el az életben: kivetített fotón láthattuk 
feleségét és négy egészséges gyermekét; 
beszélt arról, hogy milyen sok helyen járt, 
milyen előadásokat tartott, kikkel került 
kapcsolatba. 

Ezen kívül sok vicces történetet is hall-
hattunk a prédikátor életéből, például 
amikor pilótaruhába öltözve ő köszön-
tötte a gépre felszálló és halálra rémült 
utasokat, vagy amikor – szintén egy re-
pülőgépen – az ülések felett a bőröndök 
számára fenntartott rekeszekben bújt el, 
és ugyancsak megrémítette az azt kinyi-
tó utasokat. Ezek mind azt bizonyították 
számomra, hogy a saját helyzetét is tudja 
egészséges humorral kezelni és láttatni, 
ami szintén erőt adhat másoknak. A vég-
ső tanulság pedig az, hogy valóban képes 
teljes életet élni mindenki, aki tesz érte, 
attól függetlenül, hogy milyen testi adott-
ságokkal rendelkezik. 

Az előadást a Nemadomfel zenekar zár-
ta közös éneklésre invitálva a közönséget. 
Úgy gondolom, hogy ezalatt a néhány 
óra alatt mindenki tanulhatott valami 
hasznosat, vagy legalábbis kapott néhány 
motiváló gondolatot. Például azt, hogy 
milyen szerencsések is vagyunk, amiért 
egészséges életet élhetünk; látnunk kell, 
hogy a mindennapok problémáin is felül 
lehet emelkedni; és meg kell tanulnunk, 
hogy semmit se adjunk fel!

Holba Kata Regina (10. B)

A december 7-én tartott Mikulásbál 
szervezői már hónapokkal ezelőtt elkezd-
ték a készülődést, hiszen nagy munkával 
jár egy közel 400 fős rendezvényt időben 
megszervezni. Az iskola dolgozói közös 
munkával valósítják meg évről-évre a 
feladatokat, mely a város lakóit is alapo-
san  megmozgatja, hiszen a jótékony köz-
reműködés mindig jókor jön. Évről-évre 
sok embert megérint a bál célkitűzése, 
azaz  a gyermekek iskolai éveinek anyagi 
erőkkel történő támogatása. Ki felajánlá-
sával, ki részvételével segítette a szervezést 
és a megvalósítást. A szülők a terem be-
rendezése és a terítés mellett tombolatár-

gyakkal, süteményekkel, támogató jegyek 
megvásárlásával járultak hozzá a sikerhez.

A közös összefogás irányítói, a feladatok 
kézben tartói Székelyné Nádas Zsuzsa és 
Madai Tamás voltak, akik az iskola peda-
gógusai és évek óta fő szervezői a bálnak. 
Mindezek mellett fontos eleme a rendez-
vénynek az ünnepi dekoráció, melyet az 
idén is Pusztai Eszter valósított meg segítő 
csapatával. A zenéről már megszokottan 
Zelenák Krisztián gondoskodott, az ízle-
tes vacsorát pedig Kerezsi Sándor és csa-
pata varázsolta az asztalokra. 

Az esti műsor szereplői, a bál megnyi-
tói természetesen a gyerekek voltak, akik 

Évek óta ilyen tájban rendezik meg a hajdúnánási Bocskai iskola téli bálját, melyet a 
Mikulás érkezéséhez kötnek. A nagy érdeklődés, a színvonalas műsorok elmaradha-
tatlan kellékei az alapítványi rendezvénynek, melynek bevétele az iskolába járó gyer-
mekek programjait gazdagítja, színesíti.

táncukkal, mesés  alakításaikkal nagy örö-
möt szereztek a népes vendégseregnek. 
Elsősorban az alsó tagozatos osztályok 
mutatták be produkcióikat, melyben még 
tanítóik, osztályfőnökeik is táncoltak a 
műsorok betanítása mellett.

A hajnalig tartó táncos mulatság jó han-
gulatban telt, a szervezők elégedetten zár-
hatják a projektet, mely ismét teljesítette 
az elvárt célokat.

Fekete Andrea
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A középmezőny elején

Tisztelt olvasók!
A 2020. évi városi naptár a Hajdúnánási Újság következő 

számában, 2020. január 9-én jelenik meg.

Folytatjuk, a mérkőzésekről való tudó-
sítást s remélhetőleg hamarosan utolérjük 
magunkat. A következő négy mérkőzésen 
sem vallottunk szégyent sőt. Az elmúlt sze-
zon ezüst érmese tudott csak egyetlen góllal 
legyőzni otthonában, míg mi azt a csapatot 
győztük le akiknek a gólvágói valamikor 
nánási játékosok voltak s az első negyed-
órában már két gólos előnyre tettek szert.

Hajdúböszörményi TE–Hajdúnánás 
Flexo-2000 FK 1–0 (1–0)

Néző: 100 
Vezette: Erdélyi T. (Vasziliu T., Tóth G.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T.– 

Vígh L., Kiss L., Csiszár I., Újvári Zs., 
Kondora K. (Cservák T.), Fodor J., Jóna 
G. (Varga N.), Bencze D. (Puskás Cs.), 
Pázmándi D., Tóth V. Edző: Daróczi Péter

Gól: Oláh N. 
Ifi: 8–0.
A jó erőkből álló hajdúböszörményi 

gárda, az első félidő 35. percében szerzett 
találatával megszerezte a fontos három 
pontot. Az első felvonás hazai fölényt 
hozott a gól mellé, míg a második felvo-
násban már kiegyenlítettebb játékot lát-
hattak s ezt az ellenfél edzője is elismerte. 
Csapatunk ezen a mérkőzésen sajnos nem 
tudott a kapuba találni.

Hajdúnánás Flexo-2000 FK–Püspök-
ladányi LE 5–2 (3–0)

Néző: 100
Vezette: Szabó P. (Tóth T., Vasziliu T.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T.– 

Vígh L., Cservák T. (Puskás Cs.), Kiss L., 
Csiszár I., Újvári Zs., Kondora K., Fodor 
J., Jóna G., Bencze D. (Szilágyi Á.), Páz-
mándi D. Edző: Daróczi Péter

Gól: Újvári Zs. (3), Kondora K., Jóna 
G., illetve Makula A., Jámbor M. 

Ifi: 5–3.
Hadd idézzek Szabó László a Ladány 

edzőjének nyilatkozatából mely sok min-
dent elmond a jókor jött győzelmünkről: 
„Megpróbáltunk előrefelé menekülni, és 
ennek eredményeképpen ma több hely-
zetünk volt, mint az utolsó 5 mérkőzé-
sünkön egybevéve. A helyzeteket kidol-
goztuk, de sajnos nekünk nem volt egy 
Újvárink, aki a ziccereket gólra váltotta 
volna. Sportszerű mérkőzés volt remek 
játékvezetői teljesítménnyel”

Tisztelt Lakosság!
A szállítási napokon a hulladékszállítást a szolgáltató munkatársai reggel 6.00 óra 

és délután 16.00 óra között végzik, ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladék-
gyűjtő (kommunális, szelektív és bio) edényzeteket reggel 6.00 óráig helyezzék ki a 
közterületre. 

A 2020. évre vonatkozó szelektív szállítási időpontokat, illetve az áthelyezett hulla-
dékszállítási napokat az alábbi táblázat tartalmazza. A szelektív szállítási időpontokat 
és a hulladékszállítással kapcsolatos egyéb információkat a Hajdúsági Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. honlapján a www.hhgkft.hu oldalon találnak.

Szelektív szállítási időpontok

Hajdúnánás 2020

Szelektív Bio

Sárga t. Barna t.

01.10.  

02.07.  

03.06.  

04.03. 04.03.

  04.17.

05.02. 05.02.

  05.15.

05.29. 05.29.

  06.12.

06.26. 06.26.

  07.10.

07.24. 07.24.

  08.07.

08.21. 08.21.

  09.04.

09.18. 09.18.

  10.02.

10.16. 10.16.

  10.30.

11.13. 11.13.

  11.27.

12.11. 12.11.
 

Áthelyezett hulladékszállítási napok

2020. május 1. helyett 2020. május 2.

2020. október 23. helyett 2020. október 24.

2020. december 25. helyett 2020. december 27.

2021. január 1. helyett 2021. január 2.

DEAC–Hajdúnánás Flexo-2000 FK 
1–1 (0–0)

Néző: 100
Vezette: Juhász D. (Horváth J., Tatár I.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T.– 

Szilágyi Á., Cservák T., Kiss L., Csiszár I., 
Újvári Zs., Kondora K., Fodor J. (Vígh 
L.), Jóna G., Bencze D. (Szabó B.), Páz-
mándi D.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Ménes M., illetve Szabó B. 
Kiállítva: Kiss L. 
Ifi: 1–2.
Egy változatos találkozón, értékes pont-

tal gazdagodott csapatunk. Az első félidő 
jobb játékát, a második félidőben muta-
tott visszafogottabb produkció követte, de 
a hazai vezetést így is sikerült kiegyenlíte-
ni. A látottak alapján a pontosztozkodás 
reális eredmény, főleg, hogy egy jó hazai 
egylet ellen sikerült ezt az eredményt el-
érni.

Hajdúnánás Flexo-2000 FK–Nyíradony  
VVTK 4–3 (2–3)

Néző: 100
Vezette: Gulyás S. (Géhl B., Dávid A.)
Hajdúnánás Flexo-2000 FK: László T.  

(Puskás Cs.)–Vígh L. (Vass Á.), Szilágyi 
Á., Cservák T., Csiszár I., Újvári Zs., Fo-
dor J., Jóna G., Bencze D. (Lakatos D.), 
Szabó B. (Varga N.), Pázmándi D.

Edző: Daróczi Péter
Gól: Szabó B. (2), Fodor J., Vass Á., 

illetve Gyöngy T., Olajos G. 2
Ifi: 0–3.
No, ez aztán igazi fordulatokkal átszőtt 

mérkőzés volt a javából. Több ismerős ar-
cot is köszönthettünk a vendégeknél, akik 
nem vették félvállról az összecsapást és 
egykori nagy kedvencünk Gyöngy Tamás 
révén, hamar meg is szerezték a vezetést. 
Sajnos pár perc múlva meg is duplázták 
a találatokat, sőt a szünetre (kis kozme-
tikázásunknak köszönhetően) 3:2-vel me-
hettek pihenni. Csapatunk viszont nem 
zuhant össze s a második felvonásban 
megtettük azt, amit kellett! Egy jól játszó 
vendéggárdát, ha nehezen is de sikerült a 
végére két vállra fektetnünk.

A 13. forduló után a 7. helyen állunk 
a tabellán s csak 3 pontra a 4. helyen álló 
Kabától.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Ökológiai gazdaságból származó
magyartarka fajtájú vemhes tejelő tehenek

és üszők eladóak.
Érd.: 06-30/308-3484 telefonszámon
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Orosházi NKC–Hajdúnánás SK 26–26 
(13–13) 

Orosháza 200 néző. Vezette: Fehér, Ké-
kesi. (november 24.) 

Hajdúnánás SK: Kiss (kapus), Cserős 1,  
Hrabina, Kelemen, Vámosi 10/3, Som 

6/1, Mihovics 5. Csere: Kozma T (kapus), 
Zelizi, Osvai 1, Kilcs 1, Kemény 1, Zihor, 
Poór, Kozma K 1. Edző: Molnár András

Hétméteres: 4/3, illetve 4/4. Kiállítás: 2 
perc, illetve 6 perc.

-kábé-

NŐI KÉZILABDA NB I/B FÉRFI KÉZILABDA NB II

Hajdúnánás SK–PC Trade Szeged 31–
31 (16–15) 

Hajdúnánás 200 néző. Vezette: Barna, 
Kovács. (november 30.) 

Hajdúnánás SK: Kiss (kapus), Mihovics 
5, Zelizi 1, Som 7/1, Kelemen 2, Kozma K., 
Vámosi 8/4. Csere: Kozma T (kapus), Osvai 
1, Zihor 2, Kilcs 2, Hrabina, Poór, Kemény 
1, Cserős 2, Tar L. Edző: Molnár András

Hétméteres: 6/5, illetve 5/5. Kiállítás: 6 
perc, illetve 16 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet: Hajdúnánás 
SK–Békéscsabai NKSE 33–32 (13–18)

Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Major, 
Székely. (november 28.)

Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Nagy N. 
1, Hrabina 2, OSVAI 3, TAR L. 4, ZE-
LIZI 7/1, KOZMA K. 4. Csere: Reszegi 
(kapus), SZÖGI 5/1, KELEMEN 4, Cse-
ke 1, Molnár F. 2/2, Papp, Balázs, Zagyva, 
Nagy E. Edző: Nagy Attila

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

Nagy Attila: Szokásunkkal ellentétben 
most gyenge 1. félidőt produkáltunk, de a 
2. játékrészre rendeztük a sorainkat, és úgy 
érzem, megérdemelten tartottuk itthon a 
2 pontot. Gratulálok a lányoknak!

-kábé-

DEAC–Hajdúnánás KSE 32–22 (18–13)
Debrecen 150 néző. Vezette: Budai- 

Bock, Wenczel. (november 30.)
Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), Dan-

kó 2, ÖTVÖS T 8, Barta D 2, Ötvös N., 
Kiss 3, Nyeste. Csere: Bodogán, Kele-
men 1, Juhász, Harsányi 1/1, Barta A. 1, 
Nagy-Menyhárt 5. Edző: Madai Tamás

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

Madai Tamás: A bajnoki cím legna-
gyobb esélyese ellen léptünk pályára. Saj-
nos a teljesítményünk nagyon hullámzó 
volt. Remek megoldások, majd gyermeteg 
hibák jellemezték a mérkőzés képét. 

Türelmesebb játékkal szorosabb ered-
mény is születhetett volna!

-kábé-

Hajdúnánás KSE–Kazincbarcikai KSE 
28–32 (14–15)

Hajdúnánás 150 néző. Vezette: Tóth 
G., Tóth I. (december 7.)

Hajdúnánás KSE: Torma (kapus), 
Dankó 1, Ötvös N. 6, Bécsi 3, Kelemen 
2, Barta D. 5, Kiss 2/1. Csere: BALÁZS 
(kapus), Ötvös T. 7/1, Nagy-Menyhárt 
2, Bodogán, Tupicza, Barta A., Harsányi, 
Nyeste. Edző: Madai Tamás

Hétméteres: 4/2, illetve 5/4. Kiállítás: 8 
perc, illetve 12 perc.

Madai Tamás: Nagyon sok hibával ját-
szottunk az egész mérkőzésen. Az ellenfél 
két játékosa sajnos extra jó napot fogott 
ki, így azt kell, mondjam, hogy az ellenfe-

lünk megérdemelten vitte el a két pontot. 
Ifjúsági mérkőzés: Hajdúnánás KSE–

Kazincbarcikai KSE 39–52 (22–26)
Hajdúnánás 50 néző. Vezette: Gyimesi, 

Hegymegi. (november 17.)
Hajdúnánás KSE: Kujbus (kapus), 

Nagy L. 4, Nagy-Menyhárt 7, Hernyák 1, 
Ötvös Á. 4, Ötvös T. 17, Bózsár 2. Csere: 
Szeleczki 2, Kiss 2/2, Őszi. Edző: Madai 
Tamás

Hétméteres: 3/2, illetve 5/5. Kiállítás: 8 
perc, illetve 2 perc. 

Madai Tamás: Szalagtűző miatt keve-
sen voltunk! Sajnos így csak ennyire fu-
totta a jó erőkből álló ellenféllel szemben.

-kábé- 

2019. december 16-án 
90. születésnapja alkalmából 

virágcsokorral, 
és Orbán Viktor miniszterelnök úr 

által megküldött emléklappal 
köszöntötte Papp Lászlót 

Szólláth Tibor Hajdúnánás 
polgármestere.

Isten éltesse sokáig Laci bácsit 
erőben és egészségben családja 

körében!

Boldog 
születésnapot!

Békés,	boldog	ünnepeket

	és	örömökben,	sikerekben	

gazdag	új	esztendőt

	kıv́án	a	Nánás	Pro	Cultura

	Nonproit	Kft.	

	

A „Hajdúnánási Vadászok” 
Vadásztársaság teljes munkaidőben szakképzett 

hivatásos vadászt keres. 
Előnyt jelent az apróvad nevelésbenvaló jártasság. 

Érd.: 06 (30) 9358-752


