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Újabb lépés a város népességmegtartó erejének növelése felé
ajdúnánás városa tehetségéhez 
mérten igyekszik megtenni min-
dent annak érdekében, hogy a 
fiatalokat itthon tartsa, hogy itt 

találják meg boldogulásukat. E cél érdeké-
ben alakították ki pl. a Bocskai utca 79.sz. 
alatti 32 lakásos Fecske házat, és 2019. 
december  20-án pedig igen kedvező felté-
telek mellett jutott újabb 17 fiatal  lakha-
táshoz a Bocskai u. 98. alatti, teljesen fel-
újított társasházban, a Fecskeotthonban.
 
Még 2017-ben történt, hogy Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat egy igen különleges 

H EFOP-os pályázatot nyert „Fecskeotthon 
Hajdúnánáson” címmel. A pályázat célja 
az volt, hogy az itt élő, vagy innen elment 
fiatalok felismerjék a városban rejlő élet-
lehetőségeket és azokkal tudjanak is élni, 
egzisztenciát teremteni, családot alapítani. 
A pályázat 2019. év végére valósult meg, és 
a pályáztatás útján kiválasztott 17 fiatal de-
cember 20-án vehette át az emléklapokat 
arról, hogy két esztendeig bérlői lehetnek 
a Bocskai utca 98. szám alatt kialakított 
Fecskeotthonnak. 
Az „első fecskéket” Szólláth Tibor pol-
gármester úr köszöntötte, aki szólt arról 

a folyamatról, amely elvezetett a Fecske-
otthon átadásáig. Mint elhangzott a Fecs-
keotthonban kialakított 1 szoba, konyhás, 
fürdőszobás, komfortosan berendezett,  
infokommunikációs eszközökkel is ellátott 
lakások bérleti jogára pályázni lehetett 18 
és 30 év közötti egyedülálló fiataloknak, 
vagy pároknak. A lakhatás sajátossága az 
is, hogy a bérlők csupán rezsiköltséget 
fizetnek, így remek lehetőségük nyílik a 
saját otthon megteremtéséhez szükséges 
önerő megtakarítására. A pályázóknak 
sokféle feltételnek kellett megfelelniük és 
nem volt egyszerű a döntés, hiszen a 17 
lakásra több mint 40 jelentkező volt. A ki-
választott szerencsések között van teljesen 
egyedülálló, de van olyan pár is, akik már 
egy pici babával költöznek új otthonukba.
Mint Szabó-Szűcs Nóra mondja, Buda-
pestről költöztek vissza Nánásra, és itt is 
képzelik el jövendő életüket.
Az ünnepélyes átadót megtisztelte jelenlé-
tével Tiba István országgyűlési képviselőnk 
is, aki méltatta a város népességmegtartó 
erejének, lélekszámának növekedését cél-
zó, átgondolt stratégiáját, ahol nem öt-
letszerűen fejlesztenek, hanem nagyon is 
tudatosan. 
Ez az átgondolt fejlesztés mutatkozik meg 
abban is, hogy a környezet megújítására 
is gondoltak, ami városképi szempontból 
sem elhanyagolható, hiszen nem mindegy, 
hogy a vonattal a városba érkezőt milyen 
látvány fogadja a Bocskai utca végén.
Mint polgármester úr elmondta, számíta-
nak a fiatalok közreműködésére a környe-
zet kialakításában, de a város is egy szép 

parkban és játszótérben gondolkodik a 
zöld felületet illetően. 

A gondoskodó város része annak a hosz-
szú távú településfejlesztési stratégiának, 
amelyben egy olyan Hajdúnánás megte-
remtése a cél, ahol kortól függetlenül bár-
ki szívesen éli az életét, éli mindennapjait. 
Ahol élni nem hátrány, hanem lehetőség. 
Ezt a célt szolgálja ez az újabb fejlesztés 
is, amely folyamatosan biztosítani tudja 
az első lépéseket az önálló otthon megte-
remtése felé. Nem utolsósorban a város 
lélekszámának, népességmegtartó erejének 
növelését is szolgálja ez a fiatalokat ösztön-
ző támogatás.

(r.zs.)
A képeket készítette: Girus Zsolt
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Kitüntető díjak átadása a Város Napján
Hosszú évek óta hagyomány, hogy a vá-

rosnapi ünnepi testületi ülésen a város ki-
tüntető díjakat adományoz azoknak, akik 
munkájukkal nagyban hozzájárultak a 
város fejlődéséhez, öregbítették városunk 
hírnevét határon innen és túl.

2019-ben huszonötödik alkalommal 
kerültek átadásra a városi kitüntető díjak 
és kilencedik alkalommal a polgármesteri 
elismerő oklevelek.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a város általános fej-
lődése, hagyományainak megőrzése, 
várospolitikai, gazdasági, tudományos, 
kulturális (művészeti), sport vagy szak-
mai területen kifejtett és a lakosság által 
széles körben méltányolt tevékenység elis-
meréseként Polgármesteri elismerő címet 
alapított. 

Mindezek értelmében
Polgármesteri elismerő oklevél

kitüntetésben részesült:
- Tedej településrészen az ott élő közös-
ségért tett, több évtizedes lelkiismeretes 
és áldozatos tevékenységéért, valamint a 
tedeji nyugdíjas egyesület tagjaként hosz-
szú évek óta végzett példaértékű közösségi 
munkájának elismeréseként Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet adományozott Haj-
dúnánás polgármestere Tóth Ferencné 
részére.

- Az oktatás-nevelés területén végzett több 
éves kimagasló és példamutató munkájá-
nak, valamint aktív közösségi tevékeny-
ségének elismeréseként Polgármesteri 
Elismerő Oklevelet adományozott Haj-
dúnánás polgármestere Pálmainé Magoss 
Judit részére.

- Kiemelkedő és példaértékű alap- és kö-
zépfokú oktatási intézményekben elért 
tanulmányi és versenyeredményeinek, 
valamint a kézilabda sportágban elért ki-
magasló tevékenységének elismeréseként 
Polgármesteri Elismerő Oklevelet adomá-
nyozott Hajdúnánás polgármestere Mol-
nár Flóra részére.

- A közszolgálatban eltöltött több mint öt 
évtizednyi kimagasló és példaértékű mun-
kájának elismeréseként Polgármesteri El-
ismerő Oklevelet adományozott Hajdú-
nánás polgármestere Lustig Imre részére. 

- A magyar nemzeti kultúra, a helyi szal-
maipar és az ősi hagyományaink feleleve-
nítésével és életben tartásával, valamint vá-
rosunk hírnevének öregbítése érdekében 
tett kiemelkedő tevékenységük elismeré-
seként Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
adományozott Hajdúnánás polgármestere 
a Hajdúnánási Helyi Sajátosságok Szalma 
Csoport tagjai részére: Bata Sándorné, 
Fejesné Szebenyi Éva és Nagy Sándorné.

- Az elmúlt több mint hat évtized alatt 
nyújtott kiemelkedő közösségi szerepvál-
lalásának, valamint a helyi kultúra meg-
őrzéséért tett munkájának elismeréseként 
Polgármesteri Elismerő Oklevelet adomá-
nyozott Hajdúnánás polgármestere Papp 
Mátyás részére. 

- Hajdúnánás sportéletében, a férfi labda-
rúgás sikere és fejlődése érdekében végzett 
kiemelkedő szakmai tevékenységének, va-
lamint a helyi labdarugó utánpótlás támo-
gatása és a fiatal tehetségek felkarolásáért 
tett lelkiismeretes munkájának elismeré-
seként Polgármesteri Elismerő Oklevelet 
adományozott Hajdúnánás polgármestere 
Kondora József részére. 

Polgármesteri Közösségi Díj
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Hajdúnánás város 
illetékességi területén működő rendőr-
kapitányság, katasztrófavédelmi kiren-
deltség, mentőállomás azon dolgozója és 
a polgárőrség azon tagja részére, aki vala-
mely rendkívüli esemény során kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott az élet vagy 
vagyonmentés, bűnügyi felderítés során, 
Polgármesteri Közösségi Díjat alapít. 
2019-ben Polgármesteri Közösségi Díj-
ban részesült: 
- Hajdúnánás város közbiztonságáért 
kifejtett kimagasló szakmai tevékenysé-
gének elismeréseként Hajdúnánás város 
polgármestere, Polgármesteri Közösségi 
Díjat adományozott Tóth Dávid rendőr 
hadnagy részére. 

- Kimagasló és elhivatott mentőápoló te-
vékenységének, valamint a több évtizeden 
keresztül végzett szakmai munkájának 
elismeréseként Polgármesteri Közösségi 
Díjat vehetett át Hadadi László.   

- A tűzoltóság állományában végzett ki-
magasló szakmai tevékenységének elisme-
réseként Polgármesteri Közösségi Díjat 
adományozott Hajdúnánás polgármeste-
re Horváth Ádám tűzoltó főtörzsőrmester 
részére. 

- A Hajdúnánási Polgárőr Egyesületben 
végzett kimagasló és lelkiismeretes tevé-
kenységének elismeréseként Polgármesteri 
Közösségi Díjat adományozott Hajdúná-
nás polgármestere Tóth Pál Péter részére. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a városi kitüntető 
díjakról és elismerő címről szóló 36/2014 
(XI.28.) Önkormányzati Rendeletének 
értelmében a város fejlődését, szellemi 
gyarapodását, hírnevének öregbítését al-
kotó munkával, vagy konkrét gyakorlati 
tevékenységgel szolgáló személyek, illető-
leg maximum öt fős csoportok elismerésé-
re Városi kitüntető díjakat alapított. 

   
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete az oktatás – nevelés 
területén több évtizeden keresztül végzett 
kimagasló munkájának, valamint a haj-
dúnánási ének-zenei oktató és karvezetői 
tevékenységének elismeréseként

a Makláry Lajos Pedagógiai
és Közművelődési Díjat

adományozta Fülöp Valéria részére.

(A Makláry Lajos Pedagógiai és Közmű-
velődési Díjban az a személy vagy csoport 
részesíthető, aki tartósan magas színvona-
lú oktató-nevelő munkát folytat a város 
gyermekei érdekében, illetve az a személy, 
aki a közművelődés területén vívja ki a 
város lakosságának általános megbecsü-
lését.) Fülöp Valéria fókuszában mindig 
maga az ember áll: töretlen hit a pozitív 
emberi és közösségi értékekben; a művé-
szetek varázserejében, amely a lélek mélyé-
re hatolva nemesít. Eszközként segítőkész 
jó szándékot, szakmai alázatot, fáradha-
tatlan tenni akarást állít a tehetséggondo-
zás szolgálatába, mely a három évtizednél 
is hosszabb munkája során városunkban 
egész nemzedék - több ezer ember - éle-
tében segített alapvető szükségletté tenni 
az értékes zenét, a művelt emberi létet, 
az értékes élet igényét. Osztályfőnökként 
közösségkovácsoló munkája folytán több 
osztálya felnőttként is élő, egymást segítő 
közösséget alkot. Keze alól az évtizedek 
során tucatjával kerültek ki a köztudatban 
is számon tartott zenészek, zenepedagógu-
sok, közművelődésben dolgozó szakem-
berek. Publikációival, személyiségével az 
összetartást, a problémák pozitív megol-
dását, a toleráns, ám mégis határozottan 
értékközpontú magatartást erősíti mun-
kahelyén, és az életben egyaránt. Nevéhez 
fűződik számtalan helyi műveltségi-zenei 
verseny szervezése, lebonyolítása, melyek 
közül több is már három évtizedes hagyo-
mányként él (pl. a népdaléneklő verseny 
tankerületi szintűvé nőtte ki magát, és 
vonz egyre nagyobb tömegeket).

Tóth Pál Péter

Horváth Ádám

Kondora József

Papp Mátyás

Hadadi László
Tóth Ferencné

Pálmainé Magoss Judit

Molnár Flóra

Fülöp Valéria
Tóth Dávid

Lustig Imre
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Fotók: Girus Zsolt

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete városunk sportélet-
ben, a férfi kézilabda sportág sikere és 
fejlődése érdekében végzett példaértékű 
szakmai tevékenységének, valamint több 
évtizedes kiemelkedő pedagógusi munká-
jának elismeréseként

a Somorjai László
Testnevelési és Sport Díjat

adományozta Labancz Mihály részére.

(Somorjai László Testnevelési és Sport 
Díjban az a személy vagy csoport része-
síthető, aki a város lakossága, ezen belül a 
város ifjúsága testnevelése és sportkultúrá-
jának kifejlesztése érdekében kiemelkedő 
érdemeket szerez, eredményeket mutat 
fel.) Labancz Mihály Hajdúnánás szü-
lötte. Az általános és középiskolát szülő-
városában végezte. A középiskolában már 
atletizált és kézilabdázott. A középiskolai 
évei alatt Borbély Lajos volt a példaképe. 
A középiskolai éveket követően Nyíregy-
házára került, ahol a sikeres tanulmányait 
követően, Hajdúnánáson kezdte el peda-
gógusi pályáját, amelyet mind a mai napig 
a Magyar úti általános iskolában folytat. 
Tanulói, mint pedagógusként, mint pedig 
emberként is felnéznek rá, tisztelik. Ak-
tív sportolói pályáját befejezve, edzőként 
főként az ifjúsági kézilabda csapatokat 
fejlesztette, akikkel évről-évre kiemelkedő 
eredményeket ért el. Edzőként mind a női 
mind a férfi kézilabda csapatokkal foglal-
kozott, jelenleg az utánpótlás nevelésével 
segíti a sportág eredményes munkáját.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Hajdúnánás hírnevét 
öregbítő több évtizedes kulturális tevé-
kenységének elismeréseként, valamint a 
művészeti alkotómunkásságáért és a közel 
két évtizedes múltra visszatekintő „Naná 
Színház” amatőr színjátszó társulat vezetői 
tevékenységéért

Maghy Zoltán Művészeti Díjat
adományozott Marth P. Ildikó részére.

(A Maghy Zoltán Művészeti Díjban az 
a személy vagy csoport részesíthető, aki 
bármely alkotó- vagy előadóművésze-
ti ágban hírnevet szerzett, tevékenysége 
művészek és mesterek, szakmai szerve-
zetek által is elismert.) Marth. P. Ildikó 
a 2000-ben alakult hajdúnánási NANÁ 
Színház amatőr színjátszó társulatának 
szakmai vezetőjeként szervezi és irányítja 

a társulat munkáját.  Minden színdarab-
jukat ő írja és rendezi. Csak saját előadást, 
a tagok egyéni karakterére írt figurákat 
játszanak. Példaértékű szerzői munkássá-
gát bizonyítja, hogy az általa írt darabo-
kat Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken is 
előszeretettel mutatják be. Megalakulásuk 
óta számos sikert értek el városunkban, és 
az ország határain innen és túl. Több kö-
zösség létrejöttében és a velük való közös 
munkában is jelentős szerepet vállalnak. 
Munkásságukkal nem csak a helyi identi-
tást, de a nemzethez való tartozás tudatát 
ápolják és erősítik.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a magyar kajak–kenu 
sport, országos, európai és világszinten el-
ért kiemelkedő, és példaértékű versenye-
redményeiért, s mindezen tevékenyégéért 
városunk hírnevét öregbítve

Hajdúnánás Város
Ifjú Reménysége” Díjat

adományozta Máró Anna részére.

(„Hajdúnánás Város Ifjú Reménysége” 
Díj adományozható azon Hajdúnánáson 
állandó lakóhellyel rendelkező 25. életévét 
be nem töltött diáknak, aki kiemelkedő 
tanulmányi eredménnyel rendelkezik, 
vagy tanulmányi, illetve szakmai verse-
nyen kiváló eredményt ért el, vagy tudo-
mányos munkában vesz részt (kutatási és 
demonstrátori munka), vagy a sport, mű-
vészet, tudomány vagy közélet területén 
országosan, vagy nemzetközileg elismert 
teljesítményt ért el.) Máró Anna verseny-
zői pályafutása Hajdúnánáson kezdődött, 
ahol 2012 őszén kezdett el kajakozni. 
Mindig is nagyon tehetségesnek tartot-
ták elsősorban jólneveltsége és szorgalma 
miatt. Már hajdúnánásiként több megyei 
versenyt megnyert, országos diákolimpiai 
bajnok is volt, és a magyar bajnokságo-
kon is az élbolyban végzett. A Hajdúná-
nási Dominó Diák Sport Egyesület első, 
és azóta is egyetlen, válogatott verseny-
zője. Tiszaújvárosba igazolását követően 
a sikert a 2018-as év hozta meg számára. 
2019-ben egyetlen serdülőként jutott be 
Anna mindkét ifi válogatók egyes döntő-
ibe. 200-on egyéni második helyen, 500-
on negyedik helyen, 500 párosban pedig 
válogatót nyert az első megmérettetésen. 
Serdülőkorú Anna, a legerősebb olimpiai 
táv EB ezüstérmese lett az ifi mezőnyben. 
A 2019. évi Magyar Bajnokságban négy 
számban indult és négy aranyéremmel is 
büszkélkedhetett a verseny végén. Ismét 
nagyon jól sikerült verseny lett a 2019-es 
Olimpia Reménységek Versenye. A 2018-
as évhez hasonlóan ismét a négy számban 
négy érmet szerzett. Ismét az összes női 
mezőnyt tekintve 500 méteren egyesben a 
legjobb idővel nyert. Ami változott, hogy 
most nem csak, hogy a 200m egyest is si-

került megnyerni, de azt is az egész ORV 
mezőny legjobb idejével!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete városunk szülötteként 
a több évtizedes példaértékű pedagógusi, 
vezetői pályafutása, valamint aktív közéle-
ti tevékenysége, a közoktatás ügye iránti 
elkötelezett szerepvállalása, Hajdúnánás 
szellemi és kulturális életének gazdagítá-
sának elismeréseként

a Hajdúnánás Városáért Díjat
adományozta Szabóné Marth Éva részére.

(Hajdúnánás Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testülete Hajdúnánás város fejlő-
dését, gyarapodását, hírnevének öregbí-
tését, kiemelkedő alkotómunkájukkal 
szolgáló személyek és közösségek részére 
a „Hajdúnánás Városáért” kitüntető dí-
jat alapított.) Pedagógus pályája, vezetői 
pályafutása, aktív közéleti tevékenysége is 
elsősorban ehhez a városhoz kötődik. A 
közoktatás ügye iránti elkötelezettsége te-
lepülési szintű szerepvállalásra ösztönözte. 
Legfőbb tanítási módszere a szeretet volt. 
A helyi Református Általános Iskolát 15 
évig, nyugdíjba vonulásáig vezette, irá-
nyítása alatt az intézmény a település leg-
erősebb, legelfogadottabb iskolájává vált. 
Meghatározó szerepe volt abban, hogy a 
nevelőtestület kiépült, stabilizálódott és 
szakmailag, lelkileg egyaránt megerősödve 
szeretet-közösséggé vált. (A díjat egészség-
ügyi okok miatt fia, Szabó Endre vette át.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete városunk sportélet-
ben, a női kézilabda sportág sikere és 
fejlődése érdekében végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenységének, valamint a Hó-
dós Imre Sport- és Rendezvénycsarnok 
megvalósításában nyújtott aktív szerep-
vállalásának elismeréseként

a Hajdúnánás Városáért Díjat
adományozta Oláh Sándor részére.

Oláh Sándort ide kötik gyermekéveinek 
élményei, ide tért vissza hosszabb-rövi-
debb távollétek után, itt alapított csalá-
dot, ebben a városban teremtette meg 
vállalkozása színterét, s itt kamatoztatja 
sportszervezői tehetségét is – mint mond-
ja, szereti ezt a várost. A Körösi Csoma 
Sándor Szakközépiskolában Borbély La-
jos tanár úr szerettette meg a testnevelést 
vele – leginkább a kézilabda vonzotta, s el 
is kötelezte magát ezzel a csapatjátékkal a 
mai napig. A főiskolai évek gyorsan, moz-

galmasan teltek, s természetesen folytatta 
a kézilabdát is. Itt találkozott először az-
zal, hogy a nánásiak – bárhol, bármilyen 
közegben is vannak – mindig figyelnek 
egymásra. Mindig is közösségben s annak 
formálásában érezte jól magát, s ez ma 
sincs másképp. 1996 óta előbb elnökségi 
tagja, majd elnöke a Hajdúnánási Sport-
klubnak. Hajdúnánás Sport Klub elnöke-
ként nagymértékben hozzájárult, hogy a 
női kézilabda csapat a város és környéke 
gazdag sportélet fontos közösségteremtő 
szervezete, a sport kiemelkedő helyi bá-
zisa lett. A felnőtt csapat már több mint 
20 szezon óta az NBI/B-ben játszik. A 
Magyar Kézilabda-szövetség országos el-
nökségi tagjaként a hajdúnánási kézilab-
da sportág fejlődéséért sokat tett az elmúlt 
időszakban.

Oláh Sándornak szívügye a sport-
egyesület, s mindent meg is tesz a jó 
szereplésért. 2001-ben Somorjai László 
Emlékérmet, 2003-ban a Magyar Kézi-
labda-szövetség díszoklevelét kapta sport-
vezetői tevékenységéért.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete Hajdúnánás város 
szülötteként, többszörös világrekorder 
távlövő íjászként életművével világszintű 
elismerést szerezve, valamint a magyar 
nemzeti kultúra és az ősi hagyományaink 
életben tartásával kivívott eredményeinek 
elismeréseként

Hajdúnánás Város
Díszpolgára Címet

adományozta Mónus József részére.

(„Hajdúnánás Város Díszpolgára” cím 
adományozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki valamely 
kiemelkedően jelentős munkájával vagy 
egész életművével mind a település, mind 
pedig országosan vagy nemzetközi vi-
szonylatban általános elismerést szerzett, 
továbbá példamutató emberi magatartása 
miatt köztiszteletben áll”). Mónus József 
többszörös világrekorder távlövő íjász. 
Az íjászatban olyan eredményeket ért el, 
melyek örökre beírták nevét a magyar 
hagyományőrzés és a sport történetébe 
egyaránt. Világversenyeken a világ összes 
harcosát párbajra, versenyre hívta és eddig 
mindenkit legyőzött. A bugaci pusztán 
több ezres nézősereg előtt 453 méterről 
talált az ember nagyságú célba öt kilőtt 
nyílvesszőből, az Amerikai Egyesült Álla-
mokban rendezett távlövő World Archery 
világversenyen 918 m-es távlövésével pe-
dig kategóriájában abszolút világcsúcstar-
tó. Átlőtte a Vereckei-hágót, Kanadából 
átlőtt Amerikába, hiszen átlőtte a Niagara 
vízesést, de lőtt a Grand kanyonban és 
Yellowstone-ban is a magyar zászló büsz-
keségéért.

HNU

Marth. P. Ildikó

Labancz Mihály

Oláh Sándor

Mónus József

Máró Anna

Szabóné Marth Éva
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Moziműsor 2020 január
 2020. január 11. (szombat)
15.00: Kémesítve (magyarul beszélő, 

amerikai animációs kalandfilm, akció-
film, 102 perc, 2019, 3D)

17.00: Jumanji-A következő szint (ma-
gyarul beszélő, amerikai családi kaland-
film, 2019, 3D)

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

 2020. január 12. (vasárnap)
15.00: Kémesítve (magyarul beszélő, 

amerikai animációs kalandfilm, akció-
film, 102 perc, 2019, 3D)

17.00: Jumanji-A következő szint (ma-
gyarul beszélő, amerikai családi kaland-
film, 2019, 3D)

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

 2020. január 13. (hétfő)
17.00: Kémesítve (magyarul beszélő, 

amerikai animációs kalandfilm, akció-
film, 102 perc, 2019, 3D)

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

 2020. január 18. (szombat)
15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

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

17.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

 2020. január 19. (vasárnap)
15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

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

17.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

 2020. január 20. (hétfő)
17.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

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

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

 

2020. január 25. (szombat)
15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

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

17.00: Dolittle (magyarul beszélő, ame-
rikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

 2020. január 26. (vasárnap)
15.00: Jégvarázs 2. (magyarul beszélő, 

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

17.00: Dolittle (magyarul beszélő, ame-
rikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

 2020. január 27. (hétfő)
17.00: Dolittle (magyarul beszélő, ame-

rikai akciófilm, kalandfilm, vígjáték, 
2020, 3D)

19.00: Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk 
(magyarul beszélő, amerikai akcióthril-
ler, komédia, 113 perc, 2020)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Hajdúnánási Újság
következő számának megjelenése:

2020. január 23.

Tisztelt olvasók!
A Hajdúnánási Újság jelenlegi szá-

mával egy olyan 2013-ban történt té-
vedést igyekszünk korrigálni, melyre az 
újság egykori főszerkesztője, Nábrádi 
Benedek hívta fel figyelmünket. Ek-
kor ugyanis tévesen jelent meg a Haj-
dúnánási Újság címlapján az évfolyam 
megjelölés, mely azóta is ezt a téves sor-
számozást követte. A Hajdúnánási Új-
ság jelen száma már a helyes évfolyam 
megjelöléssel kerül a kedves olvasók elé.
Köszönjük a jelzést Nábrádi Benedeknek!

Ez itt az Ön hirdetésének
a helye! 

Hirdessen Ön is
a Hajdúnánási Újságban!
Telefon: 06-70/375-66-53



5Hajdúnánási Újság2020. január 9.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
karácsonyi ünnepségén jutottak el a Ná-
nás Angyala jótékonysági akció keretében 
összegyűlt felajánlások a rászoruló gyer-
mekekhez, családokhoz december 19-én a 
Bocskai Filmszínházban. 

Előre összeállított csomagok, plüssjáté-
kok és mesekönyvek sokasága, valamint 
rengeteg ruhafelajánlás várt leendő gaz-
dára ebben az esztendőben is. A rászoruló 
hajdúnánási családok egy, a gyermekek 
által választott animációs filmet tekintet-
tek meg közösen, amíg a vetítőterem elő-
terében és a mozi egy másik helyiségében 
minden összeállt a fogadásukra. 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
1998 óta igyekszik segíteni a hatáskörébe 
tartozó családokon az év ezen időszakában 
is, és 2002 óta ehhez külön ünnepséget 
is szervez. A cél, hogy minél több hátrá-
nyos helyzetű gyermek számára tartogas-
son ajándékot az ünnep. Ezt segítendő, 
évekkel ezelőtt a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat létrehozta a Nánás Angyala 
gyűjtőakciót.

A felajánlásokat városunk több pontján 
várták a szervezők, a tárgyi ajándékok mel-
lett pénzadományokkal is lehetőség volt 
segíteni. A kezdeményezéshez intézmé-
nyek és vállalkozók is szép számmal csat-
lakoztak, ennek eredményeként a kihelye-

Angyali segítség

zett perselyeken keresztül 152 ezer forint 
adomány gyűlt össze, és hasonló értékben 
érkeztek tartós élelmiszerek is.

 A filmvetítést követően a gyermekek 
maguk válogathattak a játékok, könyvek 
és plüssfigurák garmadájából, míg szüleik 
a ruhák között nézelődtek, illetve átvették 
az előre elkészített csomagokat. Ezek olyan 
hasznos ajándékokat rejtettek, amelyekre 
kifejezetten szüksége volt az adott család-
nak, gyermeknek – a szolgálat munkatár-
sai ugyanis napi kapcsolatban állnak velük, 
jól ismerik őket. A rendezvény és a gyűjtés 
sikere mérhető a felajánlások, de még in-
kább a nagy mosollyal távozó gyermekek 
számában, akik így idén sem maradtak 
karácsonyi ajándék nélkül. 

Tóth Márkó

Pályázati
közlemény
„

„Lengyel, magyar – két jó barát...” 
Megerősítésre került Ustroń és Hajdú-
nánás 25 éves testvérvárosi kapcsolata 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat test-
vérvárosi találkozót valósított meg a 
Wacław Felczak Alapítvány által meghir-
detett Dwa Bratanki elnevezésű, magyar-
lengyel testvérvárosi és testvériskolai kez-
deményezések támogatása tárgyú pályázat 
keretében.

Ustroń és Hajdúnánás között 1994-ben 
jött létre testvérvárosi megállapodás, mely-
nek nyomán a két város közötti kapcsolat 
az elmúlt 25 év alatt folyamatosan bővült 
kulturális, gazdasági, oktatási és turiszti-
kai területekre is kiterjedően. Ezen nagy 
múltú és kiterjedt testvérvárosi kapcsolat 
méltó megünneplése céljából pályázat 
került benyújtásra, melynek támogatása 
révén a testvérvárosi kapcsolat fennállásá-
nak 25 éves évfordulója alkalmából szer-

vezett ünnepségen nagyobb létszámban és 
fellépési lehetőséget is biztosítva láthattuk 
vendégül lengyel barátainkat.

A jubileumi esemény megvalósítására 
a 2019. december 12-én megrendezett 
Város Napi ünnepség részeként került 
sor az ustrońi Równica néptáncegyüttes, 
valamint a hivatalos delegáció tagjainak 
részvételével. A rendezvény során ünnepi 
megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor 
a városi címet adományozó Bocskai Ist-
ván fejedelem szobránál, ahol Przemysław 
Korcz Ustroń polgármestere mondott be-
szédet. A fejedelem dicső tetteit méltatva 
szólt arról a szabadságvágyról is, mely sok 

évszázadokon keresztül vezetett küzdel-
mekhez és csatákhoz egész Európában, de 
a ma élő embereknek sem szabad megfe-
ledkezni róla, állandóan törekednünk kell 
rá. Az ünnepi testületi ülést és a polgár-
mesteri elismerő oklevelek átadását köve-
tően hivatalos ceremónia keretében írta 
alá a két város képviselője a testvérvárosi 
kapcsolat 25 éves fennállását megerősítő 
okiratot. A program az „Ünnepi üdvöz-
let Ustrońból” műsorral zárult, melyet a 
Rownica néptánc- és énekegyüttes adott 
elő a hajdúnánási  közönségnek. 

Az Ustroń és Hajdúnánás között 25 éve 
működő testvérvárosi kapcsolat jubileumi 

megerősítése ékes bizonysága a két nép 
történelmi barátságát  kifejező „Lengyel, 
magyar két jó barát…” közmondásnak. 

A negyed évszázados együttműködés 
a mindenkori ustrońi és hajdúnánási vá-
rosvezetésnek és azon intézményeinknek, 
szervezeteinknek köszönhető, akik töret-
len lelkesedésükkel hozzájárultak a Ustoń 
és Hajdúnánás baráti kapcsolatának ápo-
lásához és építéséhez, és ezen törekvésük 
a jövőben is követendő példaként szolgál.

„A program megvalósítását
a DWA BRATANKI pályázati

felhívás keretében
a Waclaw Felczak Alapítvány

támogatta.”

Fotók: Girus Zsolt
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Több mint nyolc esztendeje hagyo-
mány már, hogy a Bocskai István Álta-
lános Iskolában karácsony közeledtén 
felragyognak a csillagszórók fényei és az 
iskola szeretettel várja mindazokat az egy-
kori pedagógusokat és alkalmazottakat, 
akik sok-sok éven át szolgálták az oktatás 
ügyét Hajdúnánáson. Az idei Csillagszóró 
programra december 18-án került sor az 
iskola Óvoda utcai intézményegységének 
nagy aulájában.

Valószínű mindenkinek van legalább 
egy olyan pedagógus, tanítónéni, taní-
tóbácsi az életében, akire felnézett, aki 
lámpásként mutatta az utat, szórta fényét, 
mint a karácsonyi csillagszóró. Vagy olyan 
gondnok bácsi, konyhás néni, akik úgy 
hozzátartoztak az iskola életéhez, mint 
egy régi, kedves ismerős, vagy családtag. 
Akikkel – főként az iskolai évek kezdetén 
- biztonságot jelentett találkozni, akiknek 
mindig volt egy jó szavuk, bátorító buksi 
simogatásuk.

A szeptemberben kezdődött tanévben 
több pedagógussal is bővült a Kőrösi 
Csoma Sándor Református Gimnázium 
tanári kara. Az egyikük Emma Thomas, 
aki angol anyanyelvi tanárként érkezett 
Hajdúnánásra. Az életvidám, mindig mo-
solygós fiatal tanárnő szívesen válaszolt 
kérdéseinkre.
- Pontosan honnan érkeztél?

- Az Amerikai Egyesült Államokból jöt-
tem, Michigan államban nőttem fel Ann 
Arbour városában, és a Michigani Egyete-
men végeztem angoltanári szakon.
- Miért döntöttél úgy, hogy más országok-
ban szeretnél tanítani?
- Már otthon is szerettem angolt tanítani, 
de többet is szerettem volna látni a világ-
ból. Úgy gondoltam, az oktatás külföldön 
sem fog gondot okozni, hiszen szívesen 
tanítom a középiskolás diákokat. Magyar-
ország pedig azért volt kézenfekvő, mert 
itt volt szükség angoltanárokra.
- Miért Magyarországot és miért épp Haj-
dúnánást választottad?
- Magyarországra egy oktatásai program, 
a CETP (Central European Teaching 
Program) keretében találtam rá, amely 
anyanyelvi angoltanárok elhelyezésével 
foglalkozik. Ezelőtt Ázsiában dolgoztam, 

Dél-Koreában, és szerettem volna Euró-
pába jönni, ezért választottam Magyaror-
szágot. Hajdúnánás mellett egyrészt azért 
döntöttem, mert mindenképpen egy kis-
városba szerettem volna jönni, nem Buda-
pestre, Debrecenbe vagy Nyíregyházára, 
másrészt pedig a struccfarm keltette fel az 
érdeklődésem a város iránt. 
- Mik az első benyomásaid az városról, a 
nánásiakról és az iskoláról?
- Az első benyomásaim és a későbbi ta-
pasztalataim is nagyon jók. Az emberek 
kedvesek és vendégszeretők. Jól érzem itt 
magam. Remek a tanári közösség, a diák-
jaim kedvesek és keményen dolgoznak. 
Ízlenek az ételek és reggelente szívesen 
sétálok a pékségbe. Ezelőtt csak nagyváro-
sokban éltem, szóval most igazán élvezem 
a kisvárosi lét örömeit.

- Voltál már Magyarország valamelyik lát-
ványosságánál?
- Voltam Budapesten, mivel repülővel 
érkeztem, ezért ott volt az eligazítás és az 
utazásom is ott kezdődött. Még a nyáron 
voltam a Balatonon is. Több kirándulást 
is tervezek a jövőben, és mivel hallottam, 
hogy itt van a közelben a Hortobágyi 
Nemzeti Park, ezért oda szeretnék eljutni 
a közeljövőben.
- Meddig tervezel Hajdúnánáson maradni?
- Úgy terveztem, hogy legalább egy évig, 
július végéig maradok, és ha igazán meg-
tetszik a hely, szívesen élek itt még pár 
évet. Ez attól is függ, hogy a diákjaim 
mennyire hallgatnak rám és csinálják 
meg a beadandóikat (nevet). Jelenleg úgy 
tűnik, hogy a következő két-három évet 
Nánáson fogom tölteni.

Papp Levente (12. B)

Akikkel jó volt beszélgetni, akik sok-sok 
varázslatos „tudománnyal” bírtak. Őket, a 
kedves idős pedagógusokat, iskolai alkal-
mazottakat várják immár több mint nyolc 
éve a Bocskai Iskola Csillagszóró prog-
ramjára, egy kis közös beszélgetésre, talál-
kozásokra, amelyre 2019. decemberében 
is sor került. Hiszen – bár kell a nyugdíjas 
évek elcsendesedése – de egy tanító szá-
mára a gyermekek, az iskola közössége 
valahol azért hiányzik. Ezen a programon 
pedig mindig van lehetőség találkozni volt 
kollégákkal, felidézni réges-régen elfele-
dett emlékeket, gyermekek közösségében 
lenni, ha csak egy rövid időre is.

Mindezek szellemében vált az iskola 
Óvoda utcai intézményegységének nagy 
aulája barátságos, fehérasztalos, vendég-
váró helyiséggé egy-két órára 2019. de-
cember 18-án délután, ahol a megjelent 
szépkorú, kedves vendégeket a Csillag-
szóró program ötletgazdája, szervezője 
Csillikné Szólláth Júlia, az iskola karitatív 
munkacsoportjának vezetője köszöntötte.

Csillagszóró

„Az emberek kedvesek és vendégszeretők”

Városunkba érkezett az esztendő utolsó 
tanítási hetében a Folker népzenei együt-
tes, akik Sepsiszentgyörgyről tették meg a 
nagy utat, hogy a hajdúnánási gyerekek-
kel is megismertessék és megszerettessék 
és magukat.

Érkezésük napján először a Csillagszóró 
program vendégei és fellépői voltak, ahol 
a város nyugdíjas pedagógusait örvendez-
tették meg népzenei csokrukkal. Másnap 
délelőtt a Bocskai iskola Polgári és Magyar 
úti tornatermeiben adtak lemezbemutató 
koncertet, ahová az óvodák is meghívást 
kaptak, majd délután a Református Ál-
talános Iskola és Óvoda gyermekeinek is 
bemutatkoztak.

Az együttes 5 tagja- Benkő Éva, Csibi 
Szabolcs, Kelemen István, Lőrinczi Zsolt 
és Melkuhn Róbert - városunkban az új 
zenei anyagukat mutatta be elsősorban, 
melynek címe Eszes Gyurka és az ezmók. 

Első lemezük a Kecsketánc volt, mely 
szintén egy mese útján kíséri el a hallga-
tóit a csángó magyar népzene világába. 
Az együttes tagja hiszik és vallják, hogy 
a mese és a zene egy olyan nyelvöröksé-
günk, mely egyformán táplálja a szívet és 
a lelket és „akkora örömét leli benne az 
ember, hogy általa növekszik, mint a fa, 
és gyarapodik, mint a kender.” – írta róluk 
Fekete Réka lemezük ajánlásában.

Városunkban szívesen fogadták őket 
gyermekek és felnőttek, hiszen a kará-
csonyi ünnepek előtt sikerült örömet 
varázsolniuk kedves meséjükkel, hangsze-
reikkel.

Ittlétüket a Hajdúnánás Városi Ön-
kormányzat, a Bocskai Iskola Mosolygós 
Gyermekek Alapítványa és Diákönkor-
mányzata támogatta. Köszönet érte!

Fekete Andrea

A Gyurkamese Hajdúnánáson

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 
Nagyné Legény Ildikó alpolgármester asz-
szony, aki meghatottan emlékezett saját 
diákéveire, az azokat meghatározó neve-
lőkre, az útravalóra, amit tőlük kapott.

A Csillagszóró program hagyománya, 
hogy a Dobozba szállt szeretet jótékonysági 
akciókeretében összegyűjtött nánásiaknak 
szánt adományokat átadják a kedvezménye-
zetteknek, amelyet ezúttal a Szent Lukács 
Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ 
anyaotthona illetve Ivánka Lettike és családja 
vehetett át. Az adományokat Hadasné Puskás 
Tilla és családja jelentős értékű gyógyszercso-
maggal is kiegészítették.

A folytatásban a Bocskai Iskola diákjai 
egy szép jelképes karácsonyi csomagot 
nyújtottak át a vendégeknek, verses-zenés 

műsorösszeállítás formájában. 
Az est meglepetés vendégekkel zárult, 

akik a messzi Székelyföldről érkeztek hoz-
zánk. Ők pedig nem más voltak, mint a 
sepsiszentgyörgyi Folker együttes, akik 
kezdésként saját gyűjtésű felcsiki nép-
zenei csokrot nyújtottak át, s mivel már 
karácsony hete volt, Benkő Éva népdal-
énekes közreműködésével archaikus népi 
karácsonyi énekeket hallhattunk. Aztán 
lassan-lassan kialudtak a „csillagszóró” 
fényei, hogy jövőre újra felragyogjanak, 
hogy újra közös, fehér asztal mellé hívja 
az egykori tanítókat, tanárokat, iskolai al-
kalmazottakat, akik mindannyian a város 
felnövekvő generációit oktatták jó szóval, 
játékkal, odafigyeléssel. Köszönet érte. 

(r.zs.)
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A Móricz Pál Városi Könyvtár és Hely-
történeti Gyűjtemény 5-7. osztályosok-
nak hirdetett helyismereti versenyt. A 
Hajdúnánás húsz legjelentősebb szobrát 
bemutató felkészülési anyagból decem-
ber 13-án „vizsgázhattak” a háromfős 
csapatok. Előtte azonban már érdemes 
volt nyitott szemmel járniuk-kelniük a 
tanulóknak, ugyanis előzetes feladatként 
a város egyéb köztéri alkotásait – például 
a Huszár-emlékművet vagy a Nagy Nor-
bert-emléktáblát – kellett fotó és leírás 
segítségével bemutatniuk. 

A könyvtár dolgozói ötletes feladat-
sort állítottak össze péntek délutánra, és 
rugalmasan kezelték a menet közben fel-
bukkanó problémákat, így jó hangulatú 
és izgalmas versenynek lehetettünk szem-

tanúi. Többek között a Kossuth-szobor, 
a Hősök Emlékműve vagy a Korsós nő 
alkotóiról, jellegzetességeiről, keletkezési 
idejéről is felbukkantak kérdések. A bin-
gó, az activity és a térképes feladat mellett 
a Kahoot! nevű online tesztkitöltő prog-
rammal készült kvízt élvezte legjobban a 
nyolc csapat. 

A vetélkedő harmadik helyén a Hajdú 
vitézek végeztek (Varga Dénes, Szemes Ro-
land és Nagy Imre). A Bocskai István Általá-
nos Iskolában tanuló fiúk felkészítője Szabó 
Sándorné tanárnő volt. Egyetlen ponttal 
maradt le a győzelemről a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium Qkacok 
nevű csapata, amelyet Bozó Panna Boglár-
ka, Dér Kincső Zsófia és Kovács Aliz alko-
tott. Felkészítésüket e sorok írója segítette. A 

legjobbnak a szintén a Bocskaiból érkezett 
Szobrászok bizonyultak. Szabó Éva tanárnő 
készítette fel a győztes triót, amelynek Papp 
Lilla Kata, Kovács Kitti és Nagy Kristóf Dá-
niel volt a tagja. A versenyzők emléklappal, 
a legjobbak ezen felül ajándékcsomaggal tá-
vozhattak a könyvtárból. 

Több csapatban is szerepeltek olyan 
diákok, akik előző nap még a Vihar Béla 
versmondó verseny színvonalát emelték – 
a legnagyobb dicséret őket illeti. 

Vékony Gábor

2019. december 12-én immár XII. 
alkalommal rendezte meg városunk szü-
lötte, Vihar Béla költő emlékére városi 
versmondó versenyét. 

Ahogyan évről-évre, most is nagyon 
sokan vállalkoztak verstanulásra, hogy a 
többkörös iskolai válogató meghallgatá-
sok után a költő lánya, Vihar Judit iroda-
lomtörténész, műfordító, haiku költőnő 
előtt is bemutatkozhassanak. Az igen ran-
gos verseny mezőnye idén különösen erős 
volt, melyet a zsűri elnökeként Vihar Ju-
dit is kiemelt, s nagy elismeréssel köszön-
te meg a gyerekek kivételes produkcióit. 
Különösen igaz volt ez a legnagyobbak, a 
7-8. évfolyamos versmondók kategóriájá-
ban, ahol minden versmondót helyezéssel 
(1-3.) értékeltek. Az oklevelek, könyvju-
talmak mellett a költőnő (ahogyan azt 
a tavalyi verseny eredményhirdetésén 
ígérte) minden Vihar Béla művet tolmá-
csoló versmondót egy-egy saját kötetével 
is megajándékozott, s ezt a hagyományt 
a következő évi versenyen is folytatni 
kívánja. Ez a külön figyelem hozzájárul 
városunk költője életművének mind több 
kis tehetség általi közreműködés útján 
való megismeréséhez, továbbadásához. 
Köszönet érte!

Az első osztályosok számára azért is 
különös élmény ez a verseny, mert ez az 
első ilyen iskolai, majd városi megméret-
tetésük. Nagyon sokan tették meg első 
lépéseiket a versek páratlan kincseinek 
megismerése útján, hogy azokat tovább-
adva másokat is gazdagíthassanak élmé-
nyeikkel. Eredményességükhöz a meg-
felelő versválasztásban, értelmezésben és 
előadásban számíthattak tehetséggondozó 

pedagógusaikra, szüleikre, akik bátorítot-
ták, segítették őket, hogy egyre érettebb 
versmondók lehessenek.

A karácsonyi várakozás idején megtar-
tott versenyek is hozzájárultak lelkünk 
ünneplőbe öltöztetéséhez, melyért köszö-
net illet minden résztvevőt.
A városi verseny eredményei:
1. KATEGÓRIA
1. hely: Hallgató Dávid 2.b - Nábrádiné 
Bagdi Ildikó – Bocskai Iskola
2. hely: Szabó Enikő 1.c - Jeles Éva – 
Bocskai Iskola
3. hely: Erdei Anna 2.b - Nábrádiné Bagdi 
Ildikó – Bocskai Iskola
Különdíj: Kompár Miklós 1.b – Péter 
Hajnalka – Bocskai Iskola
Rákóczi-Bódi László András 1.b – Péter 
Hajnalka – Bocskai Iskola

2.  KATEGÓRIA
1. hely: Csősz Márk 3.b – Nagyné Sallai 
Judit – Bocskai Iskola
2. hely: Szabó Hanna 4.c – Husztiné Dé-
zsi Irén – Bocskai Iskola
3. hely: Pálóczi Panna 3.b – Nagyné Sallai 
Judit – Bocskai Iskola
3. hely: Szunai Szabolcs 4.oszt. - Refor-
mátus Ált. Iskola

3.  KATEGÓRIA
1. hely: Hadas Tilla 5.b – Veressné Fehér 
Erzsébet – Bocskai Iskola
1. hely: Varga Lili 6.oszt. - Református 
Ált. Iskola
2. hely: Nagy Kristóf Dániel 5.c – Veress-
né Fehér Erzsébet – Bocskai Iskola
3. hely: Zsuga Imola 6.d  – Tarné Kovács 
Andrea – Bocskai Iskola

Vidám szobrozás 

XII. Vihar Béla versmondó verseny

1969-ben ballagtunk a 2. Sz. Általános 
Iskolában, ötven év után 2019. november 
26-án találkoztunk újra. Mindenkinek 
köszönöm, aki eljött. 

Köszönöm tanárainknak, Polonkai 
Lászlónak, Molnár Gézának és Both 
Györgyné tanárnőnek, hogy elfogadták 
a meghívást. Vigyázzatok magatokra, és 
találkozzunk jövőre is!

Mráz Erzsébet Irma

50 éves osztálytalálkozó

4.  KATEGÓRIA
1. helyezettek:
Debreczeni Péter  8.A - Kőrösi Cs. S. Ref. 
Gimnázium
Hallgató Dániel  8.a – Vargáné Papp Júlia 
– Bocskai Iskola
Kőrösi Róbert László 7.b – Szabó Éva –  
Bocskai Iskola
Tóth Panna 8.a – Vargáné Papp Júlia – 
Bocskai Iskola
2. helyezettek:
Deák Máté  7.f – Labanczné Fekete Mari-
anna – Bocskai Iskola
Tóth Hanna  8.a – Vargáné Papp Júlia – 
Bocskai Iskola
3. helyezettek:
Horváth Hanna Dóra 8.a – Veressné Fe-
hér Erzsébet – Bocskai Iskola

Kovács Aliz 7.A - Kőrösi Cs. S. Ref. Gim-
názium
Prepuk Inez 8.oszt. - Református Ált. Is-
kola

Köszönet a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Gyűjtemény munkatár-
sainak, hogy versenyük meghirdetésével 
és színvonalas megrendezésével újabb le-
hetőséget teremtettek iskolánk tehetség-
gondozó munkájának gazdagítására!

Bodnárné Varga Márta,
humán munkaközösségvezető

Bocskai István Általános Iskola
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NŐI KÉZILABDA 
NB I/B
NKK Balmazújváros - Hajdúnánás SK 
26 - 23 (13 - 11) 
Balmazújváros 220 néző.
Vezette: Sándor, Szabó. (december 8.) 
Hajdúnánás SK: Kiss (kapus), Cserős 1, 
Hrabina 2/1, Kilcs 5, Vámosi 3, Som 8/2, 
Mihovics 3. Csere: Kozma T (kapus), Ke-
lemen, Zelizi, Osvai 1, Kemény, Zihor, 
Poór, Kozma K, Tar L.
Edző: Molnár András
Hétméteres: 3/2, illetve 5/3. Kiállítás: 8 
perc, illetve 8 perc.

Ifjúsági I. osztály Kelet:
Hajdúnánás SK – Csepel DSE 29 – 23 
(15 – 9)
Hajdúnánás 50 néző. 
Vezette: Feind, Kathi. (december 6.)
Hajdúnánás SK: Vas (kapus), Kozma, 
Zelizi 3, OFRA 3, Balázs 1, TAR L 3/2, 
Molnár A. Csere: RESZEGI (kapus), 
HRABINA 9/1, Szögi 2, OSVAI 2, Nagy 
E, Cseke, Papp 3/1, Zagyva 1/1, Nagy N 
2/1.
Edző: Nagy Attila
Hétméteres: 7/6, illetve 10/7. Kiállítás: 8 
perc, illetve 4 perc.
Nagy Attila: Szia! Szépen zártuk a naptári 
évet, ezzel a győzelmünkkel a dobogó 3. 
fokán telelünk. Külön öröm számomra, 
hogy mindenki élt a játéklehetőséggel és 
hozzá tett a sikerhez. A csapat nevében 
szeretnék boldog ünnepeket kívánni min-
denkinek!
Gratulálok a lányoknak az egész éves tel-
jesítményükhöz, köszönjük Tarné Hadadi 
Beáta és Molnár András önzetlen segítsé-
gét!

              -kábé-

A Bushido Kendo Klub 25. alkalommal 
rendezte meg téli edzőtáborát városunk-
ban december 27-29. között. 
A rendezvényen rekordszámú sportoló je-
lent meg, az edzéseket pedig a szervezők 
hívására érkező Kibe Atsuo japán mester 
vezette. 

A résztvevők már az első napon részt vet-
tek egy könnyed, átmozgató tréningen, 
majd másnap egy délelőtti és egy délutá-
ni gyakorlás várt rájuk a Kőrösi Csoma 
Sándor Református Gimnázium tornater-
mében. Utóbbin 66 kendós vett részt az 
ország több klubjából, így a téli edzőtábor 
fennállásának leglátogatottabb foglalko-
zását könyvelhették el a házigazdák. 

A nagy érdeklődés elsősorban Kibe Atsuo 
mester személyének tudható be, aki bő egy 
évtizede hagyta el Magyarországot, előtte 
azonban évekig élt és oktatott hazánkban. 
A klub az ő jelenlétével szerette volna kü-
lönlegessebbé tenni a 25. évfordulót.
A hagyományokhoz híven egy záróver-
seny is szerepelt a menetrendben, ame-
lyen háromfős csapatokban mérték össze 
tudásukat a megjelentek. Összesen tíz 
együttes nevezett, a legjobban teljesítők 
jutalmazásban részesültek. A napi progra-
mokhoz tartoztak a szervezett, közös va-
csorák, amelyek lehetőséget biztosítottak 
a sportolóknak egymás megismerésére, a 
szakmai eszmecserére.

Tóth Márkó

Negyedszázados évforduló

Építőipari vállalkozás keres
kőművest és segédmunkást

hosszú távú bejelentett munkára.

Bér megegyezés szerint.
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